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Foto no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja arhīva

Vēsture nav ne atmiņas, ne pagātne, vēsture ir stāsts par 
pagātni.

Ejot pa gadsimtu ceļiem, mēs saskaramies ar notiku-
miem, kas nevar izgaist no paaudžu atmiņas.

Krāslavas un tās apkaimes kultūrvidei īpašu akcentu pie-
šķir 18.gs. sakrālais arhitektūras piemineklis – Krāslavas 
Sv.Ludvika Romas katoļu baznīca ar klosteri, zvanu torni 
un vārtiem, kas ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, 
kuram šogad aprit 250 gadi (1767).

Krāslavas baznīcas likteņi ir cieši saistīti ar Krāslavas un 
visas Latgales vēsturi, jo no 1757. gada līdz 1842. gadam 
šeit darbojās Krāslavas garīgais seminārs, kas iezīmēja se-
višķu akcentu ne tikai Latgalē, bet arī daudz plašākā ģeo-
grāfi skā telpā.

Notikumi, kas šajos ilgajos gados bija saistīti ar Krāsla-
vas baznīcu, vedina uz pārdomām gan par šo vietu, gan cil-
vēku rīcību un tās sekām, kas saglabājušies apcerējumos, 
publikācijās un cilvēku atmiņās.

Pēc 1815. gada Krievijas imperators Aleksandrs I sāka 
apsvērt iespēju, vismaz uz papīra, atcelt dzimtbūšanu. To 
viņš ieteica Polijas un Lietuvas muižniekiem kādā no tikša-
nās reizēm Varšavā. 

Dagdas muižas īpašnieks Kazimirs Buiņickis (1788 – 1878) 
bija viens no pirmajiem, kas 1818.- 1819. gados aktīvi iesaistī-
jās par dzimtbūšanas atcelšanu Latgalē. 1819. gada novembrī 

notika Daugavpils apriņ-
ķa muižnieku sanāksme 
un tika pieņemts lēmums 
par šī apriņķa un visas 
Vitebskas guberņas zem-
nieku stāvokļa reformas 
komitejas radīšanu. Šo 
lēmumu parakstīja Višķu 
muižas īpašnieks grāfs 
Mols, Rēzeknes apriņķa 
maršals K.Buiņickis, čet-
ri grāfi  Plāteri un vēl ap-
mēram 20 cilvēki. Kazi-
mirs Buiņickis bija viens 
no zemnieku brīvlaišanas 
projekta autoriem.

Pēc dzimtbūšanas 
atcelšanas komisijas 
apstiprināšanas 1820. 

gada 7. martā Krāslavas baznīcā notika pateicības dievkal-
pojums, uz kuru bija ieradušies daudzi muižnieki un zem-
nieki. Dievkalpojumu vadīja Daugavpils dekāns kanoniķis 
Skibnevskis.

Taču jau iepriekš komisijas darba gaitā sākās pretdarbība 
iecerētajām reformām, ko vadīja Eversmuižas muižkungs 
M.Karņickis, reizē ar to arī citi muižnieki mainīja savu no-
stāju. Tā Daugavpils apriņķis netika pievienots brīvtiesību 
ziņā Baltijas guberņām, dzimtbūšanas atcelšana tika atlikta 
līdz 1861. gadam, tomēr dievkalpojums Krāslavas baznīcā 
tā dalībniekiem palika atmiņā uz ilgu laiku kā saules stariņš 
un cerības lološana nākotnē.

1822. gadā Vitebskas guberņu apmeklēja Krievijas impe-
rators Aleksandrs I. Iebraucot Krāslavā, viņš ar svītu apstā-
jās pie Krāslavas baznīcas. Aleksandru I sagaidīja baznīcas 
prāvests Vincents Tribulovičs ar semināristiem un vietējā 
garīdzniecība. Baznīcas priekšā Aleksandrs I izkāpa no 
karietes, nobučoja krustu un prāvesta roku. Domājams, ka 
tādu pagodinājumu Krāslavas baznīcai piešķīra tās īpašais 
statuss un Garīgā semināra darbība.

1826. gada 3. jūlijā baznīcas apkārtni piemeklēja liela ne-
laime – ugunsgrēka laikā nodega daļa klostera, ko vajadzēja 
atjaunot.

Liels zaudējums Krāslavas garīgajā un kultūras dzīvē bija 
garīgā semināra slēgšana 1844. gadā, 86 gadu laikā tajā tika 
sagatavoti 253 priesteri.

1864. gadā pēc Viļņas ģenerālgubernatora (Виленский 
генерал-губернатор) Mihaila Muravjova (1796 – 1866) 
pavēles tika slēgta kapliča, kura bija uzcelta 1789. gadā pēc 
grāfi enes Augustes Plāteres līdzekļiem žēlsirdīgo māsu mi-
sijai un nodota pareizticīgo konfesijai.

Ne mazāk svarīgs notikums attiecas uz 1863. gada maiju, 
kad Kombuļu muižas grāfa Leona Plātera (1836 – 1863) 
organizētā grupa uzbruka krievu armijas transportam, kas 
devās apspiest poļu sacelšanos. Baltiņu mežā pie Krāslavas 
5 bruņoti vīri Leona Plātera vadībā sagaidīja krievu trans-
portu un uzbruka tam. Dumpinieki tika notverti. 

Pirms uzbrukuma cīnītāju grupa Leona Plātera vadībā 
nodeva zvērestu Krāslavas baznīcā, ko pieņēma vikārs Jans 
Bolcevičs. Pēc akcijas sakāves vikāru J. Bolceviču cara val-
dība notiesāja uz 20 gadiem ieslodzījumā, bet Leons Plāters 
tika nošauts Daugavpils cietoksnī 1863. gada 9. jūnijā.

Pēc garīgā semināra slēgšanas Krāslavas baznīcai vaja-
dzēja pārdzīvot smagus laikus, cīnīties pret rusifi kāciju.  

Mūsu baznīcai
Kur tādu spēku smēli, mūsu Dieva nams,
Ko cauri gadu simtiem diženums Tavs
Ar tādu spožumu pār Krāslavu mums mirdz
Un Tavā patiesumā mierīga top sirds.
Te spēku smelt jau gadu gadiem
Pie Tevis pazemīgais cilvēks nāk,
Gan Tevi glābt, gan sevi mierināt.
Laika rats ne reizi vien Tev devis spēku izturēt,
Dievnams, par Tevi draudze daudzreiz gatava bij^ upurēt,
Jo bija gan draudēts, gan šauts, gan dedzināts.
Par spīti visam šodien nākam Tevi sumināt.
Mūsu Dievnams, zinām mēs - Tu mūžam paliksi,
Kamēr mūsos būs kas labs, pratīsim to nosargāt,
Pie Tevis mieru rast nāks liels un mazs,
Bez Dieva svētības mums laimi neatrast.

KRĀSLAVAS SV.LUDVIKA BAZNĪCAS 
250 GADU VĒSTURES NOTIKUMOS IESKATOTIES

1870. gadā kāds Krāsla-
vas varasvīrs pūlējās 
pierunāt ticīgos, lai tie 
pieprasa krievu valodas 
ieviešanu baznīcā, solī-
dams par to kādus labu-
mus, tomēr Krāslavas baz-
nīcas draudze to noraidīja.

Rusifi kācijas spiediens 
pieauga un 1892. gadā 
krāslaviešiem vispār drau-
dēja baznīcas atņemšana. 
Ticīgie pulcējās baznīcā 
un skaitīja lūgšanas dienu 
un nakti. Policisti un ka-
ravīri mēģināja izdzenāt 
cilvēkus, sita tos ar nagai-
kām (pletnēm), daudzus smagi piekāva. Tomēr baznīcu izdevās 
nosargāt. Bija nostāsti, ka divi draudzes locekļi tika nogalināti. 
Prāvestam Jāzepam Simonovičam piesprieda 6 mēnešus ieslo-
dzījuma Aglonas klosterī, vēlāk viņš tika pārcelts uz citu draudzi.

 Īpašas uzmanības vērta ir pagrīdes skolas darbība pie Krāsla-
vas baznīcas. No 1896. gada līdz 1909. gadam Piedrujas un 
Krāslavas draudzēs kalpoja priesteris Boleslavs Jagellovičs. 
Viņš ar skumjām noskatījās uz priesteru trūkumu visā Mogi-
ļevas arhidiecēzē, jo sevišķi Latgalē, kur 4-6 tūkstošu lielajā 
draudzē bija tikai viens priesteris.

(Turpinājums 3.lpp.)
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Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas per-
sonas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāsla-
vas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes 
gabals 787 m2 platībā, dzīvojamā māja 70,6 m2 platībā 
un trīs palīgēkas ar kopējo platību 30,1 m2, Tautas ielā 
8, Krāslavā, Krāslavas novadā.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4200,00 
(četri tūkstoši divi simti euro 00 centi), kas ir izsoles 
sākumcena, nodrošinājums EUR 420,00. Iepazīties ar 
izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā inter-

netā (www.kraslava.lv) vai ierodoties personīgi darba 
laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 
51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei 
notiek līdz 2017.gada 20.jūlijam plkst. 10.00. darba lai-
kā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru 
vai pa pastu. Izsole notiks 2017.gada 20.jūlijā plkst. 
11.00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, atrē-
ķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu 
laikā no izsoles dienas. Tālrunis uzziņām 65681764, 

Krāslavas novada pašvaldība aicina zem-
ju īpašniekus, kuru teritorijas ir invadētas ar 
latvāni, iesaistīties latvāņu izplatības ierobe-
žošanas pasākumu veikšanā. Zemes īpašnie-
kiem vai apsaimniekotājiem latvāņi jāapkaro 
ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas teritori-
jās, bet arī mežmalās, mežos, ceļmalās. 

Galvenais latvāņu apkarošanā ir veicināt konkrētās 
vietas dabīgo bioloģisko daudzveidību un atjaunot in-
vadētās platības ar esošās vietas augu sugām. Metodei 
jābūt selektīvai uz galvenajām latvāni konkurējošajām 
sugām: stiebrzāles, citi divdīgļlapji, koki, krūmi. Tā ir 
absolūti jauna pieeja, kas līdz šim pasaulē nav izman-
tota!

    Latvāņu apkarošanā Integrētās Audzēšanas Skola 
iesaka izmantot integrēto metodi.

• Mehāniskās metodes: rozešu izduršana pavasarī, 
ziedkopu nogriešana, zaļo sēklu savākšana u.c. Svarī-
gi to veikt katrai metodei atbilstošā optimālā latvāņa 
attīstības fāzē, kas katrai uzskaitītajai metodei būtiski 
atšķiras.

• Ar augu aizsardzības līdzekļiem: latvāņu apkaroša-
nā izmanto selektīvu herbicīdu maisījumu Accurate 200 
WG un Nuance 75 WG + virsmas aktīvā viela Kon-

takts 100ml/ha. Skat. Valsts augu aizsardzības dienesta 
(VAAD) www.vaad.lv reģistru. Herbicīdu maisījumu 
lieto agrā pavasarī, kad latvāņi atsākuši veģetāciju, zie-
mojošajiem latvāņiem rozetes 15-20 cm, sadīgušas lat-
vāņu sēklas, bet koki ir bezlapu stāvoklī. Jāievēro 10 m 
aizsargjoslas, kurās aizliegts lietot augu aizsardzības lī-
dzekļus, tajās izmantojamas tikai mehāniskas metodes.

• Kombinējot minētās mehāniskās metodes un lietojot 
augu aizsardzības līdzekļus, pāris gados iespējams tikt 
galā ar latvāņiem. Svarīgi ir latvāņu teritorijās neveikt 
pļaušanu. Konkrētās vietas bioloģiskās daudzveidības 
atjaunošanās kā bioloģiska metode ir galvenais instru-
ments latvāņu efektīvā apkarošanā, kas 2015. un 2016. 
gadā demonstrētas Siguldas ( Allažos), Priekuļu, Viļānu 
(Dekšāres), Dubres, Lestenes un Zilupes novados.Sa-
skaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 
par invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasā-
kumu neveikšanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts 
naudas sods fi ziskajām personām no 100 līdz 350 EUR, 
bet juridiskajām personām no 280 līdz 1400 EUR.

Ja gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, at-
kārtoti tiek konstatēti pārkāpumi, naudas sods fi ziska-
jām personām pieaug no 350 līdz 700 EUR, bet juridis-
kajām personām no 570 līdz 2900 EUR.

PELDIES DROŠI!
Veselības inspekcija Latgales kontroles nodaļa informē, ka šī gada 5. 

un 6. jūnijā tika noņemti peldvietu ūdens kvalitātes paraugi.
Konstatēts, ka Zirga ezera un Persteņa ezera peldvietās ūdens paraugi 

pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem atbilst likumdošanas prasībām.
Ūdens sastāvs peldvietās neapdraud peldētāju veselību un ir atļauts 

peldēties iepriekš minētajās peldvietās.

ATBALSTS SOCIĀLAJAI
 UZŅĒMĒJDARBĪBAI

Labklājības ministrija 2017. gada 8. jūnijā uzsāka  iesnie-
gumu pieņemšanu dalībai Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr. 9.1.1.3/15/I/001 „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbī-
bai”. 

Aicinām pieteikties pasākuma „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” 
dalībnieku reģistrā komersantus (SIA, AS), biedrības un nodibināju-
mus, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības jomā, plāno to attīstīt savas 
pamatdarbības ietvaros vai īstenot jaunus, uz pozitīvu sociālo ietekmi 
vērstus projektus. Informāciju par pieteikšanās kārtību, iesniedzama-
jiem dokumentiem, Labklājības ministrijas darba laiku, iesniegumu 
izskatīšanu un lēmumu pieņemšanu skatīt šeit: http://www.lm.gov.lv/
text/3672.

Lai sniegtu sīkāku informāciju par nosacījumiem dalībai projektā, 
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 tiek sniegtas 
konsultācijas pa tālruni 64331822. Atbildes uz aktuālākajiem jautāju-
miem sagatavotas sadaļā „Jautājumi un atbildes” - http://www.lm.gov.
lv/text/3643.

Lai dokumentu iesniegšanas process ikvienam būtu pieejams un ērts, 
iesniegumu un pievienotos dokumentus var iesniegt:

- personīgi (tajā skaitā nogādājot ar kurjeru, Labklājības ministrijas 
lietvedības nodaļā, 101. kab.),

- sūtot pa pastu ierakstītā vēstulē,
- elektroniski, ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniegumu pieņemšana notiks nepārtraukti projekta īstenošanas lai-

kā. Atgādinām, ka pasākuma dalībnieka reģistrēšana Labklājības mi-
nistrijas pasākuma dalībnieku reģistrā ir priekšnoteikums, lai turpmāk 
varētu pretendēt uz fi nanšu atbalstu biznesa plāna īstenošanā AS „Attīs-
tības fi nanšu institūcija ALTUM”. TIEK PĀRDOTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

PASNIEGTAS PIEMIŅAS ZĪMES 
15.jūnijā Daugavpils novada Kultūras centrā “Vārpa” notika svinīgais 

pasākums, kurā 25 avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem no Krāslavas 
novada pasniegtas Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku 
piemiņas zīmes.

Svinīgajā pasākumā piedalījās iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, 
biedrības “Latvijas savienība “Černobiļa”” prezidents Arnolds Ārvaldis 
Vērzemnieks, kā arī Daugavpils, Aglonas, Dagdas, Ilūkstes un Krāslavas 
novadu pārstāvji.

Latgales tūrisma asociācija „Ezer-
zeme”, turpinot īstenot mārketinga 
aktivitātes ārējos tirgos, sadarbībā 
ar tūrisma informācijas centriem, 
uzņēma tūroperatoru „Ebden Rei-
sen” (Frankfurte), kas strādā Vāci-
jas tirgū, un „Impro”, un „Jēkaba 
Ceļojumu Aģentūra” pārstāvjus, 
kas strādā Vācijas, Skandināvijas 
un arī Āzijas tirgū.

Vairāku dienu info tūrēs tūrisma nozares 
profesionāļi iepazinās ar labākajiem un arī 
jaunākajiem Latgales tūrisma objektiem un 
tūristu mītnēm. 

Tūrisma nozares profesionāļi atzinīgi no-
vērtēja Latgales tūrisma produktu piedāvā-
jumu. 

Vija Ķirķe („Impro”) atzina: „Mans pa-
matmērķis izpētes braucieniem bija pie-
dāvājums ārvalstu tūristiem – vāciešiem, 
skandināviem un arī ķīniešiem, kas jau 
pavisam drīz būs pie mums. Pagrūti varētu 
būt iztulkot visas unikālās valodas īpatnī-
bas, parādīt cilvēku spēku, spītu un uzņēmī-
bu.  Ļoti ceru, ka Latgale saglabāsies tāda, 
kāda tā ir - modernās pasaules nemainīta un 
neskarta, tajā pašā laikā ar „Goru”, Dau-

gavpils Marka Rotko centru, ar sakoptību, 
moderniem muzejiem. Latgalei šobrīd ir 
tieši tas, ko vēlas redzēt pasauli apceļojošie 
tūristi, - dabiskums, autentiskums, kvali-
tatīvs ēdiens, kuru gatavo Īsta Saimniece, 
ar mīlestību un cieņu pret šo ēdienu, lauku 
produkti, dziļa cieņa pret vēsturi, kultūru, 
valodu. Principā Latgalē tūristiem var pie-
dāvāt jebkuru vietu, ko mēs redzējām.  Tas, 
kas pietrūkst, ir augsta līmeņa naktsmīt-
nes, dažviet - labiekārtotas tualetes pie ob-
jektiem. Ārzemju tūristi vēlās ceļot, vērot 
dabu, tradicionālo, bet vakarā atgriezties 
pierastajā komfortā - ****viesnīcā ar  at-
bilstošām ērtībām. Šis ir mirklis, kad Lat-
gale ir TOPĀ ar to, ko piedāvā. Ieguvēji būs 
tie objekti, pilsētas, kuri ir sasniedzami no 
labām naktsmītnēm - vai nu apļveidā, vai 
radiālajos izbraukumos.”

Nils Ebdens no „Ebden Reisen” pastāstī-
ja par gūtajiem iespaidiem un nākotnes ie-
cerēm Latgales tūrisma produktu virzīšanai 
tirgū, atzīstot, ka Latgalē ir pietiekoši daudz 
labu, interesantu objektu gan grupām, gan 
individuāliem tūristiem. Liels potenciāls 
vācu ceļojumiem uz Latgali ir gatavi marš-
ruti vai ar iespēja tos veidot  pašiem. Paš-
reiz mēs veidojam jaunu mājas lapu, kurā 

būs ievietotas specializētas individuālās 
tūres. Jaunajā mājas lapā izvietosim visu 
informāciju par objektiem un visām fan-
tastiskajām lietām, ko redzējām un izbau-
dījām Latgalē. Piedāvāsim individuālus 
maršrutus, t.sk. ar speciālām interesēm, arī 
maršrutus grupām nākošā gada bukletos un 
izstādēs. Līdz šim  maršrutos bija iekļauts 

tikai neliels Daugavpils piedāvājums. Ta-
gad ir daudz jaunas informācijas – veidosim 
jaunu Baltijas apceļošanas piedāvājumu, 
tajā iekļaujot Latgali. Latgali piedāvāsim 
arī brīvdienu atpūtai.

 Informāciju sagatavoja:
Latgales reģiona tūrisma

 asociācija „Ezerzeme”

LATGALĒ VIESOJĀS VĀCIJAS UN LATVIJAS TŪROPERATORU PĀRSTĀVJI

Valstsvīru nevēlēšanās ieklausīties medicīnas darbi-
nieku prasībās par tik ļoti nepieciešamo fi nansējuma 
palielināšanu veselības aprūpei nav atstājusi mums citu 
izvēli, kā rīkot streiku.

Sākot no 2017.gada 3. jūlija uz nenoteiktu laiku mēs 
kopā ar simtiem citu Latvijas ģimenes ārstu pārtrauk-
sim plānveida pacientu pieņemšanu savās praksēs. 
Taču neatliekamo palīdzību joprojām varēs saņemt pie 
medicīnas māsām un ārstu palīgiem, kas prakšu telpās 
konsultēs pacientus savas kompetences robežās. Par 

streika beigām ziņosim, tiklīdz tas būs zināms mums 
pašiem. Mēs ceram uz to, ka valdība iespējami ātri mai-
nīs savu nostāju un lems par labu Latvijas medicīnai 
un pacientu interesēm. Tikmēr no sirds atvainojamies 
jums par sagādātajām neērtībām un pēc papildinformā-
cijas aicinām vērsties ģimenes ārstu prakšu reģistratū-
rās pa tālr. 65681401 un 65681389 un 65681656.

 Cieņā, Krāslavas ģimenes ārsti 
J.Juškevičs, J.Krasnikova, M.Procevska, 

N.Sidorova, V.Sidorovs

CIENĪJAMIE KRĀSLAVIEŠI, ĢIMENES ĀRSTU PACIENTI!

LATVĀŅA IZNĪCINĀŠANA IR IKVIENA ZEMES ĪPAŠNIEKA PIENĀKUMS!
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  ( Turpinājums, sākums 1.lpp.)
Krāslavā, kur vēl bija saglabājusies piemiņa par 

garīgo semināru, B.Jagellovičs spēra riskantu soli – 
nolēma dibināt slepenu skolu kandidātu sagatavoša-
nai garīgam semināram. Slepena skola skaitījās liels 
noziegums, tās uzturētājam draudēja cietums vai ceļš 
uz Sibīriju, ja tiktu atrasti 10 bērni ar skolas mācību 
grāmatām kāda skolotāja vadībā.

  Īstenot savu nodomu par skolas atvēršanu Krāsla-
vā, nelielā miestiņā, bija riskanti, un B.Jagellovičs iz-
vēlējās Daugavpili, kur skola darbojās no 1902. gada 
kā pilnīgi slēgta mācību iestāde. Skola mainīja atraša-
nās vietu no vienas uz otru, mājas grāmatā skolēni tika 
pierakstīti kā dažādu amatu mācekļi.

 1905. gadā Krievijas impērijā tika atcelti visi ie-
robežojumi katoļu Baznīcai. Tā paša gada pavasarī 
B.Jagellovičs skolu pārcēla uz Krāslavu. Viņš prata 
sadzīvot ar vietējo policijas priekšnieku, ievērojot pie-
sardzību, četras reizes mainīja skolas internāta telpas 
un beidzot pārcēla to uz klosteri. Šī slepenā mācību 
iestāde darbojās  līdz 1909. gadam, kad B.Jagelloviču 
pārcēla uz Minskas guberņu. Šī skola bija kā “mazais 
garīgais seminārs”, audzēkņi sekmīgi izturēja eksā-
menus kādā ģimnāzijā un pēc tam bija atvērts ceļš 
uz garīgo semināru. Citiem skolas beidzējiem iegūtā 
izglītība ļāva studēt tālāk un iegūt profesiju. Skolēni 
bija zemnieku un strādnieku bērni no Daugavpils un 
Krāslavas. Skolēnu skaits bija 15 – 25. No tiem, kuri 
ieguva izglītību B.Jagelloviča skolā, 20 audzēkņi ie-
stājās garīgajā seminārā Pēterpilī, 15 – Kauņā, 2 – Ži-
tomirā. Garīgajos semināros šo skolu sauca „Jagello-
viča akadēmija”. 

  Boleslavs Jagellovičs nomira 1951. gadā kādā na-
badzīgā ģimenē Zelonkas sādžā, Polijā, nekādu mantu 
pēc sevis neatstāja. („Dzeive”, 1954.g., Nr.15).

  Vajāšana pret baznīcu turpinājās arī 20. gadsimtā. 
Tā, 1919. gada 27. martā boļševiki gribēja uzspridzi-
nāt baznīcu, bet krāslavieši Vincents Balulis, Donāts 
Orups, Marija Požarska, Donāts Romulis, Francisks 
Stašāns stājās tam pretī. Pie baznīcas vārtiem viņi tika 
nošauti un turpat arī apglabāti (vēlāk pārapbedīti).

 Baznīcas pagalmā 20.gs. 20.-30.gados atradās pie-
mineklis sarkanā terora upuriem – 1923.gadā “par ti-
cību nomocītajam krāslavietim”, Pēterpils dekānam, 
prelātam Konstantīnam Butkevičam (1867 - 1923) un 
1919.gadā nomocītajiem. Pēc 1940. gada piemineklis 
ticis nopostīts, toties Krāslavas katoļu kapsētā, blakus 
kapličai, saglabājies un atjaunots K.Butkeviča simbo-
liskais kaps. 

  Konstantīns Butkevičs dzimis un uzaudzis taga-
dējā Kombuļu pagasta „Zubros”, netālu no Sauleskal-
na. Konstantīns mācījies gan Polijā, gan Pēterburgā. 
1894.gadā iesvētīts par priesteri, veica pastorālo pie-
nākumu daudzās vietās Krievijā. Ar 1920. gadu sākās 
baznīcu slēgšana un priesteru vajāšana. 1923. gadā 
K.Butkevičs tika izsaukts uz Maskavu, kur notika 
pratināšana, inkriminējot viņam aģitāciju pret padom-
ju varu. Notika tiesa, kura ilga 5 dienas, priesterim 
K.Butkevičam tika piespriests nāvessods, ko arī izpil-
dīja 31. martā – Lielajā sestdienā.

2003. gadā pēc Krievijas bīskapu konferences iero-
sinājuma Romā tika uzsākts 16 padomju laika mocek-
ļu beatifi kācijas process, starp kuriem ir arī krāslavie-
tis priesteris Konstantīns Butkevičs. (O.Kovaļevska, 

„Katoļu kalendārs”, 
2015. g.).

  Šausmu pilns 
bija 1941. gada 30. 
jūnijs. Rīta dievkal-
pojumu vajadzēja 
vadīt priesterim 
Vitālijam Paškevi-
čam (1882 – 1941). 
Baznīcā atradās arī 
emeritus (pensio-
nārs) Sigismunds 
Tabore (1890 – 
1941), kurš notu-
rēja Sv. Misi pie 
Jēzus Sirds altāra. 
Sakristians Antons 
Vilmanis (? – 1941) 
iededzināja sveces. 
Pēkšņi kāds pazi-
ņoja, ka priesteris 
V. Paškevičs ir arestēts. Trīs karavīri ar šautenēm ie-
gāja dekāna Pētera Rudziša (1898 –1968) dzīvoklī, 
bet dekāns P.Rudzītis jau bija izbraucis uz laukiem, 
jo tuvojās fronte. Bija aicināti paslēpties arī prieste-
ri V.Paškevičs un S.Tabore, bet viņi palika baznīcā. 
Vīri ar šautenēm aizveda V.Paškeviču, S.Tabori un 
A.Vilmani uz NKVD (čekistu) ēku Rīgas ielā (pašlaik 
– Rīgas iela 31). Tur notika visu triju spīdzināšana. 
Bija dzirdami vaidi, kliedzieni, šāvieni. Ēkas pagalmā 
atradās garāža, paklīda runas, ka tur esot aprakti trīs 
līķi, bet virsū stāvēja mašīna. Tur viņi arī tika atrasti 
pēc dažām dienām – pierakti, bez zārkiem. A.Vilmani 
apbedīja Krāslavas katoļu kapos, V.Paškeviču - pie 
baznīcas. S.Tabori aizveda uz Pustiņu, kur viņš bija 
nokalpojis 20 gadus, tur arī apglabāja.

Tajās šausmu pilnajās dienās cieta arī baznīcas ēka, 
sevišķi Sv.Donata kapela, kurā bija novietotas mocek-
ļa Donata relikvijas. Tā tika uzskatīta par otro lielāko 
svētceļotāju vietu Latgalē pēc Aglonas. Donata kapela 
tika uzcelta par grāfi enes Augustas Plāteres ziedoju-
miem. Kapelas vidū uz paaugstinājuma bija altāris ar 
šķirstā ievietotām Sv. Donata relikvijām.

  Tajā pašā dienā, 1941. gada 30. jūnijā, Sarkanajai 
armijai atkāpjoties, kapela tika aizdedzināta un izdega, 
liesmas jau draudēja pārmesties uz galveno altāri, bet 
draudzes ļaudis to izglāba. Kapelā pelnos atrada daļu 
no Sv. Donata relikvijām. 1942. gada rudenī bīskaps 
Boļeslavs Sloskāns Sv.Donata relikvijas novietoja 
jaunizbūvētās kapličas altārī zem grīdas līmeņa.

  Ugunsgrēkā izdega arī ērģeļu telpa un sadega senās 
ērģeles.

  Saliekot kopā iepriekš minētos notikumus Krāsla-
vas baznīcas 250 gadu ilgajā vēsturē, un tos, kuri šeit 
nav norādīti, varam būt lepni par krāslaviešu iepriek-
šējām paaudzēm, kuras, izejot cauri smagiem pārbau-
dījumiem, atdodot savas dzīvības, saglabāja un stipri-
nāja Krāslavas Sv. Ludvika baznīcas garīgo, sakrālo 
un vēstures mantojumu. 

Janīna Gekiša,
novadpētniece

Kazimira Buinicka un Antona Vilmaņa foto

KRĀSLAVAS SV.LUDVIKA BAZNĪCAS 
250 GADU VĒSTURES NOTIKUMOS 

PAR LATVIJU.
PAR TĀS 100 MĪLESTĪBAS, SĀPJU, 

CERĪBU UN LEPNUMA GADIEM…
Mēs atrodamies īpašu svētku priekšvakarā. Savu simt gadu jubile-

ju Latvijas valsts atzīmēs 2018. gadā, bet 2017. gads ir šo vēsturiski 
svarīgo svētku slieksnis. Visi mēs, gaidot sava mūža lielos svētkus, ap-
domājam  savu dzīvi- kā esam auguši, kādās skolās gājuši, kā mūsu 
dzīve iegriezusies  vienā vai otrā posmā. Tāpat arī, tuvojoties Latvijas 
valsts dibināšanas simtgadei, atcerēsimies visas likstas, kādas piedzīvo-
ja mūsu valsts. Pameklēsim savas saknes senvēsturē, valodā, folklorā, 
mitoloģijā, etnogrāfi jā, arheoloģijā. Pameklēsim, lai noskaidrotu, kas 
mēs esam un no kurienes nākam. Kā mūsu tauta gadsimtiem ilgi klu-
sā spītībā cīnījusies, lai nosargātu savu valodu, savas tautasdziesmas, 
savus cimdu rakstus, savas tautas gudrību un nekā nav atņēmusi citai 
tautai ?       Krāslavas novada centrālās bibliotēkas krājumā ir ļoti daudz 
grāmatu par Latviju, tās vēsturi un  cilvēkiem. Mums, bibliotekāriem, 
radās doma ar tām vēlreiz iepazīstināt savus lietotājus pieejamā un 
saprotamā veidā. Vieglāk ar šo lielo literatūras klāstu būs iepazīties, 
sekojot Latvijas un tās teritorijas dzīvei un attīstībai pakāpeniski. Tā 
radās doma izveidot literatūras ciklu ar nosaukumu “ Par Latviju. Par 
tās 100 mīlestības, sāpju, cerību un lepnuma gadiem”, kurš sastāvēs 
no 11  atsevišķām izstādēm. Katras izstādes tēma mainīsies ik pēc di-
viem mēnešiem un pirmā no tām būs veltīta enciklopēdijām par Latviju 
un sauksies “ Pēc iespējas plaši, īsos rakstos par Latviju”. Tālāk sekos 
tēmas par norisēm Latvijas teritorijā senos laikos, viduslaikos. Sīkāk 
grāmatas no izstādes mums stāstīs par to, kā piedzima Latvija, par tās 
zelta gadiem, par Latgali, karu un represijām, kā mēs atnācām uz neat-
karību. Nenoliedzami būs iespēja tuvāk izpētīt grāmatas arī par mūsu 
cilvēkiem, valsts ekonomikas attīstību, skaisto dabu u.t.t. Protams, ar 
lielu interesi pētīsim, kādi mēs esam šodien un ko mēs esam sasnieguši. 
Domājams, ka šī ekskursija pa Latviju caur grāmatu, palīdzēs mums 
atcerēties jau zināmus mūsu vēstures līkločus un atklāt priekš sevis kaut 
ko jaunu. Pirmā izstāde ir skatāma jau no 1. jūnija. Ar pārējo sarakstu  
un darbošanās laiku  var iepazīties , atnākot pie mums uz bibliotēkas 
lasītavu. Gaidām.

 Viktorija Slesare

AKREDITĒTAS PIECAS
 KRĀSLAVAS NOVADA 

PAGASTU BIBLIOTĒKAS
Bibliotēku likums nosaka, ka valsts vai pašvaldības dibinātai biblio-

tēkai jābūt akreditētai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. 
Bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados saskaņā ar Ministru 
kabineta izdotajiem bibliotēku akreditācijas noteikumiem.

Akreditācijas norisi, pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes 
priekšlikumiem, organizē Kultūras ministrija, apstiprinot bibliotēku 
akreditācijas grafi ku un izveidojot Bibliotēku akreditācijas ekspertu ko-
misiju.

Pēc bibliotēku akreditācijas iesniegumu un tiem pievienoto doku-
mentu izskatīšanas Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija katrā no 
piecām pagastu bibliotēkām – Skaistas, Aulejas, Izvaltas, Kombuļu un 
Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkām uz vietas izvērtēja iepriekšējās 
akreditācijas atzinumā norādīto ieteikumu izpildi, iepazinās ar apstāk-
ļiem, veica bibliotēkas darbinieku intervēšanu, izvērtēja bibliotēkas do-
kumentus, krājumu, materiāltehnisko bāzi.

Neskatoties uz to, ka  lasītāju skaits novadu bibliotēkās sarūk, dau-
dzi gados jaunāki darbspējīgie iedzīvotāji no laukiem aizbrauc strādāt 
uz ārzemēm, vidusskolu beigušie brauc mācīties uz galvaspilsētu vai 
citām Latvijas pilsētam, vecie cilvēki izmirst, skolēnu skaits skolās sa-
rūk, bibliotēkai ir un jāpaliek par gaismas un zināšanu saliņu, savukārt 
bibliotekāriem – par gaismas nesējiem.

Akreditācijas komisija pozitīvi novērtēja Kombuļu un Izvaltas biblio-
tēku vizuālo noformējumu, darba saturu, Skaistas pagasta bibliotekāres  
centību un atsaucību. Protams, tika veikts arī rezumējums par lietām, 
kas būtu jāpilnveido. Pirmkārt, bibliotēku darbiniekiem jāpievērš lie-
lāka uzmanība darbam ar lietotājiem un ir jāiziet ārpus bibliotēkas sie-
nām. Tikpat svarīgi ir kritiskā domāšana, veidojot bibliotēku grāmatu 
krājumu, īpašu uzmanību pievēršot nozaru literatūrai un oriģināllitera-
tūrai. Bez tam ir jāturpina aktīvs darbs brīvpieejas datubāžu izmantoša-
nas jomā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bib-
liotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus at-
tiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu, 
izmantojot jau esošos resursus. No komisijas puses saņemtajos akredi-
tācijas atzinumos norādīti  ieteikumi, kuri jāizpilda gada laikā un jāie-
sniedz Kultūras ministrijai .

Pārējās sešas Krāslavas novada pagastu bibliotēkas tiks akreditētas 
septembrī.

 Paldies visām pašvaldībām, kuras rūpējas par savām bibliotēkām!
  Valentīna Magidas,

 Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore

PII „Pīlādzītis” aicina Krāslavas novada pirmssko-
las vecuma bērnus sākt iepazīt pasauli mūsu iestādes 
sienās, jo šeit strādā zinoši un augsti kvalifi cēti sko-
lotāji, kuri pārzina jaunākās metodikas un rūpējas par 
bērnu audzināšanu.  

 Grupu komplektācija nākamajam 2017./2018.mā-
cību gadam notiek tagad un turpināsies līdz 31. au-
gustam.

Apmācība iestādē notiek pēc vairākām licencē-
tām pirmsskolas izglītības programmām, bērni tiek 
gatavoti gan skolām ar latviešu, gan ar bilingvālu 
apmācību.  Iestādē izveidoti īpaši apstākļi, atbilstoši  
pirmsskolēnu drošībai un audzināšanai. 

„Pīlādzītī” valda radošs gars un pozitīva atmosfē-
ra bērnu izaugsmei. Tiek ņemts vērā bērnu veselības 
stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja. Ar 
bērniem strādā izglītības psihologs. Iestādes logopē-
de strādā ar bērnu ar valodas traucējumiem izrunas 
korekcijai. Koriģējošās vingrošanas speciālists veido 
skaistu bērnu stāju un veic plakanās pēdas profi laksi.

Bilingvālajās grupās nodarbības un ārpusno-
darbību darbs notiek divās valodās, kas ļauj in-
tensīvi apgūt valsts valodu.  Rezultātā bērni 
lasa, raksta un runā vienlīdz labi divās valodās. 
Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē strādā 
dažādi pulciņi (pēc savas izstrādātās programmas): 
tautu deju, balles deju, teātra, dziedātāju ansambļa, 
angļu valodas, eksperimentu, ritmikas.

Mēs aicinām visus vecākus, kuri ieinteresēti, lai 
viņu bērni 2017./2018. mācību gadā  apmeklētu 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”, reģistrēties, iero-
doties: Aronsona 1, Krāslava. 

Konsultācijas var saņemt pa tālr.: 65622249 
(vadītāja), 65622259 (grāmatvede, lietvede).
Jaunu audzēkņu reģistrācija vēlama līdz 14.07.2017. 
(darba dienās): 

•   no   plkst. 8.00     līdz 16.00,  
ceturtdienās – līdz plkst. 17.00,

• vadītājas pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, 
ceturtdien 15.00-17.00. 

 „PĪLĀDZĪTIS” GAIDA JAUNUS AUDZĒKŅUS!
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darbi, notikumi, cilvēki

PAR KRĀSLAVAS NOVADA DOMES 
PRIEKŠSĒDĒTĀJU 

IEVĒLĒTS GUNĀRS UPENIEKS

20.jūnijā notika jaunā sasaukuma pirmā novada domes sēde, kuras 
darba kārtībā bija Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vēlēšanas. 

Sēdi vadīja Krāslavas novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas priekš-
sēdētājs Viktors Aišpurs. 

Balsošana notika atklāti, izmantojot vēlēšanu zīmes. Par Krāslavas 
novada domes priekšsēdētāju ievēlēja Gunāru Upenieku ar 14 balsīm 
“par” un 1 balsi “pret” (R.Kalvišs, Sociāldemokrātiskā partija „Saska-
ņa”).

Sēdē deputāti atklātā balsošanā ievēlēja domes priekšsēdētāja pirmo 
vietnieku Aleksandru Jevtušoku un domes priekšsēdētāja vietnieku Vik-
toru Moiseju.

Elvīra Škutāne, autores foto

PRIEDAINES DRAUDZE SAGAIDĪJA BĪSKAPU
18. jūnijā Krāslavu apmeklēja 

Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards 
Pavlovskis. Viņa Ekselenci sagaidīja 
Priedaines Svētās Brigitas un Svē-
tās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu 
baznīcās prāvests Janušs Bulašs un 
draudzes locekļi. Krāslavas novada 
iedzīvotāju vārdā augsto viesi sveica 
novada domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. 

Sakarā ar bīskapa ierašanos baz-
nīca bija cilvēku pilna. Mises laikā 
bīskaps Eduards Pavlovskis iesvē-
tīja jauno altāri un nolasīja sprediķi. 
Klātesošie varēja saņemt no bīskapa 
rokām Iestiprināšanas sakramentu. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Irīna Japiņa ir mūsu novadniece, kuru krāslavieši 
atceras sakarā ar viņas darbu jauniešu interešu izglī-
tības jomā. 80. gadu beigās Krāslavā viņa izveidoja 
jauniešu teātra studiju „Skatiens”, ko vadīja 10 gadu 
garumā. Pēc kāda laika tika dibināts jauniešu klubs 
„Krasts”.

Pašlaik Irīna Japiņa dzīvo Rīgā, viņa ir praktizējoša 
psiholoģe, psiholoģijas pasniedzēja, treningu prog-
rammu un kursa „Bezkonfl iktu saskarsmes psiholoģi-
ja” autore. 

Nesen nākusi klajā Irīnas pirmā grāmata krievu 
valodā - „И кто кому психолог? Живые истории”. 
Ar šo patīkamo ziņu autore nolēma dalīties ar krāsla-
viešiem. Tikšanās ar novadniekiem tika organizēta 
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā. 

Pirms savas grāmatas prezentācijas Irīna Japiņa 
nolasīja nelielu lekciju, kas bija veltīta cilvēka emo-
cijām. Klātesošajiem tika piedāvāts ne tikai 
klausīties, bet arī pašiem piedalīties apsprie-
šanā, kā arī izpildīt praktiskus uzdevumus.

Tikšanās otrajā daļā psiholoģe pastāstīja 
par viņas pirmās grāmatas izdošanas priekš-
vēsturi: 

„Kādā dzīves brīdī man radās nepiecieša-
mība aprakstīt savu emocionālo stāvokli, ko 
izraisa nozīmīgi notikumi manā dzīvē. Tā es 
sāku pierakstīt savus  stāstus.”

Šo psihologiem netipisko materiālu auto-
re vairākas reizes mēģināja piedāvāt savus 
stāstus dažādām izdevniecībām, taču saņē-
ma vienu un to pašu atbildi: „Neatbilst mūsu 

formātam.”
Pēc kāda laika interesi par Irīnas stāstiem izrādīja 

Maskavas žurnāls „Наша психология”, kas piekrita 
publicēt rakstus ar noteikumu, ka tie būs īsāki. Paš-
laik Irīna ir žurnāla interneta versijas ofi ciāla autore, 
un preses izdevuma tīmekļa vietnē var izlasīt arī viņas 
stāstus.

Piedāvājums par grāmatas izdošanu Irīnai kļuva par 
pārsteigumu. 

„Vienu dienu es saņēmu vēstuli no vācu izdevnie-
cības „Другое решение” ar piedāvājumu izdot ma-
nus stāstus,” pastāstīja Irīna. „Izdevniecība pieprasīja 
izpildīt savus nosacījumus – grāmata tiks izdota bez 
maksas, bet savas grāmatas es varu iegādāties par 
maksu. Atļauts reklamēt tikai grāmatas vāku, bet stās-
tus, kas ir publicēti grāmatā, ir nepieciešams izņemt 
no publiskas aprites internetā.”

Irīna izpildīja visas izdevniecības prasības. Tad tika 
izdota viņas pirmā grāmata. Izdevuma saņemšanas 
process ir vienkāršs - grāmatu var pasūtīt internetā. 

Uzrunājot lasītājus, autore raksta: „Cienījamais 
lasītāj! Ļoti patīkami, ka šī Grāmata pašlaik ir tavās 
rokās! Pēc profesijas esmu psiholoģe, un tā vai citādi 
tas ietekmē manu ikdienišķo dzīvi. Kad es aizdomājos 
par to, sāku smaidīt. Taču reizēm man nemaz negri-
bas redzēt un zināt kaut ko vairāk nekā citi. Dzīve ir 
daudzveidīga. Un tā ir piesātināta ar dažādiem notiku-
miem, par ko gribas pastāstīt. Piemēram, tā – Grāma-
tas formātā. Manā dzīvē ir daudz grāmatu-sarunbied-
ru. Ja arī Tavā dzīvē, Dārgais Lasītāj, mana grāmata 
kļūs par Sarunbiedru, tad es būšu bezgalīgi priecīga! 
Tātad Dzīvie stāsti ir Tavās rokās! Patīkamu lasīšanu! 
Ar cieņu - Autore.”

Tikšanās noslēgumā Irīna Japiņa atzinās: „Vislielā-
ko prieku es izjūtu tāpēc, ka manus darbus ievēroja!”

Elvīra Škutāne, autores foto 

KLAJĀ NĀKUSI PSIHOLOĢES 
IRĪNAS JAPIŅAS GRĀMATA

Ja esi jaunietis vecumā no 15 
līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik 
nemācies, nestrādā algotu darbu 
un neesi reģistrēts Nodarbinātības 
valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarb-
nieks, bet vēlies mainīt savu dzī-
vi, tad piesakies dalībai projektā 
«PROTI un DARI!».

Eiropas Sociālā fonda fi nansē-
tais projekts «PROTI un DARI!» 
ir unikāls ar to, ka katram projektā 
iesaistītajam jaunietim tiek sniegts 
individuāls, katram jaunietim pielā-
gots atbalsts.

Saskaņā ar Tavām prasmēm, in-
teresēm, iespējamajiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām, Tev tiks 
izstrādāta individuālo pasākumu 
programma, piedāvājot dažādus, 
tieši Tev piemērotus atbalsta pasā-
kumus –  mācīšanos (ikdienas vai 
neformālo), profesionālās pilnvei-
des un tālākizglītības kursus, aktivi-
tātes izvēlētās profesijas specifi kas 
iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/
prakses iegūšana u.c., kurus īstenot  

palīdzēs un Tevi atbalstīs program-
mas vadītājs un mentors. Vienlai-
kus, Tev būs iespēja iepazīt jaunus 
cilvēkus, iegūt noderīgu informāci-
ju, piedalīties nevalstisko organizā-
ciju pasākumos un projektos.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.
gada janvāris –  2018. gada decem-
bris.

Līdz 2017.gada 20.jūnijam seši 
mērķa grupas jaunieši no Krāsla-
vas novada  ir iesaistījušies projekta 
“Proti un Dari!” aktivitātēs, no ku-
riem trīs jaunieši veiksmīgi īstenoja 
savu individuālo pasākumu prog-
rammu un  trīs jaunieši plāno uzsākt 
dalību projektā.  

Pieteikties var personīgi: Krāsla-
vas novada domes Attīstības noda-
ļā, Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā, 
vai rakstot uz e-pastu: inta.mura-
ne@kraslava.lv, vai zvanot pa tālr. 
29278741

Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI” 

koordinatore

PROJEKTS JAUNIEŠIEM 
“PROTI  UN DARI” 

DAUDZBĒRNU ĢIMENES SAŅEMS ATLAIDI 
BRAUCIENIEM REĢIONĀLO MARŠRUTU

 AUTOBUSOS UN VILCIENOS 
No 2017. gada 1. jūlija daudzbērnu ģimenes varēs braukt reģionālo 

maršrutu autobusos un vilcienos, saņemot atlaidi 25% apmērā no bi-
ļetes cenas. Valdība apstiprināja jaunus Ministru kabineta noteikumus 
“Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi”, iekļaujot daudzbērnu 
ģimenes locekļus kā jaunu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmē-
ju kategoriju. Atlaide tiks piešķirta daudzbērnu ģimenēm, kas ir valsts 
īstenotās atbalsta programmas Latvijas Goda ģimene dalībnieces un ir 
saņēmušas 3+ Ģimenes karti.

Saskaņā ar MK noteikumiem Braukšanas maksas atvieglojumu no-
teikumi valsts pilnā apmērā kompensē braucienus sabiedriskajā trans-
portā gan reģionālās, gan pilsētas nozīmes maršrutos personām ar I un 
II grupas invaliditāti, savukārt pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem, 
politiski represētām personām biļetes cena tiek kompensēta braucienam 
reģionālajos maršrutos. 

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja
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- Laura, kur pagāja tava bērnība, sko-
las gadi?

- Bērnība pagāja vecāku lauku mājās 
kopā ar brālēnu. Abas manas māsas ir ve-
cākas, atceros to laiku, kad māsas pabeidza 
pamatskolu, tad ģimnāziju, vēlāk arī augst-
skolu, un tolaik sazinājāmies ar vēstulēm… 
Abas ir atgriezušās dzimtajā pusē, viena 
māsa ir vecākā inspektore policijā, otra – 
friziere. Manas māsas man ir pašas labākās. 
Viņām patīk tas, ko viņas dara, bet es izvē-
lējos citu ceļu dzīvē. Man patīk būt laukos, 
iekopt zemi, patīk lauku skaistums. 

Jau piecu gadu vecumā iemācījos slaukt 
govis. Mamma ļāva pamēģināt slaukt, un tā 
lieta aizgāja. Parasti pietiek ar redzēšanu, 
un vienkārši mēģini darīt. Mājās darāmos 
lauku darbus veicām kopīgi - kad visi gāja 
un darīja, tad arī es gāju. Nemanot bija klāt 
skolas laiks - Skaistas pamatskolā pabeidzu 
9 klases. Atceros, jo tuvāk nāca izlaiduma 
laiks, jo biežāk un draudīgāk vecāko klašu 
skolēni runāja, ka skolu slēgs, pirms mēs 
to pabeigsim. Taču tik ātri šīs trauksmai-
nās pārmaiņas neatnāca, pēc manis skola 
strādāja vēl vairākus gadus un tikai nesen 
to slēdza. Klasē bijām septiņi skolēni, attie-
cības bija ļoti draudzīgas, kā jau mazā sko-
lā. Man bērnībā ļoti patika dziedāt. Pamat-
skolā mūzikas skolotāja bija Gasperovičas 
kundze, pateicoties kurai es aizbraucu uz 
daudziem vietējiem konkursiem. 

- Sapņoji kļūt par dziedātāju? 
- Jā! Pēc pamatskolas devos uz Krāsla-

vas Valsts ģimnāziju, kur satiku Ludmilu 
Artemenkovu, kas strādāja kopmītnēs par 
komandanti. Viņa piedāvāja man apmeklēt 
dziedāšanas mēģinājumus poļu skolā, ko es 
arī izmantoju. Viņas dzīvesbiedrs Sergejs 
Artemenkovs sagādāja man fonogrammas, 
arī uz konkursiem sūtīja. Man mūzika pa-
dodas viegli, dzirdu dziesmu un sāku pati 
dziedāt. Skolotājs klausījās un pielaboja 
- vienviet vajag vairāk emociju, citviet jā-
dzied skaļāk, vai jāievelk vairāk elpa utt. 
Lielākoties es dziedāju solo, taču dziedāju 
arī korī. Trīs gadus pēc kārtas ģimnāzijas 
konkursā „Gada balva” tiku izvirzīta nomi-
nācijai „Lakstīgala” un to arī ieguvu . Vis-
pār dzīvē man bija ļoti daudz mūzikas, bet 
tagad to esmu pametusi novārtā.

- Tas notika, kad sāki domāt par agro-
nomes-dārzkopes profesiju?

- Jā, izlaiduma gadā. Iespaidojos no tā, ka 
dzīve ritēja lauku sētā, kur bija lopi un strā-
dājām dažādus lauku darbus. Arī profesiju 
izvēlējos ar domu, lai nākotnē varētu palikt 
strādāt mājās. Tam nepieciešama lauksaim-
nieciskā izglītība, jo pašlaik lauksaimniecī-
bā nevar strādāt bez speciālām zināšanām. 
Piemēram, lai varētu strādāt bioloģiski, va-
jag iegūt bioloģiskās lauksaimniecības ser-
tifi kātu, noklausīties noteiktu stundu skaitu. 

- Kas visvairāk pārsteidza studiju lai-
kā, ko ieguvi?

- Es sapratu to, cik ļoti lauksaimniecība ir 
modernizējusies, tur ir daudz jauninājumu 
un sasniegumu, par ko vienkāršs darbarū-
ķis neaizdomājas. Kopš manas bērnības 
lauksaimniecība patiesībā kļuvusi daudz 

sarežģītāka gan tehniskajā ziņā, gan augu 
audzēšanas jomā. Protams, bioloģiskajā 
saimniecībā daudz ko no tā nedrīkst pielie-
tot, mēs to arī nedarām. Pirmais, ko sacīja 
pasniedzējs, jādomā pašam bioloģiski, ja tā 
nedomāsi, tad arī strādāt bioloģiski nespēsi.

Esmu pamanījusi, kad atbraucu mājās, 
man sirdij tuvāka šķiet bioloģiskā lauk-
saimniecība, kad atbraucu uz universitāti 
– konvencionālā vai integrētā lauksaimnie-
cība. Tā ir augstskolas vides ietekme, kaut 
gan universitāte mums piedāvā arī brīvas 
izvēles kursus bioloģiskās saimniekošanas 
padziļinātai apgūšanai. 

- Var sacīt, pēc gada būsi piepildījusi 
savu sapni par profesiju...

- Gan jā, gan nē! Līdzās mūzikai man ļoti 
patīk dzīvnieki, gribēju kļūt par vetārsti, bet 
savu sapni nerealizēju. Bet man nožēlas par 
izvēlēto studiju programmu nav - ir tas, ko 
gaidīju, un mazliet vairāk. Nezinu, kur lik-
tenis aizvedīs, citreiz dzīvē ir tā, ka cilvēki 
apgūst vienu profesiju, bet strādā pavisam 
citā. 

- Kas traucēja piepildīt šo savu sapni?
- Man grūti atbildēt, kāpēc tā notika. Sek-

mes tam par iemeslu nebija - skolā mācījos 
labi. Laikam nobijos, ka ārstēt dzīvnieku ir 
ārkārtīgi atbildīgs darbs. Cilvēkam var pa-
jautāt, kas sāp, ko iepriekš darījis utt., bet 
dzīvniekam neko nepajautāsi. Ārstam tikai 
pēc simptomiem jāsaprot, kas noticis. Man 
nepatīk kļūdīties, un nobijos, ka es varētu 
kļūdīties diagnozē. 

- Ir gana daudz jaunu cilvēku, kuri pēc 
vidusskolas vai augstskolas sapako kofe-
ri, nopērk biļeti un dodas uz lidostu. Kas 
tevi atturēja no šāda soļa?

- Es tā nevaru, pati uz sevi dusmotos. Pat 
aizbraucot uz Jelgavu, nejūtos tur tik gaidī-
ta kā savā pusē, kur pazīstu cilvēkus gadiem 
ilgi. Šeit ir mana dzimtene, manas mājas, 

šeit es iederos! Vienaudžiem varu sacīt - no 
darba nav jābaidās. Protams, no nulles sākt 
ir ļoti sarežģīti, bet gadījumā, kad taciņa ir 
iestaigāta, kā man, tad ir daudz vieglāk un 
vienkāršāk sevi realizēt, jo ir, kuram lūgt 
padomu, palīdzību.

- Noprotu, ka būtu gatava kādreiz arī 

pārņemt vecāku saimniecību? Kādi vis-
pār ir tavi dzīves plāni?

- Teikšu tā - es vēlos savā dzīvē stabilitāti. 
Es vēlētos palikt mammas un tēta saimnie-
cībā strādāt, bet es nezinu, vai tā būs, jo pat 
viena gada laikā viss var mainīties. Plāni ir, 
un tie saistās ar Latviju. Es negribu braukt 
projām. Varētu kādu laiku pastrādāt citur 
Latvijā, iegūt pieredzi un tad atgriezties. 

- Varbūt nepatīk ceļot?
- Ļoti patīk ceļot. Pirmais ceļojums bija 

kopā ar vecākiem uz Luksemburgu, kur 
māsa izgāja praksi. Vēl es biju Vācijā, Aus-
trijā, Igaunijā, Lietuvā, Čehijā, ar prāmi 
ceļoju uz Stokholmu, pabiju uz Francijas 
robežas, pateicoties ģimnāzijai, biju Itālijā, 
kur četras dienas dzīvoju ģimenē. 

- Ja jau sakām par hobijiem, tad arī 
turpināsim. Kā vēl atpūties?

- Vēl man ir dārgs, var sacīt, aristokrā-
tisks hobijs – jāšana ar zirgiem. Tur es ļoti 
jauki pavadu lai-
ku. Man pašai 
nav neviena zir-
ga, bet es braucu 
trenēties uz zem-
nieku saimnie-
cību „ERLAIN” 
Kaplavas pusē. 
Mana trenere 
Anna Veidema-
ne ļoti daudz ko 
iemācīja, bet stu-
diju dēļ šo hobi-
ju pagaidām pa-
metu novārtā. Es 
noteikti gribētu 
p ro fes ionā lāk 
mācīties jāšanu, 
bet, ja iestājies 
kādā pulciņā, tā ir atbildība, un vairs netiec 
biežāk mājās. Es gribu pabūt mājās. Bet 

mans vislielākais hobijs ir dziedāšana. Man 
tās ļoti pietrūkst, bet nevaru atbildēt, vai at-
sākšu dziedāt nopietnā līmenī. 

Nevēlos kalt plānus, jo man ļoti nepatīk, 
ja tie nepiepildās. Ir iespēja – izmantoju, 
nav - tad nav. Jāizmanto katra iespēja, ko 
dzīve dod, jāpriecājas, kad ieceres piepil-
dās, bet nevajag kalt plānus. 

- Par savas īsās prakses vietu tu izvēlē-
jies pašvaldības uzņēmumu „Labiekār-
tošana K”. Kā veicās?

- Es izvēlējos apzaļumošanas uzņēmumu, 
jo man tas šķita interesantāks nekā citi. Ne-
bija grūti, bet jāstrādā čakli. Esmu stādījusi 
puķes, plānojusi puķu dobi, daudz uzzināju 
par stādīšanas knifi em. 

Lielā prakse noritēs Jelgavā, kur es raks-
tīšu bakalaura darbu par smiltsērkšķu au-
dzēšanu. Pašlaik vienā privātā saimniecībā 
pētu smiltsērkšķu attīstības fāzes, mulčas 
ietekmi uz smiltsērkšķu audzēšanu utt. Sā-
kumā gribēju to darīt pie sevis mājās, bet 
pavērās iespēja pētījumu veikt Jelgavas 
pusē, saimniecībā, kas ar to nodarbojas. 

- Kura pilsēta tev šķiet skaistāka - Jel-
gava vai Krāslava?

- Jelgava ir ļoti skaista pilsēta. Ir izveido-
tas vairākas pastaigu vietas, acis priecē pils 
ēka – kurā ir manas fakultātes mājas. Pro-
tams, studijas notiek arī citās ēkās pilsētā. 
Esmu bijusi uz pilsētas svētkiem, braucu uz 
piena regati, kurā peldējām pa Lielupi no 
piena pakām sataisītās laivās. Sacensības 
notika vairākās nominācijās.

Krāslava man ļoti patīk, manuprāt, tā ir 
viena no vissakoptākajām pilsētām valstī. 
Jelgava arī sakopta, bet Krāslava ir tīrāka. 
Braucu pa pilsētu, redz, nav vairs neizskatī-
gās sporta skolas, nākamreiz – oho, tai vietā 
ļoti ātri parādījās zāliens… Tā var turpināt 
vēl un vēl, un man patīk, kā viss šeit no-
tiek, cik ļoti ātri viss mainās uz labo pusi. 
Vajag – izdarām, vajag – izdarām, šī pieeja 
man ļoti patīk. Man tas nāk no ģimenes, jo 
lauksaimniecībā citādi nevar, tur katra mi-
nūte dārga. 

- Kādu lomu profesijas izvēlē nospēlēja 
mamma un tētis? Varbūt ir kādas patī-
kamas atmiņas no bērnības?

- Es pati izvēlējos, neviens neko nenorā-
dīja, kā būtu jādara. Tētis iemācīja braukt 
ar mašīnu un traktoru. Pirmoreiz stūrei pie-
skāros nepilna gada vecumā - mājās ir bil-
de, kurā tētis tur mani klēpī pie stūres paša 
būvētajā traktorā. Mana mamma gatavo 
ļoti garšīgus ēdienus, cik vien sevi atceros, 
vienmēr palīdzēju viņai virtuvē, tomēr es 
vēl pat šodien nespētu servēt tik lieliskus 
galdus kā viņa. Lieldienas, Ziemassvētki 
un dzimšanas dienas – tas ir laiks, kad vi-
siem jāsanāk kopā. Pie svētku galda mājās 
paliek arvien šaurāk, un man patīk, ka tā tas 
notiek. 

- Lai tev viss izdodas!
Juris Roga

Foto no Lauras personīgā albuma

LAURA:
 „ŠEIT IR MANA DZIMTENE, 

  ŠEIT ES IEDEROS!” 
Sava dzimtā Skaistas pagasta patriote Laura Lene ir Latvijas Lauksaim-

niecības universitātes Lauksaimniecības fakultātes 3. kursa studente 
specializācijā agronoms-dārzkopis. Jauniete nāk no stipras laucinieku 
ģimenes, kura daudzus gadus nodarbojās ar piena lopkopību, bet tagad 
- ar augkopību, bioloģiski saimniekojot jau no saimniecības dibināšanas 
dienas. 
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kultūra

Šī gada 3. jūnijā Kuldīgā 
norisinājās ikgadējais tau-
tas deju festivāls „Latvju 
bērni danci veda”, kas pul-
cēja ap 4000 dalībnieku no 
dažādiem Latvijas nova-
diem.  Festivālā Krāslavu 
pārstāvēja Bērnu un jau-
niešu centra deju kolektīva 
„Pastaliņas” vidējās un ve-
cākās grupas dejotāji. 

Kuldīgā festivāla ietvaros 
„Pastaliņu” dejotāji uzstājās ielu 
koncertā, savukārt pievakarē pie-
dalījās svētku gājienā pa Kuldīgas 
ielām. Festivāla kulminācijā Kul-
dīgas pilsētas estrādē bērni noska-
tījās lielkoncertu „Dievzemītes 
rakstus pinu”, kurā tika izdejotas 
dažādu novadu apvienotās prog-
rammas. 

Pasākuma ietvaros mūsu dejo-
tāji ne tikai piedalījās festivālā, 
bet arī iepazina skaisto pilsētu 
Kuldīgu, izstaigājot to pa mazām 
pilsētas ieliņām kopā ar gidu, ap-
skatīja šobrīd augstāko (4.15 m) 
ūdenskritumu Latvijā netālu no 
Alekšupītes ietekas Ventā, veco 
rātsnamu un rātslaukumu, ap-
brīnoja Eiropā platāko dabisko 
ūdenskritumu (249 m) - Ventas 
rumbu. Dejotājiem tika piedāvāta 
brīnišķīga iespēja apmeklēt Jūr-
kalni, kur atrodas aktīvs noslīde-
ņu – nogruvumu tipa stāvkrasts, 
viena no gleznainākajām jūras 
piekrastēm Latvijā. Bērni gāja gar 
jūras krastu, meitenes lasīja ak-
mentiņus, gliemežvākus, puikas 
pludmalē spēlēja futbolu - priecīgi 
bija gan lielie, gan mazie.  

Lūk, dažas atpakaļceļā uzraks-
tītās atsauksmes no mazākajiem 
dejotājiem: „Man patika dejot 
koncertā, būt sakoptā Kuldīgā, pa-

tika visa ekskursija, paldies! Katrā 
ēdienreizē viss bija garšīgi. Patika 
pie jūras lasīt akmeņus, pirmo rei-
zi mūžā piedalīties svētku gājienā. 
Paldies par šo braukšanu, Jūs (sk. 
Valda) esat pati labākā skolotāja!” 

Lielajiem ir sava pieredze, arī 
viņi dalījās stāstos: „Šīs divas die-
nas bija foršas. Bija jautri steigā 
ģērbties autobusā, ļoti jauki un 
mierīgi pavadījām laiku pie jūras, 
kur bija ļoti skaisti, un es tur biju 
pirmo reizi. Paldies skolotājiem 
un BJC par tādu iespēju! Paldies 
par šo superīgo un atraktīvo va-
saras iesākšanu! Ielu koncertā, 
kurā mēs dejojām, varēja būt vai-
rāk skatītāju, bet lielais koncerts 
bija interesants: daudz dalībnieku 
un skatītāju. Paldies par iespēju 
ieklausīties Baltijas jūras nepa-
rastajos viļņos, atrast Kurzemes 
viskaistākos akmeņus, meklēt 
dzintariņus un iemasēt basās kājas 
ar stāvās piekrastes patīkamajām 
smiltīm. Paldies skolotājām par 
izturību, rūpēm, atbalstu, paldies, 
ka uzņemas atbildību par mums… 
un ne tikai šajā braucienā, bet vis-
pār (arī mēģinājumos), jo zinu, 
cik grūti ar mums ir. Bet tādi mēs 
esam. Paldies par ekskursiju Kul-
dīgā! Liels paldies par braucie-

nu!”
Arī līdzi braucošās skolotā-

jas Anita un Zigrīda atzina: „Šis 
brauciens bija interesants, aizrau-
jošs, mierīgs.  Paldies bērniem, ka 
bija ar dzirdīgām ausīm, čaklām 
rociņām, atvērtām sirsniņām. Arī 
saprotoši! Bijām kopā un netrau-
cējām viens otram. Vai var būt kas 
labāks par šo: Kuldīga – pilsēta ar 
dvēseli, Jūrkalne – ar viļņu šļaks-
tiem un čirkstošiem oļiem. Varam 
būt laimīgi, ka dzīvojam Latvijā!”

Izsakām pateicību deju kolektī-
va „Pastaliņas” jaukajai vadītājai 
Valdai Timulei par ieguldīto dar-
bu, nenogurstošajām skolotājām 
Anitai Teivišai un Zigrīdai Beina-
rovičai. Sanitai Kumpiņai par labu 
organizāciju saistībā ar festivāla 
apmeklējumu, liels paldies vecā-
kiem, bērnu un jauniešu centram 
un Krāslavas novada domei par 
fi nansiālu atbalstu. 

Lai jauka, pozitīvām emocijām 
un piedzīvojumiem bagāta ir šī 
vasara!

Vecāku vārdā - 
dejotāju mamma

 Sandra Djatkoviča

„PASTALIŅAS” 
IEDANCO KURZEMI

28.-29. maijā Rīgas Doma 
kora skolā notika izglītības 
programmas „Laudamus” 
meistarklase „Praktiski soļi 
zēnu labskanības veicināša-
nā”.

Mūsu Krāslavas novada zēnu 
kori „BUNDZINIEKI” pārstāvē-
ja 2 skolotājas - Ilona Aprupe un 
Rita Andrejeva un 2 dziedātāji - 
5.kl.skolnieki Daniils Pantelejen-
ko un Aivars Valters.

Nodarbības vadīja visiem pazīs-
tami kora diriģenti un mūziķi M. 
Klišāns, J.Cābulis, T.Gžibovskis 
un citi. Nodarbību tematika bija 
dažāda: ritma improvizācija, diri-
ģēšanas ābece, klavierspēle. Bija 
piedāvātas individuālas solo no-
darbības.

Brīvajā laikā zēni varēja paspēlēt futbolu un citas sporta spēles.
Otrajā dienā zēni apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku, bet visiespaidīgākais notikums bija dalība Rī-

gas Doma kora skolas Pavasara koncertā, kur zēni izpildīja V.A.Mocarta skaņdarbu „Veni Sancte spiritus” 
(tas bija mājas darbs). Koncerts notika Imanta Ziedoņa koncertzālē.

Mūsu zēni bija patiesi saviļņoti par šajās divās dienās piedzīvoto, viņu acīs bija redzams prieks, jo šādu 
pieredzi - dziedāt kopā ar profesionālā kora dalībniekiem - viņi ieguva pirmo reizi mūžā.

Pateicamies Krāslavas novada domei par atbalstu un fi nansiālo palīdzību!
Rita Andrejeva, 

Krāslavas novada mūzikas skolotāju MA vadītāja 

MEISTARKLASĒ PIEDALĪJĀS KRĀSLAVIEŠI

izglītība

PROFESIJA VAI
 VIDUSSKOLAS SOLS?

12. jūnijā PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas te-
ritoriālā struktūrvienība sāka jauniešu uzņemšanu filiālē 
apgūstamajās izglītības programmās: „Tērpu stila spe-
ciālists”, „Mēbeļu galdnieks” un „Auto virsbūvju remont-
atslēdznieks”. Personām, kuras vēlas tikt uzņemtas šajā 
mācību iestādē, jāiesniedz atestāts par pamatskolas izglī-
tību, četras fotokartītes (3x4 cm), medicīnas izziņa (veid-
lapa Nr. 027/u ar norādi par atļauju apgūt konkrētu pro-
fesiju vai mācīties PIKC RVT) un jāuzraksta iesniegums uz 
tehnikuma veidlapas.

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas fi liāle ir strauji progresējusi, un 
arvien vairāk jauniešu izvēlas apgūt profesiju tuvāk mājām. Savā pie-
redzē piekrita dalīties krāslaviete Kristīna Škoļnika. Jauniete vēlas ie-
gūt tērpu stila speciālistes kvalifi kāciju, meitenei bijuši labi panākumi 
mācībās Varavīksnes vidusskolā, viņa tika mudināta turpināt izglītoties 
vidusskolā, tomēr lēma citādi un nolēma uzņemties risku. Kur tas īsti 
izpaudās? 

Liels nezināmais
Kristīna nopietni par pro-

fesiju aizdomājās, kad kļuva 
zināms, ka Rīgas Valsts teh-
nikums Krāslavā atvērs jau-
nu profesiju meitenēm. Viņai 
bija sarežģīti izlemt, jo patie-
sībā tas bija liels nezināmais. 
Pirmajā gadā, un nebija, kam 
pajautāt, kā īsti notiek mācī-
bas, ko māca, cik kvalitatī-
vi, vai nav smagi? Meitene 
konsultējās ar mammu, kura 
savulaik ir strādājusi par šu-
vēju. Vecāki nebija pret to, ka 
atvase vairs neturpinās mācī-
bas vidusskolā. 

„Man ir lieliskas attiecības ar mammu un tēti, viņi atbalsta mani visās 
jomās, arī profesijas izvēlē,” turpina Kristīna. „Mūsu vecumā vecāku 
atbalsts ir ļoti nozīmīgs, jo tas daudz palīdz un ļauj uzreiz virzīties uz 
priekšu, nevis savstarpēji cīnīties un gaidīt, kamēr visi apradīs ar jauno 
situāciju. Kamēr mamma strādāja šūšanas fabrikā, es varēju nākt pie 
viņas pastrādāt, un principā jau neliela pieredze bija. Tētis strādā kok-
apstrādē, bet man kokapstrāde nešķita pievilcīga, lai gan trešajā kursā 
mums ir dažas meitenes, kas ar visu labi tiek galā. Viena pat brauca 
praksē uz Norvēģiju, un viņai ir labi iespaidi. 

Veselīga konkurence - bērniem par labu
Pēc ilgām pārdomām nolēmu iesniegt dokumentus. Sākumā bija bai-

les, vai spēšu paspēt apgūt mācību vielu dubultā – vidusskolas prog-
rammu plus profesiju. Vēlāk izrādījās, ka visu var paspēt un mācīties ir 
pat vienkāršāk nekā vidusskolā. Ļoti palīdz skolotāji, viņi pūlas mums 
iemācīt iespējami vairāk. Pērn, 1. kursā, mums bija tērpu skate skolās, 
visur mūs sagaidīja ar prieku. Vienlaikus, šķiet, skolas ir sapratušas, 
ka konkurē ar RVT par izglītojamiem. Manuprāt, veselīga konkurence 
ir ļoti pozitīva lieta, jo ieguvēji ir jaunieši un vecāki taču grib saviem 
bērniem nodrošināt vislabāko. Tehnikuma atsaucīgais skolotāju kolek-
tīvs nav vārdiem aprakstāms, neviens no viņiem nekad nepaliek malā, 
vienmēr atnāks palīgā, ja kaut kas nesokas, nepadodas. Man bija pār-
steigums, ka es pati spēju sašūt apģērbu no sākuma līdz galam. Ļoti 
patīk šeit mācīties, jau nolēmu, ka pēc tehnikumu turpināšu studijas 
augstskolā, gribu kļūt par stilisti, dizaineri. 

Es apmeklēju aerogrāfi ju, braucu kā līdzjutēja uz kartingu sacensī-
bām, piedalos projektos. Nesen rakstījām projektu, kas saņēma 300 eiro 
fi nansējumu, tagad šujam nelielas kleitiņas bērnudārza „Pīlādzītis” bēr-
nu kolektīviem.

Vienlīdzīgi visi
Mani priecē, ka tehnikuma visu kursu audzēkņi ir savstarpēji drau-

dzīgi un nerodas konfl ikti. Mēs jūtamies vienlīdzīgi ne tikai vienaudžu 
pulkā, bet arī attiecībās ar skolotājiem esam kā līdzīgs ar līdzīgu. Ar 
skolotājiem varam runāt par dzīvi, attiecībām, politiku, par visu, visu. 
Starp citu, mans jaunākais brālis arī nolēmis vidusskolas izglītību ie-
gūt tehnikuma Krāslavas fi liālē un rudenī sākt apgūt auto virsbūvju 
remontatslēdznieka specialitāti. Manuprāt, arī vecākiem ir vieglāk, ja 
bērni mācās tehnikumā. Te mājasdarbus neuzdod, bet bērniem vienmēr 
lielākās problēmas ir tieši ar mājasdarbiem. Te vairāk laika atpūtai, līdz 
ar to vairāk spēka jaunas dienas cēlienam. Vispār mācīties interesantu 
profesiju ir aizraujoši. Ja tu pareizi to izvēlējies, tad pati profesija it kā 
mudina uzzināt vairāk un vairāk jauna, pašam censties visu paveikt.

Vispārizglītojošajā skolā man bija labas sekmes, arī manai drau-
dzenei. Tehnikumā netrūkst atbildīgu bērnu. Pamazām viss attīstās uz 
priekšu. Ja gribam ko jaunu ieviest, ar savu ideju varam iet pie direkto-
ra, kurš mūs uzklausa, saprot un izdara visu iespējamo un neiespējamo, 
lai bērniem būtu interesanti mācīties tehnikumā.”

Juris Roga
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Vasara nu ir klāt! Lai arī siltais 
laiks vilināt vilina izbaudīt vasa-
ras priekus, 15.jūnijā Krāslavas 
pamatskolā kopā pulcējās gan 
skolotāji, gan skolēni, lai kopā 
kārtējo reizi darīt labu darbu - 
izgatavot apsveikuma kartiņas 
pensionētajiem skolotājiem, lai 
septembra sākumā viņiem sagādāt 
patīkamus mirkļus. 

Pateicoties KRĀSLAVAS NO-
VADA PAŠVALDĪBAS JAUNIE-
ŠU PROJEKTU KONKURSA 
atbalstītajam Krāslavas pamatsko-
las bērnu kluba „Spicais” projek-
tam   „Labdarības radošo darbnīcu 
cikls”, tika iegādāti dažādi formu 
griešanas un tekstūras spiešanas 
instrumenti, ar kuru palīdzību 
projekta un pēcprojekta laikā tiks 
īstenotas daudzveidīgas  radošās 
darbnīcas. Šī projekta īstenošana 
notiks ciešā sadarbībā ar Latvijas 
Sarkanā Krusta Aglonas, Dagdas 
un Krāslavas novadu izpildkomi-
teju un Røde Kors Nord-Trønde-
lag, jo tieši šīs ir tās organizācijas, 
kuras mums noticēja un nu jau as-
toņu gadu garumā atbalsta Krāsla-
vas pamatskolas projektu „Tikai 
kopā sapņi kļūst krāsaini”, kura 
galvenā ideja ir līdzcietība, tole-
rance, līdzjūtība, labdarība. Lai 
popularizētu iecietības, tolerances 
un labdarības ideju bērnu, jaunie-
šu vidū un sabiedrībā kopumā, 
Krāslavas pašvaldības atbalstītā 
projekta laikā ir plānots organizēt 
savstarpējās sadarbības radošo 
labdarības darbnīcu ciklu skolotā-
jiem, bērniem un viņu vecākiem, 
sadarbības radošās darbnīcas veco 

ļaužu pansionātā „Priedes”.
Projekta laikā iegādātie mate-

riāli ne tikai dažādos, paplašinās 
darbnīcu iespējas, bet arī sniegs 
vēl lielāku prieku un gandarījumu 
gan darītājiem, gan saņēmējiem. 
Astoņu gadu laikā kluba „Spicais” 
komanda ir organizējusi vairākas 
un daudzveidīgas pozitīvās sa-
skarsmes un labdarības radošās 
darbnīcas- bērniem ar īpašām un 
speciālām vajadzībām un viņu ve-
cākiem,  radošās darbnīcas veco 
ļaužu pansionātā „Priedes”, rado-
šās pēcpusdienas ar Krāslavas un 
Dagdas novadu skolu bērniem, 
kuriem ir svarīgi celt pašcieņu 
un ļaut pašizpausties, atklātnīšu 
un dažādu apsveikumu darināša-
na vientuļajiem pilsētas pensio-
nāriem, līdzdalība Ziemassvētku 
pasākuma organizēšanā trūcīgo 
ģimeņu bērniem, Ziemassvētku 
aktivitāšu organizēšana KBSRC 
„Mūsmājas” un veco ļaužu pan-
sionātā „Priedes”, pansionāta 
rotāšana, sadarbojoties ar pan-
sionāta iemītniekiem, atbilstoši 

gadskārtām. Krāslavas pamatsko-
las mērogā tiek organizēti daudz-
veidīgi pasākumi, kuros ir iespēja 
piedalīties un gūt atzinību ikvie-
nam skolas bērnam.

Ir patīkama kopības, draudzības 
un savstarpējās sapratnes sajūta, 
kad dari darbu, ieguldot tajā daļu 
savas sirds siltuma. 15.jūnija pir-
mo pašvaldības atbalstītā projekta 
radošo darbnīcu vadīja Krāslavas 
pamatskolas skolotāja Jeļena Ja-
piņa. Atsaucība bija liela. Kārtējo 
reizi pārsteidz mūsu skolotāju un 
bērnu vienotības sajūta un rado-
šais gars, jo apsveikuma kartiņas, 
kaut arī piemērs visiem bija viens, 
tapa ļoti dažādas, spilgtas un gau-
mīgas. Katrs dalībnieks tajās ieli-
ka patiesu sirsnību un mīlestību. 
Mēs ļoti ceram un ticam, ka mūsu 
labie darbi sagadās daudziem 
prieku un patīkamus mirkļus. 

Paldies par idejas atbalstu 
Krāslavas novada pašvaldībai!

Krāslavas pamatskolas
 psiholoģe 

Velta Daņiļeviča

LABDARĪBAS RADOŠO DARBNĪCU CIKLS SIRDSLIETA 
Jau daudzus gadus Krāslavas bērnu un jauniešu centrā 

strādā fotopulciņš „Kadrs”, kurā audzēkņi apgūst foto-
grafēšanas procesu un fotogrāfijas pamatus fotomāks-
linieka Anatola Kauškaļa vadībā. Kas aizrauj jauniešus? 
Piedāvājam nelielu rakstu ciklu par šo tēmu.

Krāslavas pamatskolas 9. klases skolniece Faustina Podjava foto-
aparātu pirmoreiz paņēma rokās aptuveni pirms trīs gadiem un sāka 
ar ģimenes svētku fotografēšanu. Fotopulciņu „Kadrs” meitene ap-
meklē tikai kopš 2016. gada rudens. Mācīties fotografēšanu viņu mu-
dināja mamma, kura izteicās, ka lielajā ģimenē jābūt vienam, kurš 
iemācītos labi fotografēt un prastu iegūt skaistus kadrus, nevis tikai 
spaidītu pogas, lai bildes ģimenes albumā varētu skatīties ar baudu. 
Faustinai ir divi brāļi un piecas māsas, visi prot kaut ko nobildēt, 
bet fotografēšana par sirdslietu kļuvusi tieši viņai. Turklāt viņai tas 
nemaz netraucē mācībām – vidējā balle ir 9.

„Es agrāk zināju, ka Krāslavas BJC paspārnē darbojas fotopulciņš, 
bet nevarēju noskaņoties un atrast tam laiku,” turpina Faustina. „Pir-
majā pusgadā pulciņu apmeklēju reti, jo mūzikas skolā mācījos kla-
vierspēli, un šogad bija jāgatavojas noslēguma eksāmeniem. Mūzi-
kas skolu esmu veiksmīgi absolvējusi, atliks vairāk laika fotogrāfi jai. 
Šeit, pulciņā, mēs esam dažāda vecuma, no dažādām skolām, un tas 
ir lieliski, jo esam atšķirīgi un viens otru papildinām. Es fotografēju 
ar „Canon” spoguļkameru, kuru vēl tikai apgūstu. Pagaidām šī kame-
ra mani apmierina, nākotnē gan sev gribētu profesionālāku aparātu.

Man patīk apmeklēt nodarbības, jo mūsu pulciņa skolotājs ir ne 
tikai ļoti talantīgs fotogrāfs, bet viņš māk interesantā veidā nodot 
savas zināšanas citiem. Viņš pastāsta ne tikai teoriju, bet sasaista 
ar reāliem notikumiem no dzīves un savas pieredzes. Vēl viņam ir 
plašs redzesloks. Protams, tādi cilvēki aizrauj. Pulciņā „Kadrs” ļoti 
patīk fotogrāfi ju apspriešanas process, kas tiek organizēts pēc prak-
tiskajām nodarbībām. Fotogrāfi jas rāda uz lielā ekrāna, katrs komen-
tē savu veikumu un kopīgi apspriež, kas izdevies, kas – nē, kādas 
kļūdas pieļautas, ko var paveikt labāk.”

Pulciņa dalībnieki aktīvi dalās savā pieredzē, un meitenei tas pa-
tīk, jo, viņasprāt, tā var labāk uzzināt otru cilvēku. Starp citu, pras-
me aizstāvēt savu viedokli lieti noder skolā, jo dažreiz arī mācību 
stundās ir diskusijas, kurās jāmāk aizstāvēt savu pozīciju. Faustina 
labprātāk un biežāk fotografē tieši cilvēkus, pamatā savas ģimenes 
locekļus - māsas, brāļus, vecākus, jo ir vieglāk strādāt ar tiem, kurus 
tu pazīsti. Jaunākās māsas labprāt piedalās fotosesijās kā modeles. 
Maziņā māsiņa ātri aug un ļoti mainās - ir interesanti sekot tam līdzi 
caur fotoaparāta aci. Jaunietei jau ir tapušas dažas bildes, kas pašai 
patīk, bet vēl nav nevienas, kas derētu fotopulciņa „Kadrs” tradicio-
nālajai izstādei, bet tā noteikti būs ar cilvēkiem.

„Es nepaļaujas tikai uz nodarbībām,” uzsver Faustina. „Anatols 
man iedeva grāmatu par portretu fotogrāfi ju - es to regulāri palasu. 
Dažreiz internetā atrodu interesantu bildi, atzīmēju to sev un mēģinu 
radīt kaut ko līdzīgu. Jāmācās ir daudz. Ziemā bildējām pie tilta pār 
Daugavu. Skolotāja uzdevums bija nobildēt sniega kaudzi tā, lai tā 
pārvēršas par kalnu. Nācās pielikt lielas pūles, fantazēt un tas bija 
ļoti aizraujoši, interesanti, bet pats galvenais, ka man izdevās izpildīt 
šo uzdevumu!”

Jauniete vēl nezina, ko darīs tālākā nākotnē, ar ko nodarbosies, 
bet ļoti alkst iemācīties fotografēt tā, lai ar šīm prasmēm varētu pel-
nīt. Vai to dzīvē vajadzēs, tas jau cits jautājums. Vasarā viņa plāno 
ne tikai atpūsties, bet atvēlēs gana daudz laika fotografēšanai. Viņas 
paziņu lokā ir krustmātes draugs no Polijas, profesionāls fotogrāfs, 
kurš Faustinu iedvesmoja pievērsties fotogrāfi jai. 

„Tieši viņš man vēl bērnībā parādīja, ka fotogrāfi ja ir ļoti liela 
māksla, un tamdēļ ir daudz jāmācās,” turpina skolniece. „Lai taptu 
interesanta bilde, nepietiek ar to, ka māki nospiest fotoaparāta slēdzi. 
Man ļoti patīk viņa fotogrāfi jas, nākotnē gribētu būt tikpat profesio-
nāla.”

Juris Roga,
foto no Faustinas personīgā arhīva

30. maijā 42 Krāslavas 
pamatskolas skolēni un 3 
skolotāji devās uz Auleju, lai 
iepriecinātu pagasta iedzī-
votājus ar skaistu koncertu. 

Pasākums izdevās! Bija ganda-
rīti visi: gan Aulejas pagasta iedzī-
votāji par skaisto un daudzveidīgo 
koncertu un iespēju redzēt savus 
bērnus un mazbērnus uzstājoties, 
gan koncerta dalībnieki par lielis-
ko izklaidi pēc koncerta. Aulejas 
pagasta pārvaldes vadītājs Aiv-
ars Umbraško bija parūpējies par 
visu.

Pēc koncerta bērniem un sko-
lotājiem bija sarūpēts bagātīgs 
cienasts, kurā netrūka pat Aulejas 

tradicionālo „kļocku”. Tad visi ar 
autobusu devās atpūsties pie Sīve-
ra ezera. Bērniem un skolotājiem 
bija iespēja ar motorlaivu izvizi-
nāties pa Sīvera ezeru. Brīnišķīgu 
skatu uz apkārtni varēja vērot no 
Sīvera pilskalna, kurā uzkāpjot, 
visus gaidīja pārsteigums - atvēsi-
nošs saldējums.

Milzīgs paldies Aulejas pagas-
ta pārvaldes vadītājam Aivaram 
Umbraško par lieliski pavadī-
to dienu, pagasta šoferim Jānim 
Vigulim, inspektoram Denisam 
Ogņevam, kas rūpējās par bērnu 
drošību pie ezera.

Paldies Krāslavas pamatskolas 
direktorei Vijai Koncevičai par 

padomu un atbalstu pasākuma 
organizēšanā! Lai koncerts izdo-
tos, tā veidošanā iesaistījās daudzi 
skolotāji: Inta Japiņa, Inta Beiku-
le, Valentīna Geka, Ilona Aprupe, 
Velta Daniļeviča. Skolotāja Dace 
Samsonoviča sarūpēja  skaistas 
dāvaniņas bijušiem Aulejas pa-
matskolas skolotājiem.

Paldies skolotājām Everitai Eisa-
kai un Ligijai Mačuļskai, kas ne 
tikai sagatavoja bērnus priekšne-
sumiem, bet arī devās līdzi uz Au-
leju un rūpējās par bērniem!

Paldies arī visiem skolēniem, 
kas piedalījās un ar prieku uzstā-
jās koncertā!

Lolita Dzalbe, 
Krāslavas pamatskolas 

latviešu valodas skolotāja 

NEAIZMIRSTAMAIS BRAUCIENS

NĀC, RODI UN RADI!
Ik gadu Bērnu un jauniešu centrs rīko 

vasaras radošās nodarbes sākumskolas 
vecuma bērniem, kuras kļūst aizvien popu-
lārākas un pieprasītākas starp BJC pulciņu 
audzēkņiem. Tāpēc jau maija vidū nedēļas 
laikā tiek nokomplektētas divas grupas (24 
audzēkņi). Nodarbību dažādību nodrošina 
visi BJC pedagoģi. 

Šogad pirmās darba iemaņas skolotāju palīgu ama-
tā īsteno mūsu pašu pulciņu ilggadējās audzēknes 
Sandra Gaiļeviča un Evelīna Saksone. Bērniem ļoti 
patika jaunās skolotājas! 

Šogad nodarbību laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 
15.00 top dažādi darbiņi: grāmatzīmes, kārbiņas, 
blociņi, suvenīri no termo mozaikas, pašu piegrieztas 

un šūtas kaklasaites, svecītes. 
Visiem patika ekskursija pie robežsargiem Robež-

niekos un mini zoodārza apmeklējums. Par braucie-
nu mēs esam pateicīgi mūsu domei. 

 Muzejā mēs iepazināmies ar lina apstrādes darba 
rīkiem no mūsu senču laikiem, bibliotēkā – ar Mar-
garitas Stārastes grāmatām. 

Mēs mācāmies dejot, fotografēt, spēlēt komandā. 
Mēs mācāmies analizēt savu rīcību, sarunāties, jo 
tā ir cilvēka garīgās pasaules  nepieciešamība, īpaši 
mūsdienās. 

 Katra diena ir īpaša. Priekšā sporta tūrisma no-
darbības un “Zaļā trasīte”, kur katram bērnam būs 
iespēja  pašapliecināties un parādīt savas prasmes.

 BJC direktore 
Rita Vekšina 
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informācija
 Kapusvētki Krāslavas Romas katoļu draudzes kapsētās  
Vecelišķu kapos  9. jūlijā plkst. 14:00
Pastaru kapos      9. jūlijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos     16. jūlijā plkst. 14:00
Naudišu kapos    16. jūlijā plkst. 15:30
Kačānu kapos     23. jūlijā plkst. 14:00
Dievkalpojumi Piedrujas draudzes kapsētās
Fiļipovcu kapi    8. jūlijā plkst. 13.00
Vaivodu kapi      9. jūlijā plkst. 12.00
Tolojevcu kapi   15. jūlijā plkst. 13.00
Krivoseļcu kapi 16. jūlijā plkst. 15.00
Patarnieku kapi  22. jūlijā plkst. 13.00
Ostrovnas kapi   23. jūlijā plkst. 15.00
Kapusvētki Skaistas pagasta kapsētās
Bebrišu kapos    15.jūlijā, sestdienā, plkst. 14.00
Luņu kapos        15.jūlijā , sestdienā, plkst. 16.00
Ludvikovas kapos  22. jūlijā, sestdienā, plkst. 14.00
Romulišķu kapos   22. jūlijā, sestdienā, plkst.15.00
Stolu kapos          5.augustā, sestdienā, plkst. 15.30
Vēveru kapos     19.augustā, sestdienā, plkst. 14.00
Čenčupu  kapos 19.augustā, sestdienā, plkst.15.30
Bogdānu kapos  26.augustā, sestdienā, plkst. 14.00
Skradeļu kapos  26.augustā, sestdienā, plkst.15.00
Kapusvētki prāvesta J.Bulaša draudzēs 
Priedaines           1. jūlijā plkst.12.00
Janķišķu              1. jūlijā plkst.15.00
Ragulišķu            1. jūlijā plkst.17.00
Lielašu                8. jūlijā plkst.12.00
Salienu                8. jūlijā plkst.14.00
Bakšu                  8. jūlijā plkst.16.00
Putranišķu         15. jūlijā plkst.11.00
Jaunbornes        16. jūlijā plkst.13.00
Varnaviču           23. jūlijā plkst.13.00
Elernes                 6.augusta 14.00
Cibuļovkas        12.augusta 18.00

10. jūnijā Varavīksnes vidus-
skolas stadionā jau 20. reizi no-
risinājās tradicionālās sacensības 
vieglatlētikas trīscīņā. Šogad tajās 
piedalījās 7 komandas: Daugav-
pils pilsēta, Dagda, Novopolocka 
(Baltkrievija), Daugavpils no-
vads, Viesītes novads, Rēzeknes 
novads un Krāslava.

Trīscīņa sastāv no pamatdiscip-
līnām – augstlēkšana, tāllēkšana, 
šķēpa mešana (bumbiņas mešana 
- visjaunākajiem); lēciens no vie-
tas vai lodes mešana no apakšas 
un sprints – 60 metri. 

Kopumā Krāslavas sportisti iz-
cīnīja 12 medaļas. 

Četras zelta medaļas tika izcīnī-
tas mešanas trīscīņā - Katrīna Tra-
čuma to paveica U18 vecuma gru-
pā, Sabīne Hološina – U16 vec.
gr., Aleksandra Korovaja – U14 
vec.gr. un Terēza Podjava - U12 
vecuma grupā. Augstlēkšanas trīs-
cīņā – zelta medaļa Līvai Mārai 
Mukānei (U14). 

Sudraba medaļas savās vecuma 

grupās tāllēkšanas trīscīņā: Lo-
retai Makņai (U18), Aleksandrai 
Soročinai (U14) un Terēzai Podja-
vai (U12). 

Bronzas medaļas tāllēkšanas 
trīscīņā: Santai Ostrovskai (U12) 
un Danielai Timmai (U16). Augst-
lēkšanas trīscīņā Sergejs Pašņi-
kovs (U14) un Daniela Timma 
(U16) arī izcīnīja trešo vietu un 
ieguva  bronzas godalgas.

Šogad jaunu rekordu šķēpa me-
šanā jauniešiem U18 grupā uzstā-
dīja Anatolijs Šavecs – 46,75 m. 
Mārtiņš Konošonoks no Dagdas 
atkārtoja esošo rekordu augstlēk-
šanā U16 vecuma grupā – 1.75 m.

Liels paldies vecākiem, kuri 
atbalstīja savus bērnus sacensību 
gaitā! 

Inese Umbraško, 
sporta skolas direktora viet-

KRĀSLAVAS STARPTAUTISKAJĀM 
VIEGLATLĒTIKAS SACENSĪBĀM „APAĻA” JUBILEJA

LABĀKO SLĒPOTĀJU APBALVOŠANA SIGULDĀ
Kā ierasts, maija beigās, Siguldā notika 2016./2017. gada ziemas 

sezonas Latvijas talantīgāko distanču slēpotāju apbalvošana. Labāko 
distanču slēpotāju kopvērtējumā bija arī 4 Krāslavas Sporta skolas au-
dzēkņi.

Elites grupā starp sievietēm 6. vietu ieguva Natālija Kovaļova. Starp 
junioriem V20 vecuma grupā 1. vietu izcīnīja Ojārs Vanags. Savukārt 
junioru vidū S20 vecuma grupā 2. vietu ieguva Jolanta Konstantinoviča. 

S18 vecuma grupā 4. vietā ierindojās Sņežana Jegorčenko. Šīs sezo-
nas kopvērtējumā augstus rezultātus uzrādīja S14 vecuma grupā Līga 
Volka (7. vieta) un Jana Volka (11. vieta), bet V16 vecuma grupā starp 
33 dalībniekiem 11. vietu ieguva Artēmijs Ivanovs. 

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere 

Ceturtdiena, 20 jūlijs
Mākslinieka Osvalda Zvejsal-

nieka albuma “Krāslava mūža ga-
rumā” atvēršanas svētki un gleznu 
izstādes atklāšana Krāslavas kultū-
ras namā

 Piektdiena, 21. jūlijs
16.00 – Krāslavas peldbaseina at-

klāšana (Raiņa iela 25)
17.00 - parka estrādē  Betsafe 

Spēkavīru čempionāts – Strongat-
lons

19.00 – Krāslavas kultūras namā 
radošas apvienības “Laba kompāni-
ja” laikmetīgās dejas izrāde “Pietur-
punkti”

Sestdiena, 22. Jūlijs
7.00 – makšķerēšanas sacensības 

“Krāslavas kauss 2016” (reģistrā-
cija no plkst.6.00 – 6.30 Daugavas 
krastā Spīdolas ielā)

8.00 – amatnieku un mājražotāju 
tirdziņš Ostas un M.Tirgus ielā

10.00 - darbu sāks bērnu pilsētiņā 
Gr.Plāteru ielā

10.00 – sporta tūrisma aktivitātes 
pils parkā

 18. novembra laukumā
10.00 - pašdarbības kolektīvu 

koncerts

10.00 – nūjotāju pārgājiena dalīb-
nieku starts (reģistrācija no 9.30) 

10.10 – velotūres “Krāslavas 
loki” dalībnieku starts (reģistrācija 
no 10.00)

11.30 – balvu izloze velotūres da-
lībniekiem un nūjotājiem

16.00 – motošovs, kura laikā 
varēs vērot motociklistu trikus un 
motobraucēju veiklību, tikt izvizi-
nātiem un vienkārši lieliski pavadīt 
laiku

 Dīķu ielā
13.00 – zirgu sētas „Klajumi” fi -

gurālās jāšanas priekšnesums
„Ghetto Games”
12.00 - basketbols 3x3 - laukumā 

pie veikala „Beta”
„Kraslava Games”
16.00 - futbols 3x3 Krāslavas Va-

ravīksnes vsk. stadionā
17.00 – volejbols 2x2 Zirga ezerā
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzejā
ekspozīcija „Pieci airi”
ekspozīcija „Grāfa Plātera notāra 

kabinets”
izstāde no muzeja krājuma „Tēl-

niecei Vandai Zēvaldei – 95”
izstāde „Krāslavas Sv.Ludvika 

Romas katoļu baznīcai – 250”
16.00 - mākslinieces Daigas Lap-

sas jubilejas izstādes” Starp zemi 
un debesīm” atklāšana muzeja va-
saras izstāžu zālē Gr.Plāteru ielā 10

Pils dārzā
17.00 – Starptautiskais kulinārā 

mantojuma festivāls – Gurķu svēt-
ki kopā ar LTV1 šova “Īstās latvju 
saimnieces” dalībniecēm

programma:
- Latgales un Vitebskas apgabala 

kulinārā mantojuma ēdienu degus-
tācija un iegāde

- novada pagastu kulinārā manto-
juma prezentācija

- konkurss “Labākais gurķu 
ēdiens”

- bērnu zīmējumu konkurss 
“Skaistākais Krāslavas gurķis”

- konkursi veiklākajiem saimnie-
kiem un saimniecēm

Parka estrādē 
20.00 – svētku lielkoncerts / 

piedalās: pašdarbības kolektīvi no 
Krāslavas un Aizkraukles nova-
diem, Aija Andrejeva ar pavadošo 
grupu „Wild Detroit Gang”

Svētku uguņošana
Zaļumballe kopā ar grupu „Ginc 

un es”

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA

sludinājumi
 Meklēju darbu kapu sakārtošanā 

Krāslavā. 26290911.
 Indras pamatskola aicina darbā 

angļu valodas skolotāju (0,8 lik-
mes). Dzīvesvieta tiks nodrošināta. 
Informācijai: indras.vsk@inbox.lv ; 
tālr. 26194279.

 Ģimene vēlās īrēt māju Krāslavā 
uz ilgu laiku. T.28952162.

 Pārdod lietotus bērnu ratiņus ide-
ālā stāvokli, 550 eiro.T.25159757.

 Jūsu kāzu video, kā arī citu sa-
viesīgu pasākumu fi lmēšana. No-
fi lmētā materiāla montāža. Video-
klipu veidošana. Foto slaidšova 
veidošana. Pārrakstu videokasetes 

DVD formātā. Audiokasešu ierak-
stu konvertēšana ciparu formātā 
(mp3). www.artstudio95.com; t. 
26113738. 

 Lūdzam atsaukties cilvēkus,  ku-
riem nav vienaldzīgs bez pajumtes 
palikušo dzīvnieku (suņu, kaķu) 
liktenis.  Vēlamies atvērt dzīvnieku 
patversmi Krāslavas tuvumā.  Šim 
nolūkam meklējam telpas.  Varbūt 
kādam pieder vai ir zināma vieta, 
telpas, kas būtu piemērotas šim no-
lūkam.  Tā var būt pamesta viensē-
ta,  kuras tuvumā nav citu iedzīvo-
tāju.  Dzīvnieku draugu biedrība ir 
gatava nopirkt vai nomāt telpas ar 
izpirkuma tiesībām. Tālr. 26821516

 Pārdodu māju, nosiltinātas sie-
nas un grīda, mājā ir ievilkta kana-

lizācija un ūdensvads, cena 7300 
EUR. Sīkāka informācija pa telefo-
nu 27884392.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli Krāsla-
vā ar krāsns apkuri Krāslavā. T. 
28856461.

 Pārdod gultas 180x200, terases 
dēļus, mēbeļu ražošanas atliekas, 
svarus līdz 1000 kg, , lietotus elek-
tromotorus, caurules. T. 29517757.

 Pārdod lietotu šiferi, durvis, 
logu rāmjus, datora galdu, ģitāru. 
Т.27557714.

 Pārdod automašīnu Audi A6, 
benzīns, sudraba metalika, sedans, 
labā tehniska stāvoklī. T. 26286256.

 Pārdod automašīnu Mazda 
Premacy, 1999.g., benzīns/gāze, 
tehniskā apskate līdz 06.2018. 

Т.28842355.
 Pārdod 2-istabu privatizēto 

dzīvokli Krāslavā ar krāsns apku-
ri (Rīgas ielā 111). Т.26754643, 
25956344.

 Pārdod 2-istabu privatizēto dzī-
vokli, 2.stāvs, garāžu Pļava ielā. T. 
29900731.

 Pērk senlietas: ordeņus, cara lai-
ka rubļus, zobenus, koka un metāla 
ikonas, svētbildes, porcelāna fi gūri-
ņas, grāmatas u.c. T. 22433510. 

 Pērkam vecus mopēdus, moto-
ciklus jebkurā stāvoklī, kara laika 
priekšmetus, ķiveres, kastes, munī-
ciju. T. 22433510, diamond2000@
inbox.lv 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-

lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) 
remonts (kravas automobiļi, vieglie 
auto, traktori). T. 29413904.

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

 Sazāģēšu, saskaldīšu, sanesīšu 
un salikšu malku. T.28221979.

 Pērk zemi (lauku māju) skaistā 
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa 
uzreiz. T. 29634979. 

 Pārdod sadzīves tehniku un mē-
beles no Vācijas. T.22053960. 


