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Visiem klātesošajiem tajā dienā 
bija liels prieks, jo varēja redzēt, 
ka uz svinīgo ceremoniju daudzas 
ģimenes sapulcējās pilnā sastāvā. 
Vairākās ģimenēs jaundzimušais 
bija jau otrais vai trešais bērns, un 
tas nozīmē, ka Krāslavas novads 
var lepoties ar savām lielajām un 
stiprajām ģimenēm.

Karotītes, protams, saņēma ve-
cāki, bet ko tobrīd darīja svētku 

vaininieki? Vieni saldi gulēja ra-
tos, citi mazuļi labāk un drošāk 
jutās māmiņas vai tētiņa klēpī, 
bet daži gāja saņemt dāvanas jau 
patstāvīgi, centīgi soļojot un stipri 
turoties pie vecāku rokas. 

Par godu šiem skaistajiem svēt-
kiem novada pirmskolas izglītības 
iestādes „Pīlādzītis” un „Pienenī-
te” audzēkņi sagatavoja nelielu 
koncertu, bet pasākuma turpināju-

mā visi bērni tika aicināti spēlēt, 
iet rotaļās un priecāties kopā ar 
Vinniju Pūku un Sivēntiņu. 

Šoreiz jaundzimušo sarakstā bi-
juši pārsvarā zēni. Vispopulārākie 
vārdi, ko vecāki deva saviem bēr-
niem, bija Sofi ja un Artjoms.

Tradīcija pasniegt jaundzimuša-
jiem sudraba karotītes ir radusies 
2009. gadā, pateicoties Krāslavas 
novada Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītājas Ināras Ūdres idejai. Kopš 
tā laika karotīte uz pirmo zobiņu 
tika uzdāvināta 664 mazuļiem. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KAROTĪTE UZ PIRMO ZOBIŅU
1. jūnijā pilsētas laukumā godināja 84 mazuļus, kas 

gada laikā ir dzimuši Krāslavas novadā. Jaundzimušo 
ģimenes sveica Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra 
Ūdre, bet tradicionālo sudraba karoti un pledu ar novada 
ģerboni katrai ģimenei pasniedza domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aleksandrs Jevtušoks un deputāte Viktorija 
Vengreviča.

KONKURSS 
Krāslavas novada dome 

izsludina Krāslavas pil-
sētas vēsturiskā centra 
dienvidaustrumu daļas 
attīstības ideju un risinā-
jumu konkursu Krāslavas 
novada pašvaldībai pie-
krītošajā zemes gabalā, 
kas atrodas Rīgas ielā 52, 
Krāslavā un tam pieguļo-
šajā teritorijā starp Rīgas 
ielu un Tirgus ielu.

Par konkursa dalībnieku(-iem) 
var būt arhitekti, ainavu arhitek-
ti, teritorijas plānotāji, dārznieki, 
dizaineri, mākslinieki, mākslas 
un arhitektūras augstskolu stu-
denti, kā arī citi nozares speciā-
listi, to grupas vai uzņēmumi.

Katrs konkursa dalībnieks 
drīkst iesniegt tikai vienu ideju 
un risinājumu priekšlikumu.

Konkursa materiālu iesniegša-
nas termiņš: 

no 2015. gada 1. jūnija 
līdz 2015. gada 30. jūnijam, 
plkst.15:00.

Materiāli jāiesniedz: 
Krāslavas novada domē, Rī-

gas ielā 51, Krāslavā (2.stāvā, 
3.kab.).

Ar konkursa NOLIKUMU un 
citiem materiāliem var iepazīties 
Krāslavas novada domes mā-
jaslapā www.kraslava.lv sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona:
Krāslavas novada domes Attīs-

tības nodaļas projektu speciāliste 
Aina Dzalbe (tālr.: 65620032, e-
pasts: aina.dzalbe@kraslava.lv).

Šodien  numurā:
 Aktuāli! Krāslavas novada Būvvalde atgādina – 2. lpp.

  Peintbols Krāslavā – 3. lpp.
  Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca svin 130 gadu jubileju – 4. lpp.
  Kluba „Poseidons Krāslava” entuziasti organizēja Zirga ezera gultnes 

tīrīšanas darbus - 5. lpp.
  Apbalvoti erudīti – 6. lpp.

  Valoda – latgaliešu identitātes pamats - 7. lpp.
  Sporta vēstis - 8. lpp.
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aktuālā informācija

PACIENTU IEVĒRĪBAI
Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, 

ka no 2015. gada 1. jūnija tika pārtrauktas līgumattiecī-
bas ar Tamāras Rāciņas ģimenes ārsta praksi (Rīgas 116, 
Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601) un pie ārstes reģistrētie 
pacienti tiks atreģistrēti. 

Lai turpinātu saņemt valsts apmaksātos veselības aprūpes pakal-
pojumus, pacienti tiek aicināti piereģistrēties pie jebkura brīvi iz-
vēlēta ģimenes ārsta (informācija par ģimenes ārstiem ir pieejama 
www.vmnvd.gov.lv). Pacientus, kuri līdz 2015. gada 1. decembrim 
nebūs izvēlējušies sev ģimenes ārstu, Nacionālās veselības dienests 
ir tiesīgs pārreģistrēt pie ģimenes ārsta, kurš būs Tamāras Rāciņas 
prakses pārņēmējs. Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā 
veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236,  65476964; e-pasta 
adrese: latgale@vmnvd.gov.lv.

Informējam, ka laika periodam no 2015. gada 1. jūni-
ja līdz 2015. gada 30. septembrim ir noteikts šāds SIA 
„Krāslavas nami” biroja un kases Brīvības ielā 5, Krāslavā 
darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai: 8:00-12:00; 
12:30-17:15; piektdienās: 8:00-13:00. 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU MAIJĀ

Sastādīti 22 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērnu 
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par sīku huligānismu, 1 par atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par dzīvnieku turēša-
nas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu,1 par 
iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu,17 par transportlīdzekļa stāvē-
šanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 26 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 305 izsaukumi. Tika 
veiktas 85 profi laktiskās sarunas, un ir izteikti mutiski brīdinājumi. 
Uzsāktas piecas administratīvās lietvedības. Maijā tika pieņemti 42 ap-
meklētāji. 

Tika veikti 5 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Tika nodroši-
nāta sabiedriskās kārtības ievērošana Latvijas Republikas Neatkarības 
deklarācijas veltīto pasākumu laikā, sapulces „Par godu Uzvarai Lielajā 
Tēvijas karā” laikā, Muzeju nakts laikā, rikšotāju sacensību laikā Ro-
bežniekos.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja sešus ka-
ķus un vienu suni Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 18 profi lak-
tiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu 
un kontroles pasākumiem. 

LATVIJA NAV PĀRSNIEGUSI 
PIEĻAUJAMO PIENA KVOTU

Zemkopības ministrija informē, ka ir noslēdzies pēdējais 
– 2014./2015. – piena kvotu gads un saskaņā ar Lauksaim-
niecības datu centra informāciju šā gada 1. jūnijā piena 
kvotas izpilde ir 99,15%, savukārt tiešās tirdzniecības pie-
na kvotas izpilde ir 95,32%. 

„Esmu gandarīts, ka saskaņā Lauksaimniecības datu centra sniegta-
jiem piena kvotas izpildes datiem piena kvota Latvijā nav pārsniegta 
un Latvijas piena ražotājiem nebūs jāmaksā soda naudas, kas būtu jāda-
ra, ja piena kvota būtu pārsniegta,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs.

Iepriekšējā – 2013./2014. – piena kvotas gadā piegādes piena kvotas 
izpilde sasniedza 99,10%, bet tiešās tirdzniecības piena kvota tika izpil-
dīta 85,84%.

Dagnija Muceniece, 
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Iestājusies vasara, un pilsētas iedzīvo-
tāji ir sarosījušies. Sabiedrisko objektu un 
privātmāju īpašnieki sākuši veikt sava īpa-
šuma remontu, rekonstrukciju un labiekār-
tošanu, kā arī jaunu objektu būvniecību. 
Diemžēl daudzi no viņiem nav saņēmuši 
būvdarbu veikšanas atļaujas.

 Dzīvojamo māju jumti tiek patvaļīgi mainīti Sie-
na, Pirts, Vienības, Lielā ielā, žogi no jauna būvēti 
Lielā, Jeremejeva ielā. Varētu turpināt sarakstu ar 
Saules, Amatnieku un vēl daudzām vietām, kur ir 
patvaļīgas būvniecības pazīmes.

Lielākais pārmetums Krāslavas būvniecības fi r-
mām, kas sāk būvdarbus objektā, nepārliecinoties, 
vai īpašnieks ir saņēmis darbu atļauju. 

Tāpēc Krāslavas novada Būvvalde atgādina, ka 
saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgajiem 
būvnoteikumiem jebkāda veida būvniecība veicama 
tikai pēc būvatļaujas, rakšanas atļaujas vai saskaņo-
juma saņemšanas Krāslavas novada Būvvaldē. Tas 
tiek izsniegts pēc visu nepieciešamo tehnisko no-
teikumu un saskaņojumu saņemšanas, projekta iz-
strādes, tā akcepta Būvvaldē vai īpašnieka rakstiska 
iesnieguma iesniegšanas.

Būvniecība ir visu veidu būvju projektēšana un 
būvdarbi.

Būvdarbi ir arī fasāžu remonts - tātad krāsošana, 
siltināšana, logu un durvju ierīkošana un nomaiņa, 
ailu aizmūrēšana, jumta konstrukciju un ieseguma 
maiņa u.c.

Īpaši nosacījumi ir pilsētas vēsturiskajā centrā, kas 
ir valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Re-
montējot un pārbūvējot ēkas, jāsaglabā to vēsturis-
kais fasādes risinājums.

Atjaunojot logus, jāsaglabā logu rūtojums, durvis 
- jāsaglabā durvju profi ls, koka ārsienas – jāatjauno 
koka apšuvums, ķieģeļu ārsienas - jāatjauno ķieģeļu 
mūris, apmetums - jāatjauno un jānokrāso.

Plastikāta dēlīšu un profi lēta metāla fasāžu apšu-
vums nav atļauts.

Atgādinājums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpaš-
niekiem – nomainot dzīvokļos logus obligāti jāsagla-
bā loga forma un rūtojums. Logu nomaiņa saskaņo-
jama Būvvaldē.

Būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas vai re-
monta gadījumā būvē jābūt šādiem dokumentiem:

- akceptētam būvprojektam vai saskaņotam re-
montdarbu projektam /skicei/,

- būvvaldes izdotai būvatļaujai vai apliecinājuma 
kartei, vai rakšanas atļaujai, vai

būvvaldes saskaņotam īpašnieka iesniegumam.
Par remontdarbu saskaņošanu Būvvaldē pašvaldī-

bas nodeva netiek iekasēta. 
Būvdarbu uzsākšana bez būvatļaujas klasifi cējama 

kā patvaļīga būvniecība, un atbildība par to paredzē-
ta likumdošanas aktos.

Krāslavas novadā no 2014. gada ir stājušies spēkā 
pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/18 „Kārtī-
ba, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi 
degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību ap-
draudošas būves”. Noteikumu mērķis ir apzināt bū-
ves, kas apdraud cilvēku drošību vai bojā ainavu, kā 
arī apzināt ēku īpašniekus un lūgt tās sakārtot vai no-
jaukt, lai veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi, 
kas priecētu pašus un mūsu viesus.

Gan pilsētā, gan lauku teritorijā ir daudz būvju, 
kas ir pamestas un ilgstoši netiek ekspluatētas, sa-
gruvušas un izdemolētas. Tāpēc ēku īpašniekiem jau 
laicīgi vajadzētu sākt domāt par to nojaukšanu vai 
sakārtošanu, negaidot Būvvaldes brīdinājumus un 
nodokļa palielinājumu.

Būvvaldes pieņemamais laiks: otrdiena 8.00-
12.00, trešdiena 13.00-17.00, Skolas ielā 7, Krāsla-
vā, tālr. 65620274, 656820248, mob. tālr. 26325096, 
29486105.

Ineta Danovska,
novada arhitekte, Būvvaldes vadītāja          

PA „KRĀSLAVAS SLIMOKASE” ATGĀDINA
Pacienta iemaksu par 2015. gada III ceturksni, kas sa-

stāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.06.2015.g. (ieskai-
tot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemak-
sas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no 
pēdējā nomaksas datuma.

KRĀSLAVAS NOVADA 
BŪVVALDE ATGĀDINA

projekti

Sporta spēles „Kopā jautrāk!” šogad sapulcināja 
vairāk nekā 150 dalībnieku no četrām mācību ies-
tādēm: Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Šķeltovas pa-

matskolas, Krāslavas Poļu pamatskolas un Izvaltas 
pamatskolas.

Atklāšanas pasākumā vārds tika dots Izvaltas pa-
matskolas direktores pienākumu izpildītājai Zentai 
Gaveikai un Izglītības un kultūras nodaļas jauniešu 
koordinatorei Juliannai Moisejenkovai. 

Netradicionālās sporta spēles popularizē sportis-
ka un draudzīga dzīvesveida tradīcijas, piedāvājot 
sportiskas un aizraujošas, veselību veicinošas sacen-
sības. Šo spēļu dalībniekiem nav nepieciešama kādu 
speciālu sporta disciplīnu pieredze, bet vajadzīgs 
sportisks noskaņojums un saliedētas, atraktīvas ko-
mandas gars! Spēļu atklāšanā dalībnieki uzgavilēja 
paši sev un arī darbīgajai komandai - Izvaltas pa-
matskolas skolotājiem un biedrības „ATTĪSTĪBAI” 
biedriem.

„Netradicionālo sporta spēļu „Kopā jautrāk!” or-
ganizēšana šogad iecerēta, lai turpinātu 2014. gadā 
aizsākto ideju, ieviešot to kā ikgadējo tradīciju-pasā-
kumu.  Projekts tapis Krāslavas novada pašvaldības 
jauniešu projekta konkursa ietvaros. Galvenais šajā 
pasākumā nav dalībnieka sportiskā sagatavotība, bet 
gan komandas gars un atraktivitāte,” uzsvēra  jaunie-
šu koordinatore Julianna Moisenkova. 

Katrai komandai bija jāpiedalās 12 dažādās at-
rakcijās: slēpošana; noķer kazu; virves vilkšana; 
krokets; zveja; ātrais pludiņš; milzu kedas; sumo 
cīkstoņi; piepūšamās atrakcijas; monētu bagātība un 
kubs. Spēļu dalībnieki ar savu azartisko garu vēl reizi 
parādīja, ka veselīgā dzīvesveida piekritēji sajūt sevī 
saules dāvāto enerģiju un domā pozitīvi! Spēļu no-
slēgumā vietas netika piešķirtas, katram dalībniekam 
balvā bija saldējums un diploms par piedalīšanos. 
Visi tika uzcienāti ar pankūkām un tēju.

Juris Roga, 
autora foto

VIENS PAR VISIEM – VISI PAR VIENU!
Pavasaris un vasara - laiks sporta akti-

vitātēm svaigā gaisā. Arī šogad Izvaltā 
norisinājās netradicionālās sporta spēles 
„Kopā jautrāk!”, kuras rīkoja biedrība „AT-
TĪSTĪBAI” un Izvaltas pamatskola, bet fi-
nansiāli atbalstīja Krāslavas novada dome 
un Izvaltas pagasta pārvalde. 

Par poliklīnikas darba grafiku
22. jūnijā - 8.00 - 16.00
23., 24., 27. jūnijā - brīvdienas
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jauniešu lietas

Peintbols (paintball) ir ekstrē-
mais sporta veids, kas piesaistījis 
neskaitāmus cilvēkus pasaulē, un, 
ievērojot noteikumus, tas ir ļoti 
drošs sporta veids. Lai arī peint-
bols imitē kaujas apstākļus, Jev-
gēnijs un Harolds apgalvo, ka sākt 
spēlēt var pat no 12-13 gadiem 
un līdz sirmam vecumam, jo vie-
nīgais ierobežojums ir paša sajū-
tas un veselības stāvoklis, par ko 
katrs pats atbildīgs. Peintbols no-
jauc visas robežas, jo spēles lau-
kumā visi ir pilnīgi vienlīdzīgās 
pozīcijās, vienalga, esi sieviete 
vai vīrietis, gados jauns vai vecs, 
priekšnieks vai pakļautais. Tam 
būtībā nav nekādas nozīmes, gal-
venais ir taktiskā domāšana, liela 
izveicība un, protams, veiksme 
- kur nu mēs bez tās dzīvē! Puiši 
gan stāsta, ka daiļā dzimuma pār-
stāves peintbola laukumā ir ma-
zākumā, bet tam savs dabas dots 
izskaidrojums – vīriešiem ieroči ir 
tuvāki sirdij. Bet savas priekšrocī-
bas spēļu laukumā ir gan vieniem, 
gan otriem, tālab, lai izredzes būtu 
maksimāli vienlīdzīgas, koman-
das spēlē jauktā sastāvā. 

Jevgēnijs un Harolds sāka, var 
teikt, tukšā vietā - pamestajās bi-
jušās noliktavas telpās. Taisnība 
vai nē, bet, šķiet, biežāk peint-

bolistus var redzēt cīnāmies zem 
klajas debess. Izrādās, ka puišu iz-
vēlei ir savi argumenti. Pirmkārt, 
noliktavu telpas viņiem bija pie-
ejamas, otrkārt, peintbola laukumi 
zem klajas debess ir jānorobežo 
ar tīklu, bet noliktavā šo funkciju 
pilda sienas, treškārt, tā ir pilsētas 
teritorija un tātad daudziem ērti 
pieejama, lai, imitējot kaujas aps-
tākļus, uzspēlēt peintbolu un gūt 
pamatīgu adrenalīna devu, kā arī 
vispār jautri pavadīt laiku, netrau-
cējot tos citus, kuri atpūtai izvēlas 
mieru un klusumu.

Lai notiktu pirmās kaujas, va-
jadzēja ieguldīt ne mazu darbu. 
Protams, bija jāiegādājas ieroči, 
munīcija, aizsargmaska un spe-
ciālais apģērbs spēlētājam, bet 
vispirms jau bija nepieciešams ap-
rīkot noliktavas telpu ar kaut kā-
diem gana masīviem elementiem, 
kas kalpotu par aizsargiem pret lo-
dēm, kas pildītas ar pārtikas krāsu. 
Peintbolā ir tā – trāpīja lode ķer-
menī jebkurā vietā, kaut vai tavā 
ierocī, no spēles jāizstājas, paceļot 
augšā roku. Uz viņu neviens vairs 
nedrīkst šaut. Spēlētāji principā ir 
godīgi, bet reizēm gadās, ka spē-
les karstumā peintbola lodes trā-
pījumu nemaz nesajūt. Tas tikpat 
kā nav sāpīgs, ja nu tikai no ļoti 

tuva attāluma. Lai radītu spēlei 
piemērotus apstākļus, puiši atrada 
uzņēmumu, kurš izrādījās pretim-
nākošs un piedāvāja vecās auto-
mobiļu un traktoru riepas. Kaujai 
nepieciešamo atribūtu radīšanai 
tika izmantotas aptuveni 400 au-
tomašīnu riepas, saliekot grēdā 
un tās savienojot vairākas kopā. 
Plus vēl arī traktoru lielās riepas, 
ar kurām strādāt bija vissmagāk. 
Vienīgais, kas varbūt kādam izrai-
sa nevēlamas asociācijas - sienas 
ir savulaik vandāļu aprakstītas un 
apzīmētas. No otras puses – tas vi-
sam kopsummā rada sirreālistisku 
pieskaņu, arī pati spēles telpa ir 
drūma, gaisma iespīd caur jumtu 
un divām durvīm. Bet tas ir tieši 
tas, kas kaujas laukā vajadzīgs! 

Telpa izskatās neliela, bet 
spēlēšanai pietiekami plaša, un 
maksimālais dalībnieku skaits ir 
pieci pret pieci, citreiz vēl ma-
zāk. Peintbola spēles variācijas ir 
dažādas: komanda pret komandu 
- uzvar, kura pirmā iznīcina visus 
pretiniekus; cīņa par karoga iegū-
šanu – uzvar tā, kura savāc karo-
gu un iznes laukā, u.c. scenāriji. 
Nākot spēlēt peintbolu, jāpadomā 
tikai par apaviem, jo drēbes pasar-
gā tāds kā kombinezons, turklāt 
pārtikas krāsviela, ar ko piepildī-

tas lodītes, viegli notīrāma. Savu-
kārt aizsargveste gādā, lai nejustu 
trāpījumu. Bet apavi gan var tikt 
bojāti: skrienot var aizķerties, pa-
klupt… Abiem puišiem ir doma 
attīstīt piedāvājumu, jo blakus 
vēl viena tukša noliktavas telpa, 
kas varētu tikt iekārtota citādāk. 
Laukumi ar dažādām tematikām 
kāpinātu arī potenciālo dalībnieku 
interesi. 

„Peitboila laukuma izveide 
ir pilnīgi mūsu pašu iniciatīva, 
kurā tika ieguldīti personīgie 
līdzekļi,” stāsta Haralds. „Pats 
grūtākais bija sameklēt un iz-
vietot telpā nepieciešamo riepu 
apjomu. Mums gribējās piedā-
vāt pilsētas jauniešiem un viņu 
vecākiem kaut ko jaunu un šeit 
nebijušu. Tā kā telpām nav 
mākslīgā apgaismojuma, tad 
spēlēt var tikai diennakts gaišajā 
laikā. Spēlētāji šodien ir draugi 
un paziņas, kuriem tas patīk un 
kuriem kopīgas intereses. Re-
gulāri tas pagaidām nenotiek, 
jo par mums vēl daudzi nezina. 
Tāpēc spēles organizējam, kad ir 

pieteicies nepieciešamais dalīb-
nieku skaits.”

Protams, ka lielākās cerības 
abi jaunie censoņi liek uz jau-
niešiem, kuriem tagad ir vēl vie-
na izvēles iespēja, kā interesanti 
pavadīt brīvo laiku, izbaudīt ad-
renalīnu. Vai būs pieprasījums? 
Grūti atbildēt. Puiši izpētīja, ka 
peintbolu spēlē arī Kaplavā. Ja 
jau Kaplavā var, tad Krāslavā 
iespējas ir plašākas jau tāpēc 
vien, ka te vairāk iedzīvotāju. 
Citi konkurenti pagaidām nav 
uzradušies, jo airsofts (airsoft), 
ko jau arī piekopj Krāslavā, kaut 
arī ir komandu sporta veids jeb 
militāras simulācijas spēle, tajā 
lieto nopietnākus ieročus  - kau-
jas ieroču kopijas, kas šauj ar 6 
mm plastmasas lodītēm. To trā-
pījums rada citādākas sajūtams, 
kas ne visiem būs pa prātam. 
Līdz ar to var sacīt, ka peitboils 
un airsofts nekonkurē un katram 
būs savi piekritēji.

Juris Roga, 
autora foto

PEINTBOLA PARKS KRĀSLAVĀ
„Piesakies uz peintbola spēli „Peintbola parks „Krāslava”” un pavadi labu laiku ar 

draugiem!” aicina „facebook” kontā izveidotās mājaslapas „Peintbola parks „Krāsla-
va”” apmeklētājus RTU students Jevgēnijs Zelenkovs un Harolds Kavinskis, kurš Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijā apguva futbola trenera un sporta skolotāja profesiju. 
Puišu entuziasms ir tik liels, ka gribas ticēt - reiz, līdzīgi kā populārākie galvaspilsētas 
peintbola klubi, arī „Peintbola parks „Krāslava”” varēs sacīt - ja vēlaties spēlēt peintbolu 
pie mums, jums spēle obligāti ir iepriekš jārezervē. Krāslavas peintbola pamatlicēji šo-
dien drīzāk paši, ar domubiedru un draugu palīdzību aktīvi meklē spēlētājus.

Krāslavas Mākslas skolu pa-
beidz izturīgākie un mērķtiecīgā-
kie audzēkņi, kuriem šī ir pirmā 
virsotne mākslas izglītības jomā. 
Kādam tā paliek arī pēdējā, bet 
pamati ir ielikti tādi, ka nepiecie-
šama tikai un vienīgi paša vēlēša-
nās turpināt iesākto. Lai saņemtu 
dokumentu par profesionālās iz-
glītības iegūšanu, šīs četras mei-
tenes mācījās ne vienu vien gadu, 
nokārtoja eksāmenus dažādos 
priekšmetos - zīmēšanā, glezno-
šanā, kompozīcijā, veidošanā un 
mākslas valodas pamatos, kā arī 
izstrādāja nobeiguma darbu, kuru 
prezentēja pedagogu un vecāku 
klātbūtnē.  

Katras meitenes nobeiguma 
darbs saturēja kādu odziņu. Lau-
ra savam darbam „Naktsputns” 
izvēlējās vaska batikas tehniku, 
kas ir sena un darbietilpīga tehno-
loģija. Izvēlējās to tāpēc, ka pašai 
šķita interesanta un galarezultāts 
nebija vienkārši paredzams. Kat-
rā ziņā jauniete gandarīta un arī 
citiem gribējās pakavēties pie šī 
darbiņa ilgāk. Elza gleznoja eļļas 
tehnikā, un darbu nosauca „Tau-

reņu lidojums ziedonī”. Uz ska-
tītājiem caur tauriņiem noraugās 
skumīgas meitenes seja… Arī tā-
pēc katrs tajā centīsies ieskatīties 
uzmanīgāk, dziļāk, kaut ko nepa-
teiktu izlasīt un saprast. Arī Jana 
savu darbu „Rīts” gleznoja eļļas 
tehnikā. Viņai bija sava motivāci-
ja – eļļa ilgi žūst, tālab pie darba 
var strādāt ilgāku laiku un rūpīgāk 
piedomāt pie katra triepiena. Mei-
tene atzinās, ka bijis grūti iesākt, 
jo sākotnēji izjutusi bailes, vai ti-
kai viss izdosies, bet galarezultāts 
viņu apmierina pilnībā. Savukārt 
Astrīda darbā „Mandala” pievēr-
sās jaunai tehnoloģijai, bet par to 
tā var sacīt tikai skolas mērogā. 
Pasaulē dedzināšana kokā (piro-
grāfi ja) ir gana populāra. Astrīda 
noskaidroja, ka skolā viņa būs 
pirmā, kura sava darba tapšanā 
pielietos dedzināšanu kokā. Katrā 
ziņā piecu gadu laikā viņa neko 
tamlīdzīgu nobeiguma darbos 
nebija redzējusi. Turklāt meitene 
uzskata, ka diplomdarba līmenis 
prasa, lai tajā iestrādātu savas 
spilgtākās idejas, lai tas atspogu-
ļotu emocijas un krāsas. Šķiet, iz-

devās ļoti labi. 
Savukārt pedagogiem prieks, 

ka katru gadu audzēkņi izvēlas 
nobeiguma darbos kaut ko savda-
bīgu. 

Prezentācijām noslēdzoties, bija 
īss pārtraukums dokumentu pa-
rakstīšanai, pēc kura mākslas sko-
las direktors Valdis Pauliņš un di-
rektora vietniece, pedagoģe Maija 
Šuļga, izsniedza skolniecēm ap-
liecības par profesionālās ievirzes 
izglītību. Skolas vadība informēja 
bērnus un vecākus, ka noslēguma 
darbi divus gadus paliks skolas 
rīcībā, pēc tam tos varēs paņemt 
sev. Bet to nevarēs izdarīt tad, ja 
šajā laikā izlaidumnieču darbi tiks 
uzdāvināti kādai iestādei, uzņē-
mumam vai organizācijai, kur tie 
būs apskatāmi plašākai publikai. 
Bet arī tamdēļ nav jāskumst – ik-
vienam topošajam māksliniekam 
ir liels gods, ka viņa pirmais darbs 
saņem tik augstu novērtējumu un 
nonāk apritē. 

Atliek piebilst, ka audzēknes ir 
ļoti daudz darījušas, daudz iemā-
cījušās un daudz arī neiemācīju-
šās, tālab ir kur augt! Neaizmirs-

tiet ceļu uz šejieni, ja izdomāsiet 
stāties mākslas skolā vai uzsākt 
darbu šajā jomā, varat droši nākt 
pēc padoma pie bijušajiem sko-
lotājiem, kuri ir ļoti atvērti un 
vienmēr palīdzēs, vienalga kurp 
nākotnē vedīs ceļš. Varbūt kādai 
tā būs Daugavpils Saules skola 

vai Rēzeknes Mākslas vidussko-
la, bet varbūt meitenēm gribas vēl 
lielākas tāles — Rīgas Dizaina vi-
dusskola, Rīgas L ietišķās mākslas 
vidusskola.

Juris Roga, 
autora foto

MŪSU JAUNIE TALANTI
1. jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, apliecības par profesionālās ievir-

zes izglītību saņēma Krāslavas Mākslas skolas četras audzēknes: Laura Vēvere, Elza Va-
gale, Jana Bargana un Astrīda Daņiļeviča.
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svētki un jubilejas
DIEVNAMS GAIDA PĀRMAIŅAS
Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā notika svētku 

dievkalpojums par godu dievnama 130 gadu jubilejai. Lat-
gales pareizticīgo baznīcu prāvests, virsmācītājs Georgijs 
Popovs, uzrunājot draudzes locekļus un visus klātesošos, uz-
svēra, ka Latvija var lepoties ar tādu novadu kā Latgale, kur 
sabiedrība ir konsolidēta, kur dažādu konfesiju pārstāvjiem 
ir draudzīgas attiecības, jo cilvēki nav sadalījusies dažādās 
grupās atkarībā no tautības un reliģiskās piederības. 

Kā apstiprinājums šo vārdu patiesumam ir Piedrujas ciems un tā iedzī-
votāji, tā ir pierobežas teritorija, kur dažādu tautību cilvēki dzīvo mierā un 
saticībā un kur dažu desmitu metru attālumā viens no otra atrodas katoļu un 
pareizticīgo dievnami.

Vēsturiskajos avotos Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcā tiek mi-
nēta XVIII gadsimta otrajā pusē. No sākumā tur bija uniātu dievnams, bet 
kopš 1772. gada – pareizticīgo baznīca. Šīs senās koka celtnes vietā 1885. 
gadā tika uzcelta jauna akmens baznīca. Daudzi uzskata, ka tas ir viens no 
skaistākajiem pareizticīgo reliģiskajiem objektiem Latgalē, jo ēka ir uzbū-
vēta saskaņā ar senkrievu Vladimiras pilsētas arhitektonisko kanonu un bi-
zantiešu arhitektoniskajām īpatnībām. 

Uz dievnamu ved bruģakmens ceļš. Piedrujas iedzīvotāji stāsta, ka šo 
ceļu esot izbruģējuši zemnieki ХХ gadsimta sākumā. Ikvienam cilvēkam, 
kurš devās lūgties uz baznīcu, bija jāpaņem līdzi akmens. Un tas turpinājās 
līdz tam laikam, kad ceļš uz dievnamu bija gatavs. 

Maija otrajā pusē, svinot Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas ju-
bileju, tika kalpota Dievišķā liturģija. Pēc tam draudzes locekļi devās Krus-
ta gājienā ap dievnamu, virsmācītājs Georgijs Popovs baznīcas aizaltāra 
daļā un pie ieejas baznīcā apslacīja ticīgos ar svēto ūdeni.

Pēc svētku dievkalpojuma Piedrujas Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīcas 
pārzinis Rostislavs Terehovs sveica draudzes locekļus šajā nozīmīgajā die-
nā un pateicās Piedrujas pagasta pārvaldei par atbalstu. Tēvs Rostislavs pie-
vērsa klātesošo uzmanību tam, ka baznīcas jubileja ir liels notikums visu 
Piedrujas iedzīvotāju dzīvē. Šim dievnamam ir interesanta vēsture – bija 
uzplaukuma posmi, kad draudzes locekļu skaits izauga līdz tūkstoš cilvē-
kiem, bet tagad ir sācies klusuma periods. Cerams, ka, pateicoties Piedrujas 
iedzīvotāju pūlēm un Dieva palīdzībai, garīga dzīve šeit tikai attīstīsies, un 
nākotnē dievnama ēka tiks atjaunota. 

Divu gadsimtu garumā vairākas Piedrujas iedzīvotāju paaudzes lūdzas 
Dievam šajā baznīcā. Dievnams atceras tos, kas uzbūvēja šo ēku, kas šeit 
kalpoja un arī tos, kas gāja uz dievkalpojumiem. Šeit cilvēki tika kristīti, 
laulāti un kristīgi izvadīti viņsaulē.  Baznīcas atmiņā saglabājušies gan visi 
lielākie vēstures notikumi, gan nenozīmīgas cilvēku dzīves detaļas un peri-
petijas, Piedrujas iedzīvotāju svētki un viņu ikdienas problēmas. Baznīcas 
ēka ir ļoti skaista, īpaši no rīta, kad saules stari pieskaras tās kupoliem. 

Šī baznīca pastāv jau divus gadsimtus  – ēkas fasāde ir ļoti sliktā stāvoklī, 
arī jumta segumam ir nepieciešams nopietns remonts.  Piedrujas dievnams 
tāpat kā agrāk pacietīgi gaida pārmaiņas.

Elvīra Škutāne, autores foto

Maija beigās Krāslavas Kultūras namā 
notika ikgadējs pasākums, kurā tika go-
dināti novada skolu talantīgākie skolēni 
un viņu pedagogi. Naudas prēmijas no 
Krāslavas novada domes tika pasnieg-
tas par sekmīgu piedalīšanos valsts un 
reģionālajās mācību priekšmetu olimpi-
ādēs, konkursos, sporta sacensībās un 
skatēs. 

Skolēnus sveica Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kas uzsvēra: 

„Jūs būsiet tie, kas vislielākajā 
mērā noteiks, kā Krāslavas novada 
izskatīsies ne tikai uz visas repub-
likas fona, bet arī jūsu pašu acīs. 
Liels paldies par jūsu centieniem! 
Lai jūs vienmēr pavada veiksme!” 

Gunārs Upenieks izteica pateicī-

bu domes deputātiem par to, ka viņi 
vienbalsīgi atbalstīja Izglītības un 
kultūras nodaļas iniciatīvu piešķirt 
sekmīgākajiem skolēniem un viņu 
pedagogiem naudas prēmijas. 

Šogad tika apbalvoti 103 skolēni  
un 40 pedagogi. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

TIKA APBALVOTI SEKMĪGĀKIE SKOLĒNI

Latvijas pensionāru federācijas (LPF) valde 
2015. gada 25. maijā, izpildot LPF 10. Kongresa 
lēmumu, uzsāka parakstu vākšanas akcijas or-
ganizēšanu, lai atbalstītu Labklājības ministrijas 
izstrādātos grozījumus likumā par pensijām, kas 
paredz no š.g. 1. oktobra veikt pensiju indeksāci-
ju palielinātā apmērā, ņemot vērā 50% no algas 
pieauguma tautsaimniecībā. Finanšu līdzekļi šādas 
palielinātas indeksācijas veikšanai Valsts sociālās 
apdrošināšanas budžeta Pensij u fondā ir pietieka-
mā apjomā.

LPF Valde aicina parakstīties arī par senioru 
valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu 
līdz mūsu valsts simtgadei 2018.gadā, kas ļautu 
pensionāriem pilnvērtīgi rūpēties par savu veselī-
bu.

Atbalstu akcijai ar savu parakstu var apliecināt 
arī cilvēki, kas nav sasnieguši pensijas vecumu. Pa-
rakstus vāksim no 15.jūnijā līdz 1.jūlijam. 

Informācija par parakstu iesniegšanas vietām:
- sociālais dienests, Gr.Plāteru iela 6; 
- ēdamnams „Daugava”, Rīgas iela 28;
- veikals „Sapnis”, Rīgas iela 61;
- visos novada pagastos.

novada iedzīvotāju ieverībai

KAPU SVĒTKI 
Izvaltas draudzes kapos:
Suveizdišķu - sestdien 27. jūnijā, 15:00;
Rimšānu - sestdien 25. jūlijā, 15:00.
Borovkas draudzes kapos:
Kaplavas - sestdien 11. jūlijā, 15:00;
Muļķu - sestdien 18. jūlijā,  15:00;
Borovkas - sestdien 19. jūlijā, 15:00;
Stašānu - sestdien 1. augustā,13:00;
Užinkalna - sestdien 1. augustā, 14:00.
Krāslavas Romas katoļu draudzes kapsētās
Ūdrīšu kapos - 14. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos - 14. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos - 21. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos - 21. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos - 28. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos - 28. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos - 12. jūlijā plkst. 14:00



Degustāciju un atpūtas vieta iekārtota blakus 
Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā 
mantojuma centram. Pateicoties Krāslavas novada 
domes fi nansiālajam atbalstam, izveidota dēļu pa-
matne, uz kuras iepriekš minētā projekta ietvaros 
izgatavoti un uzstādīti 4 āra koka galdi – soliņi un 4 

atkritumu tvertnes. Šie vides elementi ir inovatīvi, jo 
izveidoti transformera veidā, t.i., soliņš var ātri pār-
vērsties par galdu un otrādi. 

16. maija vakarā, Muzeju nakts laikā, krāslavieši 
un pilsētas viesi varēja izmēģināt iekārtoto degus-
tāciju un atpūtas vietu. Pasākuma ietvaros Latgales 

kulinārā mantojuma centra apmeklētājiem tika 
piedāvāts nogaršot gatavotu uz uguns Latgales 
zivju zupu, kā arī citus Latgales kulinārā man-
tojuma gardumus – biedrības „Latgolys golds” 
(Rēzeknes novads) speķi, kūpinājumus, maizi 
un kvasu, muzeja „Andrupenes lauku sēta” (Da-
gdas novads) pašceptu maizi ar garšīgu mājas 
sviestu, ZS „Kurmīši” zāļu tējas, uzņēmuma 
„Vuorpeņa” svaigas smalkmaizītes, picas un pī-
rādziņus. 

Jāuzsver, ka šis jaunais vides objekts jau ir ie-
guvis popularitāti tūristu un vietējo iedzīvotāju 
vidū, jo tā ir jauka vieta kafi jas vai tējas tasī-
tes nesteidzīgajai baudīšanai ar lielisku skatu 
uz grāfu Plāteru pili un parku. No sirds priecā-
jos, ka mūsu Krāslavas novada lepnums - grāfu 
Plāteru pils komplekss var piesaistīt un apvienot 
mūs visus kopīgajos pasākumos. Prieks par to, 
ka krāslavieši paliek arvien aktīvāki, pieklājīgā-
ki un patiešām spēj novērtēt un cienīt pašvaldī-
bas darbu Krāslavas novada iedzīvotāju labā.

Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada tūrisma 

informācijas centra vadītāja
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Klubā ir gan zemūdens medību cienītāji, kuri ienirstot 
aiztur elpu un tādejādi var atrasties kādu laiku zem ūdens, 
gan arī cilvēki, kurus vilina daivings un kuri zemūdens nir-
šanā izmanto akvalangus. Ar interesi vēroju gatavošanās 
procesu – tērpi vieniem un otriem ir atšķirīgi un arī cits 
aprīkojums. Kad visi gatavi doties ūdenī, īsā apspriedē tiek 
izlemts izmantot laivu ar airiem, bez motora, lai neapdrau-
dētu tos, kuri strādās zem ūdens. Šoreiz viņi ūdenī devās, 
lai sameklētu, salasītu un izceltu tur simtiem nogremdētu 
plastmasas pudeļu un citu atkritumu, tostarp traktortehni-
kas un auto riepas. Vērojot nirēju darbu, šķita, ka pudeļu 
kalns izaugs milzīgs, un tā arī bija – kāds desmits iespaidī-
gu maisu. Viens no nirējiem krasta tuvumā atrada pat stikla 
lauskas, kas izraisīja apkārtējo sašutumu attiecībā pret to 

nezināmo, kurš, sasitot ūdenī pudeli, nav padomājis, ka kā-
dam peldēšanās var beigties operāciju zālē. 

Toties drošāki varēs justies tie, kuri ezeru labi nepazīst, 
tomēr bauda prieku, lecot ūdenī uz galvas. Laipas galā 
daudzus gadus peldētājus apdraudēja zem ūdens virsmas 
paslēpušās ezera gultnē iedzītas pāris palielas metāla cau-
rules. Sākotnēji bija plānots, ka ūdenslīdēji ar rokas metāla 
zāģi caurules varētu nozāģēt līdz ar gultni, bet pēc tam tak-
tiku mainīja un lika lietā striķi, kura vienu galu piekabināja 
caurulei, otru džipam. Vienu cauruli izdevās dabūt laukā, 
tā cieši turējās ezera gultnē vairākus metrus dziļi, savukārt 
otra tā arī nepadevās. Bet arī tai tika rasts risinājums - cau-
rule noliekta līdz ar gultni, un tomēr šī vieta nu ir kļuvusi 
droša nirt gribētājiem. 

Kluba „Poseidons” vadītājs Eduards Bergs pastāstīja, ka 
organizācijai jau ir iekrāta pieredze, gan tīrot Persteņa eze-
ra gultni pilsētas centrā, gan jau otru reizi strādājot Zirga 
ezera gultnes attīrīšanā. Lielākā problēma, ar ko „Poseido-
na” biedri saskaras, tīrot Zirga ezeru, ir ūdens duļķainība. 
Efektīvi strādāt var tikai neilgu laiku, pēc tam jānogaida, 
kamēr ūdens atkal kļūst caurskatāms. Bet pieredzējušie 
puiši māk saskatīt cilvēku ezerā samestos gružus arī šādos 
apstākļos. Starp citu, nirējiem bieži patrāpījās vēžveidīgie, 
un tas nozīmē, ka ezera ūdens būtībā tīrs. 

Atpūtas pauzē kluba biedri dalījās ar savu pieredzi citā 
jomā. Sevišķi daudz stāstāmā bija zemūdens medību cie-
nītājiem, kuri mūspusē ir iecienījuši Sīveru un Drīdzi. Jē-
kabpils puiši zivis medī Daugavā, bet krāslaviešiem šie 
prieki iet secen, jo mūspusē Daugavā nav nepieciešamās 
redzamības. Kaut ko var mēģināt tikai tuvāk rudenim, kad 
nav lietus. Starp citu, „Poseidona” vīri izkliedēja kādu kļū-
dainu uzskatu. Parasti cilvēki domā, ka atliek iebāzt galvu 
ar masku ūdenī un visas zivis tavā priekšā ir nostājušās 

rindiņā – gaida, kuru tu izvēlēsies. Nekā tamlīdzīga. Var 
visu dienu peldēt un zivi neieraudzīt. Interesanti, vai pie-
nāks diena, kad Zirga ezerā nirēju komanda varēs meklēt 
un neatrast nevienu tukšu plastmasas pudeli? 

Šķiet, nopietnākām investīcijām vairāk piemērots Per-
steņa ezers, jeb kā citi saka – ezers godīgiem cilvēkiem. 
Tas ir pilsētas centrā un vandāļi, paldies Dievam, to nav 
iecienījuši. Persteņa priekšrocība ir arī labākas piekļuves 
iespējas, var kājām atnākt, nevajag braukt ar auto. Taču 
Zirga ezeram ir savas priekšrocības, pašvaldības aģentūra 
„Labiekārtošana K” cenšas gādāt par abām atpūtas vietām. 
Peldēšanā s sezona drīz uzņems apgriezienus, būsim saprā-
tīgi ne tikai uz ūdens, bet arī krastā un atstāsim pēc sevis 
tikai sakoptu vidi. 

Juris Roga, 
autora foto

LAI PIE ŪDEŅIEM DROŠA ATPŪTA!
Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” un Krāslavas zemūdens tūrisma 

klubs „Poseidons” kopīgi organizēja Zirga ezera gultnes tīrīšanas darbus atpūtnieku aktīvās peld-
vietas zonā. Klubā „Poseidons” ir apvienojušies 20 biedri no Krāslavas, Daugavpils un Jēkabpils, 
kurus vieno kopīga interese par zemūdens pasauli. 

darbi, notikumi, cilvēki

KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSA TERITORIJĀ 
UZSTĀDĪTI KOKA GALDI - SOLIŅI

Biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs” sekmīgi īstenoja projektu „Degustā-
ciju un atpūtas vietas iekārtošana brīvā dabā grāfu Plāteru pils kompleksa teritorijā”. 
Projekts tika realizēts Krāslavas novada domes organizētā konkursa „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” ietvaros. 

Tuvojoties Līgo svētkiem, Krāslavas novada tūrisma informācijas 
un kulinārā mantojuma centrs aicina krāslaviešus un pilsētas viesus 
uz Latgales kulinārā mantojuma produkcijas degustāciju, kas notiks 
21.jūnijā no plkst. 10.00 līdz 13.00. Degustācijai un iegādei tiks pie-
dāvāta šāda produkcija:

- muzeja „Andrupenes lauku sēta” (Dagdas novads) pašcepta mai-
ze un mājas sviests; 

- z/s „Bagātības” (Indras pagasts) svaigi ražots lauku siers un mā-
jas saldējums;

- z/s „Kurmīši” (Ūdrīšu pagasts) zāļu tējas; 
- uzņēmuma „Vuorpeņa” (Krāslava) svaigas smalkmaizītes, picas, 

pīrādziņi un citi konditorijas izstrādājumi;
- Sergeja Zakrevska (Krāslava) pašcepta maize un kaņepju sviests;
- biedrības „Latgolys golds” (Rēzeknes novads) speķis, desas, ru-

letes, kūpināts siers un citi melnajā pirtī kūpināti gardumi, kā arī 
Latgales maize un Latgales kvass.

Krāslavas novada tūrisma un kulinārā mantojuma centra darba 
laiks Līgo svētkos:

22. jūnijs: 10.00 – 19.00;
23. jūnijs: 10.00 - 19.00;
24. jūnijs: slēgts.
Esat mīļi gaidīti Krāslavas novada tūrisma informācijas un kuli-

nārā mantojuma centrā, grāfu Plāteru pils kompleksā, Pils iela 2, 
Krāslava, tālr. uzziņām: 65622201, tic@kraslava.lv
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 Bieži vien ir tā, ka, 
beidzoties projekta 
finansējumam, bei-
dzas arī aktivitātes. 
Projekta „Dienvidl-
atgales Vecāku fo-
rums” noslēguma 
pasākums norisinā-
jās 29. maijā, bet 
1. jūnijā Krāslavas 
bibliotēkā notika 
projekta ietvaros 
rīkotā zīmējuma 
konkursa „Mana 
ģimene” uzvarētāju 
ceļojošās izstādes 
atklāšana. 

Izstāde būs skatāma 
Krāslavas novada cen-
trālajā bibliotēkā, bērnu 
literatūras nodaļā. Izstā-
dē jūs varēsiet skatīt 92 
Daugavpils un Krāslavas 
novadu skolēnu labākos 

darbus. Bērnu zīmēju-
mus aicinām apskatīt no 
1. jūnijā un visu vasaru.

Izstādi atklāja bērnu 
nodaļas vadītāja Vikto-
rija Urbanoviča un pro-

jekta „Dienvidlatgales 
Vecāku forums” koordi-
natore Ilze Onzule.

Projekts turpinās arī 
Krāslavas pamatskolā, 
kur Velta Daņiļeviča or-

ganizē vecāku darbnīcas 
kopā ar bērniem. Tas, ko 
prot vecāki,  tiks iemācīts 
bērniem.

Velta Danileviča

APBALVOTI SKOLĒNU ERUDĪCIJAS
 KONKURSA DALĪBNIEKI

22. maijā notika Latviešu valodas aģentūras rīkotā 
erudīcijas konkursa noslēguma pasākums trešo valstu 
valstspiederīgo, Latvijas skolēnu un skolu jauniešu ko-
mandām. Erudīcijas konkursu Latviešu valodas aģentū-
ra izsludināja š. g. janvārī, īstenojot Eiropas Trešo valstu 
valstspiederīgo integrācijas fonda projektu „Atbalsts 
Trešo valstu pilsoņiem pirms ieceļošanas un adaptācijas 
periodā 2”. Konkursā piedalījās 42 skolēnu komandas. Uz 
noslēguma pasākumu tika aicināti 12 labāko komandu 
dalībnieki un viņu skolotāji.

Noslēguma pasākumā tika apbalvotas komandas, kas veiksmīgi pie-
dalījās trešo valstu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu ko-
mandu erudīcijas konkursā, kas noritēja no 2015. gada janvāra līdz pat 
aprīlim.

Diplomu par iegūto 1. vietu saņēma Bauskas pilsētas pamatskolas 
„Sapņu komanda” (Elizabete Urusova, Nikola Kalniņa, Marta Ābele, 
Luīze Tihanova, Reinis Sūna). Skolotāja Ieva Mašale.

Diploms par iegūto 2. vietu – Daugavpils 17. vidusskolas komandai 
„Jautrībnieces” (Jekaterinai Širokovai, Anželikai Parfjonovai, Veroni-
kai Jevstegņejevai, Aleksandrai Sušitskai, Viktorijai Kaļnišai). Skolotā-
ja Jeļena Storožuka.

Diploms par iegūto 3. vietu – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas ko-
mandai „Latgales skudras” (Verai Smirnovai, Samantai Mereščenkovai, 
Marijai Bartaševičai, Baibai Batarei, Liānai Runčai). Skolotāja Anita 
Vaivode.

Diplomus par atsevišķu konkursa uzdevumu radošu un kvalitatīvu iz-
pildi saņēma vairāks komandas.

Cesvaines vidusskolas komanda „Cesvainieši” (Aleksandrs Makarov-
skis, Vīgants Vasilišins, Liene Bērziņa, Ivonna Melngaile, Marta Tipai-
ne). Skolotāja Lilija Kanaviņa.

Indras vidusskolas komanda „W-Unit” (Laimonis Skrepļonoks, Ar-
tūrs Smertjevs, Aina Veličko, Glorija Urbanoviča, Aleksandra Pļavinie-
ce). Skolotāja Vija Sjadro.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Jautrie erudīti” (Edvīns 
Purpišs, Diāna Smertjeva, Kristīne Filatova, Marika Nipāne, Evita Ma-
žuta). Skolotāja Valentīna Purpiša.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Pūcīte” (Darja Petro-
viča, Nastja Karabaņa, Natālija Egle, Evelīna Hodarjonoka, Samanta 
Rabotjago). Skolotāja Valentīna Purpiša.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda „Vitamīns” (Armands 
Zukuls, Ņikita Ņikitins, Violeta Vikaine, Ilona Lukaševiča, Ērika Zai-
kovska). Skolotāja Rita Čerņenko.

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Pūcītes” (Daniela Patrī-
cija Bogdanova, Ritvars Adijāns, Lueta Daukšta, Andris Krasovskis, 
Sintija Vasiļjeva). Skolotāja Anita Vaivode.

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda „Callidus” (Kristīne Zmei-
kina, Linda Novika, Everita Lempa, Ksenija Denisova, Ernests Gra-
busts). Skolotāja Anita Vaivode.

Rīgas 15. vidusskolas komanda „Jautrie zinīši” (Amaļa Aļ-Ahmada, 
Daniels Makasejevs, Valērija Pisukova, Daniela Princa, Elli Farahs). 
Skolotāja Dace Konopecka.

Taurupes pamatskolas komanda „Zinātkārie” (Oksana Deņisova, 
Dagnis Krūmiņš, Ilvars Aivis Freivalds, Artūrs Ozoliņš, Kristīne Straz-
diņa). Skolotāja Vanda Prancāne.

Papildus tika godalgota komanda, kas ieguva pirmo vietu trešo val-
stu valstspiederīgo un Latvijas skolēnu 4.–9. klašu komandu erudīci-
jas konkursa noslēguma pasākuma viktorīnā. Galveno godalgu saņēma 
Bauskas pilsētas pamatskolas „Sapņu komanda”.

Sirsnīgi apsveicam uzvarētājus un pateicamies visām komandām, kas 
piedalījušās erudīcijas pārbaudē! Liels paldies skolotājiem, kuri rosi-
nājuši skolēnus dalībai konkursā un atbalstījuši viņus! Vēlam veiksmi 
eksāmenos, skaistu  un notikumiem bagātu vasaru!

Skolas parlamenta preziden-
te Ilvija Smirnova pastāstīja, ka 
skolā šis ikgadējais pasākums ie-
guva ļoti lielu popularitāti, tāpēc 
arī šogad tika nolemts rakstīt pro-
jektu. Dome to ir atbalstījusi. Šo-
reiz balsošana par pretendentiem 
uz Gada balvu nedaudz atšķīrās 
no iepriekšējiem gadiem. Skolas 
parlaments piešķīra 25 dažādas 
nominācijas, un katram skolēnam 
bija iespēja atdot savu balsi par 
kādu no pretendentiem. Spriežot 
pēc rezultātiem, nobalsoja lielākā 
daļa ģimnāzijas audzēkņu, tāpēc 
var teikt, ka nomināciju ieguvēji 
tika noteikti objektīvi.

Šogad parlamentārieši īpaši 
pacentās, un pasākums pagāja 
vienā elpas vilcienā. Divi vakara 
vadītāju pāri bija asprātīgi un ne-
nogurdinoši un piedāvāja publikai 
visdažādākos pārsteigumus, bet 
skatītāji sagaidīja visus nominan-
tus ar aplausiem. 

Atšķirībā no pagājušajiem ga-
diem „Gada balvas” organizatori 
ieviesa interesantu jauninājumu – 
„kas nav atnācis uz pasniegšanu, 
pats ir vainīgs”, un viņu balvas 
tika izlozētas skatītāju vidū.

Piemēram, lai godalgas iegū-
šana tādās nominācijās kā „Gada 
ķīmiķis”, „Gada patriots”, „Gada 
ģimene” un citās nebūtu pārāk 
vienkārša, pretendentiem bija jā-
iztur papildus pārbaudījumi. Va-
kara vadītāji sagatavoja ikvienam 
nominantam gan jautrus, gan ļoti 
nopietnus uzdevumus – pārbaudī-
ja jauniešu atjautību, apķērību, 
loģiku,  kā arī spēku un veiklību. 

Ar saviem priekšnesumiem vi-
sus klātesošos iepriecināja..., kas 
izpildījusi austrumu deju, un puiši 
no 12. klases, kas radījuši uz ska-
tuves īstu furoru.  

Patīkami, ka „Gada balvas” pa-
sniegšanas ceremonija Krāslavas 
Valsts ģimnāzija kļuva par tradi-

cionālo pasākumu. Lai šī tradīcija 
attīstās arī turpmāk! 

Elvīra Škutāne, autores foto

Pēc skolas parlamenta iniciatīvas un ar novada domes 
finansiālo atbalstu Krāslavas Valsts ģimnāzijā jau ceturto 
reizi notika pasākums „Gada balva”. 

„GADA BALVA” ĢIMNĀZIJĀ

AKTIVITĀTES TURPINĀS ARĪ TAD,
 KAD PROJEKTS IR BEIDZIES
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VALODA – LATGALIEŠU
 IDENTITĀTES PAMATS
Latgalē ir 

daudz vērtību, 
bet pati nozīmī-
gākā ir valoda, 
un tai nav tikai 
kultūr vēr t ība. 
Pašiem latga-
liešiem dzimtā 
valoda ir nozī-
mīgs identitātes 
pamats, kas ļauj 
apzināties savu 
unikalitāti un 
vienlaikus pie-
derību latviešu 
tautai. Francis 
Trasuns ir teicis: 
„Valoda ir katras 
tautas gars.” 

Tāpēc jau 15 
reizi Rēzeknē 
notika atklātā 
latgaliešu rakstu 
valodas un kul-
tūrvēstures olim-
piāde un skatuves runas konkurss „Vuolyudzāni”.

Viens no olimpiādes mērķiem ir veicināt vietējās kultūras vērtību 
un izcilāko novadnieku labāku apzināšanu, kā arī latgaliešu valodas 
prasmju popularizēšanu skolu jaunatnes vidū. 

Olimpiādē jāprot ne vien lasīt un runāt, bet arī latgaliski rakstīt, 
zināt izcilākos novadniekus, mūsdienu latgaliskās aktivitātes, noti-
kumus, jubilejas. 

Šogad latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē pie-
dalījās 5 komandas. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda piedalījās 
jau trešo gadu un šogad ieguva 1. vietu.  Komandas sastāvā bija: 
Ieva Jokste un Diāna Jakovele no 11. klases, Armands Jānis Stepiņš, 
Ilona Stepiņa un Laura Japiņa no 10. klases.

Olimpiāde notika 5 kārtās. 1. kārtā dalībnieki parādīja latgaliešu 
valodas prasmes un atbildēja uz jautājumiem par valodas vēsturi. 2. 
kārta bija veltīta Andreja Jurdža170. gadadienai un tradicionālajam 
kultūras testam. Olimpiādes uzdevumus sagatavoja un vērtēja pro-
fesore Lidija Leikuma (LU), Ilga Šuplinska un Sandra Ūdre (RA).

Skatuves runas konkursā piedalījās 85 dalībnieki no 11 Latgales 
novadiem. Pēc ilga pārtraukuma Krāslavas Valsts ģimnāzija atkal 
piedalījās „Vuolyudzānos” un ļoti veiksmīgi, jo Ieva Jokste ieguva 
1. vietu.

Skatuves runas konkursa žūrijā piedalījās dzejniece Anna Rancā-
ne, Rēzeknes tautas teātra režisore Māra Zaļaiskalns, Saeimas de-
putāts Juris Viļums, grupas „Bez PVN” dalībnieks Guntis Rasims, 
dzejnieces Līvija Līpdruvīte un Ineta Urtāne.

To, ka olimpiāde un „Vuolodzāni” notiek 15 gadu, pierāda, ka lat-
galiešu valoda nav arhaisms, kurā runā tikai vecmāmiņas dziļi lau-
kos. To zina un lieto arī jaunieši ne tikai konkursos un olimpiādēs, 
bet komunikācijā  un sociālajos tīklos. Pašlaik latgaliešu valoda dzir-
dama radio un televīzijā, uz teātra skatuves, tiek izdota literatūra 
un veidoti zinātniskie raksti. Savu vietu latgaliešu valoda atradusi 
interneta vidē – darbojas portāli. 

Lepnums par savu valodu ir lepnums par savu valsti, savu zemi 
un sevi pašu. 

Inga Skerškāne, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kulturoloģijas skolotāja 

Krāslavas novada skolēnu datorzīmēju-
mu tematika šajā mācību gadā bija „Mans 
mīļākais gadalaiks”.

Zelta rudens, baltā ziema, pavasaris ar jauno gaiši 
zaļo lapotni, ziedošiem kokiem un krūmājiem. Bet 
galvenā ir vasara – brīvdienu laiks! Vasarā var prie-
cāties par sauli un siltajām dienām, doties ceļojumos 
un pārgājienos. Brīnišķīga vasarā ir daba – šalko 
zaļais mežs, nogatavojas ogas, zied visdažādākās 
puķes. Visus šos gadalaikus bērni atainoja savos zī-
mējumos. Radošā darba rezultātā konkursam tika ie-
sūtīti 65 datorzīmējumi. Krāslavas novadā dzīvo un 
strādā ļoti labi skolotāji, kuri bērnus aicina piedalī-
ties dažādos konkursos, organizē un vada tos.

Konkursā „Mans mīļākais gadalaiks” piedalījās 
septiņas skolas: Aulejas psk. (1 darbs), Indras vsk. 
(12 darbi), Kalniešu psk. (3 darbi), Krāslavas Vara-
vīksnes vsk. (12 darbi), Robežnieku psk. (2 darbi), 
Sauleskalna sākumskola (2 darbi) un Krāslavas psk. 
(33 darbi).

Novada skolotāji ne tikai organizēja bērnu pieda-
līšanos konkursā, bet arī izvērtēja konkursa darbus. 
Paldies par padarīto darbu: Allai Dzalbei, Ilonai Pe-
tunovai, Ilonai Kolodnickai un Ņinai Živuhinai, Lud-
milai Boločko, Lolitai Promai un Valentīnai Rukma-
nei.

Visi skolotāji saņēma Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas pateicības par iegul-
dījumu konkursā. Bet konkursa dalībnieki saņēma 
atzinību vai diplomu par piedalīšanos konkursā, bet 
godalgotu vietu ieguvēji arī balvas.

1.- 4. klašu grupā (kopā 16 darbi):
I vieta - Samanta Rukmane (3.kl., Kalniešu psk.) 

un Arīna Kangizere (3.kl., Indras vsk.);
II vieta - Alise Blaževiča (2.kl., Krāslavas psk.),
III vieta - Laura Mežiņa (4.kl., Sauleskalna sākum-

skola) un Indris Ivanovs (3.kl., Robežnieku psk.), 
Terēza Podjava (2.kl., Krāslavas psk.).

5.- 6. klašu grupā (kopā 34 darbi) ļoti aktīvi bija 
Krāslavas pamatskolas skolēni:

I vieta - Ēriks Trojanovskis (6.kl.) un Samanta 
Krumpāne (5.kl.);

II vieta - Edvīns Blaževičs (5.kl.) un Anastasija Ša-
hirova(5.kl.);

III vieta - Edvīns Geks (5.kl.);

III vieta - Vladislavs Petkevičs (6.kl., Indras vsk.), 
Dana Korjakina un Vladislavs Baranovskis (6.kl., 
Krāslavas Varavīksnes vsk.).

7.- 9. klašu grupā (kopā 9 darbi):
I vieta - Laura Dzalbe (9.kl., Aulejas psk.);
II vieta - Mareks Mjadjuta (7.kl., Krāslavas psk.);
III vieta - Marija Makņa (9.kl., Indras vsk) un Igors 

Birke (9.kl., Indras vsk. ).
10.-12. klašu grupā (kopā 9 darbi) visi skolēni no 

Krāslavas Varavīksnes skolas:
I vieta – Deniss Solims (10.kl.);
II vieta – Sandra Titova (11.kl.);
III vieta - Artūrs Purpišs (10.kl.).
Krāslavas novada informātikas skolotāju vārdā iz-

sakām pateicību SIA „Kristafors” un personīgi Ilgva-
ram Ugaram, kā arī Krāslavas novada domes Izglītī-
bas un kultūras nodaļas vadītājai Lidijai Miglānei un 
izglītības speciālistei Lidija Ostrovskai par konkursa 
atbalstu. 

Paldies visiem dalībniekiem par piedalīšanos kon-
kursā! Novēlu bērniem un viņu vecākiem, kā arī 
skolotājiem izbaudīt katru no gadalaikiem. Rudenī 
priecāties par spilgtajām krāsām, ziemā - par pūkaino 
sniegu, pavasarī - par ziedošiem dārziem, bet vasarā 
- par spilgto sauli un krāt spēkus nākamajam mācību 
gadam. 

Piedalieties dažādos konkursos, tā gūstot pieredzi, 
kas var noderēt izvēloties nākotnes profesiju!

Saulainas un jaukas brīvdienas!
Jeļena Japiņa, 

Krāslavas novada informātikas skolotāju

GADALAIKU MISTĒRIJA
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sludinājumi un reklāma

NOSLĒGUSIES KRĀSLAVAS 
BASKETBOLISTU SEZONA
Krāslavas basketbolisti šosezon startēja dažādos Latvi-

jas Basketbola līgas organizētajos turnīros.
U10 vecuma grupā krāslavieši debitēja 1. jūnijā ar spēli pret Baus-

ku. Mūsējie uzvarēja, tad sekoja uzvara pār Saldus komandu. Spēlē 
par pirmo vietu grupā nācās piekāpties Siguldai, bet spēlē par trešo 
vietu Kristapa Janičenoka divizionā krāslavieši pieveica Tukuma ko-
mandu. Debijas turnīrā - trešā vieta un uzvaru-zaudējumu attiecība 
- 3/1. Pieklājīgs rezultāts. Tā turpināt! Komandā spēlēja Krāslavas pa-
matskolas, Varavīksnes vidusskolas, Daugavpils 15. un 12.vidussko-
las, kā arī Daugavpils Vienības pamatskolas audzēkņi.

U11: uzvaru- zaudējumu bilance - 3/9. Puse komandas bija jaunāki 
par 1-2 gadiem. 

U12:17/12 - 17 uzvaras un 12 zaudējumi, kopvērtējumā - 20.vieta 
no 42 komandām. Šīs komandas sastāvā spēlēja Krāslavas pamatsko-
las, Varavīksnes vidusskolas, Daugavpils 15. un 12. vidusskolas, kā 
arī Daugavpils Krievu liceja audzēkņi. Rezultāts apmierinošs. Jāņem 
vērā, ka pusei komandas tā bija pirmā nopietnā sezona. Rinalds Tim-
ma kļuva par piekto rezultatīvāko Latvijā savā vecuma grupā.

U13 - labākā Krāslavas komanda šajā sezonā, kura izcīnīja 13.vietu 
un palika vienas uzvaras attālumā no pirmās divīzijas! Diemžēl izšķi-
rošajās spēlēs slimības dēļ nevarēja piedalīties viens no vadošajiem 
komandas spēlētājiem, kas, protams, bija jūtams. Bilance 15/15 iz-
skaidrojama ar to, ka visas pēdējās 20 spēles tika aizvadītas ar vado-
šajām Latvijas komandām. Komandas sastāvs tika nokomplektēts no 
Krāslavas pamatskolas, Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas 
audzēkņiem. Lauris Pļavenieks - astotais rezultatīvākais vecuma gru-
pā.

U14 - komanda savā grupā izcīnīja otro vietu un iekļuva pārspēlēs 
par tiesībām nākamajā sezonā spēlēt pirmajā divīzijā. Spēlē ar Liepāju 
nācās atzīt pretinieku pārākumu. Komandā spēlēja Krāslavas pamat-
skolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Aglo-
nas vidusskolas audzēkņi. Bilance -24/5. Kārlis Kurcenbaums - trešais 
rezultatīvākais grupā.

U15: komandai - 4.vieta otrās divīzijas austrumos. Bilance - 10/6. 
Rezultāts labs. Komandas līderis - Emīls Repeļs ir rezultatīvākais spē-
lētājs U15 vecuma grupā ar 31,3 vidēji gūtajiem punktiem spēlē. Ko-
mandā spēlēja Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 
Varavīksnes vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Daugavpils 12.vidus-
skolas, Preiļu pamatskolas audzēkņi. 

U16 - otrā vieta grupā, kas deva iespēju pacīnīties par iekļūšanu pir-
majā divīzijā. Diemžēl sekoja zaudējums pret Liepājas komandu. Taču 
sezona lieliska, ņemot vērā to, ka komandā spēlēja tikai 3 basketbo-
listi, kuri dzimuši 1999. gadā. Pārējie bija vienu, divus gadus jaunāki. 
Bilance - 12/5. Sastāvā bija Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Aglonas vidusskolas, Preiļu pa-
matskolas, Daugavpils 12.vidusskolas, Aulejas pamatskolas audzēkņi. 
Reinis Andžāns kļuva par 5.rezultatīvāko grupā.

U19 - otrā vieta savā grupā, kas ļāva iekļūt Latvijas čempionāta 
1/16, kur divu spēļu summā tika atzīta Rīgas Pārdaugavas komandas 
pārākums. Sezona laba un stabila. Bilance beigās – 18/6. Komandā 
spēlēja Krāslavas pamatskolas, Aulejas pamatskolas, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas un Aglonas vidusskolas audzēkņi. Jānis Cauņa kļuva par 
rezultatīvāko spēlētāju pirmajā divīzijā (izslēgšanas spēlēs) ar vidēji 
28,5 gūtajiem punktiem spēlē.

BK „Krāslava” debijas sezona. Komandā spēlēja, lielākoties, 
Krāslavas Sporta skolas audzēkņi, gan bijušie, gan esošie. Bilance - 
4/8. Dažas spēles ciesti zaudējumi ar 1-2 punktu defi cītu. Komandas 
spēles bija visapmeklētākās visā LBL3. Tā kā interese ir gan no skatī-
tāju un spēlētāju puses. Nākamajā sezonā ceram uz labākiem rezultā-
tiem un uz līdzjutēju atbalstu.

Komanda piedalījās arī Pierobežas basketbola līgas sacensībās, kur 
izcīnīja 5.vietu un cerību kausu. Fināla dienā notika konkursi, kuros 
uzvarēja mūsējie - Edgars Gribs - tālmetienos un Jurijs Džamirze – 
„slam dunk” konkursā.

Mārtiņš Jakovels izcīnīja pirmo vietu VEF LJBL U16 vecuma grupā 
Valmieras komandas sastāvā.

Aivars Stikuts - trešajā vietā VEF LJBL U19 grupā Juglas komandas 
sastāvā.

Arnis Bebrišs - astotajā vietā U19 grupā Jēkabpils komandas sastā-
vā.

Jānis Timma kļuva par divkārtējo LBL čempionu VEF Rīga koman-
das sastāvā, kā arī atzīts par labāko jauno spēlētāju VTB līgā. Video 
no Jāņa meistarklases - spēlē skaisti!

Sezona beigusies, taču tagad sākas strītbola sezona un „Krāslava 
Games” . Tiksimies āra laukumos Krāslavā un citur! 

Raitis Timma

Krāslavas volejbola vīriešu, sieviešu un 
senioru komandas pavasara sezonā veik-
smīgi piedalījās vairākās sacensībās. 

Rēzeknes pilsētas atklātā vīriešu čempionāta vo-
lejbola kauss aizceļoja uz Krāslavu. Riebiņu novada 
atklātajā čempionātā, kurš ilga divus mēnešus un tajā 
piedalījās komandas no Daugavpils, Preiļiem, Riebi-
ņiem, Rēzeknes, Līvāniem, Dagdas, mūsu komanda 
ierindojās pirmajā vietā. Dagdas novada atklātajā 
čempionātā piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
jauniešu komandas un ieguva trešo sieviešu un cetur-
to vietu vīriešu komandu konkurencē. 9. maijā pirmo 
reizi Dagdā tika organizēts volejbola veterānu tur-
nīrs, kurā piedalījās arī Krāslavas volejbola veterānu 
komanda un izcīnīja 1.vietu. Par labāko spēlētāju se-
nioru komandā tika atzīts Jurijs Pastars. 

Arī Krāslavā noritēja vīriešu un sieviešu volej-
bola sacensības, un var atzīmēt, ka vīriešu konku-
rencē no astoņām komandām četras bija Krāslavas 
pilsētas komandas, Daugavpils veterānu komanda 
un volejbolisti no Ezerniekiem, Izvaltas, Dagdas.  
Pirmo vietu ieguva Dagdas pilsētas komanda, otrajā 
vietā ierindojās Ezernieku pārstāvji un trešajā vietā - 
Krāslavas jauniešu komanda, mūsu veterānu koman-
da šoreiz ieguva ceturto vietu. 

Volejbola klubs „Krāslava” pateicas Krāslavas pil-

sētas sporta organizatoram R. Timmam par turnīru 

organizēšanu un skaistām balvām, Krāslavas novada 
domei - par  fi nansējumu sporta formas iegādei un 
iespēju piedalīties sacensībās.

VK „Krāslava”

KRĀSLAVAS VOLEJBOLA KOMANDU STARTI

  ŠĀVĒJI NO DOBELES ATVEDA TRĪS LATVIJAS IZCĪŅAS KAUSUS
Dobelē notika Latvijas kauss pieaugu-

šiem. Mūsu šāvēji uzrādīja labus rezultātus 
un sīvā cīņā ierindojās godalgoto pjedes-
tālā.

Piekāpjoties vien pieredzējušai un vairākkārtējai 
šī vingrinājuma Latvijas čempionei, aizputietei Ilzei 
Frīdenbergai, Diāna Bulavska pārveda kausu par 
2.vietu. Vingrinājumā 60 šāvieni guļus viņa uzrādī-
ja rezultātu, kas atbilst pirmajai sporta klasei. Šajā 
vingrinājumā Karīnai Krilovai - 7.vieta, Rihardam 
Misjunam - 7.vieta un Denisam Solimam - 12.vieta.

Otrajā dienā sacensības norisinājās MŠ 3x20 vin-
grinājumā (šaušanā no 3 stāvokļiem – no ceļa, guļus 
un stāvus) Rihards Misjuns, apsteidzot visus savus 
sāncenšus – sporta meistarus, Latvijas čempionus, 
daži no kuriem ir pat trīsreiz vecāki par viņu, ierin-
dojās 1.vietā. Jāpiebilst, ka šis ir pirmais godalgotais 
pjedestāls Riharda sporta karjerā pieaugušo vidū. 

Ne mazāk nervus kutinoša cīņa izvērtās šajā pašā 

vingrinājumā sieviešu konkurencē. Jāsaka, ka šoreiz 
piedalījās neredzēti liels dalībnieču skaits. Starp 18 
sportistēm Karīna Krilova ar sporta meistara kandidāta 
rezultātu ierindojās 2. vietā. Diānai Bulavskai 11. vieta.

Maijā beigās mūsu šāvēji Latvijas izlases sastāvā 
piedalījās Baltijas kausa izcīņas sacensībās. Novē-
lam viņiem veiksmi, drosmi un labus rezultātus.

Sergejs Šveds

 Pārdod māju Ziedu ielā, Krāsla-
vā. T.29105419.

 Pērk dārgi - senlietas: koka iko-
nas, krustus, svētbildes, ordeņus, 
patvārus, pulksteņus, porcelāna 
fi gūriņas, zobenus, kara laika atri-
būtus, dzirnakmeņus, cara laika mo-
nētas. Samaksa uzreiz, izbraucam 
uz vietu. antic-war@inbox.lv. Т. 
22433510, 26986262.

 Pērk zemi (viensētu) blakus 
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10 ha, 
klusā vietā. Samaksa uzreiz. Т. 
29634979.

 Kāzu video fi lmēšana. Pārrakstu 
videokasetes DVD formātā. www.

Taksatora pakalpojumi. 
Stigošana, dastošana.

Meža zemju un cirsmu pirkšana.  
Т.65421808, 26121733

Jāšanas skoliņa
14.-20 .junijs

Zirgu sēta “Klajumi”
Tālr. 29472638 (Ilze)

artstudio95.com Tālr.26113738.
 Sieviete (60 gadu), veikla un tīrī-

ga, palīdzēs mājas darbos vai vecā-
ka gadagājuma cilvēku un slimnie-
ku kopšanā. Tālr. 27837608. 

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnieku 
ielā).

pateicība
Krāslavas pilsētas Baznīcas ielas 

iedzīvotāji izsaka sirsnīgu pateicību 
Valsts ugunsdrošības un glābšanas 
dienesta Latgales reģiona Krāslavas 
daļas glābējiem (vada komandieris 
Aivars Plotiņš) par kaķīša izglābšanu 
svētdienas vakarā. 

Nelaimīgais kaķis bija uzrāpies 
bērzā un trīs diennaktis nevarēja tikt 
zemē. Naktīs kaķa žēlabainā raudā-
šana kokā neļāva gulēt gandrīz visu 
Baznīcas ielas dzīvojamo māju iedzī-
votājiem. 

Glābēji svētdienas vakarā, nozāģē-
jot koka zaru, dabūja nelaimīgi ķe-
paini zemē, kurš priecīgi metās prom 
Krāslavas katoļu baznīcas dārza vir-
zienā. Paldies glābējiem par operatī-
vo darbu!


