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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Lai gada īsākas nakts ugunskurs
silda Jūsu sirdis,
Līgodziesmas dod spēku
un ozollapu vainags nes veiksmi!
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Līgo Krāslavā
23. jūnijā
No 8.00 - amatnieku un mājražotāju tirdziņš
M.Tirgus un Ostas ielā
10.00 - koncerts „Visu gadu dziesmas krāju,
Jāņu dienu gaidīdama” pilsētas laukumā
22.00 - Līgo zaļumballe ar Aināru Lipski Krāslavas estrādē

Lustīgu līgošanu novēl
Krāslavas novada dome

MŪSU LABĀKIE
UN DZĪVESPRIECĪGĀKIE SVĒTKI!

UGUNSDZĒSĪBAS
SPORTA SACENSĪBAS

3.jūnijā Varavīksnes vidusskolas stadionā notika Valsts
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pirmā posma ugunsdzēsības sporta sacensības. Sacensībās piedalījās VUGD Latgales reģiona brigādes Daugavpils 1., 2., 3.
un 4. daļa, Ludzas daļa, Preiļu daļa, Rēzeknes daļa, Krāslavas daļa, Balvu daļa. Sacensību dalībnieki cīnījās par uzvaru trijās disciplīnās: 100 m šķēršļu joslas pārvarēšanā,
4x100 m ugunsdzēsības stafetē, izvēršanās no motorsūkņa.

1. jūnijā tiek svinēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena - vieni no krāslaviešu iemīļotākajiem svētkiem. Nevienā citā gada dienā mūsu pilsētas centrā nav tik daudz krāsainiem gaisa baloniem izrotātu bērnu ratiņu, laimīgu vecāku un apburoši mīļu zīdaiņu!
Droši vien tie ir mūsu labākie un dzīvespriecīgākie svētki!

Komandu kopvērtējumā 1.vietu izcīnīja Krāslavas daļa, 2.vietu Daugavpils 1.daļa, 3.vietu Ludzas daļa VUGD pateicās Krāslavas novada
domei, AS „Latvijas maiznieks”, AS „Latgales piens” par sniegto atbalstu sacensību organizācijā.
Otrā posma ugunsdzēsības sporta ﬁnālsacensībās notiks š.g. 29.jūnijā Valmierā, kurās piedalīsies sešas VUGD struktūrvienību izlašu komandas: Rīgas reģiona pārvalde, Kurzemes reģiona brigāde, Zemgales
reģiona brigāde, Vidzemes reģiona brigāde, Latgales reģiona brigāde,

– Jevgēņijs un Viktorija Petunovi, kuri noformēja sava
mazuļa Makara ratiņus kā robežsardzes dienesta mašīnu.
Ar savu kreativitāti un dizaineru talantu iepriecināja
arī Anita un Aleksandrs Griņeviči un Ieva un Oskars
Malinovski.
Mazo krāslaviešu dienai veltīto svētku koncertu sagatavoja pirmsskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un
„Pīlādzītis” skolotāji un audzēkņi. Par pasākuma rozīnīti kļuva Krāslavas māmiņu kluba dalībnieču deja
kopā ar bērniem.
Vecākie bērni zīmēja ar krāsainiem krītiņiem uz asfalta, izklaidējās uz piepūšamajām atrakcijām un našķējās ar saldo vati.
Pēc gada, 1. jūnijā, mūsu pilsētas galvenajā laukumā atkal sapulcēsies vecāki ar bērnu ratiņiem. Lai viņu
kļūst vairāk ar katru gadu!
Šogad uz svētkiem tika uzaicināti 107 Krāslavas novadā dzimušo mazuļu vecāki, kam gada laikā sagaidīts
ģimenes pieaugums. Pēc tradīcijas vecākus un viņu bērnus apsveica Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas
vadītāja Ināra Ūdre, bet novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks pasniedza katrai ģimenei piemiņas
suvenīru un simbolisko karotīti ar novada ģerboni.
Katru gadu vairāki jaunie vecāki ļoti aktīvi gatavojas
šiem svētkiem - visi ģimenes locekļi uzvelk vienādas
krāsas apģērbu, prezentē savu ģimeni ar orģināliem
uzrakstiem uz sporta krekliņiem, atraktīvi izrotā bērnu
ratiņus. Arī šis gads nekļuva par izņēmumu. Klātesošo vispārējo uzmanību piesaistīja robežsargu ģimene

Elvīra Škutāne, autores foto

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža.

A.Smirnovs,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākais speciālists
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ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2016. gada 7. jūnijā notika Administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 14 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā N.D., dzim.1947.g.
un L.K., dzim.1952.g.,tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā katram;
- par dzīvesvietas nedeklarēšanu T.N., dzim.1982.g., tika izteikts brīdinājums, bet R.V., dzim.1985.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;
- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu S.G., dzim.1965. g. un
A.A., dzim.1965.g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā katram;
- par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērniem L.K,
dzim.1980.g., tika izteikts brīdinājums;
-par dabisko vajadzību kārtošanu koplietošanas telpās D.S.,
dzim.1984.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā N.T.,dzim.1964.g.
un V.J.,dzim.1971.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums katram;
-par reliģisko rituālu, ceremoniju, sapulču un gājienu organizēšanas
vai norises kārtības neievērošanu D.L., dzim.1974.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
- par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu V.R., dzim.
1963. g., tika uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā;
-par naktsmiera traucēšanu D.S., dzim.1984.g., tika uzlikts naudas
sods 20 EUR apmērā, bet A.G, dzim.1998.g., tika uzlikts naudas sods
10 EUR apmērā;
Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārnesta izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks, 2016. gada 5. jūlijā plkst.13:00 Krāslavas novada
domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU MAIJĀ
Sastādīti 15 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par ﬁzisko un emocionālu vardarbību pret bērnu, 3 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par reliģisko rituālu, ceremoniju,
sapulču un gājienu organizēšanas vai norises kārtības neievērošanu un
10 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 19 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 284 izsaukumi. Tika
veiktas 110 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Maijā
tika pieņemts 41 apmeklētājs.
Turklāt tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīto pasākumu laikā, militārās parādes laikā, sapulces „Par godu uzvarai Lielajā
Tēvijas karā” laikā, Muzeju nakts laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja divus
klaiņojošos suņus un vienu kaķi Daugavpils dzīvnieku patversmē.

ATBALSTA PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
JAUNAJIEM LAUKSAIMNIEKIEM
UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI
Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā nosaka, ka turpmāk papildu
punkti tiek piešķirti atbalsta pretendentiem, kuru saimniecības pamatdarbības nozare ir augļkopība, lopkopība vai dārzeņkopība. Jaunie nosacījumi tiks piemēroti nākamajās projektu iesniegumu pieņemšanas
kārtās. Izmaiņas arī paredz vienkāršotu atbalsta pieprasījuma veidlapu
atbalsta saņemšanai.
Saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu atbalstīt tos, kas saimniecības
dibināšanu vēl nav pabeiguši, atbalsta piešķiršanas kārtībā precizēts, ka
jaunajam lauksaimniekam pieteikšanās brīdī ir jāatrodas saimniecības
dibināšanas (setting-up) procesā.
Tā kā saimniecības, kas nodarbojas ar gaļas liellopu audzēšanu, aitkopību vai ilggadīgo stādījumu audzēšanu, stabilus ienākumus var gūt
tikai savas darbības 3. vai 4. gadā, izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka šiem darījumdarbības plāniem īstenošanas termiņš ir četri
gadi.
Tāpat nosacījumos precizēts, kā tiek aprēķināts saimniecības ekonomiskais lielums standarta izlaides vērtībā (SI). Atbalsta piešķiršanas
kārtībā noteikts, ka SI aprēķināšanai tiek izmantoti tādi saimniecības ražošanas resursi, kuri tiek izmantoti saimnieciskajā darbībā un no kuriem
tiek gūts ekonomiskais labums.
Jau ziņots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības
uzsākšanai ir noteikts 40 000 eiro vienreizēja maksājuma veidā, kas tiks
izmaksāts divās daļās. Plānots, ka atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem
veicinās jauniešus veidot jaunas vai pārņemt lauku saimniecības savā
īpašumā.
Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

PA „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2016. gada III ceturksni, kas sastāda 21.34
EUR, jānomaksā līdz 30.06.2016.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija

PELDĒTIES ATĻAUTS

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa informē, ka šī gada 6. jūnijā tika noņemti Zirga ezera
un Persteņa ezera peldvietas ūdens kvalitātes paraugi.Konstatēts, ka abu iepriekš minēto peldvietu ūdens
paraugs pēc mikrobioloģiskajiem rādītājiem atbilst likumdošanas prasībām. Ūdens sastāvs šajās peldvietās
neapdraud peldētāju veselību, un ir atļauts peldēties iepriekš minētajās peldvietās.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/4

„Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna
un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā”
Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība izsniedz
atļauju pašu ražotā vīna un raudzēto dzērienu ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un
dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem
augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos alkoholiskos dzērienus.
2. Lēmumu par atļaujas izsniegšanu vīna un raudzēto dzērienu ražošanai Krāslavas novadā (turpmāk
– Atļauja) pieņem Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors.
II. Pieteikuma iesniegšanas kārtība
3. Lai saņemtu Atļauju, komersantam Krāslavas
novada domē jāiesniedz pieteikums, kuru parakstījusi
komersanta atbildīgā amatpersona un kurā jānorāda:
3.1. komersanta nosaukums un juridiskā adrese, reģistrācijas numurs;
3.2. saražojamo alkoholisko dzērienu sortiments un
apjoms un/vai absolūtā alkohola daudzums;
3.3. ražošanas vieta (adrese).
4. Pieteikumam pievieno šādus dokumentus:
4.1. ražošanas vietas lietošanas tiesību apliecinoša
dokumenta kopija;
4.2. telpu plānu ar iekārtu izvietojuma shēmu, kas
raksturo ražošanas vietu.
(ar precizējumiem, kas izdarīti 19.05.2016. (protokols Nr. 5., 10.§)
III. Atļaujas izsniegšanas kārtība
5. Atļauju (1.pielikums) izsniedz bez maksas uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz 3 gadiem.
(ar precizējumiem, kas izdarīti 19.05.2016. (protokols Nr. 5., 10.§)
6. Atļauja netiek izsniegta, ja:
6.1. komersants nav iesniedzis visus noteikumu
4.punktā minētos dokumentus;
6.2. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;
6.3. ražošanu plānots veikt vietā, kas nav pielāgota
(nav nodrošināta atbilstoša ventilācija, atkritumu savākšana u.tml.) un neatbilst tās izmantošanas mērķim;
6.4. ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas:
6.4.1. izglītības un sporta iestāžu, kultūras iestāžu
un ārstniecības iestāžu, policijas teritorijā un ne tuvāk
kā 300 (trīs simti) metri no šīm ēkām vai teritorijas;
6.4.2. ēkās, kurās atrodas valsts vai pašvaldības iestādes;
6.4.3. daudzdzīvokļu (divdzīvokļu vai vairākdzīvokļu) mājā;
6.5. alkoholisko dzērienu ražošana norādītajā vietā
apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu tiesību
aizsardzību.
(ar precizējumiem, kas izdarīti 19.05.2016. (protokols Nr. 5., 10.§)
7. Krāslavas novada pašvaldības izpilddirektors Atļauju vai atteikumu izsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit)
darba dienu laikā no komersanta iesnieguma un visu
nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
8. Atteikumu izsniegt Atļauju var apstrīdēt Krāslavas novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
IV. Atļaujas anulēšana
9. Izsniegtā Atļauja var tikt anulēta šādos gadījumos:
9.1. komersants Atļaujas saņemšanai sniedzis nepatiesas ziņas;

9.2. ražošana tiek veikta telpās, kas nav pielāgotas
un neatbilst to izmantošanas mērķim;
9.3. izbeigta attiecīgā ražošana Atļaujā norādītajā
vietā;
9.4. alkoholisko dzērienu ražošana Atļaujā norādītajā vietā apdraud sabiedrisko kārtību un citu personu
tiesību aizsardzību.
(ar precizējumiem, kas izdarīti 19.05.2016. (protokols Nr. 5., 10.§)
10. Lēmumu par Atļaujas anulēšanu rakstveidā paziņo Atļaujas saņēmējam.
V. Noslēguma jautājums
11. Noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.
1.pielikums
ATĻAUJA
VĪNA UN RAUDZĒTO DZĒRIENU
RAŽOŠANAI KRĀSLAVAS NOVADĀ
201__.gada __.______________ Nr. ___
Komersanta nosaukums _____________________
_________________________
Komersanta reģistrācijas Nr. __________________
Komersanta juridiskā adrese __________________
________________________
Ražošanas vieta ____________________________
________________________
Ražošanas veids ___________________________
_________________________
Atļauja derīga _____________________________
________________________
Domes izpilddirektors

z.v.

V.Uzvārds

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta nepieciešamības pamatojums
Alkoholisko dzērienu aprites likuma 8.pants nosaka vietējās pašvaldības tiesības alkoholisko dzērienu
apritē. Ja vietējā pašvaldība izdod atļauju vīna un raudzēto dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, tā izdod saistošos noteikumus, kuros nosaka kārtību, kādā komersants ir tiesīgs saņemt minēto atļauju.
2.Īss projekta satura izklāsts
Tiesiskais regulējums – Alkoholisko dzērienu aprites likuma8.panta otrā daļa, 3.panta 13 daļa. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība
izsniedz atļauju pašu ražotā vīna un raudzēto dzērienu
ražošanai no savā īpašumā vai valdījumā esošajos dārzos un dravās iegūtajiem produktiem vai savvaļā augošiem augiem, neizmantojot spirtu vai citu saražotos
alkoholiskos dzērienus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Tiešas ietekmes nav
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Saistošie noteikumi ļauj komersantiem saņemt atļauju vīna un pārējo raudzēto alkoholisko dzērienu
ražošanai, tādējādi veikt saimniecisko darbību.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Komersants par saistošo noteikumu piemērošanu var
vērsties Krāslavas novada pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Veiktas pārrunas ar komersantiem un citām ieinteresētām personām.
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KRĀSLAVAS VALSTS
ĢIMNĀZIJA UZŅEM SKOLĒNUS
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģimnāzijas 7. klasēs skolēnus,
kas ir beiguši 6. klasi. Vecāku iesniegums un skolēna liecība ir jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā. Skola nodrošina visus 7.
klašu skolēnus ar mācību grāmatām, nepieciešamajām darba burtnīcām,
nepieciešamības gadījumā – bezmaksas internātu. Uzziņas pa tālruni:
65622095, 65622096. Organizatoriskā sapulce vecākiem 2016. gada 21.
jūnijā plkst. 18:00.
Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu absolventus ģimnāzijas
10. klasēs šādās izglītības programmās:
vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena izglītības programmā;
vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātnes un
tehnikas virziena izglītības programmā;
vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena izglītības programmā.
Piesakoties uzņemšanai 10. klasē, jāiesniedz šādi dokumenti:
skolas direktoram adresēts vecāku (aizbildņu) vai skolēna personisks iesniegums;
pases vai dzimšanas apliecības kopija;
apliecība par pamatizglītību, sekmju izraksts;
skolēna medicīniskā karte 026/u;
izraksts no ambulatorā slimnieka medicīniskās kartes 027/u
par iepriekš izdarītām proﬁlaktiskām vakcinācijām.
Uzziņas pa tālruni: 65622095, 65622096.

Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs
aicina uz Nakts ekskursiju Krāslavā 22. jūnijā
Gaidot saulrietu, 22:00 pulcējamies Krāslavas pils dārzā, Pils ielā 2,
lai:
- dotos naksnīgā pastaigā pa Krāslavu – apciemotu diženo Krāslavas
Sv.Ludviga Romas katoļu baznīcu, apskatītu izgaismoto strūklaku „Pieci airi” un Krāslavas vēsturisko centru;
- nakts ekskursijas noslēgumā atkal pievērstos vasaras saulgriežu
svētkiem - uzdāvinātu Daugaviņai māmuliņai gaismiņas-uguntiņas, ko
paņemsiet līdzi paši;
- vēlajās vakariņās Daugavas krastā mielotos ar līdzpaņemto Jāņu
sieru.
Piesakies, zvanot Intai (26487763)!
Pasākuma ilgums: 2-3 stundas

JAUNS ATBALSTS SAIMNIECISKAS
DARBĪBAS VEICĒJIEM
LAUKOS AR LAUKSAIMNIECĪBU
NESAISTĪTAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS RADĪŠANAI
Lai veicinātu ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstību un dažādošanu lauku reģionos, valdība pieņēma
Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus atbalstam ieguldījumos ar lauksaimniecību nesaistītai uzņēmējdarbībai.

Tāpat kā citur Eiropā, arī Latvijā mazie un vidējie uzņēmumi veido lielu
tautsaimniecības daļu, bet tiem ir nozīme iekšzemes kopprodukta radīšanā un nodarbinātībā. Lauku novadu nodarbinātības struktūrā vislielākais
nodarbināto iedzīvotāju īpatsvars ir lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un
zivsaimniecībā – ap 35 procentiem. Šajās nozarēs ir vērojama tendence
samazināties nodarbināto skaitam, tādēļ lauku teritorijā ir nepieciešams papildus attīstīt arī citas nozares.
Jaunie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts un ES atbalstu ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un attīstīšanā
atklāta projektu iesniegumu konkursa veidā.
Piedalīties projektu konkursā varēs saimnieciskās darbības veicēji, kuri
ir deklarēti vai kuru uzņēmums ir reģistrēts lauku teritorijā. Atbalsts būs
gan saimnieciskās darbības attīstībai un dažādošanai, gan tūrisma aktivitāšu veicināšanai.
Atbalsta pretendenti nosacīti iedalāmi divās daļās. Viena – saimnieciskās darbības veicēji, kuri jau nodarbojas ar lauksaimniecību, varēs dažādot
savu saimniecisko darbību. Otra – uzņēmēji, kuri nav lauksaimnieki, varēs
attīstīt savu saimniecisko darbību nelauksaimnieciskajās nozarēs. Visiem
pretendentiem atbalsts būs jaunu darbavietu radīšanai un uzņēmējdarbības
attīstīšanai gandrīz vai visās tautsaimniecības jomās, izņemot atbalsta pretendentus, kuri vēlēsies, piemēram, attīstīt ogļrūpniecību, tērauda ražošanu,
komercpārvadājumus u.c. jomas, kas arī uzskaitītas noteikumos.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

projekti

AR LMT ATBALSTU KRĀSLAVAS NOVADĀ
TIKS PILNVEIDOTAS
SABIEDRISKĀS DZĪVES AKTIVITĀTES

7.jūnijā, Krāslavas kultūras
namā svinīgi tika paziņoti un apbalvoti četri ,,Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) projektu konkursa
,,LMT Latvijai” Krāslavas novada
uzvarētāji. Pateicoties iegūtajam
ﬁnansējumam, projekta ietvaros
Krāslavā tiks izveidota sensoro
sajūtu istaba pirmsskolas bērniem,
uzstādīti visiem pieejami āra trenažieri, bet pirmo Izvaltas svētku svinēšanai izveidota brīvdabas estrāde. Balsojumā vislielāko atbalstu
guva iecere pilnveidot Varavīksnes
vidusskolas stadionu jauno futbolistu ērtākai sportošanai.
Apbalvošanas pasākumā, kurā
pulcējās projektu ﬁnālisti, uzvarētājus paziņoja un ﬁnālistus sveica
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, LMT
viceprezidents Alfs Janevics un
LMT biznesa klientu centra ,,Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.
,,Atbalstot īstenojamās ieceres
Krāslavas novada attīstībai, iedzīvotāji domājuši, kā padarīt līdzcilvēku dzīvesveidu gan kustīgāku,
gan veselīgāku un sociāli aktīvāku.
Esam gandarīti, ka arī LMT spējis iedzīvotājus iedvesmot idejām
novada dzīves pilnveidošanai, lai
kopīgiem spēkiem tās realizētu,”
uzsver LMT viceprezidents Alfs
Janevics.
No 18 konkursa ietvaros saņemtajām projektu idejām iedzīvotāju
balsošanai visas tika izvirzītas otrajai kārtai. Apkopojot balsojuma
rezultātus, kopumā tika saņemtas
5443 balsis.
,,Paldies visiem projektu iniciatoriem par ieguldīto darbu! Visas
projektu idejas ir skaistas, un jācer,
ka tās šajā konkursā vai citā veidā,
nākotnē tiks īstenotas. Konkursa
pievienotā vērtība nenoliedzami ir
arī projekta atbalstītāju komandas
darbs un pašvaldības iestāžu, biedrību un iedzīvotāju grupu saliedēšanās, gluži sportiskā azartā, vienotam mērķim,” piebilda konkursa
koordinatore Krāslavas novadā,
Krāslavas novada domes Attīstības
nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.
Konkursa pirmajā kārtā projektus vērtēja LMT un Krāslavas
novada pašvaldības žūrija. Lai no-

teiktu uzvarētājus un ﬁnansējuma
saņēmējus, par Krāslavas novada
otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot varēja Krāslavas novada pašvaldībā, kā arī interneta
vietnes www.lmt.lv sadaļā “LMT
Latvijai”. Savukārt LMT klienti
varēja balsot arī īsziņas veidā.
Šogad konkursā “LMT Latvijai”, atbalstot sava novada attīstību, projekta pieteikumus varēja
iesniegt ikviens Alūksnes, Balvu,
Grobiņas, Jēkabpils, Krāslavas,
Mārupes, Tērvetes un Ventspils
novada iedzīvotājs, iedzīvotāju
grupa, nevalstiska organizācija vai
juridiska persona, kuras deklarētā
vai juridiskā adrese ir kādā no minētajiem novadiem.
Kopš 2011.gada visā projektu
konkursa realizācijas laikā kopumā
īstenoti vairāk nekā 111 iedzīvotājiem nozīmīgi projekti 24 Latvijas
pilsētās un novados. LMT piecu
gadu laikā ir atbalstījis reģionu
iedzīvotāju iniciatīvas vairāk nekā
320 tūkst. eiro apjomā, savukārt
šogad tika sniegts atbalsts 64 tūkst.
eiro apmērā.
Projekta ,,LMT Latvijai” mērķis
ir veicināt sabiedrisko dzīvi Latvijas novados, atbalstīt privātpersonu, juridisku personu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas novadu
sabiedriskās dzīves izaugsmei, īpaši atbalstot vides uzlabošanas projektus, projektus ar plašu sabiedrības iesaisti un aktīva dzīvesveida
popularizēšanu.
Krāslavas novadā ,,LMT Latvijai” uzvarējušie projekti:
1.,,Mēs par pievilcīgu futbolu!”
Biedrība
,,Futbola
klubs
,,Krāslava”” pilnveidos Varavīksnes vidusskolas stadionu. Ierīkojot aizsargtīklu aiz futbola vārtiem, netiks tērēts laks, skrienot
pēc bumbas, un spēles norisinātos
spraigāk. Padomāts arī, lai spēles
rezultātu elektroniskā veidā būtu
iespēja uzreiz redzēt uz tablo.
Projekta iesniedzējs: Biedrība
,,Futbola klubs ,,Krāslava””
Piešķirtais ﬁnansējums: 2000
EUR
2.,,Sajūti, sadzirdi, saskati, satausti...”
„Pīlādzītis” brīvajā telpā tiks iz-

veidota sensoro sajūtu istaba, kurā
ar krāsu, taustes, skaņu un aromterapiju palīdzību pirmsskolas vecuma bērniem būs iespēja attīstīt sensorās sajūtas, domāšanu un runu.
Bērniem ar īpašām vajadzībām būs
iespēja relaksēties.
Projekta iesniedzējs: Jeļena
Vorošilova, biedrība „Pīlādzītis
klubs”
Piešķirtais ﬁnansējums: 1987
EUR
3.Brīvdabas trenažieru iegāde
un uzstādīšana Krāslavā
Projekta ietvaros tiks iegādāti 3
dažādi āra trenažieri: krūšu trenažieris, svārsts – tvisters un trenažieris „Slēpotājs”. Āra trenažieri
tiks uzstādīti Pils ielā 5, Krāslavā,
un tos varēs izmantot ikviens sev
ērtā laikā. Veidojam saturīga brīvā
laika pavadīšanas vidi kopā!
Projekta iesniedzējs: Diāna Vanaga, biedrība ,,Sportists”
Piešķirtais ﬁnansējums: 2000
EUR
4.Estrādes izveide brīvā dabā
Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki
Projektā tiks izveidota estrāde
brīvdabas zonā Izvaltas ciemata
centrā, ierīkojot kvalitatīvu, svētku
svinēšanai un tradīciju kopšanai
piemērotu infrastruktūru ainaviskā
vidē. Pirmie Izvaltas svētki būs arī
jaunizveidotā objekta atklāšanas
svētki.
Projekta iesniedzējs: Inga Leikuma, biedrība ,,Attīstībai”
Piešķirtais ﬁnansējums: 1917
EUR
Valdis Jalinskis,
LMT Sabiedrisko
attiecību daļas vadītājs,
Elvīras Škutānes foto
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JAUNIEŠI PAŠI RADA SEV TĪKAMU VIDI
Pateicoties veiksmīgam startam Krāslavas novada domes jauniešu projektu konkursā,
Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālās struktūrvienības jauniešiem radās
iespēja realizēt auto virsbūves remontatslēdznieku mācību darbnīcu sienu dekorēšanas
projektu, un šim darbam pievienojās arī rīdzinieki.

RVT audzēkņu servisa nodaļas vadītāja Solveiga
Keistere: „Lai stiprinātu saikni starp Rīgas Valsts
tehnikuma jauniešiem Rīgā un tehnikuma jauniešiem Krāslavā, mēs organizējām sadraudzības un
pieredzes apmaiņas braucienu, kurā piedalās viens
pedagogs, Rīgas auto nodaļas audzēknis un divas
meitenes no komercdarbības nodaļas, kuras arī aktīvi darbojas audzēkņu pašpārvaldē. Jaunieši, visi
kopā strādājot, sadraudzējās un radīja kaut ko jaunu
un skaistu.”
RVT Krāslavas ﬁliāles direktors Aivars Andžāns
pastāstīja, ka izdekorētajā telpā arī turpmāk būs auto
virsbūves remontatslēdznieku darbnīcas. Pirms telpu
dekorēšanas uzsākšanas te bija baltas sienas, kas nav
praktiskas darbnīcām, tālab tās tika nolemts atdzīvināt dekorējot. No Krāslavas ﬁliāles šajos darbos pie-

dalās seši jaunieši un divi pedagogi. Ideja, protams,
bija Krāslavas jauniešu ģenerēta, bet rīdzinieki ar visām rokām bija par un sacīja: „Jā, mēs gribam piedalīties.” Visi darbi tika pabeigti nepilnas nedēļas laikā.
„Lauva ar stipro ķetnu ir kā spēka un ātruma simbols,“ telpā tapušos sienu zīmējumus komentē Solveiga. „Esam attēlojuši arī tehnikuma logo, kas vienmēr dzīvs kā uguns. Tapis mākslas darbs par ūdens
tēmu, lai caur dabas simboliem radītu jauniešiem
radošu vidi tehniskām lietām. Vēl ir mūsu talismans
Andžiņš – mazais tehniskais bēbītis, jo ikviens, kurš
bērnībā mīl spēlēties ar mazām mašīnām, izaudzis
var nākt studēt uz RVT un nopietni spēlēties ar lielām mašīnām!”
Juris Roga,
autora foto

IR REKONSTRUĒTA
AUTOSACĪKŠU TRASE
Laiku pa laikam krāslavieši, kas dzīvo netālu no pilsētas centra, var dzirdēt sacīkšu mašīnu motoru dunoņu,
kad norisinās Krāslavas bērnu un jauniešu interešu centra
auto-moto pulciņa „Rullē” audzēkņu nodarbības. Skolēni
patstāvīgi saliek, pārtaisa, remontē spēkratus, ar kuriem
pēc tam uzstājas dažādās sacensībās.

Nesen noslēdzās rekonstrukcijas darbi speciālajā trasē, kurā notiek
autosacīkstes. Pēc novada domes pasūtījuma šos darbus veica uzņēmums „Leven”.
Auto-moto pulciņa skolotājs Guntars Jeminejs: „No šī gada visām
trasēm, kurās tiek organizētas autosacīkstes, ir jābūt licencētām. Sakarā
ar to bija jāveic arī mūsu trases rekonstrukcija – tā ir kļuvusi plašāka,
garāka un drošāka. Tuvākajā laikā tiks ierīkota arī tiesnešu būdiņa.”
Pēc rekonstrukcijas darbu noslēguma jaunie autosportisti izmēģināja
atjaunoto trasi. Savos iespaidos dalījās Jānis Žukovs, kurš darbojas auto-moto pulciņā jau otro gadu: „Tagad braukt ir daudz krutāk, ātrāk var
uzņemt ātrumu. Pateicoties bortiem, trase ir drošāka, bet nožogojums
ir paredzēts, lai automobiļi „neizlidotu” no trases brauciena laikā, tas
palīdz izvairīties no mašīnas bojājumiem.”
Autosacīkšu rīkošanas vieta kļuvusi ērtāka ne tikai pašiem braucējiem, bet arī skatītājiem. Pakalnu nogāzēs, kur parasti pulcējas līdzjutēji, tagad ir zemes nogriezumi pakāpienu veidā.
Ar pārliecību var teikt, ka auto-moto sports Krāslavā attīstās!

Elvīra Škutāne, autores foto

BIJUŠĀS VIESNĪCAS ĒKA
TIKS DEMONTĒTA

Ne reizi vien „Krāslavas Vēstis” redakcija saņēma jautājumus par bijušās viesnīcas ēku, kas pašlaik ir praktiski izdemolēta un nopietni apdraud to bērnu un jauniešu veselību un dzīvību, kuri vēlas pavadīt šajā
pamestajā ēkā savu brīvo laiku.
Pašlaik ar pilnu pārliecību var teikt, ka ēkas nodošana pašvaldības
īpašumā ir pabeigta. Novada domes turpmākajos plānos ir vecās celtnes
demontāža. Ēka tiks nojaukta mēneša laikā.
Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVAS UN JĒKABPILS BIEDRĪBAS
DEVĀS EKSKURSIJĀ UZ DOBELI
26.maijā biedrība „STARIŅŠ” organizēja ekskursiju saviem 10 biedriem uz Pētera Upīša piemiņas muzeju un ceriņu dārzu Dobelē. Ceļā
braucienam pievienojās 14 draugi no Jēkabpils invalīdu biedrības.
Muzejā ekskursanti iepazinās ar izcilā dārzkopja selekcionāra Pētera
Upīša profesionālo darbību. Dārzā katram bija iespēja baudīt 200 ceriņu
šķirņu skaistumu un aromātu, kā arī apbrīnot dažādu šķirņu augļu kokus,
ziedus, rododendrus un Japānas kokveida peonijas. Dārzkopības institūta
stādaudzētavas un „Baltic Candles Ltd” sveču veikala apmeklējums sniedza iespēju iegādāties dāvanas sev un saviem tuviniekiem.
Liels paldies Krāslavas novada domei un SIA „Lapkovskis un dēls”
par transportu!

IELU REMONTDARBI RIT PILNĀ SPARĀ
Krāslavā turpinās ielu rekonstrukcija. Jaunā asfalta seguma uzklāšanai tiek sagatavota Rancāna
ielas virskārta, nākamais objekts
- autostāvvietas rekonstrukcija un
jaunā trotuāra ierīkošana Aronsona ielā.
Rīgas ielas posmā (pretī jaunbūvējamajai degvielas uzpildes
stacijai) ir noņemta asfalta seguma
virskārta, šajā vietā ceļš tiks atjaunots.
Ir iesākts ietvju un caurbrauktuvju remonts Baznīcas, Raiņa,
Rēzeknes un Vienības ielu kvartālā. Autostāvvieta pretī veikalam
„Kristīne” tiks pārplānota un sakārtota.
Darbus veic uzņēmumi „Latgales Ceļdaris” un „Ošukalns”. Līdzekļi rekonstrukcijai ir piešķirti
no Krāslavas novada pašvaldības
budžeta.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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IESPĒJAMS IETURĒT PUSDIENAS UN VAKARIŅAS JAUNLAULĀTIE ATBALSTĪJA

Ir sākusies vasara - atvaļinājumu,
ceļojumu un ekskursiju sezona.
Mūsu pilsētā arvien biežāk parādās
automašīnas ar ārvalstu numuriem,
bet uz ielām ir sastopami tūristi.
Un ikviens krāslavietis var noteikt,
ka tie nav vietējie iedzīvotāji.
Mūsu pilsētas viesi uzdod jautājumu: „ Kur Krāslavā var ieturēt
vakariņas?” Un itin bieži krāslaviešus tas iedzen strupceļā. Diemžēl mūsu pilsēta nevar lepoties
ar sabiedriskās ēdināšanas vietu
daudzveidību. Tāpēc ziņas par to,
ka pēc ziemas sezonas atkal regulāri strādā kafejnīca „Todes” (Rīgas ielā 58), daudzus jo daudzus
iepriecināja.
Kā pastāstīja kafejnīcas saimniece Valentīna Pizāne, kafejnīca strādā katru dienu no plkst.12.00 līdz
plkst. 21.00, un, ja kāds apmeklētājs atnāks īsi pirms iestādes slēgšanas, viņu, protams, neatstās bez
karstā ēdiena.
Pēdējo divu gadu laikā kafejnīcas „Todes” specializācija ir ātrā
ēdināšana (fast-food). Ēdienkartē
tiek piedāvāts pusotrs desmits dažādu picu, 11 hamburgeru veidi,
hotdogi, cepti kartupeļi, ēdieni

JAUNU TRADĪCIJU

1. jūnijā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā norisinājās 7 jaunlaulāto pāru laulību reģistrācijas ceremonija.
Tāda aktivitāte bija saistīta ar to, ka šajā dienā laulību reģistrācijas svinīgā ceremonija notika bez maksas, jaunlaulātajiem bija jāapmaksā tikai valsts nodeva.

Tāda tradīcija tika nodibināta arī daudzās citās Latvijas pašvaldībās.
15. maijā, Starptautiskajā ģimenes dienā, Dzimtsarakstu nodaļu darbinieki aicina jaunos pārus reģistrēt laulības bez maksas. Krāslavā tāda
tradīcija tika ieviesta šogad, 1. jūnijā - dienā, kad pilsētā tiek svinēti
Mazo krāslaviešu svētki.
Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas speciālisti cer, kas arī nākamajā gadā pieteiksies vairāki pāri, kuri gribēs noslēgt savas laulības
pirmajā vasaras dienā.

bērniem. Bez šaubām, ir arī tādi
ēdieni, ko iecienījuši tradicionālās
virtuves piekritēji, viņiem šeit pagatavos cūkgaļas karbonādi, vistas
ﬁleju, kā arī zivju ēdienus.
Receptes un picu cepšanas tehnoloģiju vietējie pavāri apguva
Daugavpils meksikāņu restorānā
„Tex Mex”. Ja pasūtījuma summa
pārsniedz 10 eiro, tad ir iespējama
ēdienu piegāde uz jūsu mājām.
Gatavojoties jaunajai sezonai,
kafejnīcā tika atjaunots interjers,
vasarā šeit ir mājīgi un vēsi. Gribētāji ieturēt maltīti svaigā gaisā var

izvietoties pie galdiem zem saulessargiem.
Īpaši priecē tas fakts, ka kafejnīcā „Todes” ir pietiekami demokrātiskas cenas.
„Pagaidām mēs nedomājam par
kaut kādiem jaunievedumiem,”
atzinās Valentīna, „mūsu galvenais mērķis - noturēties virs ūdens.
Neskatoties uz to, mēs esam optimisma pilni un aicinām apmeklēt
mūsu kafejnīcu gan krāslaviešus,
gan pilsētas viesus! Laipni lūdzam!”
Elvīra Škutāne, autores foto

„KRĀSLAVAS VĒSTIS”
MĀJAS LAPAI - 1 GADS

kultūra

„KAS MĀCĒJA VIEGLU SOLI, LAI NĀK PULKĀ PADANCOT...”

Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku starplaikā Latvijas pilsētas un novadu
centri tiek aicināti uzņemt tautas deju festivāla „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” dalībniekus. Tie ir Latvijas izglītības iestāžu 1.-2.,
3.-4., 5.-6. un 7.-9. klašu deju kolektīvi, kuri
izveidoja individuālās programmas – ielu koncertus, lielkoncertā estrādē novadu/pilsētu apvienotie deju kolektīvi piedalījās ar 10 minūšu
(3-4 dejas) garu tematiski saistītu programmu,
noslēgumā atpūtas vakars festivāla dalībniekiem. Bet pa vidu tam - mēģinājumi, iepazīšanās ar pilsētu, šoreiz Ludzu, kura uzņēma
dejotājus.
Šāda pasākuma mērķis ir iesaistīt
bērnus un jauniešus Dziesmu un deju svētku
procesā un tradīcijas ilgtspējas saglabāšanā,

veicinot un popularizējot Latvijas bērnu deju
kolektīvu radošās aktivitātes. Lielkoncerta
programmas ietvaros tiek apzināts deju kolektīvu mākslinieciskais sniegums un deju iestudējumu kvalitāte.
Krāslavas novadu 28. maijā Ludzā pārstāvēja astoņi deju kolektīvi: „Pastaliņas” (1.-2.,
5.-6.kl., skolotāja Valda Timule, Krāslavas
bērnu un jauniešu centrs), „Ritenītis”, „Jumītis” „Kamenīte” (3.,4.,5.kl., skolotāja Inta Beikule, Krāslavas pamatskola) un „Varavīksnīte”, „Austriņa”, „Draiskuļi” (1.-2., 3., 4.kl.,
skolotāja Nadežda Adamoviča, Krāslavas Varavīksnes vidusskola). Mūsu novada dejotāju
lielkoncerta programmas „Kas mācēja vieglu
soli…” iestudējuma autore un virsvadītāja ir
deju skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

Elvīra Škutāne, autores foto

Valda Timule. Ielu koncertos novads piedalījās
ar 2 programmām: „Mīlam Raimondu Paulu”,
ko dejoja Krāslavas bērnu un jauniešu centra
kolektīva „Pastaliņas” abas grupas un „Uz
akmeņa danci vedu”, to dejoja Krāslavas Varavīksnes deju kolektīvi „Draiskuļi” un „Austriņa”.
Ir notikuši vairāki koncertprogrammas mēģinājumi. Paldies par atsaucību un aktīvu darbošanos līdzi atnākušajiem skolotājiem, kas
ir kā labā un kreisā deju kolektīvu vadītāja
roka…
Kolektīvu piedalīšanos festivālā ﬁnansēja
mūsu novada pašvaldība un izglītības iestādes,
kurās kolektīvi darbojas.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

Mūsu mīļie lasītāji! Vakar mums
bija īpaša un priecīga diena – informatīvais portāls „Krāslavas Vēstis”
(www.kraslavasvestis.lv) atzīmēja
savu 1. jubileju!
Visu šo gadu mēs centāmies nodrošināt, lai mūsu lasītāji būtu lietas
kursā par notikumiem pilsētā un novadā, iepazīstināt ar mūsu jaunajiem
speciālistiem un uzņēmējiem, interesantiem cilvēkiem, noskaidrot jūsu
viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli Krāslavas novada pašvaldībai.
Šis pirmais gads paskrēja vēja
spārniem, bet jau paveikts tik
daudz, tāpēc ļoti gribam pastāstīt
jums par galvenajiem rezultātiem.
Gada statistika:
- interneta vietni apskatīja vairāk
nekā 57 tūkstoši unikālo (kas neatkārtojas) apmeklētāju (ik dienu
portālu apmeklē 500-700 cilvēku);
- gada laikā tika publicēti 745
raksti;
- galerijā ievietotas 7870 fotogrāﬁjas un 73 videosižeti;
- ir sniegtas atbildes uz 32 iedzīvotāju jautājumiem;
- ir veiktas 22 lasītāju aptaujas;
- organizēti 2 fotokonkursi;
- portālā ir atstāti 103 lasītāju komentāri.
Tomēr galvenais mūsu sasniegums ir tas, ka mums esat jūs - lasītāji. Jo tieši jums bija paredzēta un
izveidota šī interneta vietne! Mēs
izsakām milzīgu pateicību visiem
mūsu lietotājiem un lasītājiem!
Gan aktīvajiem (tiem, kas palīdz
izplatīt mūsu jaunumus), gan tiem,
kas pagaidām paliek ēnā! Ceram,
kā arī turpmāk jūs būsiet ar mums!
Jūsu atsauksmes, komentāri un
kritika iedvesmo mūs jaunām idejām, liek strādāt kvalitatīvāk un
atbildīgāk.
Elvīra Škutāne,
„Krāslavas Vēstis” redaktore
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ĢIMNĀZISTU „GADA BALVA 2016”
Šogad Krāslavas Valsts
ģimnāzijas „Gada balva”
svinēja piecu gadu jubileju.
Katra klase cītīgi domāja
par nominācijām un piedāvāja, viņuprāt, atbilstošākos nominantus. Un, lūk,
25. maija vakarā izglītības
iestādes zālē pulcējās skolēni un pedagogi, lai suminātu uzvarētājus katrā no
nominācijām! Pirms tika
paziņoti pretendenti un uzvarētāji, klātesošos izklaidēja mūsdienu deju kolektīvs „Putni”.

Lai arī šajā skolā visi skolotāji
ir ideāli, kā izsakās daži skolēni,
tomēr kāds vienmēr ir maķenīt
labāks, un par Krāslavas Valsts
ģimnāzijas „Gada skolotāju” tika
pasludināta Viktorija Naļivaiko!
Zinātne virza progresu, un arī
ģimnāzijā ir progresa virzītāji! Par
„Gada ﬁziķi” tika atzīta Aiva Staņēviča.
Ja ir ﬁziķi, tad jābūt arī ķīmiķiem! Par „Gada ķīmiķi” tika atzīts Rihards Misjuns.
Arī titulam „Gada biologs” tika
izvirzīti vairāki kandidāti, un par
labāko savā jomā gandrīz vienbalsīgi tika atzīts Aivars Dunskis.
Hello everybody! Man vajag tulku! Nav problēmu - titulu
„Gada valodnieks” ir nopelnījusi
Laima Liepiņa, kura, balvu saņemot, vēlreiz apliecināja, ka māk
runāt vairākās valodās!
Ģimnāzija lepojas ar to, ka šeit
ir daudz aktīvu, centīgu un strādāt
gribošu skolēnu. Bet kurš ir labākais no labākajiem? „Gada aktīvista” titulu ieguva Ieva Jokste.
Rūdolfs Blaumanis rakstīja:
„Mans zelts ir mana tauta, mans
gods ir viņas gods!” Tā noteikti
uzskata arī ģimnāzijas „Gada patriots”, par kuru atzīts Einārs Purvinskis.
Latgale var lepoties ne tikai ar
ezeru skaitu, bet arī ar citiem dabas skatiem, dialektu un sirsnīgiem cilvēkiem. Interesanti, kurš
no skolēniem ļoti mīl mūsu dzimto novadu? Tas varētu būt latga-

TAURIŅU BALSIS SKAN
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ
Skaistā rītā Krāslavas pamatskolas 1.-4.klašu koris devās uz Jēkabpili, kur notika Latgales novada koru konkursa „TAURIŅU BALSIS 2016” 2.kārta. Iemesls tam – 1.vieta
Krāslavas novada koru konkursā „Tauriņu balsis 2016”
1.kārtā Krāslavā.

liski runājošais Jānis Umbraško –
„Gada latgalietis” titula ieguvējs.
Savukārt nominācijā „Gada dejotājs” laurus plūca Sintija Markeviča, šķiet, viņa ir nepārspējama
uz deju grīdas!
Nosaukt kādu skolas basketbolistu nav grūts uzdevums, bet
kurš no labākajiem būs atzīts par
„NBA cerību?” Par uzvarētāju
šajā kategorijā tika pasludināts Jānis Umbraško.
Savukārt nominācijas „Lāča
ķepa” un „Lācenes ķepa” ieguva
Dainis Vorslovs un Solvita Ekmane!
Jaunība, draudzība, vai kāds nav
pamanījis skolā draugu pāri? Ne
vienu vien, bet ir taču īpaši labi
draugi: kā skolēns un telefons, kā
Gada Balva un diskotēka, kā piens
un bulciņa, kā Čips un Deils - īsāk
sakot, viens bez otra nevar! „Čipa
un Deila” titulu nopelnījuši Diāna
Jakovele un Jeļena Fadina.
Kādam jābūt ideālam kojiniekam? Tādam, kurš, ienākot komandantei, var visus draugus noslēpt skapī! Vairāki skolēni varētu
iegūt „Gada kojinieka” titulu, taču
labākā ir tikai viena - Laura Muskare.
Kam piens sirdij ir daudz tuvāks
nekā kas cits? Par „Gada kalciju”
ģimnāzisti uzskata Reini Andžānu, kurš izdzer vidēji trīs glāzes
piena dienā.
Neesi mākslinieks, bet zīmēt
vajag? Ģimnāzijā ir jaunieši, kuri
var iemācīt Tevi zīmēt pa īstam!

„Otiņu pavēlnieka” titulu ieguva
Dāvids Babrovskis, kurš savas
spējas apliecināja, uzzīmējot uz
planšetes portretu pusotrā minūtē.
Puišiem patīk meitenes, meitenēm - puiši, bet kurš tad galu galā
ir „Gada lēdija” un „Gada džentelmenis?” „Gada lēdija” ir Rita Zuboviča”, bet „Gada džentelmenis”
ir Alēns Ločmelis.
Daudziem patīk, ja meitenei ir
gari un skaisti mati, un ģimnāzijā tādu daiļu meiteņu netrūkst.
Pēc skolēnu domām, visskaistāko
matu īpašniece ir Viktorija Voitkune.
Šanele ir teikusi, ka mode pāriet, bet stils paliek. Patiesi, mode
mainās katru dienu, pat sekundi,
bet skolā stilīgu cilvēku vienalga
netrūkst. Tie arī cīnījās par „Stila
pikas” titulu. Sīvā cīņā par „Stila
piku” tika atzīts Einārs Purvinskis.
Tādas, lūk, interesantas nominācijas. Pasākumu noslēdza
ģimnāzijas muzikālā grupa „Bez
nosaukuma!”. Jāatzīmē, ka „Gada
balva 2016” pasniegšanas ceremonija nebūtu iespējama bez palīgiem. Ģimnāzijas parlamenta liels
paldies par palīdzību un atsaucību
projektu koordinatorei Jutai Bubinai un Krāslavas novada domes
izglītības un kultūras nodaļas vadītajai Lidijai Miglānei.
Juris Roga,
autora foto

Jēkabpils Tautas nama zāles akustika – ideāla! Mūsu kora balsis skanēja
brīnišķīgi, arī žūrijai patika. Bet rezultāti lai pagaidām paliek noslēpums...
Koru uzstāšanās starplaikos devāmies nelielā ekskursijā pa Jēkabpils pilsētu. Mūs sagaidīja Lūsis – Jēkabpils pilsētas simbols. Jaukas un zinošas
gides stāstīja par Jēkabpils vēsturi. Mūsu upei Daugavai veltījām skaistu
latviešu tautas dziesmu „Daugaviņa puto balti”.
Koru konkursu „Tauriņu balsis 2016” vērtē nopietna žūrija - VISC vadītāja vietniece Agra Bērziņa, VISC vecākā referente Rita Platpere, Jāzepa
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas katedras docētājs, asoc.
profesors, vīru kora „Absolventi” diriģents Arvīds Platpers un 11.Latvijas
skolēnu dziesmu un deju svētku mākslinieciskais vadītājs un virsdiriģents
Gints Ceplenieks.
Žūrijas lēmums ir iepriecinošs: -„Krāslavas pamatskolas korim – 1.pakāpe!”
Arvīds Platpers atzīmēja, ka: - „Dziesmu svētki ir UNESCO aizsardzībā,
kas ar mūsu Latvijas valsti dzīvos mūžu mūžos. Koru tradīcijas sākas šajos
mazajos koros. Jūs būsiet tie, kas pēc 4 gadiem stāvēs uz jaunās Mežaparka estrādes! Gatavošanās svētkiem sākas ar šo mācību gadu. Pilnveidojiet
Jūsu koristu meistarību, jo to sasniegt var, bet noturēt ir grūti. Nepazaudējiet skolēnu skaitu. Māciet bērniem uzstāties publikas priekšā, jo arī es to
zinu - esmu piedalījies 1.Skolēnu dziesmu svētkos kā dalībnieks. Šodien
mani ļoti iepriecināja koru kvalitāte. Tiksimies nākamajos svētkos Rīgā!”
Gints Ceplenieks jautāja: - „Vai Jums, bērni, šodien patika dziedāt? Man patika klausīties! Paldies kordiriģentiem par lielo darbu ikdienā un
paldies koncertmeistariem par sniegumu šodien. Lai Jums arī turpmāk patīk dziedāt!”.
Apsveicam Krāslavas pamatskolas kora vadītāju Ilonu Aprupi par ieguldīto darbu, atverot skolēniem kora mūzikas brīnumaino pasauli. Lai skan
pateicības vārdi mūsu kora koncertmeistarei Allai Kuzmičai.
Paldies Krāslavas pamatskolas direktorei par atbalstu brauciena organizēšanā un Krāslavas novada domei par transportu.
Kora vadītāja Ilona Aprupe pēc konkursa ir gandarīta: „Pateicos koristiem par disciplinētību koru mēģinājumu apmeklēšanā un ieguldīto darbu visa gada garumā. Paldies koristu vecākiem par atbalstu!
Lai skanīgas dienas un brīnišķīgs pavasaris!”
Skaidrīte Gasperoviča,
Krāslavas pamatskolas direktora vietniece

LAI SAPŅI KĻŪST KRĀSAINI!

RĒZEKNES TEHNOLOĢIJU AKADĒMIJĀ –
420 BUDŽETA VIETAS

Ja Tev ir vidējā izglītība un Tu esi nolēmis studēt Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā (RTA), Tev jāzina iestāšanās nosacījumi, lai nenokavētu pieteikšanos un pretendētu uz valsts ﬁnansēto budžeta vietu.
* No 27. jūnija – ienāc portālā www.latvija.lv, izmanto e-pakalpojumu par elektronisko pieteikšanos pamatstudiju programmās 11 Latvijas augstskolās – Rīgas Tehniskajā universitātē, Latvijas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Daugavpils Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, Liepājas
universitātē, Ventspils augstskolā, Vidzemes augstskolā, Informācijas sistēmu un menedžmenta augstskolā,
Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā, Banku augstskolā.
* No 5. līdz 12. jūlijam Tev OBLIGĀTI jāierodas kādā uzņemšanas punktā apstiprināt pieteikumus un
uzrādīt dokumentus (atestātu, sekmju izrakstu, pasi vai ID karti). Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā uzņemšanas punkts darbosies 121. telpā, Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē. Ja pieteikumu klātienē neapstiprināsi,
konkursā piedalīties nevarēsi!
* 12. jūlijā plkst. 16.00 beidzas elektroniskā pieteikšanās un pieteikumu labošana, izmantojot e-pakalpojumu.
* 15. jūlijā pēc plkst. 15.00 saņemsi ziņojumus par 1. kārtas rezultātu.
* No 15. jūlijā pēc plkst. 16.00 līdz 19. jūlija plkst. 16.00, izmantojot e-pakalpojumu, apstiprini pirmās
kārtas rezultātus vai apstiprini dalību 2. kārtā.
* 18. un 19. jūlijā klātienē Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā, ja esi ieguvis vietu 1. prioritātē, vari noslēgt
līgumu par studijām.
* 19. jūlijā pēc plkst. 17.00 saņemsi informāciju par konkursa otrās kārtas rezultātiem.
* 20. jūlijā visi otrās kārtas konkursa dalībnieki varēs noslēgt līgumu par studijām RTA.
SVARĪGI! Apmaksas veikšana par pieteikumu un piedalīšanos konkursā ir EUR 30 apmērā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas klātienē vienā no augstskolas kontaktpunktiem ir iespēja veikt studiju programmu prioritāšu maiņu, sekot līdzi konkursa provizoriskajiem rezultātiem un iepazīties ar gala rezultātiem.
Ja Tev ir neskaidri jautājumi, droši zvani pa tālr.: 26462152, 26656553 vai raksti: san@ru.lv

Jau otro gadu Krāslavas
pamatskolā LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadu komitejas un Nord
Trøndelag Røde Kors atbalstītā kopprojekta „Tikai
kopā sapņi kļūst krāsaini”
ietvaros tiek organizētas
radošās darbnīcas bērniem,
kuras vada bērnu vecāki un
vecvecāki.

Šajā vasarā darboties ar bērniem laipni piekrita 16 vecāki un
vecvecāki, organizējot desmit radošās darbnīcas. Jau maija beigās
skolēni varēja izvēlēties sev interesējošās darbnīcas no piedāvātā
klāsta - krāsainās dzīparu un lentīšu rokassprādzes, meistarklases ar
profesionālu pavāri, frizieri, ma-

nikīra meistari, aerogrāﬁjas šovs,
pinumi no avīzēm, sporta svētki,
tikšanās ar kinologiem, radošie
darbi sākumskolā. Katrā darbnīcā piedalījās vidēji 12-15 bērni,
aerogrāﬁjas šovā piedalījās vairāk
nekā 20 jaunieši, bet pasākumā ar
kinologiem piedalījās vairāk nekā
50 bērni.
Jūtamies patiesi lepni un gandarīti par bērnu un viņu vecāku,
vecvecāku atsaucību un vēlmi sadarboties. Pavadīsim vairāk laika
ar saviem bērniem, jo tikai kopā
sapņi kļūst krāsaini!
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas
psiholoģe
Jura Rogas foto
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Visās skolās pēdējā zvana svētki ir īpašs
un ļoti gaidīts pasākums - gan skolēniem,
gan skolotājiem, jo priekšā ir vasara, brīvlaiks un atvaļinājumu laiks. Taču Kalniešu
pamatskolas kolektīvam šie svētki, kas norisinājās maija pēdējās dienās, bija skumji
un dažādu emociju piepildīti – jo skolas
zvans šeit noskanēja patiešām pēdējo reizi.
Kalniešu pamatskola tika atvērta 1940.
gada beigās, bet kara laikā šeit tika izvietots vācu hospitālis, pēc tam izglītības iestādes darbība atkal tika atjaunota. Skola
Kalniešos ir pastāvējusi 75 gadu garumā,
bet šogad ir pieņemts lēmums par tās slēgšanu, galvenais iemesls - nepietiekams skolēnu skaits, jo pašlaik skolā mācās 35 bērni.
Skolas direktore Ruta Livča pasniedza diplomus sekmīgākajiem
skolēniem, kā arī nosauca aktīvākos
un apzinīgākos audzēkņus.
Kad pienācis laiks pateikties skolotājiem, asaras iemirdzējās ne tikai
direktores un pedagogu acīs, savas
emocijas nevarēja savaldīt arī vairāki vecāki.
Ruta Livča veltīja siltus vārdus ikvienam no saviem kolēģiem.
Mājturības skolotāja Ludmila
Suhanova uzsāka darbu šajā skolā
1977. gadā. Šī talantīgā un radošā
pedagoģe strādāja ar bērniem ne
tikai sava darba laika ietvaros, bet
turpināja darboties ar skolas audzēkņiem arī vasarā. Vairāki Ludmilas
Suhanovas skolēni ir dažāda līmeņa
olimpiāžu uzvarētāji.
38 gadus Kalniešu pamatskolā
strādāja mūzikas skolotāja Svetlana
Kovaļova. Neviens pasākums skolā
neiztika bez dziesmām un dejām –
pieredzējusi pedagoģe vienmēr prata saskatīt bērnos talanta dzirksti un
palīdzēja iegūt pārliecību par sevi un
savām spējām.
No 1983. gada šajā skolā strādāja Valentīna Rukmane. Desmitiem
skolas absolventu atceras viņu kā
jauku un taisnīgu klases audzinātāju,
kas strādāja ar pilnu pašatdevi.
Skolotāja Marija Dilba savas darba gaitas skolā uzsākusi tālajā 1988.
gadā, kad viņa šeit strādāja par pionieru vadītāju. Viņas nopelns ir interesanti skolas pasākumi, ar neparastiem scenārijiem, viņa vienmēr spēja
atrast kopēju valodu ar katru bērnu.
Skolotāja Ņina Kušnere strādāja
Kalniešos 24 gadus. Šīs radošās un
talantīgās skolotājas audzēkņi vairākkārt veiksmīgi pārstāvēja savu

skolu olimpiādēs un konkursos.
Skolas vēsturē iegāja aizraujoši
sporta pasākumi, ko sagatavoja sporta skolotājs Sergejs Šveds. Viņš nav
vienkārši skolotājs - Sergeju uzskata
par savu draugu ne tikai kolēģi, bet
arī bērni. Aukstajās ziemas dienās
viņš iesēdināja skolēnus savā mašīnā
un veda uz sporta stundām zālē, kura
atrodas pagasta pārvaldes ēkā.
Ilona Solima ir gudrs un dzīvespriecīgs cilvēks. Pedagoģe, kas prot
aizraut un ieinteresēt ar savu mācību
priekšmetu.
Tatjana Rukmane atnāca uz šo
skolu 2007. gadā. Viņas svešvalodas
stundās bērni dziedāja un spēlēja, un,
lai atbalstītu aktīvākos un labākos
bērnus, skolotāja dāvināja viņiem
rotaļlietas un uzlīmes.
Maija Mjadjuta strādāja skolā tikai
4 gadus un pieteica sevi kā stingru,
principiālu pedagoģi un tajā pašā
laikā – kā ļoti sabiedrisku un dzīvespriecīgu cilvēku ar labu humora
izjūtu.
Pateicoties pedagogam Viktoram
Kalnišam, pamatskolas bērni iepazinās ar fotografēšanas noslēpumiem.
Bet ekskursijas, kurās šis skolotājs
devās kopā ar bērniem, bija vistālākās un visinteresantākās.
„Viņas stundās ir kauns trokšņot,”
tā saka bērni par skolotāju Natāliju
Baženovu. Parasti skolotāji apgalvo,
ka visi bērni ir labi, bet Natālija ir
pārliecināta, ka visi bērni ir vienkārši
lieliski, un viņus nekādā gadījumā
nedrīkst sodīt.
Skolas direktore pateicās arī tehniskajam personālam, jo bez tā atbalsta skola vienkārši nevarētu iztikt sekretārei Almai Gladevičai, pavārei
Veronikai Konstantinovičai, pavāra

PALDIES PAR DARBU!
24. maijā Krāslavas Kultūras namā norisa svinīgs pasākums, kurā tika sumināti Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu, interešu izglītības un profesionālās ievirzes
audzēkņi un skolotāji. Par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkursos, skatēs 2015./2016.mācību gadā katrs
suminātais saņēma naudas balvu. Pasākuma gaitā bija
īsas pauzes, kas tika aizpildītas ar skanīgiem muzikāliem
priekšnesumiem.

palīdzei Jeļenai Auziņai, tehniskajām darbiniecēm Regīnai Bondarevai un Ļubovai Kapalinskai, kurinātājam Staņislavam Ņeverovskim, kā
arī Jurijam Konstantinovičam.
Ruta Livča nostrādāja Kalniešu
pamatskolā 22 gadus. Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāja Gundega
Grišāne pateicās direktorei par darbu
un pasniedza visam skolas kolektīvam saldo kliņģeri.
Pēdējo reizi šīs skolas aktu zālē
bērni piedāvāja vecāku un skolotāju
vērtējumam savu koncertu, bet par
pasākuma noslēguma daļu kļuva
atvadas no skolas - pēdējais zvans
skanēja katrā mācību kabinetā.
„Iespējams, ar laiku jūs aizmirsīsiet savu skolotāju vārdus un neatcerēsities visu savu klasesbiedru
uzvārdus, bet šie gaiteņi un klases,
skolas ēka paliks jūsu atmiņā uz visiem laikiem,” atgādināja bērniem
pasākuma organizatore Marina Dilba. „Kad jūs rakstīsiet savu CV, lai
iestātos kādā izglītības iestādē vai
darbā, jūs obligāti norādīsiet, ka
mācījāties Kalniešu pamatskolā, tas
būs jūsu biogrāﬁjas fakts visa mūža
garumā.”
Kalniešu pamatskolā noskanēja
zvans, kas bija pēdējais tās pastāvēšanas vēsturē. Skolotāji vairs neatvērs klases durvis un neteiks: „Labrīt, bērni!”
Taču asaras pedagogu acīs spīdēja
ne tikai tāpēc, ka viņi atvadījās no
savas skolas. Savdabīgo „atvadu dāvanu” skolotājiem „pasniedza” daži
vecāki, kas ar avīzes starpniecību
apsūdzēja skolas kolektīvu par neētisku rīcību. Ko lai dara, pateicība
arī mēdz būt dažāda...

Elvīra Škutāne, autores foto

Pirms balvas pasniegšanas klātesošos uzrunāja Krāslavas novada
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš akcentēja izglītības nozīmīgumu ikviena cilvēka dzīvē un tās lomu indivīda nākotnē.
„Mums jāatceras, ka Latvija nav naftas valsts vai gāzes valsts,”
sacīja G. Upenieks. „Ja mēs paskatāmies uz krīzēm pasaulē un Eiropā, vienā vai otrā valstī, tad redzam, ka primāri krīzes piedzīvo
tajās vietās, kur ļaudis dzīvo bagāti, pateicoties izejvielām. Sanāk,
ka krīzes labākā pārvarēšana ir gudra galva uz pleciem, un izglītībai
ir ļoti liela loma. Piekrītu tiem, kuri uzstāj, ka izglītībai Latvijā jāvelta lielāka uzmanība, jo mēs varam izdzīvot ar savu prātu, idejām,
un tikai tad mēs būsim bagāti gan paši, gan būs labas pensijas gados
veciem cilvēkiem un lielākas algas skolotājiem.
Ir prieks par to, ka mēs savā novadā varam lepoties ar veiksmīgiem uzņēmējiem, kuri, iespējams, nebija izcili konkrētās mācībās,
bet bija izcili sportā, kultūrā un citās jomās. Būtiski, ka kopš bērnības cilvēks pierod, ka vajag izdarīt, pierod, ka ir jābūt noteiktā
laikā noteiktā vietā, un izjūt atbildību. Tas var būt konkurss vai kāds
kultūras vai sporta pasākums - līdz ar to rodas atbildības izjūta. Es
ticu, ka visiem izdosies iecerētais, ka jūs popularizējat mūsu novada
vārdu ne tikai valstī, bet arī plašajā pasaulē. Paldies! Paldies kolēģiem, kuri atbalsta šo akciju!”
Juris Roga

GAIDĪSIM JAUNAS KOLEKCIJAS!
Krāslavas pilsēta tiek uzskatīta par provinciālu mazpilsētu, taču meiteņu mīlestība pret modi nav atkarīga no
ģeogrāfijas. Parādās jauni projekti un meistari, arvien populārāki kļūst dažādi rokdarbi.

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā
kursa studentes, kuras pēc apmācību kursa nobeiguma kļūs par pilntiesīgām stilistēm, prezentēja savu pirmo apģērbu kolekciju. Visi izstrādājumi ir izgatavoti, izmantojot konstrukcijas, kas tika izveidotas
konstruēšanas stundās. Sakarā ar to, ka pasākums norisinājās maijā, un
priekšā ir vasara, meitenes piedāvāja demonstrēt pavasara-vasaras kolekciju - ikdienas, kā arī svētku tērpu variantus.
Jauno modes dāmu deﬁlē notika Krāslavas Varavīksnes vidusskolā
skatītāju aplausu pavadījumā. Katru priekšnesumu komentēja organizatori.
Kas būs nākotnē?
Pašlaik Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pirmā kursa studentes pieredzējušo pasniedzēju Rutas Zambares un
Vijas Plotkas vadībā prezentēja tikai nelielu savu darbu daļu - pavasaravasaras kolekciju. Tāpēc droši var teikt: „Gaidīsim jaunas kolekcijas!”
Bet skolas foajē, uz soliem, kurus jau sen izgatavoja tā paša tehnikuma studenti, tika izstādīti to audzēkņu darbi, kuri nākotnē nodarbosies
ar automobiļu virsbūvju remontu. Šos darbus sagatavoja pirmā un otrā
kursa studenti pedagogu Guntara Jemineja un Māra Ločmeļa vadībā.
Vēl pirms gada tehnikuma audzēkņi droši vien pat nevarēja iedomāties,
ka viņu rokas ir spējīgas radīt tādus brīnumus. Pašlaik puiši jau ir pārliecināti par saviem spēkiem. Viņi zina, ka var izgatavot īstus šedevrus. Un
gribas ticēt tam, ka tagad, noskaņojušies pozitīvajām pārmaiņām, viņi
vienmēr tieksies uz pilnību.
Jura Rogas foto
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KRĀSLAVIETIS DMITRIJS SILOVS
AR JAUNU KONTINENTA REKORDU TRIUMFĒ EČ
Latvijas paraolimpietis Dmitrijs Silovs sestdien ar jaunu kontinenta
rekordu triumfēja Itālijā notiekošā Eiropas vieglatlētikas čempionāta
šķēpmešanas sacensībās.

„VELOKROSS - KRĀSLAVA 2016”
2. jūnijā tika aizvadīts pēdējais
velokrosa posms, kurš noslēdzās
ar labāko dalībnieku apbalvošanu
ar izcīnītajām medaļām un balvām.
Velokross tika organizēts trīs posmos, un katrā no tiem dalībniekam
bija jābrauc 50 minūtes pa 1,5 km
garo velotrasi Grāfu Plāteru pils
parkā.
Salīdzinot ar pagājušo gadu, var
secināt, ka velokrosa dalībnieki ir
mērķtiecīgi gatavojušies pasākumam, jo nobraukto apļu un attiecīgi kilometru skaits ir pieaudzis.
Šoreiz savus spēkus velokrosā

izmēģināja arī dalībnieks no Preiļiem. Pieks, ka velokrosā piedalās
arvien vairāk ģimeņu, tādējādi aktīvi pavadot brīvo laiku kopā.
Kopsummā pa trīs velokrosa
posmiem visvairāk apļu 1,5km
garumā veica Staņislavs Kitoks,
uzrādot rezultātu - 39 apļi jeb 58,5
km.
Rezultāti par trim posmiem:
2008.-2007. gadā dzimušie zēni
Rihards Lisenoks
Markuss Djatkovičs
Mārtiņš Vecelis
2008.-2007. gadā dzimušās

Itālijā notiekošajā Eiropas čempionātā startē vairāk nekā 600
vieglatlēti no 36 valstīm.
Dmitrijs Silovs uz Eiropas čempionātu ieradās kā Vecā kontinenta
rekordists. Viņa kontā bija pagājušajā gadā uzrādīts rezultāts 50.48
metri, taču šodien Silovs to pārspēja par vairāk nekā četriem metriem.

KRĀSLAVA UZŅEM PLUDMALES
VOLEJBOLISTUS NO VISAS LATGALES

Latvijas lielākā virsdrēbju
Vasarsvētku
mirušo piemiņas dienas
šūšanas fabrika, kas ražo
18. jūnijs, sestdiena.
augstākās kvalitātes sie11.00 – Aizlūgums par mirušaviešu modes apģērbus Eijiem
Krāslavas pareizticīgo kapos,
ropas modes namiem, aiciSvētā
Jāņa Zeltamutes kapličā (lina darbā:
turģijas sākums – plkst. 8.30 Sv.

21.un 22. maijā Krāslavā notika „Latgales kausa pludmales volejbola 2016” 1.posma izspēle vīriešiem, ko organizēja bezpeļņas organizācija „Volejbola attīstība Latgalē”. Sacensības notika Zirga ezera pludmales volejbola
laukumos. Kopumā piedalījās 13 komandas no Dagdas, Līvāniem, Rēzeknes, Viļāniem, Preiļiem, Daugavpils, no tām
deviņas - līdz 40 gadiem un četras kungu (40+) komandas.

Krāslava tika pārstāvēta pa divām komandām katrā grupā. Vasaras periodā vēl norisināsies trīs atlases posmi – Līvānos, Riebiņos, Viļānos, un
tad notiks ﬁnālsacensības, kurās tiek katra posma stiprākās komandas.
Vīriešu konkurencē pirmo vietu ieguva Preiļu komanda, kaimiņu novada Dagdas komanda ierindojās otrajā vietā, trešo vietu izcīnīja Daugavpils komanda, bet ceturtā VK „Krāslava”.
Savukārt kungu konkurencē komanda VK „Krāslava” ieguva otro
godalgoto vietu, zaudējot posma uzvarētājiem Līvānu komandai setos
1:2, ar to arī kvaliﬁcējās ﬁnālsacensībām, bet trešajā vietā ierindojās
Viļānu komanda.
VK „Krāslava” kungu komandā spēlēja: J. Pastars, A. Abramovs, O.
Malinovskis, D. Duškins.
Pateicamies Krāslavas sporta organizatoram R. Timmam par jauniem
pludmales volejbola tīklu komplektiem, piemiņas balvām ar Krāslavas
pilsētas simboliku.
VK „Krāslava”

reklāma
SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus
un liellopus. Samaksa pēc vienošanās. Tālr. 26185703, 25435533.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

meitenes
Bernadeta Podjava
Martīne Djatkoviča
Enija Larionova
2006.-2005. gadā dzimušie zēni
Oskars Jakovelis
Aivars Valters
Viesturs Nartišs
2006.-2005. gadā dzimušās
meitenes
Agnese Pitrāne
Terēza Podjava
Evija Vagale
2004.-2003. gadā dzimušie zēni
Mareks Podjava
Dzintars Jakovelis
Aleksandrs Bobrovskis
V30
Aleksandrs Grinevičs
Pāvels Silovs
Andris Jakovelis
S40
Rita Jurčenoka
Natālija Raudive
Sandra Djatkoviča
Uzvarētāji savās vecuma grupās
bija Marks Larionovs, Sņežana Jegorčenko un Ojārs Vanags.
Paldies Krāslavas novada domei
par ﬁnansiālo atbalstu!
Velosporta entuziasti varēs pārbaudīt savus spēkus velosacensībās šī gada 20. augustā!
Diāna Vanaga,
biedrība ,,Sportists”

sludinājumi

 Sakarā ar pārvākšanos pār-

dod no dzīvokļa un virtuves mēbeles, virtuves iekārtas un citu.
T.28474511.
 Televizoru
remonts.
T.29703639, Germans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
- tehnologus,
Jāņa Zeltamutes kapličā)
 21.09.2016.- 28.09.2016. Svēt- konstruktorus,
16.00 – Krāslavas Meža kapi
ceļojums uz Romu. Sīkāka in- drēbniekus.
19. jūnijs, svētdiena. Svētās formācija: www.shalomisrael.lv.
Darba vieta: Krāslava, Sporta Trīsvienības diena. Vasarsvētki.
Brauciena cena: 900 EUR. Cenā
iela 8.
Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevs- ietilpst: aviobiļete, transports,
viesnīca 4*,brokastis un ekskurPrasības: vidējā speciālā vai ka pareizticīgo baznīca
sijas.
8.30 - Grēksūdze
augstākā izglītība ar specializāci 25.10.2016. - 02.11.2016. Svēt8.35 - Stundas
ju šūšanā; profesionalitāte; labas
ceļojums uz Svēto Zemi. Grupu
9.00
Liturģija
latviešu valodas zināšanas; pozivadīs priesteri. Brauciena cena:
15.00 – Krāslavas pilsētas cen- 500 EUR + 900USD. Pieteikties
tīva attieksme pret darbu; vēlme
trālie kapi
pa tālr.:29524763 (Ināra), kā arī
pilnveidoties.
20. jūnijs, pirmdiena. Svētā internetā: www.shalomisrael.lv.
Mēs piedāvājam
Gara diena
 Mājražotājs piedāvā iegādāties
- Darbu stabilā un lielā uzņēmu11.00 - Piedruja (liturģijas sā- Līgo vakara galdam kūpinātus
mā.
kums – plkst. 8.30 Sv. Nikolaja ezera zušus (0, 8-1. 3 kg), karpas
- Uzņēmums, kas pakāpeniski pareizticīgo baznīcā)
(iespējama piegāde). T.28371719.
Cena 7 EUR.
investē nākotnē.
12.00 - Lupandi
 Pārdod nelabiekārtotu dzīvokli,
- Savlaicīgu atalgojuma izmaksu.
13.30 - Dvorčāni
30,9
m2. Ir zemes gabals - 3,85
15.00 - Pāternieki
- Sociālās garantijas.
āri. T.29105386, 26492493.
Krāslavas Sv. Aleksandra Ņev-  Ir vajadzīga šuvēja pagaidu vai
- Vajadzības gadījumā nodrošiska pareizticīgo baznīcas pārzinis pastāvīgam darbam. T. 26980956.
nām ar dzīvesvietu.
priesteris Rostislavs Terehovs  Pārdod medu, 3l – 14 EUR.
CV sūtīt uz:
Tālr.
26783660
Т.26269316.
kadri.nemo@inbox.lv
 Pārdod mēbeļu ražošanas atliekas, jaunas un lietotas mēbeles: gultas, bērnu divstāvu
Kapu svētki kapsētās:
gultas, virtuves mēbeles, žurnālu galdiņus, sienas plauktus, nakts galdiņus, lietotas caurules, metāla plāksnes (5
Gribuļu - 19. jūnijā plkst. 14:00
mm), elektrodzinējus, elektrokabeļus, grīdas svarus - līdz
Naudišu - 19. jūnijā plkst. 15:30
1 tonnai, terašu dēļus. Т.29517757.
Priedaines - 25. jūnijā plkst.12.00
 Plazmas televizors „Samsung”, var piekarināt pie sieKačānu - 26. jūnijā plkst. 14:00
nas. Cena – 170 EUR. Т.26173163.
Janķišķu - 3. jūlijā plkst.11.00
 Pārdod elektroērģeles, mūzikas centru, korpusa mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. Viss no VāciRagulišķu - 3. jūlijā plkst.13.00
jas. T.22053960.
Lielašu - 3. jūlijā plkst.17.00
 Izīrē istabu sievietei, lēti. Т.28776424.
Salienu - 9. jūlijā plkst.14.00
 Pārdodu V.Zlidņa gleznu „Daugava”, linaudekls, eļļa,
Bakšu - 10. jūlijā plkst.13.00
100x120, 1975. g. Т.26157153.
Putranišķu - 16. jūlijā plkst.12.00
 Pārdod motobloka piekabi, pirts katlu (jauns, tvertne
karstajam ūdenim – 130 l, malkas garums - līdz 70 cm).
Jaunbornes - 17. jūlijā plkst.13.00
Ir iespējama piegāde. T.26526329.
Varnaviču - 24. jūlijā plkst.13.00
 Pārdod mazlietotu mikroviļņu krāsni un lietotu bērnu
Cibuļovkas - 30. jūlijā plkst.18.00
velosipēdu. Atdod pieaugušo kaķi. T.25304358
Elernes - 7. augustā plkst.14.00
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