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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

8.jūnijā Krāslavas ģimnāzija atzīmēja 90 gadu jubileju.

Latgales plānošanas reģionam tā ir trešā partnerības vieno-
šanās, agrāk līdzīgi dokumenti tika parakstīti ar Vitebsku un 
Pleskavu. Polijas pusei tas ir pirmais reģionālais sadarbības 
līgums. Parakstīš anas ceremonijā piedalījās Latvijas valsts 
prezidents Andris Bērziņš un Polijas prezidents Broņislavs 
Komorovskis. Pārrunas par šo līgumu notika gada laikā ar 
abu prezidentu starpniecību un veiksmīgi beidzās ar vienoša-
nās parakstīšanu.

Līgums paredz arī sadarbību uzņēmējdarbības, inovāciju un 
nevalstisko organizāciju jomā. Tam ir praktisks raksturs un 
novirziens reģionu attīstībai. Parakstīšanas ceremonijā pie-
dalījās arī diplomāti, Latgales pašvaldību vadītāji, tai skaitā 
Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāja Žanna Kulakova 
un Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska. 
Preses konferences laikā Latvijas Valsts prezidents  Andris 
Bērziņš nosauca Poliju kā vienu no galvenajām sadarbības 
partnervalstīm, īpaši uzsverot Polijas lomu alternatīvas gāzes 
piegādes maģistrāļu veidošanā, jo tieši šī tēma tuvākajā laikā 
kļūs īpaši aktuāla visām Baltijas valstīm. Broņislavs Komo-
rovskis atzīmēja, ka Polijas valsts ir atvērta virknei pierobe-
žas sadarbības projektu enerģētikas, infrastruktūras, Eiropas 
integrācijas jomā. Abi prezidenti atzīst, ka parakstītā vieno-
šanās veicinās ilggadēju, konstruktīvu un abpusēju sadarbību, 
kā arī kopīgu virzību eirozonā.

Pēc līguma parakstīšanas Daugavpils cietoksnī notika pie-
miņas plāksnes atklāšana  1863. gada Infl antijas sacelšanās 
dalībniekam Leonam Plāteram. Leons Plāters tika apcietināts 
un ar nāvi sodīts Daugavpils cietoksnī. Atklājot piemiņas 

plāksni, Latvijas un Polijas prezidenti nosauca šo notikumu 
kā īpaši svarīgu abu valstu vēsturiskā mantojuma saglabāša-
nai. Ceremonijā piedalījās arī Latvijas Romas katoļu baznī-
cas galva Zbigņevs Stankevičs un Polijas prezidenta kapelāns 
Kšištofs Kacožīks. Darba vizītes laikā viesi apmeklēja arī 
Marka Rotko mākslas centru un semināru „Polijas kopiena 
Latgalē: 1863. gads un mūsdienas”.

LATVIJAS UN POLIJAS PREZIDENTI ATBALSTA 
ABU VALSTU VĒSTURISKĀ MANTOJUMA

 SAGLABĀŠANU UN SADARBĪBAS PAPLAŠINĀŠANU 

9. jūnijā Latgales plānošanas reģiona padomes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Malopolskas 
pašvaldības vadītājs Mareks Sova Sventes kultū-
ras centrā parakstīja sadarbības līgumu.

27. jūnijs (ceturtdiena)
18:00 – Sv. Mise (poliski),
Litānija Vissv. Jēzus Sirds go-

dam (poliski),   
Euharistiskā procesija. 
28. jūnijs (piektdiena) 
8:00 – Sv. Mise (krieviski). 

Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (poliski) pie 

lielā altāra.
9:30 – Sv. Mise (poliski).

11:30 – Sv. Mise (latviski).
Vissv. Sakramenta adorācija 

līdz plkst. 18:00.
18:00 – Sv. Mise (latviski).
Litānija Vissv. Jēzus Sirds go-

dam (latviski).
Euharistiskā procesija.
29. jūnijs (sestdiena) 
Apustuļu Pētera un Pāvila svēt-

ki.
8:00 – Sv. Mise (krieviski). 

Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie 

lielā altara.
9:30 – Sv. Mise (latviski) sv. 

Donāta kapelā.
11:30 – Sv. Mise (poliski).
Vissv. Sakramenta adorācija 

līdz plkst. 18:00.
17:45 – Bīskapa sagaidīšana.
18:00 – Sv. Mise (poliski), ce-

lebrē V. E. bīskaps J. Bulis.

Litānija Vissv. Jēzus Sirds go-
dam (poliski).                                               

Euharistiskā procesija (baznīcā) 
ar apstāšanos kapelā, litānija sv. 
Donāta godam.

30. jūnijs (svētdiena)
8:00 – Sv. Mise (krieviski). 

Euharistiskā procesija.
Visu svēto litānija (latviski) pie 

lielā altāra.
9:30 – Sv. Mise (poliski) sv. Do-

nāta kapelā.
11:45 – Bīskapa sagaidīšana.
12:00 – Sv. Mise (latviski), ce-

lebrē V. E. bīskaps J. Bulis.
Iestiprināšana. Euharistiskā 

procesija (ārā) ar apstāšanos ka-
pelā, litānija sv. Donāta godam, 
himna „Te Deum”.

                                              

SV. DONĀTA ATLAIDU DIEVKALPOJUMI NO 27.  LĪDZ 30. JŪNIJAM

PABEIGTA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 
ATBALSTA CENTRA 

IERĪKOŠANA AULEJĀ
2013.gada maijā Krāslavas novada Aule-

jas pagasta Aulejā pabeigta uzņēmējdar-
bības atbalsta centra ierīkošana. Centra 
ierīkošanas darbi tika veikti ar Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasāku-
mam „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstī-
bas stratēģiju īstenošanas teritorijā”.   

Projekts tika realizēts ar mērķi veicināt uzņēmēj-
darbību Aulejas  pagastā, nodrošinot kvalitatīvus un 
pieejamus konsultatīvos, izglītojošos un reklāmas pa-
kalpojumus.

Projekta ietvaros tika veikta vienkāršotā renovācija 
pašvaldībai piederošā telpā Aulejā, Roberta Pudnika 
ielā 10 – no gāzbetona blokiem ierīkota siena 14 m2 
platībā, ieliktas durvis, veikta logu ailu apdare, 26 m2 
platībā izbetonēta un ar linoleju noklāta grīda, veikta 
griestu virsmas špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un 
krāsošana.   

Lai nodrošinātu centra darbību, projekta ietvaros 
iegādāts portatīvais dators, printeris, datorgalds, dator-
krēsls, 6 biroja krēsli.

Vienkāršotās renovācijas darbus veica SIA „Vita V”, 
mēbeļu iegādi veica SIA „Rols”, portatīvo datoru un 
printeri piegādāja SIA „IVIKS ”.

Kopējās projekta izmaksas - 4506,8 Ls, Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai  fi nansējums 
- 3352,17 Ls (74,38%).

Aivars Umbraško

8.jūnijā Krāslavas ģimnāzija atzīmēja 90 gadu jubileju.

Šodien numurā:
 Gunārs Upenieks turpinās vadīt Krāslavas 

novada domi – 2. lpp.,
  Priedaines Romas katoļu baznīcas prāvests Janušs 

Bulašs atzīmēja kalpošanas 15 gadu jubileju – 3. lpp.,
  Spalvju ģimenes zelta jubileja  - 5. lpp.,

  Krāslavas novadam 6 olimpiskās medaļas -
      6.,7. lpp.
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aktuāla informācija

Zemkopības ministrija in-
formē, ka 2013. gada platī-
bu maksājumu sezonā Lau-
ku atbalsta dienests (LAD) 
pastiprināti vērtēs, vai 
persona, kura piesaka lauk-
saimniecības zemi ES platī-
bu maksājumiem, ir faktis-
kā zeme apsaimniekotāja. 
Ja LAD konstatēs gadīju-
mus, kad platību maksāju-
miem pieteikušies zemes 
īpašnieki, kas neveic saim-
niecisko darbību uz platī-
bmaksājumiem pieteiktās 
zemes, šie maksājumi ne-
tiks izmaksāti.

Pēdējā laikā arvien aktuālāks 
kļūst jautājums par ES un Latvijas 
līdzfi nansēto platību maksājumu 
piešķiršanas juridiskajiem aspek-
tiem gadījumos, kad uz šo atbal-
stu piesakās un uz to pretendē 
zemes īpašnieks, nevis faktiskais 
apsaimniekotājs (nomnieks).

LAD ir konstatējis, ka lielākā 
daļa noslēgto lauksaimniecībā iz-

mantojamās zemes nomas līgumu 
ietver atrunu par tiesībām platību 
maksājumus saņemt zemes īpaš-
niekam, kas ir pretrunā ES norma-
tīviem aktiem. LAD šādos gadīju-
mos ierosina zemes nomas līgumu 
pārslēgt, vienojoties, ka platīb-
maksājumu saņem faktiskais ap-
saimniekotājs. Pretējā gadījumā 
lēmuma pieņemšana par atbalsta 
piešķiršanu varētu būt īpašniekam 
negatīva, t.i., zemes īpašnieks, 
kurš pats uz savas zemes neveic 
saimniecisko darbību, uz platīb-
maksājumu saskaņā ar normatīvo 
regulējumu pretendēt nevar.

Savukārt gadījumos, kad uz 
platībmaksājumu par vienu un to 
pašu zemes gabalu pretendē abas 
iesaistītās puses, lēmums varētu 
būt abpusēji negatīvs, jo šādos 
gadījumos starp zemes īpašnieku 
un nomnieku noslēgti zemes no-
mas līgumi, kuros paredzēts, ka 
platībmaksājumu saņem zemes 
īpašnieks. 

Veicot pārbaudes uz vietas, kā 

arī izskatot strīdus gadījumus, 
LAD pastiprināti pievērsīs uzma-
nību dokumentiem, kuri apliecina, 
ka pretendents ir faktiskais zemes 
apsaimniekotājs un ir veicis lauk-
saimniecisko darbību konkrētajā 
lauksaimniecības zemes platībā. 
Piemēram, informāciju par rīcībā 
esošo lauksaimniecības tehniku, 
apmaksātus rēķinus vai kvītis par 
izdevumiem degvielas, sēklas vai 
minerālmēslu iegādei, vai arī sa-
ņemtiem lauksaimniecības pakal-
pojumiem.

Zemkopības ministrija aicina 
ikvienu lauksaimnieku sakārtot 
apsaimniekošanas nosacījumus, 
savukārt zemes īpašniekus - re-
gulēt attiecības ar faktisko ap-
saimniekotāju ar nomas maksas 
palīdzību, jo platību maksājumi 
paredzēti lauksaimnieciskās dar-
bības veicināšanai. 

Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja

Platībmaksājumi ir paredzēti faktiskajiem 
zemes apsaimniekotājiem ar mērķi 
veicināt lauksaimniecisko darbību

2013.gada 4.jūnijā notika administratīvās komisi-
jas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 12 administratīvo 
pārkāpumu protokoli:

- J.S., dzim.1949.g., un J.E., dzim. 1968.g., tika 
uzlikts naudas sods 20,00 Ls apmērā katram par 
ugunsdrošības prasību neievērošanu;

- A.K., dzim.1953.g., A.S., dzim. 1981.g. un T.T., 
dzim.1978.g., tika izteikts brīdinājums katram par 
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;

- A.P., dzim.1966.g., A.C., dzim. 1954.g., J.G., 
dzim. 1964.g. un D.S., dzim. 1988.g., tika izteikts 
brīdinājums katram par suņu turēšanas prasību pār-
kāpšanu;

- V.B., dzim.1957.g., tika izteikts brīdinājums par 
sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas nova-
dā;

- S.B., dzim.1998.g., tika izteikts brīdinājums par 
atrašanos alkohola reibuma stāvoklī (būdama nepiln-
gadīga persona);

- J.Ļ., dzim.1980.g., tika izteikts mutvārdu aizrādī-
jums par vides piegružošanu.

Divas administratīvo pārkāpumu lietas tika pār-
celtas izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 2013.
gada 2.jūlijā plkst.13:00 Krāslavas novada domes 
17.kabinetā (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

KRĀSLAVU APMEKLĒJA 
DELEGĀCIJA NO POLIJAS

Jūnija sākumā Krāslavu apmeklēja Mazpolijas vojevodistes delegā-
cija. 

Delegācijas pieņemšana sākās ar Krāslavu poļu biedrības „Strumeņ” 
ansambļa priekšnesumu. Tad Polijas delegācijas vadītājs Staņislavs So-
riss, Mazpolijas vojevodistes valdes loceklis, pasniedza mūsu novada 
iedzīvotājam Janam Kligulim Polijas Republikas apbalvojumu – „Ko-
mandora krustu”. Par nopelniem savas etniskās dzimtenes labā mūsu 
novadnieks jau daudzus gadus ir Polijas valsts īpaši aprūpēts.

Krāslavas novada domē viesi tikās ar pašvaldības vadītāju Gunāru 
Upenieku. Puses apmainījās ar informāciju, pastāstīja par tūrisma, izglī-
tības iespējām, kā arī aktualitātēm ekonomikas, kultūras un sporta jomā.

Lai veicinātu abu valstu sadarbību, Mazpolijas reģiona delegācijai 
bija prezentēts Mūžizglītības programmas „Grundvig” projekts, ko īs-
teno Krāslavas poļu biedrība un Polijas biedrība „Mūsu mantojums”. Šī 
projekta devīze ir „Seniors senioram brālis”, tas ilgst 2 gadus. Projekta 
ietvaros Krāslavā 3 nedēļas viesojās 2 brīvprātīgie no Polijas - doku-
mentālists Jans Racis un rokdarbniece Olga Sahrina. 

Kā pastāstīja „Grundvig” programmas vadītājs Latvijā Linards Dei-
dulis, poļu pensionāri ne tikai iepazinās ar vietējām tradīcijām, pieda-
lījās kultūras pasākumos, apmācīja savā arodā visus interesentus, bet 
iesaistījās arī poļu diasporas vecākā gadagājuma cilvēku aprūpē. 

Saskaņā ar vizītes programmu viesi no Polijas apmeklēja Krāslavas 
Romas katoļu baznīcu, kur tikās ar prāvestu Eduardu Voroņecki, kā arī 
apskatīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas. 

Vizītes noslēgumā Staņislavs Soriss un Gunārs Upenieks nolika 
ziedus pie pieminekļa kritušajiem poļu karavīriem Krāslavas vecajos 
katoļu kapos. Apskatot monumentu, kas veltīts Latvijas Brīvības cīņās 
1920. gadā kritušajiem 87. Polijas armijas karavīriem, poļu delegācijas 
vadītājs atzinās, ka esot aizkustināts par to, kā Krāslavā tiek godināta 
poļu karavīru piemiņa. 

Elvīra Škutāne, autores foto 

20.jūnijā notika Krāslavas novada domes 
jaunā deputātu sasaukuma pirmā sēde, 
kurā deputāti ievēlēja domes priekšsēdētā-
ju un divus vietniekus.

Gunārs Upenieks bija vienīgais domes 
priekšsēdētāja amatam izvirzītais kandi-
dāts. Viņa kandidatūru ar 15 balsīm „par” 
atbalstīja visi deputāti. 

Priekšsēdētāja pirmā vietnieka amatam 
un priekšsēdētāja vietnieka amatam tika 
izvirzītas divas kandidatūras - Aleksandrs 
Jevtušoks un Viktors Moisejs. Abas kan-
didatūras tika atbalstītas vienbalsīgi. Par 
priekšsēdētāja pirmo vietnieku ievēlēts 
Aleksandrs Jevtušoks,  par priekšsēdētāja 
vietnieku - Viktors Moisejs.

Elvīra Skutāne, autora foto

GUNĀRS UPENIEKS TURPINĀS VADĪT
 KRĀSLAVAS NOVADA DOMI
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Priedaines katoļu baznīcas nelielajā telpā 
tāpat kā visos lielajos svētkos nevarēja ievie-
toties visi cilvēki, kas atnāca uz dievkalpoju-
mu, un daudziem nācās palikt ārā. Taču, ne-
skatoties uz tveici, neviens nav aizgājis - visi 
klātesošie piedalījās misē. 

To ievēroja arī bīskaps Eduards Pavlovs-
kis: „Ja tas notiktu Jelgavā vai kaut kādā citā 
vietā, tad cilvēki tādas svelmes dēļ dotos uz 
mājām un teiktu, ka tik karstu laiku izturēt 
nav iespējams. Jums gan, kā izrādās, viss ir 
iespējams!” 

Jelgavas diecēzes bīskaps apsveica prāves-
tu Janušu Bulašu kalpošanas jubilejā un uz-
svēra: „Jums ir labs priesteris, kas ļoti rūpējas 
par dievnamu. Paldies visiem draudzes locek-
ļiem par to, ka jūs viņam palīdzat, paldies par 
atbalstu, gan fi nansiālu, gan morālu.”

Īpaši siltus vārdus prāvestam Janušam Bu-
lašam veltīja bīskaps Antons Justs:

„Šodien es atceros, kā pirms 15 gadiem 
7.jūnijā viņš pieņēma Priesterības sakramen-
tu. Ielicis savas rokas manējās, viņš deva pa-
klausības solījumu gan man, gan nākamajiem 
bīskapiem. Kad mēs viņu sūtījām uz Elerni, 
kur viņam vajadzēja apkalpot 8 draudzes, 

viņš nenobijās, neteica „nē”, viņš atcerējās to 
brīdi, kad deva man savu solījumu. 

Pagāja laiks, un Priedaines kinoteātris pār-
vērtās par dievnamu. Elernes baznīcā tika 
atjaunots fasādes apme-
tums, kas saglabāsies vēl 
ilgus gadus. Jaunbornes 
baznīcā tika uzklāta jauna 
ozolkoka grīda. Mēs esam 
ļoti pateicīgi viņam par 
uzticīgu un pašaizliedzīgu 
kalpošanu.”

Pēc dievkalpojuma savu 
priesteri nozīmīgajā ju-
bilejā sveica katoļticīgie 
no draudzēm, kurās viņš 
kādreiz sāka kalpot un kur 
kalpo pašlaik. 

Priedaines Sv.Brigitas 
un Sv.Katrīnas no Sienas 
Romas katoļu baznīcas 
prāvests Janušs Bulašs 
pateicās visiem klāteso-
šajiem: „Manā dzimtā 
bija viens priesteris - ma-
nas vecmāmiņas brālis. 

Taču savai draudzei viņš 
kalpoja tikai 6 mēnešus, 
kad pie varas atnāca boļ-
ševiki, viņu nošāva. Šo 15 

gadu laikā es jutu arī viņa garīgo atbalstu – 
man patīk altāris, lūgšanas, patīk, ka jūs esat 
kopā ar mani un piedalāties dievkalpojumā.”

Prāvests Janušs Bulašs pateicās bīskapam 
Antonam Justam par uzticību, bet bīskapam 
Eduardam Pavlovskim par viņa pirmo vizīti 
un izteica cerību, ka viņš tāpat kā iepriekšē-
jais Jelgavas diecēzes vadītājs apmeklēs Prie-
daines baznīcu katru gadu. 

Elvīra Škutāne, autores foto

„Man patīk altāris, lūgšanas,
man patīk, ka jūs esat kopā ar mani”
9. jūnijā Priedaines draudzes locekļi piedalījās nozīmīgā un unikālā pasākumā – Prie-

daines baznīcu apmeklēja divi bīskapi – Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis 
un bīskaps Antons Justs. Vizīte bija veltīta draudzes prāvesta Januša Bulaša kalpošanas 
15-gadu jubilejai. Bīskapi šajā dienā arī dalīja bērniem Iestiprināšanas sakramentu. 

RELIĢIJA

Iniciatīvas grupa „Pienenīte” izstrādāja un ie-
sniedza projektu konkursam „Iedzīvotāji veido 
savu vidi 2013”  projektu.

Projekta mērķis ir brīvdabas estrādes izveido-
šana, dzīves kvalitātes uzlabošana pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte” audzēkņiem. 

Projekta apakšmērķis - estrādes izveidošana 
PII „Pienenīte” teritorijā, lai ar dziesmām, rota-
ļām, dejām un teātra spēlēšanu attīstītu  bērnu 
radošumu un aktiermākslu, kā arī veidotu pasā-
kumus lielākam dalībnieku skaitam.

Projekta rezultātā tiks izveidota estrāde – eso-
šajai verandai tiks nomainīts jumta un grīdas se-
gums, izgatavoti un uzstādīti soli.

Izveidotā estrāde dos iespēju bērniem apzinā-
ties paveiktā vienreizīgumu, izjust to kā savas va-
rēšanas un spēju izpausmi, būtiski uzlabos bērnu 
dzīves kvalitāti, pašsajūtu, emocionālo komfor-
tu, attīstīs ētiskas un atbildīgas rīcības prasmes. 
Sniegs iespēju organizēt apvienotos bērnudārzu 
pasākumus.

Šobrīd jau ir veikta estrādes jumta maiņa, pasū-
tīti kokmateriāli.

Brīvdabas estrādi paredzēts atklāt septembrī.
Sarmīte Subatoviča, 
projekta koordinatore 

Brīvdabas estrāde
PROJEKTI

 

Pērnajā gadā Krāslavas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Pienenīte”, „Pīlā-
dzītis ” un Krāslavas kultūras nams iz-
strādāja un iesniedza „Latgales novada 
tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu 
organizēšanai Krāslavas novadā” pie-
teikumu Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstu pasākumam „Lauku 
ekonomikas dažādošana un dzīves kva-
litātes veicināšana vietējo attīstības stra-
tēģiju īstenošanas teritorijā” attiecinā-
mās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā 
„Kultūras mantojuma/tradīciju saglabā-
šana un attīstīšana”. 

Projekta mērķis - tradicionālā kultū-
ras mantojuma un nacionālās identitātes 
simbolu saglabāšana Krāslavas novadā, 
iegādājoties Latgales novada tautas tēr-
pus pasākumu organizēšanai Krāslavas 
novada pirmsskolas izglītības iestādēs 
un Krāslavas kultūras namā.

Projekta ietvaros tika  plānots iegādā-
ties 64 bērnu tautas tērpu komplektus di-

viem  pirmsskolas izglītības iestāžu deju 
kolektīviem (16 pāriem katrā kolektīvā), 
trīs sieviešu un vienu vīriešu tautas tērpu 
pirmsskolas izglītības iestāžu deju ko-
lektīvu vadītājiem, kā arī 20 linu blūzes 
Krāslavas kultūras nama sieviešu korim 
„Nova” un 20 tautas tērpu komplektus 
(10 pāriem) Krāslavas kultūras nama 
deju kolektīvam „Raita” vienota skatu-
ves tēla veidošanai.

Šobrīd ir jau ir izgatavotas 20 linu 
blūzes Krāslavas kultūras nama sieviešu 
korim „Nova” un  tautu tērpi Krāslavas 
kultūras nama deju kolektīvam „Raita”, 
kas savus tērpus prezentēja deju kolek-
tīvu skatē,  novērtējumā par tautu tērpu 
saņemot augstāko punktu skaitu.

Tāpat ir pasūtīti un tiek šūti pirmssko-
las iestāžu tautu tērpi .

Projekta kopējais budžets ir 9268.60 
Ls, tai skaitā ELFLA fi nansējums sastā-
da 6894.00 Ls, Krāslavas novada domes 
līdzfi nansējums un PVN apmaksa sastā-
da 2374.60Ls.

Sarmīte Subatoviča, 
projekta vadītāja 

Tautas tērpu iegāde

Jau 2012.gada jūlijā biedrība „Aule-
jas nākotnei” iesniedza projekta „Tautas 
tērpu iegāde etnogrāfi skajam ansamblim 
„Aulejas sievas”” pieteikumu Eiropas Sa-
vienības Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu pasāku-
mam „Lauku ekonomikas dažādošana un 
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīs-
tības stratēģiju īstenošanas teritorijā” attie-
cināmās vietējās attīstības stratēģijas rīcībā 
„Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana 
un attīstīšana”. Projekta mērķis ir kultūras 
tradīciju saglabāšana un attīstīšana Aulejas 
pagastā, uzlabojot etnogrāfi skā ansambļa 
„Aulejas sievas” vizuālo tēlu.

2013.gada sākumā projekts tika apstipri-
nāts un biedrība „Aulejas nākotnei” noslē-
dza līgumu ar biedrību „Ludzas amatnieks” 
par 7 tautas tērpu komplektu izgatavošanu. 
Atbilstoši Dienvidlatgales tērpu paraugiem 
tiks izgatavoti brunči, blūzes, pārpieri, 
kreklu saktiņas, seģenes, galvasauti, jostas, 
vestes, kurpes un zeķes.

Kopējais projekta budžets - 2194,50 lati, 
ELFLA fi nansējums -1918,35 lati.

Aivars Umbraško,
biedrības „Aulejas nākotnei”

 valdes loceklis 

Kultūras mantojuma
 saglabāšana
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S a d a r b ī b ā 
ar Izvaltas pa-
gasta pārvaldi, 
biedrību „AT-
TĪSTĪBAI” , 
Krāslavas no-
vada domi, 
K r ā s l a v a s 
Valsts ģimnā-
ziju un novada 
iestādēm pro-
jekta ietvaros 
tiek organizēti  
dažādi pasāku-
mi un aktivitā-
tes, iedzīvotāji 
iesaistīti savas 
kopienas dzī-
ves plānošanā 
un uzlabošanā, 
veicinātas brīvprātīgā dar-
ba aktivitātes.

Pusgada laikā ir notiku-
šas šādas aktivitātes :

•    programmas - 
„Stils&mēs”, „Rokdarbu 
lāde”, „Rotaslietas”, „Fol-
kloras skoliņa mazajiem”, 
„Teātris”, „”Šahs 10+ līdz 
60+”, „Kokapstrāde - krēs-
li”, „Lietu pārvērtības”, 
„Maskas”, „Remontdar-
bi”;

•    pasākumi - „Zemle-
dus makšķerēšanas sacen-
sības - Izvalta 2013”, Lielā 
Talka – Sargavas ezera 

pludmales sakopšana, 
Joku diena, Jauniešu dis-
kusijas un Jauniešu diena, 
Muzeju nakts, Uzņēmēj-
darbības semināri;

•    papildināta materiālā 
bāze – šujmašīnas, kokap-
strādes darbgaldi;

•    jauni līdzdalības pro-
jekti; pieredzes apmaiņas 
pasākumi.

 Visi esam dzirdējuši,  
ka citur ir labāk,  zāle za-
ļāka, saule spožāk spīd... 
Bet izvaltieši, vismaz daļa 
noteikti, domā, ka arī pie 
mums nav slikti.  Apkārt 
ir ļoti daudz iespēju – tikai 

jāmācās tās ieraudzīt un 
izmantot!  Tā paralēli lie-
lajam projektam mums ir 
vairāki mazie pilsoniskās 
līdzdalības projekti. Katrs 
no tiem sniegs ieguldīju-
mu jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalības sabiedriskajās 
norisēs un visu paaudžu 
sociālās dzīves kvalitātes 
uzlabošanā Izvaltā.

Tuvākais pasākums – 
27. jūlijā Pludmales svētki 
Izvaltā.

Uz tikšanos Izvaltā!
NVO “Attīstībai”

IZGLĪTĪBA

Septembrī debašu kluba dalībnieku skaits 
ir palielinājies, un šobrīd tajā ir 21 ģimnāzijas 
skolēns. Mācību gada sākumā mēs rīkojām 
treniņdebates, kurās debatējām par aktuālām 
tēmām, kas skar visu sabiedrību. Vēlāk, kad 
uzzinājām reģionālo debašu tēmu, kas mums 
visiem šķita interesanta (Vai eiro ieviešana ir 
izdevīga sabiedrībai?), sākām cītīgi gatavo-
ties tām, meklējot viskodolīgākos un nepa-
rastākos faktus gan savai debašu lietai, gan 
oponēšanai. Tā kā debatētgribētāju skaits 
bija liels, mēs rīkojām debašu turnīru sko-
lā. Iegūstot pieredzi un krietnu skaitu faktu, 
mēs ar mierīgu sirdi devāmies uz reģionālo 
debašu turnīru, kas notika 22. novembrī. Uz 
to devās 6 skolēni – Anna Lisenoka, Evelīna 
Puzo, Biruta Daņiļeviča, Sabīne Mikulāne, 
Jūlija Sprance, Samanta Lisecka. Tradicionā-
li mūsu debašu kluba dalībnieki guva teica-
mus rezultātus, bet Anna, Biruta un Evelīna 
– uzvaru, par ko bijām ļoti gandarīti. 

8. decembrī notika Nacionālais debašu 
turnīrs, kurā piedalījās Anita, Biruta, Evelī-
na, Sabīne, Jūlija un Samanta. 29 komandu 
konkurencē mēs ieguvām izcilus rezultātus 
– pēc punktu skaita 2. un 4. vietu, bet Ani-
ta Rukmane un Evelīna Puzo 90 debatētāju 
vidū tika atzītas kā labākās.

Atklājot 2013.gada pavasara debašu se-
zonu, nopietni sevi pieteica arī 10.klases 
debatētāji Viktors Urkauskis, Inta Bukovs-
ka un Renāte Šroma. Gatavojāmies debatēt  
par tēmu „Vai korupcija apdraud medicīnas 
pakalpojumu kvalitāti Latvijā?” Prasmīgi 
nodebatējot Daugavpilī, mēs - Inta, Viktors, 
Renāte, Sabīne, Jūlija, Samanta - devāmies 
uz nacionālajām debatēm Jelgavā, kur pēc 
punktu skaita 19 komandu konkurencē iegu-
vām 3. un 9 vietu, kā arī labākā runātāja titu-
lu (Sabīne). Ir ierasts, ka pēc pavasara nacio-
nālajām debatēm debatētāji iet atvaļinājumā, 
taču šoreiz mēs mainījām šo tradīciju.

„Šogad 13.maijs klubam „Sokrāts” bija 
īpašs,” atzīst debašu kluba konsultante Vik-
torija Naļivaiko. „Debates vadīja pazīstams 
žurnālists Ansis Bogustovs, tās fi lmēja tele-
vīzija, jo ģimnāzijas debašu klubs piedalījās 
„Eiropas Savienības mājas” projektā „ES de-
bates tiešsaistē”. 

2013.gads ir pasludināts par Eiropas pilso-
ņu gadu, tāpēc svarīgi runāt par ES pilsoņa 
jēdzienu un to, kā iedzīvotāji var savā labā 
izmantot savas ES tiesības. Lisabonas līgums 

paredz, ka 1 miljons ES iedzīvotāju vismaz 
no 7 valstīm var ierosināt likumprojektu, un 
šobrīd notiek diskusijas par dažādiem jau-
tājumiem. „ES māja” Eiropas pilsoņu gada 
ietvaros rīko konkursu debašu klubiem. 
Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu izprat-
ni un zināšanas par ES pilsoņiem svarīgiem 
tematiem. 

No visas valsts piedalās 4 skolu debašu 
klubi, un KVĢ debašu klubs izcīnīja tiesības 
šajā projektā pārstāvēt Latgali. Skolas godu 
šajās debatēs aizstāv 10.c klases skolēni Vik-
tors Urkauskis, Inta Bukovska un Renāte 
Šroma, kā arī 11.klases skolēni Sabīne Mi-
kulāne, Jūlija Sprance un Samanta Lisecka. 
Katrai skolai tika piedāvāta sava tēma, par 
kuru bija jāsagatavo argumenti par un pret. 
Mūsu debašu tēma bija „Eiropas Savienībā ir 
vai nav jābūt vienai kopīgai dokumentu valo-
dai”. „ES mājas” pārstāvji atzinīgi novērtēja 
ģimnāzistu sniegumu, jo argumenti gan par, 
gan pret bija nopietni sagatavoti. Debates vi-
deoierakstu var redzēt www.esmaja.lv mājas 
lapā. Projekta turpinājums būs septembrī, 
kad Rīgā tiksimies ar citu reģionu skolām, 
kuras piedalās šajā projektā.” 

Debašu sezonu noslēdzām neformālā gai-
sotnē. 24. maijā pie mums viesojās debatētāji 
no Rudzātiem. Pasākuma laikā mēs iepazinā-
mies, izklaidējāmies un, protams, debatējām. 
Debašu tēmu izvēlējāmies balsošanas kār-
tībā. Tās gan notika netradicionāli, jo katrā 
komandā bija 4, nevis 3 dalībnieki un sagata-
vošanās laiks bija neliels. Tomēr, neskatoties 
uz to, katrs pierādīja, ka ir krietns un spēcīgs 
debatētājs, kas argumentēti prot izteikt savu 
viedokli, kā arī spēj uzdot āķīgus jautājumus. 
Tātad varam teikt, ka par debašu sezonas no-
slēgumu esam gandarīti un ar prieku turpinā-
sim attīstīt savu debatēt prasmi.

Visi šie rezultāti nebūtu sasniegti bez sko-
lotājas Viktorijas Naļivaiko palīdzības un 
atbalsta. Izsakām  pateicību Krāslavas bērnu 
un jauniešu centram un KVĢ administrācijai 
par atbalstu debašu kluba darbībai.

Cerēsim, ka Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
debatētāji arī turpmāk izcelsies ar augstiem 
rezultātiem un panākumiem debašu jomā. 

Sabīne Mikulāne,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

11. d klases skolniece

PANĀKUMIEM BAGĀTS 
MĀCĪBU GADS 

DEBAŠU KLUBĀ „SOKRĀTS”
Jau vairāk nekā 15 gadus Krāslavas Valsts ģimnāzijā darbojas debašu 

klubs „Sokrāts”, kura vadītāja nemainīgi ir Viktorija Naļivaiko. Mūsu skolas 
debašu klubs vienmēr ir izcēlies ar labiem panākumiem un augstu aktivitā-
ti, un šis mācību gads nav izņēmums.

Klubs „Varavīksne” 
visa pagājušā mācību 
gada garumā projekta 
„Mammadaba” ietvaros 
izzināja mežu, izmantojot 
daudzveidīgas metodes un 
aktivitātes. Kluba dalīb-
nieki jau trešo gadu aktīvi 
iesaistījās tajās un plānoja 
sasniegt augstāko mēr-
ķi – iegūt „Mammadaba” 
Meistaru titulu.

Lai kļūtu par 
„Mammadaba” Meista-
riem, bija jāveic dažādi uz-
devumi: jāpiedalās dabas 
sakopšanas talkā, jāstāda 
mežs, jātaisa un jāizliek 
putnu būrīši, jāpiedalās 
„Meža olimpiādē”, kas 
bija veltīta tēmai „Ģeogrā-
fi ja mežā”, kā arī jāapcie-
mo kāds no „Mammada-
ba” tūrisma objektiem.

Par katru no šīm aktivi-
tātēm bērni saņēma mak-
simālu meistarības punktu 
skaitu. 2013. gadā klu-
ba dalībnieki ir vienīgie 
„Mammadaba” Meistari 
Krāslavas novadā.

Šogad projekta 
„Mammadaba” jaunums 
bija spēle „Mežotājs”. 
Tika gūts pozitīvs priekš-
stats par Latvijas valsts 
mežu apsaimniekošanu: 
plānošanu, meža atjau-
nošanu un dabas nepār-
trauktību, modernas meža 
tehnikas izmantošanu un 
par to, kā, prasmīgi veicot 
darbus valsts mežos, tiek 
papildināts valsts budžets.

Prieks, ka skolēnu ak-
tivitātes ir novērtētas, un 

to apliecina piešķirtais 
„Mammadaba” Meistaru 
diploms. Tas atkal pavērs 
jaunas iespējas papildināt 
zināšanas vides izglītībā. 

Paldies visiem bērniem 
un viņu vecākiem, kā arī 
Dienvidlatgales virsmež-
niecības speciālistam Pā-
velam Grišānam, jo šis ir 
bijis un būs mūsu lielais 
kopdarbs.

Galina Mikulāne,
 kluba vadītāja

KLUBA „VARAVĪKSNE” DALĪBNIEKI IEGŪST 
„MAMMADABA” MEISTARU TITULU

IZVALTAS JAUNIEŠI AKTĪVI
IESAISTĀS PROJEKTOS

Izvaltā šobrīd tiek realizēts projekts „Soli tālāk!” Sorosa fonda – Lat-
vija iniciatīvas “Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros, kas veiksmīgi ak-
tivizē iedzīvotājus, kas vēlas un spēj skatīties uz apkārtnotiekošo ar 
apņēmības un pozitīvisma dzirksti.
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„Mani vīramāte un vīratēvs 
maijā svinēja zelta 

kāzas. Viņi ir ļoti jauki cilvēki! Uzrakstiet 
par viņiem!” tādu zvanu saņēma „Krāslavas 
Vēstis” redakcija. 

Tikšanās ar „zelta pāri” notika viņu vasar-
nīcā, kur ir ziedošs dārzs, smaržojošas puķu 
dobes, sakoptas dobes, uz galda - atspirdzi-
noša bērzu sula un pārsteidzoši garšīgi mājas 
cepumi. 

„Mamma audzināja mūs viena,” Marga-
rita atceras savu bērnību, „dzīvojām naba-
dzīgi, tāpēc uzreiz pēc skolas beigšanas es 
aizgāju strādāt par slaucēju fermā. Es biju 
atbildīga meitene un, neskatoties uz to, ka 
man bija tikai 16 gadu, man uzticēja vairā-
kas govis.”

Arī Jāņa pēckara bērnība nebija viegla. 
Tēvs gājis bojā kara laikā, un tāpēc ar arklu 
strādāja 7-gadīgais Jānis.

Viņi dzīvoja kaimiņos, Indras pagastā: 
Margarita - Pelšos, bet Jānis - Berjozkos. 
Kad Jānis jau staigāja uz dejām un pava-
dīja citas meitenes, Margaritai bija tikai 13 
gadu - vecuma starpība viņiem ir 8 gadi. 
Taču Jānis gaidīja, un, kad meitenei bija 
19, piedāvāja viņai savu roku un sirdi. 

Pēc kāzām viņi dzīvoja pie Jāņa vecā-
kiem, bet Margarita sapņoja par savu māju. 
Par spīti vīra šaubām, viņa riskēja, paņēma 
kolhozā kredītu un nopirka māju. Slaucējas 
darba alga bija 35 rubļi, 17 no tiem atskaitīja 
par aizdevumu. Bet, kā saka, kas neriskē, tas 
nevinnē - ar katru gadu darba alga tika pa-
lielināta, un drīz vien Spalvji izmaksāja kre-
dītu, nopirka motociklu, pēc tam – trīsriteņu 
motociklu, bet pēc pāris gadiem jau brauca 
ar jaunu „Žiguli”. Jānis bija mehanizators, 
darba pirmrindnieks, tāpēc uz mašīnu varēja 
pretendēt bez rindas.   

Tolaik Jānis un vēl viens traktorists 
(Ostapko) bija vieni no labākajiem kolho-
zā. Bijušajam pirmrindniekam vēl līdz šim 
laikam saglabājās darba grāmatiņa, kurā ir 
ierakstīti vairāki apbalvojumi un pateicības 
par teicamu darbu.

Ģimene vaiga sviedros strādāja kolhozā, 

taču attīstīja arī savu piemājas saimniecību. 
Lai pēc darba fermā varētu apstrādāt visu 
dārzu (50 āri), turēt govi un divas sivēnmā-
tes, Margarita nokārtoja eksāmenu un iegu-
va autovadītāja tiesības, un par viņas uztica-
mo un neaizstājamo palīgu kļuva motocikls. 

 *   *   *

Gāja laiks, un, kā zināms, ir grūti 
saglabāt jaunību un veselī-

bu, tāpēc, domājot par dzīvi pensijas gados, 
ģimene nolēma pārcelties uz pilsētu. Īstenot 
šo sapni nebija viegli. Lai būtu iespējams da-
būt dzīvokli mājokļu kooperatīvā, Jānis uzsā-
ka darbu „Agroķīmijā” un katru dienu brauca 
no Piedrujas līdz Krāslavai. Taču rinda gausi 
virzījās uz priekšu - kolhozu vadība nevēlējās 
atbrīvoties no labiem darbiniekiem. 

Taču atradās labi cilvēki, kas palīdzēja,  un 
ģimene pārcēlās uz Krāslavu. 

„Vecumdienās gribējās vieglāku dzīvi,” 
uzsvēra Margarita. „Tagad mēs esam jau 
veci un slimi, cik labi, ka ziemā var uzturē-
ties dzīvoklī ar visām ērtībām.” 

Bet vasarā Spalvjiem sākas īsta lauku dzī-
ve - viņi ir kaislīgi vasarnieki. 

 *   *   *

Visu ziemu Margarita ar nepa-
cietību gaida vasaru. Vasar-

nīca ir viņas paradīze! 
“Es pat radio neieslēdzu un televizoru ne-

skatos, jo šeit tik skaisti dzied putni, kūko 
dzeguze,” pastāstīja saimniece. „Mums ir 
pirts, baseins. Pat ziemā 25 grādu lielā salā 
skrienu no karstas pirtiņas uz āliņģi, bet pēc 
tam vēl pavārtos sniegā – tā ir bauda! Sest-
dienu gaidu visu nedēļu.” 

Darba mīlestība ir īpašība, kas cilvēkam 
saglabājas līdz mūža beigām. Būdami jau 
cienījamā vecumā, Jānis un Margarita tik 
un tā nevar sēdēt bez darba. Katru ziemu 
saimnieki sagatavo krājumus no pašu au-

dzētiem dārzeņiem, kā arī no meža veltēm 
un pagrabā rindojas burkas: gurķi, tomāti, 
sēnes, paprika. Protams, pašiem visu apēst 
nav iespējams, taču dzīvesbiedri cenšas ie-
priecināt savus radus un draugus. Vecmāmi-
ņas marinētos gurķīšus dievina mazbērni un 
viņu ģimenes. 

Margarita un Jānis ir tas kodols, ap kuru 
pulcējas visa lielā ģimene, svētkos vecmā-
miņa un vectētiņš gaida viesus, gatavo da-
žādus gardumus, bet mazbērni atbrauc ar 
dāvanām. 

Ģimenes albums ir atmiņu pilns: vectēvs 
ar mazdēlu zāģē malku, pilni grozi ar sēnēm, 
Jāņu dienā vasarnīcā pulcējas visi radi. Nā-
kamās lapaspuses: ciemos Spalvju ģimenes 

draugi - pirts prieku cienītāji, mazdēla kāzas, 
kur vecmāmiņa ar vectēvu bija vismīļākie 
viesi. 

“Mēs priecājamies par saviem mazbēr-
niem, lepojamies ar viņiem, jo mazbērni 
ir labi audzināti un jauki zēni,” Spalvji ar 
prieku rāda fotogrāfi jas. „Jaunākais maz-
bērns Andrejs bieži visu vasaru ciemojas pie 
mums, viņš ir ļoti gudrs,” vecmāmiņa Mar-
garita stāsta par aizkustinošo atgadījumu un 
nespēj savaldīt prieka asaras. „Reiz es paņē-
mu mazbērnu līdzi uz mežu, kur mēs lasījām 
mellenes. Svelme, odi, Andrejam negribējās 
ogot, bet viņš bija paklausīgs un salasīja 
puslitra spainīti. Lai kaut kā viņu atbalstītu, 
es no rīta sacīju, ka viņa mellenes nopirka 

kaimiņiene un iedevu Andrejam it kā viņa 
nopelnīto latu. 

Vēlāk, pirms pusdienām, viņš man pa-
jautāja: „Jūs taču slimojat, vai jums vajag 
pirkt zāles?” „Jā, vajag!” es atbildēju. „Tad 
šis lats noderēs jums, lai nopirktu  zāles.” 
Mēs ar vectēvu vienkārši apraudājāmies. 

 *   *   *

Kurš Spalvju ģimenē ir galve-
nais?

„ Protams, es!” nedomājot nevienu se-
kundi, atbild Margarita. 

„Vīrs ir galva, bet sieva - kakls!” piebilst 
Jānis. „Viņa izdomā, ko un kā vajag izdarīt, 
bet es visu izpildu.” 

„Viņš mani ļoti žēlo,” Margarita mīlīgi 
skatās uz vīru. „Jautā man, kāpēc es salie-
kusies izrauju visas nezāles sakņu dārzā, jo 
vieglāk būtu ar kapli, viens-divi un gatavs. 
Taču man ir cits raksturs, es katru zemeņu 
krūmu apskatu, lai tur nebūtu nevienas ne-
zāles.”
„Sievai ir jāprot piekāpties vajadzīgajā 

brīdi, noklusēt,” uzskata Margarita. 
Bet Jānis, nodzīvojot ar sievu 50 gadus, 

ir pārliecināts, ka galvenais ģimenē ir cieņa. 
Un min piemēru: „Gadās, ka vīri bar savas 
sievas par neizmazgātiem traukiem. Ne-
drīkst! Labāk paklusēt un pašam izmazgāt!” 

Un kā ar mīlestību? 
Dzīvesbiedri atbildēja tā: „Tikai sākumā 

galvenais ir mīlestība, bet visu atlikušo dzīvi 
jāmācās just līdzi, cienīt viens otru un pie-
kāpties.” 

Tik vienkāršs ir Jāņa un Margaritas Spal-
vju laimīgas laulības noslēpums. 

Elvīra Škutāne,
foto no ģimenes arhīva

„VĪRS IR GALVA, BET SIEVA - KAKLS!”
Pēc tautas ticējumiem, ja precēsies maijā – visdrīzākajā laikā piedzīvosi 

laulības pārkāpšanu savā mājā. Taču izrādās, ka tā nav taisnība! Jānis 
un Margarita Spalvji visu mūžu dzīvoja draudzīgi, atbalstīja viens otru, 
strādāja, audzināja dēlu, uzlaboja savu labklājību, un tagad, kad pagāja 
jau 50 gadu kopš kāzu dienas, viņi kā agrāk ar prieku sagaida katru jaunu 
dienu, kaļ jaunus plānus, jūsmo par mazbērniem un sargā savu ģimenes 
ligzdu.

Viesi apskatīja vēstures, dabas, 
arhitektūras, keramikas mākslas 
objektus un bija pateicīgi par 3 
stundu garu ekskursiju pilsētā. 
Pēc tam kultūras namā notika sa-
viesīgs sadraudzības vakars.

Krāslavieši viesiem parādīja 
„Pilsētas vizītkarti” ar 5 tautību 
dziesmām un dejām, kas simboli-
zē mūsu pilsētas ģerboni. Uzstājās 
deju kopas „Senči”, „Mežrozīte”. 
Skanēja dziesmas dažādās valodās 
ansambļu „Strumeņ”, „Kutok”, 
„Ivuška”, „Retro”, „Varavīksne” 

izpildījumā. Ar aplausiem sagai-
dīja skolēnu deju kolektīvus no 
Krāslavas grafu Plāteru v.n.Poļu 
pamatskolas, Varavīksnes vidus-
skolas, Krāslavas pamatskolas. 

Sadraudzības pasākumā pie-
dalījās SIA „Krāslavas avots”, 
„Krāslavas piens”, „Krāslava D” 
pārstāvji, kas reklamēja produkci-
ju un katram Rīgas viesim pasnie-
dza ceļam uz galvaspilsētu ražoto 
produkciju.

Tomēr visspilgtākais pasākums 
bija 12.Latgales Senioru dzies-
mu un deju festivāls Kārsavā 

„Mana skaista jaunība, atgriezies 
vēl vienu reizi”. No 4 tūkstošiem 
dalībnieku 60 bija aktīvi dejotāji, 
dziedātāji no mūsu novada un 2 
ciemiņi no Polijas.

Lielkoncertā piedalījās maz tau-
tas deju kolektīvu. Mūsu „Senči” 
parādīja skaistu un raitu soli. 

Gribētos apsveikt dzimšanas 
dienā vecāko šīs deju kopas dalīb-
nieku Vladislavu Skerškānu.

Krāslavieši savu darbu un spē-
jas deju kopās, ansambļos spilgti 
izteica festivālā. 

Pensionāru biedrības valde pa-

teicas visiem kolektīvu vadītājiem 
par lielu darba ieguldījumu nova-
da kultūras dzīvē.

Latgales reģiona festivālā dalīb-
nieki sniedza koncertu Mērdzenes 
pagastā. Iedzīvotāji ar aplausiem 

sagaidīja ansambļus, deju kopas 
un bija pateicīgi kolektīvu vadī-
tājiem.

Valentīna Kokina,
pensionāru biedrības

 valdes locekle

IEGULDĪJUMS NOVADA KULTŪRAS DZĪVĒ
Krāslavas pensionāru 

biedrībai maija mēnesis 
bija aktīvās sabiedriskās 
dzīves atskaite. Biedrība 
sagaidīja Rīgas pensionā-
ru savienības 27 seniorus 
pilsētas skatu laukumā ar 
daudzām skaistām dzies-
mām „Rudzutakas” izpildī-
jumā un mazu ceļa cienas-
tu. 
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Krāslavas Sporta skolas audzēkņi piedalījās Latvijas Jaunatnes vasaras olimpiādē, kas 
norisinājās no 12. līdz 15.jūnijam Ventspilī, Liepājā, Jūrmalā un Brocēnos. 26 sporta vei-
dos sacentās jauni sportisti, kas pārstāvēja 75 Latvijas pašvaldības. Krāslavas novada 
jaunieši kopvērtējumā ar 3 zelta un 3 bronzas medaļām ierindojās 22. vietā. 

Visveiksmīgāk startēja cīkstoņi, kas atveda mājās 2 zelta un 2 bronzas medaļas (tre-
neri Jurijs Čilikins un Jevgēņijs Tarvids). Labi veicās arī mūsu šāvējiem – viņi izcīnīja 2 
godalgas – „zeltu”  un „bronzu” (treneris Sergejs Šveds). 

Krāslavas vieglatlētiem, kas ieguva 4. un divas 6.vietas, izdevās iekļūt olimpiskajā seš-
niekā (treneris Viktors Beinarovičs). 

LATVIJAS JAUNATNES OLIMPIĀDE

Krāslavas cīkstoņi: Artūrs Savčenko 
– 1. vieta (svara kategorija līdz 50 

kg), Deniss Jarošs – 3. vieta (svara katego-
rija līdz 76 kg), Olga Plutjakova – 3. vie-
ta (svara kategorija līdz 50 kg), Jeļizaveta 
Greitāne  - 1. vieta (svara kategorija līdz 46 
kg), Laura-Sandra Ķīle – 5. vieta (svara 
kategorija līdz 70 kg).
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Dace Marhileviča startēja divās disciplīnās: lodes grū-
šanā un vesera mešanā. Vesera mešanā sportistei iz-

devās iegūt sesto vietu ar rezultātu 32,59 m. e Īso
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IZCĪNĪTĀS MEDAĻAS
N Pašvaldība   Z  S  B  Kopā
1. Rīga   69  55  53  177
2. Daugavpils   20  21  17  58
3. Jūrmala   17  18  13 48
4. Liepāja   14  18  17 49
5. Ventspils   14  9  9  32
6. Jelgava   6  18  17  41
7. Tukuma novads  6  3  2  11
8. Olaines novads  6  2  1  9
9. Ogres novads  6  1  2  9
10. Siguldas novads 5  3  2  10
11. Jelgavas novads  5  0  4  9
12. Limbažu novads  4  5  2  11
13. Saldus novads  4  4  3  11
14. Dobeles novads  4  3  5  12
15. Bauskas novads  4  1  3  8
16. Talsu novads 4  1  2  7
17. Valmiera   3  10  10  23
18. Ludzas novads 3  4  4  11
19. Aizputes novads  3  3  2  8
20. Jēkabpils   3  2  1  6
21. Lielvārdes novads  3  1  0  4
22. Krāslavas novads  3  0  3  6
23. Salaspils novads  2  3  1  6
24. Kuldīgas novads  2  2  7  11
25. Salacgrīvas novads  2  1  5  8
26. Daugavpils novads  1  4  6  11
27. Smiltenes novads  1  2  2  5
28. Mārupes novads  1  2  2  5
29. Babītes novads 1  1  3  5
30. Balvu novads  1  1  3  5
31. Ventspils novads 1  1  2  4
32. Ādažu novads  1  1  1  3
33. Gulbenes novads  1  0  2  3
34. Apes novads  1  0  2  3
35. Baldones novads  1  0  1  2
36. Carnikavas novads 1  0  1  2
37. Cēsu novads  1  0  0  1
38. Vecpiebalgas novads 1  0  0  1
39. Vecumnieku novads  1  0  0  1
40. Aizkraukles novads  0  2  3  5
41. Iecavas novads  0  2  1  3
42. Kandavas novads  0  2 0  2
43. Rēzekne   0  1  3  4
44. Madonas novads  0  1  3  4
45. Kokneses novads  0  1  1  2
46. Alūksnes novads  0  1  1  2
47. Brocēnu novads  0  1  0  1
48. Auces novads  0  1  0  1
49. Ikšķiles novads  0  1  0  1
50.Krimuldas novads 0  1  0  1
51. Līgatnes novads  0  1  0  1
52. Viļānu novads  0  1  0  1
53. Ķekavas novads 0  0  5  5
54. Garkalnes novads  0  0  3  3
55. Skrīveru novads  0  0  2  2
56. Preiļu novads  0  0  2  2
57. Ķeguma novads  0  0  1  1
58. Valkas novads  0  0  1  1
59. Rūjienas novads  0  0  1  1
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Prasme saņemties ir 
ļoti svarīga veiksmī-

gam startam šaušanas sa-
censībās. Marta Ozerska 
un Diāna Bulavska prot 
psiholoģiski sagatavoties 
sacīkstēm.

Šaušanā no trim stāvokļiem Diāna Bulavska, savācot 551 
punktu, izcīnīja zelta medaļu, Martai Ozerskai – 6. vieta 

un 511 punktu. 
Bronzas medaļu šaušanā 

no guļus stāvokļa izcī-
nīja Rihards Misjuns. Šāvē-
jam ir teicams rezultāts - 562 
punkti. 

Olimpiskajā sešniekā iekļuva vieglatlēts Rolands Škutāns. Startējot divās disciplīnās, Rolands 
ierindojās 4. vietā kārtslēkšanā (3,20 m) un 6. vietā trīssoļlēkšanā (13,02 m).



Šaušanas treneris Sergejs Šveds un viņa audzēkņi Rihards 
Misjuns un Deniss Solims.

Žanis Burcevs startēja 800 m 
un 1500 m skrējienā.

100 m skrējiens un tāllēk-
šana - šajās disciplīnās 

sacentās Aleksandrs Ļebedevs.

Vakars pirms starta. Andris Bogdanovičs (pa 
kreisi) sacentās vesera un diska mešanā, un vi-

ņam tika uzticēts gods nest Krāslavas karogu. Aigars 
Ļaksa (pa labi) startēja divās distancēs – 100 m un 200m 
skrējienā.

Treneri Vija Nipere un Viktors Beinarovičs uz-
traucas par visiem 

saviem audzēkņiem.

Aleksejs Kazlauskis ir ne ti-
kai šoferis, bet arī Krāsla-

vas sportistu komandas kaislīgs līdzju-
tējs.

e
e e

e

e

Nā k a m r e i z 
o l impiskā 

uguns tiks iedegta 
pēc diviem gadiem 
- 2015.gadā. 

Novēlēsim nāka-
majiem Latvijas 
Jaunatnes olimpiā-
des dalībniekiem  
pacietību, gribas-
spēku, mērķtiecību 
un, protams,  uzva-
ru!Lappuses sagatavoja Elvīra Skutāne
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sports
 Ložu šaušana

No 30.maija līdz 2.jūni-
jam Elves pilsētā (Igauni-
jā) Latvijas ložu šaušanas 
izlase piedalījās Baltijas 
kausa izcīņas sacensībās. 
Pirmo reizi trīs sportistes no 
Krāslavas - Karīna Krilova, 
Diāna Bulavska un Marta 
Ozerska - tika iekļautas Lat-
vijas izlases sastāvā.

Liels gods mūsu šāvējām bija 
startēt plecu pie pleca ar pasaules 
šaušanas zvaigznēm, pazīstamā-
kie no kuriem bija: igauniete, pa-
saules čempione Anžela Vorono-
va, lietuvietis Rimvidas Specius 
un Latvijas pārstāvis, leģendārais 
Afanasijs Kuzmins. 

Krāslavas Sporta skolas au-
dzēknes šajās sacensībās uzrādīja 
teicamus rezultātus, tādējādi ie-
guldot savu artavu Latvijas izlases 
punktu pūrā. Kopsummā Latvijas 
izlase tikai par trim punktiem at-
palika no Igaunijas izlases un ie-
rindojās otrajā vietā. 

Pirmajā sacensību dienā dalīb-
nieces veica vingrinājumu MŠ-60 
(60 šāvieni guļus). Karīna Krilo-
va uzlaboja savu labāko rezultā-
tu par 5 punktiem un ar rezultātu 
582 punkti  ierindojās 4.vietā, 

atpaliekot no bronzas kausa tikai 
par 2 punktiem. Diāna un Marta 
uzrādīja labus rezultātus ( 573 un 
566 punkti ) un ierindojās 6. un 
7.vietā. 

Otrajā dienā tika šauts no trijām 
pozīcijām (celis, guļus un stāvus). 
Konkurence bija ļoti spraiga, laiks 
ļoti karsts, tāpēc šaut bija sevišķi 
grūti. Tomēr mūsu meitenēm  iz-
devās sasniegt labus rezultātus. 
Karīna, uzrādot vienādu rezultātu 
ar igaunieti (563 p.), kopvērtēju-
mā izcīnīja 2.vietu. Vietu noteica 
pēc pēdējās sērijas, kas Karīnai 
izdevās labāka. Diāna atkārtoja 
savu labāko rezultātu un ierindo-
jās 9.vietā.  

Trešā diena krāslavietēm izrā-
dījās visveiksmīgākā. Pirmā uz 
uguns līniju izgāja Diāna un ar 
rezultātu 378 punkti  viņa pirmo 
reizi izpildīja meistarkandidāta 
normu un kopvērtējumā ieguva 
7.vietu. Otrā uz starta izgāja Ka-
rīna. Ar 386 punktiem viņa izcīnī-
ja 3.vietu. Otrās vietas ieguvējai 
Karīna zaudēja tikai 0,3 punktus. 
Marta uzlaboja savu labāko re-
zultātu par 6 punktiem, tādējādi 
iegūstot 370 punktus, kas viņai 
deva 9.vietu kopvērtējumā. 

Sergejs Šveds, 
Krāslavas Sporta skolas 

šaušanas treneris 

No 24. līdz 26. maijam 
Veksfordas pilsētā (Īrija) 
notika atklātais Eiropas 
čempionāts svarbumbu 
celšanā, kurā piedalījās ju-
nioru, vīriešu un veterānu 
komandas no 12 Eiropas 
valstīm.

Latvijas izlases juniori, t.sk. 
Krāslavas novada Robežnieku 
pagasta iedzīvotājs Raimonds Pa-

cevičs, izcīnīja otro vietu koman-
du kopvērtējumā, 1. vietā - Krie-
vijas izlase. 

RīgasValsts tehnikuma students 
Raimonds Pacevičs teicami uz-
stājās stafetē - pateicoties viņa 
rezultātam, komandai izdevās 
izcīnīt otro vietu. Individuālajā 
ieskaitē Raimondam ir divas sud-
raba medaļas. 

Orientēšana
Jūnija pirmajā sestdie-

nā un svētdienā Kauņas 
nomalē notika „Taku-O” 
Lietuvas čempionāts. Šajā 
čempionātā piedalījās arī 
4 Latvijas orientieristi, viņu 
skaitā arī krāslavietis Vja-
česlavs Lukaševičs.

Paralimpiskajā grupā Vja-
česlavs Lukaševičs „TempO” 
sacensībās izcīnīja sudraba me-
daļu, piekāpjoties tikai Lietu-
vas Paralimpiskās izlases dalīb-
niekam, 2005.gada „Taku-O” 
pasaules čempionam (Evaldas 
Butrimas).

Sacensību otrajā dienā „Pre-
O” distancē Vjačeslavs izcīnīja 

zelta medaļu un Lietuvas inva-
līdu sporta federācijas dāvāto 
kausu. Šis viņam ir pirmais tik 
augstais sasniegums ārpus Lat-
vijas robežām un cerēsim, ka tas 
nebūs vienīgais.

Raitis Timma, 
sporta organizators

Svarbumbu celšana

4.jūnijā Aizkrauklē notika 
diska mešanas sacensības. 
Junioru konkurencē mūsu 
vieglatlēte Evelīna Petuno-
va izcīnīja pirmo vietu ar re-
zultātu 45,36m, kas tagad 
ir Krāslavas novada rekords 

gan jaunietēm, gan sievie-
tēm. 

Rezultāts tikai par 64 cm atpa-
liek no Eiropas U20 čempionāta 
kvalifi kācijas normas.

Agrāk, 24.aprīlī, Albirā (Spāni-
ja), netālu no Alikantes, Evelīna 
piedalījās lodes grūšanas sacen-

sībās, kurās arī uzvarēja ar jaunu 
Krāslavas rekordu jaunietēm un 
sievietēm - 13,74. Šis rezultāts ti-
kai par 11cm atpaliek no Eiropas 
U20 kvalifi kācijas normas.

Novēlam Evelīnai jau tuvākajās 
sacensībās pievienot saviem re-
zultātiem iztrūkstošos līdz kvalifi -
kācijas normai centimetrus!

Izsakām dziļu līdzjūtību sakarā ar Kiras 
Fokinas nāvi. Skumju brīdī esam kopā ar 
viņas  radiniekiem. Tuva cilvēka nāve ir 
liela traģēdija, un visi vārdi zaudē savu 
jēgu...

Kaplavas pagasta pārvalde 

2.jūlijā plkst.18.00 
blakus Priedaines 

baznīcai notiks nova-
da domes amatpersonu 
tikšanās ar Priedaines 
iedzīvotājiem.  

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2012.gada III ceturksni, kas sastāda Ls 15.00, jānomaksā līdz 
30.06.2012.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pa-
cienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot 
no pēdējā nomaksas datuma.

21.10.2013. - 29.10.2013 - 
Svētceļojums uz Svēto Zemi. 

Grupu vadīs priesteri. Pieteikties 
pa tālr.: 29524763 (Ināra), kā arī  in-
ternetā: www.shalomisrael.lv

Krāslavas novada invalīdu biedrība „Stariņš” 
sveic dzimšanas dienā:

Mariju Vasiļevsku, Marinu Lapiņu.
Šī diena lai Jums skaistāka par citām!

Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Garāžu īpašnieku kooperatīvās 
sabiedrības „Laska” īpašnieku ievērībai

Sakarā ar kooperatīvās sabiedrības „Laska”  locekļu sapulces lē-
mumu par dokumentu noformēšanu garāžu īpašnieku kooperatīvās 
sabiedrības īpašuma tiesību iegūšanai (11.05.2013.)  katram garāžas 
īpašniekam nepieciešams steidzami veikt pirmo iemaksu 20 latu apmē-
rā privatizācijas dokumentu apmaksai. Maksāt var skaidrā naudā katru 
sestdienu no 9.00 līdz 13.00 8. garāžā (Z sekcija) vai SEB bankā.

Konta numurs - LV83UNLA0050018800576, reģistrācijas numurs 
- 51503013828, GĪKS „Laska”, Rīgas iela 175. Tālrunis uzziņām: 
26066908.

Krāslavas novada Pašvaldības policija atgādina un lūdz visus Krāsla-
vas pilsētas iedzīvotājus, kas dzīvo privātmājās vai ir privātmāju īpaš-
nieki, visas vasaras sezonas laikā savlaicīgi nopļaut zāli namīpašumam 
piegulošās teritorijās atbilstoši Krāslavas novada domes 2008. gada 
saistošo noteikumu Nr. 3 „Krāslavas pilsētas teritorijas un Ezerkalna 
ciema teritorijas un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, labiekārtošana 
un aizsardzība” 2.2.apakšpunkta prasībām, kas nosaka, ka  „juridiskām 
un fi ziskām personām jānodrošina īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā 
vai apsaimniekošanā esošo īpašumu pieguļošās teritorijas – no īpašuma 
robežas līdz tuvākajai brauktuves malai, bet ja tādas nav, ne mazāk kā 
5 m attālumā no īpašuma robežas, savlaicīgu uzkopšanu un uzturēšanu 
tīrībā”. Minēto noteikumu 3.1.apakšpunkts un 11.punkts  arī nosaka, ka 
„teritoriju uzturēšana tīrībā un kārtībā ietver regulāru teritorijas uzkop-
šanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, savlaicīgu zāles pļaušanu ne 
retāk kā 2 reizes sezonā (zāles garums nedrīkst pārsniegt 10 cm), nokri-
tušo lapu un sniega novākšanu, un fi ziskajām un juridiskajām personām 
pavasara un vasaras periodā no 1.aprīļa līdz 1.novembrim nepiecieša-
mības gadījumā ir jāorganizē zāles nopļaušanu un nezāļu novākšanu no 
ielām, zālājiem, gar žogiem un piegulošās teritorijās, kā arī koku zaru 
apgriešanu (iepriekš saņemot attiecīgo atļauju)”.

Gadījumā, ja kādu iemeslu dēļ jūs paši nevarat nopļaut zāli, lūgums 
sazināties ar Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana 
K” darbiniekiem, kuri sniedz šāda veida pakalpojumus vai arī ar kādu 
citu personu, kura sniedz šāda veida pakalpojumus.

  Atgādinām, ka par augstāk minēto pienākumu neizpildīšanu ir 
paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Krāslavas novad a domes 
2008. gada saistošo noteikumu Nr. 3 „Krāslavas pilsētas teritorijas un 
Ezerkalna ciema teritorijas un tajās esošo ēku un būvju uzturēšana, lab-
iekārtošana un aizsardzība” 6.1.apakšpunktu, kas paredz, ka „par notei-
kumos minēto prasību neievērošanu atbildīgajām personām tiek uzlikts 
administratīvais sods - fi ziskajām personām līdz divsimt piecdesmit la-
tiem un juridiskajām personām līdz tūkstoš latiem”.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
 ATGĀDINA

Vieglatlētika

Borisa Tarlecka foto

Arī tā ir Krāslava!

Pazaudēts brūns vīrieša naudas maks (iespējams blakus veika-
lam «Rols») ar dokumentiem uz Igora Umbraško vārda. Atradēju 
lūdzam zvanīt pa tālr. 29460547. Atlīdzība garantēta.


