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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

№ 12 (316) 2018.GADA 17.JŪLIJS

Sveicam svētkos, dārgie krāslavieši un pilsētas viesi!

Pilsēta – tie ir ne tikai parki, ielas, ēkas un puķu dobes. Pilsēta – tie ir cilvēki, kas
veido tās dzīvi.
Pilsētas attīstību nodrošina ne tikai visi atjaunotie ceļi, sporta objekti, bērnu rotaļu
laukumi, mūsdienīgs baseins vai daudzfunkcionāls stadions. Pilsētas attīstības pamatā – mūsu kopīgie plāni, ieceres, idejas un iedzīvotāju sadarbība.
Paldies visiem, kam rūp tas, kas notiek mūsu mājās, kas aktīvi piedalās mūsu pilsētas dzīvē!
Esam gandarīti par to, ka varam strādāt ne tikai jūsu labā, bet arī kopā ar jums!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA
2018.
GADA 20.–22. JŪLIJS
Piektdiena, 20. jūlijs
„Esi vesels Krāslavā!”
Krāslavas novada domes 1. stāvā

12.00 Veselības svētku fotoizstādes atklāšana

Amatu mājā

16.00 - Jeļenas Jekimovas - Evartes gleznu izstādes „Iespaidu palete” atklāšana

Parka estrādē

17.00 Spēkavīru čempionāts

Parkā pie Krāslavas Kultūras nama

19.00 – 21.00 Vakara tējnīca
Interaktīvās sarunas par veselību un garīgo spēku
Latgaliešu veselīgā ﬁzkultūra
21.00 Jauniešu koncerts
23.00 Ugunsskulptūras parka dīķī

10.00 Krāslavas velotūres dalībnieku starts (reģistrēšanās
no 9.30)
11.00 – 11.40 Nūjotāju pārgājiens
11.00 – 14.00 Spēle „Mamanet” ģimenēm
11.00 – 14.00 Ģimeņu komandu stafetes
11.00 – 14.00 Veselības stacijas
Mobilā lācīša ķepainīša slimnīca (bērniem jāņem līdzi sava
mīļākā rotaļlieta)
Interaktīvās sarunas ar ergoterapeiti un ginekoloģi
14.20 Veselības svētku noslēgums un apbalvošana

Tenisa laukumā

12.00 – 14.00 Lielā tenisa turnīrs

18. novembra laukumā

Sestdiena, 21. jūlijs

10.00 Pašdarbības kolektīvu koncerts
11.30 Balvu izloze velotūres dalībniekiem
13.00 Motostunda, konkursi un bērnu vizināšana

Ostas un M.Tirgus ielā

Dīķu ielā

8.00 Amatnieku un mājražotāju tirdziņš

12.00 Zirgu sētas „Klajumi” ﬁgurālās jāšanas priekšnesums

Gr. Plāteru ielā

10.00 Bērnu izklaides
10.00 – 17.00 Ekskursija Bērnu veselības autobusā

Krāslavas stadionā aktivitātes miesai un garam

„Ghetto Games”

12.00 Basketbols 3x3 - laukums pie veikala „Beta”

„Kraslava Games”

16.00 volejbols 2x2 vīriešiem - Zirga ezers
16.00 volejbols 2x2 sievietēm – Persteņa ezers

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā

Pastāvīgās ekspozīcijas, izstādes „Latvijas 100 gadi. Krāslava”, „Krāslavas novada raksti segās”, „Krāslava Elvīras Škutānes fotogrāﬁjās”

Pils dārzā

14.00 Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls kopā ar
LTV1 šova „Īstās latvju saimnieces” dalībniecēm
Programmā Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma ēdienu degustācija un iegāde novada pagastu kulinārā mantojuma
prezentācija

Parka estrādē

20.00 Svētku lielkoncerts
kopā ar vokālajiem ansambļiem „Krāslaviņa” un „Solversija”,
Lauri Reiniku, Olgu Rajecku un pavadošo grupu
Muzikālo strūklaku un lāzeru priekšnesums
Zaļumballe kopā ar grupu „Aimari”

Svētdiena, 22. jūlijs

Gr. Plāteru pils pagalmā (lietus gadījumā Krāslavas Kultūras namā)
11.00 –14.00 Mazo grāfu un grāﬁeņu svētki
Publiskā pasākuma laikā notiks foto un video ﬁksācija.
Bildes un video var tikt izmantotas publicēšanai sociālajos
tīklos un citos masu medijos.

STARPTAUTISKAIS KULINĀRĀ MANTOJUMA FESTIVĀLS
21. JŪLIJĀ NO PLKST. 14.00 LĪDZ 17.00
KRĀSLAVAS GRĀFU PLĀTERU PILS KOMPLEKSĀ

Grāfu Plāteru pils dārzā
(Pils iela 2-10, Krāslavā)

- Krāslavas novada pagastu kulinārā mantojuma prezentācijas. Produkcijas degustācija un iegāde.
- Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma
ēdienu degustācija un iegāde.
- Lauku labumu tirdziņš un virtuve.
- Latvijas TV1 kulinārā šova „Īstās latvju saimnieces”
meistarklases.
- Konkurss par nominācijas „Izveicīgākā saimniece” un

„Veiklākais saimnieks” iegūšanu.
- Izjādes ar zirgu sētu „Klajumi”.
Festivāla laikā uzstāsies Hainovkas pūtēju orķestris no
Polijas.
„Mīlestības karietē” notiks sirsnīgas sarunas ar pasākuma dalībniekiem.
Nāc laicīgi! Lauku labumi ir ļoti pieprasīti!

Latgales kulinārā mantojuma centrā
(Krāslavas TIC 2.stāvā)

- Radošās darbnīcas bērniem.

- Krāslavas novada ēdienu recepšu krātuves izveide.
Aicinām ikvienu Krāslavas novada iedzīvotāju, nākot
uz kulinārā mantojuma festivālu, atnest līdzi savas ģimenes senāko un iemīļotāko ēdiena recepti, lai mēs visi kopā
izveidotu Krāslavas novada kulinārā mantojuma recepšu
krātuvi.
Pasākumu organizē biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs” sadarbībā ar Krāslavas novada domi un
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru.
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Cienījamais Krāslavas novada iedzīvotāj!
Krāslavas novada dome aicina Jūs iesaistīties novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādē, atbildot uz šīs aptaujas jautājumiem līdz šī gada 31.jūlijam.
Anketas var aizpildīt: 1) tiešsaistē; 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas
papīra formā Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā) vai tuvākajā
pagasta pārvaldē.
Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā,
Krāslavas novada Attīstības programmas 2019.-2025.gadam izstrādei.
Anketēšanas rezultāti tiks publicēti www.kraslavasvestis.lv un www.
kraslava.lv.
Kopā varam vairāk!
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās priekšrocības Krāslavas novada attīstībai? Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 3 variantiem!
� Dabas vērtības
� Kultūrvēsturiskais mantojums
� Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi
� Tūrisma un atpūtas iespējas
� Bioloģiskās produkcijas ražošana, mājražošana
� Zinoši, izglītoti, iniciatīvas bagāti cilvēki
� Multinacionāla vide, kultūras tradīcijas
� Cits: ____________________________
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās Krāslavas novada kultūrvēsturiskās vērtības?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 3 variantiem!
� Grāfu Plāteru pils komplekss
� Krāslavas parks
� Daugavas loki
� Ezeri
� Baznīcas
� Koka apbūve
� Muzeji
� Cits: ___________________
Kādās jomās, Jūsuprāt, notikušas pozitīvākās pārmaiņas Krāslavas novadā pēdējo
piecu gadu laikā? Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem!
� Uzņēmējdarbības vide
� Ceļu infrastruktūra
� Tūrisma infrastruktūra
� Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi utt.)
� Vides sakoptība
� Drošība un sabiedriskā kārtība
� Veselības aprūpe
� Sociālie pakalpojumi
� Izglītība
� Kultūra
� Sports un aktīvā atpūta
� Iedzīvotāju aktīvāka līdzdalība
� Cits: ____________________________
Par kuru pēdējos piecos gados pašvaldības pārbūvēto/jaunuzbūvēto objektu Jums
vislielākais prieks? Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 variantiem!
� Krāslavas baseina būvniecība
� Bērnu rotaļu laukuma Pīlādžu ielā, Krāslavā, izveide
� Krāslavas pamatskolas sporta zāles būvniecība
� Krāslavas pils pārvaldnieka mājas rekonstrukcija (TIC)
� Krāslavas pils staļļu rekonstrukcija (Amatu māja)
� Laimes muzeja Indrā izveide
� Krāslavas sporta skolas ēkas demontāža
� Viesnīcas „Krāslava” ēkas demontāža
� Stadiona Krāslavas pils parkā rekonstrukcija
� Cits: ____________________________
Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie riski Krāslavas novada turpmākai attīstībai? Lūdzu,
izvēlieties ne vairāk par 3 variantiem!
� Ceļu infrastruktūra
� Sabiedriskā transporta tīkls
� Nepietiekoši aktīva kultūras un sabiedriskā dzīve
� Nepietiekoša tūrisma, kultūras un vides objektu infrastruktūra
� Jauniešu un darbspējas vecuma iedzīvotāju aizplūšana
� Darba vietu trūkums
� Komunālā saimniecība (ūdens un siltumapgāde, kanalizācija, atkritumi utt.)
� Ģeogrāﬁskais izvietojums
� Izglītības iestāžu slēgšana
� Vājš TV, radio un sakaru tīkls pierobežā
� Cits: ____________________________
Kur iegūstat informāciju par pasākumiem un attīstību Krāslavas novadā?
� „kraslava.lv”
� „Krāslavas Vēstis”, „www.kraslavasvestis.lv”
� Laikrakstā „Ezerzeme”
� Reģionālajos laikrakstos „Latgales Laiks” un „Latgales Vietējā Avīze”
� Nacionālajos masu saziņas līdzekļos
� Krāslavas novada domes proﬁlos sociālajos tīklos
� facebook „Krāslava.Radoši un Pozitīvi”
� „visitkraslava.com”
� Citur ___________________

Lūdzu, izsakiet savu viedokli par jaunajai attīstības programmai iesniegtajiem iedzīvotāju priekšlikumiem. Atbilstošo atbildi katrā līnijā atzīmējiet ar �.
Ideja
Atbalstāms
Atbalstāms,
Atbalstāms Nav
Nav
par pašvaldības piesaistot
kā biedrību atbalstāms viedokļa
budžeta
projektu
un ziedotāju
līdzekļiem
līdzﬁnansējumu aktivitāte
Dienas centrs
senioriem
Trase
skrituļotājiem,
velosipēdistiem,
rollerslēpotājiem
Tēlnieka
N.Aronsona
piemiņas skvērs
Dzīvnieku
patversme
Kas visvairāk paaugstinātu dzīves kvalitāti vietā, kur dzīvojat? Lūdzu, izvēlieties
ne vairāk par 3 variantiem!
� Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana
� Ēku fasāžu rekonstrukcija un siltināšana
� Daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošana
� Ūdenssaimniecības sakārtošana
� Atkritumu saimniecības sakārtošana
� Kultūras un tūrisma objektu sakārtošana
� Izglītības iestāžu pakalpojumu uzlabošana
� Kultūras iestāžu pakalpojumu uzlabošana
� Jaunu pakalpojumu izveidošana un pieejamības uzlabošana
� Cits: ____________________________
Kādi, Jūsuprāt, būtu konkrēti prioritāri veicamie darbi Krāslavas novadā 2019.2025.gadā?______________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Citi Jūsu priekšlikumi/idejas Krāslavas novada attīstībai (nepieciešamības gadījumā iesniedzami papildus):
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu:
� līdz 18
� 18-25
� 26-40
� 41-55
� 56-65
� vairāk par 66
Lūdzu, norādiet Jūsu dzīvesvietu:
� Krāslava
� Aulejas pagasts
� Indras pagasts
� Izvaltas pagasts
� Kalniešu pagasts
� Kaplavas pagasts
� Kombuļu pagasts
� Krāslavas pagasts
� Piedrujas pagasts
� Robežnieku pagasts
� Skaistas pagasts
� Ūdrīšu pagasts
� Šobrīd dzīvoju citur Latvijā
� Šobrīd dzīvoju ārzemēs
Lūdzu, norādiet Jūsu nodarbošanos:
� Skolēns
� Students
� Uzņēmējs
� Privātā uzņēmuma darbinieks
� Pašnodarbināta persona
� Valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks
� Bērna kopšanas atvaļinājumā
� Bezdarbnieks
� Pensionārs
� Cits: _________________________
Vai esat iesaistījies kādā Krāslavas novada biedrībā vai brīvprātīgo kustībā?
� Jā
� Nē
Vai kopumā jūtaties laimīgs, dzīvojot Krāslavas novadā?
� Jā
� Nē

Paldies par Jūsu ieguldījumu
Krāslavas novada attīstībā!
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SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANAS GRAFIKI PAGASTIEM (2018 G.)
SA savākšanas graﬁks Piedrujas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
2
16
30
Februāris
13
27
Marts
13
27
Aprīlis
10
24
Maijs
8
22
Jūnijs
5
19
Jūlijs
3
17
31
Augusts
14
28
Septembris
11
25
Oktobris
9
23
Novembris
6
20
Decembris
4
18
Janvāris ( 2019 g. )
1
15
29
SA savākšanas graﬁks Kalniešu pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
2
16
30
Februāris
13
27
Marts
13
27
Aprīlis
10
24
Maijs
8
22
Jūnijs
5
19
Jūlijs
3
17
31
Augusts
14
28
Septembris
11
25
Oktobris
9
23
Novembris
6
20
Decembris
4
18
Janvāris ( 2019 g. )
1
15
29

SA savākšanas graﬁks Izvaltas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
9
23
Februāris
6
20
Marts
6
20
Aprīlis
3
17
Maijs
1
15
29
Jūnijs
12
26
Jūlijs
10
24
Augusts
7
21
Septembris
4
18
Oktobris
2
16
30
Novembris
13
27
Decembris
11
25
Janvāris (2019 g.)
8
22

SA savākšanas graﬁks Indras pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
2
16
Februāris
13
27
Marts
13
27
Aprīlis
10
24
Maijs
8
22
Jūnijs
5
19
Jūlijs
3
17
Augusts
14
28
Septembris
11
25
Oktobris
9
23
Novembris
6
20
Decembris
4
18
Janvāris ( 2019 g. )
1
15

SA savākšanas graﬁks Kombuļu pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
9
23
Februāris
6
20
Marts
6
20
Aprīlis
3
17
Maijs
1
15
29
Jūnijs
12
26
Jūlijs
10
24
Augusts
7
21
Septembris
4
18
Oktobris
2
16
30
Novembris
13
27
Decembris
11
25
Janvāris (2019 g.)
8
22

30

31

29

SA savākšanas graﬁks Skaistas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
2
16
30
Februāris
13
27
Marts
13
27
Aprīlis
10
24
Maijs
8
22
Jūnijs
5
19
Jūlijs
3
17
31
Augusts
14
28
Septembris
11
25
Oktobris
9
23
Novembris
6
20
Decembris
4
18
Janvāris ( 2019 g. )
1
15
29

SA savākšanas graﬁks Aulejas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
9
23
Februāris
6
20
Marts
6
20
Aprīlis
3
17
Maijs
1
15
29
Jūnijs
12
26
Jūlijs
10
24
Augusts
7
21
Septembris
4
18
Oktobris
2
16
30
Novembris
13
27
Decembris
11
25
Janvāris (2019 g.)
8
22

SA savākšanas graﬁks Robežnieku pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
2
16
30
Februāris
13
27
Marts
13
27
Aprīlis
10
24
Maijs
8
22
Jūnijs
5
19
Jūlijs
3
17
31
Augusts
14
28
Septembris
11
25
Oktobris
9
23
Novembris
6
20
Decembris
4
18
Janvāris ( 2019 g. )
1
15
29

SA savākšanas graﬁks Krāslavas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
9
23
Februāris
6
20
Marts
6
20
Aprīlis
3
17
Maijs
1
15
29
Jūnijs
12
26
Jūlijs
10
24
Augusts
7
21
Septembris
4
18
Oktobris
2
16
30
Novembris
13
27
Decembris
11
25
Janvāris (2019 g.)
8
22

SA savākšanas graﬁks Ūdrīšu pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
9
23
Februāris
6
20
Marts
6
20
Aprīlis
3
17
Maijs
1
15
29
Jūnijs
12
26
Jūlijs
10
24
Augusts
7
21
Septembris
4
18
Oktobris
2
16
30
Novembris
13
27
Decembris
11
25
Janvāris ( 2019 g.)
8
22

SA savākšanas graﬁks Kaplavas pag.
Mēnesis
Datums
Janvāris
16
Februāris
13
Marts
13
Aprīlis
17
Maijs
15
Jūnijs
12
Jūlijs
10
Augusts
7
Septembris
4
Oktobris
2
30
Novembris
27
Decembris
25
Janvāris (2019 g.)
22

SADZĪVES ATKRITUMU SAVĀKŠANA KRĀSLAVĀ
P
Aglonas
Augusta
Austriņa
Bezdelīgu
Ceriņu
Dārza
Dzegūžu
Dūmu iela
Ganību
G. Plātēru
J.Jaunsudrabiņa
Jalovecka
Jasmīnu
Kalna
Kaplavas
Klusā
Mazā
Meža
Miera
Parka
Pārceltuves
Pils
Pilskalna
Raiņa
Rīgas 1-49
Sauleskalna
Sporta
Teātra
Ūdrīšu
Vidzemes
Vītolu
Zemgales
Ziedu

Ot
Amatnieku
Ausekļa
Ādmiņu
Celtnieku
Daugavas
Jaunatnes
Kalēju
Krasta
Mednieku
Laivu
Lielā
Liepu
N.Rancāna
Nometņu
Ostas
Pekinas
Rātūža
Priežu
Rīgas 56-157
Sila
Spīdolas
Strēlnieku
Tautas
Vectīcibnieku
Zaļā
Zvaigžņu

T
Aleksandra
Aveņu
Avotu
Baznīcas
Brīvības
Dīķu
Jaunā
Laivu
Lakstīgalu
Lauku
Lāčplēša
Miesnieku
Pirts
Pļavu
Persteņa
Podnieku
Rēzeknes
Rudens
Siena
Skolas
Smilšu
Studentu
Tirgus
Upes
Vasarnieku

C
Alejas
Atmodas
Ezera
Gaišā
Indras
Jeremejeva
Robežu
Saules
Skaistas
Strautu
Vanagu
Vasarnīcu
Vienības

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/7

„Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/8
„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas,
licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā” atzīšanu par spēku zaudējušiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16.punktu
Atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un darbības
apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem
Krāslavas novadā” (apstiprināti ar Krāslavas novada domes 2014. gada 24. jūlija sēdes lēmumu (prot.nr.9, 16.§ 16.2.p.)).
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2018/7
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un
darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu
tariﬁem Krāslavas novadā” noteica kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība
izsniedza licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem
taksometriem Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, kā arī noteica kārtību, kādā licences un licences kartītes tika pārreģistrētas, anulētas vai apturēta
to darbība, un noteica arī vieglo taksometru pārvadājumu maksimālos tarifus.
Šāds deleģējums vietējai pašvaldībai tika noteikts pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu.
Atbilstoši grozījumiem Autopārvadājumu likumā, kas stājās spēkā
01.03.2018., licences turpmāk izsniegs republikas pilsētas pašvaldība vai attiecīgais plānošanas reģions, līdz ar ko, līdz ar ko novadu pašvaldībām vairs
nav tiesību izsniegt licences un licenču kartītes pārvadājumiem ar vieglajiem
taksometriem, un Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2014/8
„Par pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču
un licenču kartīšu izsniegšanas, pārreģistrācijas un darbības apturēšanas kārtību
un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā”
ir atzīstami par spēku zaudējušiem.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdodami saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 16.punktu.
Saistošo noteikumu mērķis – atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2014/8 „Par pasažieru pārvadājumu ar
vieglajiem taksometriem licencēšanas, licenču un licenču kartīšu izsniegšanas,
pārreģistrācijas un darbības apturēšanas kārtību un maksimālajiem vieglo taksometru pārvadājumu tariﬁem Krāslavas novadā”.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Neietekmē.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Neietekmē
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta
mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”, pieejams
Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.
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LATVĀNIS PRIVĀTĀ ZEMĒ.
KAS JĀZINA ZEMES ĪPAŠNIEKIEM UN VALDĪTĀJIEM?

Pasaulē ir sastopami vairāki desmiti latvāņu sugu. Viena no tām, Sosnovska latvānis,
kopš pagājušā gadsimta četrdesmito gadu
beigām ir sastopama Latvijas lauku ainavā
un spītīgi negrib to pamest. Latvāņa mūžs
Latvijā ir vien daži gadu desmiti, tomēr tam
ir izdevies tūkstošiem hektāru Latvijas zemes padarīt neizmantojamus lauksaimniecībā, radot draudus arī cilvēku veselībai.
Šobrīd Sosnovska latvānis ir iekļauts Latvijas invazīvo augu sugu sarakstā un tā apkarošanu noteic Ministru kabineta izdotie
Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa
– izplatības ierobežošanas noteikumi.

Atbildīgie par latvāņu
apkarošanu

Latvija ir parakstījusi Konvenciju par
bioloģisko daudzveidību, līdz ar to valsts
ir uzņēmusies novērst tādu svešu sugu izplatīšanos ārpus to dabiskās izplatīšanās vai
kultivēšanas areāla, kuras apdraud ekosistēmas, dzīvotnes vai sugas, kā arī kontrolēt
vai izskaust šīs sugas.
Šobrīd Latvijā latvāņa ierobežošanu regulē Augu aizsardzības likums un 2008.
gadā izdotie Ministru kabineta Invazīvo
augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi. Augu aizsardzības likumā noteikts, ka Latvijā ir aizliegts audzēt invazīvo augu sugu sarakstā
iekļautās sugas. Savukārt Ministru kabineta
noteikumi nosaka latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus, informācijas saturu un
tās sniegšanas kārtību par latvāņu izplatību
un darba aizsardzības prasības, iznīcinot
latvāņus.
Katrs zemes īpašnieks vai valdītājs pats
ir atbildīgs par tā īpašumā esošo latvāņu
apkarošanu. Ja netiek veikti pasākumi šī
invazīvā auga izskaušanā, īpašnieku var sodīt pēc Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51.2 panta (Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas pasākumu neveikšana).
Fiziskām personām var izteikt brīdinājumu

vai uzlikt naudas sodu no simt līdz trīssimt
piecdesmit eiro; juridiskajām personām var
izteikt brīdinājumu un uzlikt naudas sodu
no divsimt astoņdesmit līdz tūkstoš četrsimt eiro. Ja gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas netiek veikti nekādi darbi
situācijas uzlabošanai, ﬁziskajām personām
var uzlikt naudas sodu no trīssimt piecdesmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiskajām
personām – no piecsimt septiņdesmit līdz
divtūkstoš deviņsimt eiro.

Kā rīkoties,
ja īpašumā aug latvāņi?

Zemes īpašniekam vai valdītājam ir
pienākums ziņot, iesniedzot iesniegumu,
Valsts augu aizsardzības dienestam par viņa
īpašumā esošiem latvāņiem. Iesniegumā jānorāda ziņas par īpašnieku, informācija par
latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumu
veicēju, ar latvāņiem invadētās teritorijas
atrašanās vieta un platība; tam jāpievieno
invadētās zemes plāna kopija. Iesniegumā
jānorāda informācija par laiku, kad plānots
veikt latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, un izmantojamā metode saskaņā ar
Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa –
izplatības ierobežošanas noteikumu 23. un
24.punktu.
Tāpat ikvienam iedzīvotājam ir iespēja
ziņot pat vietām, kurās šis augs izplatījies,
aizpildot elektronisko formu VAAD tīmekļvietnē. No zemes īpašniekiem, valdītājiem un trešajām personām iegūtā informācija par latvāņu izplatību tiek pārbaudīta
un iekļauta Kultūraugu uzraudzības valsts
informācijas sistēmas invazīvo augu sugu
izplatības datubāzē. Gadījumos kad par invadētu teritoriju ziņojusi trešā persona un
tajā konstatēts latvānis, invadētais zemes
apgabals tiek iekļauts datubāzē arī bez zemes īpašnieka vai valdītāja atļaujas saņemšanas.
Ministru kabineta izdotajos latvāņu izplatības ierobežošanas noteikumos iekļau-

IZLOZE

„Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā
trešajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas
novada pašvaldības nekustamais
īpašums – zemes gabals 2,4 ha platībā, neapdzīvojamā ēka (skolas ēka)
1617,6 m2 platībā un palīgēka (katlu māja) 86,1 m2 platībā, Skolas ielā
17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā,
Krāslavas novadā (kadastra numurs
6074 004 0340).
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 25000,00 (divdesmit pieci
tūkstoši EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR
2500,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi
darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā.
Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei
notiek līdz 2018. gada 16. augustam
plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51,
Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole
notiks 2018. gada 16. augustā plkst.
11.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, - nav.
Samaksa – summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas.
Tālr. uzziņām 65681764, 65681754.

tas četras ierobežošanas metodes. Mehāniskā metode paredz latvāņa ziedu čemuru
nogriešanu, centrālo rozešu izduršanu, mulcēšanu, nopļaušanu un augsnes apstrādi.
Ķīmiskā metode paredz auga iznīcināšanu,
izmantojot augu aizsardzības līdzekļu reģistrā iekļautos līdzekļus. Savukārt bioloģiskā metode paredz latvāņu iznīcināšanu,
teritoriju noganot – dzīvnieki noēd augu
virszemes daļas. Kā pēdējā ieteicamā ir
kombinētā metode, kas ietver latvāņu iznīcināšanas pasākumu kopumu. Detalizētāk
par pielietojamām metodēm latvāņu izskaušanā izklāstīts Ministru kabineta noteikumos, papildu informāciju var meklēt arī
VAAD resursos.
Izvēloties apkarošanas metodi, jāņem
vērā invadētās platības lielums, audzes
blīvums, tās vecums un attīstības stadijas,
apvidus šķēršļotība, zemes izmantošanas
veids, augsnes īpatnības. Kā arī jāpārliecinās, vai teritorijai nav noteikts vides aizsardzības ierobežojums.
Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumi jāplāno un jāveic līdz pilnīgai audzes
iznīcināšanai. Pēc latvāņa izskaušanas teritorija ir jānovēro vismaz piecus gadus, ne-

drīkst pieļaut arī audzes atjaunošanos. Ir jāaizpilda un divdesmit gadus jāglabā veikto
latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumu
uzskaites žurnāls.
Veicot latvāņu apkarošanas pasākumus, ir
jāatceras par darba drošību, citādi sekas var
būt nepatīkamas un var pat nākties meklēt
mediķu palīdzību. Latvāņu izplatības ierobežošanas pasākumus var veikt tikai pilngadīgas personas. Pirms uzsākt cīņu ar indīgo augu, ir jāparūpējas par individuālajiem
darba aizsardzības līdzekļiem: šķidrumu
necaurlaidīgu apģērbu, gumijas zābakiem,
gumijas aizsargcimdiem, neaizsvīstošu
sejas masku un aizsargbrillēm. Pēc darbu
beigšanas visi aizsardzības līdzekļi ir jānomazgā, lai uz ķermeņa nenokļūtu latvāņu
sula.
Ja nu tomēr ķermenis ir nonācis saskarē
ar latvāņu sulu, ir svarīgi laikus rīkoties.
Cietušajam ir jāizvairās no tiešiem saules
stariem un apgaismojuma, kas veicina audu
bojājumus. Ķermeņa daļas, kuras skārusi
latvāņu sula, nekavējoties jāmazgā ar ūdeni
un ziepēm 15 minūtes. Savukārt, ja latvāņa
sula nonākusi acīs vai uz mutes gļotādas,
tā nekavējoties jāskalo ar tīru ūdeni. Cietušajam arī jāatbrīvojas no apģērba, kuru
skārusi latvāņu sula. Protams, nepieciešamības gadījumā jāvēršas pēc palīdzības pie
mediķiem.
Krāslavas novada pašvaldība aicina
zemju īpašniekus, kuru teritorijas ir invadētas ar latvāni, iesaistīties latvāņu
izplatības ierobežošanas pasākumu veikšanā. Zemes īpašniekiem vai apsaimniekotājiem latvāņi jāapkaro ne tikai lauksaimnieciskās ražošanas teritorijās, bet
arī mežmalās, mežos, ceļmalās.
Darām zināmu, ka informācija par minētajām platībām tiks sniegta arī LAD,
ka tiks ņemta vērā pie platību maksājumiem.

darbi, notikumi, cilvēki

INDRĀ DARBU UZSĀK LAIMES MUZEJS

Pašā saulgriežu dienā Indrā svinīgā gaisotnē tika atzīmēts divu
Krāslavas novada domes īstenoto
projektu noslēgums, kuru rezultātā
ir izveidots jauns tūrisma objekts –
Laimes muzejs.
2016. gadā Krāslavas novada
dome, atsaucoties uz vietējo Indras
iedzīvotāju iniciatīvu, sagatavoja projektu „Laimes muzeja ēkas
pielāgošana un rekreācijas objekta
izveidošana Indras pagastā”. Projekta ietvaros tika paredzēts Indras pagasta saietu nama ēku, kas
kādreiz tika celta kā luterāņu baznīca, pielāgot muzeja vajadzībām
un izveidot vairākas ekspozīcijas.
2017. gadā tika iesniegts vēl viens
projekts „Laimes muzeja labiekārtošana Indras pagastā, pakalpojuma pieejamībai un kvalitātei”, lai
papildinātu ekspozīciju klāstu, kas

ļautu muzeja apmeklētājiem līdzdarboties un interesanti pavadīt laiku laimes meklējumos. Abi projekti
tika iesniegti biedrības „Krāslavas
rajona partnerība” izsludinātajos
projektu konkursos, kuru rezultātā
varēja pretendēt uz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) līdzekļiem, lai veicinātu
kvalitatīvas dzīves vides attīstību
un nodrošinātu iespējas radošai un
profesionālai izaugsmei.
Laimes muzejs atrodas Sporta
ielā 2, Indrā, Indras pagastā. Ieeja
muzejā ir bez maksas. Muzejs ir
atvērts apmeklētājiem ceturtdien
un piektdien no 11.00 līdz 22.00,
sestdien un svētdien no 11.00 līdz
14.00, otrdien un trešdien apmeklētājiem lūgums laicīgi zvanīt (tālr.
+371 20266514) un pieteikt savu
vizīti, savukārt pirmdiena ir brīvdiena.

Muzeja telpās var apskatīt dažādas ekspozīcijas, kā arī iesaistīties
radošās aktivitātēs un interesanti
pavadīt laiku kopā ar draugiem,
ģimeni vai kolēģiem. Tas arī bija
viens no galvenajiem uzdevumiem
– izveidot vietu, kur katrs apmeklētājs var aktīvi darboties, lai izprastu, kas tad viņam ir laimes sajūtas
pamatā. Muzeja apmeklētājiem
nav noteikts vecuma ierobežojums. Laimes muzeju var apmeklēt
ne tikai gados jauni, bet arī sirdī
jauni un laimīgi cilvēki. Muzeja
telpās, savlaicīgi piesakoties, var
ieplānot radošās darbnīcas skolē-

niem, grupu ekskursijas tūristiem,
ģimeņu izbraucienus un kolektīvu
saliedēšanas pasākumus. Sevišķi
interesants muzejs būs ārzemju tūristiem, kuri vēlas redzēt, kā dzīvo
vietējie iedzīvotāji ES pierobežā un
no muzeja torņa vērot skatu uz Latvijas un Baltkrievijas pierobežas
teritoriju. Apmeklētāji tiek īpaši aicināti izmantot iespēju un apmeklēt muzeju darba stundās vakaros,
jo krēsla un izgaismojums muzeja
telpām piedod sirreālu atmosfēru
un noskaņu.
Apmeklējiet Laimes muzeju un
esiet laimīgi Krāslavas novadā!
Aina Dzalbe,
projektu speciāliste
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KRĀSLAVAS DRAUDZES PRĀVESTS
EDUARDS VOROŅECKIS
SAŅĒMA APBALVOJUMU

28. jūnijā Polijas Republikas prezidents Andžejs
Duda vizītes laikā Daugavpilī piešķīra valsts apbalvojumus Latvijā dzīvojošiem
pilsoņiem par ieguldījumu
vienotības un sadarbības
veicināšanā starp tautām.

Starp apbalvotiem bija Rīgas

arhibīskaps metropolīts Zbigņevs
Stankēvičš, kurš saņēma Polijas
Republikas Nopelnu Ordeņa oﬁciera krustu par izciliem nopelniem Baznīcas labā Austrumos kā
arī poļu kultūras un tautas tradīciju veicināšanu un darbību poļu
minoritātes labā.
Starp garīdzniekiem, kas ieguva

apbalvojumus no prezidenta rokām, bija arī Krāslavas draudzes
prāvests Eduards Voroņeckis, kurš
saņēma Nopelnu Ordeņa kavaliera
krustu, un pr. Andris Ševels MIC,
Daugavpils Jēzus Sirds draudzes
prāvests, kurš saņēma Nopelnu
Sudraba Krustu.

darbi, notikumi, cilvēki

TIKA ATKLĀTS PĀRBŪVĒTAIS
KRĀSLAVAS PILS PARKA STADIONS

PROJEKTS JAUNIEŠIEM „PROTI UN DARI”

Ja esi jaunietis vecumā no 15
līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu
darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA)
kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā „PROTI un DARI!”
(Nr.8.3.3.0./15/I/001).
Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais projekts „PROTI un DARI!”
ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek
sniegts individuāls atbalsts tieši
viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un
vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma
(IPP), piedāvājot dažādus atbalsta
pasākumus – mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības
kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas iepazīšanai, pirmās darba
pieredzes/prakses iegūšanai u.c.,
kuru īstenot palīdzēs programmas
No 8. līdz 15. jūlijam Krāslavā norisinājās Vispasaules latviešu ģimeņu saiets 3x3 Latvijā. Krāslavieši saieta saimnieku
godā bija pirmo reizi un laipni
uzņēma savus viesus – latviešus no visām pasaules malām.
Nedēļas laikā saieta dalībnieki
uzturējās Krāslavas pamatskolas
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas
telpās. Katra Krāslavā pavadīta

vadītājs un mentors.
Projekta īstenošanas laiks:
2017. gada janvāris – 2018. gada
decembris.
Līdz 2018. gada 30. jūnijam
sešpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta „Proti
un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros
viņi ieguva pirmo darba pieredzi
un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un
saņēma profesionālās pilnveides
apliecības friziera un vizāžista
specialitātēs, ieguva B kategorijas
autovadītāja apliecību, individuāli
apguva latviešu valodu un kārtoja
valsts valodas prasmes pārbaudi,
kā arī iesaistījās nevalstisko organizāciju darbībā. Pašlaik projektā
esošie jaunieši mācās autovadītāju
kursos, apgūst lietveža darba iemaņas pašvaldības iestādē un piedalījās apmācībās elektrodrošības
kvaliﬁkācijas grupas iegūšanai.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.

gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā atbalsta
mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu
garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekts, kuru īsteno
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām.
Pieteikties var:
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu:
inta.murane@kraslava.lv
vai zvanot pa tālr. 2927874
Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI”
koordinatore

KRĀSLAVĀ VIESOJĀS LATVIEŠI
NO VISĀM PASAULES MALĀM
diena 450 saieta dalībniekiem
bija piepildīta ar izglītojošām aktivitātēm, dziesmām, dejām un
citiem pozitīviem notikumiem.
Ingas Pudnikas
foto

Pirms 6 gadiem Krāslavas novada
aktīvākie jaunieši piedalījās Krāslavas
pils parka plānošanā, zīmējot skices un
plānojot aktīvās atpūtas un sporta zonas.
Krāslavas jaunieši piedalījās 6 semināros
par parku zonējumu, parku plānošanas
pamatprincipiem, parku veidiem, parku
izveidošanas labāko praksi Latvijā un Eiropā, kā arī atpūtas vietu vizualo izveidošanu Grāfu Plāteru pils parkam Krāslavā.
Šīs darba grupas rezultātā tika apkopotas
idejas, kuras parku plānošanas speciālisti
lika par pamatu tehniskās dokumentācijas
izstrādei.
Krāslavas novada pašvaldība, turpinot
attīstīt aktīvās atpūtas un sporta objektus pilsētā Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība”8.1.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana
Krāslavas Valsts ģimnāzijā un Krāslavas pamatskolā” ietvaros, veica grāfu
Plāteru pils parka stadiona pārbūvi. Projektējot Krāslavas pils parka aktīvo
zonu, tika ņemts vērā, ka parks ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis.
Krāslavs pils parka pārbūves darbi sevī ietvēra
būvlaukuma
sagatavošanas un zemes darbus,
vieglatlētikas stadiona un
futbola laukuma atjaunošanu, futbola zāliena
ierīkošanu,
apzaļumošanu, ceļu un ārējo tīklu
uzstādīšanu, nožogojuma
un atbalsta sienas uzstādīšanu, labiekārtojuma elementus, ēkas būvniecību
tiesnesim, stadiona ēkas elektropiegādes darbus, iekšējo un ārējo tīkli izbūvi,
elektropiegādi, sēdvietu ierīkošanu.
Sakārtota un optimatizēta skolas vide nodrošinās izglītības procesa kvalitātes uzlabošanos un izglītojamo maksimāli ērtāku mācību procesa organizēšanu.
Svinīgajā atklāšanā, kura norisinājās12.jūlijā pils parkā, Krāslavu ar savu
klātbūtni pagodināja Ineta Radeviča, Latvijas vieglatlētikas savienības prezidente.
Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18
EUR, ERAF līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021.gada 31.decembrim.
Juta Bubina, projekta vadītāja

Daļa „Krāslava-Izvalta” ceļa posma tika noklāta ar dubulto virsmu.
Elvīras Škutānes foto
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JAUNĪBAS GADI SVEŠUMĀ

Jūnija beigās savu 80 gadu jubileju svinēja krāslavietis Konstantīns
Pontaks - Krāslavas rajona politiski represēto kluba dalībnieks. Dzimšanas dienā jubilāru apciemoja un apsveica kluba priekšsēdētāja Andīna
Japiņa.
Konstantīns Pontaks pastāstīja, ka bieži atceras to dienu, kad tika
arestēts un aizvests uz tālo Omsku. Nebija par izņēmumu arī dzimšanas
diena – jubilārs dalījās atmiņās par saviem jaunības gadiem un dzīvi
svešumā.
Konstantīnu un viņa
jaunāko māsu arestēja
Ezernieku skolā, stundu
laikā, un uzreiz aizveda
uz dzelzceļa staciju. Pusaudžiem paveicās ar to,
ka viens no šī briesmīgā
reisa pasažieriem bija
viņu tēvocis, kurš paspējis paņemt līdzi produktus. Tikai pateicoties viņam, bērni necieta badu.
Līdz Sibīrijai vilciens
gāja, neiebraucot lielās
pilsētās, jo varas pārstāvji nevēlējās reklamēt
iedzīvotāju
masveida
deportācijas. Pirmo reizi
iziet no vagona viņiem
atļāva, kad Urālu kalni jau palika aiz muguras. Pēc divām nedēļām vilciens apstājās Omskas apgabala Poltavas rajonā.
Līdz dzīvesvietai viņi brauca ar buļļu pajūgu. Atmiņā palika īpatnējas
skaņas - vietējie iedzīvotāji, dzenot buļļus, kliedza: „Cob-cobe!”
Konstantīnu un viņa māsu nometināja uz dzīvi pie divām sievietēm
– mātes un meitas - un jau trešajā dienā uzlika par pienākumu strādāt
kolhozā, govju fermā.
Pirms tam vietējo
iedzīvotāju
vidū tika veikts
propagandisks
darbs – stāstīja, ka
pie viņiem atvedīs noziedzniekus.
Taču, kad cilvēki
ieraudzīja, ka šie
„noziedznieki” ir
ģimenes ar maziem
bērniem, tad, kā atceras Konstantīns,
sibīrieši, neskatoties uz to, ka viņiem pašiem nebija nekā liekā,
dalījās produktiem, atnesa segas
un daudz ko citu un bija noskaņoti ļoti labvēlīgi.
Rudenī Konstantīnu un viņa
māsu aizsūtīja uz taigu, kur viņi
veica smagus mežizstrādes darbus. Tikai pēc gada Konstantīnam uzsmaidīja veiksme – viņu
pārcēla uz rajona centru – Znamenskoje ciematu, kur viņam
bija jāveic būvniecības darbi, ko
vadīja Bruno Līcītis, students,
kas tika izsūtīts no Rīgas. Viņš
piedāvāja Konstantīnam apgūt
celtnieka profesiju. Novērtējot
lauku puiša centīgumu (viņam
labi padevās visi darbi), vietējā
vadība nosūtīja Konstantīnu uz
Omsku - mācīties tehnikumā.
Veiksmīgi pabeidzis celtniecības tehnikumu, Konstantīns atgriezās Znamenskas rajonā, kur strādāja par celtnieku-tehniķi. Pēc trim gadiem viņš sāka domāt par to, kā
atgriezties mājās.
Konstantīns labi
zināja krievu valodu un bez problēmām uzrakstīja
vēstuli, kurā minēja faktus, kas liecināja par to, ka viņš
un māsa izsūtīti
nepamatoti. Saņemot atteikumu,
puisis nezaudēja
cerību un rakstīja atkal, tagad jau
pašam Klimentam
Voršilovam. Tikai pēc trešās vēstules atnāca atbilde, ka viņi patiešām
ir izsūtīti nepamatoti.
1955. gadā Konstantīna ģimene tika reabilitēta, un viņš ar māsu atgriezās dzimtenē.
Elvīra Škutāne, autores foto un fotomateriāli no J. Pontaka

svētki un jubilejas

BRIGITAS UN IGNATA
BRILJANTA JUBILEJA

Pirms desmit gadiem Brigita
un Ignats Ļaksas svinīgi atzīmēja
Zelta kāzas. Pāris atkal salaulājās,
un tajā dienā - Zelta kāzās - viņus
sveica bērni, mazbērni, radi un
draugi. Šogad ir pienākusi kārta
svinēt briljanta jubileju – Brigita
un Ignats ir nodzīvojuši laulībā jau
60 gadus.
Jaunībā Ignats bija apskaužams
līgavainis – stalts, glīts, labi audzināts, nedzēra, skaisti dejoja. Ignats
pastāstīja, ka pirms dienesta armijā draudzējās ar četrām meitenēm.
Reiz uz kādu ballīti atnāca visas
četras, tad puisis, lai viņas neapvainotu, neaicināja dejot nevienu
no tām, bet ielūdza savu kaimiņieni Fraņu. Pēc četriem gadiem
armijā Ignats atgriezās mājās ar
harmonikām. Patstāvīgi iemācījās
spēlēt un bieži vien izklaidēja tautu appļāvību un talku laikā.
Nākamie vīrs un sieva dzīvoja
kaimiņu sādžās, Skaistas pagastā.
Satikās ne tikai brīvdienās, kad
notika dejas, bet arī ikdienā. Kad
Ignats strādāja laukos, Brigita bieži apciemoja viņu un atnesa ūdeni
vai uzcienāja ar gardiem āboliem.
Kopš tā laika jautra un labestīga
meitene iekrita Ignata sirdī. Bet
Brigita apgalvo, ka viņai visvairāk
patika puiša kājas.
„Viņš atnāca, apsēdās, bet es
skatījos uz viņa kājām, tās bija
ļoti akurātas un smalkas! Tā, lūk,
iepatikās man viņa kājas, un viss!”
smej Brigita.
Divus gadus jaunieši draudzējās, trešajā – nolēma apprecēties.
„Drīz es atnākšu tevi bildināt!”
brīdināja Ignats nākamo līgavu.
Bet tagad, atceroties to dienu,
joko: „Man nemaz negribējās nekur iet. Es piedāvāju preciniekiem
aiziet līdz pakalniņam, iedzert šņabi un atgriezties atpakaļ.”
Kāzas tika nosvinētas jūlijā –
skaistā un saulainā dienā.
„Tagad jaunieši brauc uz baznīcu, sēžot greznās mašīnās,” uzsvēra Brigita, „bet mēs braucām
laulāties ar pašizgāzēju: līgava
un līgavainis - kabīnē, bet viesi –
kravas kastē. Toties kāzas izdevās
jautras, bija laba mūzika un daudz
jauniešu.”
Kāzu kleita līgavai arī bija ļoti
pieticīga, tā bija šūta no baltā
stāpeļa. Jaunā sieva ieradās vīra
mājās bez pielocītā pūra, ar vienu
segas pārvalku, ko aizņēmās no
māsīcas, un jau pēc mēneša viņa
to izmazgāja un atdeva.
Savu tēvu Brigita neatceras,
viņš nomira, kad meitenei bija tikai trīs gadi. Ģimenē palika piecas
meitas, vismazākā gulēja šūpulītī,
un pēc tēva nāves visus vīriešu
darbus veica vecākā māsa. Kad
sākās kolektivizācija, bija jānodod
kolhozam govs un zirgs. Kad lopiņus veda prom no pagalma, visi
raudāja.
Ģimene necieta badu, taču nebija arī nekā lieka. Brigita atceras,
ka māte mala graudus ar dzirnakmeņiem. Kad cepa maizi no šādiem miltiem, tā bija tumša, rupja,
ar klijām. Māsa, atnākot no skolas,
sūdzējās: „Lūk, Annai ir skaista un
balta maize, bet man savu ir kauns
izņemt no somas.”
Brigitai nebija laika mācīties.
„Esmu beigusi trīs klases un ceturto - gaiteni,” smejas Brigita. „Mācības man padevās ar grūtībām,
un Valteru skola bija tālu. Vēlāk

es sāku iet uz Pavlinovas skolu ar
krievu mācību valodu. Eksāmenā
matemātikā dabūju divnieku, un
mamma teica, lai es palieku mājās.
Ko darīt? Paņēmu cirvi un gāju uz
mežu cirst malku.”
Stāstot par savu bērnību un jaunību, Brigita ar maigumu raugās uz
savu vīru: „Un ne reizi visa mūža
garumā viņš nepārmeta man, ka
esmu no nabadzīgas ģimenes un
ka man nebija ne graša, kad sākām
dzīvot kopā viņa mājās.”
Ignata ģimene bija vēl lielāka
nekā viņa līgavai. Tēvam no vienas sievas bija 12 bērni, bet, kad
sieva nomira, viņš 50 gadu vecumā apprecējās otro reizi ar 18-gadīgu meiteni. Viņa dzemdēja vēl
11 bērnus, viens no kuriem bija
Ignats. Tāpat kā daudzās ģimenēs
tajā laikā izdzīvoja ne visi.
1946. gadā tēvs nomira, un 11
gadu vecumā Ignats palika mājās
par saimnieku. Viņš apstrādāja
septiņus hektārus zemes - pļāva,
ara, sēja. Vajadzēja ne tikai pabarot ģimeni, bet arī izpildīt nepieciešamo normu. Mazais Ignats
mācījās vienā klasē trīs gadus.
Sāka mācības decembrī, kad beidzās visi lauku darbi, un jau marta
beigās atkal bija jāstrādā – jāsēj,
jāar, jāsagatavo siens. Galu galā
skolā viņš pabeidzis tikai trīs klases.
„Sāku dzīvot vēl Ulmaņa laikos,
piedzīvoju Staļina varas ienākšanu, tad vāciešus un atkal Staļinu.
Pēckara laiks bija ļoti smags,” atceras Ignats.
Izglītības trūkums netraucēja
Ignatam patstāvīgi apgūt celtnieka
amatu. Daudz ko viņš iemācījās
armijā, un, atgriezies no dienesta,
strādāja kolhozā par celtnieku.
„Daudzi skraidīja šurpu-turpu,
strādāja laukkopībā, fermā, par
traktoristiem. Bet es no pirmās
dienas un līdz pat pensijai nodarbojos ar vienu lietu – celtniecību,”
pastāstīja Ignats. „Tēva māja bija
jau veca, tāpēc es nopirku labu
guļbūvi un uzcēlu jaunu māju no
sākuma līdz beigām pats savām
rokām.”
Ļaksu ģimenē ir divas meitas –
Leongīna un Taida, četri mazbērni un seši mazmazbērni. Jaunākā
meita aizgāja no darba un pārcēlās
ar savu vīru no Krāslavas uz laukiem, jo vecāki vieni paši vairs netiek galā ar visiem darbiem. Agrāk
šajā sādžā bija seši saimnieki, ziemas vakaros cilvēki bieži sapulcējās, spēlēja kārtis, bet tagad te ir
palikušas tikai Ignata mājas.
Brigita visu mūžu pavadīja mā-

jās, savā dzimtajā sādžā, un nekur
tālāk par Daugavpili neizbrauca.
Viņa ir ļoti ticīgs cilvēks, jaunībā
katru svētdienu gāja kājām uz baznīcu, vēlāk iegādājās velosipēdu.
Tagad, kad veselības stāvokļa dēļ
tikt līdz dievnamam ir grūti, sieviete klausās Svēto Misi pa radio.
„Mēs neesam svētie, protams,
kādreiz arī strīdamies. Ignats var
divas nedēļas nesarunāties, ja ir
sadusmojies. Bet es ļaunu prātu
ilgi neturu – varu sadusmoties, bet
tikai uz mirkli, un tad viss atkal ir
aizmirsts. Sāku pielabināties vīram - apskauju, sabučoju un gaidu, kad uzsmaidīs un sāks runāt,”
ar smaidu skatoties uz vīru, atzinās
Brigita.
Ignats: „Pa televizoru rāda dažādas ģimenes – daži kaujas, lamājas. Mums ģimenē tā nekad nav bijis, ne reizi neesam pacēluši roku
viens pret otru.
Ignats atceras gadījumu, pēc
kura, var uzskatīt, ir dzimis no
jauna. Pēc liellopu nodošanas
Krāslavā bija jānokļūst līdz mājām. Noīrēja kravas mašīnu. Veceļos pretimbraucošs pašizgāzējs
aizķēra mašīnu, kuras kravas kastē brauca cilvēki, un tieši pie tās
malas, kur stāvējis Ignats. Kravas
kastes mala tika izrauta no viņa rokām, un tie, kas sēdēja aizmugurē,
izkrita tieši uz asfalta, bet Ignats
palika augšā sveiks un vesels.
„Lūk, tāds brīnums ar mani ir
noticis!” brīnās Ignats.
Brigita pastāstīja par citu gadījumu. Kādu dienu viņa un māsa ārdīja sienu. Kad darbs bija padarīts,
Brigita gribēja doties mājās un
mazgāt grīdas, un pēc kāda laika,
kad zāle izžūs, atgriezties un salikt
sienu kaudzēs. Taču māsa pierunāja viņu palikt, nedaudz pagulēt
un atpūsties ēnā. Brigita apgūlās
un aizmiga. Pamodās, kad sākās
lietus. Un ieraudzīja, ka Ignats jau
skrien glābt sienu.
„Ak dievs, kāds kauns man bija
vīra priekšā!” pieliekot rokas pie
sirds, iesaucās Brigita.
21. jūlijā visa ģimene un Ignata
un Brigitas viesi pulcēsies Skaistas baznīcā uz Svēto Misi, bet pēc
tam dosies uz svinībām – godināt
dzīvesbiedru pāri un svinēt Briljanta kāzas.
Vēlam veselību jubilāriem Briljanta kāzu dienā un ceram, ka 65
gadu jubilejā – savās Dzelzs kāzās – Brigita un Ignats izstāstīs vēl
daudz citu interesantu gadījumu
no savas dzīves.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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RADOŠI UN KREATĪVI „HELLO!”

Angļu valodas gaisotnē jūnija
mēnesis Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā iesākās kreatīvi un
ar vārdiņu „Hello!” angļu valodā
nelielam bērnu skaitam, taču ar katru nedēļu mūsu kļuva arvien vairāk.
Tas nozīmēja, ka papildus iknedēļas
mērķiem nāca klāt vēl viens ļoti nozīmīgs uzdevums – sadraudzēties ar
pārējiem, neskatoties uz to, ka bija
gan lielāki bērni, gan mazāki. Tādēļ
vēl vairāk attīstījās komandas gars
(to centāmies izkopt jau kopš paša
sākuma), jo vecākajiem dalībniekiem nereti nācās palīdzēt jaunākajiem, kuri dažreiz sastapās ar grūtībām, veicot dažādus uzdevumus.
Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad,
lai izvairītos no haotiskuma darbā,
katrai nedēļai bija sava lielā tēma ar
konkrēti nospraustiem mērķiem.
Pirmā nedēļa bija veltīta komunikācijas prasmēm un Anglijas pētīšanai. Pirmajā dienā izveidojām savu
karogu saules formā. Bērni zīmēja
pašportretus, pildīja dažādas darba
lapas, kurās izklāstīja savas intereses un hobijus, stāstīja par sevi
un mācījās klausīties un sadzirdēt
citus, jo komandas darbā taču ir
svarīgi sadzirdēt un atbalstīt vienam otru. Kad iepazināmies viens
ar otru, sākām pētīt Anglijas skaistākās pilsētas. Vienu dienu veltījām
arī ļoti interesantai angļu tradīcijai
– tējas dzeršanai. Bērni pētīja dažādas tējas, izdomāja savas un pildīja
dažādus uzdevumus.

Otrajā nedēļā pievērsāmiem
mākslai un literatūrai. Šī nedēļa
bija tā, kura iedvesmoja bērnus, jo
komandas vairākumam zīmēšana
ir sirdslieta. Bērni pētīja budisma
simbolus - mandalas, relaksējās
un guva mierīgas sajūtas, krāsojot
tās un veidojot pašiem savas. Pēc
tā, kad palasījām pasakas, atradām
laiku arī apmeklēt mākslinieces un
rokdarbnieces Maijas Šuļģas izstādi Krāslavas Kultūras namā un
Krāslavas Mākslas skolas audzēkņu
diplomdarbus. Šīs izstādes visiem
ļoti patika un iedvesmoja zīmēt un
veidot rokdarbus – krāsainas medūzas no papīra šķīvjiem, lapsiņas no
kartona.
Trešo nedēļu pavadījām ļoti koši,
katru dienu nākot kādas konkrētas
krāsas apģērbā. Zilajā pirmdienā runājām par jūras un okeānu radībām,
sarkanajā otrdienā par vasaras ogām
un vitamīniem, baltajā trešdienā par
aitiņu Šonu no multﬁlmas, veidojām arī paši savas aitiņas, dzeltenajā
ceturtdienā par sauli kā siltuma elementu un kā kosmosa objektu, bet
zaļajā piektdienā devāmies dabā,
parunāt par vasaras saulgriežiem,
paēst sieru un padzert kvasu, kā arī
bērni veidoja ar svētkiem saistītus
plakātus no dabas materiāliem.
Ceturtā nedēļa ir noslēdzošā, tādēļ veltām to mazliet nenopietnākām lietām. Zīmējam dzīvniekus
un citas radības ar noslēpumu, mācāmies ne tik pazīstamo, bet popu-

lāro „cup song” jeb dziesmu no krūzītēm (katrs ar krūzēm sit konkrētu
ritmu, kopā veidojoties melodijai).
Izmēģinājām arī visiem pazīstamo
orientēšanos, taču neparastā veidā
– bērnu literatūras nodaļas telpā,
izmantojot grāmatu vākus un lappuses. Noslēgumā plānojam doties
nelielā piknikā pie skatu torņa, kur
arī sumināsim dalībniekus par piedalīšanos Krāslavas NC bibliotēkas
vasaras lasītāju ostā „Creative and
English”.
Četru nedēļu laikā visi sadraudzējās, iemācījās uzklausīt citus
un darboties komandā, kas noteikti
noderēs viņiem arī turpmāk. Jūnijs
bērniem iezīmējās kā jautrs un radošš mēnesis, par kuru būs daudz
ko stāstīt saviem draugiem, kuri, iespējams, nākamgad arī vēlēsies pievienoties Krāslavas NC bibliotēkas
„Creative and English” pulciņam.
Savukārt man kā skolotājai ir gandarījums par to, ka bērni vienmēr
devās mājup labā garastāvoklī un ar
smaidu sejā, kas liecina par ļoti labi
paveiktu darbu. Laiks pagāja nemanāmi ātri un teikt bērniem „Goodbye!” ir diezgan skumji.
Jolanta Marķeviča,
„Creative and English”
radošās darbnīcas trenere,
Krāslavas novada domes
pasākuma
„Par jauniešu nodarbināšanu
2018.gada vasaras periodā”
dalībniece

ĶĪNIEŠU VALODU VARĒS
APGŪT ARĪ KRĀSLAVĀ

Šī gada februārī Krāslavas Valsts
ģimnāzija nosvinēja savu 95 gadu
jubileju. Pasākuma laikā Pēteris
Pildegovičs, Latvijas Universitātes Konfūcija institūta direktors
un Ādolfa Pildegoviča – Krāslavas
1.vidusskolas skolotāja - krustdēls, piedāvāja iespēju arī mūsu
skolā apgūt ķīniešu valodu. Aptaujājot skolēnus un viņu vecākus,
noskaidrojām, ka ir liela interese
par Ķīnas kultūru un šīs valsts valodas apguvi, un tāpēc pieņēmām
izaicinājumu jau nākamajā mācību
gadā piedāvāt saviem skolēniem
mācīties ķīniešu valodu. Martā uzsākām sarunas par mācību procesa

organizēšanu, kā rezultātā septembrī Krāslavā ieradīsies skolotāja no
Ķīnas, kas strādās ar ģimnāzijas
skolēniem.
Žanis Kasparenoks, 18-gadīgs
jaunietis no Rēzeknes, kas jau trīs
gadus apgūst valodu un ir piedalījies ķīniešu valodas un runas konkursā „Ķīniešu valodas tilts”, katru
reizi izcīnot 1.vietu, stāsta: „Valoda
ir sarežģīta. Lielākais izaicinājums
- izruna, kas eiropiešiem nav pazīstama, un hierogliﬁ, kuru apguve
ir sarežģīta. Bet, ņemot vērā to, ka
Ķīna ir zeme, kas ļoti ātri attīstās
un tur vēl ir, kur augt, jo tālāk, ejot
uz priekšu, Latvijai būs vairāk ie-

spēju attīstīties, un šīs valodas studijas nākotnē man noteikti noderēs
- viena no tādām perspektīvākajām
jomām ir tieši pārtika, jo ķīniešiem
aug pirktspēja, un viņiem patīk tieši eiropiešu pārtikas produkti, kas
skaitās ekoloģiski tīri.”
Jāpiebilst, ka veiksmīgākajiem
valodas apguvējiem tiek piedāvāta
iespēja pilnveidot valodu un iepazīt valsts kultūru, piedaloties nometnēs Ķīnā, kā arī pēc skolas absolvēšanas izmantot iespējas studēt
Ķīnā. Lai mums izdodas!
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece

INDRAS PAMATSKOLAS GADA BALVA

Mācību gads Indras pamatskolā noslēdzās ar Gada
balvas pasniegšanas ceremoniju. Pasākums tika organizēts, pateicoties Krāslavas novada domes atbalstītajam
projektam, kuru bija uzrakstījuši Indras pamatskolas
skolēnu pašpārvaldes jaunieši.
Gada balvas skolēniem tika piešķirtas šādās nominācijās: Gada skolēns - viens skolēns no katras klases ar
visaugstāko vidējo balli (ne zemāko par 8, apkopojot
visus mācību priekšmetus), Gada olimpietis - skolēns
ar vairākām godalgotām vietām novada priekšmetu
olimpiādēs, Gada sportists - skolēns ar visspilgtākajiem sasniegumiem sportā, Gada mākslinieks - skolēni
ar panākumiem mūzikas/mākslas konkursos un skatēs,
Gada ārpusstundu darbā aktīvākais skolēns.
Pretendentus Gada balvai izvirzīja skolēni, mācību
priekšmetu un interešu izglītības skolotāji, kā arī klašu audzinātāji. Lēmumu par Gada balvas piešķiršanu
pieņēma Indras pamatskolas izveidotā komisija, ņemot
vērā skolēnu aptaujas rezultātus, skolas vadības un
skolēnu pašpārvaldes ieteikumus.
Indras pamatskolas Gada balvas ieguvēji ir Dagnis
Beitāns-Špaks, Agata Pogumirska, Karims Klimanis,
Jeļizaveta Abrosimova, Arīna Kangizere, Jurģis Jākobsons, Kristīne Borisova, Marta Kangizere, Deniss Sa-

požnikovs, Ņikita Neverovskis, Diāna Baldiņa, Daniils
Lakotko, Ksenija Bārtule.
Pretendenti, kuri katrā nominācijā ierindojās 2. un 3.
vietā, saņēma piemiņas pildspalvas un saldas balvas.
Visu Gada balvas saņēmēju vārdi tika ierakstīti Indras pamatskolas muzeja grāmatā.
Mums ir liels prieks, ka Latvijas jubilejas gadā skolā
pirmo reizi notika šāds pasākums. Prieks, ka tika sumināti skolēni, kuri ar saviem sasniegumiem popularizē
Indras pamatskolas vārdu.
Indras pamatskolas skolēnu pašpārvalde

TIKSIMIES NĀKAMGAD!
Ir noslēgušās Krāslavas Bērnu un jauniešu centra vasaras radošās
nodarbes „Nāc, rodi un radi” sākumskolas vecuma bērniem. Nodarbību
dažādību nodrošināja visi BJC pedagogi. Šogad pirmās darba iemaņas
skolotāju palīgu amatā īstenoja mūsu pašu pulciņu ilggadējās audzēknes
Evelīna Saksone un Alise Samsonoviča. Bērniem ļoti patika darboties ar
jaunietēm. Atvadoties lūdza jaunās skolotājas atnākt nākamgad.

Nodarbju laikā no plkst. 9.00 līdz plkst. 14.00 tapa dažādi darbiņi:
suvenīri no termo mozaīkas, auduma, diegiem, papīra, polimermāla.
Īpaši bērniem patika (meitenēm arī) nodarbības ar koksni pie skolotāja
Imanta. Interesantas, aizraujošas un informatīvi bagātas nodarbības
nodrošināja skolotāji Viktorija, Anatols, Aina, Larisa, Sanita, parka
pārvaldnieks Eduards!
Visiem patika ekskursija uz „Klajumiem”, nodarbības pie zirgiem.
Mēs mācījāmies kontaktēties, spēlēt komandā, analizēt kopīgi pavadīto
laiku, sarunāties gan nodarbībās, gan spēlēs, gan sacensībās un konkursos.
Tradicionālā „Zaļā trasīte” vienmēr topā.
Visi bērni gāja uz vasaras atpūtu ar vārdiem „Tiksimies nākamgad!”
Rita Vekšina,
BJC direktore

PAMATS STABILAI
NĀKOTNEI

29. jūnijā Profesionālās izglītības
kompetences centra „Rīgas Valsts
tehnikums” (RVT) Krāslavas teritoriālās struktūrvienības svinīgajā
pasākumā desmit absolventi, kas
veiksmīgi nokārtojuši kvaliﬁkācijas eksāmenu, saņēma diplomus
par profesionālo vidējo izglītību un
iegūto specialitāti - „Auto virsbūvju remontatslēdznieks”.
Izglītības dokumentu pasniedza
RVT direktore Dagnija Vanaga.
Uzrunājot klātesošos, mācību iestādes vadītāja uzsvēra, ka ir gandarīta par to, ka kopš tehnikuma
Krāslavas ﬁliāles atvēršanas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu skaits ir ievērojami pieaudzis.
Dagnija Vanaga pateicās pašvaldībai par sadarbību un nozīmīgu atbalstu profesionālās izglītības attīstībai Krāslavā un atzina, ka augstu
vērtē iespēju saņemt pašvaldības
palīdzību. Tehnikuma vadība ir
ieinteresēta turpināt savstarpējo sadarbību un plāno izveidot Krāslavā
reģionālo profesionālās izglītības

kompetences centru, jo auto virsbūvju remontatslēdznieka specialitātes apgūšanu nepiedāvā neviena
cita izglītības iestāde Latvijā.
Vēršoties pie RVT Krāslavas
teritoriālās struktūrvienības pedagogiem, Dagnija Vanaga paziņoja,
ka viņus gaida jauns izaicinājums
– Aronsona ielā līdz septembrim
jābūt gatavai vēl vienai ēkai, kas
tiks izmantota mācību procesa nodrošināšanai un pasākumu rīkošanai. Līdz ar to Krāslavas teritoriālās struktūrvienības mācību bāzes
izveidošana būs pabeigta.
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības direktors Andžāns Aivars
novēlēja absolventiem neapstāties
pie sasniegtā un turpināt savu izglītību.
A. Andžāns atzina, ka neatkarīgi
no tā, kur nākotnē strādās vai mācīsies tagadējie absolventi, izglītība, ko viņi ir ieguvuši tehnikumā,
ir pamats stabilai nākotnei. Tā ir
neatņemama vērtība, kas nekad nezaudēs savu nozīmi.

Elvīra Škutāne, autores foto
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JAUNS ROTAĻU LAUKUMS
DZĪVOJAMO MĀJU PAGALMĀ
Pateicoties Krāslavas novada domes projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Sprīdīši” 2018.
gada jūnijā realizēja projektu „Sapņu pagalma atjaunošana Ezera ielā
18, Krāslavā”.

Jau 2017. gada vasaras sākumā, kad tika demontēti padomju laikā
uzstādītie bērnu metāla slidkalniņi un globuss, aktīvākie Ezera ielas 18,
Rēzeknes ielas 5 un Vienības ielas 28 vecāki nolēma piedalīties Krāslavas novada domes ikgadējā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi” un pretendēt uz pašvaldības ﬁnansējumu, lai atjaunotu bērnu rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā.
Projekta ietvaros ar SIA „Krāslavas nami” palīdzību tika demontēta
betona smilšu kaste. Kā rezultātā atbrīvojās vieta rotaļu laukuma koka
konstrukcijai, kas sastāv no slidkalniņa, šūpolēm un kāpnēm. Papildus
kompleksam no koka bluķīšiem vecāki izveidoja pakāpienu celiņu,
mazu galdiņu ar 5 krēsliņiem un nokrāsoja tos dažādās krāsās.
Jau tagad esam novērojuši, ka laukums gandrīz nekad nestāv tukšs.
To apmeklē gan lieli, gan pavisam mazi bērni kopā ar vecākiem. Milzīgs gandarījums, ka komplekss tik tiešām izrādījies vajadzīgs un jau
šovasar mūsu un blakus māju bērniem ir iespēja vasaras brīvlaiku īsināt
speciāli paredzētā rotaļu stūrītī. Iepriekšējos gados bērni regulāri dzenāja bumbu un spēlēja citas spēles uz mašīnām paredzētās braucamās
daļas, tādējādi apdraudot paši sevi. Sākot ar šo vasaru, vairums sācis
koncentrēties pagalma centrālajā zālājā, blakus rotaļu laukumam.
Liels paldies Krāslavas novada domei par projekta atbalstu, SIA
„Krāslavas nami” par palīdzību projekta realizācijā, kā arī visiem grupas „Sprīdīši” dalībniekiem, kas aktīvi piedalījās idejas realizācijas procesā.
Ir patiess prieks, ka daudzdzīvokļu māju pagalmā bērniem atkal ir
iespēja pavadīt brīvo laiku savas mājas tuvumā.
P.S. Taču ir arī otra puse… Ļoti gribētos, lai vecākā gada gājuma
cilvēki atcerētos, ka arī viņiem reiz bijuši bērni, kas arī, skaļi smejoties,
pavadīja savu brīvo laiku ārpus dzīvokļiem.
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Sprīdīši”

BIEDRĪBAS „STARIŅŠ” DALĪBNIEKI
APMEKLĒJA KALSNAVAS
ARBORĒTUMU

AO „Latvijas valsts meži” Kalsnavas arborētums („arbor” latīņu valodā nozīmē „koks”) atrodas Madonas novadā un tiek saukts par trešo
botānisko dārzu Latvijā. Jūnijā arborētums piesaista lielu apmeklētāju
skaitu ar vienu no lielākajām peoniju kolekcijām Baltijas valstīs un ikgadējiem Peoniju svētkiem.
14.jūnijā ekskursijas laikā arī krāslavieši novērtēja peoniju šķirņu
daudzveidību, pastaigājās rododendru, skujkoku, lapkoku un krūmu
(arī reti sastopamo) audzē, izgāja augu labirintu, baudīja ūdensrožu
skaistumu un jasmīnu aromātu. Visu ainavu kopumā, katrs kuram bija
vēlēšanas, varēja aplūkot no 25 m augsta skatu torņa. Savukārt Kalsnavas stādaudzētāva sniedza iespēju iepatikušos augus iestādīt savā dārzā.
Invalīdu biedrības „Stariņš”
biedri

Seniora sleja
„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI

Neformālās izglītības kursa „Senioru skola” vasaras semestris piesātināts interesantiem notikumiem, kas ir saistīti ar Latvijas, Latgales un
Krāslavas novada kultūru. Uzturot vasaras saulgriežu - garākās gada dienas - atzīmēšanas tradīciju, katru gadu tiek organizēta izzinoša pastaiga uz
Šokolādes kalnu. Vieta svinībām nav izvēlēta nejauši. Pagājušā gadsimta
divdesmitajos gados Šokolādes kalnu izpētīja un aprakstīja kā senu pilskalnu Ernests Brastiņš. Tas ir aizsargājams valsts nozīmes arheoloģijas
piemineklis. Pastāv versija, ka uz šī kalna sendienās varēja atrasties rituālu norišu vieta. Bet Krāslavas iedzīvotājiem šī ainaviskā pilsētas daļa
nomalē tradicionāli bija pastaigu un tikšanās vieta.
Šogad vasaras saulgriežu diena bija saulaina un karsta. Lielākā dalībnieku daļa parūpējas par savu veselību un drošību – uzvilka gaišas drēbes
un galvassegas, paņēma līdzi ūdeni. Parasti ekskursija uz Šokolādes kalnu
neiztiek bez šokolādes. Pagājušajā gadā viena no pastāvīgajām „Senioru
skolas” pasākumu dalībniecēm nolasīja klātesošo priekšā pašas sacerētu poēmu par šokolādi. Šoreiz viena dāma visu kompāniju uzcienāja ar
mājās gatavotu šokolādes torti, kuru īpaši šim pasākumam nodeva bērni
no Rīgas. Arī šoreiz vasaras saulgriežu svinētājus Šokolādes kalnā pavadīja muzikants un mūzikas instrumentu izgatavotājs Aleksandrs Maijers.
Viņa izpildījumā seno tautas dziesmu melodijas mūsdienīgā interpretācijā skaisti savijās ar dabas skaņām, radot neaizmirstamu svētku sajūtu.
„Senioru skolas” organizētāji ir pārliecināti, ka jaunāko radinieku dalība
senioru dzīvē ir ļoti svarīga. Paldies visiem, kas atzīst mūsu vērtības!
„Senioru skolas” programmā ir iekļauti pasākumu, kuri akcentē vecāka

gadagājuma cilvēku uzmanību uz mūsu pilsētas attīstības stāstiem. Maija
beigās norisinājās ekskursija uz Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju,
kur Eduards Danovskis iepazīstināja seniorus ar Latvijas simtgadei sagatavotu īpašu izstādi. Kā šīs tēmas turpinājums pagājušajā ceturtdienā
notika pastaigu ekskursija, veltīta Rīgas ielai – galvenajai pilsētas asij.
Karstā vasaras laikā padzīvojušiem cilvēkiem diezgan bīstami ilgi staigāt
pa pilsētas ielām, var pārkarst. Rūpējoties par savu veselību, ekskursanti
izmantoja pilsētas labiekārtotā centra priekšrocības - seno ēnaino parku,
centrālo laukumu ar strūklaku, soliņiem un skatu uz vēsturiskajām ēkām.
Seniori uzmanīgi klausījās stāstu par pilsētas pakāpenisku apbūvi un Rīgas ielas nosaukumu maiņu četru vēsturisko periodu laikā: vairāku grāfu
Plāteru paaudžu pilsētas pārvaldi 200 gadu laikā, neatkarīgās Latvijas Republikas laikā, padomju un mūsdienu Latvijas laikā. Pagātnes pārzināšana palīdz labāk izprast tagadni. „Senioru skola” pateicas Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja darbiniecei Baibai Matvejenko par palīdzību,
gatavojot vēsturiskos materiālus!
Pirms pašas ekskursijas sākuma notika viens vērā ņemams notikums.
Viena no aktīvākajām „Senioru skolas” pasākumu dalībniecēm bija uz
ilgāku laiku aizbraukusi projām no pilsētas un palaida garām dažas iknedēļas tikšanās reizes. Neskatoties uz ﬁzisku prombūtni, šai sievietei bija
iespējas sekot notikumiem „Senioru skolas” interneta lapā. Šajā ceturtdienā viņa ar prieku pievienojās grupai un dalījās savos iespaidos. Pēc sievietes vārdiem, prombūtnes laikā viņa ne tikai skuma pēc ierastajām tikšanās
reizēm draudzīgajā kompānijā, bet arī apskauda ar baltu skaudību notikumiem bagāto „Senioru skolas” dzīvi. Šis gadījums uzskatāmi demonstrē
to, ka pretēji stereotipiem vecāka gadagājuma cilvēkiem ir likumsakarīga
vajadzība ne tikai pēc draudzīgas saskarsmes un daudzveidīgiem sociālajiem kontaktiem, bet arī pēc regulāras sabiedriskās darbības. Turklāt tas
palīdz ilgāk palikt enerģiskam un saglabāt skaidru prātu. Daudzi speciālisti, piemēram, pazīstamais gerontologs Jānis Zaļkalns, uzsver, ka aktīvs
dzīvesveids vecumā dod iespēju sajust piederību līdzīgi domājošu cilvēku
grupai, pilsētas kopienai. Tas arī palīdz atslēgties no ikdienas sadzīves
rūpēm, sliktas pašsajūtas, skumjām domās un trauksmēm. Regulārā interesantā darbībā iesaistītie padzīvojušie cilvēki mazāk pakļauti depresijas
riskam, retāk slimo un retāk vēršas pēc medicīniskas palīdzības, labāk
izprot sabiedriskos procesus un izjūt lielāku apmierinātību ar savu dzīvi.
Ekskursiju programma jūlijam atrodas izstrādāšanas procesā. Tiek plānots ražotnes „Krāslavas avots” apmeklējums, izbraukuma ekskursija uz
Aglonu u.c.
Lai vairāk uzzinātu par „Senioru skolas” aktivitātēm, sekojiet mums
sociālajā tīklā -https://www.facebook.com/senioruskola/.
Piedalīties ekskursijā var jebkurš seniors, kas ir vecāks par 60 gadiem, iepriekš piezvanot pa tālr. 29412116 Tatjanai.

PENSIONĀRI
SAŅEMS
VAIRĀK

Nodokļu reforma, kas stājusies
spēkā no 2018. gada 1. janvāra, paredz vairākus iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) ieguvumus. Tostarp
arī neapliekamā minimuma palielināšanu pensijām.
Ja 2017. gadā pensijām piemērojamais gada neapliekamais minimums bija 2820 eiro gadā jeb 235
eiro mēnesī, tad no šī gada 1. janvāra
tas ir par 25 eiro lielāks, sasniedzot
250 eiro mēnesī. Nākamgad neapliekamais minimums palielināsies vēl
par 20 eiro, bet 2020. gadā sasniegs
jau 300 eiro mēnesī, kas dos taustāmu pienesumu pensionāru maciņos.
Daļai pensionāru
jābūt vērīgiem
Strādājošajiem pensionāriem, kuri
vienlaikus saņem gan pensiju, gan
darba algu, līdz ar jaunajām izmaiņām nepieciešams sekot līdzi kopējam ienākumu apmēram, jo īpaši, ja
tie ir lielāki par 1667 eiro mēnesī jeb
20 004 eiro gadā. Tā kā strādājošiem
pensionāriem gan pensijai, gan arī
darba algai piemēro samazināto 20
% IIN likmi, gada beigās var rasties
situācija, ka nodokļos samaksāts mazāk nekā nepieciešams.
Proti, tās personas, kuras saņem
pensiju un papildus ir arī algots darbinieks (algas nodokļu grāmatiņa ir
iesniegta darba vietā), gada ienākumi ir vairāk nekā 20 004 eiro, var
saskarties ar situāciju, ka gada beigās veidojas nodokļu starpība. Jaunā
kārtība paredz, ka ienākumiem līdz
20 004 eiro ir jāpiemēro samazinātā
20 % IIN likme, bet virs šīs summas
– 23 % IIN likme. Ja visa gada garumā darba devējs, aprēķinot algu,
piemēro 20 % IIN likmi, bet kopējie
ienākumi (pensija + darba alga + iespējams arī citi ienākumi) pārsnieguši 20 004 eiro, cilvēkam valsts kasē
var nākties piemaksāt to summu, par
kuru nav samaksāti nodokļi. Piemēram, ja strādājošais pensionārs gadā
būs nopelnījis 21 000 eiro un visu
gadu viņš būs maksājis 20 % IIN likmi, tad par summu virs 20 004 eiro
jeb 1996 eiro pensionāram var gada
beigās nākties piemaksāta vēl 3 %,
kas ir 59,88 eiro.
Nodokļu starpību var
kompensēt, iesniedzot čekus
Tomēr tas nenozīmē, ka uzreiz
būs jāver vaļā maciņš. Vispirms
pārbaudiet, vai esat iesnieguši visus
attaisnotos izdevumus, proti, čekus
par medicīnas, izglītības un citiem
attaisnotajiem izdevumiem, par kuriem pienākas naudas atmaksa no
valsts. Tādējādi šo summu, kuru nepieciešams piemaksāt nodokļos, var
samazināt vai pat nosegt.
Lai laikus novērstu nodokļa starpības rašanos, gadījumā, ja kopējie
ienākumi ir lielāki un tie ik mēnesi
pārsniedz 1667 eiro, ieteicams algas nodokļu grāmatiņā darbavietu
neatzīmēt kā galveno ienākumu
gūšanas vietu. Tādējādi darba algai
jau savlaicīgi tiks piemērota 23 %
IIN likme, un, gadam noslēdzoties,
personai nenāksies piemaksāt trūkstošo IIN. Ja gada beigās izrādīsies,
ka nodokļos ir samaksāts vairāk, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,
valsts šo naudu atmaksās.
Tāpat atgādinām - ja pensija ir
mazāka par 235 eiro mēnesī, tad, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju,
pensijai nepiemēroto neapliekamā
minimuma daļu var piemērot darba
algai un saņemt nodokļa atmaksu.
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DZIESMU UN DEJU SVĒTKOS RĪGĀ PIEDALĪJĀS 300 MŪSU NOVADA DEJOTĀJU UN DZIEDĀTĀJU

Uz XXVI Vispārējiem latviešu
Dziesmu un XVI Deju svētkiem
bija ieradušies vairāk nekā 43 000
dalībnieku no 118 Latvijas pašvaldībām, kā arī citām pasaules valstīm, kur latvieši uztur un attīsta
Dziesmu un deju svētku tradīciju.
No mūsu novada ceļu uz Dziesmu un deju svētkiem Rīgā mēroja
ap 300 dalībnieku: 10 deju kolektīvi - „Raita”, 3 grupas (vadītāja
Valda Timule), „Rudņa” (vadītāja
Ligita Pelnika), „Šaltupe” (vadītāja Inga Leikuma), „Rūtoj” (vadītājs Jāzeps Ornicāns), „Jumis”
(vadītāja Ingrīda Grišāne), „Rakari” (vadītāja Ingrīda Grišāne),
„Pastaliņas” (vadītāja Valda Timule), „Jautraviņa” (vadītājs Jāzeps Ornicāns); 2 kori -„Krāslava”
(vadītāja Olga Grecka) un „Nova”
(vadītāja Rita Andrejeva); 2 folkloras kolektīvi - „Mozī latgalīši”
(vadītāja Ligita Stivriņa), „Izvoltīši” (vadītāja Anda Leikuma) un
viens mazākumtautību mākslinieciskais kolektīvs „Viktorija” (vadītāja Tatjana Raciņa).
Krāšņajā svētku dalībnieku gājienā no Brīvības pieminekļa līdz
stadionam „Skonto” Krāslavas novada delegāciju vadīja Krāslavas
novada pašvaldības priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks.
Elvīras Škutānes
foto
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VIESTURS KAIRIŠS JAUNO FILMU
„PIĻSĀTA PI UPIS”
UZŅEMS LATGALISKI
No 9. jūlija sākas Viestura Kairiša jaunās spēlﬁlmas „Piļsāta pi upis /
Pilsēta pie upes” galvenais ﬁlmēšanas periods, kas ilgs līdz pat septembrim. Par ﬁlmēšanas vietām, pateicoties to spēkam, kolorītam un vitalitātei, izvēlētas Latgales pilsētas Krāslava, Ludza un Rēzekne, atsevišķas
ainas tiks ﬁlmētas arī Subatē, Jēkabpilī un Lietuvas–Latvijas pierobežā.

Filmas žanrs ir traģikomēdija, kurā jaunu cilvēku attiecību vieglums un
mīlestība uz nopietnu vēsturisko notikumu fona, pagājušā gadsimta 30.–
40. gados mainoties daudziem politiskajiem režīmiem, veido latviešu kinematogrāﬁjā līdz šim neierastu vēstījuma intonāciju. Producents Guntis
Trekteris uzsver, ka ﬁlmā būs daudz vērienīgu inscenējumu, tās stils būs
episks, jo jāataino daudzi Latvijas vēstures notikumi, tai skaitā padomju
un nacistu okupācijas, Otrais pasaules karš, deportācijas un holokausts.
Filma top pēc Gunara Janovska tāda paša nosaukuma romāna motīviem.
Filmai „Piļsāta pi upis” īpaši interesantu niansi piešķir ﬁlmas veidotāju
lēmums to uzņemt latgaliešu valodā, kura līdzās latviešu, krievu, vācu
valodām un jidišam būs ﬁlmas pamatvaloda. Viesturs Kairišs šādi pamato
savu izvēli: „Filma būs latgaliešu valodā – skaistākajā pasaules valodā.
Tā daudzi saka par valodu, ar kuru viņi uzauguši. Formāli esmu uzaudzis ar latviešu literāro valodu, taču viss skaistais, kas saistās ar manu
bērnību, lielākās un būtiskākās manas bērna dzīves atklāšanas emocijas
un pārdzīvojumi man notika latgaliešu valodā. Un latgaliešu valodā arī
notika Otrais pasaules karš. Tā kā mēs ﬁlmējam Latgalē, tad vēl jo vairāk
dabiski, ka ﬁlma būs latgaliski. Par to man ir īpašs prieks, jo valoda – tā ir
domāšana, tā ir mentalitāte, tas ir Visums. Valoda nosaka arī kinovalodu.
Varbūt tā nebūs maigi plūstoša upe, kas dabīgi piestāvētu latviešu literārajai valodai. Tā būs mežonīgi čalojoša un nekad nesavaldāma, mūžīgi
pāri malām plūstoša straume. Tā būs uzdrīkstēšanās. Tas būs risks, bez kā
mākslai varbūt vispār nav lemts piedzimt.”
Galveno varoni Ansi ﬁlmā atveido Dāvis Suharevskis no Gaigalavas,
viņa partneri ir lieliskie latviešu aktieri Agnese Cīrule un Gundars Āboliņš, arī leģendārais lietuviešu aktieris Jozs Budraitis. Anša lielo mīlestību
– ebreju meiteni Zislu atveido čehu aktrise Brigita Cmuntova.
Filmas „Piļsāta pi upis” pirmais ﬁlmēšanas periods notika šāgada ziemas aukstākajās dienās februāra beigās, apliecinot ﬁlmas veidotāju izturību un piedzīvojot ārkārtīgu interesi un atsaucību no Ludzas un Krāslavas
iedzīvotājiem; apmēram 300 no viņiem ar prieku piedalījās ﬁlmas masu
skatu uzņemšanā. Arī vasaras periodā ﬁlmas veidotājiem būs nepieciešami dažādi tipāži ﬁlmas epizodēm un masu skatiem, tāpēc jau kopš jūnija
ar vietējo mediju un „facebook” lapas palīdzību interesentus aicina pieteikties, sūtot savas fotogrāﬁjas un kontaktinformāciju.
Filmu ﬁnansē Nacionālais Kino centrs, arī Lietuvas un Čehijas kino
institūcijas, atbalsta Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un citu Latgales pilsētu
pašvaldības, kā arī privātie atbalstītāji „Circle K”, „Merrild”, „Salmo”,
„Tvaikonis” un citi.
Filmu plānots kinoteātros izrādīt 2020. gada sākumā, tās izplatītājs
Latvijā un Baltijas valstīs ir „ACME Film”, kas arī piedalās ﬁlmas ﬁnansēšanā.
Guntis Trekteris,
producents

Krāslavas novada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi
2018” ietvaros Indras jaunieši īsteno projektu „Keramikas darbu
izstāde „Latvju zīmes” – veltījums Latvijas 100 gadei un festivāla Latgales vainags jubilejai”,
kura mērķis ir izveidot keramikas
darbu izstādi „Latvju zīmes”, kura
tiks atklāta 2018. gada 3. augustā
festivāla „Latgales vainags“ ietvaros.
Lai izgatavotu keramikas darbus, 25.- 27. jūnijā tika organizētas radošās darbnīcas, kuru laikā
jaunieši veidoja māla darbus.
Izveidot mākslinieciski augst-

vērtīgus keramikas objektus tika
uzaicināti jaunieši, kuri ir mācījušies vai mācās Indras Mākslas un
mūzikas skolā un kuriem patīk un
padodas strādāt ar māliem.
Radošo darbnīcu tēma „Latvju
zīmes” pašlaik tiek bieži izmantota dizainā un amatniecības izstrādājumos, līdz ar to jauno mākslinieku uzdevums bija diezgan
sarežģīts – atrast svaigu skatījumu
un jaunas idejas tēmas atklāsmē.
Katrs radošo darbnīcu dalībnieks
strādāja ar kādu konkrētu zīmi.
Trīs dienu laika tika izgatavoti
interesanti un oriģināli darbi, no
kuriem tiks veidota izstāde.

kultūra
IZVALTAS PAGASTA JAUNIEŠU DEJU
KOLEKTĪVAM
„RUDŅA” IEGĀDĀTI JAUNI TĒRPI

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu
īstenots Krāslavas novada domes
projekts „Tērpu iegāde Krāslavas
novada Izvaltas pagasta jauniešu
deju kolektīvam „Rudņa””.
Projekta rezultātā Izvaltas pagasta
jauniešu deju kolektīvam “Rudņa”
sašūti 20 jauni tautas tērpu komplekti. Tautastērpu komplektā meitenēm
ietilpst: svītraini brunči, garais krekls, veste, apakšsvārki, linu brunči,
josta un kurpes. Savukārt zēnu komplektā ietilpst: bikses, veste, kakla
lakatiņš un kurpes.
Projekta mērķis ir saglabāt un
popularizēt kultūrvēsturisko mantojumu un tautas dejas tradīcijas
Krāslavas novada Izvaltas pagastā,
dažādojot sabiedrisko aktivitāšu iespējas jauniešiem un atjaunojot deju
kolektīva „Rudņa” tērpu fondu.
Jāņu dienas priekšvakarā daļa
deju kolektīva „Rudņa” dalībnieku
piemērīja savus ilgi gaidītos tautastērpus, kurus pirmo reizi prezentēsja
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētkos. Turpmāk, tērpjoties jaunajos tautastērpos, Izvaltas
pagasta jaunieši varēs radoši izpausties un lietderīgi pavadīt savu brīvo
laiku, kā arī, uzstājoties sava pagasta
un novada svētkos, veidos Krāslavas

novada latvisko vidi. Dejotāji cer, ka
jaunie tērpi veicinās lielāku interesi
vietējiem jauniešiem piedalīties deju
kolektīvā, radīs interesi par latviešu
tautas dejas tradīcijām, pievēršot
uzmanību raksturīgajām novada dejām, kā arī nodrošinās veselīgu dzīvesveidu, jauniešiem ﬁziski trenējoties mēģinājumos.
Kopējās projekta izmaksas5616,82 EUR, tajā skaitā ELFLA
publiskais ﬁnansējums – 5055,14
EUR, Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums - 561,68 EUR.
Deju kolektīva „Rudņa” dalībnieki
pateicas biedrības “Krāslavas rajona

partnerība” pārstāvjiem par iedrošinājumu un neizsakāmi lielo atbalstu
projekta izstrādē, Krāslavas novada
domei par līdzﬁnansējuma piešķiršanu projekta realizācijā, Izvaltas pagasta pārvaldes un Krāslavas novada
domes darbiniekiem par palīdzību
dokumentu sagatavošanā un Lauku
atbalsta dienesta Dienvidlatgales
reģionālās lauksaimniecības pārvaldes speciālistiem par atsaucību, lielo
pacietību un sniegtajiem vērtīgajiem
padomiem. Paldies katram, kurš noticēja šai idejai, atbalstīja ar padomiem, ieteikumiem, labiem darbiem
un labām domām.
Ligita Pelnika, projekta vadītāja

DEJOT PĀRTRAUC NE TĀPĒC, KA NOVECO,
BET NOVECO TĀPĒC, KA PĀRTRAUC DEJOT
Kas ir jaunība un kas ir vecumdienas? Dažādiem cilvēkiem ir atšķirīgā
izpratne par to. Vieni skatās uz cipariem pasē un šausminās, citi pieņem
novecošanu kā neizbēgamu procesu.
Taču ir arī tie, kas atrod prieku ikkatrā dzīves posmā. Jo vecums – tas ir
dvēseles stāvoklis, pār kuru gadiem
un laikam nav varas. Un tādas, sirdī
jaunas un enerģiskas dāmas, vieno
Eiropas deju kopa „Mežrozīte”. Šo
ansambli vada talantīga pasniedzēja
Aloida Andžāne. Pateicoties viņas
viedajai vadībai, „Mežrozīte” jau
vairāk nekā 10 gadus priecē skatītājus ar savām brīnišķīgām dejām.
Ne tikai Krāslavā, bet arī daudzos
pagastos un novados silti uzņem šī
kolektīva priekšnesumus. Mēs veiksmīgi uzstājāmies Ilūkstē, Indrā,
Andrupenē. Deju kopa „Mežrozīte”
aktīvi piedalās daudzos Latvijas mēroga festivālos. Šogad ansambļa dalībnieki jau dejoja Olainē, bet tagad
gatavojas braucienam uz festivālu

(Džesijs Ņūberns)

Riebiņos.
Cienījamās dāmas! Ja arī jūs esat
sirdī jaunas, ja jums patīk dejot, atnāciet pie mums un iesaistieties mūsu
brīnišķīgajā ansamblī, kurā valda
labestība, sapratne un savstarpējais
atbalsts. Neuztraucieties – jums viss

izdosies! Ne velti cilvēki saka: „Ja tu
vari runāt, tad varēsi arī dziedāt. Ja tu
vari staigāt, tad varēsi arī dejot!”
Gaidām jūs katru otrdienu plkst.
9.30 KN.
Deju kopa „Mežrozīte”

INDRĀ TIKS ATKLĀTA KERAMIKAS
DARBU IZSTĀDE

Ērika Zarovska, projekta vadītāja
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vasaras nometnes

DIENAS NOMETNE
„ESAM AKTĪVI KOPĀ!”

Biedrība „SPORTISTS” sadarbībā ar Krāslavas novada domi
ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā”
ietvaros rīkoja dienas nometni
„Esam aktīvi kopā” no 18 jūnija
līdz 22.jūnijam, kurā piedalījās 25
Krāslavas novada bērni.
Nometnes mērķis bija izglītot,
aizraut un motivēt bērnus vecumā
no 10 līdz 14 gadiem būt aktīviem
un apzināties veselīga dzīvesveida
nozīmi ﬁziskās un emocionālās
labsajūtas radīšanā un uzturēšanā.
Nometnes laikā bērni guva zināšanas un praktiskas iemaņas neformālā vidē par veselību veicinošām
un slimību proﬁlakses darbībām,
kā arī katru dienu bērni sāka ar
rīta vingrošanu, tādējādi uzskatāmi
izprotot kā mainās viņu labsajūta.
Katru dienu nometnes „Esam
aktīvi kopā!” dalībnieki apguva
jaunas sporta aktivitātes, jautrās
stafetes, spēles, kustību rotaļas,
fotoorientēšanos, kā arī dalībnieki
tika motivēti radoši izpausties te-

matisku puzļu veidošanā un veselīga uztura pagatavošanas darbnīcā.
Kvaliﬁcēti speciālisti pastāstīja
par veselīgu dzīvesveidu un garīgo
veselību un tās sekmēšanu.
Nometnes dalībniekiem tika
radītas iespējas sadarboties gan
komandās, gan izpausties individuāli. Lai bērni uzlabotu savas
komunikācijas prasmes un mācītos
sadarboties, tika izveidotas piecas
komandas, kuru nosaukumus bērni izdomāja kopīgi: „New York”,
„Zibenīši”, „Zviozdočka”, „Trakie
odi”, „Vasaras nometne”.
Nometnes laikā bija divi pārgājieni, viens no tiem uz Z/S „Kur-

mīši”, kur bērni guva zināšanas par
ārstnieciskiem augiem, kuri tiek
izmantoti tējās, kā arī bija iespēja
apskatīt, kā bišu izveidotās vaska
šūnas, kuras tiek pārstrādātas vaska loksnēs, bet vēlāk no loksnēm
tika veidotas sveces.
Pēc bērnu smaidiem un vēlmes
darboties varēja secināt, ka pavadītās dienas nometnē sniedza jaukus
momentus, jaunus draugus, jaunas
iemaņas un prasmes sadarboties
komandā.
Ilona Vanaga,
biedrība „SPORTISTS”

MAZO VALODNIEKU NOMETNĪTE

No 4. līdz 15. jūnijam Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā tika organizēta vasaras nometne projekta
„Mazo valodnieku nometnīte” ietvaros. Projektu uzrakstīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.
klases skolēnu grupa „Lingva”.
Nometnē piedalījās divdesmit četri 3.-4. klašu skolēni.
Kad radās ideja veidot vasaras
nometni, tika izvirzīts galvenais
mērķis – pilnveidot valodu prasmes spēļu un rotaļu formā.
Skolēni ne tikai pilnveidoja valodu zināšanas, bet arī gatavoja
inscenējumus latviešu un angļu
valodā. Vecāki, skolēnu draugi,

skolotāji tos varēja noskatīties
noslēguma koncertā.
Katru dienu bija arī organizētas
muzikālās darbnīcas, ritmikas un
sporta nodarbības. Skolēni dziedāja dziesmas, mācījās muzikālās
kustību rotaļas, spēlēja dažādus
mūzikas instrumentus ritmiskajā
orķestrī.
Skolēniem tika dota iespēja spēlēt iecienītas sporta spēles. Ritmikas nodarbībās skolēni gatavoja
aizraujošu ﬂešmobu. Brīvajā laikā
bērni spēlēja galda spēles, veidoja
suvenīrus un rotaļlietas.
Pateicoties tam, ka katru dienu
desmitās klases skolēni bija ar no-

metnes dalībniekiem, bērni ilgi
atcerēsies kopā pavadīto laiku.
Jaunieši ne tikai atbalstīja skolotājus, bet arī kļuva par labiem draugiem jaunāko klašu skolēniem.
Nodarbībās bērni ieguva jaunas
noderīgas zināšanas un pieredzi.
Esam pateicīgi Krāslavas novada Izglītības pārvaldei par projekta atbalstu, arī skolotājiem Olgai
Daleckai, Ludmilai Buhalovai,
Ritai Andrejevai, Ivanam Lukšam, Alīnai Lukšai, Ingrīdai Bernatei un 10. klašu skolēniem, kuri
palīdzēja realizēt projektu.
Irēna Bovtramoviča,
projekta koordinatore

SPORTISKĀ VASARA
AR FUTBOLA SPĒLES ELEMENTIEM

Laikā, kad Krāslavas novada jaunieši bija atpūtušies no mācībām skolā,
biedrība „Futbola klubs „Krāslava”” sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros rīkoja dienas nometni
“Sportiskā vasara”.
No 18. līdz 22. jūnijam 25 novada jaunieši piedalījās daudzveidīgās aktivitātēs. Pirmajā dienā tika izveidots nometnes karogs, izspēlētas komandas saliedēšanas spēles un psiholoģes Veltas Daņiļevičas vadībā apgūti daži paņēmieni, kā
ikdienā tikt galā ar stresa situācijām.
Otrajā dienā dalībnieki padziļināja vai apguva prasmi vadīt bumbu, sist pa
vārtiem, piedalīties turnīrā. Šajā dienā nometnes meitenes drosmīgi turēja līdzi
jau ilggadējiem un zinošiem futbola kluba audzēkņiem. Izdevās jautra un dinamiska diena.

Trešajā dienā uztura speciālistes Agneses Pavlovas vadībā tika pagatavotas
dažādas veselīgas uzkodas, kuras turpmāk katrs dalībnieks varēs pagatavot pats
sev brokastīs. Pēc tam, sadalījušies mazākās grupiņās, visi devās meklēt tuvākajā apkārtnē objektus, kas tika piedāvāti darba lapās, lai uz to fona izveidotu
neparastas fotogrāﬁjas – tēlojot kokus, pūces, dusmas, stāvot uz vienas kājas,
šūpojoties. Nemaz nebija tik viegli, toties jautri gan.
Ceturtajā un piektajā nometnes dienā devāmies uz Daugavpili apmeklēt
Sporta medicīnas centru un piedzīvojumu parku „Tarzāns”. Sporta medicīnas
centrā tika uzklausītas vērtīgas rekomendācijas, kā nodarboties ar ﬁziskajām
aktivitātēm, nenodarot pāri sev, kā rūpēties par savu veselību. Piedzīvojumu
parkā jauniešiem bija iespēja pārvarēt savas bailes no augstuma, izbaudīt prieku
par savu un komandas biedru izdošanos. Nometnes noslēgumā katram dalībniekam tika izteikta pateicība par piedalīšanos nometnē, pasniegta īpašā FK
„Krāslava pildspalva un saņemts goda rokasspiediens no futbola trenera Vadima Atamaņukova. Visas nometnes laikā katra brīvā brīdī tika spēlēts futbols
– gan uz stadiona, gan pludmales smiltīs, gan volejbola laukumā. Zīmīgi, ka
nometne notika laikā, kad visa pasaule seko līdzi Pasaules kausa izcīņai futbolā,
tāpēc katra diena sākās ar iepriekšējā dienā noskatīto spēļu apspriešanu un pēc
nometnes visi steidzās mājās, lai vērotu pasaules klases futbolu TV ekrānos.
Līdz ar to vismaz divdesmit pieciem Krāslavas jauniešiem viena vasaras brīvdienu nedēļa pagāja sportiskā futbola zīmē.
Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem, lektoriem, uzņēmumam „Kebabbar” par garšīgajām brokastīm un pusdienām, Aulejas pagasta pārvaldei par
transporta pakalpojumiem un Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties
šajā projektā! Uz tikšanos nākamgad!
Vija Sjadro, dienas nometnes „Sportiskā vasara”

ZINĀTKĀRO PASAULE

Vasara – visu bērnu iecienītākais
gadalaiks. Veselus trīs mēnešus var
baudīt siltumu, sauli, sazināties ar
draugiem, nemaz nedomājot par
mācībām. Lai mūsu pilsētas bērni varētu aktīvi atpūsties vasaras
brīvlaikā, Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas kolektīvs laipni aicināja viņus piedalīties vasaras lauciņa
darbībā.
Vasaras lauciņš nav mācību turpinājums. Tā ir atpūta ar spilgtiem
iespaidiem, labu garastāvokli, radošās domāšanas un intelekta attīstīšanu, redzesloka paplašināšanu.
Projekta „Zinātkāro pasaule”
(№5.35/76) ietvaros skolotājiem
palīdzēja vecāko klašu skolēni. Šī
brīvprātīgā darba pieredze noteikti
veicinās vidusskolēnu interesi par
nākamo profesiju.

Šogad vasaras lauciņa mērķis
bija pasaules izzināšana. Vecāko
klašu skolotāji Pjotrs Boločko un
Ilona Solima ar entuziasmu iesaistīja bērnus pētnieciskajā darbā
un palīdzēja veikt dažādus eksperimentus. Ļoti sarežģītus mācību priekšmetus – ķīmiju, ﬁziku,
ģeogrāﬁju, bioloģiju - vieglāk un
interesantāk apgūt kopā ar vienaudžiem un pieredzējušo un ieinteresēto pedagogu atbalstu nekā
vienam pašam mājās.
Katru dienu par bērnu veselību rūpējas skolas medmāsa Olga
Karpova. Viņa stāstīja par pirmo
palīdzību kukaiņu kodienu, saules
dūriena, apdeguma gadījumos.
Vasaras lauciņa darbības laikā
tika organizētas viktorīnas, konkursi, radošās darbnīcas.

Visi dalībnieki labprāt piedalījās
kustību rotaļās, sacensībās, jo šādos pasākumos veidojas stipra komanda, jūtams draugu atbalsts, kas
mūsdienās palīdz pārvarēt vienaldzību un cietsirdību.
Sporta nodarbības ļoti svarīgas
vasaras lauciņa laikā. Bērni kopā ar
sporta skolotāju Vandu Bartkeviču
daudz laika pavadīja svaigā gaisā.
Tā ir laba iespēja atpūsties un stiprināt veselību.
Jautri un interesanti pagāja arī
lauciņa pēdējā diena. Skolēni kopā
ar skolotajām Nadeždu Tadello un
Nadeždu Adamoviču sagatavoja spēles, dziesmas un dejas. Uz
noslēguma pasākumu tika aicināti
skolotāji un skolēnu vecāki. Viņi
bija pārsteigti par skolēnu uzstāšanos.

Ikviens bērns lauciņā izdarīja
kaut ko īpašu. Vieni atrada jaunus
draugus, citi atklāja sevī radošās
spējas, daži uzzināja, ka veikt eksperimentus ir interesanti, saprata,
ka jāprot sadzīvot arī ar neveiksmēm.
Skolotāji saka paldies visaktīvākajiem jauniešiem – Danai Solimai, Katrīnei Tračumai, Valērijai
Dubovai, Timofejam Knikstam,
Zaharam Popam, Aleksandram Večkinam un Brigitai Hveckovičai.
Izsakām lielu pateicību Krāslavas novada domei, Izglītības pār-

valdes vadītājai Lidijai Miglānei,
koordinatorei Juliannai Moisejenkovai, Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas direktorei Ludmilai
Senčenkovai, direktores vietniecei
audzināšanas darbā Jevai Bojarčukai un sākumskolas skolotājiem.
Ļoti ceram, ka dienas, kuras skolēni pavadīja vasaras lauciņā, ilgi
paliks atmiņā ar spilgtiem iespaidiem, labiem darbiem.
Daina Strupiša,
projekta koordinatore
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Jūlijā aprit gads kopš Krāslavas
novada dome īsteno vērienīgu Eiropas Sociālā fonda un Latvijas
valsts ﬁnansētu projektu vietējo
iedzīvotāju veselības veicināšanai. 20. un 21. jūlijā, pilsētas svētPiektdiena, 20. jūlijs
Krāslavas novada domes 1.
stāvā
12.00 Veselības svētku un fotoizstādes „Aktīvs un vesels Krāslavā ” atklāšana.
Izstādē būs apskatāmi konkursam iesūtītie fotomirkļi.
Parkā pie Krāslavas kultūras
nama
19.00 – 21.00 Vakara tējnīca
Interaktīvās sarunas par veselību un garīgo spēku ar Līgu Kozlovsku un Raimondu Lazdu.
Ārste, Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidente, Rīgas Stradiņa universitātes lektore, Līga Kozlovska un psihologs Raimonds
Lazda vakara tējnīcā aicinās padomāt par garīgi un ﬁziski veselīgu dzīvesveidu, ikdienas paradumiem, kas ietekmē mūsu dzīvi un
veselību.
Latgaliešu veselīgā ﬁzkultūra ar
Ilzi un Jadvigu Mežniecēm.
Kopā ar latgaliešu dzīvesziņas
un folkloras pētniecēm un pārzinātājām Ilzi un Jadvigu Mežniecēm dziedāsim latgaliski un izkustēsimies, ejot rotaļās.
Sestdiena, 21. jūlijs
Gr.Plāteru ielā
10.00 Ekskursija Bērnu veselības autobusā
Ekskursija Bērnu veselības autobusā noritēs sadarbībā ar „Ro-

OTRIE VESELĪBAS SVĒTKI KRĀSLAVAS NOVADĀ
ku laikā, gaidāms lielākais projekta gada pasākums – Krāslavas
novada Veselības svētki.
Svētku pamatideja ir veicināt
sabiedrības paradumu maiņu atraktīvā veidā.

Kā ierasts, programma ir plaša,
paredzot profesionāļu vadītas aktivitātes dažādām mērķa grupām
- bērniem, pieaugušajiem, senioriem, kā arī visai ģimenei kopā.
Divās dienās, gandrīz 7 stundu

garumā varēsiet klausīties, uzdot
jautājumus, saņemt atbildes, veikt
veselības eksprestestus, „pielaikot” dažādus sporta veidus, pavadīt laiku jautri un jēgpilni.
Lai svētki izdodas un savā ik-

KRĀSLAVAS NOVADA VESELĪBAS SVĒTKU
DETALIZĒTA PROGRAMMA

nald McDonald House Charities”
Latvija. Ikviens bērns varēs apmeklēt veselības autobusu un
iepazīties ar tajā strādājošajiem
dakteriem – okulistu un alergologu, pārliecinoties, ka vizīte pie
ārsta var būt arī aizraujoša un bez
asarām.
Krāslavas stadionā
10.00 Krāslavas velotūres dalībnieku starts (reģistrēšanās no
9.30)
Velotūrē aicināti doties visi, neatkarīgi no vecuma un dzimuma.
Brauciena garums ~ 10 kilometri.
11.00-11.40 Nūjotāju pārgājiens
Aktivitāte noritēs intensīvi, piedāvājot nūjot tikai 40 minūtes.
Uz vietas būs pieejamas nūjas un
Latvijas Tautas sporta asociācijas
profesionāļu konsultācija. Nāc un
piedalies!
11.00 – 14.00 Spēle „Mamanet”
ģimenēm
Ģimeņu komandas aicinās izmēģināt komandu sporta spēli
„Mamanet” (Mamma var!/Ķer
bumbu!). Tā ir līdzīga volejbolam,
ar noteikumu, ka bumbu drīkst tikai ķert un mest. Lai spēlētu, NAV
vecuma, dzimuma, svara un citu
ierobežojumu!

Spēle nāk no Izraēlas, kur to
spēlē tikai sievietes (mammas)
un šobrīd ir kļuvusi populāra daudzās pasaules valstīs. Tā ir unikāla
sporta un kopienas socializācijas
kombinācija.
Pērn Rīgā noritēja starptautisks „Mamanet” čempionāts, ar
šo sportu iepazīstinot ar latviešus. Krāslavā šī aktivitāte noritēs
pirmo reizi sadarbībā ar Latvijas
Tautas Sporta Asociāciju.
11.00-14.00 Ģimeņu komandu
stafetes
Iespēja piedalīties aizraujošās,
atraktīvās un sportiskās aktivitātēs, kur vajadzēs būt precīzam,
ātram, veiklam, atjautīgam, būs
iespēja spēlēt jau ierastas un pavisam jaunas spēles.
Komandā jābūt vismaz diviem
cilvēkiem - bērnam un vienam no
vecākiem.
Veselības stacijas (eksprestesti
veselībai)
- Stacija asinsspiediena mērīšanai
- Stacija glikozes līmeņa asinīs
noteikšanai
- Stacija ĶMI (ķermeņa masas
indeksa) noteikšanai
- Mobilā lācīša Ķepainīša slim-

nīca (bērniem jāņem līdzi sava
mīļākā rotaļlieta)
Veselības teltīs visi interesenti
varēs veikt eksprestestus veselībai, savukārt bērni kopā ar medicīnas studentiem varēs iejusties
ārsta lomā un „ārstēt” savu mīļāko rotaļlietu. Aktivitātes mērķis ir
rotaļu veidā iepazīstināt bērnus ar
dažādām medicīniskām procedūrām (piemēram analīžu veikšana,
potes), lai mazinātu bailes no ārsta
apmeklējuma.
Interaktīvā saruna ar ergoterapeiti Sabīni Mikulāni „Raits solis
dārzā un mājās”
Interaktīvā saruna ar ginekoloģi
Annu Krumpāni „Sievietes enerģija un veselība”
Krāslaviete, ergoterapeite, Sabīne Mikulāne saka: „Viens grams
proﬁlakses ir labāk nekā viens kilograms zāļu!”.
Interaktīvā sarunā Sabīne stāstīs
un rādīs, kā atvieglot ikdienas soli
dārzniecības un mājsaimniecības
aktivitāšu laikā, uzturēt možu
garu, muskuļu spēku, trenēt sirdi un asinsvadus, veicot ikdienas
darbus.
Ar ginekoloģi Annu Krumpāni
runāsim par līdzsvaru un enerģēti-

dienā rosina ieviest veselīgas pārmaiņas!
Gunta Ahromkina,
projekta vadītāja

ku ģimenē - pamatu ikviena ģimenes locekļa un jo īpaši sievietesmātes veselībai.
Tenisa laukumā
12.00 – 14.00 Lielā tenisa turnīrs
Pirmais Lielā tenisa turnīrs
Krāslavas tenisa kortā tiks organizēts sadarbībā ar biedrību
„Krāslavas Tenisa skola”.
Krāslavas stadionā
14.20 Veselības svētku noslēgums un apbalvošana
Veselības svētku izskaņā izvērtēsim svētkos gūto un apbalvosim
svētku aktivitāšu dalībniekus.
Veselības svētkus organizē
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa sadarbībā ar Gitu
Muižnieci.
Pasākums tiek rīkots Krāslavas
novada domes ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/097) ietvaros.
Projekts ﬁnansē dažādus pasākumus ﬁziskajai un garīgajai veselībai – peldētapmācību
pirmsskolniekiem, nometnes skolas vecuma bērniem, vingrošanu
ūdenī, jogu, lielo tenisu visiem
interesentiem, kursus topošajiem
un esošajiem vecākiem, lekcijas
un nodarbības senioriem, vingrošanu darba vietās.

ABSOLŪTI LABĀKĀ JAUNIEŠA TITULU
IZCĪNĪJA AIVIS PLOCIŅŠ

Pagājušās nedēļas nogalē norisinājās 2018.gada Jēkabpils
čempionāts klasiskajā svaru stieņa spiešanā guļus “Kurbada
kauss”, kas bija Latvijas kausa 11.posms.
Čempionātā startēja vairāk nekā 70 atlētu. Krāslavu šajās
sacensībās jauniešu grupā (svara kategorijā līdz 74 kg) pārstāvēja Aivis Plociņš.
Pēc Vilksa koeﬁcienta, ņemot vērā sportista personīgo svaru
attiecībā pret uzspiestajiem kilogramiem, tika noteikti absolūti
labākie atlēti visās grupās. Absolūti labākā Jaunieša titulu izcīnīja Aivis Plociņš (sporta klubs “Krāslava”). Viņš uzspieda
130kg, par 2,5kg uzlabojot savu iepriekšējo labāko rezultātu.
Elvīra Škutāne

sludinājumi

“...trīs saujas vasaras, Dzimtenes vasaras
dodiet man līdzi, kad šī saule riet...”
/Ā.Elksne/
Skumju brīdī esam kopā ar Andra Uzula ģimeni, piederīgajiem un
draugiem, viņu aizsaulē aizvadot.
Krāslavas novada pašvaldība
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

 Caurules, krāsnis, kamīni, jumti. Būvē un remontē meistari. T.
25331481.
 Kāzu video ﬁlmēšana, videoklipu veidošana. Pārrakstu videokasetes DVD vai zibatmiņas formātā.
T. 26113738.
 Mellenes: 2.50 eiro litrā - tīras,
ar rokām lasītas ogas, 1.80 eiro litrā - ar lapiņām. T.29798787.
 Pārdod pusi mājas vai māju
Krāslavā. T. 25249173, 25573320.
 Atdošu nopļaušanai (sienam)
teritoriju 1,5 ha platībā Indras pagastā. T. 26222935.
 Uzņēmumam vajadzīga pārdevēja pastāvīgam darbam, vēlams
– ar B kategorijas autovadītājas
tiesībām. T. 25967862.
 Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli ar
visām ērtībām uz ilgāku laiku. T.

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

22466059.
 Izīrē garāžu, pārdod personiskās
mantas. T. 26046404.
 Pārdod bišu saimes ar bišu stropiem. T. 25600261.
 Veicam kravu pārvadājumus,
kravas automašīna ar masu līdz 3,5
tonnām, ar ērtu iekraušanu un ar
paceļamo virsbūvi. T. 29678447.
 Iepērk krāsaino metālu lūžņus.
Pieņemamas cenas, savlaicīga samaksa. Darba laiks: 9.00 – 16.00,
Indras ielā 28 А. T. 26063346.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās daļas remonts.T.29413904.
 Meklēju darbu (kapu kopšana)
Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911.
 Pārdodu VW Golf 3 universālu 1994.g. Cena 350 Eur. TA līdz
22.11.2018,g. Stāvoklis atbilst cenai. T. 26187350.
SIA „LATGRAN” iepērk
skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas
un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc
vienošanās. Tālr.20003222.

SIA „LATGRAN” pērk meža
īpašumus. Ātra dokumentu noformēšana.Tālr.25747698.
latgran@latgran.com
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