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pilsētas svētki
programma Mīļie krāslavieši!

Sveicu Jūs mūsu pilsētas svētkos!
Lai vārdi „Mūsu pilsēta - Krāslava”
rada katram no mums ne tikai prieku,
bet arī atbildību, cieņu un mīlestību!

Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes 

priekšsēdētājs 

15.jūlijs, piektdiena

Parka estrādē
17.00 - spēkavīru šovs
21.00 – jauniešu grupu  “RĪSSLESS” un “WILD DETROIT GANG”
koncerts

16.jūlijs, sestdiena

7.00 – makšķerēšanas sacensības “Krāslavas kauss 2016” 
(reģistrācija no 6.00 – 6.30 Daugavas krastā, Spīdolas ielā)
8.00 – amatnieku un mājražotāju tirdziņš Ostas un M.Tirgus ielā
10.00 – bērnu pilsētiņa Gr.Plāteru ielā (atrakcijas, spēles, radošās 
darbnīcas)

18.novembra laukumā
10.00 – nūjotāju pārgājiena dalībnieku starts (reģistrācija no 9.30)
11.00 – Krāslavas velotūres dalībnieku starts (reģistrācija no 10.00)
11.00 – koncerts
16.00 – motošovs

Pie poliklīnikas ēkas
12.30 – balvu izloze velotūres dalībniekiem un nūjotājiem

Dīķu ielā
13.00 – zirgu sētas “Klajumi” fi gurālās jāšanas priekšnesums

Kraslava Games
13.00 - basketbols 3x3 - stāvlaukums pie veikala “Beta” 
16.00 - futbols 3x3 - Varavīksnes vidusskolas stadions
17.00 – volejbols 2x2 - Zirga ezers

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā
15.00 – atmiņu stunda “Skolotājs un novadpētnieks Ādolfs Pildegovičs”
16.30 – piemiņas plāksnes Ādolfam Pildegovičam atklāšana pie muzeja
18.00 – mākslinieces Ligitas Caunes gleznu izstādes atklāšana

Pils dārzā
17.00 – Starptautiskais kulinārā mantojuma festivāls
- Latgales un Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma produkcijas 
degustācija un iegāde
- konkurss “Krāslavas novada pagastu visgardākais ēdiens”
- konkursi veiklākajam saimniekam un saimniecei, kā arī citas aktivitātes

 Parka estrādē
20.00 – svētku lielkoncerts
piedalās: pašdarbības kolektīvi, Liene Šomase, Jānis Moisejs, 
Ieva Kerēvica, Jānis Aišpurs (The Sound Poets), Marija Bērziņa, 
Ainārs Ančevskis un pavadošā mūziķu grupa

Zaļumballe, spēlē Inga un Normunds

Svētku uguņošana

(Sīkāka informācija par svētku pasākumiem būs pieejama portālā 
www.kraslavasvestis.lv)
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jūsu 

jautājumi
aktuālā informācija

INFORMĀCIJA 
PAR IZMAIŅĀM

 NODOKĻU LIKUMDOŠANĀ
SIA „Krāslavas nami” informē, ka saskaņā ar Pievienotās vērtības 

nodokļa likuma grozījumiem, kas stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā, dzī-
vojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksa tiek aplikta 
ar pievienotās vērtības nodokli 21% apmērā. Tas nozīme, ka, sākot ar 
1.jūliju, apsaimniekošanas maksai papildus tiek piemērots pievienotās 
vērtības nodoklis, kas attiecīgi palielinās apsaimniekošanas izmaksas 
dzīvokļu īpašniekiem un īrnieku maksājumus, jo viena no īres maksas 
sastāvdaļām ir kopīpašuma apsaimniekošanas maksa. Sakarā ar likuma 
grozījumiem ar 1.07.2016. tiks precizēts apsaimniekošanas maksas ap-
mērs, lai novērstu dubulto pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu 
atsevišķām izmaksu pozīcijām. 

PIEEJAMS ATBALSTS
 JAUNAJIEM

LAUKSAIMNIEKIEM
Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2016.gada 25.jūlija līdz 2016.gada 

24.augustam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu „Lauku saim-
niecību un uzņēmējdarbības attīstība” apakšpasākumā „Atbalsts jauna-
jiem lauksaimniekiem”.

Apakšpasākuma mērķis ir sekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos 
pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjauno-
šanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados 
jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina 
ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības pro-
dukciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Otrās kārtas pieejamais publiskais fi nansējums apakšpasākumā „At-
balsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai” ir EUR 
8 000 000, kas sadalīts ievērojot reģionalizācijas principu. 

Projekta iesnieguma veidlapa un detalizētāki pasākuma nosacījumi 
pieejami mājas lapā: www.lad.gov.lv sadaļā: “Atbalsta veidi/ Projek-
ti un investīcijas”. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD 
Elektroniskās pieteikšanās sistēmu (EPS) vai, ievērojot Elektronisko 
dokumentu likumu, vai personīgi LAD reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai LAD Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas laukumā 2, 2. stāva foajē 
(tālr. 67095000). Aicinām lauksaimniekus iesniegt pieteikumus EPS!

PAŠVALDĪBAS POLICIJA -  
PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ
Sastādīti 33 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 3 par dzīv-

nieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu, 1 par sīku huligānismu, 1 par tirdzniecības, sabiedriskās 
ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par 
spļaušanu un dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, 4 par namīpašumu 
neuzturēšanu kārtībā, 1 par ubagošanu, 1 par medības, zvejas un mak-
šķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 5 par pieguļošas teritorijas neuzturē-
šanu tīrībā un savlaicīgo uzkopšanu, 3 par zemes īpašumu neuzkopšanu, 
13 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 29 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 185 izsaukumi. Tika 
veiktas 40 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāk-
tas piecas administratīvās lietvedības.

Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Mazo 
krāslaviešu svētku laikā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. klašu un 
12. klašu izlaidumu laikā, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaidu-
ma laikā, Ielīgošanas pasākuma laikā, Līgo svētku zaļumballē. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu 
klaiņojošo kaķi un četrus suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 8 profi lak-
tiskus reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un 
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopu-
mā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 27 nelikumīgi zvejas rīki. 

Krāslavas novada domes rīkojums
Par valsts karoga pacelšanu

Pamatojoties uz „Latvijas valsts karoga likuma” 7. panta trešo daļu, 
par godu Krāslavas pilsētas svētkiem, noteikt, ka 2016. gada 16. jūlijā 
Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā pie visu veidu iestāžu, uz-
ņēmumu, organizāciju ēkām un dzīvojamajām mājām paceļams Latvi-
jas valsts karogs.

30. jūnijā novada domes deputā-
ti nolēma reorganizēt uzņēmumus 
„Krāslavas nami” un „Krāslavas 
ūdens”, abus apvienojot. Uzņē-
mums „Krāslavas ūdens” tiks 
pievienots uzņēmumam „Krāsla-
vas nami”, un pēc reorganizācijas 
beigs pastāvēt bez likvidācijas 
procesa. 

Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks infor-
mēja, ka jautājums par abu uzņē-
mumu apvienošanu aktualizējies 
sen. Vairākumā pašvaldību, kuras 
samērojamas ar mūsējo, strādā ti-
kai viens komunālais uzņēmums. 

„Nevajag būt ekonomistam, lai 
saprastu, ka tarifs, kura projekts 
tiek iesniegts Regulatoram, būs 

lētāks, ja ir vienota sistēma”, pa-
skaidroja Gunārs Upenieks. „Tā-
pat samazināsies administrācijas 
uzturēšanas izdevumi. Optimizāci-
ja ļaus ne tikai racionāli izmantot 
fi nanšu līdzekļus, bet arī veicinās 
sniegto pakalpojumu kvalitāti. 
Piemēram, sūdzību gadījumā par 
ūdens kvalitāti dzīvokļos bieži ro-
das problēmas noteikt atbildīgo 
personu, proti, vai tā ir ārējo ūdens-
apgādes tīklu vaina vai iekšējo.”

Domes priekšsēdētājs akcentē-
ja, ka pašreiz, kamēr noris reor-
ganizācija, galvenais uzdevums ir 
nodrošināt pilsētniekiem ūdensva-
da un kanalizācijas pakalpojumu 
nepārtrauktību.

Elvīra Škutāne

“KRĀSLAVAS ŪDENS” 
UN 

“KRĀSLAVAS NAMI” 
TIKS APVIENOTI

LĪDZ 2017.GADA 1.JANVĀRIM
 ATCELTS TERMIŅŠ 

OBLIGĀTAI SUŅU APZĪMĒŠANAI
 AR MIKROSHĒMU 

Lai atvieglotu fi nansiālo slogu suņu īpašniekiem, kuru fi nansiālās ie-
spējas ir ierobežotas, termiņš obligātajai suņu apzīmēšanai ar mikroshē-
mu un reģistrācijai Lauksaimniecības datu centra (LDC) datubāzē tiek 
pārcelts no 2016.gada 1.jūlija uz 2017.gada 1.janvāri.

Lai paplašinātu personu loku, kurām atļauta suņu apzīmēšana (mikro-
čipa zemādas ievadīšana) un reģistrācija LDC datubāzē, kā arī lai sama-
zinātu ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju saistītās izmaksas, tiks veikti 
grozījumi Veterinārmedicīnas likumā, nosakot, ka Pārtikas un veterinā-
rā dienesta (PVD) inspektori vai pilnvaroti veterinārārsti, kā arī apmācī-
tas personas, kurām ir līgums ar dzīvnieku patversmi, varēs nodarboties 
ar suņu apzīmēšanu un reģistrāciju datu centra datubāzē. 

ĢIMENES VALSTS PABALSTA 
IZMAKSA VASARĀ

 PAR IZLAIDUMA 
KLAŠU AUDZĒKŅIEM

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka saskaņā 
ar Ministru kabineta noteikumiem ģimenēm par bērniem, kuri jūnijā 
pabeiguši 9. klasi, no 1. jūlija ģimenes valsts pabalsta izmaksu pārtrauc, 
un VSAA to neizmaksā par jūliju un augustu.

Ja skolēns septembrī uzsāk mācības 10. klasē, tad pabalsta izmak-
sas atsākšanai izziņa no mācību iestādes nav nepieciešama. VSAA par 
bērniem, kas mācās vispārējās izglītības iestādē, informāciju septembrī 
saņems no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un, pamatojoties uz 
šo informāciju, turpinās izmaksāt ģimenes valsts pabalstu.

Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties profe-
sionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu turpina 
maksāt līdz 19 gadu vecuma sasniegšanas dienai. Šajā gadījumā sep-
tembrī vecākiem jāiesniedz izziņa no mācību iestādes Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūrai.

Ja jaunietis uzsāk mācības profesionālās izglītības iestādē un saņem 
stipendiju, tad septembrī VSAA nodaļā jāiesniedz izziņa no skolas, lai 
saņemtu pabalstu par jūliju un augustu. Par turpmāko periodu pabalsts 
netiks izmaksāts.

Pabalsta izmaksu par bērniem, kuri turpinās mācības, VSAA atjaunos 
no oktobra, izmaksājot arī no 1.jūlija līdz 30.septembrim neizmaksātos 
pabalstus.

Par skolēniem, kuri pabeidz 8.,10. vai 11. klasi VSAA ģimenes valsts 
pabalsta izmaksu nepārtrauks un turpinās maksāt arī par vasaras mēne-
šiem.

Pabalstu pēc 12. klases absolvēšanas neatkarīgi no jaunieša vecuma 
VSAA pārtrauc izmaksāt no1.jūlija.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs par pirmo bērnu ir 11,38 eiro mēnesī, 
par otro bērnu ģimenē 22,76 eiro, par trešo bērnu un nākamajiem bēr-
niem – 34,14 eiro.

Kādi plāni ir pašvaldībai 
sakarā ar bijušo kopmītņu 
ēkām Sporta ielā?

- Ja runa ir par ēku Sporta 
ielā 2 (korp. №1 un №2), tad 
pašvaldība plāno to demontēt. 
Iepriekšminētās ēkas divu kor-
pusu demontāža tiks īstenota šī 
gada laikā. Pašlaik tiek risināts 
jautājums par komunikāciju pār-
celšanu no demontāžas zonas. 
Jautājums par šīs teritorijas turp-
mākās izmantošanas variantiem 
tiks apspriests tad, kad ēka būs 
nojaukta.

Ja jautājums ir uzdots sakarā 
ar celtni Sporta ielā 5, tad šī ēka 
pieder SIA „Promis”, un nodokli 
par šo nekustamo īpašumu maksā 
J.Makņa. Par īpašnieka plāniem 
saistībā ar norādīto īpašumu paš-
valdība nav informēta.

- Daudzdzīvokļu mājas 
(Vienības ielā 5) pagalmā 
nesen veica bedrīšu re-
montu, izmantojot smilšu 
un cementa maisījumu. 
Pagalms kopumā ir sliktā 
stāvoklī, ziemā tur atkal 
būs slidens. Sals viegli sa-
bojā cementa ielāpus. Kā-
pēc mūsu mājas pagalmā 
neieklāj jaunu asfaltbe-
tona segumu, kā to dara 
citur pilsētā? Tur to vajag 
aptuveni 20 kvadrātmetru 
platībā. 

SIA „Krāslavas nami” val-
des priekšsēdētājs Valerijs 
Maslovs:

„Daudzdzīvokļu māju pagal-
mi, kas atrodas uz dzīvojamajai 
mājai piesaistītiem zemesgaba-
liem, ir dzīvokļu īpašnieku kop-
īpašums, un to uzturēšana un re-
montdarbi veicami par dzīvokļu 
īpašnieku līdzekļiem, veidojot 
šiem mērķiem uzkrājumus mājas 
fondā vai pieņemot kopīgu lēmu-
mu par citu fi nansēšanas kārtību. 
Par konkrētas dzīvojamās mājas 
uzkrājuma fonda atlikumu dzī-
vokļu īpašnieki var uzzināt, vēr-
šoties SIA „Krāslavas nami”, kur 
arī iesniedzami īpašnieku lēmu-
mi par uzkrājuma izveidošanu un 
tā izlietojuma mērķiem. 

Ņemot vērā augstas asfaltē-
šanas darbu izmaksas, kā arī to, 
ka praksē dzīvokļu īpašnieku lē-
mumus par šādiem jautājumiem 
pieņemt ļoti sarežģīti, pašvaldība 
fi nanšu iespēju ietvaros veic as-
falta seguma remontus pagalmu 
teritorijās, kur gājēju vai brau-
camie celiņi tiek izmantoti kā 
caurstaigājami, t.i., tos aktīvi 
izmanto arī pilsētas iedzīvotāji, 
kuri nedzīvo mājās, kas atro-
das šajos pagalmos. Šobrīd tiek 
remontētas tieši tādas pagalmu 
teritorijas – pie dzīvojamajām 
mājām Baznīcas ielā 17, 19 un 
Vienības ielā 12, kur gājēju celi-
ņus aktīvi izmanto pilsētas iedzī-
votāji. Savukārt pagalmu, gājēju 
un piebraucamo celiņu, kas pār-
svarā tiek izmantoti kādas vienas 
mājas vajadzībām, remontdarbu 
fi nansēšana paliek māju dzīvokļu 
īpašnieku rokās, un tas attiecas 
arī uz dzīvojamās mājas Vienības 
ielā 5 pagalmu, ko izmanto tikai 
minētās mājas iedzīvotāji.”
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darbi, notikumi, cilvēki

LPKS „Kuldīgas labumi” pastāv salī-
dzinoši neilgu laiku,  kā teica kooperatī-
va vadītāja Gunita Šteinberga: „Pirmajā 
gadā saprot, ko darīt, otrajā – dara un 
pieļauj kļūdas, trešajā – tās labo un  plā-
no attīstību.” Darbības sākuma periods 
nebija viegls, tomēr Kuldīgas novada 
mājražotāji un amatnieki ir spējuši ap-
vienoties un darboties kopā. Uz doto 
brīdi kooperatīvā ir 29 biedri, pārstāvē-
tās nozares ir dažādas – lauksaimniecī-
bas produktu audzētāji un pārstrādātāji, 
cepumu  un pīrāgu cepēji – neizpaliek, 
protams, Kurzemē iecienītie sklandrau-
ši, mājas vīnu un mājas degvīna dari-
nātāji, gaļas produktu gatavotāji, kas 
regulāri piegādā savu produkciju ko-
operatīva veikalam.

 Kuldīgas mazo uzņēmumu un māj-
ražotāju kooperatīva darbību palīdz 
nodrošināt Kuldīgas Attīstības aģentūra 
(KAA) - Kuldīgas novada domes izvei-
dota un pārraudzībā esoša pašvaldības 
iestāde, kuras telpās izvietots koopera-
tīva birojs. Par pašvaldības atbalstu pa-
stāstīja KAA projektu speciāliste Līga 
Raituma:”Lai gan LPKS pastāv vairāk 
nekā divus gadus, pašvaldība turpina 
sniegt atbalstu. Tas ir svarīgi, lai attīstī-
bas sākuma posmā kooperatīvā sabied-
rība spētu izdzīvot un tālāk attīstīties. 
KAA speciālisti palīdz kooperatīvam ri-
sināt  organizatoriskas, ar uzņēmējdar-
bību, mārketingu saistītas problēmas.” 

Kā atzīmēja kooperatīva vadītāja Gu-
nita Šteinberga: „Joprojām pastāv prob-
lēma ar kooperatīva atzīšanu, kas ir bū-
tiski valsts atbalsta saņemšanai vairāku 
tūkstošu eiro apmērā telpām, degvielas 
izdevumiem un citām izmaksām. Kritē-
rijs, kas pieprasa realizēt tikai koopera-
tīva ražotos produktus, nozīmē, ka ce-
pumu cepējs drīkst izmantot tikai paša 
audzētus graudus miltu iegūšanai – diez 
vai konditorejas izstrādājumu ražotā-
jam piemājas dārziņā būs vieta labībai. 
Kuldīdznieku un citu līdzīgu kooperatī-
vu mērķis ir panākt, lai šo kritēriju no-
maina ar prasību izmantot tikai Latvijā 
ražotus produktus.” Gunita Šteinberga: 
„Mums ir arī mērķi, uz ko tiekties – tā ir 
dalība dažāda veida starptautiskajos pa-
sākumos, tirgos, kur var piedāvāt savu 
produkciju, nodibināt kontaktus, slēgt 
līgumus, jo mazais ražotājs fi nansiāli 
viens pats to vienkārši nevar atļauties. 
LPKS „Kuldīgas labumi” janvārī pie-
dalījās Berlīnes starptautiskajā izstādē 

„Zaļā nedēļa” Vācijā.” 
Pēc informatīvās daļas varējām no-

baudīt arī  vietējo mājražotāju produk-
ciju – sklandraušus, sukādes, ābolu 
čipsus, strausu gaļas izstrādājumus u.c. 
Savukārt kurzemniekiem pārsteigums 
bija Sergeja Zakrevska pašceptā kaņep-
ju maize un kaņepju sviests. 

Tikšanās noslēgumā kooperatīvās sa-
biedrības vadītāja izrādīja  pārdomāti 
iekārtotu mājražotāju veikalu – nelielu 
koka moduļu namiņu pašā Kuldīgas 
centrā, ar ko patiesi lepojas. 

Brauciena dalībnieki ieguva praktis-
ku pieredzi un informatīvu bagāžu par 
apvienošanās aspektiem un nopietnas 
pārdomas par līdzīgas sabiedrības ie-
spējamību Krāslavas novadā. Jāsaka, ka 
gan Jelgava, gan Limbaži ir veiksmīgi 
pārņēmuši kuldīdznieku pieredzi.

Labs mazās uzņēmējdarbības piemērs 
Kuldīgas novadā, ko mēs varējām re-
dzēt, ir SIA MGS FACTORY - ģimenes 
uzņēmums (www.dipdap.lv), kas dibi-
nāts 2010.gadā un ražo bērna attīstību 
veicinošas sava zīmola DIP DAP rotaļ-
lietas, populārākā ir skrejritenis (līdz-
svara ritenis) DIP DAP. Savu darbību 
uzņēmums iesāka ar Kurzemes bizne-
sa inkubatora palīdzību un salīdzinoši 
nesen pārcēlies uz Kuldīgas pievārtē 
esošo Rumbas pagasta industriālo par-
ku, kur nomā telpas. Ražotne tika pa-
pildināta ar jaunām iekārtām, kuru ie-
gādei MGS Factory piesaistīja Eiropas 
Savienības (ES) līdzfi nansējumu Lauku 
atbalsta dienesta administrētajā prog-
rammā „Atbalsts uzņēmumu radīšanai 
un attīstībai”. Ārējo tirgu apgūšanai, 
arī izmantojot ES līdzfi nansējumu, pie-
dalījās starptautiskajā rotaļlietu izstādē 
Spielwarenmesse, kas notika Vācijā, 
bet par pirmo nozīmīgo eksporta tirgu 
kļuva Nīderlande. Ar DipDap zīmolu 
ražotās rotaļlietas tirgo gan sporta pre-
ču, gan bērnu rotaļlietu veikali. 

Dodoties pieredzes braucienā un re-
dzot, kā veicas citā Latvijas novadā, ir 
iespēja gūt  jaunus iespaidus un vērtīgas 
atziņas, un tad jau stimuls darboties, ne-
izpaliks!

Brauciena dalībnieki izsaka pateicību 
Krāslavas novada domei par atbalstu.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes

uzņēmējdarbības atbalsta projekta 
koordinatore

KRĀSLAVIEŠI
 PĒC PIEREDZES 

UZ KULDĪGU

Krāslavas novada dome iniciēja un atbalstīja novada mazo ra-
žotāju braucienu uz Kuldīgu, kas notika 21.jūnijā ar mērķi apmek-
lēt Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību (LPKS) 
„Kuldīgas labumi”, iegūt informāciju par kooperatīvās sabiedrības 
dibināšanas procesu, pārņemt pieredzi, apzināt sasniegumus un 
grūtības, un iespējamos atbalsta mehānismus. 

Šī gada 16.jūnijā Krāslavas delegācijai skais-
tajā Vecpiebalgas pusē bija iespēja satikties ar 
fonda uzticības personām no Austrālijas, kur 
aizritēja pēdējie Jura Kociņa gadi – Igoru Di-
mitu un viņa kundzi Vēsmu. Krāslavu pārstā-
vēja skolotāja Janīna Gekiša, fonda ilggadīgā 
fonda koordinatore Krāslavā, bijušais Krāsla-
vas 1. vidusskolas direktors Arkādijs Petaško, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas pārstāvji Sandra 
Nemeņonoka, Aleksandrs Kadenecs un Vik-
tors Nalivaiko, kā arī divas no fonda stipen-
diātēm – Ināra Dzalbe (pirmajā fonda darbī-
bas gadā, 1996./1997.m.g.) un Iveta Korlāne 
(2009./2010.g.).

Pārlapojot Gekišas kundzes ar rūpību un 
mīlestību noformētā albuma lappuses, atcerē-
jāmies Kociņa kunga dzīvesstāstu un nenovēr-
tējamo devumu savām Krāslavas un Kuldīgas 
skolām un to labākajiem audzēkņiem. Nav 
runa tikai par materiālo labumu, kas no 1996.

līdz 2012.gadam Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
stipendiātiem un daudziem skolas projektiem, 
kuri saistīti ar novadu vēstures izzināšanu, 
skolu materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu, 
sasniedza 118 460 latus un tiem laikiem bija 
nozīmīgs atbalsts. Viņa cerības bija saistītas 
ar to, lai viņa fonda stipendiāti (tādu pavisam 
bija 117!) izglītotos un dotu savu ieguldījumu 
Krāslavas un Latvijas izaugsmē. 

Negaidīts un emocionāls pārsteigums bija 
„Skype” saruna ar Kociņa kunga atraitni Betiju 
no Austrālijas (Elisabeth Ferguson Cade ), ku-
rai tika nodoti sveicieni, laba vēlējumi un patei-
cības vārdi no Krāslavas un tās stipendiātiem.

Var tikai piekrist J.Gekišas kundzes šī gada 
dzejolī “Loks ir noslēdzies” rakstītajam: 

„Labdarības loks nav noslēdzies,
Tas labas gribas cilvēkos vēl turpināsies.
Tā sēkla, kas iesēta ar Tavu roku,
Dos augļus un veidos jaunus lokus.”

GAIŠUMU PĒC SEVIS ATSTĀJOT
Ir cilvēki, kas arī aizejot mūžībā, atstāj aiz sevis gaišumu un lielu mīlestību... Viens 

no tādiem cilvēkiem noteikti bija Juris - Georgs Kociņš, kuram šogad janvārī apritē-
tu 90 gadi un kurš Krāslavas 1.vidusskolā (šobrīd - Valsts ģimnāzijā) savulaik iedibi-
nāja izglītības atbalsta fondu. Tagad tādus cilvēkus sauc par mecenātiem... 

Ināra Dzalbe (Lipšāne),
J.G.Kociņa fonda stipendiāte 1996./1997.gadā

SAGAIDĀMS OGU UZNĀCIENS!
Daudzi kārumnieki vasarā dodas tieši uz Indru, lai apmeklētu tradicionālo Ievārījuma dienu, kurā 

izbaudītu gan dažādus ievārījumus, gan izpriecātos, kā jau īstos svētkos pienākas, jo ievārījums nav 
vienīgais, ko saviem viesiem piedāvā pasākuma rīkotāji. 

Indrā jau šodien rit gatavošanās Ievārījuma dienai, kas šogad ieplānota 20. augustā. Aušanas darb-
nīcās Indras bērni un Indras ciemiņi cītīgi strādā, lai pietiekamā apjomā izgatavotu improvizētas ogas, 
kas top no diegiem un irbuļiem. Mazie un lieli pirkstiņi liek diedziņu pie diedziņa, un pamazām top gan 
zemenes, gan ķirši, gan upenes, gan citas ogas – kādu nu katrs iztēlojas un atveido. Darba vēl gana, ar 
šiem krāšņajiem darbiņiem iecerēts noformēt vienu svētku dienas stūrīti, lai popularizētu gan svētkus, 
gan ogas. Lai arī Ievārījuma dienā galvenais akcents likts uz ievārījumu, neaizmirsīsim, ka ogas ir tā gal-
venā komponente un uz to netieši norādīs šie bērnu darbiņi. Tādus var pakarināt arī mājās, un, saltā zie-
mas vakarā atnesot no 
pagraba ievārījuma 
burciņu, atcerēties, cik 
jauki ir gājis Ievārījuma 
dienā Indrā!

Starp citu, šogad ie-
vārījumu vārīs Gagarina 
ielas ļaudis. Vai kārum-
niekus šogad sagaida arī 
kādas kosmiskas asoci-
ācijas? Ieplānojiet kādu 
dienu no atvaļinājuma, 
lai apciemotu Indru Ie-
vārījuma dienā.

Juris Roga,
 autora foto



4
darbi, notikumi, cilvēki

DARBA VIZĪTE BALTKRIEVIJĀ
Šī gada 27.jūnijā Vitebskā (Baltkrievija) Krāslavas no-

vada pārstāvji  - domes prieksšēdētājs Gunārs Upenieks 
un domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe Latvi-
jas delegācijas sastāvā piedalījās Latvijas –Baltkrievijas  
starpvalstu ekonomiskās un zinātniski – tehniskās sadar-
bības komisijas pirmajā apakškomisijas sēdē par abu val-
stu robežšķērsošanas punktu funkcionalitāti un saskaņotu 
attīstību. Sanāksmes laikā tika svinīgi parakstīts jaunās 
apakškomisijas darbības nolikums.

Viens no izskatāmajiem jautājumiem bija saistīts ar plānoto Latvijas 
– Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu 
robežšķērsošanas punktu „Paternieki”- „Grigorovščina” infrastruktū-
ras attīstībai. Minētajā projektā iesaistīsies arī Krāslavas novada dome, 
plānojot izveidot stāvlaukumu ar tam nepieciešamo infrastruktūru tiešā 
robežas tuvumā, ar mērķi samazināt smagsvara transportlīdzekļu skaitu, 
kas gaida robežas šķērsošanu uz valsts autoceļa A6, un uzlabot satik-
smes drošību minētajā ceļa posmā.

Turilāt Krāslavas novada domes pārstāvjiem, balstoties uz sekmīgu 
iepriekšējo sadarbību, tika organizētas arī vairākas nozīmīgas papil-
dus tikšanās - ar Latvijas konsulu Baltkrievijas Republikā Uģi Skuju, 
Vitebskas apgabala izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieku Oļegu 
Mackeviču, kā arī Vitebskas apgabala izpildkomitejas ekonomikas 
komitejas priekšsēdētāja vietnieku Konstantīnu Čorniju, lai pārrunātu 
tehniskas dabas jautājumus un tālākas sadarbības iespējas ekonomikas, 
robežšķērsošanas un citās jomās.

Īpašu pateicību par darba vizītes organizāciju izsakām Latvijas kon-
sulam Baltkrievijas Republikā Ulgim Skujam. 

Ināra Dzalbe,
Vitebskas apgabala izpildkomitejas foto

11. un 12. jūnijā Krāslavas, 
Dagdas un Ludzas novadu bib-
liotekāres un citi interesenti de-
vās nelielā ceļojumā uz mūsu 
kaimiņzemi – Baltkrieviju. Viens 
no galvenajiem galamērķiem bija 
Baltkrievijas Nacionālā biblio-
tēka Minskā. Protams, mēs visi 
lepojamies ar mūsu arhitektūras 
un kultūras pērli – Latvijas Na-
cionālo bibliotēku Rīgā, taču arī 
Minskā esošā bibliotēka ir ievē-
rības cienīga. Bibliotēkas ēka tika 
pabeigta 2006. gadā. Ēkas formu 
arhitekti dēvē par „rombikubok-
taedru”. Patiesībā tās forma pa-
tiešām ir tikpat neparasta kā šis 
vārds. Bibliotēkā ir 23 stāvi un tā 
ir 73,6 metrus augsta. Baltkrievu 
gide mums laipni izrādīja gan ie-
spaidīgās bibliotēkas arhitektūru 
un iekšējo dizainu, gan arī pastās-
tīja par krājumiem, grāmatu klāstu 
un elektroniskajām sistēmām, ku-

ras ir patiesi modernas un arī mēs 
varējām kaut ko no tām uzzināt 
interesantu. Īpaši bibliotēkas ēka 
skaisti izskatās vakaros, kad tā 
tiek apgaismota ar zilganu gaismu 
– rodas sajūta, ka tas ir brīnumains 
objekts, kurš ir ārpus šīs pasaules 
un cilvēku izpratnes.

Izbaudījām ne tikai Minskas 
bibliotēkas arhitektonisko burvī-
bu, bet arī iepazinām Baltkrievijas 
galvaspilsētas dažādus arhitektū-
ras pieminekļus: gan vēsturiskus, 
gan mūsdienu, izbaudījām vies-
mīlību un skaistumu, apmeklējot 
gan kafejnīcas, gan vietējos vei-
kaliņus. Izbraucām pat ar metro!

Apmeklējam arī Ņasvižu jeb 
Ņesvižu.  Tā ir pilsēta ar garu un 
aizraujošu vēsturi, par kuru lieci-
na arī tās lielākais lepnums – pils 
komplekss. Pili ir sākuši būvēt jau 
16. gadsimtā, taču  katrs gadsimts 
atnesa pils kompleksam jaunas ie-

zīmes, tādēļ tas ir patiesi baudāms 
arhitektūras brīnums, kurā ir ap-
vienotas viduslaiku, renesanses, 
baroka un klasicisma arhitektūras 
iezīmes. Pils komplekss ir iekļauts 
arī UNESCO kultūras mantojumā, 
tādēļ apskatīt un izbaudīt senlaicī-
go atmosfēru un neparastās muze-
ja ekspozīcijas ir patiešām vērts! 

Šis nelielais ceļojums visiem 
sniedza lielisku baudījumu un at-
pūtas sajūtu, kā arī tas bija aizrau-
jošs pieredzes brauciens. Patiesībā 
mums kaimiņos ir skaista zeme ar 
interesantu vēsturi un daudzām at-
pūtas iespējām, kuras izmantojām 
mēs – bibliotekāri. Par mūsu ceļo-
juma veiksmīgo izdošanos rūpējas 
Daugavpils tūrisma fi rma „Mari”. 

                Svetlana Laksa-Timinska

PATIESI NODERĪGS HOBIJS – CEĻOŠANA
Došanās dažādos ceļojumos spēj patiesi iepriecināt gandrīz ikvienu cilvēku. Un tas ir 

pavisam pašsaprotami, jo ceļošana ikvienam cilvēkam paver ļoti dažādas iespējas.

- Par Krāslavu bieži runā, 
ka šī ir bezperspektīva pilsēta 
– jaunieši aizbrauc, iedzīvotāju 
paliek arvien mazāk. Bet Jūs, 
Ilona, atvērāt veikalu, turklāt 
specializētu!

- Par bezperspektīvu – tas viss 
ir muļķības, es uzskatu, ka cilvē-
ki pienācīgi nenovērtē Krāslavu! 
Man ļoti gribējās, lai profesionā-
lās kosmētikas veikals būtu arī 
mūsu pilsētā, lai rastos iespēja 
profesionālo kosmētiku iegādāties 
tepat uz vietas, nevis būtu jābrauc 
uz Rīgu vai Daugavpili!

Mūsu mērķis – palīdzēt pareizi 
izvēlēties matu kopšanas līdzek-
ļus, arī ar sejas krēmiem nav ne-
kādu sarežģījumu, jo tirdzniecībā 

ir kosmētikas paraugi. Ja klientam 
ir problēmas ar matiem, meistare 
spēj ieteikt viņam konkrētus lī-
dzekļus, kurus var iegādāties tepat 
uz vietas. 

Veikalā strādā pārdevēja, kura 
var sniegt profesionālu konsul-
tāciju un veltīt pietiekami daudz 
uzmanības katram pircējam. Visi 
līdzekļi ir vienkārši lietošanā, un 
jebkura sieviete patstāvīgi tiks 
galā ar to izmantošanu mājas aps-
tākļos, vienalga, vai tā ir matu 
krāsa vai sejas kopšanas maska. 
Tāpat nav aizmirsti arī mūsu cie-
nījamie vīrieši, kuriem piedāvā-
jam skūšanās kosmētiku, „Mon 
Platin”  sērijas gelus un šampūnus 
no Izraēlas. 

- Raugoties uz kosmētikas 
produktu cenām, ar prieku jā-
atzīmē, ka tās ir pilnīgi pieņe-
mamas. 

- Uzņēmums „Klērs Serviss” 
friziermākslas tirgū strādā jau 
vairāk nekā 15 gadus, tam ir sava 
preču bāze un veikalu tīkls. Firma 
strādā tieši ar ražotājiem, tālab ce-
nas ir pieejamas. 

Profesionāļiem ar izglītības dip-
lomu skaistuma sfērā mēs piedā-
vājam iegādāties klienta karti, kas 
dos iespēju pirkt visus produktus 
ar ievērojamu atlaidi. 

- Mazajai Krāslavai pusotra 
desmita frizētavu – tas ir daudz. 
Kā izdzīvojat šādas konkuren-
ces apstākļos? Kas, jūsuprāt, ir 
nepieciešams veiksmīgam dar-
bam?

- Mūsu salona pastāvēšanas ga-
dos es novēroju šādu ainu – kāds 
šajā jomā uzsāk strādāt, kāds - 
aizveras. Konkurence ir laba lieta, 
tā neļauj mīņāties uz vietas. 

Bija laiks, kad mēs nestrādājām 
svētdienās, bet klienti sāka izteikt 
šādus lūgumus, un tagad meista-
res strādā arī brīvdienās. 

Sekmīgam darbam, pirmkārt, 
ļoti svarīga ir attieksme pret klien-
tu. Otrkārt, izglītība un frizieru 

meistarības pastāvīga pilnveido-
šana – kādus līdzekļus izmanto, 
kādus seminārus apmeklē. Bū-
tisks faktors ir arī pakalpojumu 
daudzveidība. Jau gadu pie mums 
strādā vizāžiste, par kuru saņe-
mam daudz labu atsauksmju. 

- Ko varat pateikt par krāsla-
viešiem? Manuprāt, esam gata-
vi ietaupīt uz ēdiena un apģērba 
rēķina, bet nelaidīsim garām ie-
spēju doties pie friziera! 

- Iespējams es atklāšu lielu no-
slēpumu daudzām mūsu sievie-
tēm, bet, kamēr viņas mēnešiem 
atliek vizīti pie friziera, vīrieši 
frizējas regulārāk, neskatoties uz 

to, ka sieviešu un vīriešu frizūras 
cena atšķiras vien par dažiem eiro. 

Tāpēc gribu novēlēt, lai mēs, 
sievietes, vairāk domātu par savu 
skaistumu un vairāk rūpētos par 
sevi – tas uzlabo noskaņojumu. 
Kad cilvēkam ir labs noskaņo-
jums, viņam apkārt veidojas laba 
aura un pozitīvs! 

Gan vīriešiem, gan sievietēm 
novēlu skaistumu, mīlestību un 
laimi!

- Paldies par interviju! Vēlam 
Jums panākumus!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

intervija

 KRĀSLAVĀ ATKLĀTS
 PROFESIONĀLĀS 

KOSMĒTIKAS
 VEIKALS

Nesen Krāslavā, salonā “Konstance”, durvis vēris jauns 
veikals “Klērs Serviss”, kurā tiek piedāvāta matu, sejas un 
ķermeņa profesionālā kosmētika, kas ražota Izraēlā, Itāli-
jā un Spānijā. Veikala sortimentā ir arī matu krāsas un fri-
ziera darbam nepieciešamie piederumi. Salona īpašniece 
Ilona Jegorova pastāstīja, ka ideja atvērt veikalu jau sen 
virmoja gaisā, šajā pavasarī izdevās to realizēt. 
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Kad kolhozi un sovhozi bru-
ka un juka, Urbanoviči ļoti 

riskēja, privatizējot to, ko citi uz-
skatīja par neperspektīvu. Cūku 
ferma, kuru sev noskatīja jaunie 
zemnieki, bija visjaunākā. Pirms 
tam bija ilgas un mokošas pārdo-
mas. Sākumā viss gāja gludi, jo, 
kamēr dalīja traktorus, piekabes 
un citu tehniku, ferma nevienu 
īsti neinteresēja. Bet tad pēkšņi 
sāka likt sprunguļus riteņos, taču 
Regīna un Nikolajs no ieceres ne-
atkāpās un savu fermu ofi ciāli no-
formēja 1993. gada 21. septembrī. 
Sākuši ar cūkkopību, ātri saprata, 
ka graudus lopbarībai labāk au-
dzēt pašiem. Pamazām iegādājās 
nepieciešamo tehniku un paši sāka 
audzēt labību. Kaut ko pirka tikai 
par pašu naudu, vēlāk iesaistījās 
projektos, gadījās ceļā arī kāds 
labs padomdevējs, kurš iedrošinā-
ja iegādāties jaunu CASE trakto-
ru. Tas bija nozīmīgs pirkums, kas 
ļāva pa īstam atsperties un turpināt 
attīstīt saimniecību. Pirms kāda 
laika saimniecības traktortehnikas 
parku papildināja vēl viens jau-

dīgs traktors - „John Deere”. Ne-
senais pirkums – mazlietota, mūs-
dienīga sējmašīna, kuru nopirka 
no kāda lauksaimnieka Liepājas 
pusē, kurš to pārdeva tamdēļ, ka 
paplašina savu saimniecību. Pro-
tams, Urbanovičiem ir arī graud-
augu kombains, cita nepieciešamā 
tehnika un sarunā ar optimistis-
kajiem saimniekiem nezinātājs 
pat nepateiks, ka „Vālodzītes” 
savulaik piemeklēja tā pati bēda, 
kas traucēja daudziem citiem cūk-
kopjiem, jo nācās likvidēt visas 
fermā esošās cūkas. Trieciens ne 
pa jokam, bet fi nansiālas saistības 
neviens neatcēla – tās jāpilda vi-
sos laikos. Izglāba graudaugi un 
veiktie ieguldījumi tehnikā, ticība 
sev un saviem spēkiem, arī ciešās 
ģimeniskuma saites. 

Atguvušies no pirmā šoka, 
Urbanoviči izlēma pielikt 

punktu cūkkopībai. Tiesa, pēc 
veiktajiem dezinfekcijas pasāku-
miem kontrolējošās institūcijas 
deva iespēju atsākt šo biznesu jau 
visai drīz, bet kur garantija, ka ne-
nāksies piedzīvot to pašu atkal? 

Nikolajs stāsta, ka šodien „Vā-
lodzītes” audzē dažādus graudau-
gus aptuveni 120 hektāru platībā. 
Sējas darbus var paveikt divatā, jo 
abi māk strādāt ar traktortehniku, 
kuru ļoti saudzē, jo tā faktiski ir 
viņu maizes garants. Vispār cen-
šas darīt visu pašu spēkiem, se-
zonas strādniekus ņem tikai tad, 
ja paši nu nekā nevar visu paspēt. 
Graudus var pārdot bez liekām 
raizēm, bet viss sasaistās ar cenu 
un apjomiem. Varbūt pat nebūtu 
slikti paplašināties, tikai kur lai to 
brīvo zemīti ņem? 

Cūkkopība un graudkopība bija 
divas nozares, kas ne tikai viena 
otru papildināja, bet katram dzī-
vesbiedram nosacīti nodrošināja 
sirdij tuvāku darbības lauciņu. Ja 
nebūs cūkas, tad būs vistas, no-
lēma dzīvesbiedri! Turklāt putn-
kopība ir Regīnas sirdslieta kopš 
bērnības, un kāpēc gan nepiepildīt 
šo sapni? Regīna nopietni pievēr-
sās informācijas meklējumiem 
gan interneta tīmeklī, gan brauca 
tikties ar Latvijas zināmākajiem 
tīršķirnes putnkopjiem, skatījās, 
kas īsti jauns nozarē, kas viņas 
saimniecībā iederētos? Tieši Lat-
vijā no tīršķirnes putnkopjiem 
nopirka pirmās ekskluzīvu vistu 
šķirņu olas, no kurām ieguva dē-
jējvistas. Tās ir: „Cream Legbar” 
(šķirne izveidota Anglijā, dēj zil-
ganas krāsas olas), Pavlovas vis-
tas (viena no senākajām Krievijas 
šķirnēm, olas nav alergēnas), kas 
ir spēcīgi un sala izturīgi putni un 
„Jersey Giant” (šķirne cēlusies 
ASV Ņūdžersijas štatā un ir lielā-
kā vistu šķirne), kas olu-gaļas put-
ni, mierīga un paklausīga šķirne, 
zināma kā labas ziemas dējējas.

Pērn, pirms pašiem Ziemas-
svētkiem, dzīvesbiedri aiz-

brauca uz Čehiju, kur kādā slavenā 
putnu audzētavā iegādājās šķirnes 
„Dominante” olas, no kurām iegu-
va šīs Latvijā visai izplatītās šķir-
nes jaunputnus un dējējvistas.

„Pirmos iegādājāmies Krievijas 
ražojuma inkubatorus, par kuru 
kvalitāti varu sacīt tikai vienu – 
atliek vēlēties labāku!” stāsta Ni-
kolajs. „Trešo inkubatoru sameis-
taroju pats no veca ledusskapja. 
Apspriežoties ar sievu, tagad 
plānojam nopirkt Ķīnā ražotus 
inkubatorus, par kuriem dzirdē-
tas labas atsauksmes. Ja turpināt 
iesākto, tad bez kvalitatīviem 
inkubatoriem neiztikt. Gribētos 
sasniegt nopietnākus apjomus. 
Iespējas ir, ja klients pērk olas lie-
lā apjomā, fabrika tās piegādā ar 
kurjeru, kas ir lētāk nekā braukt 
pēc tām pašiem.

Regīna un Nikolajs ir dzimu-
ši un auguši laukos, tālab 

atrod risinājumu jebkurā situācijā. 
Dējējvistām ir sagatavotas ziemas 
mītnes, bet vasarā tās uzturas zem 
klajas debess nožogotā teritorijā, 
kurai blakus ir vasaras mājiņas, 
lai putni varētu paslēpties no lie-
lās svelmes vai lietus. Vistas no 
nelūgtiem viesiem - lidojošiem, 
uz četrām vai divām kājām stai-
gājošiem - sargā jauns suns. Naktī 
vistiņas paslēpjas savās mājiņās, 
suns brīvi skraida pa visu iežo-
goto teritoriju, kurā neviena lapsa 
vai sesks iekšā neielīdīs. Blakus 

ir veca dzīvojamā māja, kas vairs 
nav izmantojama savam sākotnē-
jam mērķim, bet kā cāļu mītne tā 
ir gana laba vismaz pirmajā laikā. 
Protams, mehanizācijas nav ne-
kādas, viss ir roku darbs. Kopējā 
aina varbūt neiespaido, bet tikai 
tos, kuri nemaz nepazīst Urbano-
vičus. Viņi neko nesasteidz, visu 
dara pamatīgi, lai arī mēdz riskēt, 
bet vienmēr ar vēsu galvu un ap-
domīgi. Kā latvieši saka – septiņ-
reiz nomēri, vienreiz nogriez. 

„Ja lauksaimnieciskā darbība 
ir saistīta ar projektiem, valsts un 
Eiropas subsīdijām, tad dējējvis-
tas ir tikai un vienīgi mūsu privātā 
nodarbe,” uzsver saimnieks. „Būs 
noiets - turpināsim. Šeit mūsu ro-
kas nav sasaistītas ne ar kādiem 
līgumiem, kā gribēsim, tā darīsim. 
Citādāk ir lauksaimniecībā - šeit 
ļoti rūpīgi jāseko līdzi likumdoša-
nai, atliek vien palaist kaut ko ga-
rām, un būsi zaudētājs. Bet, ja visu 
precīzi izdari, tad nav problēmu 
– var strādāt! Sējam tradicionā-
los graudaugus, taču uzskatu, lai 
nodrošinātu efektīvāku augu seku, 
nākamgad vajadzētu iesēt vairā-
kus hektārus zirņu. Interesants ir 
rapsis, taču tā ir no kultūrām, ar 
kuru jābūt sevišķi uzmanīgam. 
Pagaidām neesam mēģinājuši, bet 
laikam vajadzētu pamēģināt iesēt 
dažus hektārus, tikai jāiegādājas 
labas šķirnes sējmateriālu. Nevar 
palikt pie kaut kā viena, jānodro-
šinās.”

Juris Roga, autora foto 

 NEKAD NEAPSTĀTIES, NEGAUSTIES – 
PANĀKUMI GŪSTAMI DARBĀ! 

Indras pagastā ilgus gadus veiksmīgi attīstās Regīnas un Nikolaja Urbanoviču zemnie-
ku saimniecība „Vālodzīte”, kam par pamatu ir abu liela darba mīlestība, strādātspēja, 
čaklums un centība it visās lietās. 

Regīna ir dzimusi Sibīrijā, kurp savulaik tika izsūtīti viņas vecāki un vecvecāki vien dēļ 
tā, ka bija pārāk čakli un strādīgi, tālab neiederējās sociālisma un komunisma cēlāju 
rindās. Nikolajs savukārt ir vietējais iedzīvotājs, kurš kādu laiku strādāja Daugavpils pie-
vadķēžu rūpnīcā. Tieši tur jaunībā abi iepazinās, nodibināja ģimeni un savu kopdzīves 
ligzdiņu savija Indrā. Nikolajs strādāja vietējā kolhozā par traktoristu, Regīna bija iecir-
kņa brigadiere, strādāja par brigadieri cūku fermā un vēl citus darbus, kurus lika darīt. 
Gadiem ritot, ģimene izaudzināja un izskoloja divus dēlus: Andrejs ieguva enerģētiķa 
profesiju Rīgas Tehniskajā universitātē, Edgars izmācījās par policistu. Regīna, kurai ir 
radi visā plašajā pasaulē, lepojas, ka bērni palikuši Latvijā, lai gan neizslēdz iespēju, ka 
varbūt ārzemēs viņi būtu sasnieguši ko vairāk. Urbanoviči ir priecīgi arī par saviem pie-
ciem mazbērniem. Šķiet, tagad nu gan varētu apstāties, apsēsties, atpūsties, bet līdzīgi 
kā lielo ekonomisko pārmaiņu laikā viņi nepieļāva domu, ka gadiem ilgi varētu neko 
nedarīt, tā arī tagad labāk jūtas darbā, nekā zvilnot dīvānā pie televizora. 

 Jauns fotokonkurss Šogad 
Eiropas mantojuma dienu 
tēma ir „Kultūrvēsturiskā ai-
nava”. Tieši tādēļ Krāslava 
septembrī atkal būs viena no 
šī pasākuma dalībniecēm, jo 
tā nenoliedzami ir viena no ai-
naviskākajām vietām Latvijā.

Daugava Krāslavā... Latvijas 
likteņupe, kas tieši Krāslavas 
novadā, mainot nosaukumu no 
Dvinas, uzsāk savus gleznos lo-
kus... Daugavu apdzied dziesmās 

un dzejoļos, pa to ceļo aktīvākas 
atpūtas cienītāji. Arī lielākā daļa 
no Krāslavas novada iemīļotāka-
jām tūristu un iedzīvotāju apska-
tes vietām paver skatu uz mūsu 
rāmo skaistuli – Adamovas skatu 
laukums, Adamovas dabas taka, 
skats no tilta, Priedaines skatu 
tornis, Karņicka kalns, Krāslavas 
pils skatu platforma, skati no Os-
tas, Kaplavas, Vidzemes ielām un 
no pilsētas otras puses Priedainē... 
Ierāmēti skaistos rāmīšos vai ne, 
šie skati glabājas mums sirdīs un 

iedvesmo...
Varbūt Tev ir „noķerts” savē-

jais? Kāds īpašs kadrējums, īpaša 
gaisma? Kāds īpašs notikums vai 
īpašas sajūtas? Dalies ar savām fo-
togrāfi jām, piedaloties Krāslavas 
novada domes jaunajā fotokon-
kursā „Daugava. Cits rakurss”!

Konkursā ir paredzētas trīs no-
minācijas:

- senie kadri;
- Daugavas loki; 
- Daugava un cilvēki.
Fotokonkursa noteikumi

1. Fotogrāfi ju iesniegšanas ter-
miņš - līdz 2. septembrim (ieskai-
tot).

2. Maksimālais viena autora 
iesūtīto fotogrāfi ju skaits – 3 foto 
katrā nominācijā.

3. Ieteicamais fotogrāfi jas iz-
mērs - min.2 MB.

4. Ja attēls tiek apgriezts, ir jā-
saglabā oriģināla proporcijas. Fo-
togrāfi jas, kurām salīdzinājumā 
ar oriģinālu ir būtiski samazināta 
izšķirtspēja, netiks pieņemtas.

5. Fotogrāfi jas, nominācijas no-
saukumu un autora kontaktinfor-
māciju (vārds, uzvārds, tālrunis, 

vecums) lūdzam atsūtīt e-pastā: 
vestis@kraslava.lv ar norādi „Fo-
tokonkurss”.

6. Konkursam iesūtītās fotogrā-
fi jas tiks izvietotas portāla krasla-
vasvestis.lv fotogalerijā.

7. Labākās fotogrāfi jas tiks 
prezentētas foto izstādē Krāsla-
vas novada Tūrisma informācijas 
centrā.

8. Labāko fotogrāfi ju autorus 
gaida balvas. Godināšanas pasā-
kums notiks Eiropas mantojuma 
dienu ietvaros 10. septembrī.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

„DAUGAVA. CITS RAKURSS”fotokonkurss!
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DODIES CĪŅĀ AR SUP DĒLI!
Šovasar Krāslavas novada Izvaltas pagastā atpūtnie-

kiem ir pieejams jauns un aizraujošs atpūtas veids – vizi-
nāšanās ar SUP dēli. Par šo piedāvājumu ir parūpējusies 
uzņēmīgā Liene Leikuma-Rimicāne, kura pavasarī atsau-
cās Krāslavas novada domes aicinājumam piedalīties biz-
nesa ideju īstenošanā un iesniedza pieteikumu konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsāk-
šanai vai attīstībai Krāslavas novadā”. Lienes projekts 
tika daļēji atbalstīts.

- Kas Jūs saista ar Izvaltu, ar ko šobrīd nodarbojaties?
- Izvalta ir manas mājas. Izvalta ir skaistākā un jaukākā vieta pasaulē, 

tur ir mana ģimene un tāpēc, lai kur arī esmu biežāk vai retāk, bet mani 
var satikt Izvaltā. Šobrīd esmu mamma dēlam Rihardam un galvenā 
speciāliste sadarbības jautājumos Daugavpils Universitātē, paralēli vēl 
ir dažādas aktivitātesm, un viena no tām ir SUP Latgale.

- Kā radās ideja piedāvāt atpūtniekiem piepūšamos SUP dēļus, 
un kāpēc tieši Izvaltā, Sargavas ezera pludmalē? Starp citu, noteik-
ti būs cilvēki, kuri nezina, kas ir SUP?

- Ideju man ir ļoti daudz - katru nedēļu dzimst vismaz viena! Tas, cik 
no tām tiek realizētas, ir cits stāsts. Kad un kur tieši sākās šī ideja es ne-
atceros, bet vairāk vai mazāk tas ir ārzemēs noskatīts salīdzinoši jauns 
atpūtas veids. Burtiski tulkojot no angļu valodas, SUP nozīmē stāvus ai-
rēšanās (STAND UP PADDLE). Un man pašai tas ir kaut kas tuvs, jo at-
šķirībā no sērfošanas šeit tu vari baudīt ūdens skaistumu un palikt sauss. 
Kāpēc piepūšamie dēļi? Tos vieglāk pārvadāt un uzglabāt, tie neaizņem 
tik daudz vietas, bet lietošanā ir droši un ērti. Izvalta nav vienīgā vieta, 
kur piedāvāju supot, jau drīzumā ciemošos arī citās tuvējās pludmalēs, 
kur būs izveidoti izbraukuma SUP nomas punkti. Par konkrētām vietām 
informācija būs pieejama SUP Latgale Facebook lapā.

- Kāda ir galvenā mērķauditorija – bērni, jaunatne, strādājošie, 
pensionāri? 

- Drošības nolūkos orientējamies uz 18+, bet bērni var supot kopā 
ar vecākiem. Šobrīd ir nomai pieejami četri dēļi, kas atšķiras ar savu 
celtspēju, tāpēc šobrīd spēju piedāvāt atbilstošo jebkuram interesentam. 
Gribu sacīt paldies ģimenei par atbalstu idejas realizēšanā, kā arī pal-
dies Krāslavas novada domei par atbalstu jauniešu biznesa idejām, jo 
tur guvu daļēju fi nansējumu divu SUP dēļu iegādei.

- Vai SUP dēļa lietotājam ir nepieciešamas īpašas prasmes, kādi 
drošības līdzekļi? Kādos laika apstākļos var braukt ar šo dēli?

- Braukt ar dēli var jebkuros apstākļos, vienīgi jārēķinās, jo vējaināki 
laika apstākļi un lielāki viļņi, jo vairāk jāpiepūlas līdzsvara saglabāša-
nai. Īpašas prasmes nav nepieciešamas. Izīrējot dēli, drošības nolūkos 
lietotājam tiek izsniegtas glābšanas vestes.

- Kāda ir dēļa nomas cena, ko par šo naudu var saņemt (aprīko-
jums, instruktāža, varbūt vēl kas)? Vai ir atlaides, piemēram, lielā-
kai grupai? 

- Nomājot dēli uz pusstundu, ir jāsamaksā pieci eiro, par vienu stundu 
- astoņi eiro, katra nākamā stunda – plus pieci eiro. Nomājot uz dien-
nakti - 30 eiro, katra nākamā diena - plus 20 eiro. Cenā ietilpst SUP dēļa 
komplekts un drošības veste, kā arī instruktāža SUP lietošanā.

- Kādi ir nākotnes plāni, varbūt ir gaidāms pavisam kas jauns?
- Attīstības iespējas ir papildināt SUP dēļu klāstu, varbūt piedāvāt arī 

vindsērfi nga dēļus, vai nodrošināt komandas saliedēšanas aktivitātes. 
Ja atsaucība būs liela, labprāt attīstītu arī jogu uz ūdens, šim nolūkam ir 
pieejami speciāli jogas SUP dēļi. Sekojiet SUP Latgale Facebook lapai 
un Instagram kontam! Baudiet dzīvi!

- Paldies par interviju! Lai ir silta un saulaina vasara, kas ikvie-
nam interesentam ļautu izbaudīt jauno atpūtas veidu!

Juris Roga

Koka izstrādājumu ra-
žošanas tehniķa diplomu 
šogad saņēma septiņi au-
dzēkņi, kuri profesiju apgu-
va Profesionālās izglītības 
kompetences centra Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāsla-
vas teritoriālajā struktūr-
vienībā.

Par mācību iestādē iegūto pras-
mju un iemaņu līmeņa rādītāju 
kļuva audzēkņu diplomdarbi. 
Divus mēnešus topošie jaunie 
speciālisti strādāja pie saviem 
projektiem. Sākuši ar iecerētā 
modeļa konstruēšanu datorprog-
rammā AutoCAD, tālāk izstrādāja 
rasējumu, veica materiāla aprēķi-
nus, tā apstrādi un montāžu, iz-
mantoja lakas un krāsas.

Mācību prakses vadītājs Viktors 
Šidlovskis atzīmēja, ka studenti 
savos izstrādājumos izmantoja 
gan koku, gan kokskaidu plāk-
snes.

Augstā izstrādājumu kvalitāte 
– tas ir četru gadu audzēkņu un 
mācību iestādes pasniedzēju ko-

lektīva darba rezultāts, 
uzskata Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas teri-
toriālās struktūrvienības 
vadītājs Aivars Andžāns.

Daži no izlaidumnie-
kiem plāno turpināt izglī-
toties tālāk, kāds grasās 
doties uz ārzemēm, pā-
rējie meklēs darbu savā 
dzimtenē, Latvijā.

Lai veiksme ir viņu 
pusē!

KVALITATĪVI IZSTRĀDĀJUMI - 
ČETRU GADU DARBA REZULTĀTS!

Elvīra Škutāne, autores foto

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs (BJC) jūnija 
pirmajā pusē Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās bēr-
niem no 8 līdz 11 gadiem organizēja radošās aktivi-
tātes lietišķajā mākslā, sporta tūrismā, dejotprasmē, 
foto un video mākslā, tehniskajā modelēšanā un ci-
tas. Atbildīgā par visu bija skolotāja Aina Guba, kura 
sarunāja citus skolotājus, un tie bija tie, kuri vadīja 
dažādas nodarbes.

Radošās aktivitātes noslēdzās ar pašu bērnu kopīgi 
veidotu piedzīvojumu stāstu, kas aizsākās 2. jūnijā, 
kad tieši šajā datumā kopā pulcējās 19 radošo darbnī-
cu dalībnieki, lielākoties BJC audzēkņi, kuri apmek-
lē dažādus pulciņus, un skolotāji. Ļoti radoši, izdo-
mas bagāti un aktīvi viņi darbojās veselas 12 dienas. 
Piedzīvojumu stāstu veidoja, liekot lietā zīmītes, lai 
ir vieglāk orientēties. 

Katrs zēns vai meitene bija guvuši savus iespaidus, 
un vienam spilgtāk atmiņā palika komandas darbs, 
kad visi kopā taisīja putniņus, citam - ugunsdzēsēju 
sacensību apmeklējums, vēl kādam - izdedzināšana 

kokā, darbs ar polimērmālu, no kura tapa interesan-
tas pogas, spēles ar lielo un mazo bumbu, dejoša-
nas stundas, kurās apguva valša pamatus un trenēja 
arī koordināciju. Bērni arī skatījās fi lmas, tikās ar 
priesteri Rodionu, kurš pastāstīja par seno latviešu 
instrumentu – kokli un kādu meiteni šis instruments 
tā aizrāva, ka viņai radās vēlme tādu kādreiz iegā-
dāties sev. Piedzīvojumu stāstā bija vieta arī jaunai 
gleznošanā tehnikai, darbam ar “gudro” plastilīnu, 
dziesmām, tostarp smieklīgām, ekskursijai uz fi rmas 
“Krāslava D” maizes ceptuvi, kurā ir ļoti reta krāsns 
un citām aktivitātēm.

Daži bērni pacentās savas domas un pārdzīvoju-
mus uzrakstīt uz papīra lapiņas, kuras atstāja par 
piemiņu skolotājai. Radošās aktivitātes vainagojās 
arī ar materiālu guvumu – pēc tam, kad stāsts bija 
galā, skolotāja bērniem atļāva pašu veidotos darbi-
ņus ņemt mājās.

Juris Roga,
autora foto

 KATRAM
SAVS PRIEKS

Izvēlies profesiju, kurā vienmēr būs 
pieprasīta!Valsts apmaksātas budžeta vietas, dienesta 
viesnīca, stipendija!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Apģērbu dizains un tehnoloģijas
Mācību ilgums: 2,5 gadi,  www.ru.lv
Dokumentu pieņemšana elektroniski no 27. jūnija, 
pieņemšanas punktā no 5. līdz 12. jūlijam, 9:00-18:00.

Rīgas Tehniskā universitāte 
Materiālu tehnoloģija un dizains

Mācību ilgums: 4 gadi, www.nacstudet.lv
Dokumentu pieņemšana elektroniski no 27. jūnija, 

pieņemšanas punktos no 5. līdz 12. jūnijam, 9:00-
18:00 (sestdien 9. jūlijā 9:00-13:00). Iestājpārbaudī-
jums zīmešanā 14. jūlijā.

Iegūsti profesiju un atnāc strādāt uz NEMO – 
Latvijas lielāku virsdrēbju šūšanas fabriku, kas 
ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģēr-
bus Eiropas modes namiem.

Mums ir vajadzīgi profesionāļi!!!

STUDĒ BEZ MAKSAS, DARBS GARANTĒTS!
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“Mazurska palinocka” – Jāņu nakts 
svētkus - organizēja Kentšinas pagasts 
kopā ar folkloras sabiedrību “Mazurska 
kosacevina”.

Mazūri – tie ir senās poļu dzimtas pār-
stāvji ar savu kultūru, kostīmiem, valodu, 
ierašām un senām tradīcijām, kuras šajā 
novadā tiek saudzīgi glabātas un attīstītas 
šobaltdien. Festivāls apvienoja simtiem 
dalībnieku lielā svētku koncertā ar teat-
rālu etnisku uzvedumu par senās tautas 
sadzīvi un dzīvi, ar senās mūzikas kon-
certu, ar ugunsdejām, ar neskaitāmiem 
ugunskuriem, ar mazūru tradicionālās 

virtuves cienastiem, ar Jāņu vainaga pī-
šanas konkursu un to palaišanu ūdenī. 
Festivāls ilgi paliks mūsu dalībnieku pa-
teicīgajā atmiņā.

Svētdien, 26. jūnijā, ansamblis “Noktir-
ne” uzstājās ar garīgās mūzikas koncertu 
vojevodistes trijās baznīcās, tostarp arī 
pasaulslavenajā bazilikā “Swienta lipka”.

Iespēju piedalīties šajā festivālā nodro-
šināja Kentšinas pašvaldības, folkloras 
sabiedrības “Mazurska kosacevina» un 
Krāslavas poļu biedrības “Strumeņ” ko-
pīgs projekts. Izsakām sirsnīgu pateicību 
rīkotajiem un sevišķi folkloras sabiedrī-

bas “Mazurska kosacevina” vadītājai Ag-
neškai Rošigai.

Jāzeps Dobkevičs,
Krāslavas poļu biedrības priekšsēdētājs

FOLKLORAS FESTIVĀLĀ POLIJĀ LATVIJU PĀRSTĀVĒJA KRĀSLAVA
25. jūnijā Varmijas-Mazūrijas vojevodistes Kentšinas pašvaldībā (Polija) 

norisa starptautiskais folkloras festivāls “Mazurska  palinocka”. Tajā pie-
dalījās amatierkolektīvi no Francijas, Ukrainas, Polijas un Latvijas. Mūsu 
valsti pārstāvēja Krāslavas kultūras nama vokālais ansamblis “Noktirne” 
(vad. Rita Andrejeva) un Krāslavas poļu biedrība “Strumeņ”

2016. gada 1. jūlijā Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā tika atklāta 
izstāde, kura veltīta Artūra Aparnieka 
120. dzimšanas dienai. Uz to no tālās 
Brazīlijas, Sanpaulu pilsētas, ieradās 
A.Aparnieka meita Ināra Edīte Apar-
niece - Būre ar vīru Jurgenu Karlu 
Burr, meita Māra  ar vīru Roberto 
un viņu bērni Luiza un Aleksandrs, 
kā arī Ināras Edītes māsīca no Lat-
vijas Rasma ar mazbērniem Arti un 
Valteru. Ināra Edīte Aparniece - Būre 
uzdāvināja Krāslavas muzejam sava 
tēva Artūra Aparnieka apbalvojumus 
par Brīvības cīņām - Lāčplēša Kara 
ordeni, Igaunijas Brīvības krustu, 
Lietuvas Neatkarības medaļu un ci-
tus, kopā 8 ordeņus un medaļas.

Īpašu vietu šajā kolekcijā ieņem 
Artūra Aparnieka izsūtījumā Sibīrijā 
darinātā metāla karote ar iniciāļiem 
„A.A”.

Šogad apritēja 120 gadu, kopš 
dzimis Lāčplēša Kara ordeņa kava-
lieris, Ziemeļlatvijas partizānu pulka 
komandieris, kapteinis Artūrs Apar-
nieks, kura dzīve gandrīz 20 gadu 
bija saistīta ar Krāslavu.

A.Aparnieks piedzima 1896. gada 
25. (12.) februārī Beļavas pagastā, 
netālu no Gulbenes, darbveža Niko-
laja Aparnieka ģimenē. Mācījās vie-
tējā pagasta skolā, Jēkabpils tirdznie-
cības skolā. Absolvēja Zveņigorodas 
komercskolu Krievijā un turpināja 
izglītību Rīgas Politehniskajā insti-
tūtā inženieru zinātņu nodaļā. 

1915. g. maijā A.Aparnieks brīv-
prātīgi iestājās Nikolaja kara inženie-
ru skolā, pēc tās beigšanas no 1916. 
g. janvāra dienēja Rēveles (Tallin-
nas) jūras cietoksnī kā inženieru ka-
raspēka virsnieks. 1917. gada maijā 
A.Aparnieks tika pārcelts uz Sevas-
topoles cietokšņa jūras mīnu bataljo-
nu, piedalījās cīņās pret lieliniekiem 
Krimā, kādu laiku dienēja Ukrainas 
hetmaņa Skoropadska karaspēkā.

 1918. gadā A.Aparnieks atgrie-
zās Latvijā un pieteicās Krievijas 
Ziemeļrietumu armijas brīvprātīgo 
vervēšanas birojā, no kura tika no-
sūtīts Judeņiča armijā kā inženieru 
rotas poručiks. Dienēja Bulaka – 
Balahoviča apvienotās grupas ope-
ratīvajā štābā kā jātnieku sapieru 
izlūku komandas priekšnieks. No 
turienes pārgāja uz Igaunijas armiju, 
kurā palika līdz 1919. gada aprīlim. 
1919. gadā, naktī no 14. uz 15. mar-

tu, A.Aparnieka komanda ienaid-
nieka aizmugurē uzspridzināja tiltu 
pār Berezovskas upi uz Pleskavas 
– Gdovas – Narvas ceļa, sabojāja 
telegrāfa līniju posmā Gdova – Ples-
kava, uzspridzināja 2 dzelzceļa tiltus 
un ieņēma Gdovas staciju. Par šiem 
nopelniem A. Aparnieks 1919. gada 
maijā tika apbalvots ar Sv. Vladimira 
4. šķiras ordeni.

1919. gada aprīlī A. Aparnieks 
brīvprātīgi iestājās Latvijas armijā, 
bet jau 15. maijā tika iecelts par Zie-
meļlatvijas partizānu pulka koman-
dieri, cīnījās pret lieliniekiem Vidze-
mē un Latgalē. Par brīvības cīņām A. 
Aparnieku 1920. gadā apbalvoja ar 
III šķiras Lāčplēša Kara ordeni.

Pēc atvaļināšanas no armijas 1922. 
gada februārī A. Aparnieks neilgi 
strādāja Iekšlietu ministrijā, tad pār-
cēlās uz Krāslavu, kur sekmīgi vadī-
ja Lejas (Lielās) ūdensdzirnavas, ku-
ras viņam tika piešķirtas 1922. gada 
23. oktobrī kā Lāčplēša Kara ordeņa 
kavalierim. Lejas ūdensdzirnavas 
viņš izveidoja par plašu rūpniecī-
bas uzņēmumu. Artūra Aparnieka 
māja Krāslavā atradās Rīgas ielā 5, 
tagadējā tirgus vietā pie lielveikala 
„Maxima”. Līdztekus darbam dzir-
navās A.Aparnieks studēja inženier-
zinātnes Latvijas Universitātē. 1940. 
gadā atgriezās armijā un tika iecelts 
par Latgales kara apgabala priekš-
nieku, taču pienākumus netika pildī-
jis sakarā ar Latvijas okupāciju 1940. 
gada 17. jūnijā.

 1940. gada 20. augustā Artūrs 
Aparnieks tika arestēts. Baltijas Se-
višķā kara apgabala tribunāls no-
tiesāja A. Aparnieku uz 10 gadiem. 
Spīdzināšanas notika sistemātiski. 
Divas reizes viņš vests uz Daugav-
pils Stropu mežu nošaušanai, liekot 

tur pašam izrakt sev kapu. 
1941. gada jūnijā A. Aparnieks no 

Daugavpils cietuma tika pārvests uz 
Krasnojarsku, kur viņam par mēģi-
nājumu organizēt sacelšanos PSRS 
leTK Sevišķā apspriede piesprieda 
vēl 5 gadus. 

1953. gada aprīlī A.Aparnieku 
atbrīvoja no ieslodzījuma, taču līdz 
1956. gada jūnijam viņš atradās iz-
sūtījumā Krasnojarskas apgabala 
Ziemeļjeņisejskā. 1956. gada beigās 
A.Aparnieks atgriezās Latvijā un 
sāka strādāt par būvinženieri institū-
tā „Pilsētprojekts”, bija viens no Rī-
gas autoostas projekta autoriem. 

1966. gada 20. augustā, tieši 26 
gadus pēc sava aresta, Artūrs Apar-
nieks dabūja atļauju izbraukt pie sa-
vas sievas un meitas Aijas uz ASV. 
Savā četrdesmit sestajā kāzu gada-
dienā viņš beidzot varēja satikt sievu 
Mildu, no kuras bija šķirts ilgus 26 
gadus.

Par nožēlu tikšanās prieks bija sa-
mērā īss. Izsūtījumā A.Aparnieka ve-
selība bija stipri iedragāta, un 1968. 
gada 15. maijā Sanfrancisko pārstāja 
pukstēt Artūra Aparnieka sirds. Viņš 
tika apbedīts Latviešu kara invalīdu 
Brāļu kapos Katsīkļu kalnos pie Ņu-
jorkas.

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs ir bezgala pateicīgs Artūra 
Aparnieka tuviniekiem par tik vērtī-
gas apbalvojumu kolekcijas un citu 
priekšmetu dāvinājumu mūsu muze-
jam. 

Glabāsim mūsu izcilā novadnieka 
piemiņu sirdīs mūžīgi!

Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja 

direktors

LĀČPLĒŠA KARA ORDEŅA KAVALIERIM
ARTŪRAM APARNIEKAM - 120

JAUNA TRADĪCIJA IZVALTĀ
2. jūlijā Izvaltā tika nodibināta jauna tradīcija - Izvaltas 

pagasta svētki, kas turpmāk tiks rīkoti katru vasaru. 
Svētku organizatori centās sa-

gatavot tādu programmu, kas 
būtu interesanta dažāda vecuma 
cilvēkiem ar daudzpusīgām in-
teresēm: gadatirgus un izstāde, 
piepūšamās atrakcijas bērniem, 
sporta pasākumi un karstas zupas 
degustācija. Bet par pasākuma 
programmas naglu, bez šaubām, 
kļuva jaunas estrādes atklāšana 
Izvaltas centrā, un jau vakarā tur 
notika pirmais svētku koncerts. 

Biedrība „Attīstībai”, ko vada 
Inga Leikuma, ir veiksmīgi reali-
zējusi jau vairākus projektus. Arī 

jaunā estrāde tika uzbūvē-
ta, pateicoties projektam, 
kas guva atbalstu „Latvijas 
Mobilā Telefona” projektu 
konkursa „LMT Latvijai” 
ietvaros. 

Pirmie pagasta svētki pul-
cēja daudz skatītāju, kuri, 
nežēlojot spēkus, aplaudēja 
visiem māksliniekiem. Kon-
certā piedalījās gan vietējie 
pašdarbības kolektīvi, gan 
dejotāji, dziedātāji un muzi-
kanti no kaimiņu pagastiem. 

Koncerta programma noslēdzās ar krāšņu uguns šovu, pēc kura sākās 
balle. Visus klātesošos izklaidēja Ainārs Lipskis.

Elvīra Škutāne, 
autores foto



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185

Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

8
sports

informācija

IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota kustamā manta.

1. Krāslavas novada Kombuļu pagasta pārvaldes īpašumā esošā vieg-
lā automašīna DACIA LOGAN, valsts reģistrācijas numurs GN 4823.

 Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1520,00 (viens tūkstotis pieci 
simti divdesmit eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums 
– EUR 152,00. 

Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par kon-
krētu apskates laiku ar A.Umbraško, tālrunis 29435179.

2. Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā esošā 
kustamā manta – vieglā automašīna PEUGEOT 406, valsts reģistrācijas 
numurs FG 2926. 

  Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs simti eiro, 00 
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00.

   Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par kon-
krētu apskates laiku ar Ē.Gabrusāni, tālrunis 29132731.

3. Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvaldes īpašumā esošā 
kustamā manta – pasažieru autobuss MERCEDES BENZ 0303, valsts 
reģistrācijas numurs FR 1771.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 200,00 (divi simti eiro, 00 
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 20,00.

   Autobusu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrē-
tu apskates laiku ar S.Pivovareviču, tālrunis 26491264.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā interne-
tā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada do-
mes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2016. gada 26. jūlijam 
plkst.12.00. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016. 
gada 26. jūlijam plkst.12.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kur-
jeru vai pa pastu. 

 Izsole notiks 2016. gada 26. jūlijā plkst.13.00.
 Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jā-

samaksā desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
 Tālr. uzziņām - 65681764, 65681754.

Latvijas lielākā virsdrēbju šū-
šanas fabrika, kas ražo augstākās 
kvalitātes sieviešu modes apģēr-
bus Eiropas modes namiem, aici-
na darbā:

• tehnologus,
• konstruktorus,
• drēbniekus.
Darba vieta: Krāslava, Sporta 

iela 8.
Prasības: vidējā speciālā vai 

augstākā izglītība ar specializā-
ciju šūšanā; profesionalitāte; lat-
viešu valodas zināšanas; pozitīva 

attieksme pret darbu; vēlme piln-
veidoties. 

Mēs piedāvājam
• Darbu stabilā un lielā uzņēmu-

mā.
• Uzņēmums, kas pakāpeniski 

invistē nākotnē.
• Savlaicīgu atalgojuma izmak-

su.
• Sociālās garantijas.
• Vajadzības gadījumā nodroši-

nām ar dzīvesvietu.
CV sūtīt uz:  kadri.nemo@in-

box.lv   

AICINA DARBĀ

14. jūlijā plkst.10.00, Krāslavas 
Kultūras namā aicinām Jūs veikt 
pilnvērtīgu redzes pārbaudi

Pārbaudē ietilpst:
- redzes asuma pārbaude;
- acs refraktīvās kļūdas noteikšana;
- acs binokulāro funkciju izvērtēša-
na;
- vadošās acs noteikšana;
- acs akomodācijas funkciju novēr-
tēšana;
- optimāla briļļu korekcijas piemek-

lēšana;
- acs iekšējā spiediena mērīšana (ar 
bezkontakta metodi).

Briļļu vajadzības gadījumā Jūs 
varēsiet izvēlēties sev piemērotu

briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas 
sarežģītības pakāpes brilles.

Lūdzam iepriekš pieteikties pa 
tālruni: 26707640. 

Cena par vizīti – EUR 7.00.
Ja pasūta brilles – 
vizīte bez maksas.

REDZES PĀRBAUDE, BRILLES
Vēlos izteikt vislielāko pateicību Mārim Ločme-

lim, cilvēkam, kurš nesavtīgi, klusi, bez vēlēšanās 
izrādīties un saņemt atlīdzību naudā vai slavā, pa-
darīja darbiņu, ko pati vairs saviem spēkiem nespēju 
veikt. Runa ir par krucifi ksu Aglonas novada Kun-
dzinišķu ceļa malā. Metāla krucifi ksu 2011. gadā, 
pateicoties vietējam uzņēmējam un citiem labas gri-
bas cilvēkiem, uzstādījām bijušā koka krucifi ksa vie-
tā, kas bija kalpojis kopš 1991. gada. Kā zināms, me-
tāls mūsu laika apstākļu ietekmē pakļaujas korozijai, 
tāpēc bija nepieciešams atjaunot krusta krāsojumu. 
Kādā sarunā ar Māri Ločmeli, krāslavieti, kurš pie-
dalījās krucifi ksa atjaunošanā 2011. gadā, ieminējos 

par nepieciešamību atjaunot krāsojumu. Zinot, cik 
aizņemts un noslogots ir šis cilvēks, uz ātru rezultātu 
necerēju. Tomēr – tavu brīnumu, atnākot nākamreiz 
pie krucifi ksa, redzēju, ka viss ir paveikts un savests 
vislabākajā kārtībā. Kad jautāju Mārim, kā lai atlī-
dzinu izdevumus, saņēmu atbildi: „Es to darīju Die-
va godam.” 

Kādā sprediķī dzirdēju: „ Cilvēkam ir doti divi 
spārni, kas viņu pacels debesīs – ticība un darbs. Ar 
vienu spārnu pacelties nevar...” 

Lai Dievs svētī Jūsu labos darbus un dāvā Jums 
debess žēlastību!

Pateicībā - 
Broņislava Sprūģe

  Meklējam darbam Anglijā (pasta piegā-
de) kārtīgus un atbildīgus jaunus vīriešus. 
Stabils atalgojums. Tālr.+37129869497.

 Pārdod 1,5-istabas dzīvokli, 5.stāvs, 
103.sērija, lēti. T.29109445.

 Pārdod vienistabas dzīvokli Krāslavā. 
T.26975952.

 Pārdod galda gāzes plīti, koka logus ar 
stikliem, galdu likšanai zem izlietnes (viss 

lietots). T.28396410.
 Pārdod veļas mazgājamo mašīnu MMR-

15, 1,5 kg sausas veļas un 28 l šķidruma. 
T.26633848. 

 Pārdod elektroērģeles, mūzikas centru, 
korpusa mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzī-
ves tehniku. Viss no Vācijas. T.22053960.

 Sakarā ar pārvākšanos pārdod no dzī-
vokļa un virtuves mēbeles, virtuves iekārtas 
un citu. T.28474511. 

 Televizoru remonts. T.29703639, Ger-

mans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā). 
 Pārdod mēbeļu ražošanas atliekas, jau-

nas un lietotas mēbeles: gultas, bērnu div-
stāvu gultas, virtuves mēbeles, žurnālu 
galdiņus, sienas plauktus, nakts galdiņus, 
lietotas caurules, metāla plāksnes (5 mm), 
elektrodzinējus, elektrokabeļus, grīdas sva-
rus - līdz 1 tonnai, terašu dēļus. Т.29517757.

 Ir vajadzīga šuvēja pagaidu vai pastāvī-
gam darbam. T. 26980956.

 Pērk senlietas: patvārus, svečturus, koka 

ikonas, svētbildes, pulksteņus, glāzes tu-
rētājus, zobenus, ordeņus, cara laika alus 
pudeles ar uzrakstiem, monētas, vācu ar-
mijas ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzirnak-
meņus, PSRS karogus, porcelāna fi gūriņas. 
Т.22433510. antik-war2000@inbox.lv.

sludinājumi

 SIA „Cēsu gaļas kombināts” par la-
bām cenām iepērk jaunlopus un liello-
pus. Samaksa pēc vienošanās. 

 Tālr. 26185703, 25435533

pateicība

VIEGLATLETIKA
Latvijas čempionāts U-14 vecuma grupā norisinā-

jās Iecavā. Sacensības sākas ar 80 metru barjerskrie-
šanu, kur sportistēm augstus rezultātus parādīt trau-
cēja stiprais pretvējš. Savā priekšskrējienā Daniela 
fi nišēja trešā - 13,95 sek. un tika fi nālā ar sesto re-
zultātu. Finālskrējienā neizdevās labot savu rezultātu 
– 14,04 sek., taču tika izcīnīta augstā piektā vieta. 
Lielā dalībnieču skaita dēļ sacensības tāllēkšanā no-
tika trijās plūsmās, turklāt katram dalībniekam tika 
doti tikai 4 mēģinājumi, bez fi nāliem.  Daniela Tim-

ma tika trešajā, stiprākajā plūsmā, kur jau pirmajā 
mēģinājumā izpildīja skaistu un tālu lēcienu, taču par 
1 cm pārkāpa līniju, tāpēc rezultāts tikai neieskaitīts. 
Otrais mēģinājums izdevās tāls un precīzs, kā rezul-
tātā Daniela ar 4.78 m izvirzījās vadībā. Ceturtajā 
mēģinājumā kādai no pretiniecēm izdevās aizlidot 
4.84 m. Savā pēdējā mēģinājumā Danielai vajadzēja 
parādīt raksturu un cīņas sparu, un viņai tas izdevās! 
Lēciens - 4.84m tālu, kas, ņemot vērā abu sportis-
tu otro labāko uzrādīto rezultātu, nodrošināja pirmo 
vietu Latvijas čempionātā. Apsveicam!

Latvijas čempionātā U - 16 vecuma grupā lieliski 
startēja Artūrs Šarkovičs. Viņam divas zelta medaļas: 
tāllēkšanā ar personisko rekordu 6.67m un trīssoļ-
lēkšanā ar stipru pretvēju - 12.83m.  Jaunais rekords 
tāllēkšanā izvirzīja viņu Krāslavas Sporta skolas visu 
laiku 5 labāko jaunatnes vieglatlētu sarakstā uz 3. po-
zīciju (joprojām labākais rezultāts pieder Anatolijam 
Morgunovam – 6.79m un otrajā vietā ir Valērijs Nagļa 
(6.70m).  Apsveicam Artūru un vēlam veiksmi startos 
jūlijā beigās Latvijas izlases sastāvā!

U - 18 vecuma grupā bronzas medaļu 5 kg lodes 
grūšanā ar personisko rekordu izcīnīja Andris Spal-
vis - 14.75m. Līdz ar ko, Andris uzstādīja jaunu 
Krāslavas Sporta skolas rekordu visu laiku 5 labāko 
jaunatnes vieglatlētu sarakstā, kurš jau no 1974. gada 
piederēja Artūram Dilbam (1957.g.dz.) - 13.62m. 
Diska mešanā Andrim augstā 5.vieta – 38,12m.

U-18 vecuma grupā jaunietēm 500 gr. šķēpa meša-

nā  Katrīnei Tračumai neizdevās uzlabot savu rekor-
du (39.38m), tomēr, ar rezultātu 38.10m, tika izcīnīta 
6.vieta. Lodes grūšanā (3 kg), ar rezultātu 10.96m, 
Katrīnei 10.vieta.

U - 20 vecuma grupā (juniori) augstas vietas izcīnīja 
Aigars Ļaksa: 5.vieta 200 metru skriešanā -23.19   un 
6.vieta 100 metros - 11.41 sek. Aigaru šā gada labākais 
sasniegums 100 m skriešanā izvirzīja viņu Krāslavas 
Sporta skolas visu laiku 5 labāko jaunatnes vieglatlētu 
sarakstā uz 3.pozīciju ( pirmajā - Jurijs Silovs – 10.4; 
otrajā – Valērijs Nagļa (Dagda) – 11.0).

Krāslavas Sporta skolas visu laiku 5 labāko jau-
natnes vieglatlētu sarakstu var apskatīt www.sport-
skraslava.lv 

       Vēlam veiksmi visiem vieglatlētiem nākošajā 
gadā!

Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas direktora vietniece 
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