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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SKOLU APSEKOŠANA IR NOTIKUSI
Arī šogad tradicionāli augustā notika vispārējās izglītības iestāžu apsekošana
pirms jaunā mācību gada.

DIVĀS PĀRVALDĒS
JAUNI VADĪTĀJI
17. augusta domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma

atbrīvot no amata Izvaltas pagasta pārvaldes vadītāju
Māru Miglāni ar 2017. gada 17. augustu, kā arī atbrīvot
no amata Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāju Māru Miglāni ar 2017. gada 30. augustu. Līdz ar to ilggadīgā pašvaldības darbiniece Miglānes kundze pēc pašas vēlēšanās ir
devusies pelnītā atpūtā – pensijā.

Visas mūsu novada skolas un
pirmsskolas izglītības iestādes ir
pacentušās, lai godam sagatavotos
audzēkņu uzņemšanai pēc vasaras
brīvlaika. Veikti lielāki vai mazāki
kosmētiskie remonti, labiekārtoti
kabineti un koplietošanas telpas,
papildināta materiāli tehniskā
bāze.
Indras pamatskolā veikts kosmētiskais remonts gaiteņos un
kāpņu telpā, nomainīta grīda

pirmsskolas grupā, Robežnieku
pamatskolā veikts kosmētiskais
remonts, Izvaltas pamatskolā izre-
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montētas pirmsskolas grupas telpas. Krāslavas pamatskolā nopietni strādāts pie materiāli tehniskās
bāzes papildināšanas, rit vērienīgi

darbi sporta zālē, Krāslavas Valsts
ģimnāzijā veikts nopietns remonts
sporta zālē, Krāslavas Gr.Plāteru
v.n. Poļu pamatskola izceļas ar
to, ka prot ļoti veiksmīgi saglabāt
iepriekš remontēto, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā kapitāli izremontēta centrālā kāpņu telpa
un skolēnu garderobe, nomainīti
visi pakaramie. Kā vienmēr gatavas uzņemt pašus mazākos abas
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes.
Paldies visiem izglītības iestāžu
darbiniekiem par paveikto vasarā,
sagatavojot iestādes jaunajam mācību gadam!
Lidija Miglāne,
Krāslavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja
Ingas Kavinskas foto

PAR SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANU

Krāslavas novada dome paziņo, ka ir noslēgts līgums uz septiņiem gadiem ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami”, reģ. Nr. 45903001693, par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no 2017. gada 1.
oktobra.

Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 16. panta ceturtās daļas nosacījumiem atkritumu radītājiem
divu mēnešu laikā no šī paziņojuma publicēšanas ir jānoslēdz līgums ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju
par atkritumu savākšanu.
Saskaņā ar Krāslavas novada domes 13.07.2017. sēdes lēmumu (protokols Nr. 12, 22.§) sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas maksa no 2017. gada 1. oktobra Krāslavas novada administratīvajā teritorijā apstiprināta
98,28 EUR/t apmērā, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Kā nākamais tika skatīts jautājums par Izvaltas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu
amatā. Tamdēļ tika izveidota balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā.
Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētāja 1. vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, Izvaltas pagasta pārvaldes vadītāja amatam izvirzīja Jāni Stivriņu,
bet Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja amatam – Anatoliju Veceli. Citas
kandidatūras vairs netika piedāvātas un deputāti nobalsoja par minēto
personu iekļaušanu vēlēšanu zīmēs. Balsošana ar vēlēšanu zīmēm bija
atklāta, pēc rezultātu apkopošanas balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētājs Viktors Aišpurs paziņoja, ka gan Jānis Stivriņš, gan Anatolijs
Vecelis ir ievēlēts savā amatā ar visu 12 klātesošo deputātu vienbalsīgu
atbalstu.

IEVĒLĒTS JAUNS LATGALES
PLĀNOŠANAS REĢIONA
PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Daugavpilī, M.Rotko mākslas centra telpās notika Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes (LPRAP) sēde, kurā pulcējās Latgales
reģiona pašvaldību vadītāji.
Sanāksmi atklājot,
LPRAP
līdzšinējā
priekšsēdētāja Alīna
Gendele atskaitījās
par paveiktiem nozīmīgākajiem darbiem
un sasniegumiem, kā
arī uzslavēja Latgales
plānošanas reģiona
administrācijas lielo
ieguldījumu reģionam nozīmīgu lietu sasniegšanā, piemēram, Latgales programma, Latgales ekonomiskā zona un citas.
Sēdes laikā tika izskatīta virkne Latgalei nozīmīgu nākotnes jautājumu. Atbilstoši reglamentam tika ievēlēts jauns LPRAP priekšsēdētājs
un tā vietnieks.
Septiņpadsmit pašvaldību vadītājiem balsojot „PAR”, uz nākamajiem
četriem gadiem par LPRAP priekšsēdētāju tika ievēlēts Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Ar tādu pašu balsu skaitu
par priekšsēdētāja vietnieku tika ievēlēts Viļakas novada domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.

2
darbi un cilvēki
23. augustā Krāslavas
novadā noslēdzās Latvijas Norvēģijas reģionu un pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu nometne
– vasaras skola, ko organizēja Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā
ar Latgales plānošanas reģionu un Krāslavas novada
pašvaldību.

Šādu pasākumu VARAM organizē jau otro gadu, šajā atšķirīga
pazīme bija Norvēģijas kolēģu
dalība, sekmējot pieredzes un zināšanu apmaiņu starp Latvijas un
Norvēģijas ekspertiem, kā arī veicinot iespējamu tālāku sadarbību.
Kopumā pasākumā piedalījās
vairāk nekā 40 Latvijas plānošanas reģionu un pašvaldību speciālistu no visiem plānošanas reģioniem. Nometnes dalībnieki trijās
dienās noklausījās gan tematiskās
lekcijas par attīstības plānošanai

ZINĀŠANAS SAVAM NOVADAM UN VALSTIJ!
būtiskiem jautājumiem, uzklausīja Norvēģijas ekspertu pieredzi,
apmeklēja spilgtākos objektus
Krāslavas un Aglonas novadā,
iesaistījās profesionālo prasmju
izaugsmes treniņos, kas vērsti uz
veiksmīgas sadarbības veidošanu
un prioritāšu efektīvu un mērķtiecīgu plānošanu, pamatojoties
uz dalībnieku pieredzes stāstiem.
Notika arī citas aktivitātes, tostarp
novadu vakars, kurā pasākuma
dalībniekiem bija iespēja iepazīties un nogaršot Norvēģijas un
Latvijas pašvaldībām raksturīgos
ēdienus.
Pirms pasākums iegāja noslēguma fāzē, tā dalībniekus gaidīja
pārsteigums no zemnieku saimniecības „Kurmīši”. Saimnieks
Ivars Geiba viesus iepazīstināja ar
ārstniecības augu audzēšanas un
sagatavošanas noslēpumiem, kā
arī deva iespēju pašiem izveidot
savu tējas recepti atbilstoši nosauktā tālruņa numuram un baudīt
neatkārtojamo zāļu tēju aromātu
un enerģiju ekoloģiski tīrā un ainaviskā vietā – dabas parka „Daugavas loki” teritorijā. Ivars atzina,
ka viņa tēju sortiments ir visai
plašs un ir izstrādāta arī plānotāju tēja. Klātesošie ZS „Kurmīšu”
saimnieku klausījās ļoti uzmanīgi,
kā arī uzdeva daudz jautājumu.
Pasākuma noslēgumā plānošanas speciālistus uzrunāja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja

aktuālā
informācija

IZSOLE

1. vietnieks Aleksandrs Jevtušoks,
kas aicināja klātesošos apciemot
Latgali un Krāslavas novadu arī
no darba brīvajā laikā un novēlēja
katram seminārā iegūtās zināšanas realizēt dzīvē savā darbavietā.
Latgales plānošanas reģiona
administrācijas vadītāja Iveta
Maļina-Tabūne uzsvēra: „Jūs esat
tie cilvēki, no kuriem ir atkarīgs,
kurā virzienā attīstīsies jūsu teritorija. Paldies ministrijai par šo
pasākumu, kas mūs uzmundrina,
pamāca un parāda jaunas lietas,
kas liek padomāt un paskatīties uz
lietām no cita leņķa.”
Apliecinājumu par dalību un
sertiﬁkātus par prasmju pilnveidošanu vasaras skolas dalībniekiem
pasniedza VARAM Valsts sekretārs Rinalds Muciņš, kurš, uzrunājot plānotājus, sacīja: „Mūsdienas
prasa nemitīgi attīstīties un mā-

cīties, jo tās zināšanas, ko mums
dod skolā vai augstskolā, noveco tai brīdi, kad mēs to izglītības
iestādi pabeidzam. Tāpēc mums
nemitīgi jāattīstās. Valsts panākums ne vienmēr ir resursu vai
spēka daudzums, valsts panākums
ir zināšanu daudzums!”
Valsts sekretārs pauda cerību,
ka iegūtās zināšanas plānotāji nodos tālāk novados cilvēkiem, kuri
viņiem uzticas, cer uz viņiem un
gaida attīstību un izaugsmi.
Jāpiebilst, ka šis pasākums tiek
ﬁnansēts no Norvēģijas ﬁnanšu
instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Kapacitātes
stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām
un reģionālajām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda.
Juris Roga, autora foto

ĢIMNĀZISTI UZŅĒMA ĀRVALSTU TAUTIEŠUS

Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdota Krāslavas novada
Ūdrīšu pagasta pārvaldes īpašumā
esošā kustamā manta – automašīna (kravas kaste) VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas numurs JG 2389.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 2060,00 (divi tūkstoši sešdesmit eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums
– EUR 206,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības
tīmekļa vietnē (www.kraslava.lv)
vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2. kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017. gada 6. septembrim
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 2017. gada 6. septembrī plkst.11.00.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā vienas nedēļas laikā no
izsoles dienas.
Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties
par konkrētu apskates laiku ar
Viktoru Dunski, tālr. 28338427.
Tālr. uzziņām - 65681764,
29496549.

16. augustā Krāslavā viesojās 22 jaunieši no ārzemēm: 11 no Amerikas, deviņi no Kanādas un divi no Austrālijas. Kaut arī visi šie jaunieši pastāvīgi dzīvo ārzemēs, viņu vecāki ir latvieši, un šie bērni savā mītnes zemē apgūst latviešu valodu.
Kopā ar bērniem atbrauca četri pedagogi - Marisa Gudra, Lija Krievs, Gints Grīnbergs
un Kalvis Mikelšteins, kā arī projekta koordinatore Anita Ozola. Braucienu organizēja
Amerikas latviešu apvienība, lai skolēniem, kuri ir dzimuši ārzemēs, būtu iespēja apmeklēt savu vecāku un vecvecāku dzimteni. Apvienība finansēja ceļojumu, taču daļu
nepieciešamo izdevumu apmaksāja arī bērnu vecāki.
Latvijas iepazīšanai jaunajiem
ceļotājiem bija divas nedēļas.
Mūsu valstī ciemiņi apmeklēja
Siguldu, Madonu, Gulbeni, piedalījās Svētajā Misē Aglonā, kā
arī notika citas ekskursijas un
aktivitātes. Anita Ozola atzīst,
ka līdz Krāslavas apmeklējumam vislielāko pārsteigumu bērniem sagādāja „laupītāju” šovs
Gulbenes - Alūksnes bānītī. Tomēr ārzemju viesus ceļā gaidīja
vēl citi pārsteigumi, piemēram,
18. augustā - Annas Brigaderes
muzeja „Sprīdīši” apmeklējums,
kā arī Tērvetes dabas parka apskate. 22. augustā viņi devās uz
Rīgas pili, lai kopā ar daudziem
citiem Latvijas skolēniem tiktos
ar Valsts prezidentu Raimondu
Vējoni. Ceļojuma noslēgumā
grupa apmeklēja arī Nacionālo
bibliotēku, barikāžu muzeju un
laikraksta „Laiks” redakciju.
Katru gadu projekta dalībnieki
apmeklē arī Latvijas skolas. Šogad viena no tām bija Krāslavas
Valsts ģimnāzija, kur ārzemniekus sagaidīja 22 skolas audzēkņi
un pedagogi. Dāvanu pasniegšanas laikā jaunie krāslavieši iepazinās ar atbraucējiem. Jautras
rotaļas „Oirā!” un „Molekulas

telpa” skolotāju vadībā veicināja
sadraudzības izveidi starp atšķirīgā vidē izaugušajiem jauniešiem.
Pēc iepazīšanās un ģimnāzijas apskates, viesi un mūsu skolēni draudzīgā pulkā devās uz
Krāslavas Svētā Ludviga Romas
katoļu baznīcu, kur noklausījās
ērģeļu mūziku un devās ekskursijā pa svētnamu Annas Vagales
vadībā. Ekskursijas gaitā viņi iepazinās ar baznīcas arhitektūru,
tās vēsturi. Tā ir aizraujoša, piemēram, katram baznīcas altārim
ir savs neparasts stāsts.
Neviens ceļojums nav iedomājams bez sātīgas maltītes. Ēdamnamā „Daugava” mūsu ciemiņi
nobaudīja tradicionālos latviešu
ēdienus: aukstu biešu zupu, kāpostu salātus, vārītus kartupeļus,
vistas karbonādi un jāņogu kompotu.
Pēc garšīgām pusdienām
ārzemnieki turpināja iepazīt
Krāslavu, un tajā viņiem palīdzēja ģimnāzijas skolotāji, kuri
parādīja pilsētas visskaistākās
vietas: 18. novembra laukumu
un Daugavas krastmalu. Šajās
vietās bērni fotografējās atmiņai
par neparasto ceļojumu Krāsla-

vā.
Ekskursiju Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, kā arī
Krāslavas spilgtākajā tūrisma
objektā grāfu Plāteru pilī skolēniem vadīja pats „grāfs” –
Krāslavas amatierteātra aktieris
Eduards Danovskis. Staļļos viesi
apskatīja Daigas Lapsas personālizstādi, muzejā - seno laiku
eksponātus. Tika ļauts spert soli
arī pašā Grāfu Plāteru pilī, bet
vislielāko sajūsmu ārzemniekos,
kā arī mūsu pilsētas bērnos radīja Tūrisma informācijas centrā
ierīkotā Olgas Gribules porcelāna leļļu izstāde. Jaunieši katru
lelli apskatīja ar prieku un sajūsmu acīs.
Ceļojuma noslēgumā viesi
atgriezās ģimnāzijā, tur viņus
gaidīja neparasta aktivitāte. Jaunieši no papīra izgrieza sirdis,
uz tām ar līmi lipināja makaronus, putraimus, sēklas, veidojot
oriģinālus ornamentus. Savus
radītos darbus mūsējie skolēni
dāvināja jaunajiem draugiem
par piemiņu un kā draudzības
simbolu.
Nemanot pienāca laiks atvadīties. Krāslavieši ar skumīgu
smaidu pavadīja līdz autobusam

savus jaunos draugus. Nākamajā
dienā ārzemju ciemiņi devās uz
Koknesi apskatīt Likteņdārzu,
un tajā pašā dienā viņi ciemojās
arī Skrīveru saldumu fabrikā.
Lai arī jaunieši ir uzauguši divās atšķirīgās valstīs, tomēr Lat-

vijas zeme un valoda mūs vieno
un īsta draudzība spēj pārvarēt
jebkādus attālumus.
Dāvids Babrovskis,
autora foto

3
projekti

KRĀSLAVAS NOVADĀ
BŪS LAIMES MUZEJS!

Ņemot vērā, ka Krāslavas
novads ir ne tikai Latvijas
pierobeža, bet ir arī Eiropas
Savienības ārējā robeža, daļa
no tūristiem, kas ierodas apceļot Krāslavas novadu, vēlas redzēt, kā iet cilvēkiem,
kas dzīvo pašā ES pierobežā.

Indras pagasta iedzīvotāji nāca
ar iniciatīvu, ka Indras pagastā
varētu veidot „Laimes muzeju”,
nodrošinot jaunu apskates objektu
Krāslavas novadā, lai popularizētu vietas potenciālu un pievilcību.
Atbalstot šo iniciatīvu, Krāslavas novada dome ir piesaistījusi
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai (ELFLA) ﬁnansējumu diviem projektiem Laimes muzeja izveidošanai. Pirmā projekta
ietvaros saietu nama ēka, kas kādreiz tika celta kā
luterāņu baznīca, tiks pielāgota muzeja vajadzībām,
savukārt otra projekta ietvaros tiks iegādāts mūsdienīgs aprīkojums un izveidotas modernas ekspozīcijas, lai muzejs atbilstu mūsdienu standartiem.
Investējot ELFLA ﬁnansējumu, līdz 2018. gada
maijam Indras ciemā tiks īstenoti projekti „„Laimes
muzeja” ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveidošana Indras pagastā” un „„Laimes muzeja” labiekārtošana Indras pagastā pakalpojuma pieejamībai

un kvalitātei”. ELFLA ﬁnansējums veido 90% no
kopējām projektu attiecināmajām izmaksām, Krāslavas novada dome iegulda 10% līdzﬁnansējumu, kā
arī sedz neattiecināmās izmaksas, ja ēkas pārbūves
laikā rodas neparedzētie izdevumi.
Projekti tiek īstenoti, izmantojot LEADER pieejas
aktivitātes, kas paredz mērķtiecīgas un savstarpēji
koordinētas aktivitātes lauku attīstības veicināšanai.
Esi laimīgs Krāslavas novadā!
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste

DIVI „VASARAS DARBI”
INDRAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLĀ

Indras Mākslas un mūzikas skola īsteno
2 profesionālās ievirzes izglītības programmas - „Dejas pamati” un „Vizuāli plastiskā
māksla”. Vasaras laikā darbs skolā ritēja
spraigi, jo līdz septembrim tika īstenoti divi
Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammu finansētie projekti, kas deva iespēju
būtiski uzlabot skolas materiāli tehnisko
bāzi un mācību vidi.

Mērķprogrammas „Mūzikas izglītības iestāžu
materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros Indras Mākslas un mūzikas skola projektu konkursam
pieteica projektu „Izglītības programmas „Dejas
pamati” audzēkņu mācību vides uzlabošana Indras
Mākslas un mūzikas skolā “ un saņēma VKKF ﬁnansējumu 1000.00 EUR apmērā. Projekta īstenošana paredzēja profesionālās deju grīdas iegādi skolas
deju klasei. Sakarā ar to, ka iedalītais ﬁnansējums
nebija pietiekams, tika saņemts Krāslavas novada
domeы līdzﬁnansējums 600. 83 EUR apmērā. Uzsākot īstenot doto projektu, ﬁnansiālais atbalsts tika saņemts arī no Indras pagasta pārvaldes, un deju klasē
tika veikt pilns kosmētiskais remonts.
Kopīgiem spēkiem, sagaidot jauno mācību gadu,
izdevās izveidot kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību
telpu profesionālās ievirzes izglītības programmas
„Dejas pamati” īstenošanai. Atjaunotā deju klase
iepriecinās deju programmas audzēkņus un radīs iespēju mācību procesu padarīt kvalitatīvāku, jo dejotāja svarīgākais instruments ir ķermenis un lielākais
palīgs - kvalitatīvs grīdas segums. Jācer, ka uzlabotie
mācību apstākļi vēl vairāk stiprinās audzēkņu interesi apgūt deju programmu. Pagājušā mācību gada
septembrī izglītības programmas „Dejas pamati” 1.
klasē tika uzņemti 30 audzēkņi. Tā ir lielākā klase
skolas vēsturē, kurā dejas prasmes sāka apgūt bērni
no Indras, Robežnieku un Piedrujas pagasta. Jācer,
ka pēc 6 gadiem skolas izlaidumā tiks izsniegtas 30
apliecības par izglītības programmas apguvi.
Mērķprogrammas „Vizuālās mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” ietvaros
Indras Mākslas un mūzikas skola projektu konkursam pieteica projektu „Tehniskais aprīkojums Indras
Mākslas un mūzikas skolas veidošanas klasei” un
saņēma VKKF ﬁnansējumu - 3037.94 EUR. Projekta
īstenošana paredzēja mācību priekšmeta „Veidošana” klases aprīkošanu un uzlabošanu. Īstenojot pro-

jektu, tika iegādāta elektriskā podnieku virpa, keramikas apdedzināšanas krāsns un koka plaukti māla
darbu žāvēšanai un uzglabāšanai.
Veidošana ir viens no izglītības programmas
„Vizuāli plastiskā māksla” audzēkņu iemīļotajiem
mācību priekšmetiem. Darbs ar mālu attīsta pirkstu
motoriku, veicina telpisko domāšanu un radošumu.
Veidošanu mākslas programmas audzēkņi apgūst
no 1. līdz 7. klasei, un katrā vecumposmā ir jāattīsta
konkrētas prasmes un iemaņas. Mācību priekšmeta
„Veidošana” programma no 6. klases paredz virpošanas prasmju apguvi. Virpošana no māla ir interesants
un diezgan sarežģīts process, ko skolas audzēkņi apgūst ar lielu interesi.
Projekta īstenošanas rezultātā Indras Mākslas un
mūzikas skolā tika iekārtota ērta un vizuāli pievilcīga
veidošanas klase, kas tika aprīkota ar jaunu, kvalitatīvu aprīkojumu.
4. septembrī tiek plānota atjaunoto mācību telpu deju klases un veidošanas klases - atklāšana.
Rīkojot mērķprogrammu projektu konkursus,
VKKF dod iespēju Latvijas profesionālās ievirzes
izglītības iestādēm uzlabot skolu materiāli tehnisko
bāzi. Indras Mākslas un mūzikas skola aktīvi un veiksmīgi piedalās projektu konkursos, piesaistot ﬁnansējumu skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai.
Ērika Zarovska,
projektu vadītāja, Indras Mākslas un mūzikas
skolas direktore

PROJEKTA ĪSTENOŠANAI
IR PIEŠĶIRTS
NEPIECIEŠAMAIS FINANSĒJUMS
2016. gada nogalē portālā www.kraslavasvestis.lv tika veikta aptauja ar
mērķi uzzināt cilvēku viedokli par biedrības „Basketbola klubs „Krāslava”” ideju Krāslavas pilsētas laukumā uzstādīt lielformāta LED ekrānu.
Aptaujas laikā kopā tika saņemtas 1098 balsis, no tām 746 (68%) bija par
šādas idejas atbalstu.
Idejas īstenošanai biedrība izstrādāja projekta iesniegumu ﬁnansējuma
saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrībā „Krāslavas rajona
partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par
projekta iesnieguma apstiprināšanu un ﬁnansējuma piešķiršanu.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda EUR 19 360.00, ELFLA
ﬁnansējums ir EUR 17 424.00 (90%), Krāslavas novada pašvaldības līdzﬁnansējums – EUR 1 936.00 (10%).
LED ekrāna uzstādīšanu ir plānots veikt līdz 2017. gada septembra beigām, iepriekš sagatavojot nepieciešamos pamatus metālkonstrukcijas novietošanai (fotogrāﬁjai ir informatīvs raksturs).
Projekta ietvaros Krāslavas pilsētas laukumā ir plānots uzstādīt LED ekrānu (3x2 m), pieslēgt to pie elektrības un interneta tīkla, lai varētu attālināti nodrošināt informācijas ievadīšanu (aﬁšas, sludinājumi, videoieraksti un
tml.). Tiek iecerēts, ka informatīvais LED ekrāns pilsētas centrā nodrošinās
vietējiem iedzīvotājiem un pilsētas viesiem iespēju gūt dažādu informāciju
par notiekošo pilsētā un novadā, par gaidāmajām, esošajām un bijušajām
aktivitātēm kultūras un sporta dzīvē, izmantojot foto un video materiālus.
Tiks rādīta iespēja daudzveidot kopējos tautas masu pasākumus.
Biedrība „Basketbola klubs „Krāslava””

TRENIŅU UN MĀCĪBU PROCESĀ
TIKS PIELIETOTAS
JAUNĀS METODES

Fiziskās kultūras teorija un prakse ir cieši saistītas ar inovācijām.
Mācību un sporta iestādēs jāizstrādā
jaunas ﬁziskās audzināšanas koncepcijas, jārada jaunas sistēmas un
programmas, kuras sagatavos jaunos
sportistus un pozitīvi ietekmēs jauniešu ﬁzisko sagatavotību. Savā darbā jāatbrīvojas no vecām, arhaiskām
metodēm, priekšroka jādod jaunām,
mūsdienīgām metodēm, kuras tiks
ieguldītas skolēnu un jauno sportistu attīstības etapos. Mūsdienās visi
darbinieki, kuri ir saistīti ar sporta sfēru, saskaras ar jauninājumiem.
Inovācijas, kuras var piedāvāt treneris vai sporta skolotājs, ir ļoti daudzveidīgas.
Lai ieviestu inovācijas treniņu un mācību procesā, biedrība „Basketbola klubs „Krāslava”” izstrādāja projekta iesniegumu ﬁnansējuma saņemšanai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).
Projekta iesniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrībā „Krāslavas rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta saņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu un ﬁnansējuma piešķiršanu.
Kopējās projekta „Inovāciju ieviešana sporta treniņu un mācību procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā” attiecināmās izmaksas sastāda
EUR 9 967.57, ELFLA ﬁnansējums ir EUR 8 970.81 (90%), Krāslavas
novada pašvaldības līdzﬁnansējums – EUR 996.76 (10%).
Projekta ietvaros tiks izgatavota konstrukcija basketbola metieniem,
un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē tiks uzstādīts interaktīvā risinājuma komplekts.
Konstrukcija ļaus netraucēti trenēt metienus vienlaicīgi 2-3 cilvēkiem
no viena punkta. Izmesta bumba precīzā vai neprecīzā metiena rezultātā tiks nogādāta atpakaļ pie metējiem. Tādā veidā tiks ietaupīts treniņprocesa laiks, bet konstrukcijas parametri spēlētājos attīstīs pareizu
bumbas izmešanas trajektoriju. Konstrukcija ļauj izpildīt metienus gan
no 3 punktu un sodu metienu līnijas, gan arī no soda laukuma, pārvietojot konstrukciju.
Interaktīvais risinājumu komplekts sastāv no divām videokamerām,
kas tiks novietotas sporta zāles pretējās pusēs pa diagonāli, komutatora,
ieraksta iekārtas, interaktīvā projektora, rādāmās virsmas un nepieciešamiem aizsargelementiem.
Šis komplekts ļaus veikt notiekošo spēļu, sacensību un citu pasākumu ierakstu, to saglabāšanu. Vēlāk tas ļaus veikt spēļu analīzi, norādot
uz pieļautām kļūdām, analizēt pretinieku stiprās un vājās puses utt. Ar
projektora palīdzību būs iespējams pārraidīt iepriekš aizvadītās spēles,
videomateriālus no interneta resursiem. Uz rādāmās virsmas ir iespējams zīmēt un vēlāk dzēst saturu.
Projektā paredzētās aktivitātes ir plānots veikt līdz 2017. gada augusta beigām.
Biedrība
„Basketbola klubs „Krāslava””
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REMONTDARBI KRĀSLAVAS
PABEIGTA CEĻU POSMU PĀRBŪVE
TRĪS KRĀSLAVAS NOVADA PAGASTOS, SV. ALEKSANDRA ŅEVSKA
PAREIZTICĪGO BAZNĪCĀ
BET PROGRAMMA TURPINĀS
VEIKSMĪGI TIKA PABEIGTI

2016. gadā ar Eiropas
Lauksaimniecības
fonda
lauku attīstībai (ELFLA) finansējuma atbalstu pasākuma „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana
lauku apvidos” ietvaros
tika pārbūvēti divu ceļu
posmi Krāslavas novada
Robežnieku un Skaistas pagastos.

2017. gada martā tika iesniegts
projekts ELFLA ﬁnansējuma saņemšanai par Krāslavas novada
pašvaldības lauku ceļu pārbūvi
vēl trīs pagastos:
• Izvaltas pagasta ceļam „Kalvīši – L.Ģengeri – Mazie Suveizdi
– Izvalta (posms 0,00 – 1,70 km);
• Kombuļu pagasta ceļam
„Kombuļi – L.Zīmaiši” (posms
0,00 – 3,94 km);
• Krāslavas pagasta ceļam „Kalte – Krasnoļenka” (posms 1,00 –
2,79 km).
Ņemot vērā to, ka šie ceļi tika
iekļauti Krāslavas novada attīstības programmā 2012. - 2018.
gadam un 2015. gada apspriedē
ar iedzīvotājiem noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu
uzņēmējdarbības attīstību, Krāslavas novada dome 2016. gada nogalē veica iepirkumu procedūru,
lai noteiktu pretendentus, kas

veiks ceļu pārbūvi. Uzreiz pēc
projekta iesniegšanas Lauku atbalsta dienestam, uzņemoties risku un nesagaidot projekta apstiprinājumu, uzsāka pašvaldības ceļu
posmu pārbūves darbus.
Ceļu pārbūves darbus Izvaltas
pagastā un Krāslavas pagastā veica SIA „Ošukalns”, bet Kombuļu
pagastā – SIA „MIKOR”. Būvuzraudzību nodrošināja SIA „VTV
14”, bet tehnisko projektu izstrādi
un autoruzraudzību Kombuļu un
Krāslavas pagastu ceļiem nodrošināja SIA „Projektēšanas birojs
„AUSTRUMI””, bet Izvaltas
pagasta ceļam – SIA „Ceļu komforts”.
Šī gada jūlijā Krāslavas novada dome saņēma projekta apstiprinājumu. Kombuļu, Izvaltas un
Krāslavas pagastā ceļu pārbūves
kopējās izmaksas ir 511 328,69
EUR, no kurām 90% tiks ﬁnansētas no ELFLA, 10% būs Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums. Turklāt Krāslavas novada
dome segs izmaksas, kas nav attiecināmas atbilstoši projekta nosacījumiem.
Projekts tiek īstenots pasākuma
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ar mērķi uzlabot pašvaldības
grants ceļu infrastruktūras kvalitāti lauku teritorijās, lai veicinātu

uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.
Ceļa pārbūves darbi šobrīd norit arī Ūdrīšu pagastā, ceļa Ud-7
„St. Krāslava – Vilmaņi” posmā
no 0,96 līdz 3,42 km. Projekts par
šī ceļa pārbūvi Lauku atbalsta dienestā tika iesniegts šī gada maijā
un, nesagaidot projekta apstiprināšanu, pašvaldība ir uzsākusi
ceļa pārbūves darbus, lai paspētu
tos īstenot līdz būvniecības sezonas noslēgumam. Ņemot vērā
to, ka ceļš ir stratēģiski nozīmīgs
un nodrošinās, ka daļa no smagā transporta plūsmas virzienā
no Daugavpils uz Preiļiem varēs
nokļūt neiebraucot Krāslavā, pašvaldība veiks ne tikai grants seguma pārbūvi, ko var attiecināt no
ELFLA ﬁnansējuma, bet ﬁnansēs
no budžeta līdzekļiem arī asfalta
uzklāšanu.
Darbs turpinās arī pie citu
Krāslavas novada pagastu pašvaldības grants ceļu pārbūves darbu
sagatavošanas. Šobrīd tiek izstrādāti un saskaņoti tehniskie projekti ceļiem Piedrujas, Kalniešu,
Kaplavas, Aulejas, Indras un Robežnieku pagastos. Ceļu pārbūves
darbi tiks uzsākti nākamgad.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste

KRĀSLAVĀ TAPS JAUNA RAŽOTNE

SIA „IT International” sadarbībā ar CFLA
ir noslēgts līgums par ES fonda projekta
īstenošanu Nr.3.1.1.5/16/A/050 „Nozarē
veiksmīgi strādājoša uzņēmuma ražošanas jaudu palielināšana, izveidojot papildus apaļkoka mietu ražotni Krāslavas novada Krāslavas pilsētā”.

Jaunās ražotnes izveidošana atbilst Krāslavas novada attīstības programmas 2012 - 2018. gadam ietvaros noteiktajām vadlīnijām uzņēmējdarbības un
cilvēkresursu attīstības veicināšanā. SIA „IT Interna-

tional” ir Krāslavas uzņēmums, kura pamatdarbība
ir saistīta ar apaļkoka mietu ražošanu, kā arī šķeldas
un zāģbaļķu realizāciju Latvijā un Eiropā. Līdz ar šīs
ražotnes izveidi šobrīd neizmantotajā rūpnieciskajā
teritorijā Krāslavas pilsēta iegūs papildus 25 darba
vietas, kas samazinās izglītota, kvaliﬁcēta darbaspēka aizplūšanu, kā arī attīstīs infrastruktūru.
Ir pabeigti projektēšanas un saskaņošanas darbi,
bet pašlaik norisinās ēku renovācijas darbi. Projekta
īstenošanas termiņš - 2019. gada beigas.

iedzīvotāji veido savu vidi

IZVALTĀ JAUNS BĒRNU LAUKUMS

Piesaistot Krāslavas novada domes projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2017” finanšu avotu,
tika izveidots laukums ar
jaunām konstrukcijām bērnu aktīvā laika pavadīšanai
Izvaltā.

Projekts „Atpūtas parka izveide
- Bērnu rotaļu laukums”, kas realizēts šī konkursa ietvaros, padara
mūsu pagastu vēl sakoptāku, vēl
draudzīgāku iedzīvotājiem. Biedrības „ATTĪSTĪBAI” biedriem tas
rosina domas un sapņus – kā to
papildināt un turpināt nākotnē.
Bērnu aktīvās atpūtas laukumu
trūkums kļūst īpaši aktuāls jau pavasarī, kad bērni sāk pavadīt vairāk laikā ārpus mājas, kā arī va-

sarā, kad Izvaltu apmeklē vairāk
viesu, t.sk. bērnu.
Ir prieks, ka bērnu rotaļu laukumā šūpojas, šļūc, rāpjas, čalo
bērni savu vecāku, vecvecāku,
citu radinieku pavadībā. Mērķis ir
sasniegts!

P.S.Taču ir arī otra puse… tāpēc gribētos, lai vietējie jaunieši
aktīvāk iesaistās sava brīvā laika
pavadīšanas iespēju dažādošanā,
īstenojot dzīvē savam vecumam
atbilstošas aktivitātes.
Inga Leikuma

Pateicoties projekta „Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sakārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” ietvaros veiktajiem remontdarbiem Krāslavas
Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīca ir pārvērtusies
līdz nepazīšanai.

Ar Viņa Eminences Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa
Aleksandra svētību remontdarbi baznīcā sākas aprīlī un, neskatoties uz
daudzajiem neparedzētajiem šķēršļiem, ir veiksmīgi pabeigti. Var teikt,
ka šobrīd tā ir viena no skaistākajām pareizticīgo baznīcām ne tikai Latgalē, bet arī Latvijā.
Projekta ietvaros baznīcas vecie satrupējušie logi tika nomainīti pret
jaunajiem koka logiem, kas pēc izskata ir analoģiski iepriekšējiem. Arī
vecās, avārijas stāvoklī esošas durvis, tika nomainītas pret jaunajām
ozolkoka durvīm. Ņemot vērā, ka Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska
pareizticīgo baznīca atrodas Krāslavas vēsturiskajā centrā, bet baznīcas logi un durvis ir fasādes neatņemama sastāvdaļa, baznīcas fasādes
veidols ar jaunajiem logiem un durvīm ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā.
Projekta realizācijas gaitā tika veikti baznīcas telpas iekšējie remontdarbi, atjaunota elektroinstalācija, nomainīta grīda, izremontēti griesti
un sienas. Bet papildus projekta līdzekļiem par baznīcas ziedojumiem
tika renovēts ikonostass, kas šobrīd lielā mērā izceļ baznīcas skaistumu
un krāšņumu.
Projekta
izmaksas
remontdarbu veikšanai ir EUR
28908,53 EUR, tajā skaitā
EUR 26017,67 (90%) – Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstības ﬁnansējums,
1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes līdzﬁnansējums un 1445,86 EUR (5%)
- Krāslavas Sv. Aleksandra
Ņevska pareizticīgo baznīcas
līdzﬁnansējums.
Krāslavas
Sv.Aleksandra
Ņevska pareizticīgo baznīcas
priesteris Rostislavs Terehovs
atzīst: „Esmu ļoti pateicīgs
visiem, kuri tika iesaistīti baznīcas remontdarbu veikšanā
- gan ﬁnansiāli atbalstot veicamos darbus, gan ieguldot savu
darbu, pacietību un sapratni. Īpašs paldies SIA „Arhis” par izstrādāto
tehnisko projektu un veiktajām izmaiņām tajā, biedrībai „Krāslavas
rajona partnerība” par iespēju piedalīties projektu konkursā un saņemt
ﬁnansējumu projekta realizācijai, Lauku atbalsta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei par palīdzību projekta īstenošanā, Krāslavas novada domei par līdzﬁnansējumu, SIA „Renesanse”
par kvalitatīvi un savlaicīgi veiktajiem būvdarbiem un SIA „Leven” par
būvuzraudzības pakalpojumiem, Krāslavas novada būvvaldei un Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālai nodaļai par nepieciešamo saskaņojumu un atļauju izsniegšanu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, uzņēmējiem un draudzes locekļiem par ziedojumiem, pacietību un atbalstu”.
Projekta īstenošanas rezultātā tika sakārtota baznīcas kopējā vide, padarot to drošāku, izturīgāku un mūsdienīgāku. Tas pozitīvi ietekmēs ne
tikai Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgās baznīcas tēlu, bet
arī Krāslavas kā sakoptas pilsētas tēlu, ar bagātām kultūrvēsturiskām
tradīcijām un sakoptu sakrālo mantojumu.
Tatjana Kozačuka
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KOPĪGS DARBS VIENO CILVĒKUS

Automazgātava „Motor SPA” pastāv
jau ceturto gadu un jau kļuva par iecienītu vietu autovadītāju vidū. Labs serviss
un draudzīga atmosfēra apvieno apmeklētājus, tā arī izveidojās mūsu nelielā,
bet draudzīgā grupa.

Tā ir vieta, kur no padomju laikiem apkārtne izskatās degradēta un novecojusi. Šajā rūpnieciskajā zona ir vairāki uzņēmumi, tas liecina par to, ka
mūsu pilsētā notiek aktīva uzņēmējdarbība, taču
īpašnieki aizņemtības dēļ līdz apzaļumošanai vēl
nav tikuši un apmeklētājiem līdz šīm brīdim nebija
vietas, kur pavadīt gaidīšanas laiku svaigā gaisā.
Tā arī radās ideja - piedalīties konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un apzaļumot šo vietu.
Projekta īstenošanā piedalījās automazgātavas
„Motor SPA” pastāvīgie klienti, īpašnieks Vadims Skerškāns, kā arī draugi un ģimene. Jūnija
sākumā tika sagatavota projekta īstenošanas vieta.
Pašu spēkiem grupas dalībnieki kopā ar uzņēmuma īpašnieku atveda granti, lai izlīdzinātu vietu,
kur tika iestādītas tūjas, atvesta arī melnzeme puķu
dobēm. Izmantojot Krāslavas novada domes piešķirto ﬁnansējumu, tika iegādāta atkritumu tvertne, soliņš, tūjas un ziemciešu stādi. 7. jūlijā visi
grupas dalībnieki realizēja ieplānoto rūpnieciskās
zonas apzaļumošanas projektu Vasarnieku ielā 11
a, Krāslavā.
Pabeidzot darbu, konstatējām, ka sasniedzām
labāku rezultātu, nekā bija iecerēts. Šobrīd vecā
rūpnieciskā zona izskatās sakārtota, ir vieta, kur
klienti var pavadīt gaidīšanas laiku svaigā gaisā
starp tūjām un skaistajām puķu dobēm, kas smaržo
pēc lavandas un visu vasaru ziedēs lillā - baltiem
ziediem.

Secinājām, ka kopīgs darbs apvieno cilvēkus un
sniedz kolosālu gandarījumu par paveikto darbu.
Esam pārliecināti, ka mūsu nākotnes veiksme ir atkarīga no mūsu kopīgā darba visu iedzīvotāju labā.
Daži mūsu projekta grupas dalībnieki par šādu
novada domes izsludināto konkursu dzirdēja pirmo reizi un plāno piedalīties konkursā ar saviem
projektiem nākamgad, lai sakārtotu un apzaļumotu
arī savus daudzdzīvokļu pagalmus. Cerēsim, ka
šāds konkurss pastāvēs arī turpmāk, tā ir laba tradīcija krāslaviešiem - apvienoties kopīgajā darbā.
Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par
iespēju piedalīties konkursā „Iedzīvotāji veido
savu vidi” un, protams, par atbalstu, paldies mūsu
grupas „Nevienaldzīgie „Motor SPA” apmeklētāji” dalībniekiem par ieguldīto darbu un laiku.
Novēlu visiem veiksmi!
Svetlana Pitrāne

IZVALTAS KAPU
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Biedrības „ESI AR MUMS”
projekts „Izvaltas kapu teritorijas labiekārtošana”
veiksmīgi realizēts.

2017. gada pavasarī Krāslavas
novada dome izsludināja projektu konkursu „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2017”, Izvaltas pagasta
biedrībai „ESI AR MUMS ” tika
piešķirts ﬁnansējums 400,00 EUR
apmērā. Šis piešķirtais ﬁnansējums tika izlietots Izvaltas kapu
teritorijas labiekārtošanai un darba rīku iegādei.
Izvaltas kapu teritorija ir 7,8 ha
platībā. Tīrot kapu teritoriju, cilvēki savāc daudz atkritumu, kurus
reizēm saber, kur pagadās. Kapos
ir izveidotas trīs atkritumu bēršanas vietas. Šīs atkritumu vietas
tika ierobežotas, ierīkojot žogu.
Līdz tam šīs atkritumu kaudzes
izskatījās ļoti neestētiski.
Sakārtojot kapu teritoriju, cilvēki savāktos gružus bieži vien izber
neparedzētās vietās. Atkritumus
no kapiem divas reizes gadā izved
ar traktoru, izmantojot iekrāvēju.
Iesaistot iedzīvotājus kapu teritorijas uzkopšanā, trūkst inventāra
līdz ar to projekta ietvaros tika
iegādāts inventārs, ir iespēja to
uzglabāt kapu teritorijā, kur ir uzbūvēta neliela noliktava.
Projekta ietvaros tika sarīkotas
talkas, kurās tika iesaistīti pagasta iedzīvotāji. Paldies visiem par
atsaucību, it īpaši skolēniem. Talku laikā tika sakopti Brāļu kapi,
Izvaltas pagasta nacionālajiem

partizāniem ierīkotais piemineklis
un tā apkārtne, kā arī tika novāktas divas atkritumu kaudzes, kuras
tika izveidotas tam neparedzētās
vietās.
Biedrības vārdā īpašu pateicību izsakām Valērijam Vasiļjevam
un Borisam Čubrevičam par lielu
ieguldījumu atkritumu kaudžu nožogojuma ierīkošanā.
Paldies Krāslavas novada domei par piešķirto ﬁnansējumu, kā
arī Izvaltas pagasta pārvaldei un
tās vadītājai Mārai Miglānei par
atbalstu, piešķirot transportu uz

Daugavpili un Krāslavu, materiālu iegādei.
Projekta ietvaros Izvaltā tika sakārtota un estētiski iekopta kapu
teritorijas vide, turpmāk to apsaimniekos Izvaltas pagasta pārvalde.
Aicinu visus iedzīvotājus būt
godprātīgiem, cienīt līdzcilvēku
darbu un arī aizgājējus, kopjot
kapus un atkritumus izmetot tam
paredzētajās vietās.
I.Delvere,
biedrības „ESI AR MUMS ”
valdes locekle

VECĀKU UN BĒRNU
SPĒKIEM ATJAUNOTS
VĒL VIENS ROTAĻU
LAUKUMS KRĀSLAVĀ

Pateicoties Krāslavas novada domes projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Lakstīgalas” 2017.
gada vasarā realizēja projektu „Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Lakstīgalu ielā 2, Krāslavā”.
Bērnu rotaļu laukums atrodas daudzdzīvokļu mājai piesaistītā teritorijā, kurā labprāt spēlējas ne tikai Lakstīgalu ielas 2, bet arī blakus
esošās mājās dzīvojošie bērni. Taču rotaļu laukums bija sliktā stāvoklī - šūpoles bojātas, esošais karuselis radīja draudus bērnu drošībai un
veselībai, vingrinājumu stieņa un pusloka kāpņu krāsojums bija nolietojies, ar rūsu pārklātas konstrukcijas degradēja apkārtējo vidi. Soliņi,
kas kādreiz bija uzstādīti pie bērnu rotaļu laukuma, ir daļēji iznīcināti,
to betona pamatņu fragmenti radīja bērnu traumu draudus. Smilšu kaste
pagalmā nav saglabājusies, līdz ar to jaunākai bērnu grupai spēles ar
smiltīm vispār nav pieejamas.
Projekta īstenošanas rezultātā ir atjaunotas publiski pieejamas daudzdzīvokļu mājas Lakstīgalu ielā 2 bērnu rotaļu laukumā esošas iekārtas,
uzlabojot to vizuālo izskatu un pilnveidojot esošās konstrukcijas, lai tās
būtu drošas bērnu dzīvībai un veselībai. Lai padarītu bērnu rotaļu laukumu saistošāku dažāda bērnu vecuma grupām, tas tika papildināts ar
jaunajiem spēļu elementiem: līdzsvara šūpolēm, slidkalniņu, līdzsvara
baļķi un smilšu kasti. Visas jaunās konstrukcijas ir veidotās no videi un
bērnu veselībai draudzīgiem materiāliem.
Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par projekta ﬁnansiālo
atbalstu.
Paldies brāļiem Ārim un Normundam Vanagiem (IK „Brāļi Vanagi”)
par kvalitatīvo bērnu laukuma koka sagatavju izveidošanu, SIA „GSK”
darbiniekiem un personīgi Aleksandram Savickim par atbalstu metāla
konstrukciju remontā un sagatavošanā, SIA „Krāslavas nami” komandai par sniegto palīdzību un personīgi Valdim Maļkevičam par darbu organizāciju, kā arī visiem grupas „Lakstīgalas” dalībniekiem, kas aktīvi
piedalījās idejas realizācijas procesā.
Lai atjaunotais bērnu rotaļu laukums Lakstīgalu ielā 2 un sakārtota
teritorija ap to priecē mūsu bērnus un visus Krāslavas pilsētas iedzīvotājus!

Agita Ļebedkova,
projekta koordinatore
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izglītība
Krāslavas mākslas skola uzņem audzēkņus 2017./2018. māc.
Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2017./2018. māc.g. profesionālās
gadam mācībām programmā ,,Vizuāli plastiskā māksla” no 9 ievirzes mūzikas izglītības sekojošās izglītības programmās:
gadu vecuma.
- taustiņinstrumentu spēlē – „Klavierspēle” no 6-8 g., „Akordeona spēle” no 8-10 g.,
Skolā turpināsies nodarbības vizuāli plastiskajā mākslā sākumpūšaminstrumentu spēlē – „Klarnetes spēle”, „Saksofona spēle” no 8-10.g.
skolas vecuma bērniem.
Uzņemšanas eksāmeni - š.g. 4. septembrī plkst. 18.00.
Uzziņas pa tālr. 65681164. Skolas adrese: Raiņa iela – 6.
Uzziņas pa tālr. 65622408.

SKOLA, KAS PALĪDZ
PIEPILDĪTIES
BĒRNU SAPŅIEM

Augustā Krāslavas
Varavīksnes vidusskola ne tikai aktīvi
gatavojas jaunajam
mācību gadam, bet
arī priecājas par savu
absolventu nākotnes
perspektīvām. Šogad
vidējo izglītību mūsu
skolā ieguva šādi
topošie profesionāļi - ārste-stomatoloģe, kuģa kapteinis,
mežzinis, farmaceite,
programmēšanas inženieris, ekonomiste, vides pētnieks... Visi studēs budžeta
grupās.

Skolā mūsu bērni pavada vismaz
deviņus savas dzīves gadus. Te viņi
apgūst ne tikai pamatzināšanas, bet
veido savu attieksmi pret apkārtējiem
un pasauli, sāk apzināties galvenās
vērtības. Lielu lomu bērnu karjeras
virziena izvēlē spēlē viņu vecāki, bet
skola palīdz attīstīt audzēkņu spējas,
nodrošināt personības izaugsmi un
veicināt nākamo karjeru.
21. gadsimtā arvien nozīmīgāka
kļūst radoša pieeja, nestandarta domāšana, daudz vērtīgākas ir dažādas kompetences, nevis atsevišķs
zināšanu kopums, ļoti svarīgi ir apgūt dzīves pamatprasmes, tai skaitā - karjeras veidošanas iemaņas.
Visas šī aktuālās iespējas nodrošina
Varavīksnes vidusskolas pedagogu
un atbalsta personāla kopīgais darbs
– mūsdienīgas stundas, projekti, zinātniski pētnieciskā darbība, daudzveidīgi pasākumi un svētki, pulciņi,
pašdarbība, Ēnu dienas, skolēnu
pašpārvaldes aktivitātes. Esam ļoti
gandarīti par to, ka audzēkņu vecāki
un skolēni gan atbalsta skolas darbu,
gan aktīvi līdzdarbojas visos skolas
pasākumos.
Pedagogu kolektīvs cenšas, lai
skolēni aizietu no skolas zinoši
un motivēti, iegūtu pilsoniskās un
starpkultūru prasmes, mērķtiecīgi
sevi pilnveidotu un veiksmīgi atrastu savu vietu mūsdienu sabiedrībā.
Klases audzinātāji un psihologs palīdz skolēniem pašattīstīties, noteikt
savas stiprās un vājās puses, attīstīt
prasmes, kas palīdzēs veidot karjeru,
- pašpaļāvību, spēju „sevi pasniegt”,
analizēt savu personīgo pieredzi,
intereses, personīgās īpašības un sasniegumus.
Priecājamies kopā ar mūsu absolventiem un viņu vecākiem par skolēnu sapņu piepildīšanos: 2 jaunieši
studēs Rīgas Stradiņa universitātē
(Zobārstniecības fakultāte, Farmācijas fakultāte), 2 - Latvijas Lauksaimniecības universitātē (Meža fakultāte, Vides un būvzinātņu fakultāte),
1 – Latvijas Jūras akadēmijā (Kuģu

vadīšana), 2 - Rīgas Tehniskajā universitātē (Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte, Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte), 5
- Daugavpils Universitātē (Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte,
Humanitārā fakultāte, Sociālo zinātņu fakultāte, Izglītības un vadības
fakultāte), 1 - Ventspils Tehnikumā
(grāmatvedība), 2 - Daugavpils Būvniecības tehnikumā, 4 - Valsts robežsardzes koledžā (2 jau iestājās un 2
stāsies janvārī), 1 - PIKC Daugavpils
Tehniskajā koledžā, 1 - Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas
koledžā, 2 - studēs ārzemju mācību
iestādēs, 3 - uzsāka darba gaitas.
Jūlija Žuravļova (bij. Skolēnu parlamenta prezidente, 12. a kl. skolniece) pastāstīja: „Skolas gados es jau
zināju, ka mana nākotne būs saistīta
ar Rīgas Stradiņa universitāti, un,
saņemot CE rezultātus, radās pārliecība, ka mans augstākais mērķis var
piepildīties. Iesniedzu dokumentus
un iestājos Zobārstniecības fakultātē
valsts ﬁnansētajā vietā! Mana nākotnes profesija, protams, ir sarežģīta,
un man būs daudz jāmācās, bet es
nebaidos no grūtībām. Šķēršļu pārvarēšana palīdz virzīties uz priekšu!”
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore Ludmila Senčenkova
atzīst: „Mūsu absolventu panākumi
ne tikai priecē skolotājus, bet arī piepilda mūs ar spēku un lepnumu par
savu darbu, par sadarbību ar kolēģiem, par savu skolu. Neviens nevar
teikt, ka skolotājs zina visu, bet ilggadēja darba pieredze un spēja sapņot kopā ar bērniem palīdz saglabāt
skaidru skatienu nākotnē. Mēs mācām bērnus ticēt savam sapnim un
darīt visu, lai tas kļūtu par realitāti.
Mūsu dzīve - tas ir tīrs audekls, uz
kura parādās tas, ko paši uzzīmējam.
Jums pašiem jāveido sava personība.
Atcerieties, ka par savu nākotni atbildīgi esat jūs paši! Labu ceļa vēju
jums, mūsu absolventi! Esiet sveicināti, mūsu tagadējie skolēni! Skola,
kas palīdz piepildīties jūsu sapņiem,
gaida jūs.”
Galina Mikulāne
Anželas Semjonovas foto

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
ABSOLVENTU REZULTĀTI
CENTRALIZĒTAJOS EKSĀMENOS

Domājot par uzdevumiem jaunajam mācība gadam, analizējam un vērtējam iepriekšējā mācību gada sasniegumus, veiksmes, neveiksmes, rezultātus... Rezultāti atspoguļo
gan prasmi izvirzīt mērķus un gribasspēku to realizēšanai, gan ieguldīto darbu, gan attieksmi, kā arī daudzus citus faktorus, kas ietekmē sasniegumus. Skolēniem, protams,
pats svarīgākais, 12. klasi beidzot, ir eksāmenu rezultāti, kuri nākotnē ietekmē studiju
izvēles iespējas.
Arī šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni atbilstoši katrs
savām zināšanām un prasmēm ir
nokārtojuši eksāmenus un izvēlētās profesijas apguvei veiksmīgi
iestājušies Latvijas augstskolās:
RTU, LU, DU, RSU, LLU, ugunsdrošības un civilās aizsardzības
koledžā, kā arī citās skolās pārsvarā budžeta grupās, daļa absolventu ir uzsākuši darba gaitas.
Labākie rezultāti CE latviešu
valodā (valstī vidēji 50,9%): Guntai Maijerei - 84%, iestājās LU
Sociālo zinātņu fakultātē (maksas grupā), Janai Kitokai - 78%,
iestājās RSU medicīnas fakultātē
(budžetā), Jurim Ivbulim - 75%,
DU dabaszinātņu un matemātikas
fakultātē IT jomā (budžetā).
Matemātikā
(valstī
vidēji
34,9%): Ritai Zubovičai - 79%,
iestājās RTU Inženierekonomikas

un vadības fakultātē medicīnas inženierijas programmā (budžetā),
Janai Lukjanskai - 77%, RTU datorzinātņu un informācijas tehnoloģiju fakultātē (budžetā), Edgars
Kairāns - 75%, RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē
ﬁnanšu inženierijas programmā
(maksas grupā).
Angļu valodā (valstī vidēji
59,7%): Laimai Liepiņai - 92%,
iestājās LU Humanitāro zinātņu
fakultātē (maksas grupā), Edgaram Kolodnickim - 91% (uzsācis
darba gaitas), Edvardam Beinarovičam - 81%, DU dabaszinātņu
un matemātikas fakultātē IT jomā
(budžetā).
Krievu valodā (valstī vidēji 68,6%): Annai Veličko - 93%
(LLU pārtikas tehnoloģiju fakultātē), Benitai Danielai Daugertei
- 92% (uzsākusi darba gaitas), Ju-

CELIES UN EJ!

Ar saukli „Celies un ej!” Indras
pamatskolā augusta vidū noritēja
sporta un tūrisma pasākums, kas
bija atbalstīts Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu
konkursā. Pasākumā piedalījās 60
Krāslavas novada dažāda vecuma
aktīvie jaunieši, studenti un pedagogi.
Pasākuma programma bija ļoti
piesātināta un aizraujoša, paveicās arī ar laika apstākļiem.
No rīta notika tūrisma nodarbības sekcijās (telšu uzstādīšana,
dažādi ugunskura veidi, tūrisma
aprīkojums, drošības noteikumi,

pirmā palīdzība), kur mēs varējām iemācīties kurināt ugunskuru, taisīt nestuves no virvēm,
sniegt pirmo palīdzību, ko pēc
tam varējām pielietot praksē. Sadaloties trīs grupās un saņemot
karti ar uzdevumiem, skolotāju
pavadībā devāmies 6 km pārgājienā (katra grupa pa savu maršrutu).
Saorentējoties kartē un apspriežot
maršrutu, sākam piedzīvojumiem
un pārsteigumiem pilnu ceļojumu
līdz norādītajam mērķim.
Melnā ezera krastā kurinājām
ugunskuru, paēdām, izpeldējāmies un ... pat nevarējām iedo-

rim Ivbulim - 90%.
Lepojamies ar saviem skolēniem, īpaši ar Guntu Maijeri,
Laimu Liepiņu un Edgaru Kolodņicki, kas Krāslavas novadā
ir uzrādījuši augstākos rezultātus
attiecīgajos CE.
Paulu Koelju rakstīja: „Dzīve
atgādina milzīgu velotreku, kurā
ikvienam jāseko savam liktenim.
Pie starta līnijas mēs visi esam
vienā pulkā, smaidīgi, draudzīgi
un degsmes pārpilni. Bet, sacīkstei uzņemot gaitu, jautro satraukumu aizstāj patiesi izaicinājumi:
nogurums, vienmuļība, šaubas
par savām spējām…” Novēlam
saviem absolventiem pieņemt izaicinājumus, ko sniedz dzīve, piepildīt mērķus, nekad nepadoties!
Anna Juškeviča,
KVĢ direktora vietniece
mācību jautājumos

māties, ka ar virvēm var organizēt
tik interesantas tūrisma stafetes.
Bet kā rīkoties ar teltīm un guļammaisiem, kā arī sniegt pirmo palīdzību? Nācās atcerēties
nodarbībās apgūto. Pēc aktīvās
atpūtas atgriežoties, pie Indras
kultūras nama bija jāizveido telšu nometne nakšņošanai. Turpat
notika arī jautrie konkursi, spēles
un diskotēka. Pārgājiens, protams,
apvieno, bet kas var būt labāks par
kopīgu pulcēšanos pie ugunskura
un jauku diskotēku? Nakšņošana
teltīs un piedzīvojumi!
Agrā rītā pieceļoties, norisinājās kopīga rīta rosme, tad spēlējām futbolu, volejbolu un saņēmām godīgi nopelnītās balvas.
Pateicoties projektam, mēs visi
ļoti aizraujoši un jautri pavadījām
divas dienas, sportojām, atpūtāmies, dancojām un sadraudzējāmies.
Paldies mūsu skolotājiem Žanam Bunto, Ilonai Petunovai,
Olgai Jokstei, Ilonai BeitāneiŠpakai, Ilonai Bunto, kā arī jauniešiem – studentiem Ilmāram
Murānam, Vadimam Grabovskim,
Imantam Loškarevam un visiem
organizētājiem par interesanto,
neparasto un aizraujošo pasākumu!
Sporta vakara dalībnieki
no Indras, Robežniekiem,
Piedrujas
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LAI DZĪVO ROKENROLS!

intervija

Grupa „Wild Detroit Gang” jau ne vienu reizi priecēja
Krāslavu un tās iedzīvotājus ar savām dziesmām un draiskulīgo enerģiju. Grupa pastāv jau 3 gadus un sastāv no 4
talantīgiem muzikantiem (Jānis Drēģeris, Gunārs Cauņa,
Samaksājot tikai divus eiro (bērniem līdz 7 gadiem – bez maksas), Krāslavas novada Tatjana Nizjuļko un Vjačeslavs Timoščuks). Es nolēmu inTūrisma informācijas centra trešajā stāvā var apskatīt ekskluzīvu porcelāna leļļu izstā- tervēt grupas līderi Jāni Drēģeri un solo ģitāristu Gunāru
di, kas atvērta katru dienu no plkst. 11.00 līdz 17.00. Iespaidīgā leļļu kolekcija pieder Cauņu, lai uzzinātu par grupas paveikto darbu un nākotnes plāniem.
krāslavietei Olgai Gribulei, kura šobrīd dzīvo ārzemēs.

KATRA LELLE MĪĻA KĀ BĒRNS

- Lūdzu, pastāstiet mūsu lasītajiem par sevi!
- Esmu dzimusi un uzaugusi
Krāslavā, mācījos Krāslavas Valsts
ģimnāzijā. Kopš 2005. gada dzīvoju Anglijā, Doverā, mīlīgā pilsētiņā,
kas man ļoti atgādina Krāslavu.
Ierodoties Anglija, iekārtojos darbā augļu fabrikā. Šobrīd pieskatu
nespējīgu cilvēku, kā arī palīdzu
meitai audzināt manus mazbērnus.
- Cik sen pievērsāties leļļu kolekcionēšanai? Ar ko viss sākās?
- Pirms devos projām no dzimtenes, man jau ļoti iepatikās mazas
porcelāna lellītes, kuras ieraudzīju
lietotu mantu veikalā. Nopirku tās,
bet atstāju mājās. Anglijā pirmo reizi porcelāna lellītes ieraudzīju tirgū, kurp angļi atved izpārdot savas
vecās mantas. Tur bija ļoti skaistas
ķīniešu lelles, un es tās nopirku. Tā
sāka veidoties mana kolekcija.
Vienubrīd kolekcionēšana bija
jāpārtrauc, jo nauda bija vajadzīga
vecāku mājas atjaunošanai. Trīs
gadu pārtraukumā nejauši ieraudzīju lelles internetā un atsāku kolekcionēšanu. Cilvēki sūtīja man lelles
no visas pasaules: no Riodežaneiro
(Brazīlija), Amerikas, Spānijas, Ķīnas un citām valstīm. Iepazinos ar
daudziem kolekcionāriem Lielbritānijā, mainījos ar viņiem lellītēm,
kuras man bija divos eksemplāros.

Reiz kāds anglis pārdeva man savas mammas veidotu ļoti vecu kolekciju - apmēram 70 lelles, par ko
biju ļoti priecīga. Daudzas lelles es
nopirku pie gados veciem angļiem,
pati izbraukājot ne vienu vien Anglijas pilsētiņu. Kāda ļoti mīļa gados veca angliete man vienkārši
uzdāvināja vienu ļoti senu lellīti,
kas arī apskatāma manā kolekcijā.
Savukārt viena angļu meitene man
nesavtīgi palīdzēja, sūtot leļļu fotogrāﬁjas. Reiz vienu lellīti atradu
uz ielas, pacēlu, atnesu mājās, iztīrīju, nomazgāju, saķemmēju, sašuvu
drēbītes un pārvērtu par īstu princesīti. Nevienai vien kolekcijas lellei
ir savs dzīvesstāsts.
- Cik daudz darba prasa kolek-

cijas uzturēšana?
- Faktiski daudzas lellītes esmu
iegādājusies ļoti sliktā stāvoklī. Pie
katras jāpiestrādā ļoti cītīgi, lai tās
pārtaptu par īstām skaistulēm. Lellītēm ir tikai porcelāna rokas, kājas
un galva, bet ķermenis ir no drēbes
un vates. Daudzām lellītēm pati
sašuvu drēbītes, bet man tas darbs
ļoti patīk. Bērnībā darbmācība bija
mans mīļākais mācību priekšmets.
- Vai lellēm dodat vārdus?
- Protams, katrai lellītei manā kolekcijā ir kāds vārds, ir pat lellīte ar
manu vārdu - Olga. Tas nebija manis speciāli izdomāts, šis vārds bija
rakstīts lellītes sertiﬁkātā. Gandrīz
visas lellītes kolekcijā ir sertiﬁcētas
un viņām uz muguras ir tā mākslinieka zīmogs, kurš konkrēto lelli ir
darinājis.
- Cik liela šobrīd ir jūsu leļļu
kolekcija? Vai tajā pārstāvēti slaveni zīmoli?
- Manā kolekcijā lelles ir no
daudziem visā pasaulē slaveniem
māksliniekiem (Franklin Mint,
Franklin Heirloom, Maryse Nicole,
Ashton Dark, Alberon, Leonardo,
Vanity Fair, Golden Keepsakes).
Kopumā kolekcijā 480 lellītes un
deviņi ļoti seni leļļu ratiņi, kas ir pilnīgs roku darbs. Bet es plānoju papildināt savu kolekciju, oktobrī uz
Krāslavu atvedīšu vairākas jaunas,
interesantas lellītes. Plānos ir arī atvest ļoti senas, miniatūras leļļu koka
mājiņas, kas rotātas ar seno furnitūru, un miniatūras, ļoti senas lellītes.
Mājiņai pat ir apgaismojums katrā
no istabām. Šobrīd es šo mājiņu restaurēju, ļoti ceru, ka oktobrī krāslavieši varēs to apskatīt.
- Starp citu, kā dzima ideja sarīkot leļļu izstādi Krāslavā?
- Sākotnēji es plānoju rīkot izstādi
savā tagadējā dzīvesvietā - Doverā,
bet ar manas mīļās māmiņas gādību
un citu cilvēku atbalstu mana pirmā
leļļu izstāde tika atklāta dzimtajā
Krāslavā. Es esmu ļoti laimīga, ka
manas lellītes iepriecina un dod
pozitīvas emocijas krāslaviešiem.
Izmantojot iespēju, saku paldies
par palīdzību izstādes sarīkošanā
Krāslavas novada pašvaldībai un
domes priekšsēdētājam Gunāram

Upeniekam, Krāslavas Kultūras
namam, Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centram un Krāslavas
Romas katoļu baznīcas priesterim
Eduardam Voroņeckim.
Apmeklētajiem ir iespēja nofotografēties ļoti senā krēslā, kuru
mums piedāvāja priesteris. Stūrītis
skaisti noformēts ar ziediem, seniem leļļu ratiņiem ar lellītēm un
skaistu saulessargu. Nofotografēties var par vienu eiro, visa iekasētā
naudiņa tiks pārskaitīta ar vēzi slimu bērnu ārstēšanai.
- Kāda nozīme lellēm ir jūsu ikdienas dzīvē? Vai tās palīdz relaksēties, gūt iedvesmu, smelties spēkus ceļā uz jauniem mērķiem?
- Katra lellīte ir citādāka, nav divu
līdzīgu, un man viņas visas vienlīdz
mīlas. Visas lellītes mani priecē, pat
tās, kuras ir raudošas. Tā vien gribas
tās apskaut un pažēlot. Man visas
lelles sagādā tikai pozitīvas un ļoti
mīļas emocijas.
- Kāds būtu jūsu novēlējums

cilvēkiem, kuri apskatījuši leļļu
kolekciju?
- Vēlos, lai visiem izstādes apmeklētajiem lelles sniedz tādas
pašas pozitīvas emocijas kā man.
Būšu ļoti laimīga, ja manas lellītes
iepriecinās visus, kuri apmeklēs
Olgas porcelāna leļļu kolekciju
Krāslavas TIC. Liels paldies visiem, kas jau apmeklēja izstādi!
- Paldies par interviju!
Juris Roga,
Anatola Kauškala foto

- „Wild Detroit Gang” ir uz skatuves no 2014. gada. Kas ir mainījies
šo gadu garumā? Cik daudz ir paveikts 3 gadu laikā?
- Grupai nācis klajā debijas albums „Origins”, pirmais videoklips dziesmai „Real Love Blues”, kā arī izdevusies sadarbība ar Latvijas roka leģendu – grupas „Līvi” ģitāristu Ainaru Virgu. Viņš ir īsts rokenrols. Kopējie
koncerti Liepājas „Fontaine Palace” un „Latvijas 1.Rokkafejnīcā” nodārdēja godam. Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam, veiksmīgi izdevām šī koncerta DVD. Un mēs pat nedomājam apstāties. Mūsu „lokomotīve” ar nosaukumu „Wild Detroit Gang” turpina ripot. Taču bijušas vairākas
bundzinieku maiņas, kas nopietni bremzēja visu daiļradi. Bet, neskatoties
uz to, mēs turpinam iesākto.
- Ar kādām grūtībām sastopaties dziesmu rakstīšanas procesā, video
tapšanā, kā arī koncertos?
- Visvairāk grūtību sagādā laika trūkums. Ja mums būtu kaut mēnesis
brīva laika daiļradei, mēs varētu „uzcept” veselu albumu, bet tā nekad nebūs. Nākas ar to samierināties, jo katram ir pamatdarbs, un viss, kas notiek
grupā, ir tikai hobija līmenī. Grūtības ir vienmēr – īpaši koncertos. Nekad
jau nevar zināt, vai pievils tehnika vai veselība. Piemēram, nesen, kāpjot uz
skatuves Ludzā, baikerfestā „Klaidoņu dienas 2017” man sabruka „wireless” sistēma, kas nodrošina ģitāras bezvadu savienojumu ar ģitāras pastiprinātāju, un tas dod iespēju vienlaikus spēlēt un skriet, kur vien vēlos. Balss,
protams, ir priekšrocība, bet arī vislielākā bēda, kad tās nav (saaukstēšanās). Tā tas ir, un atliek tik ārstēties ar „Jack Danniels”, medu un ķiploku
pa virsu. Bet, ja godīgi, tas ir rokenrols, un mēs gatavi visām grūtībām. Ja
sabruks ģitāra, izmantosim lāpstas. Ja sarausim balsi, dziedās bundzinieks
(smejas). Mēdz teikt – „tas, kas mūs nenogalina, padara mūs stiprākus”.
- Šogad jūs uzstājāties Krāslavas pilsētas svētkos kā viesi. Kādas bija
sajūtas koncerta laikā? Vai jums patika Krāslavas publika un koncerta atmosfēra?
- Krāslava ir mūsu dzimtene, un mēs ticam, ka tā ir pilsēta ar lielo burtu.
Protams, jāpateicas Krāslavas pilsētas svētku organizatoriem par iespēju
kāpt uz estrādes un priecēt krāslaviešus un pilsētas viesus. Šim pasākumam
mēs ilgi gatavojāmies gan tehniski, gan morāli, un uzstājāmies pēc populārās dziedātājas Aijas Andrejevas. Krāslava ir spēks, nekad nevajag par
to aizmirst. Krāslavā mīt jaudīgi cilvēki. Koncerts bija vienkārši lielisks,
par to mēs pateicamies visai Krāslavai. Lepojamies par to, ka esam no šīs
pilsētas.
- Cik daudz laika aizņem sagatavošanās koncertam?
- Noteikti jāpateicas visiem pašreizējiem grupas dalībniekiem par viņu
nopietno attieksmi pret darbu. Beidzot esam atraduši svarīgu grupas elementu un ritma uzturētāju Vjačeslavu Timoščuku. Pateicoties grupas dalībnieku profesionalitātei, sagatavošanās notiek daudz ātrāk nekā pirms tam.
Nevar precīzi pateikt, cik daudz mēģinājumu mums notiek. Reizēm nedēļas
laikā nav neviena, citreiz - 3-4 mēģinājumi. Pirms koncerta obligāti vismaz
3 mēģinājumiem ir jānotiek. Ar dziesmām, kas mūsu repertuārā ir jaunas,
gan iet lēni. Jaunai dziesmai ir „jānosēžas” mūsu prātā. Šogad uzstājāmies
Liepājā „LīviFest 2017”, un pirms tam mums bija tikai 2 mēģinājumi. Tas
ir tāpēc, ka mēs pēdējā laikā nemainām jau sagatavoto repertuāru. Nākamgad būs citādāk un vēl jaudīgāk.
- Vai bija domas mainīt grupas stilu, formātu?
- Tādas idejas paradās ik pa laikam, tomēr pieturamies pie tā, kas mums
izdodas vislabāk. Tas ir tas pats, ja, piemēram, „AC/DC” sāktu spēlēt popmūziku. Absurds. Pat grūti iedomāties. Rokenrols ir tas, kas mūs notur un
dod iespēju izklaidēt tautu. Rokenrols ir dzīvs un nemirs nekad! Un to mēs
mainīt pat negrasāmies.
- Vai jūs sadarbojaties ar citām Latvijas vai ārzemju grupām?
- Ar ārzemju grupām pagaidām nesadarbojamies, bet ar Latvijas grupām
– jā. Piemēram, ar grupu „Laime Pilnīga”, ar kuru mēs kopīgi uzstājāmies
Liepājā „Fontaine Palace”. Burvīgi un profesionāli muzikanti, kas tik tiešām spēlē kvalitatīvu mūziku. Rīgas psihodēliskā blūza grupu „So Lucid
Electric Feel” rekomendējam ikvienam, kam patīk Džimijs Hendrikss. Ar
šo grupu mēs bieži sadarbojamies, bijuši arī kopīgi koncerti Rīgā. Aktīvi
sadarbojamies ar Ainaru Virgu. Nesen mūsu grupas vokālists Jānis Drēģeris uzstājās ar Latvijas grupu „COLT”. Tāpēc droši var teikt, ka viss notiek.
- Kādos pasākumos jūs šogad vēl piedalīsieties?
- 16. septembrī uzstāsimies Daugavpilī, „Artilērijas pagrabos”. Aicinām
ikvienu, kam patīk dzīvās mūzikas enerģija un brīvība. Rokenrols vieno!
Un šis koncerts šogad būs pēdējais, jo nolēmām pabeigt otro studijas albumu, kas ietvers gandrīz visas dziesmas latviešu valodā latviešu auditorijai.
Nākamgad, kad viss jau būs darīts, sniegsim iespaidīgu koncertu.
- Kādi ir jūsu nākotnes plāni?
- Sagatavot albumu, kā jau minējām. Un strādāsim arī pie otrā videoklipa. Pagaidām vēl neķeramies klāt, taču tie, kas mums seko „facebook” lapā, uzzinās par jaunumiem pirmie. Tāpēc droši sekojiet mums
sociālajos tīklos, „youtube”, un satiksimies koncertos. Lai dzīvo rokenrols!
- Paldies par atbildēm! Veiksmi un izturību jums!
Samanta Miglāne
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VIEGLATLĒTU PANĀKUMI
VASARAS SEZONĀ
Šogad tika uzstādīti četri
jauni Krāslavas Sporta skolas rekordi. Lieliski turpina
startēt Artūrs Šarkovičs.
Ventspilī, Latvijas čempionātā, U18 vecuma grupā
15-gadīgais vieglatlēts startēja vienā grupā ar gadu
vecākiem pretiniekiem. Tika
izcīnīta zelta medaļa trīssoļlēkšanā ar rezultātu 14,15 m
un bronzas medaļa tāllēkšanā – 6,83 m.

Pēc nedēļas, Latvijas Jaunatnes olimpiādē, Artūrs triumfēja
ar divām uzvarām. Pirmajā dienā sportists pārliecinoši uzvarēja
trīssoļlēkšanā ar jaunu personisko, kā arī Krāslavas Sporta skolas jaunatnes rekordu – 14.49 m. Iepriekšējais rekords piederēja Aleksandram
Andrejevam (14,39 m) un tika uzstādīts tālajā 1973. gadā.
Tāllēkšanā jau pēc pirmajiem mēģinājumiem sportists izvirzījās vadībā
- 6.78 m, tālākajā sacensību gaitā turpināja cīņu ar sevi. Piektajā mēģinājumā Artūrs uzstādīja savu personisko rekordu – 7,04 m, taču tas vēl
nebija viss, jo sestajā viņam izdevās vēlreiz uzlabot savu un sporta skolas
rekordu – 7.19m!
22.-30. jūlijā Latvijas izlases sastāvā abas disciplīnās Artūrs piedalīsies
Eiropas Jaunatnes olimpiskajā festivālā Ungārija. Treneru sastāvā iekļauts
arī Artūra treneris Viktors Beinarovičs. Vēlam abiem veiksmīgus startus!
Vēl vienu Sporta skolas jaunatnes rekordu laboja juniors Andris Spalvis
6 kg lodes grūšanā. Ar rezultātu 14.21 m Andris izcīnīja bronzas medaļu.
Sev piederošo Sporta skolas rekordu 500 gr. šķēpa mešanā U18 vecuma
grupā,uzlaboja Katrīne Tračuma – 41,13m.
Inese Umbraško, Sporta skolas direktora vietniece

PAŅEM GANDRĪZ VISU ZELTU

11. - 13. augustā Ķemeros, Jaunajā parkā notika orientēšanās
spēles „ĶEMERI ‘2017”, kas ir sacensību sēriju „Latvijas Taku
- O Rangs ‘2017” un „Latvijas Paraolimpiskais Kauss 2017” ieskaites sacensības, kā arī Tautas sacensību seriāla „Kurzemes
– Zemgales Taku-ABC‘2017” ieskaites sacensības.

Orientēšanās sacensībās cilvēkiem ar ierobežotām iespējām piedalījās
orientēšanas sacensību pastāvīgs dalībnieks, ISRK „Krāslava” pārstāvis un
daudzkārtējais balvu saņēmējs šajā paraolimpiskajā sporta veidā Vjačeslavs
Lukaševičs. Sacensībās Ķemeros Vjačeslavs orientieristu vidū bija visbagātākais laureāts, izcīnot kaudzi medaļu: 1. vieta Pre-O nakts orientēšanās
distancē (zelta medaļa); 1. vieta TempO + Foto-O orientēšanās distancē
(zelta medaļa); 1. vieta Pre-O 2,35 kilometrus garajā distancē (zelta medaļa
un kauss „Ķemermiestiņa mazās Anniņas Lielā balva 2017”); 1. vieta pēc
triju sacensību dienu koprezultāta (kauss „Ķemermiestiņa mazās Anniņas
Lielā balva 2017”); 3. vieta komandas spēlēs (kauss), zaudējot vien spēcīgajām „Tukums – 1” un „Tukums – 2” komandām.
Anatolijs Lebedoks, ISRK „Krāslava” prezidents

Šūšanas fabrika „Nemo” aicina darbā

Apģērbu piegriezēju (vēlama darba pieredze)
Apģērbu konstruktoru
Prasības: pamatzināšanas darbā ar datoru; jāpārzina automatizētās
apģērbu projektēšanas sistēma „GERBER”.
Pienākumi: izstrādāt un konstruēt jaunus apģērba modeļus; lekālu lielumošana saskaņā ar izmēru un auguma skalu; izstrādāt modeļa konstrukcijas tehnoloģisko dokumentāciju u. c. Mēs piedāvājam: darbu
stabilā un lielā uzņēmumā; savlaicīgu un stabilu atalgojuma izmaksu;
visās sociālās garantijas; iespēju strādāt attālināti.
Šūšanas tehnologu
Prasības: darba pieredze šūšanas tehnologa amatā; angļu vai vācu
valodas pamatzināšanas; vēlama vidēji speciālā vai augstākā izglītība
ar specializāciju šūšanā.
Mēs piedāvājam: darbu stabilā un lielā uzņēmumā; savlaicīgu un
stabilu atalgojuma izmaksu; visās sociālās garantijas.
Šuvējas (vēlama darba pieredze)
CV un pieteikuma vēstuli sūtīt uz e-pastu: svetlana.senkova@nemosewing.lv Jautājumi pa tālr. 29999605.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

NOTEIKTI „SĪVERA KAUSS 2017”
LAUREĀTI

19. - 20. augustā Krāslavas novada Skaistas pagasta Sīvera ūdeņos notika Zemūdens
medību starptautiskās sacensības „Sīvera Kauss 2017” („SIVERS CUP 2017”), kas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāta III posms. Pirmie divi posmi noritēja pie Baltijas jūras
un pie Drīdža.

Sacensības „Sīvera Kauss 2017” rīko biedrība „Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”, lai noteiktu
spēcīgāko zemūdens mednieku individuālajā un komandu ieskaitē, kā arī zemūdens medību popularizēšanas un
pieredzes apmaiņas nolūkā. Zemūdens medību entuziasti cer, ka šīs sacensības piesaista sabiedrības uzmanību Latvijas zivju resursu aizsardzības un atjaunošanas
problēmām. Zemūdens medību sacensību būtība ir zivs
meklēšana un ieguve ūdens dzelmē tikai ar elpas aizturēšanu un to līdzekļu izmantošanu, kas ir pilnīgi atkarīgi no
sportistu ﬁziskām dotībām. Sacensībās drīkst piedalīties
sportisti, kuri ir sasnieguši sešpadsmit gadu vecumu. Sacensību dalībniekiem tiek stingri reglamentēti zemūdens
medību piederumi, ko drīkst izmantot. Arī attiecībā uz
medījamām zivīm ir stingri noteikumi, piemēram, par
nomedītu līdaku, kuras svars mazāks par 700 gramiem,
sacensību dalībnieks tiek sodīts, atņemot viņam 1000 ieskaites punktu.
„Sīvera Kauss” tiek izcīnīts jau 22. gadu, pacīnīties par
to šoreiz ieradās 67 dalībnieki: 31 - no Latvijas, 29 - no
Lietuvas, divi - no Baltkrievijas, divi - no Krievijas un
trīs - no Igaunijas. Pavisam sacensībām reģistrējās 24
komandas (sastāvs - divi vai trīs sacensību dalībnieki).
Sacensības norisinājās divas dienas, sacensību ilgums
- sešas stundas dienā, proti, tik ilgu laiku mednieki drīkstēja dzīties pēc lielākā loma. Visbiežāk harpūna trāpīja
zutim, plaudim, asarim un līdakai, no kurām lielākā svēra

4795 gramus. Visveiksmīgākie starptautiskajās sacensībās izrādījās tieši lietuvieši (LT), kuri izcīnīja vairākas
godalgotas vietas, par ko liecina apkopotie zemūdens
medību „SIVERS CUP 2017” rezultāti.
Individuālais vērtējums:
1. Evaldas Baukas (LT) no komandas „TAIKLIAI” 17902.5 ieskaites punkti;
2.Gediminas Kaleckas (LT) no komandas „Freediving
LT” - 16755 ieskaites punkti;
3.Mihails Iljičevs (LV) no komandas „SPEARLAT” –
16395 ieskaites punkti.
Komandas:
1. „Freediving LT” (LT) – 37845 ieskaites punkti;
2. „TAIKLIAI” (LT) – 37022,5 ieskaites punkti;
3. „Spearlat” (LV) – 36385 ieskaites punkti.
Latvijas čempionāts:
1. Mihails Iljičevs (Rīga) – 261,03 ieskaites punkti;
2. Sergejs Kičigins (Ventspils) – 227,81 ieskaites punkti;
3. Andrejs Novikovs (Rīga) – 195,53 ieskaites punkti.
Mūspusē interesenti var apgūt zemūdens peldēšanas
un medīšanas iemaņas biedrībā „Zemūdens tūrisma
klubs „POSEIDON Krāslava””, kas rīko ne tikai starptautiska līmeņa sacensības zemūdens medībās, bet arī ik
gadu piedalās Lielajā Talkā, attīrot ūdenstilpnes no atkritumiem, kurus tajās izmetuši neapzinīgie līdzpilsoņi.
Juris Roga

Krāslavas novada pensionāru biedrība organizē pašvaldības amatpersonu tikšanās
ar pilsētas mikrorajonu iedzīvotājiem. 5. septembrī tikšanās notiks „lidlauka” rajonā
(Aronsona ielā 16), 6. septembrī – Berendejevkā, 12. septembrī – pie poliklīnikas. Tikšanās ar Rēzeknes-Raiņa ielas mikrorajona iedzīvotājiem tiks organizēta pēc apkures
sezonas uzsākšanas.

sludinājumi
 Pārdod automašīnu „Audi A6”,

benzīns, 2002, sedans, labā tehniskā stāvoklī, cena – pēc vienošanās.
T. 26286256, 28784577.
 Sakarā ar veikala „Anna” (pie
pareizticīgo baznīcas) slēgšanu izpārdod preces un iekārtas.
 Frizētavā Raiņa ielā 13, Krāslavā (pie veikala „Kristīne”) tiek izīrēta darba vieta frizierim, manikīra
meistaram vai vizāžistam, vēlams ar darba pieredzi. T. 22308078.
 Pērk vecos mopēdus: „Gauja”,
„Rīga”, „Jawa”, „Delta”; motociklus: „Jawa”, „K-750” un citus smagos motociklus. T. 22433510.
 Pārdod māju Krāslavas centrā,

cena – pēc vienošanās. T. 28803023.
 Pārdod 1-istabas dzīvokli,
33m2, Aronsona ielā, Krāslavā. T.
29664701.
 Pārdod lietotas: virtuves mēbeles (var pa daļām), iekšdurvis. T.
26286247.
 Pārdod 2-istabu privatizētu dzīvokli Krāslavā, poliklīnikas rajonā
(2. stāvs). T. 26592215.
 Pārdod lietotus: šīferi, durvis,
loga rāmjus, pusaudžu ģitāru, dīvānu. T. 27557714.
 Pārdod bērza malku klučos. T.
29111637.
 Pārdod sadzīves tehniku un mēbeles no Vācijas. T.22053960.
 Pērk zemi (lauku māju) skaistā
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa
uzreiz. T. 29634979.
 Jebkuru turbīnu (turbokompre-

soru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Auto datoru diagnostika un remonts. Т.27745005.
 Santehniskie darbi - apkures sistēmu montāža, siltās grīdas, ūdensvads, kanalizācija, santehnikas uzstādīšana. T. 26249515.
 Pārdod māju Krāslavas centrā.
(boileris, krāsns apkure, šķūnis).
Mājas platība: 96 m2. Zemes platība: 300 m2. T. 28803023.

„IVI GĀZE”
piedāvā propāna gāzi

- 50 l – 25 eiro, 27 l – 14 eiro;
- piegāde bez maksas, pensionāriem un invalīdiem atlaides.
T. 29575471, 65625222

Starptautisks uzņēmums „Merkurita LV” aicina darbā TIRDZNIECĪBAS KONSULTANTUS
(-es) Latgales reģionā. Ja esi pozitīvs/-a, aktīvs/-a un Tev ir personīgais auto, sūti savu CV
un motivācijas vēstuli uz info@merkurita.lv ar norādi „Konkurss” līdz 11.09.2017.
Labprāt savā komandā aicinām arī cilvēkus ar dzīves pieredzi. Izvēlētos kandidātus
gaida profesionālas apmācības, labi organizēts darbs un augsts atalgojums.
Uzziņas pa tālruni: 67385955.
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