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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

MĀKSLAS PLENĒRS INDRAS CIEMATĀ
Jūnijā nogalē Indrā norisinājās interesants un saturīgs pasākums – mākslas plenērs. Plenērā piedalījās jaunieši no Indras,
Robežnieku un Piedrujas pagastiem, kuri ir mācījušies vai arī
pašlaik mācās Indras Mākslas un mūzikas skolā. Plenēra dalībniekiem vajadzēja īstenot divus atbildīgus un diezgan sarežģītus uzdevumus. Pirmais uzdevums - apgūt graﬁti tehniku un
uzgleznot kvalitatīvu graﬁti gleznojumu. Otrs uzdevums - izveidot gleznojumu izstādi „Ieskaties” Indras Laimes muzejam.
Graﬁti. Kas tas ir? Kā to iemācīties un kā prasmes izmantot
pareizā veidā un pareizā vietā.
Graﬁti (itāļu: grafﬁti, no grafﬁare — ‘skrāpējums’, no sengrieķu γράφειν (graphein) — ‘rakstīt’) — zīmējums uz sienas:
attēls, zīmējums, vai uzraksts, kas atstāts uz ārpus telpām esošas
virsmas pilsētvidē, piemēram, nama sienas, mūra, žoga. Paveikt
šādu uzdevumu – apgūt graﬁti tehniku nav iespējams bez profesionāla pasniedzēja. Ir patiesi patīkami, ka graﬁti mākslinieks
Edgars Ļuļs piekrita brīvprātīgajai misijai – jauniešu apmācīšanai. Edgars Ļuļs ( mākslinieka pseidonīms EGAS) 2015.
gadā ir absolvējis Daugavpils Mākslas un dizaina vidusskolas
„Saules skolas” Interjera dizaina izglītība programmu. Strādā
par graﬁkas dizaina speciālistu un jau deviņus gadus nodarbojas
ar graﬁti mākslu. Edgara dzimtas saknes nāk no Indras, un arī
pašlaik te dzīvo viņa vecāki.
Plenēra dalībniekiem graﬁti tehnikas apguves process sākās
ar teoriju un skicēšanu. Pēc tam plenēra dalībnieki apguva praktiskās iemaņas darbā ar graﬁti krāsām – krāsu baloniņiem. Pēc

apmācību procesa plenēra dalībniekus gaidīja nopietns darbs –
graﬁti sienas gleznojuma izveide. Pēc Edgara (EGAS) iepriekš
sagatavotās skices jauniešiem vajadzēja veidot sienas gleznojumu. Gleznojuma tēma - dzelzceļš. Indra nav iedomājama bez
dzelzceļa, un ciemats savu attīstību ir guvis pateicoties tam, ka
tika uzbūvēt dzelzceļš un dzelzceļa stacija. (Rīgas—Daugavpils
dzelzceļa sabiedrībai piederošā dzelzceļa līnija Rīga-Daugavpils tika atklāta 1861. gada 21. septembrī un veidoja savienojumu ar dzelzceļa līniju Pēterburga—Varšava.1866. gadā dzelzceļa sabiedrība uzbūvēja līnijas pagarinājumu līdz Vitebskai, un
1866. gada 24. maijā tika atklāta satiksme Daugavpils - Indra.
Stacija tika atklāta līdz ar līnijas Daugavpils—Indra atklāšanu.
Stacijas sākotnējais nosaukums — Baļbinova, 1921. gadā to
pārdēvēja par Indru.)
Pēc ilga un nopietna darba plenēra dalībniekiem EGAS vadība izdevās izveidot gleznojumu, kurš kļūs par interesantu
mākslas objektu ciemata vidē. Mēs ceram, ka šis objekts būs
pozitīvs, mākslinieciski augstvērtīgs ielu mākslas paraugs. Gribam sirsnīgi ieteikt, ja kādam rodas aicinājums pievērsties graﬁti mākslai, nevajadzētu ņemt krāsu baloniņus un apkrāsot visu,
kam ejat garām, vai vēl ļaunāk - atstāt savas muļķības apliecinājumu dažādu vārdu veidā uz ēku fasādēm un žogiem. Vienmēr
ir iespējams savas vēlēšanās un sapņus īstenot kvalitatīvā veidā,
atrodot atbalstu un iegūstot zināšanas pie profesionāļiem – tādiem, kāds ir EGAS jeb Edgars Ļuļs.
„Ieskaties”. Kāpēc un kur jāskatās?

Pasaule mainās. Dažus tas iepriecina, citi tam pretojas, dzīvojot atmiņās par aizgājušajiem laikiem. Mums katram ir brīva
izvēle, kā izdzīvot sev doto dzīvi. Tomēr ļoti svarīgi ir iemācīt
bērnus un jauniešus novērtēt un atšķirt. Atšķirt labo no sliktā,
novērtēt un atpazīt mākslinieciski augstvērtīgo no diletantisma.
Daudzus gadus Indras Mākslas un mūzikas skolas pedagogs
Māris Susejs ar saviem audzēkņiem pēta Latgales koka arhitektūru. Tā ir mūsu kultūrvēstures bagātība, kura pamazām aiziet
nebūtībā. Saprast koka arhitektūras vērtību, saskatīt tajā skaisto
māca Maris Susejs saviem audzēkņiem. Daudzu gadu garumā
Māris ir pievērsis savu audzēkņu uzmanību šai tēmai. Sakrājušies neskaitāmi darbi, kuros jaunie mākslinieki attēlo Latgalē sastopamos koka logus, pēta to uzbūvi un apdari. Izvēloties
interesantākos darbus plenēra laikā, tika veidota gleznojumu
izstāde „Ieskaties”, kura tika atklāta 28. jūnijā un ir apskatāma
Indras Laimes muzejā.
Dažu dienu laikā var paveikt daudz. It sevišķi tad, ja apkārt
ir cilvēki, kuri tevi novērtē un atbalsts. Plenēra aktivitātes tika
atbalstītas Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu
projekta konkursa ietvaros, piešķirot projekta „Mākslas plenērs
Indras ciematā” īstenošanai ﬁnansējumu 300.00 EUR apmērā.
Paldies Krāslavas novada domei, Krāslavas novada Izglītības
pārvaldei un Indras pagasta pārvaldei par ﬁnansiālo un morālo
atbalstu.
Ērika Zarovska,
projekta vadītāja

PAR IESPĒJU
SAŅEMT RĒĶINU ELEKTRONISKI
SIA „Krāslavas nami” aicina iedzīvotājus noslēgt papildus vienošanās pie esošiem līgumiem par iespēju saņemt rēķinu elektroniski, kā
arī nodot skaitītāju rādījumus uzņēmuma tīmekļvietnē. Papildus vienošanās var noslēgt SIA „Krāslavas nami” grāmatvedībā Brīvības ielā
5, Krāslavā, darba laikā: no pirmdienas līdz ceturtdienai – 8.00-12.00;
12.30-17.15, piektdienās – 8.00-13.00. Tālr. 65681565.
Kopīgi samazināsim nelietderīgi izmantotā papīra daudzumu!

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 2019. gada 20. jūlijā Krāslavas pilsētas administratīvaLīdz mēneša vidum plānots demontēt par bīstamu atzītu 44 dzīvokļu māju Raiņa ielā 4, jā teritorijā pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu, organizāciju ēkām un dzīvojamajām mājām paceļams Latvijas valsts
Krāslavā. Demontāžas darbus veic SIA „Drvs”, līguma summa - 101 632 eiro.
Anatolija Lebedoka foto karogs.

2
PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ

Sastādīti 14 administratīvo pārkāpumu protokols: 2 par ēku neuzturēšanu kārtībā, 1 par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 3 par pieguļošās teritorijas neuzkopšanu, 2
par zemes īpašuma neuzkopšanu un
6 par transportlīdzekļu stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 12 rakstiskie iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 24
notikumi. Jūnijā tika pieņemts 31
apmeklētājs. Preventīvais darbs ar
bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas) - 19. Jūnijā paveiktas
64 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti
mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 4 nakts reidi
(no piektdienas uz sestdienu un no

sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Mazo krāslaviešu svētku laikā,
Ielīgošanas pasākumu laikā, Līgo
svētku zaļumballē, Sv. Donata svētku pasākumu laikā.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki nogādāja četrus
kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē.
Pašvaldības policijas darbinieki
veica 19 proﬁlaktiskos reidus pa
Krāslavas novada ezeriem saistībā
ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas
novada ezeriem kopumā tika izcelti
un pēc akta iznīcināti 12 nelikumīgi
zvejas rīki un 255 m tīklu.

IZSOLE

Akciju sabiedrība „Publisko aktīvu pārvaldītājs „Possessor”” (Privatizācijas aģentūra) pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Dzelzceļa ielā 2, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā – izsoles sākumcena EUR 480.00, nodrošinājums
EUR 48.00, izsole 15.08.2019. plkst.13.00.
Pieteikšanās līdz 01.08.2019. plkst.16.00. Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Izsole notiek „Possessor” telpās, Krišjāņa Valdemāra ielā 31,
Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles
noteikumi pieejami www.possessor.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa:
tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati –
67021348, 67021413, 67021300.

Atbilde uz dzīvojamās mājas Raiņa ielā 15,
Krāslavā, iedzīvotāju iesniegumu
par cirkulācijas izmaksām dzīvojamā mājā
Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens nodrošināšanai dzīvojamā mājā
rodas ne tikai izlietotā ūdens uzsildīšanai, bet arī karstā ūdens nepārtrauktai cirkulācijai un temperatūras uzturēšanai. Atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem dzīvojamās mājas pārvaldniekam
ir pienākums pastāvīgi nodrošināt karstā ūdens temperatūru izejā no
siltummaiņa ne zemāku par +55 oC. Līdz ar to arī gadījumā, ja karstais
ūdens dzīvojamā mājā netiek lietots vispār, noteiktās temperatūras uzturēšanai ūdens cirkulācijas sistēmā ir siltumenerģijas patēriņš, kas tiek
ﬁksēts ar siltumenerģijas skaitītāju katrā mājā un atšķiras dažādās mājās. Dzīvojamai mājai Raiņa ielā 15 ir divas daļas, un katrā daļā ir savs
siltummezgls un siltumenerģijas skaitītājs.
Karstā ūdens cirkulācijas maksas aprēķins tiek veikts sekojoši (mājas
Raiņa ielā 15 pirmajam korpusam, dzīvokļi 1.-44.):

A.
B.
C.

D.

E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

Mājas siltumenerģijas skaitītāja rādījumi mēneša sākumā:
Mājas siltumenerģijas skaitītāja rādījumi mēneša beigās:
Kopējais siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens uzsildīšanai
un cirkulācijai mēnesī (C = B
- A):
Karstā ūdens patēriņš dzīvojamā mājā mēnesī (iedzīvotāju
deklarētie karstā ūdens patēriņa
dati):
Siltumenerģijas
daudzums
viena izlietotā ūdens m3 uzsildīšanai:
Siltumenerģijas patēriņš visam izlietotam karstā ūdens apjomam mēnesī (F = D x E):
Siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens cirkulācijai (G = C
– F):
Dzīvokļu skaits dzīvojamas
mājas daļā:
Siltumenerģijas patēriņš cirkulācijai vienam dzīvoklim (I
= G/H):
Siltumenerģijas tarifs:

Cirkulācijas izmaksas vienam
dzīvoklim mēnesī (K = I x J):
L.
Apmaksa par vienu izlietotu
karstā ūdens m3 (L = E x J):

2019.gada
maijs

2019.gada
jūnijs

3893,271
MWh
3911,966
MWh
18,695
MWh

3911,966
MWh
3927,598
MWh
15,632
MWh

52,5 m3

33 m3

0,05808
MWh/m3

0,05808
MWh/m3

3,049
MWh

1,917 MWh

15,646
MWh

13,715 MWh

44

44

0,3556
MWh

0,3117 MWh

51,44
EUR/MWh
(bez PVN)
18,29 EUR
(bez PVN)
2,99 EUR/m3
(bez PVN)

51,44
EUR/MWh
(bez PVN)
16,03 EUR
(bez PVN)
2,99 EUR/m3
(bez PVN)

aktuālā informācija
NO 1. JŪLIJA JAUNS PABALSTS ADOPTĒTĀJIEM
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ( VSAA)
no 2019. gada 1. jūlija uzsāks jauna sociālā pabalsta
piešķiršanu adoptētājiem. Jaunā pabalsta apmērs ir
vienāds ar minimālo uzturlīdzekļu apmēru, kāds noteikts katram bērnam:
no bērna piedzimšanas līdz bērna 7 gadu vecuma
sasniegšanai – 107,50 eiro mēnesī,
no 7 gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – 129 eiro mēnesī.
Tiesības saņemt bērna adopcijas pabalstu ir vienam
no bērna vecākiem, kurš adoptējis un audzina bērnu,
kas pirms adopcijas atradies ārpusģimenes aprūpē,
proti, aprūpes institūcijā, aizbildnībā, audžuģimenē,
un kura adoptētie bērni uz 2019. gada 1. jūliju nav
sasnieguši 18 gadu vecumu, neatkarīgi no tā, kad ir
stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Pabalstu nepiešķirs, ja adoptēts otra laulātā
bērns, kā arī adoptētājiem, kuri dzīvošanai Latvijā ir
saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.
VSAA pabalstu piešķirs:
no dienas, kad ir stājies spēkā tiesas spriedums par
adopcijas apstiprināšanu, ja tiesas spriedums stājies
spēkā 2019. gada 1. jūlijā vai vēlāk,
no 2019. gada 1. jūlija, ja tiesas spriedums stājies
spēkā līdz 2019. gada 1. jūlijam.
Pabalstu par periodu no 2019. gada 1. jūlija VSAA
izmaksās ne vēlāk kā līdz 2019. gada 1. oktobrim.
Piemēram, ja pabalsts būs piešķirts no 1. jūlija, tad
par jūliju, augustu un septembri, proti, par visiem
trim mēnešiem pabalstu izmaksās līdz 1. oktobrim,
kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.
Pabalstu VSAA izmaksās ik mēnesi no tā piešķiršanas dienas līdz adoptētā bērna 18 gadu vecuma
sasniegšanai. Šo pabalstu izmaksās vienlaikus ar citiem pabalstiem, kas adoptētājam piešķirti par bērna
audzināšanu un kopšanu.
Lai saņemtu pabalstu, nepieciešams VSAA adresē-

tu iesniegumu, izmantojot veidlapu (Iesniegums bērna adopcijas pabalsta piešķiršanai) vai brīvā formā,
iesniegt:
klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas
centrā;
pa pastu – nosūtot aizpildītu iesnieguma veidlapu
VSAA Rīgas pilsētas Zemgales nodaļai: Mārupes
iela 1, Rīga, LV-1002;
elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi - zemgale@vsaa.gov.lv.
Iesniegums pabalsta piešķiršanai jāiesniedz 6 mēnešu laikā no tiesību rašanās brīža.
Gadījumā, ja VSAA rīcībā nebūs informācija
par tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu,
pabalsta pieprasītājam tas pašam jāuzrāda vai jāiesniedz apliecināta tā kopija.
Paskaidrojoši piemēri
Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu stājies spēkā 2015. gada 20. martā. 2019. gada 1. jūlijā
adoptētais bērns ir 6 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019. gada 1. jūlija līdz
bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai.
Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu
stājies spēkā 2019. gada 20. septembrī. Adoptētais
bērns ir 2 gadus vecs. Bērna adopcijas pabalstu ir tiesības saņemt no 2019. gada 20. septembra līdz bērna
18 gadu vecuma sasniegšanai.
Tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu
stājies spēkā 2000. gada 20. martā. Līdz 2019. gada
1. jūlijam adoptētais bērns jau ir sasniedzis 18 gadu
vecumu. Šādā gadījumā bērna adopcijas pabalstu nepiešķir, jo adoptētais bērns jau ir pilngadīgs.
Bērna adopcijas pabalstu piešķir saskaņā ar Valsts
sociālo pabalstu likuma 8.2 pantu un 23.04.2019. Ministru kabineta noteikumiem Nr.177 „Kārtība, kādā
piešķir un izmaksā bērna adopcijas pabalstu” (stājas
spēkā 01.07.2019.).

jautājums redakcijai
Kāpēc katru mēnesi palielinās
samaksa par sadzīves atkritumiem?
SIA „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs V.Maslovs:
- Maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek noteikta par vienu atkritumu tonnu, un
no 2019. gada 1. janvāra maksa
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā sastāda 111,25 EUR/t
(bez PVN), kas 2019. gadā netiks
mainīta. Sakarā ar to, ka pakalpojums tiek sniegts, izmantojot
noteiktā tilpuma konteinerus, norēķiniem par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu tiek piemērots
koeﬁcients pārejai no tilpuma uz
svaru. Koeﬁcients tiek noteikts
katru mēnesī, ņemot vērā Krāslavas novada teritorijā kopēja savākta atkritumu apjomu un atkritumu poligonā atkritumu kopējo
nodoto svaru katrā mēnesī. Rēķini
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu tiek izrakstīti, ņemot vērā
apkalpojamā konteinera tilpumu
un izvešanas reižu skaitu. Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par atkritumu
apsaimniekošanu
maksājamā
summa tiek aprēķināta katrai deklarētai personai, no māju konteineriem izvesto atkritumu apjomu
sadalot ar mājās deklarēto personu
skaitu attiecīgajā mēnesī. Ņemot
vērā to, ka katru mēnesi mainās
gan kopējais koeﬁcients pārejai
no tilpuma uz svaru, gan izvesto
atkritumu apjoms no objektiem,
gan – daudzdzīvokļu māju gadījumā – deklarēto personu skaits mā-

jās, mainās arī samaksa par atkritumu apsaimniekošanu. Vasaras
periodā atkritumu apjoms konteineros pie daudzdzīvokļu mājam
parasti ir lielāks nekā ziemā, kas
palielina nepieciešamo izvešanas
reižu skaitu.
Par pozīciju rēķinā „maksa
par karstā ūdens cirkulāciju”.
SIA „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs V.Maslovs:
- Saskaņā ar Ministru kabineta
noteikumiem Nr.524 „Kārtība,
kādā nosaka, aprēķina un uzskaita
katra dzīvojamās mājas īpašnieka
maksājamo daļu par dzīvojamās
mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, nosakot
maksājamo daļu par siltumenerģiju, dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties par dzīvojamai
mājai piegādātās siltumenerģijas
kopējo izmaksu sadalīšanas kārtību, ņemot par pamatu noteikumos paredzētos variantus. Jautājumā acīmredzot ir minētā kādas
mājas vai māju apsaimniekotāja
apstiprināta metodika, un to mēs
nevaram komentēt. SIA „Krāslavas nami” kā siltumenerģijas piegādātājs nodrošina siltuma padevi
līdz siltummezglam katrā mājā.
Uz šīs robežas ir apstiprināts tarifs par siltumenerģijas vienību
- 1 MWh. Izlietotās siltumenerģijas daudzumu ﬁksē siltumenerģijas skaitītāji. Mājas kopējais
siltumenerģijas skaitītājs uzskaita
visu mājā izlietotās siltumenerģijas daudzumu, vēl viens siltumenerģijas skaitītājs siltummezglā

uzskaita mājas siltumenerģijas
patēriņu atsevišķi apkurei. Pārējais siltumenerģijas daudzums ir
patēriņš karstā ūdens cirkulācijas
nodrošināšanai un patērētā karstā
ūdens apjoma uzsildīšanai. Tālāk
aprēķinus veic mājas apsaimniekotājs, izvēloties vienu no metodikām, kas ir apstiprinātās ar MK
noteikumiem. SIA „Krāslavas
nami” apsaimniekojamās mājās
piemēro sekojošu kārtību, kādā
nosaka, aprēķina un uzskaita katra
siltumenerģijas lietotāja maksājamo daļu par dzīvojamās mājas
patērēto siltumenerģiju (mājās,
kur tiek nodrošināta karstā ūdens
cirkulācija): 1. Kopējais mājas
siltumenerģijas patēriņš norēķinu periodā (mēnesī) tiek noteikts
ar mājas kopējo siltumenerģijas
skaitītāju. 2. Siltumenerģijas patēriņš mājas apkurei tiek noteikts ar
apkures kontūra siltumenerģijas
skaitītāju. 3. Atskaitot no kopēja mājas siltumenerģijas patēriņa
siltumenerģijas patēriņu mājas
apkurei, iegūstam siltumenerģijas
patēriņu karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai kopā. 4. Tiek
pieņemts, ka enerģijas patēriņš
patērētā karstā ūdens sagatavošanai (viena kubikmetra ūdens
uzsildīšanai) ir konstants un sastāda 0,05808 MWh par viena
m3 uzsildīšanu. 5. Ņemot katras
mājas karstā ūdens patēriņa datus
(apjomu, m3) par katru mēnesi un
reizinot to ar enerģijas patēriņu
viena m3 uzsildīšanai, iegūstam
enerģijas patēriņu visa patērētā
ūdens apjoma uzsildīšanai mēnesī
konkrētajā mājā. 6.
(Turpinājums 3.lpp.)

3
jautājums
redakcijai
(Turpinājums, sākums 3.lpp.)
Atlikušais enerģijas daudzums
ir siltumenerģijas patēriņš cirkulācijas nodrošināšanai mājā, ko
sadala proporcionāli dzīvokļu
īpašumu skaitam. Cena par izlietotu karstā ūdens kubikmetru būs
nemainīga un vienāda visās SIA
„Krāslavas nami” apsaimniekotajās mājās, kur tiek nodrošināta
cirkulācija, un to patērētāji apmaksā saskaņā ar dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem.
Savukārt mājas siltumenerģijas
patēriņš karstā ūdens cirkulācijas
nodrošināšanai tiek sadalīts proporcionāli dzīvokļu skaitam mājā,
un to dzīvokļu lietotāji apmaksā
kā maksājumu no viena dzīvokļa.
Šis maksājums katru mēnesī būs
atšķirīgs atkarībā no enerģijas patēriņa saskaņā ar siltumskaitītāja
rādījumiem. Karstā ūdens cirkulācijas patērētais siltumenerģijas
daudzums ir atšķirīgs katrā mājā
katru mēnesi, tāpat kā katrā mājā
atšķiras siltumenerģijas patēriņš
apkurei. Mājās ir dažādas cirkulācijas sistēmas, atšķiras cauruļvadu
garums. Cirkulācijas izmaksas atkarīgas arī no karstā ūdens patēriņa mājā. Cirkulācijas izmaksas var
būt lielākas periodos, kad vēl nav
pieslēgta apkure, bet jau ir salīdzinoši zema āra temperatūra, tad
siltuma patēriņš cirkulācijai būs
salīdzinoši lielāks. Karstā ūdens
apgādes sistēma ir daudzdzīvokļu
mājas kopīpašuma daļa, un cirkulācija uzskatāma par daļu no
mājas ekspluatācijas nodrošināšanas. Cirkulācija bez pārtraukuma
mājai tiek nodrošināta kā apkures, tā arī vasaras sezonā. Par šo
pakalpojumu ir jāmaksā dzīvokļu
īpašniekiem vai īrniekiem. Turklāt
siltuma patēriņu cirkulācijai dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks apmaksā arī tad, ja konkrētais dzīvoklis
ir atslēgts no centralizētās karstā
ūdens sistēmas vai arī dzīvoklis
norēķina periodā nav apdzīvots un
karstais ūdens tajā netiek patērēts,
jo, kā jau minēts, šis pakalpojums
ir saistīts ar visas mājas ekspluatāciju. Parādsaistības par šo pakalpojumu līdzīgi kā parādsaistības
par citiem ar dzīvokļa lietošanu
saistītiem pakalpojumiem tiks piedzīti apsaimniekošanas darbības
ietvaros. Neapdzīvoto pašvaldības
dzīvokļu gadījumā par cirkulāciju
maksā dzīvokļa īpašnieks – pašvaldība. Siltumenerģijas tarifu apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisija. 2019. gada
1. maijā stājās spēkā jauns siltumenerģijas tarifs, kas sastāda 51,44
EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Tarifs tika pazemināts, iepriekšējais siltumenerģijas
tarifs sastādīja 56,66 EUR/MWh
(bez pievienotās vērtības nodokļa). Regulators tarifu apstiprina,
ņemot vērā siltumenerģijas ražošanas un realizācijas apjomus un
faktiskās izmaksas siltumenerģijas
ražošanai un sadalei. Maksa par
karstā ūdens uzsildīšanu (vienu
patērēto karstā ūdens kubikmetru)
samazinājās, un no 2019. gada 1.
maija sastāda 2,99 EUR/m3 (bez
pievienotās vērtības nodokļa).
Maksa par apkuri arī samazināsies
atbilstoši tarifa samazinājumam.

projekti

KRĀSLAVĀ TIKS VEIDOTS JAUNS AMATNIECĪBAS CENTRS
Krāslavas novada dome sadarbībā ar 5 pašvaldībām Latgalē, Lietuvā un Baltkrievijā, kā
arī biedrību „Latgales kulinārā mantojuma
centrs” un Baltkrievijas lauku un ekotūrisma
asociāciju „Адпачынак у вёсцы” ir uzsākusi
projekta „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (ENI-LLB-1-016) jeb „BELLA
CULTURE” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu,
tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmējot pierobežas reģionu ekonomisko attīstību. Projekta ietvaros
tiks renovētas un labiekārtotas 4 kultūrvēsturiskas ēkas, tai skaitā telpu atjaunošanas darbi
tiks veikti grāfu Plāteru pils kompleksa ēkā
Krāslavā. Rezultātā vienā no kompleksa daļām
tiks izveidots Amatniecības centrs. Tiek plānots, ka jaunajā centrā darbosies Podniecības,
Kulinārā mantojuma, Kokapstrādes un Aušanas darbnīcas, kurās amatu meistaru vadībā
pilsētas viesiem un citiem interesentiem tiks

piedāvātas atbilstošas meistarklases un seno
amatu prasmju apmācības. Darbnīcu apmeklētāji varēs, piemēram, pašrocīgi izcept maizi,
izgatavot māla traukus vai noaust grīdceliņu.
Darbam nepieciešamo aprīkojumu, tai skaitā
mēbeles, keramikas apdedzināšanas krāsni,
trauku glazēšanas kameru, dažādas virpas u.c.,
arī iegādāsies projekta ietvaros.
Projekta gaitā Latgales reģions (Latvija),
Polockas, Minskas un Zeļvas rajoni (Baltkrievija), Anīkšču un Kupišķu rajoni (Lietuva) tiks
aktīvi pozicionēti kā vietas, kur iespējams iepazīties ar vietējo kultūrvēsturisko mantojumu,
to starpā kulinārijas un seno amatu prasmēm.
Tiks organizēti kultūrvēstures festivāli Ludzā,
Polockā, Krāslavā un Anīkščos. Vietējās gastronomijas vērtības tiks apkopotas trīs brošūrās un elektroniskā veidā būs brīvi pieejamas
partneru tīmekļa vietnēs. Savukārt plašs informatīva rakstura materiāls par vietējiem kulinārā mantojuma un seno arodu meistariem tiks
apkopots drukātā izdevumā „Iepazīsti BELLA
mantojumu un kultūru”.

senioru sleja

SENIORU SKOLAS JAUNUMI
Senioru skolas dalībnieki, tāpat kā iepriekšējos gados, pirms Līgo svētkiem, kad tiek svinēti vasaras saulgrieži - gada garākā diena, devās pārgājienā. Šī pastaiga parasti sākas pie vecajām dzirnavām, pēc tam seniori iet
pa Sauleskalna ielu, kur līdz mūsu dienām ir saglabājies vēsturiskais bruģis,
un dodas uz vienu no gleznainākajiem mūsu pilsētas stūrīšiem - Šokolādes
kalnu. Ir vēstures liecības par to, ka šeit atradās seno pagānu cilšu pilskalns,
un, iespējams, šī vieta joprojām saglabāja seno burvju rituālu auru. Paklausīties savu vienaudžu stāstus par vecajiem laikiem, draudzīgi nodziedāt savas jaunības dziesmas un pēc tam vēl padejot ritmiskas mūzikas pavadījumā – tādas aktivitātes parasti norisinās Senioru skolas vasaras saulgriežiem
veltītā pasākumā.

Cits iecienīts objekts, ko seniori apmeklē vasaras ekskursiju laikā, ir zemnieku saimniecība „Kurmīši”. Ārstniecības augi šeit tiek audzēti ekoloģiski
tīros apstākļos, lauki stiepjas līdz pašam horizontam, kas laistās lavandas un
salvijas zilajos toņos. Mūsu nenogurdināmais stāstītājs Ivars Geiba valdzina
ar daiļrunību un saviem asprātīgajiem jokiem, pārsteidz ar enciklopēdiskajām zināšanām par ārstniecības augiem un to pielietošanu. Saimniecībā viss
ir pārdomāts, lai apmeklētājiem būtu ērti. Degustācijas laikā var izbaudīt
daudzu šķirņu tējas garšu daudzveidību, kā arī iepazīties ar jaunu produktu
- hidrolātiem (ziedūdeņi, augu destilācijas produkti) un citiem kosmētiskajiem līdzekļiem, apskatīt produktus no dabīgā bišu vaska un uzzināt par to,
kā darbojas aromātisko esenču ražošanas aparāts.
Autobusu ekskursijas, kas Senioru skolā tiek organizētas aptuveni reizi
mēnesī, ir ļoti populāras, tāpēc iesakām pieteikties jau iepriekš.
Joprojām ir daudz cilvēku, kuri gribētu vienkārši pastaigāties pa mūsu
skaisto un plašo parku, ko liktenis ir dāvājis mūsu pilsētai. Tāda ekskursija
notika jūlija sākumā, neskatoties uz īslaicīgu lietu, seniori kārtējo reizi novērtējuši Krāslavas zaļās sirds priekšrocības. Kādreiz grāﬁ Plāteri centās
iekārtot savu rezidenci saskaņā ar 18. gadsimta dārzu un parku veidošanas
modi. Tāpēc līdz pat mūsu dienām pils parka un visa arhitektūras ansambļa
estētika un plānojums neatstāj vienaldzīgus ne tikai viesus, bet arī mūsu
pilsētas iedzīvotājus. Plāteru dzimtas vēsture, Krāslavas būvniecības posmi
dažādos laika periodos - tas viss ir labs iemesls interesantai sarunai, iespēja
atsvaidzināt atmiņā jau zināmos faktus par mūsu skaisto Krāslavu (kādreizējo kūrortpilsētiņu) Daugavas lokos.
Tatjana Azamatova

Jaunu un interesantu tūrisma produktu attīstībai tiks rīkoti izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas braucieni tūrisma jomas speciālistiem un uzņēmējiem.
Projekta īstenošanas rezultātā pieaugs tūristu skaits partneru teritorijās, un tiks radīti
dažādi tūrisma piedāvājumi, kas balstīti pārrobežu sadarbībā.
Šo projektu ﬁnansē Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020. gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR, ES atbalsts (90%)
- 713 391,92 EUR. Programmas tīmekļa vietne
www.eni-cbc.eu/llb.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības ﬁnansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas
saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome,
un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par
Eiropas Savienības oﬁciālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:
Laila Vilmane, projekta vadītāja

LAIMES SAJŪTU
UN DABAS VĒROŠANAS
TAKA INDRĀ
2018. gada jūnijā Indras
pagastā tika atvērts pašizklaides centrs „Indras Laimes
muzejs”, kurš vienas tūrisma
sezonas laikā piesaistīja lielu
tūristu skaitu no Latvijas un
ārzemēm. Pašizklaides centrs
ir kļuvis par nozīmīgu tūrisma
objektu Krāslavas novadā.
Indras pagasta iedzīvotāji ir
ļoti ieinteresēti šī tūrisma objekta attīstībā, jo tūristu plūsmas palielināšana dos iespēju
attīstīties vietējiem amatniekiem un mājražotājiem. Gribētos, lai, atbraucot uz Indru,
tūristi un ciemata viesi ilgāku
laiku pavada Indrā, apmeklējot dažādus objektus, un lai
ciemata iedzīvotājiem tiktu
dažādotas brīvā laika pavadīšanas iespējas.
Šī gada pavasarī Indras ciemata un Indras Laimes muzeja atbalstītāju
grupai radās ideja izveidot Tēvijas parkā „Dabas vērošanas un laimes
sajūtu taku”. Lai īstenotu šo ideju, Krāslavas novada projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” tika pieteikts projekts „Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā”. Projekts tika atbalstīts, saņēma
ﬁnansējumu 600.00 EUR apmērā, ir uzsāks intensīvs darbs pie objekta
izveides. Darbs rit spraigi. Tiek plānots, ka augusta sākumā „Laimes
sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā” tiks atklāta. Izveidotā taka būs
videi draudzīgs objekts, kuru apmeklējot varēs iegūt jaunas zināšanas,
rast jaunas izjūtas un atpūsties.

PAR ZIVJU FONDA PROJEKTIEM
2019. GADĀ
Ar Zivju fonda atbalstu 2019. gada laikā Krāslavas novada teritorijā
tiks īstenoti divi projekti, kas saistīti ar zivju resursu pavairošanas un
atražošanas pasākumiem publiskajās ūdenstilpnēs.
Uz šo brīdi jau ir iegādāts niedru pļāvēja komplekts, kas sastāv no
hidrauliskā niedru pļāvēja, ūdensaugu grābekļa, laivas, laivas motora
un laivas piekabes. Ar niedru un citu ūdensaugu pļaušanu publiskajās
ūdenstilpnēs ir iecerēts atjaunot un izveidot zivju nārsta vietas. Komplekta piegādi, uzstādīšanu un personāla apmācību nodrošināja SIA
„Baltijas jahtu serviss”.
Šogad turpināsies arī zivju mazuļu ielaišana novada ezeros. Saskaņā ar plānoto Lejas ezerā tiks ielaisti 17 000 gab. zandarta mazuļi, bet
Cārmaņa ezerā – 14 483 gab. zandarta mazuļi. Zandarta mazuļus ir plānots ielaist līdz septembra beigām, šos darbus veiks SIA „Rūjas zivju
audzētava”.
Projektiem piešķirtais kopējais Zivju fonda ﬁnansējums sastāda EUR
15 832.58, pašvaldības līdzﬁnansējuma daļa – EUR 2 205.41.
Andris Rukmans
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18. jūlijs, ceturtdiena

PASĀKUMU PROGRAMMA

Mākslinieka Valentīna Zlidņa
piemiņas istabas atklāšana
19.00 – Amatu mājā (Pils iela 8)
Apmeklētāji iejutīsies tā laika atmosfērā, kad tieši šeit no 1992. gada
līdz 2010. gadam tapa V.Zlidņa
gleznas. Piemiņas istabas projektu izstrādāja jaunā dizainere Marta
Folkmane. Aicinām piedalīties!

19. jūlijs, piektdiena
Tējas festivāls
12.00 - Latvijas tējas audzētāju konference kultūras namā (Rīgas iela 26)
16.00 - Tējas baudīšana un meistarklases parkā pie KN
Pilsētas svētku laikā norisināsies arī
mākslinieku plenērs
„Krāslavas
palete
2019”, un laika posmā no 16.00 līdz
18.00
mākslinieki
būs sastopami parkā
pie kultūras nama.
Ielu futbola sacensības 3x3
18.00 – Varavīksnes vidusskolas stadions (reģistrācija no 17.00)
Velo ekskursija „Krāslavas vēsture pilsētas ielu garumā”
19.00 - Starts 18. novembra laukumā
Ekskursijas dalībnieki Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja gidu pavadībā pa Rīgas ielu dosies uz bijušā
tilta pāri Daugavai atrašanās vietu pie
ebreju kapiem, iepazīsies ar Krāslavas
sanatorijas un četru sinagogu atrašanās vietu. Tālākais ceļš ies gar Krāslavas Romas katoļu baznīcu, pa Raiņa
un Grāfu Plāteru ielām līdz kādreizējās elektrostacijas ēkai pie Daugavas.
Tālāk pa Kaplavas un Aglonas ielām
dosimies uz Krāslavas pili, kur maršruts arī noslēgsies.

Apt. 21.30 – Velo ekskursijas ﬁnišs un galvenās balvas – velosipēda - izloze
Krāslavas pils kompleksā pie Tūrisma informācijas centra (Pils iela 2). Galvenās balvas sponsors – Aleksandrs Ivanovs (z/s „Raudovišķi”).
Velo ekskursijas dalībnieki tiks cienāti ar Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu - putru.
22.30 – 23.00 Uguns
šova
priekšnesums
„Vilciens” Krāslavas
pils pagalmā.
Uzstāsies 12 cilvēku
kolektīvs „Полоцкий
звяз” no Polockas
(Baltkrievija).

20. jūlijs, sestdiena
Bērnu pilsētiņa
10.00 - stāvlaukumā
pie KN
Atrakcijas,
radošās
darbnīcas, vizināšanās
ar draudzīgajiem ponijiem Naiku un Sambu
Mākslas plenēra „Krāslavas palete 2019” noslēguma darbu izstāde
9.30 – pie Gr.Plāteru pils
Novadu garšas svētki „Nogaršo Latviju Latgalē”
10.00 – 16.00 – Gr.Plāteru pils pagalmā
„Nogaršo Latviju Latgalē!” ļaus atklāt un iemīlēt labākos vietējās produkcijas ražotājus un novadu pavārus.
Atnāc, nogaršo un iegādājies Latvijas
produktus! Nobaudi zupu no lielā saimes katla un ļaujies pārsteigumiem!
Programma:
10.00 Svētku svinīga atklāšana, konkursa „Tautas garša” atklāšana
10.30 „Mana novada garša” šefpavārs Māris Astičs
11.00 „Mana novada garša” šefpavārs Haralds Saušs
11.30 Mazo pavāru skola
12.00 Pavārzeļļu konkurss
12.00 Meistarklase „Mājās gatavots siers”
13.00 Meistarklase „Kokteiļi un smūtiji”
14.00 Meistarklase „Sviesta kulšana”
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15.00 Meistarklase „Latgaļu asuškas”
16.00 Konkursa „Tautas garša” apbalvošana
Izklaides, degustācijas un mājražotāju tirdziņš visas dienas garumā
10.00 – 15.00 Gr.Plāteru pils pagalmā
Vitebskas apgabala kulinārā mantojuma produkcija un amatniecības izstrādājumi.
Piedalīsies mājražotāji un amatnieki no Polockas,
Verhņedvinskas, Ļepeļas un Glubokoje rajoniem
(Baltkrievija).
Pludmales volejbols
10.00 – Zirga ezera pludmalē - vīrieši
10.00 - Persteņa ezera pludmalē - sievietes
„Ghetto basket”
13.00 - pie veikala „Beta” (reģistrācija no 12.00)
„Ghetto” aizsākās globālās ekonomiskās krīzes zemākajā punktā, vienā
no Rīgas sociāli nelabvēlīgākajiem
rajoniem – Grīziņkalnā. Grīziņkalns
jau vēsturiski ir darbaļaužu un ielu
bērnu rajons, kurā iedzīvotāji pulcējušies vairākos revolucionāros notikumos. Krīzes laikā apstājās daudzas
jomas un ienākumu avoti, kas bija
labs iemesls sākt darīt lietas, kuras
mīlam. Tas bija laiks, kad nomāktos prātus varēja glābt sports – demokrātisks sports, kas neprasa lielus līdzekļus: ielu basketbols, ielu vingrošana, ielu
dejas, futbols un citi. Šajā laikā cēli mērķi un sponsori parasti nesatikās. Grīziņkalnā puišeļi skraidīja ar melnām mutēm, pāri ielai stāvēja ielas meitas,
un rajons pilns ar dzērājiem. Reāls geto. No tā arī nācis nosaukums, vienīgi
„Ghetto” nedegradē – „Ghetto” ceļ!
„Ghetto” vērtības: mīlestība, līdzcietība, draudzība, veselīgums, cieņa,
mērķtiecība. „Esi stiprs - uzvari sevi”.
20.00 - Svētku lielkoncerts parka estrādē
Piedalās KN amatierkolektīvi,
Juris Ostrovskis un „Dvinskas
muzikanti”,
Ieva Sutugova, Ginta Krievkalna,
Uģis Roze, Dainis Skutelis un pavadošā grupa „No pusvārda” Modra Laizāna vadībā
Koncerta noslēgumā gaismas šovs un svētku salūts pie pils
Zaļumballe kopā ar grupu „Miggla”

21. jūlijs, svētdiena
Mazo grāfu un grāfieņu Veselības svētki
10.30 – Gr. Plāteru pils pagalmā
Visu svētku garumā, pils pagalmā darbosies vairākas stacijas.
Staļļu terasē (iekšpagalmā), Sarunu teltī, ritēs dziļa un noderīga domu
apmaiņa ar vietējo vecāku iemīļotu viesi - krāslavieti Marku Jermaku par
to, kas ir „Pietiekoši labs vecāks”. Marks ir praktizējošs psihologs, radioraidījuma „Mīlestības terapija” līdzautors, ar kuru kopā meklēsim atbildes uz
jautājumiem - kā mūsdienās parūpēties par bērna un savām, pieaugušo, vajadzībām? Vai audzināt bērnu nozīmē uzupurēties? Vai iespējams savienot veselīgas robežas un disciplīnu ar rūpēm par
bērna emocionālo veselību?
Interesanta nodarbība, kurā gūtās
zināšanas visefektīvāk var izmantot
pirmsskolas vecuma bērni kopā ar vecākiem, ir „Riti, riti, valodiņa” kopā ar
audiologopēdi Olgu Solimu. Olga rādīs
elpošanas vingrojumus, logomasāžas
paņēmienus, miofunkcionālos vingrinājumus un idejas, kā sekmēt sīko
motoriku. Būs iespēja saņemt ekspreskonsultāciju. Sarunu teltī būs aprīkots
bērnu stūrītis.
Pie galvenās ieejas pils kompleksā,
Veselības teltī, varēs noklausīties Latgales medicīnas centra speciālistes Ļubovas Moisejas lekciju „Vidusjūras diēta”, kā arī konsultēties par kustību un
balsta aparātu ar bērnu māsu, masieri un ﬁzioloģi Nataļju Raubiško. Nataļjas
sirds darbs ir bērnu masāža, kuru praktizē jau 8 gadus. Ekspreskonsultāciju
varēs saņemt bērni no dzimšanas līdz 12 gadu vecumam.
Mazi un lieli svētku dalībnieki turpat teltī varēs noskaidrot kā jūtas
viņu sirds, izmērot asinsspiedienu, vidukļa apkārtmēru, nosakot pulsa frek-

venci, ķermeņa masas indeksu, glikozes līmeni asinīs, kā arī holesterīna ar
frakcijām līmeni asinīs. Medicīniskās manipulācijas veiks Latgales medicīnas centrs.
Pils pagalmā mazajiem grāﬁem, grāﬁenēm būs jāiejūtas olimpiādes dalībnieku lomā. Ekspertu komandas izveidotie pārbaudījumi iekļaus mešanas,
grūšanas, precizitātes un veiklības disciplīnas. Otrajā „Olimpisko spēļu” daļā
iekļautas lielformāta spēles atslodzei un brīvā laika pavadīšanai. Aktivitātes
organizatori - ﬁzioterapeite Sņežana Sergejeva, treneris Aleksandrs Lahtionovs - sola, ka pasākums būs ne tikai sportisks un veselīgs, bet arī interesants,
jo klasisko stafešu aprīkojums izvēlēts sadarbībā ar „Brīnumu Kalējiem”.
Krāslaviešiem patīk kulināras aktivitātes. Iesildījušies sestdien, arī svētdien varēs pievērsties gardu un veselīgu našķu pagatavošanai Garšu teltī.
Virtuves noslēpumos dalīsies Aglonas amatniece, mājturības un bioloģijas
skolotāja Inta Reča, kas krāslaviešiem jau ir pazīstama no Veselīgi radošiem
brančiem un Māmiņdienas piknika.
Svētkus šogad papildinās jaunas aktivitātes. Pļaviņā aiz Krāslavas novada
Tūrisma un informācijas centra varēs noglāstīt „JuRitas miniZOO” iemītniekus - kazas, alpakas un trušus, savukārt pils pagalmā varēs apskatīt fotogrāﬁju izstādi „Veselīgie krāslavieši”, nofotografēties un baudīt izklaides
dažādu vecumu bērniem.
Vairākās meistardarbnīcās varēs darboties ar rokām, radot karaliskus aksesuārus un dekorus.
Lai iepriecinātu ģimenes un dotu iespēju bērniem izmēģināt izzinošas aktivitātes Gaismu un sajūtu teltī, izbraukumā uz Krāslavu dosies Meistariņš.
Šo jauko zīmolu pirms dažiem gadiem izveidoja cēsnieki Madara un Mārtiņš
Ozoliņi, piedāvājot tirgum gaismas galdus un aktivitāšu dēļus, kas veicina
bērnu radošo domāšanu, trenē pirkstiņus, veicina koncentrēšanos.
Šoreiz būs arī atsevišķa Zīdaiņu aprūpes telts, kurā būs iespēja netraucēti
apmainīt autiņus, kā arī pabarot mazuli.
Lielu popularitāti pagājušgad guva burbuļu šovs, tāpēc šogad „Mārtiņa
Burbuļi” atgriezīsies, radot maģiju pils kompleksā. Jautrajā atrakcijā ikviens
varēs aktīvi līdzdarboties un izbaudīt lielo burbuļu radīšanas prieku. Ņemiet
līdz tukšos ziepju burbuļu trauciņus, lai tajos iepildītu īpašo šķidrumu un burbuļotu arī mājās.
Šī gada viens no gaidītākajiem pārsteigumiem būs „Annels Karaliskais
Vilcieniņš” - grezns, latviskā stilā veidots karuselis. Atrakcija paredzēta mazākajiem, bet, lai tiem būtu drošāk, vilcieniņš mazuļus izvizinās kopā ar kādu
no pieaugušiem.
Par īpašu piedāvājumu Krāslavas māmiņu klubs ir parūpējies arī Krāslavas
peldbaseinā. Ierodoties norādītajos laikos un reģistrējoties, būs iespēja baudīt ūdens priekus treneres Natālijas Kovaļovas vadībā. Bērniem ar vai bez
vecākiem tiks organizētas stafetes un rotaļas mazajā baseinā. Visi interesenti,
kas var aizsniegt baseina dibenu ar savām kājām, laipni aicināti izmēģināt
vingrošanu ūdenī lielajā baseinā (bērnus varēs atstāt glābēju uzraudzībā), kā
arī apmeklēt SPA zonu - tvaika pirti, saunu un ledus istabu.
Gaidīsim plašākajos ģimeņu svētkos Krāslavā!
Spēkavīru čempionāts
15.00 - parkā uz estrādes
Sacensībās piedalīsies 5 atlēti,
taču tas nebūt nav viss. Šoreiz ar
spēkavīriem plecu pie pleca cīnīsies 5 spēcīgas ģimenes. Sacensībās paredzēti pieci spēkavīru
sacensību vingrinājumi, līdzīgus
uzdevumus pildīs arī spēkavīru
komandas locekļi – 5 brašas ģimenes. Noskaidrosim spēcīgāko spēkavīru un ģimeni Krāslavā!
Pirmais
vingrinājums
–
„Traktora
vilkšana”.
Komandas spēkavīram būs jāvelk lielais traktors. Ģimenei būs jāveic interesanta stafete, kur vīrietim būs jāvelk mašīna! Tiek vērtēts distancē pavadītais
laiks.
Otrais vingrinājums – „RERE vide Baļķa celšana”.
Vingrinājumā spēkavīram virs galvas jāceļ 125 kg baļķis, ģimenes vīrietim
25 kg baļķis, bet sievietei kruciﬁkss stājā jānotur dzelzs kannas.
Trešais vingrinājums – „RERE grupas stafete”.
Komandai jāveļ 3 dažādu izmēru riepas – lielā, vidējā un mazā! Spēkavīrs
vels lielo 420 kg riepu! Ģimenes vīrietis – 150 kg~ riepu, bet sieviete pārnesīs
automašīnas riepas!
Ceturtais vingrinājums – „Infras NRG fermeru pastaiga”.
Komandas spēkavīram jāmēro distance, pārvietojot gāzes balonus, nesot
tos katru savā rokā, bet ģimenei paredzēta interesanta stafete.
Piektais vingrinājums – „Rent4 virves vilkšana”.
Komandas turnīra veidā piedalīsies virves vilkšanas sacensībās. Noskaidrosim spēcīgāko komandu.
Sacensību dalībnieki ir aicināti pieteikties sūtot pieteikumu uz e-pastu - raitis.@kraslava.lv vai raitis.timma@gmail.com.
Pieteikumā jānorāda: vārds/uzvārds, tālr., dzimšanas datums.
Komandas sastāvu veido: vīrietis, sieviete un bērns! (3 dalībnieki + spēkavīrs, kurš tiks izlozēts sacensību dienā uz vietas). Lai uzvar spēcīgākie!
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darbi, notikumi, cilvēki
VITEBSKĀ TIKA PĀRSTĀVĒTI
LATGALES REĢIONA AMATNIECĪBA
UN KULINĀRAIS MANTOJUMS

28. jūnijā kultūrvēsturiskajā
kompleksā „Zolotoje koljco goroda Vitebska „Dvina”” (Baltkrievijā) notika latviešu tradicionālajiem
svētkiem „Līgo” veltīts pasākums,
kura mērķis bija popularizēt šos
svētkus un iepazīstināt Vitebskas
iedzīvotājus ar Latgales reģiona
tradicionālo amatniecību un kulināro mantojumu.
Latgales reģionu šajā pasākumā
pārstāvēja Krāslavas un Dagdas
novadi ar saviem priekšsēdētājiem
- Gunāru Upenieku un Aivars Trūlis priekšgalā, bet Zemgales reģionu - Aizkraukles novads ar savu
priekšsēdētāju Leonu Līdumu.
No Krāslavas novada pasākumā
piedalījās keramiķi Valdis un Olga
Pauliņa, Latgales kulinārā mantojuma tīkla pārstāvji - Olga Birke, Terēze Brazeviča, Sergejs Zakrevskis, Olga Jokste un Aina Guba. Pasākumā
uzstājās Krāslavas ansamblis „Noktirne” (Edīte Lukša, Rita Andrejeva,
Svetlana Gorenko, Valentīna Pitrāne, Jeļena Rusecka un Skaidrīte Gasperoviča), bet Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēknes demonstrēja modes skati.
Dagdas novadu pārstāvēja Andrupenes folkloras kopa „Sovvaļnīki” ar
Daini Plataci priekšgalā. Šis pasākums notika, pateicoties sadarbībai ar
Latvijas Republikas konsulātu Vitebskā.
Sirsnīgs paldies konsulam Uģim Skujam un Lienītei Burmeistarei-Skujai par sadarbību visu šo gadu garumā. Skumji, ka jūs vairs neesat Vitebskā, bet es ticu, ka mēs vēl noteikti tiksimies un organizēsim kādu jauku
pasākumu, popularizējot Latgali, nu jau tagad – Maskavā.

III SPORTA SVĒTKI
AIZRITĒJUŠI POZITĪVĀ GAISOTNĒ

27. jūnijā jau trešo reizi tika organizēti ikgadējie Krāslavas novada
kultūras iestāžu pašdarbinieku sporta
svētki. Šoreiz „stafetes nūjiņu”, kas
nodrošina tiesības organizēt šo pasākumu, saņēma iepriekšējo sporta
spēļu uzvarētāji - Ūdrīšu pagasta
pašdarbnieki. Astoņas komandas no
dažādiem pagastiem pulcējās Bartkeviču ciemā, sporta atrakciju parka
„Starp debesīm un zemi” teritorijā,
kur saimnieko Podjavu ģimene.
Pēc komandu reģistrācijas, svētku
atklāšanas un īsas komandu prezentācijas sacensību dalībnieki startēja
stafetēs. Svētku organizatori sagatavojuši astoņas komandu stafetes,
individuālās sacensības, kā arī komandu kapteiņu konkursu.
Stiprs vējš un lietus nesabojāja

atpūtu un pasākuma pozitīvo atmosfēru. Visu komandu dalībnieki draudzīgi izpildīja uzdevumus, juta līdzi
komandas biedriem un atbalstīja ar
aplausiem arī konkurentus.
Sacensību norisi vēroja stingra, bet
objektīva tiesnešu komanda – Ilona,
Ojārs un Diāna Vanagi. Saskaitot
visus punktus, tika paziņoti rezultāti un sacensību uzvarētāji - trešajā
vietā ierindojās Skaistas pagasta komanda, otro vietu izcīnīja sacensību
rīkotāji - Ūdrīšu pagasta komandas
dalībnieki. Par III sporta svētku uzvarētājiem kļuva Krāslavas pilsētas
kultūras iestāžu pašdarbinieki.
Pēc svinīgās daļas un apbalvošanas svētki turpinājās ar zaļumballi,
kurā skanēja dzīvā mūzika.
Atbilstoši tradīcijai nākamos spor-

ta svētkus organizē šī gada sacensību
uzvarētāji, tas nozīmē, ka nākamajā gadā visas komandas pulcēsies
Krāslavā.

Elvīras Škutānes foto

Tatjana Kozačuka

KRĀSLAVAS NOVADS
TIKA PĀRSTĀVĒTS
KONFERENCĒ POLIJĀ
No 18. līdz 24. jūnijam Uņejovas pilsētā (Polija) notika piektā
konference par ekonomikas jautājumiem, kurā piedalās sadraudzības pilsētas. Pasākuma mērķis - dalīties pieredzē un stiprināt
ekonomisko un kultūras sadarbību
starp sadraudzības pilsētām.
Šogad pasākumā piedalījās pārstāvji no sešām valstīm - Lietuvas
(Anīkšči), Latvijas (Krāslava),
Ungārijas (Morahaloma), Baltkrievijas (Gorki), Itālijas (Alatri)
un Gruzijas (Chaltubo). Pirmo rei-

zi šajā konferencē piedalījās viesi
no Lietuvas, kuri attīsta tradīcijas,
kas ir saistītas ar ziedu paklāju
veidošanu. Lietuviešiem bija iespēja gatavoties Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkiem savā
valstī.
Nelielo Uņejovas priekšpilsētu (Spycimierz) šajā dienā rotāja
krāšņs ziedu paklājs apmēram 2
km garumā, par ko bija sajūsmā
tūkstošiem viesu, kas apmeklēja
šo vietu Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētkos. Jau vairāk
nekā divsimt gadu tiek turpināta šī senlaiku tradīcija - dekorēt
ar dažādām ziedu kompozīcijām
euharistiskās procesijas maršrutu,
cilvēki veido tādus ziedu paklājus,
kas pārsteidz un raisa apbrīnu. Šie
svētki ir unikāla parādība ne tikai
visā valstī, bet arī pasaulē, tāpēc
tie ir ierakstīti Nacionālajā nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā (UNESCO).
Visi klātesošie gribētu iemūžināt
šos tēlus, taču diemžēl šo krāsaino mākslu var apbrīnot tikai dažas
stundas pirms euharistiskās procesijas.
Procesija virzījās saskaņā ar

tradicionālo maršrutu, gājienā iesaistījās tūkstošiem cilvēku, un
priekšgalā gāja Izvaltas bērnu folkloras kopa „Mozī latgalīši”, kas
šajos svētkos pārstāvēja mūsu valsti un Krāslavas novadu.
Lielākā daļa sadraudzības pilsētu pasākuma bija veltīta prezentācijām
par
ekonomikas
jautājumiem un pārrunām par
uzņēmējdarbību, kas norisinājās
Uņejovas arhibīskapu Gņeznensku pilī. Ar prezentāciju par tūrisma attīstību mūsu valstī un novadā
veiksmīgi uzstājās Evija Vagale,
projekta „Lost in Latgale” autore
un vadītāja, viņa piedāvāja partneru pašvaldību pārstāvjiem autentisku ekotūrisma piedzīvojumu.
Evija aicināja klātesošos aizceļot uz vienu no attālākajiem un
skaistākajiem Latvijas un Eiropas
nostūriem – uz Latgali - reģionu,
kur ir vairāk nekā 270 ezeru. Šeit
var paslēpties no pilsētas trokšņa
un ikdienas steigas un doties gida

vadītā kajaku braucienā pa Sauleskalna ezeru sistēmu, iepazīt reģiona unikālo ﬂoru un faunu, vietējo
kultūru, nobaudīt tradicionālos
ēdienus.
Projekts izraisīja dzīvu interesi
apmeklētāju vidū.

Uņejovas ekonomikas foruma
kultūras programmā veiksmīgi
piedalījās folkloras kopa „Mozī
latgalieši” (vadītāja Silvija Stivriņa), bērni uzstājās piecos pasākuma objektos.
Jāzeps Dobkevičs
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BĒRNU MĀKSLAS SVĒTKI
„DVINA-ДЗВІНА-DAUGAVA”
Katru gadu Baltkrievija aicina uz bērnu mākslas svētkiem Verhņedvinskā
radošos kolektīvus ne tikai no savas valsts, bet arī no Latvijas, Lietuvas
un Krievijas. Tas ir plaša mēroga bērnu festivāls ar gala koncertu, lietišķās
mākslas darbu izstādēm, jautrām aktivitātēm spēļu laukumos, atrakcijām
un disko programmu, sporta sacensībām, konkursiem, izklaidēm, svētku
tirdziņu un pārsteigumiem.
Krāslavas novadu šajos starptautiskajos svētkos pārstāvēja Varavīksnes
vidusskolas audzēkņi - tautas deju kolektīvs „Austriņa”, kas jau vairāku
gadu garumā apliecina savu augsto meistarību. Kolektīva dejotāji skolotājas Nadeždas Adamovičas vadībā ir dažādu novada, reģiona un valsts
mēroga konkursu un festivālu dalībnieki un laureāti. „Austriņas” dejotāji
ir aizrauti ar dejas mīlestību un latviešu dejas izzināšanu. Repertuārs katru
gadu tiek papildināts ar jauniem un interesantiem priekšnesumiem.
Bērnu radošie kolektīvi no dažādām valstīm demonstrēja augstu meistarības līmeni, daudzveidīgu repertuāru un dāvāja maziem un lieliem skatītājiem daudz pozitīvu emociju. Visi svētku dalībnieki saņēma festivāla
diplomus, bērnu kolektīviem tika pasniegti suvenīri.
Skolēni - festivāla dalībnieki - izsaka lielu pateicību par atbalstu, organizējot braucienu uz starptautisko bērnu mākslas festivālu Verhņedvinskā,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam, Krāslavas
novada Izglītības pārvaldes vadītājai Lidijai Miglānei, Krāslavas Baltkrievu kultūras biedrības „Vjasjolka” priekšsēdētāja vietniekam Aleksandram
Kļimovam un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai un pedagogiem - Vijai Marhilevičai, Irēnai Gončarovai, Nadeždai Adamovičai, Anželai Semjonovai, Nadeždai Tadello.
Anžela Semjonova: „Es jau otro reizi apmeklēju šo festivālu. Pirmo reizi
tas bija 2010. gadā, kad mūsu skolu un novadu Baltkrievijā pārstāvēja vecāko klašu deju kolektīvs un meiteņu vokālais trio. Bija ļoti patīkami ieraudzīt stendos fotogrāﬁjas, kurās redzami mūsu skolēni. Man vienmēr ir liels
prieks skatīties uz bērniem, kas ir ārkārtīgi talantīgi. Šogad Verhņedvinskas
pilsētas parkā uz skatuves valdīja krāsu pārbagātība. Krāšņi tērpi, interesantas deju idejas: „Bārddzinis”, „Spīganas”, deja par pirtiņu ar bļodām un
slotām, modernās dejas, tautas dejas. Esam godam pārstāvējuši Krāslavas
novadu: divas tautas dejas un skaists dzejolis par Daugavu. Koncerta apmeklētājiem laiks pagāja nemanot - 4 ar pusi stundas vienā elpas vilcienā.”

izglītība

DIPLOMU PAR VIDĒJO
PROFESIONĀLO IZGLĪTĪBU
SAŅĒMA 15 ABSOLVENTI

29. jūnijā 15 audzēkņi, kas
mācījās Rīgas Valsts tehnikuma
(RVT) Krāslavas struktūrvienībā,
saņēma diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Šogad izlaiduma vakars bija ievērojams ar
to, ka pirmo reizi RVT Krāslavas
struktūrvienību absolvēja meiteņu
grupa – četras audzēknes saņēma
tērpu stila speciālista diplomu.
Uz svinīgo pasākumu absolventi, pedagogi un vecāki sapulcējās
skaisti izrotātajā Amatu mājas
zālē. Diplomus par mācību iestādes beigšanu absolventiem pa-

sniedza RVT direktore Dagnija
Vanaga.
Kā uzsvēra direktore, šis gads
ir īpašs ar to, ka 2019. gadā Rīgas
Valsts tehnikums atzīmēja savu
100 gadu jubileju. Izglītības iestādes vadītāja atveda uz Krāslavu
apjomīgu grāmatu, kurā apkopota
informācija par visiem tehnikuma absolventiem. Audzēkņi, kas
pabeidza RVT Krāslavas struktūrvienību, arī atstāja tajā savus
parakstus.
Šajā pasākumā tika nodibināta
vēl viena laba tradīcija. Pēc svinī-

gās daļas absolventi kopā ar savu,
nu jau bijušo, klases audzinātāju
Agitu Svarinsku devās uz Krāslavas parku, kur iestādīja koku – liepu.
Tehnikuma absolvēšana jaunajiem speciālistiem ir pirmais
solis uz veiksmīgu karjeru, tā ir
pirmā profesija un pirmā dzīves
ceļazīme. Lai visi pasākumā izskanējušie novēlējumi, kā arī pašu
jauniešu ieceres un sapņi noteikti
piepildās!
Elvīra Škutāne,
autores foto

METĀLA UN LEĻĻU PASAULĒ
Tveicīgā jūnija rītā Krāslavas pamatskolas 1.-4. klašu
rotaļu un radošo darbnīcu lauciņa „Sauleszaķēni
Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne
2019” skolēni devās uz PreiAnželas Semjonovas foto
ļiem, lai Latvijas valsts
simtgades iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros
iepazītu Preiļu muzejus.

DIENAS NOMETNE
„ESAM AKTĪVI KOPĀ!”
Biedrība „Sportists” sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un
slimību profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros no 17.
līdz 21. jūnijam rīkoja dienas nometni „Esam aktīvi
kopā”, kurā piedalījās 28 Krāslavas
novada bērni.
Nometnes
mērķis
bija izglītot, aizraut un
motivēt bērnus vecumā
no 9 līdz 16 gadiem būt
aktīviem un apzināties
veselīga
dzīvesveida nozīmi ﬁziskās un
emocionālās labsajūtas
radīšanā un uzturēšanā.
Nometnes laikā bērni neformālā vidē guva
zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā
ar veselību veicinošām
un slimību proﬁlakses
darbībām, kā arī katru
dienu sāka ar rīta vingrošanu, tādējādi uz-

skatāmi novērojot, kā mainās viņu
labsajūta.
Katru dienu nometnes „Esam
aktīvi kopā!” dalībnieki apguva
jaunas sporta aktivitātes, spēles,
kustību rotaļas, foto orientēšanos
pils parkā. Ar lielu interesi bērni
paši gatavoja veselīgu ēdienu, ko
vēlāk ar prieku nogaršoja.

Sākumā skolēni devās uz Miniatūro karaļvalsti un leļļu galeriju, ko veidojusi Preiļu māksliniece Vladlena. Galerijā var ne tikai
apskatīt lelles, bet arī ietērpties
princešu tērpos.
Pēc leļļu muzeja skolēni apmeklēja „Moto & Metal NESTER
CUSTOM” mākslas galeriju, kas
ir izklaides komplekss ikvienam
– lielam un mazam, kurā atrodas
mākslinieciski izvietotas izstāžu
zāles ar individualizētiem motocikliem un metāla mākslas skulptūrām. Pati galerija, motocikli un
skulptūras, ir galerijas saimnieka
Aleksandra Nestjeruka radošā
darba rezultāts.
Mūzikas skolotāja Ilona Aprupe
dalās savos iespaidos: „Mēs nokļuvām pasakā! Tik daudz leļļu
vienuviet neviens iepriekš nebija

Nometnes dalībniekiem tika
radītas iespējas gan sadarboties
komandās, gan izpausties individuāli. Lai bērni uzlabotu savas komunikācijas prasmes un mācītos
sastrādāties, tika izveidotas piecas
komandas, un nometnes laikā vairāki uzdevumi bija jāpilda kopā.

redzējis. Princeses, fejas, pasaku
varoņi šeit raud un smejas, tenko
un koķetē, dusmojas un bur, dzied
un dejo, pat pirtī mazgājas. Mums
bija iespēja satikt pašu leļļu pavēlnieci – leļļu muzeja saimnieci
Vladlenu Mihailovu. Kad noskatījāmies ﬁlmu par leļļu tapšanu, arī
paši kļuvām par prinčiem un princesēm. Es nodomāju - kā pārvērstos skolas vide, ja skolēni ikdienā
būtu tā sapucējušies! No smalkās
leļļu pasaules mēs devāmies uz
Metāla galeriju, kur saimnieks
Aleksandrs ir uzbūris inovāciju
brīnumus. No vecām detaļām tika

izveidoti mākslas darbi. Skolēni
bija sajūsmā, jo kaut ko tādu redzēja pirmo reizi mūžā. Svelmainās dienas nobeigumā galerijas
saimniece Alīna mūs visus pacienāja ar tēju un saldumiņu. Es
domāju, ka ekskursijā redzētais
un piedzīvotais rosinās bērnus arī
pašiem vasaras brīvlaikā radoši
darboties.”
Materiālu sagatavoja
„Latvijas skolas soma”
koordinatore
Skaidrīte Gasperoviča

Nometnes laikā tika rīkoti divi pārgājieni, kā arī ekskursija uz Daugavpils piedzīvojumu
parku „Tarzāns”, kur bērni apguva jaunas prasmes un mācījās pārvarēt bailes no augstuma.
Redzot bērnu smaidus
un vēlmi darboties, varēja secināt,

ka nometnē pavadītās dienas sagādāja daudz jauku brīžu, jaunus
draugus, iemaņas un prasmes sadarboties komandā.
Ilona Vanaga,
biedrība „Sportists”
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JAUNO VIEGLATLĒTU STARTI

KORIS „NOVA” DZIED LIEPĀJĀ

Aizvadītajā nedēļas nogalē Liepāju pieskandināja Kurzemes Dziesmu
svētki ar nosaukumu „Es esmu dzīvība”, pulcējot vairāk nekā 2 tūkstošus dalībnieku. Liepājā dziedāja arī Krāslavas Kultūras nama sieviešu koris „Nova”
Ritas Andrejevas vadībā.

Kurzemes Dziesmu svētkos pulcējās 75 kori, 15 deju kolektīvi un 6 pūtēju orķestri no visiem Latvijas vēsturiskajiem novadiem. Svētku mērķis – ar
mūzikas un dejas palīdzību pavēstīt par tautas gara spēku un mīlestību, kas
ļāvusi Latvijai būt dzīvai, tādēļ arī koncertam izvēlēts nosaukums „Es esmu
dzīvība”. Koncerts tika sadalīts četrās daļās – „Dievzemīte”, „Latvija”, „Lūgšana”, „Mīlestība” –, kas secīgi stāstīja par laiku no pirmo cilvēku ierašanās
mūsu zemē līdz pat Latvijas valsts neatkarības atgūšanai.
Svētku mākslinieciskā koncepcija un programma veidota, akcentējot Kurzemes kultūrvēsturiskā novada pamatvērtības. Tajā iekļauti, piemēram, Ernesta Vīgnera, Emiļa Melngaiļa, Alfrēda Kalniņa, Pētera Vaska, Ērika Ešenvalda, Jāņa Lūsēna un Raimonda Tigula skaņdarbi.
„Es jūtos ļoti gaiši, skaisti, iepriecinoši. Par to man vislielākais prieks, ka
Kurzeme dzied, skan un vibrē,” atzina Goda virsdiriģents Edgars Račevskis.
Liepājā koris „Nova” satika senu paziņu – komponistu Ēriku Eglīti, kurš
bieži ciemojas Krāslavā ar saviem radošajiem kolektīviem. Ē.Eglīša dziesma
skanēja arī Kurzemes Dziesmu svētkos.
Krāslavas Kultūras nama sieviešu kora „Nova” diriģente Rita Andrejeva
pastāstīja: „Koris „Nova” jau otro reizi piedalās Kurzemes Dziesmu svētkos,
pirmoreiz tas bija Kuldīgā. Latgalē arī esam piedalījušies dziesmu svētkos,
taču šoreiz mums bija dota iespēja iepazīt Kurzemes muzikālās tradīcijas.
Paldies visām kora meitenēm par skanīgajām balsīm, izturību un humoru,
par mīlestību pret dziesmu. Lai skaistākās kora melodijas vienmēr skan jūsu
sirdīs!”
Izsakām lielu pateicību par iespēju doties uz Liepāju - Krāslavas Kultūras
nama vadītājai Valdai Timulei, mūsu kreatīvajam gidam Jānim Vorošilovam
un SIA „Lapkovskis un dēls” šoferiem.
Kā akcentēja organizatori – šādi koncerti palīdz dziedātājiem gatavoties
Vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem un neļauj atslābt šo četru gadu
laikā starp tiem.
Kora „Nova” dziedātāju vārdā –
Skaidrīte Gasperoviča

IZVALTAS PAGASTA SVĒTKI

Noslēgusies sacensību sezona
visjaunākajiem, U12 vecuma grupas (2008.-2009.dz.g.) vieglatlētiem. Sportisti sacentās lēkšanas,
skriešanas un mešanas disciplīnās
Latgales reģiona sacensībās Daugavpilī (5 komandas), Ludzā (13
komandas), Viļānos (6 komandas)
un mājas sacensībās Krāslavā (9
komandas). Krāslavas jaunajiem
vieglatlētiem šajā sezonā ir izdevies izcīnīt daudzas godalgotās
vietas un uzrādīt arī labus rezultātus, šeit atzīmējam tikai labākos
no tiem.
Andrejs Tokarskis
1. vieta – 60 m - 9,6 sek.
Dmitrijs Adamovičs
3. vieta – 60 m – 9,8 sek.
Alekss Pavlenoks
2. vieta – 500 m – 1:39,1 min, 3. vieta
augstlēkšana – 1,15 m.
Lauris Šidlovskis
1. vieta – bumbiņas mešana – 37,68 m,
2. vieta tāllēkšanā – 3,66 m.
Andrejs Poltarenoks 1. vieta
– pildbumbas auta mešana (1 kg)
– 8,06 m.
Bernadetta Podjava
1. vieta – 60 m – 9,3 sek., 2. vieta – tāllēkšanā – 3,85 m, 3. vieta – 200
m – 32,3 sek.
Arīne Hološina
1. vieta – augstlēkšanā- 1.20 m,1. vieta
– tāllēkšanā – 3,88 m.
Inta Karabaņa 1. vieta – augstlēkšanā – 1.20 m.
Samanta Riekstiņa
2. vieta – bumbiņas mešanā – 25,57 m.
Pirmie starti notika arī U10 vecuma grupā.
Viktorija Dimbovska
2. vieta – 60 m – 10,4 sek., 2. vieta tāllēkšanā – 3,33 m.

Daniels Skorodumovs 2. vieta 60 m – 10,3 sek.
Arī U14 vecuma grupas (2006.2007.dz.g.) vieglatlēti piedalījās
visās augstākminētās sacensībās,
taču tās jau bija kā gatavošanās
un kvaliﬁkācijas turnīri Latvijas
čempionātam. Visas četras meitenes, kuras pārstāvēja Krāslavas
Sporta skolu šajā vecuma grupā,
izpildīja normatīvus dalībai Latvijas čempionātam, kurš notiks
Ventspilī.
Anastasija Apenko - 1. vieta –
60 m barjerskriešanā – 10,4 sek.,
1. vieta tāllēkšanā – 4.32 m, 3.vieta - augstlēkšanā – 1.30 m.
Terēza Podjava – 1. vieta – 60 m
– 8,6 sek., 1. vieta – 100 m – 13,8
sek., 1. vieta - 300 m – 51,3 sek.,
3. vieta – tāllēkšanā – 4.37 m, 2.
vieta – augstlēkšanā – 1.30 m.

Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas
Sporta skolas direktora amatu. Pieteikumi iesniedzami novada domē
3. kabinetā no 28. jūnija līdz 17. jūlijam (pulksten 17.00) personīgi,
vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51,
Krāslava, LV – 5601. r drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties kraslava.lv un www.
kraslavasvestis.lv vai klātienē - novada domes 3. kabinetā.

Lielajā dzīves jubilejā sveicam
Krāslavas Sv.Ludvika draudzes prāvestu
Eduardu Voroņecki!
Pateicamies par aktīvo darba ritmu, lielo ieguldījumu
un iesaistīšanos pilsētas sabiedriskajā dzīvē, par visiem
labiem vārdiem un pamudinājumiem, par klātbūtni daudzu dzīves svarīgākajos brīžos un garīgo vērtību nešanu
cilvēkiem un neizsīkstošajām rūpēm par mūsu skaisto
baznīcu.
Novēlam prāvestam ilgus priesterības gadus, veselību
un izturību, rūpējoties par draudzes garīgo pamatu stiprināšanu.
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada dome un priekšsēdētājs

Mīļie Ilze un Donat! Sveicu Jūs kāzu dienā!

Lai laime Jūsu dzīves ceļam cauri vijas,
Un nelaime Jums garām pazib vien.
Jo gredzeni, kas cieši savieno un mijas,
Tic nākotnei, kas abiem pretī skrien.

Regīna Maksimoviča

Elvīras Škutānes foto
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Sirsnīgi pateicos radiniekiem, tuviniekiem, kaimiņiem, draugiem un
visiem, kas bija līdzās, pavadot pēdējā gaitā mūsu vīru un tēvu Ivanu
Šuļcevu.
Sieva un dēls

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

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

Santa Ostrovska - 1. vieta –
augstlēkšanā – 1,35 m.
Anete Stašāne – augstlēkšanā –
1.35 m.
U-16 vecuma grupā arī četras
meitenes izpildīja normatīvus:
Līva Māra Mukāne – augstlēkšanā
un trīssoļlēkšanā, Amīna Soskova
– 100 m, Aleksandra Soročina –
tāllēkšanā un Samanta Dunska –
lodes grūšanā.
U-18 vecuma grupā Latvijas
čempionātā piedalīsies: Katrīna
Ļaksa – augstlēkšanā, Evelīna Sitnika – 1500 m skriešanā, Samanta
Krumpāne – 100 m, Daniela Timma – tāllēkšanā un 3-solī.
Novēlēsim veiksmi un labus
laika apstākļus Latvijas čempionātos!
Inese Umbraško,
direktora vietniece

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Informatīvais izdevums
„Krāslavas Vēstis” pārtrauc
komerciālu
sludinājumu
pieņemšanu. Nākamajos izdevuma numuros tiks publicēti tikai tie sludinājumi,
par kuriem samaksa tika
veikta jau iepriekš.

sludinājumI
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir
pieredze. T. 26290911.
 Auto datordiagnostika un remonts. T.27745005.
 Pārdod lietotus: velosipēdu, elektroērģeles, mēbeles un sadzīves tehniku (no Vācijas). T. 22053960.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto
kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas
diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās daļas remonts. T. 29413904.
 Pērk senlietas – ogļu patvārus,
pulksteņus, patafonus, koka un metāla ikonas, svētbildes, zobenus, ordeņus, cara laika monētas (1 rublis,
50 kap., 25 kap.), porcelāna ﬁgūriņas (PSRS), motociklus, mopēdus
(PSRS). T. 22433510.
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