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Dārgie krāslavieši!
 Sirsnīgi sveicu Jūs 

Krāslavas pilsētas svētkos!
Patīkami, ka katrs no 

mums var iepriecināt otru!
Patīkami, ka pasaulē ir 

tāda pilsēta - Krāslava, 
kuru mēs saucam par 
savām Mājām!

Lai šīs Mājas vienmēr 
ir  viesmīlīgas, 
prieka pilnas un nekad 
nepaliek tukšas! 

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada domes

 priekšsēdētājs
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Pirmskara laikā Krāslava, patei-
coties tam, ka šeit vienmēr uztu-
rējušās dažādas karapulku daļas, 
izskatījās kā neliela, rosīga kara 
pilsētiņa ar iedzīvotāju skaitu ap 
1000 cilv. Taču 1914. gadā, kara 
laikā, kad Krāslava nokļuvusi mi-
litāro sadursmju orbītā, pilsētas 
sirds iepukstējās straujāk: pa tās 
ielām pārvietojās visdažādāko 
karaspēku bezgalīga straume; pie-
mēram, 1916. gadā tika reģistrēts, 
ka Krāslavā apstājās 38 dažādas 
kara daļas.

Kara laikā šeit atradās arī armi-
jas korpusa štābs ģenerāļa Ora-
novska vadībā. Līdz ar to vācieši 
bieži sūtīja uz šejieni savus aero-
plānus, kuri nometa bumbas štāba 
teritorijā. 1916. gada 5. septembrī 
četras bumbas nokrita pasta kan-
tora tuvumā, ēka bija nopietni bo-
jāta, bet visās mājās, kas bija tai 
apkārt, tika izsisti stikli.

Ja ņemt vērā to faktu, ka vācu 
aeroplānus regulāri apšaudīja 
krievu zenītlielgabali, tad var ie-

domāties, cik daudz nemierīgu 
mirkļu nācās piedzīvot krāsla-
viešiem savas dzīves laikā. Lai 
apskatītu savus karapulkus, uz 
Krāslavu 1916. gada jūnijā at-
brauca lielkņazs Boriss un Lihten-
bergas princis Georgijs.

Kad vācu fronte pietuvojās 
Daugavai, Krāslava ieguvusi sva-
rīga stratēģiskā punkta statusu. 
Gar Daugavu, apkārt Krāslavai, 
tika ierīkotas blindāžas un ieraku-
mi, bet upes kreisajā pusē - dze-
loņdrātis.

Atbilstoši stratēģiskajiem mēr-
ķiem pāri Daugavai tika uzbūvēti 
divi tilti: viens bija no kokmate-
riāliem, to izvietoja ebreju kapsē-
tas tuvumā 1916. gada maijā, bet 
cits bija uz baržām tagadējās pār-
celtuves vietā.

Visi apkārtnes iedzīvotāji to-
laik gavilēja un priecājās par to, 
ka parādījās tilti, jo pirms tam 

pārcelties pāri upei varēja, tikai 
izmantojot primitīvu prāmi un 
laivas. Drīz vien pēc karadarbī-
bas sākuma Krāslavai pietuvo-
jusies fronte, bet 1915. gada 1. 
septembrī tika izsludināta pilsē-
tas evakuācija: Krievijas iekšienē 
steidzīgi tika evakuētas valsts ies-
tādes, skolas un baznīcas vērtības. 
1917. gada 2. martā Krievijas cars 
Nikolajs II atteicās no troņa. Šis 
fakts ienesa vēl vairāk trauksmes 
saspringtajā Krāslavas dzīvē. 12. 
martā, lai aizsargātu iedzīvotājus, 
tika dibināta Sabiedriskās drošī-
bas komiteja un milicija. Taču bez 
ekscesiem neiztika. Naktī uz 22. 
martu satracināts pūlis, kurā bija 
gan vīrieši, gan sievietes, uzbruka 
garāmbraucošajam muižniecības 
vadonim Bistrickim, kas bija at-
bildīgs par bēgļu izvietošanas jau-
tājumiem, izvilka viņu no ratiem, 
apmētāja ar dubļiem un tad ļaudis 
pilnīgi zaudēja līdzsvaru, labi, ka 
piesteigušies kareivji izglāba Bis-
tricki no linča tiesas, kas viņam 

draudēja. Galvenais uzbrukuma 
cēlonis bija tas, ka Bistrickis, pēc 
cilvēku domām, nepievērsa lie-
lu uzmanības bēgļu vajadzībām, 
izturējās pret viņiem rupji un at-
teicās atvērt pārtikas veikalu, lai 
iedzīvotāji varētu saņemt produk-
tus; savu lomu nospēlēja arī tālai-
ka pūļa psiholoģija. Bistrickis pēc 
visa notikušā bija spiests atstāt 
savu amatu un aizbraukt uz Pet-
rogradu. Cits incidents notika ar 
Krāslavas muižas īpašnieku Gus-
tavu Plāteru. 

Sabiedriskās drošības komiteja 
saņēma ziņas par to, ka grāfs aktī-
vi iestājas pret Pagaidu valdību un 
ka viņš izturas netaisnīgi pret da-
žām personām. Komiteja pieņēma 
lēmumu arestēt grāfu, veikt kratī-
šanu viņa īpašumā un savākt viņu 
kompromitējošus materiālus. Tas 
viss pamudināja grāfu G. Plāteru 
aizbraukt no Krāslavas, pēc tam 

viņš atgriezās uz neilgu laiku tikai 
vācu okupācijas laikā, bet pirms 
boļševiku atnākšanas pameta 
Krāslavu uz visiem laikiem.

Visai tautai 1917. gadā bija no-
mākts garastāvoklis, jo cilvēki 
izjūta pārtikas produktu trūkumu, 
viss kļuvis dārgāks, nauda zaudēja 
savu vērtību, un daudziem nācās 
ciest badu. 

Tas viss bija par pamatu situāci-
jai, kad sabiedrībā attīstījās speku-
lācija visdažādākajās izpausmēs. 
Līdz šim laikam krāslavieši nevar 
aizmirst oriģinālu „taisnas tiesas” 
gadījumu 1917. gada septembrī.

Krāslavas Strādnieku un kareiv-
ju deputātu padome saņēma infor-
māciju par to, ka vietējā komisāra 
Druja māte pa lēto uzpērk no ka-
reivjiem dažādus kara munīcijas 
piederumus - sakas, sēdekļus, 
varu un pārējo. Kratīšanas laikā 
viņas mājās tas viss bija atrasts. 
Tad padome izvirzīja apsūdzību 
ne tikai pašai Drujai, bet arī viņas 
dēlam – vietējās milicijas komisā-
ram, jo viņš, dzīvojot vienās mā-
jās ar māti, skatījās caur pirkstiem 
uz viņas noziedzīgo darbību.

Karavīri sagatavoja dēli ar uz-
rakstu „Esmu komisārs un esmu 
zaglis”, ielika šo dēli komisāram 
Moisejam Drujam rokās, māte 
stāvēja viņam blakus ar iemauk-
tiem galvā, bet Moisejam iedeva 
sakas un sēdekli, un šāda korteža 
ar kliedzieniem un svilpieniem, 
kareivju un cilvēku pūļa pavadībā, 
devās pa pilsētas ielām uz koman-
danta kanceleju. Tur apsūdzētos 
ievietoja kamerā, bet nākamajā 
dienā ar konvoju aizsūtīja uz Dau-
gavpils cietumu. 

Līdztekus šiem notikumiem 
apkārt Krāslavai ar kinematogrā-
fi sku ātrumu paplašinājās kara 
darbība. 1918. gada 18. februārī 
vācieši ieņēma Daugavpili, bet 
20. februārī agri no rīta vācie-
šu patruļa jau ieradās Krāslava; 
pulksten vienos pēcpusdienā pāri 
Krāslavai aizlidoja vācu aero-
plāns, kas apliecināja, ka Krāsla-
vas rajona saimnieki ir vācieši. 
Tās pašas dienas vakarā Krāslavā 
ieradās vācu komandants ar kara-
vīru vienībām, visur tika izvieto-
tas patruļas, un pilsētā sākas vācu 
okupācijas periods.

Visu kustamo mantu un aprīko-
jumu, kas bija palicis no krievu 
karapulkiem, vācieši izveda uz 
Vāciju; piemēram, divu nedēļu 
laikā pārvadāja pontonu tilta sa-
stāvdaļas. Vācieši ieviesa stingru 
kārtību un nesaudzīgi cīnījās ar 
noziedzību; vairāki cilvēki tika 
nošauti par laupīšanu un slep-
kavībām. Apgāde ar pārtiku bija 
tikpat kritiska un nepietiekama; 
lai atvieglotu ekonomisko krīzi, 
vācieši pieprasīja, lai visi bēgļi 
evakuētos uz savu iepriekšējo dzī-
vesvietu. 

Vācu okupācija turpinājās līdz 
1918. gada 9. decembrim, kad vā-
ciešu karapulki sāka atkāpties un 
viņu vietā parādījās boļševiki: 11. 
decembrī Krāslavā ieradās sarka-
narmiešu vienība un kinoteātra 
ēkā tika ierīkota Revolucionārā 
kara komiteja.

1919. gada pirmajā pusē krāsla-
vieši dzīvoja smagos apstākļos: 

tāpat kā agrāk iedzīvotājiem ne-
pietika pārtikas produktu - gan 
vienkāršu pilsoņu vidū, gan pa-
domju kalpotāju un sarkanarmie-
šu vidū.

Nedrīkst nepieminēt kādu kon-
fl iktu, kurš izcēlies 1919. gada 21. 
martā blakus Krāslavas Romas 
katoļu baznīcai starp draudzes 
locekļiem un vietējās izpildko-
mitejas biedriem. Diemžēl sekas 
bija traģiskas. Kā zināms, izpild-
komiteju pārstāvji pieprasīja no 
visām konfesijām, lai viņiem tiktu 
izsniegtas metriskās grāmatas. Tā 
tas bijis arī Krāslavā. Kad katoļu 
draudzes locekļi uzzināja par to, 
tad tajā dienā, kurā bija nozīmēta 
metriku izsniegšana, daudzi jau 
bija pie baznīcas, lai to nepieļau-
tu. Sākās vārdiskā sadursme ar 
izpildkomitejas locekļiem, cil-
vēki no pūļa sāka skaļi kliegt un 
lamāt komunistus, viss beidzās 
ar kautiņu. Pēc tam tika izsaukta 
soda vienība no Daugavpils, sā-
kās konfl ikta iniciatoru aresti, vi-
ņus aizveda uz Daugavpili un tur 
1919. gada 27. martā 5 cilvēki tika 
nošauti - Balulis, Požarska, Orubs 
un citi.

1919. gada augustā sākas sar-
kanarmiešu sadursmes ar baltg-
vardiešu kara daļām, šāviņi lidoja 
pāri Krāslavai. Daudziem atmiņā 
palika 19. septembra diena. Vēl 
no pulksten 3 dienā sākās pilsē-
tas teritorijas apšaude no ložme-
tējiem. Pulksten 11 naktī sākās 
nepārtraukta apšaudīšanās: sarka-
narmieši un baltgvardieši šāva no 
lielgabaliem, ložmetējiem un šau-

tenēm, šāviņi uzsprāga Krāslavas 
ielās, un iedzīvotājiem bija jāslēp-
jas tur, kur bija iespējams. Šajā 
naktī tika uzspridzināts militārais 
tilts pāri Daugavai.* 

Šādas apšaudes atkārtojās bieži, 
kamēr 1920. gada 7. janvārī poļu 
leģionāri un Latvijas karapulku 
vienības ienāca Krāslavā. Nevie-
na sarkanarmieša jau nebija, no 
rīta sākās ugunsgrēks ēkā, kur 

bija Revolucionārā kara komiteja, 
ugunī sadega visi dokumenti, kas 
bija tur atstāti. Poļi arestēja biju-
šo Revolucionārās kara komitejas 
priekšsēdētāju Cini, kurš vēlāk 
bija nošauts.

Jau martā Krāslavā sācies izsi-
tumu tīfs: septiņās poļu lazaretēs 
bija vairāk nekā 400 saslimušo; 
daudzi bija miruši. 1920. gada 20. 
aprīlī poļi pameta Krāslavu un at-
stāja pilsētu Latvijas komandanta 
rīcībā, 2. jūnijā Krāslavā atradās 
Zemgales divīzijas štābs.

Kaut gan poļu uzturēšanās 
Krāslavā bija īslaicīga, daudziem 
iedzīvotājiem ar viņiem saistās 
rūgtas atmiņas par piedzīvoto: 
regulāras rekvizīcijas, neiedomā-
jamas naturālās nodevas, neko-
rekta attieksme pret iedzīvotājiem 
- tas viss radīja negatīvu iespaidu 
par poļu leģionāriem. Krāslavas 
virspriesteris Nikolajs Sloveckis 
ierakstīja savā hronikā faktus par 
poļu nekaunīgo attieksmi pret 
iedzīvotājiem, un viens no šiem 
ierakstiem liecina par gadījumu, 
kas pārsteidz ar savu nežēlību. 
Kad pēc vairākkārtējās zirgu rek-
vizīcijas cilvēki sāka izjust, ka vi-
ņiem ļoti nepieciešams šis palīgs 
saimnieciskajos darbos, Krāsla-
vas pagasta muižas (Dobromislj) 
nomnieks Tarvids sāka meklēt iz-
devību iegādāties zirgu, kas viņam 
bija nepieciešams, lai apstrādātu 
zemi, un poļu leģionāru klātbūtnē 
viņš izteicās par to. Tad viens no 
viņiem piedāvāja savu palīdzību.

Polis devās uz vienu no Drisas 
apriņķa Suškovas pagasta sādžām 

un pieprasīja, lai kāds zemnieks 
iejūgtu zirgu, paņemtu lāpstu un 
aizvestu viņu uz Krāslavu. Kad 
viņi pa ceļam iebrauca mežā, le-
ģionārs redzēja, ka tur neviena 
nebija, paņēma šauteni un nošāva 
cilvēku, tad izraka bedri ar šī zem-
nieka lāpstu un apraka līķi. Bet 
pats aizbrauca ar zirgu un pārdeva 
to Tarvidam.

(Turpinājums 3.lpp.)

No Krāslavas vēstures
Pedagogs, sabiedriskais darbinieks, folklorists un novadpētnieks Sergejs Saharovs 

1936. gadā savāca un apkopoja novadpētniecības materiālus un iedzīvotāju atmiņas 
par Krāslavas vēsturi.
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svētki un jubilejas

Tikšanās ir tradicionāla un tiek rīkota kat-
rus piecus gadus uz 10.v klases bāzes. Šī pa-
sākuma organizatori ir Rita Andrejeva, Jānis 
un Irīna Bonderi – cilvēki, kuri dzīvo mūsu 
pilsētā. Katru gadu tiek izraudzīta cita tikša-
nās vieta, šogad priekšroka tika atdota pilsē-
tas centram pie strūklakas. No turienes grupa 
devās uz savu bijušo skolu, kur tagad atrodas 
Krāslavas pamatskola. Uz šo pasākumu ie-
radās vairāki ārzemēs dzīvojoši vidusskolas 
beidzēji, kuriem gribējās parādīt pēc iespējas 
vairāk. Šogad tie bija no Krievijas pilsētām 
- Ņeftejuganska (Rietumsibīrija), Joškaro-
la, Sanktpēterburga, Čeboksari, Jaroslavļa, 
Joškarola un Ņižņijnovgoroda, un šie cil-
vēki sen nav bijuši dzimtenē. Pēc kopīgas 
fotografēšanās uz skolas fona, absolventus 
laipni uzņēma Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centra vadītāja Tatjana Koza-
čuka. Viesi apskatīja renovēto TIC ēku, pilī 
atklātās freskas parādīja Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja direktors Valdemārs Ge-
kišs, ekskursija turpinājās muzeja telpās un 
stallī, kur tika demonstrēts iepriekšējās ab-
solventu tikšanās video, bet arhīva fotogrā-
fi jas no skolas gadiem atsauca atmiņā īpaši 
svarīgus dzīves mirkļus. Katras klases pār-
stāvji atcerējās savus skolotājus un skolēnus, 
kopā pavadītā laika spilgtākos notikumus 
un pārdzīvojumus. Pēc tam bija koncerts – 
uzstājās Varavīksnes vidusskolas muzikālā 
grupa „Lielais starpbrīdis” Rita Andrejevas 
vadībā. Tika nolasīts bijušās krievu valodas 
un literatūras skolotājas Blūmas Šmulenso-
nes apsveikums, šobrīd viņa dzīvo Ķelnē 
(Vācija) un vienmēr atceras sveikt savus 
skolēnus. 

Pasākuma svinīgā daļa turpinājās viesu 
namā „Gliemji”. Rita Andrejeva novadīja 
aizraujošas literatūras, krievu valodas, fi z-
kultūras un ģeometrijas stundas ar izklaides 
elementiem. Kopīgiem spēkiem tika iestā-
dīts kastanis alejā pie viesu mājas, bija arī 
dejas - muzikants Mihails Mihailovs reper-
tuārā pacentās iekļaut tieši tā laika dziesmas, 
kas bija populāras pirms 40 gadiem un trāpī-
ja kā naglai uz galvas.

Savos iespaidos padalījās Ludmila Drab-
kova (meitas uzvārds). Viņa ir dzimusi un 
uzaugusi mūsu pilsētā, profesiju apguva 

Rīgas kooperatīvajā tehnikumā, atgriezās 
strādāt Krāslavā, apprecējās un pēc kāda 
laiciņa - 1981. gada oktobrī - pameta Lat-
viju, dodoties līdzi vīram uz Ņeftejugansku. 
Tieši turp norīkoja darbā dzīvesbiedru, kurš 
pabeidza Rīgas Aviācijas institūtu, un tagad 
viņš strādā par aviodispečeri. Lai arī ceļot uz 
Latviju nav viegli, jo vajag noformēt Šenge-
nas vīzu un nav tiešā avioreisa (no Surgutas 
jālido līdz Maskavai, tad ar pārsēšanos līdz 
Rīgai), Ludmila gandrīz katru gadu apmek-
lē dzimto pilsētu, jo šeit apglabāti vecāki un 
palikusi vecāku māja. Bet tikai šoreiz viņa 
bija ieplānojusi braucienu tā, lai tiktos ar 
skolasbiedriem. 

 „Ar dažiem klasesbiedriem es neesmu 
tikusies 40 gadus, daudzi ir aizceļojuši uz 
citām pilsētām ārpus Latvijas”, stāsta Lud-
mila. „Šī tikšanās bija ne tikai interesanta un 
piepildīta, arī ļoti silta, pat nebija sajūtas, ka 
aiz muguras jau 40 gadi. Mēs visi jutāmies 
kā klasesbiedri, un šī kopības izjūta mums 
tika ieaudzināta tieši skolas sienās. Par to 
liels paldies mūsu klases audzinātājam un 
fi zikas skolotājam Eduardam Šmulenso-
nam. Mēs līdz pat šai dienai draudzējamies, 
palīdzam cits citam, esam kopā priekos un 
bēdās, uzturot attiecības arī no attāluma. 
Varbūt tā ir tikai mūsu PSRS dzimušās paau-
dzes īpatnība, bet tā nu tas ir. Mani vienmēr 
atcerējās klasesbiedri, vienmēr varēju iegūt 
fotogrāfi jas, suvenīrus. Kavējāmies atmiņās, 
atcerējāmies jautrus brīžus no skolas laika, 

atcerējāmies tās stundas, kuras pasniedza 
mūsu mīļākie skolotāji. Vislielākās atmiņas 
uzjundīja, kad stallī rādīja skolas laika fotog-
rāfi jas. 10.v klases meitenēm, kuras apmek-
lēja mūzikas skolu, pat bija savs ansamblis, 
ar kuru viņas koncertēja arī ārpus Krāsla-
vas - Borovkā. Tatjana Rivoša tagad dzīvo 
Bostonā (ASV), Vera Goļeva – Rīgā, abas 
spēlēja ģitāru, Rita Litiņa, kura dzīvo Īrijā, 
spēlēja sitamos instrumentus. Ansamblī bija 
vēl viena meitene no citas klases.”

Rīdzinieks Jurijs Ivanovs mācījās 10.b 
klasē, šodien dzīvo Rīgā ar ģimeni, ir uzņē-
mējs. Viņu pārsteidza pilsētas tīrība, izbrīnī-
ja grāfu Plāteru pils parks un pils kompleksa 
ēku vizuālais tēls, Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja ekspozīcija. Bet bērnības at-
miņas par internāta dzīvi Jurijam lika meklēt 
pilī vietu, kur stāvējusi viņa gulta.  Visi bija 
kā viena ģimene toreiz, un visi ir kā viena 
ģimene šodien.

10.v klases absolventu tikšanās turpinājās 
otrajā dienā, arī tā šiem bijušajiem skolē-
niem ir tradīcija - otru dienu pavadīt zaļumos 
pie dabas. Šoreiz viņi izvēlējās doties uz 
Priedaines skatu torni Pārdaugavā, kur dzie-
dāja skolas laika dziesmas, izspēlēja dažādas 
bērnības un jaunības gados populāras spēles. 
Nejauši tajā laikā tur gadījās Gulbenes pū-
tēju orķestris. Pēc savstarpējas iepazīšanās 
gulbenieši iejutās kopīgajā atmosfērā un pat 
muzicēja mūsējiem.  

Juris Roga, Irīnas Bonderes foto

ATKAL KOPĀ PĒC 40 GADIEM
27. jūnijā pie strūklakas pilsētas centrā pulcējās kādreizējās Krāslavas 2. vidusskolas 40 audzēkņi, kuri šo 

skolu absolvēja pirms 40 gadiem. Tolaik skolas sienas pameta četru lielu klašu skolēni, taču uz tikšanos iera-
dās tikai aptuveni trešdaļa - laika ritums atstāj savu nospiedumu gan mūsu plānos, gan iespējās.

(Sākums 2.lpp)
Kad pēc vienas dienas nelaiķa sieva devās 

meklēt savu vīru, Krāslavā viņa ieraudzīja 
zirgu no savas saimniecības, kopā ar policiju 
viņa atnāca pie Tarvida, kurš aizveda viņus 
pie tā paša leģionāra, kuru jau pēc stundas 
aizsūtīja notiesāšanai uz Dvinsku. 

Kad beidzās kaujas starp sarkanarmiešu un 
baltgvardiešu armijām un kad 1920. gada 8. 
novembrī tika noslēgts miera līgums starp 
Latviju un PSRS, Krāslava tika iekļauta Lat-
vijas Republikas sastāvā, un cilvēku dzīve 
pakāpeniski sakārtojās, zādzības un laupī-
šanas beidzās, tirgū atkal bija liels produktu 
pievedums, un tika veikti dažādi pasākumi, 
lai nodrošinātu iedzīvotāju materiālas un ga-
rīgas vajadzības.

Savu darbību atsāka skolas, tika atvērtas 
jaunas mācību iestādes: 1921.- 1922. gg. 
Krāslavā bija pamatskolas, kurās izglītības 
iegūšana tika nodrošināta visu tautību pār-
stāvjiem, - latviešu, krievu, baltkrievu, poļu 
un ebreju. 1923. gadā bijušajā grāfu Plāteru 
pilī tika atvērta latviešu ģimnāzija.

1920. -1923. gg. Krāslavu apmeklēja Lat-
vijas valsts prezidents J.Čakste, Ministru pre-
zidents K.Ulmanis un ministrs Z. Meierovics. 

Pēckara periodā Krāslavā bija daudz pozitī-
vu pārmaiņu. Piemēram, uz visām pilsētas gal-
venajām ielām bija cementa ietves, pilsēta tika 
apgaismota ar elektrību, tika iestādīti koki, da-
žādos zemes gabalos pilsētas teritorijā tika uz-
būvētas jaunas mājas un tml. Protams, pilsētas 
pašvaldībai ar valdības un sabiedrisko organi-
zāciju palīdzību vēl daudz kas jāizdara, īpaši 
iedzīvotāju labklājības līmeņa celšanas jomā. 
Daudzi krāslavieši cer, ka kādreiz Krāslavā, 
tāpat kā pirmskara gados, tiks izvietota kāda 
no kara daļām, ka tiks uzbūvēts tilts pāri Dau-
gavai, būs atvērts jauns tirgus laukums tam 
paredzētajā zemes gabalā, tiks uzsākta ražoša-
na kādā fabrikā, būs atvērta lauksaimniecības 
mācību iestāde vai arodskola.

Iedzīvotāju sastāva izmaiņas Krāslavā ir at-
spoguļotas tabulā atbilstoši pirmajiem tautas 
skaitīšanas datiem Krievijas impērijas laikā - 
1897. gadā un Latvijas laikos – 1920., 1925., 
1930. un 1935. gadā.

Tautība 1920.g. 1925.g. 1930.g. 1935.g.
Latvieši 372 833 706 1422
Lielkrievi 343 445 529 435
Baltkrievi 744 428 177 216
Poļi 506 984 1266 647
Ebreji 1446 1716 1550 1444
Lietuvieši 37 23 12 30
Pārējie 56 56 46 82
Kopā 3564 4485 4283 4276
Atbilstoši 1935. gada tautas skaitīšanas 

datiem Krāslavā bija 929 dzīvojamās mājas, 
tai skaitā: akmens - 62, koka - 844 un jaukta 
tipa mājas - 23; dzīvokļu skaits šajās mājās 
- 1099, no tiem tikai 327 ir elektriskais ap-
gaismojums, bet pārējie, t.i. 2/3 iedzīvotāju, 
izmanto petrolejas apgaismojumu, jo tas ir lē-
tāks, un tas ir viens no rādītājiem, kas liecina 
par to, ka lielākā daļa Krāslavas iedzīvotāju 
dzīvo nabadzīgi. 

Pilsētā ir 372 tirdzniecības uzņēmumi, 299 
- rūpniecības un amatniecības uzņēmumi. 
Pilsētas budžets saskaņā ar 1935. gada datiem 
sastāda 95220 latu (1925. gadā - 103,958 
lati.); vislielākie izdevumi - 34460 latu – ir 
paredzēti izglītībai, administratīvajiem izde-
vumiem ir paredzēti 14270 latu, sociālajam 
nodrošinājumam – 8380 latu, veselības aprū-
pei - 2340 latu un pārējiem izdevumiem – pil-
sētas labiekārtošanai u.c. - 38770 latu.

1922. gada 7. septembrī Krāslavai tika pie-
šķirtas pilsētas tiesības un ģerbonis: uz zilā 
fona - sudraba krāsā peldošs sens burukuģis 
ar paceltu buru un pieciem airiem.

Šī apcerējuma pamatā ir Krāslavas ilg-
dzīvotāju atmiņas un virspriestera Nikolaja 

Slovecka hronikas.
1936. gada 30. maijā. S. Saharovs.

Krāslava, Avotu iela 7.
No Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
materiāliem

* Poļu mēģinājumi salabot šo tiltu 1920. 
gada pavasarī cieta neveiksmi: ledus plūs-
mas spiediena ietekmē tas tika aiznests tālāk, 
upes lejtecē, kopš tā laika krāslavieši palikuši 
bez tilta.
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Apskati Krāslavu naktī!
17. jūlijs, 22.00 – 24.00
Ja esi jauns un traks, vai vecs un apdomīgs, tad nakts ekskursija 

„Iepazīsti Krāslavu!” ir kā radīta tieši tev un arī ikvienam citam, 
kurš mūsu pilsētas svētku naktī negrib vienkārši sēdēt telpās, mal-
kot dzērienus un skatīties televizoru!

Nakts ekskursanti tiksies 18. novembra laukumā plkst. 22.00, lai 
līdz pusnaktij lukturīšu gaismā paspētu izstaigāt Krāslavas vēstu-

risko centru, apmeklēt Krāslavas Sv. Ludviga 
Romas katoļu baznīcu un grāfu
Plāteru pils kompleksu. 
Vismaz tā ir iecerēts, ka 
pasākums ilgs aptuveni 
divas stundas. Ja kādam
tumsa nepatīk, bet gribas
piedalīties, tad it īpaši 
jāpatur prātā šis ieteikums – 
dodoties nakts ekskursijā, 
paņemiet līdzi kabatas 
lukturīti! Ir tāda izjūta, 
ka būs aizraujoši un jautri!
Informācija: 
26487763 (Inta Lipšāne)

Nesteidzīga un domīga, bet reizēm satraukta un rosīga, vieniem - tuva, citi em - tāla, bet visiem kopā – dzimtā Krāslavas pilsēta.
Pašlaik tu esi svētku gaidās.
Pēc jūlija lietavām tavas ielas izskatās vēl tī rākas un sakoptākas. Sirdij mīļas Augustovskas mājiņas, kas ir izbārstī tas pa pakalnu nogā-

zēm, ko apspīd vakara saule, vienmēr ir gatavas laipni sagaidīt viesus. Skaistule Daugava atnes mūsu pilsētai vēsumu un steidzas tālāk, 
ņemot līdzi uz saliņām dzīvojošo putnu skanīgās balsis.

Trokšņo un mutuļo enerģiskā Rīgas iela - galvenā pilsētas artērija.  Aiz akmens žoga sienas glabā senlaiku vēsturi mūsu ēnainais parks. 
Rožu aromāts virmo virs pilsētas centrālā laukuma un pazūd strūklakas zaigojošo pērlīšu plūsmā. Grāfu Plāteru pils, kas paceļas pāri 

pilsētai, piepilda visu apkārtni ar savu neatkārtojamo miera un nesatracinātī bas auru. 
Žilbina acis koši zaļā Berendejevka, pilsētas nomalē smaržo ziedošie māju pagalmi, balti e gulbji lepni slīd pa Persteņa ezera gludo virs-

mu. 
Svelme, slēpjoti es koku vainagos, atkāpjas, bet nogurušie krāslavieši steidzas no darba mājup. Cits aiz cita iedegas spilgti e logu kvadrāti , 

izrotājot mūsu daudzdzīvokļu mājas ar savdabīgām zīmēm.  Aiz katra loga - sava dzīve, savi darbi un raizes, savi prieki un bēdas, savi sapņi 
un ieceres. 

Dienas gaitā arī saule ir nogurusi, tā nolaižas pa Priedaines priežu galotnēm, steidzoti es paslēpti es aiz horizonta, jo krāslaviešiem ir 
jāatpūšas. 

Rīt būs jauna diena!

Sveicam svētkos, Krāslava!

Spēkavīru čempionāts
17. jūlijs, 16.00 - 19.00 - Krāslavas estrādē 

„Autotehnica Latvijas Spēkavīru čempionāts 2015” sākās jūnija 
pirmajā nedēļas nogalē ar komandu sacensībām Preiļos un

                                                  Daugavpilī, savukārt 20.jūnijā 
                                                        norisinājās pirmās individuālās
                                                           sacīkstes Valmierā. Nākamās 

                                                                 spēkavīru sacensības
                                                                     paredzētas 17. jūlijā 
                                                                   mūsu pilsētā. Latvijas
                                                                   spēcīgākie vīri piedalīsies
                                                                   „Autotehnica Latvijas
                                                                      Spēkavīru čempionāta”
                                                                      Latgales kausa izcīņā.

Karaoke brīvais mikrofons
17. jūlijs, 19.00 -21.00 - Krāslavas estrādē
 Kas ir brīvais mikrofons? Tas nozīmē – kurš vēlas, 
tas arī uzstājas! Jūs aizraujaties 
ar mūziku, mācāties vokālu vai 
jums vienkārši patīk dziedāt? 
Tad „Karaoke brīvais 
mikrofons” ir jūsu iespēja
parādīt savu talantu 
un nodziedāt plašākas 
publikas priekšā! Nav 
svarīgi, cik jums ir gadu, 
kādā valodā jūs izpildīsiet 
savu iemīļoto dziesmu – 
Krāslavas estrādes skatuve
gaida jūs!

„Garām ejot”
18. jūlijs, 18.00 - Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā

Anatolija Zelča darbu plašāku izstādi mākslas cienītāji gaidīja jau sen. Izstādē ar nosaukumu „Garām ejot” ir apskatāmi 28 darbi, kuri tapuši laika periodā no 1989. gada līdz pat 2015. 
gadam, tātad, aplūkojot visu kopumā, tā ir retrospekcija, varam ieraudzīt A.Zelča Latvijas Mākslas akadēmijas studiju darbus - radošā ceļa sākuma darbus, sižetiskos meklējumus, 

                                                                                                     variācijas un pašus jaunākos, šī gada darbus. Gandrīz par katru uzgleznoto darbu autoram ir kāds stāsts, ko pavēstīt papildus 
                                                                                                               vizuālajam vēstījumam, nekas nav nejaušs - ne izvēlētā tēma, ne galvenie tēli, ne mākslinieciskās izteiksmes līdzekļi, 
                                                                                                           tieši otrādi - katra kompozīcija, vai tā vēstī par nabagmājas Donatu, kalponi, fermeri, sievieti, ir pārliecinošs, ar vizuāli 
                                                                                                            plastiskiem paņēmieniem veidots stāsts, kura galvenie varoņi ir tepat mums blakus.

No Krāslavas uz skaistumkonkursu Malaizijā!
17. jūlijs, 19.00 - Pils ielā 2, Tūrisma informācijas centrā
„Tie droši vien ir kaut kādi reklāmas triki! Tā parasti nenotiek!” nogrozīs galvas dzīvesgudrie lasītāji. Tomēr šoreiz virsrakstā 
ietvertais apgalvojums ir pareizs un pilnīgi iespējams, jo ceturto gadu norisinās skaistuma konkurss sievietēm, kas sasniegušas 
18 gadu vecumu, - „Mis Dimanta foto 2015”. Jau tradicionāli konkursa uzvarētājām sagatavotas divas galvenās balvas - 
juveliera un dārgakmeņu eksperta Sergeja Aleksejeva izgatavotā oriģināla dizaina kaklarota no zelta, sudraba un dimantiem, 
to saņems pretendente, kura konkursa fi nālā atklātā balsojumā iegūs visvairāk sarīkojumā klātesošās publikas balsu, un otra 
balva - pilnībā apmaksāta dalība starptautiskajā skaistuma konkursā „Mis Scuba 2015” Malaizijā (Kota Kinabalu), to saņems 
aģentūras „Mis Latvija” veidotas žūrijas favorīte. 2014. gadā konkursa fi nālā Rīgā piedalījās mūsu novadniece Agnese Sauleviča. 
Lai uzvarētu konkursā, jāsāk ar dalību atlases fotosesijā, kas notiks Krāslavā, Tūrisma informācijas centra telpās, 17. jūlijā plkst. 19.00.
Konkursa noteikumi plašāk izlasāmi www.missdf.lv. 

 Krāslavas novada domes rīkojums
par valsts karoga pacelšanu

Pamatojoties uz „Latvijas valsts karoga li-
kuma” 7. panta trešo daļu, par godu Krāsla-
vas pilsētas svētkiem, noteikt, ka 2015. gada 
18. jūlijā Krāslavas pilsētas administratīvajā 
teritorijā pie visu veidu iestāžu, uzņēmumu, 
organizāciju ēkām un dzīvojamajām mājām 
paceļams Latvijas valsts karogs.

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA
2015. GADA 17.-18. JŪLIJĀ

17.jūlijā
16.00 – 19.00 Latvijas spēkavīru čempionāts Krāslavas estrādē (Pils ielā)
19.00 – 21.00 Karaoke brīvais mikrofons
21.00 – 01.00 Jauniešu koncerts un brīvdabas diskotēka
22.00 – 24.00 Nakts ekskursija „Iepazīsti Krāslavu” Tikšanās vieta – 18.novembra laukums 
18.jūlijā
9.00 Svētku gadatirgus Ostas un M.Tirgus ielā
10.00 – 12.00 Bērnu pilsētiņa Grāfu Plāteru ielā
10.00 – 20.00 Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ekspozīcijas 

un izstādes  
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā
 (Pils ielā 8)

18:00 Anatolija Zelča gleznu izstādes „Garām ejot” atklāšana
10.00 – 12.00 Krāslavas velotūre (apbalvošanā piedalās Valsts prezidents) Starts 18.novembra laukumā
12.00 – 18.00 Autokrosa sacensības Krāslavas trasē Pils ielā (blakus estrādei)
14.00 – 18.00 „Ghetto Games”: basketbols, atrakcija „Jump and fl y” 

(piedalās Valsts prezidents Raimonds Vējonis)
Stāvlaukumā pie veikala „Beta” 

16.00 – 21.00 Krāslava fotogrāfi jās, teikās, Krāslavas mākslinieku
gleznās

Grāfu Plāteru pils kompleksā, Amatu 
mājā (Pils ielā 10)

16.00 – 20.00 Kulinārā mantojuma festivāls (atklāj Valsts prezidents) Grāfu Plāteru pils kompleksā 
21.00 Svētku lielkoncerts ar Andra Ērgļa, Ievas Kerēvicas un

Igo piedalīšanos
Krāslavas estrādē (Pils ielā)

Salūts,  Zaļumballe kopā ar grupu “Juris un Jānis“
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Vinnē velosipēdu Krāslavas velotūrē!
18. jūlijs, 10.00 - 12.00 - 18. novembra laukumā
Krāslavas velotūre – piedzīvojums visiem, kuri mīl Krāslavu, burvīgas meža ainavas un 

nesteidzīgas sajūtas, ko var iegūt, braucot gar Daugavas krastu 
ar velosipēdu! Tās nebūs riteņbraukšanas ātrumsacensības, 
to svarīgākais mērķis ir popularizēt 
riteņbraukšanu Krāslavas novadā kā drošu, 
videi draudzīgu un ekonomisku 
pārvietošanās veidu un veicināt veselīgu 
dzīvesveidu. Galveno balvu – KTM markas 
velosipēdu - ir vienādas izredzes iegūt 
ikvienam velotūres dalībniekam: 
lielam vai mazam, sportistam vai 

amatierim, jo galvenās balvas izlozē 
piedalīsies visi reģistrētie, trasi paveikušie 
un fi nišējušie dalībnieki. Veicināšanas
 balvas brauciena dalībniekiem
 (atraktīvākie, oriģinālākie u.c.) tiks 
piešķirtas pēc organizatoru ieskatiem.
Maršruta garums - desmit kilometri. 
Velobrauciens startēs 18. novembra laukumā 
plkst. 10.00, reģistrēšanās notiks turpat
 starta vietā jau no plkst. 9.00. Finišs – 
Rīgas ielā 159, tur arī notiks apbalvošana. 
Dalībniekiem, kas jaunāki par 12 gadiem, ir obligāti jālieto 
veloķivere, un braucienā viņiem atļauts piedalīties tikai 
kopā ar vecākiem.

Lieli svētki prasa spēcīgu finālu!
18. jūlijs, 21.00 - Krāslavas estrādē
Tādai daudzpusīgai pilsētai kā Krāslava viennozīmīgi
ir nepieciešams īpašs svētku noslēgums. 
Krāslaviešiem un pilsētas viesiem tiek piedāvāts 
svētku Lielkoncerts, kurā dziedās Andris Ērglis, 
Ieva Kerēvica un Igo! Šie mūziķi patiesībā pat 
nav jāpiesaka - viņu vārdi jau runā paši par sevi, 
un ikviens būs dzirdējis 

skanam vismaz kādu 
dziesmu viņu izpildījumā. 
Šī ir iespēja ne tikai 
dzirdēt dziesmas dzīvajā
izpildījumā, bet arī redzēt 
pašus izpildītājus, tā sakot, 
rokas stiepiena attālumā! Labi, jau labi – mazliet 
patālāk, bet kādam jau vienalga noveiksies piekļūt 
tuvāk. 
Aicinām nākt un izbaudīt ne tikai lielkoncerta vareno
skanējumu, bet visi kopā ar lielām ovācijām sagaidīsim 
svētku uguņošanu un turpināsim dejot un priecāties 
zaļumballē kopā ar grupu „Juris un Jānis”.

„Ghetto Games”
18. jūlijs, 14.00 - 18.00, pie veikala „Beta”

„Ghetto Games” 2014. gadā Krāslavā norisinā-
jās pirmo reizi, sevi veiksmīgi pierādot ar trīs pa-
sākumiem sezonas laikā. 

Pilsētas svētkos tiks organizēts viens ielu kultū-
ras un sporta pasākums. Galvenā pasākuma daļa 
būs „Ghetto Basket” turnīrs, kurš jau ir izaudzis 
par masveidīgāko un populārāko ielu basketbo-
la turnīru valstī. Sezonas spēcīgākā komanda jau 
piekto gadu saņēma balvu no „Ghetto Basket” 
patrona un dedzīga šīs idejas atbalstītāja, And-
ra Biedriņa, - braucienu visai komandai uz NBA 
spēli Ņujorkā. Atšķirīgā iezīme „Ghetto Basket” 
turnīriem no līdz šim klasiskajiem ielu basketbo-
la turnīriem ir tā, ka turnīru laikā netiek izmantoti 
tiesnešu pakalpojumi, bet gan maču tiesāšanu veic 
paši spēlētāji. Jāpiezīmē, ka 2014. gada trešā pasā-
kuma „Ghetto Basket” turnīrā uzvarēja komanda, 
kurā spēlēja toreizējais Latvijas aizsardzības ministrs, bet tagadējais 
Valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš ir apsolījis piedalīties arī 
šī gada „Ghetto Basket” turnīrā.  Šajā gadā plānots piesaistīt ārval-
stu dalībniekus no Krievijas, Baltkrievijas, Lietuvas. Kā viens no 
galvenajiem pasākuma 
uzsvariem paredzēts 
sadarbībā ar Latvijas 
Gumijlēcēju klubu tapusī 
piepūšamā atrakcija „Jump
and Fly”, kurā ikvienam būs
iespēja pārbaudīt sevi, 
nolecot no sešus metrus 
augsta pacēlāja matracī. 
Paralēli jau minētajām 
aktivitātēm plānoti dažādi 
konkursi un aktivitātes 
skatītājiem.

Bērnu pilsētiņa
18. jūlijs, 10.00 līdz 12.00 - 
Gr.Plāteru ielā
Bērnu smiekli, viņu sārtie vaidziņi

un degošās acis... Kur būs visjautrāk 
mūsu mazākajiem svētku dalībniekiem?
Protams, bērnu pilsētiņā! Obligāti
apmeklējiet radošās meistarklases 
un piepūšamās atrakcijas, kuras tiks
piedāvātas speciāli vismazākajiem 
apmeklētājiem! Pasaku varoņi
izklaidēs zēnus un meitenes,
bet jautrais ponijs un 
miermīlīgais ēzelis labprāt 
pavizinās mazuļus.

Kulinārā mantojuma 
festivāls

18. jūlijs, 16.00 – 20.00 
Grāfu Plāteru pils 
kompleksā
Krāslavas novada tūrisma 

informācijas un kulinārā man-
tojuma centrs aicina apmeklēt 
kulinārā mantojuma festivālu. 
Festivālā piedalīsies Latgales 
kulinārā mantojuma tīkla uzņē-
mumi, kā arī ciemiņi no Viteb-
skas apgabala (Baltkrievija) un 
Zarasiem (Lietuva). 

Pasākuma apmeklētāji varēs 
nogaršot un iegādāties mājas kūpinājumus (cūkgaļu, kūpināto desu, vistu, kupātus 
u.c.), pašceptu maizi un medu, lauku sieru un mājas saldējumu, augļu sulas, kondi-
torejas izstrādājumus, īstu Latgales alu pēc vecvectēvu receptēm, Latgales kvasu un

                                      Latgales speķi, mājas vīnu un marmelādi, zāļu tējas un 
                                                amatnieku izstrādājumus. 
                                                 Visiem gardumu cienītājiem būs lieliska iespēja
                                                      nogaršot: 
                                                 - Indras ievārījumu ar kokorinu (pīrāgs) - piedāvās
                                                Indras pagasta (Krāslavas novads) saimnieces;
                                                  - Latgales zivju zupu - vārīs brīvdienu mājas 
                                                  „Mežābeles” (Krāslavas novads) saimnieki;
                                            - „Malvīnes pankūkas” - ceps lauku mājas „Upenīte”
                                               (Aglonas novads) saimnieki;
                        - „Buļbešnīkus” - pagatavos lauku mājas „U Petroviča” saimnieki 

(Mioru rajons);  „Zarasu pankūkas” - ceps ūdens dzirnavu Šlininkos saimnieki (Zarasi). 
Savukārt Aleksejs Homutinins (Krāslava) visiem interesentiem demonstrēs plova 

pagatavošanas procesu īstajā kazanā, bet biedrība „Latgolys golds” (Rēzekne) ceps 
rudzu blīnas un vārīs Latgales putru.

Motoru rūkoņā visi vienoti!
18. jūlijs, 12.00 – 18.00, Pils ielā

„Krāslavas kauss” ir ne tikai pilsētas svētku sastāvdaļa, 2015. gada vasaras sezonas autokrosa kalendārā šīs vieglo 
                                               automašīnu  sacensības iekļautas kā Latgales kausa trešais posms. Uz tām tiek gaidīti 
                                                 autosportisti no Ludzas, Kārsavas, Daugavpils un Krāslavas. Būs gan gados jauni, gan 
                                                     sacensību dalībnieki brieduma gados, gan maz pieredzējušie, gan ne vienu pudu sāls 
                                                         noēdušie. Bet tagad par odziņu - šogad pirmoreiz vietējā autokluba vēsturē Krāslavā 
                                                  notiks sacensības arī bagiju klasē mazajiem braucējiem, tostarp būšot arī kāda meitene.   
                                                           Vai nav skaists akcents pilsētas svētkos redzēt kaut ko tik sirdi saviļņojošu!
                                                              „Krāslavas kauss” izcīņa sāksies plkst. 12.00, bet patiesībā izturīgākie skatītāji 
                                                                 var sākt pulcēties krietni agrāk un vērot gan treniņbraucienus, gan kvalifi kāciju,
                                                              kuras gaitā braucēji izcīnīs savu starta vietu trasē. Sacensību laikā trasē atradīsies 
vairākas automašīnas (līdz pat desmit), un šīs solās būt ļoti skatāmas sacīkstes, kurās varēs vērot bezkompromisa cīņu!

Jauniešu koncerts
17.jūlijā, 21.00 – 01.00, Krāslavas estrādē
Koncertu atklās orķestris. Krāslavā saksofona mūzikas „tēva” nosau-

kumu ir godam nopelnījis mūzikas skolas pūšaminstrumentu klases pe-
dagogs Jānis Greckis. Jāņa Grecka vadītajam saksofonistu ansamblim 
un kvartetam Latgalē nav konkurentu.

Deju grupa „STOPTIME”  kopā ar savu vadītāju Aleksandru Lukšu 
Krāslavā uzstājas bieži un labprāt rāda savas prasmes skatītājiem. Gru-
pas dalībnieki piedalās dažādās sacensībās, koncertos un konkursos ne 
tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām.  

Ritas Andrejevas vadītājā ansamblī „Lielais starpbrīdis” dzied talan-
tīgi un ļoti muzikāli Krāslavas jaunieši. Viņi labprāt izpilda dziesmas 
dažādās valodās un veido dziesmu aranžējumus pēc sava ieskata.

Grupa „Deep Light” ir no Daugavpils, jauniešu repertuārā var dzirdēt 
dažādas dziesmu kaverversijas. Viņi reāli „uzkurina” publiku ar savu 
izpildījumu.

Rokenrols? Džezs? Jā! Šādus stilus labprāt pārstāv grupa „Warm 
House” no Daugavpils. Ar savu unikālo skatījumu uz mūzikas industri-
ju viņi spēs aizkustināt jebkuru skatītāju un noteikti iekustinās pat pašu 
slinkāko koncerta apmeklētāju.

Aiga & Gunārs + „Wild Detroit Gang”. Aigai un Gunāram patīk ek-
sperimentēt ar dažādu stila mūziku. „Wild Detroit Gang” - 
Latvijas mežonīgā roka grupa. 

Kāda tai saikne ar Krāslavu? Vistiešākā! 
Grupas līderi ir ne tikai Krāslavā, 
bet arī visā Latvijā pazīstamie roka
puiši, kuri agrāk spēlējuši citās 
mūsu pilsētas grupās. 
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aktuālā informācija

Lai pilnveidotu pasažieru pārvadājumu sistē-
mu, nodrošinot visā valsts teritorijā pieejamus un 
izmaksu efektīvus pasažieru pārvadājumus, kā arī 
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā no-
teiktās funkcijas (no 2014. gada viens reģionālo 
maršrutu pasūtītājs), ir konstatēta nepieciešamība 
veidot visā valstī vienotu tarifu politiku. Vienādo-
jot braukšanas maksas, visu novadu iedzīvotāji par 
braucienu sabiedriskajā transportā maksās vienādi. 

Klātesošajiem tika demonstrētas reģionālo un 
starppilsētas autobusu vidējo tarifu likmes, snieg-
ta informācija par to, kādi ir esoši tarifi  Latgales 
plānošanas reģionā, dalībnieki tika iepazīstināti 
ar vienotas tarifu politikas projektu, jauno tarifu 
ietekmi Latgales plānošanas reģionā, jauno tarifu 
politikas ieviešanas 1. soli.

Visiem labs nebūsi…
Pašlaik reģionālo maršrutu pārvadājumos ar 

autobusiem tiek piemēroti 24 dažādi tarifi  un tie 
ir robežās no 0.034 EUR/km līdz 0.07 EUR/km. 
Šiem tarifi em ir atšķirīga aprēķina metodika (pie-
mēram, tarifs ar vai bez iekāpšanas maksas, mi-
nimālā maksa, maksa par nobraukto km) ne tikai 
starp plānošanas reģioniem, bet arī viena plānoša-
nas reģiona ietvaros.

Piesaistot ekspertus, tika pētīti un izstrādāti ie-
spējamie sabiedriskā transporta pakalpojumu tari-
fu politikas modeļi reģionālajos maršrutos. Situā-
cija modelēta tā, lai ar jauno tarifu būtu panākta 
minimāla ietekme uz kopējo pasažieru skaitu un 
ieņēmumiem. 

Projekta izstrādes gaitā ir secināts, ka tādu jaunu 
vienotu tarifu, kas atbildīs visu pārvadātāju esoša-
jiem tarifi em, izveidot nevar. Savukārt tarifu vie-
nādošana veicama pakāpeniski, vismaz trīs soļos, 
pirmajā solī nosakot vienotu principu ieviešanu un 
uzsākot vietējo maršrutu tarifu izlīdzināšanu tā, lai 
cenu izmaiņas nebūtu lielākas par 20% (izņemot 
noteikto minimālo maksu). Tarifu vienādošanas 
pirmajā solī nav paredzēts veikt tarifu izmaiņas 
starppilsētu maršrutos. Jāpanāk, lai reģionālās 
nozīmes autobusi nepārvadātu pasažierus pilsētas 
robežās. Brauciena cenai, veicot tālāku posmu, jā-
samazinās.

Autotransporta direkcija ir uzsākusi viedokļu ap-
maiņu ar pašvaldībām, kurās sagaidāms lielākais 
minimālās braukšanas maksas pieaugums. Mūsu 
pusē vissmagākā situācija veidojas maršrutā, kuru 
apkalpo pārvadātājs SIA „Robežnieki”. Jauno tari-
fu ietekme saskaņā ar aprēķiniem būs šāda: pieaugs 
minimālā cena braucienu sākuma posmos (līdz ≈ 7 
km) no 0.10 uz 0.40 EUR; cena braucieniem no ≈ 
7 – 33 km pieaugs ne vairāk kā par 20%, jo 0.054 
< 0.0569 EUR/km; cena braucieniem virs 40 km 
samazināsies ne vairāk kā par 20%, jo 0.054 > 0.71 
EUR+0.0356 EUR/km (pēc 40 km). Visos pārējos 
maršrutos plānotais cenu pieaugums būs 5-10 ei-
rocentu robežās. Jāpiebilst, ka šie cipari vēl var arī 
mainīties, bet katrā ziņā 10 eirocenti par braucienu 
sākuma posmos vairs nebūs un cenas kāpums būs 
nozīmīgs pakāpeniskajā variantā.

„Jūsu pusē vissmagākā situācija ir tiem marš-
rutiem, kurus apkalpo pārvadātājs SIA „Robež-
nieki””, pastāstīja Kristiāns Godiņš. „Tur sanāk 
liels cenas pieaugums tiem, kuri brauks pirmās 
pieturas. Bet lielākā daļa pasažieru vienalga brauc 
vairākas pieturas. Pieaugums liels ir tāpēc, ka mi-
nimālā braukšanas maksa tur saglabājusies no se-
niem laikiem, vēsturiski nav mainījusies un tā ir 
daudzkārt zemāka nekā citur valstī. Un tik zemu 
braukšanas maksu - 10 eirocenti braucienu sākuma 
posmos - valsts nespēj atļauties. Nākamajās ir kaut 
kāds pieaugums, bet vienalga sanāk negodīgi pret 
citiem iedzīvotājiem līdzīgos apvidos, kuri brauc 
ar sabiedrisko transportu, bet maksā summu, kas 

jau ir līdzvērtīga vai pat augstāka par to, ko mēs 
piedāvājam tarifu politikā.”

Vienoti principi - jaunas iespējas!
Tomēr vienota sabiedriskā transporta pakalpo-

jumu tarifa politika nesīs arī pozitīvus augļus un 
ieguvumu būs vairāk. 

Kristiāns Godiņš: „Pats galvenais, ko arī iedzī-
votāji var sajust un iegūt – ja ir izveidoti vienoti 
principi, kas nosaka braukšanas maksu, rodas ie-
spēja arī piedāvāt dažādas atlaižu programmas, 
līdzīgi kā tas ir, piemēram, pilsētu pārvadājumos, 
kad ir mēnešbiļetes un atlaides tiem, kuri regulāri 
brauc ar sabiedrisko transportu, izmanto to ikdie-
nā, nevis brauc pāris reižu mēnesī. 

Otra lieta - tas mums dotu iespēju vienādot tos 
principus, kāda veidā tiek noteiktas braukšanas 
maksas. Cilvēki, izmantojot sabiedrisko transpor-
tu, maksātu līdzīgi par braucienu līdzīgos centros. 
Tās izmaksas tiek veidotas pēc vienotiem princi-
piem, nevis tā, kā ienāk prātā pārvadātājiem, vai 
kaut kad vēsturiski vienā vietā bija noteikts tā un 
citur kaut kā savādāk. 

Ja runājam par Latgales reģionu, tad cilvēki, 
piemēram, Ludzas novadā un Balvu novadā, kas ir 
līdzīga līmeņa reģiona centri, maksā atšķirīgi par 
vienu un to pašu kilometru apjomu. Šajā gadījumā 
iedzīvotājam vajadzētu būt pilnīgi vienalga, kas ir 
pārvadātājs - viņš maksātu vienu un to pašu, ko 
maksātu cita novada vai līdzīga centra pasažieris.

Trešā lieta, ko plānojam perspektīvā sadarbībā 
ar uzņēmumu AS „Pasažieru vilciens” - izstrādāt 
vienotu biļeti tiem, kuri izmanto autobusu, pēc tam 
pārsēžas vilcienā un dodas tālāk ar vilcienu. Lai 
nebūtu jāpērk biļete divās vietās, tiktu veidota vie-
notā biļete arī paredzot, iespējams, kādu atlaidi. 

Pilnībā visā valstī četri tarifu principi stāsies 
spēkā trīs gadu periodā. Pirmo soli plānojam spert 
jau rudenī, kas nozīmē, ka pirmais izlīdzināšanas 
posms sāksies ar septembri. Plānots tā, ka tur, 
kur ir lielākas un jūtamākas atšķirības braukšanas 
maksai, tas tiks darīts pakāpeniski, tur, kur atšķi-
rības nav vispār vai pieaugums ir pavisam neliels, 
plānots, ka šo soli sper uzreiz. Situācija Latvijā ir 
atšķirīga, un tai pašā Latgales reģionā būs pašval-
dības, kur plānoto modeli iespējams ieviest uzreiz, 
bet būs arī tādas, kur vajadzēs pakāpenisku pieeju 
– viens vai divi starpposmi.”

Visi zinām, pa kādiem ceļiem kursē sabiedris-
kais autotransports, un rodas pamatots jautājums, 
vai tikai šiem tarifi em nav kāds sakars ar ceļu se-
gumu un tamlīdzīgām problēmām?

„Ceļa segums nekā nemaina pasažierim izmak-
sas par braucienu,” atbildēja Kristiāns Godiņš. 
„Brauciena maksu pasažierim nedrīkstētu ietekmēt 
tas, vai pārvadātājs ir dārgāks vai lētāks, vai pārva-
dātājs brauc pa asfaltu vai nebrauc pa asfaltu. Tas 
gan skar pārvadātājus, un pārvadātāju izmaksas 
veido remontdarbi, amortizācija, ko ietekmē ceļu 
stāvoklis. Un valsts nosedz šīs izmaksas pārvadā-
tajiem.”

Juris Roga

 GATAVOJAMIES
 PĀRMAIŅĀM

30. jūnijā Krāslavas novada doms zālē Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdē-
tājs Kristiāns Godiņš tikās ar pasažieru pārvadātājiem, Krāslavas un Dagdas novada 
pašvaldību vadību un iepazīstināja viņus ar vienotas sabiedriskā transporta pakal-
pojumu tarifa politikas projektu, kas ienesīs svarīgas pārmaiņas iedzīvotāju dzīvē.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ

Sastādīts 31 administratīvo pārkāpumu protokols, no tiem 1 par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 8 
par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu,1 par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atraša-
nos sabiedriskā vieta alkohola reibuma stāvoklī, 2 par pieguļošas teritorijas 
uzturēšanu tīrībā un savlaicīgo uzkopšanu, 19 par transportlīdzekļu stāvēša-
nas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 19 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 185 izsaukumi. Tika veiktas 
40 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas divas ad-
ministratīvās lietvedības.

Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz 
svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Mazo krāslaviešu 
svētku laikā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. klašu un 12. klašu izlai-
dumu laikā, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma laikā, Ielīgoša-
nas pasākuma laikā, Līgo svētku zaļumballē. 

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvēkus Daugavpils 
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. 

Seši klaiņojošie kaķi tika nogādāti Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 16 profi laktiskus 

reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kon-
troles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika 
izcelti un pēc akta iznīcināti 23 nelikumīgi zvejas rīki. 

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
 
2015. gada 7. jūlijā notika administratīvās komisijas kārtējā 

sēde, kurā tika izskatītas 15 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu I.R., dzim.1971. g., tika izteikts 

brīdinājums;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu V.K., dzim.1946. g., tika uz-

likts naudas sods 70 EUR apmērā;
- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu S.Č., dzim.1974. g., tika 

uzlikts naudas sods 75 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu T.T., dzim.1978. g., tika iz-

teikts brīdinājums;
- par fi zisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu I.O, dzim.1960. g., tika 

izteikts brīdinājums;
- gan par piederošās ēkas, gan par tai pieguļošās teritorijas neuzturēšanu 

pienācīgā kārtībā J.P., dzim.1974. g. un L.Č., dzim.1975. g., tika uzlikts 
naudas sods 20 EUR apmērā katram;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā Ž.A., dzim.1987. g., 
R.N., dzim.1931. g., A.M., dzim. 1942. g., K.B., dzim. 1947. g., L.P., dzim. 
1947. g., V.S., dzim. 1934. g., D.P., dzim. 1988.g un I. S., dzim. 1962. g., 
tika izteikts mutvārdu aizrādījums katram.

Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai uz nāka-
mo sēdi, kas notiks 2015. gada 4. augustā plkst.13:00 Krāslavas novada 
domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

 AICINĀM PIETEIKTIES 
MEISTARKLASĒ KARVINGĀ

18.jūlijā Latgales kulinārā mantojuma festivāla ietvaros 
Jums būs lieliska iespēja piedalīties meistarklasē karvin-
gā! Karvings – tā ir dekoratīvā augļu un dārzeņu griešanas 
māksla. 

Meistarklase notiks Krāsla-
vas novada tūrisma informācijas 
un kulinārā mantojuma centrā 
(2.stāvā). Sākums – plkst. 15.00. 
Nodarbības ilgums – aptuveni 3 
stundas. Lūgums pieteikties līdz 
15. jūlijam (tālr. 26395176 vai e-
pastā tic@kraslava.lv), jo dalīb-
nieku skaits ir ierobežots.  Meis-
tarklasi vadīs krāslaviete Elvīra 
Mihailoviča.

Visiem dalībniekiem jāpaņem 
līdzi: 4-5 lielus ābolus, nelielu 
kabaci, 2-3 burkānus un nelielu 
arbūzu (tiem, kuri jau būs gatavi 
praktiski veidot mākslu uz arbū-
za),  karvingam paredzētu nazi un 
bļodu dārzeņa ievietošanai, lai būtu ērti griezt.
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tūrisms
 JAPĀNAS ŽURNĀLISTI PIRMO REIZI 

IEPAZĪSTAS AR LATGALES 
LABĀKO TŪRISMA PIEDĀVĀJUMU

Triju dienu vizītē Latgalē pirmo reizi uzturējās astoņi 
Japānas masu mēdiju pārstāvji. Tālās austrumu zemes 
žurnālisti pirmo reizi iepazīstas ar Austrumlatvijas labā-
kajiem tūrisma produktiem.

Žurnālistiem bija iespēja iepazīties ar Latgales Mākslas un amatnie-
cības centru Līvānos, Daugavpilī – restorānā „Plaza”– nogaršot Dau-
gavpils virtuves ēdienus, apmeklēt Daugavpils cietoksni un Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centru. Savukārt Daugavpils novadā, dabas parka 
„Daugavas loki” teritorijā, žurnālisti iegriezās krāšņajā atpūtas parkā 
„Stalkers”, kur noraudzījās uz Latvijas likteņupi Daugavu. Krāslavā vi-
ņiem bija iespēja apskatīt grāfu Plāteru pils kompleksu, paciemoties pie 
keramiķiem Olgas un Valda Pauliņiem, kā arī nogaršot kulinārā manto-
juma ēdienus Krāslavas novada tūrisma un kulinārā mantojuma centrā. 

Aglonā viesi ieradās Maizes muzejā un aplūkoja majestātisko Aglonas 
baziliku. Ciemiņi viesojās keramiķu Ušpeļu sētā, kur tos sagaidīja arī 
„Kroma kolna brolistes” seno latgaļu karavīru kopa. Ludzā bija iespēja 
izstaigāt Latvijas senākās pilsētas vēsturisko centru un doties izbraucie-
nā ar muzikālo plostu. Programmā tika iekļauts arī Gunāra Igauņa Mū-
zikas instrumentu darbnīcas apmeklējums Rēzeknes novada Gaigalavā, 
kā arī Ūdens tūrisma centrs „Bāka”, Rēzeknes pilsētas ievērojamākās 
tūristu piesaistes vietas, Latgales tradicionālās kultūras centrs „Latgaļu 
sāta” un Varakļānu muiža. Viesu mājas „Zvejnieki” saimnieki Anna un 
Jānis Macāni cienāja delegācijas dalībniekus ar Lubāna ezera veltēm un 
stāstīja par šo unikālo, Latvijā lielāko ezeru.

Trīs dienas Latgalē noteikti ieskicēja mūsu bagātā novada daudzvei-
dību, kas balstīta uz senām un autentiskām senču tradīcijām, dabas vēr-
tībām, kultūrvēsturisko mantojumu, kas veido tūrisma produktu kodolu 
un var būt saistošs dažādu segmentu tūristiem.

Japānas žurnālistu vizīti organizēja Tūrisma attīstības valsts aģentūra 
(TAVA) sadarbībā ar Latgales tūrisma asociāciju „Ezerzeme” un Latga-
les pašvaldību tūrisma informācijas centriem. Savukārt tulka pienāku-
mus darījumu ceļojuma laikā veica Uģis Nastevičs, kas TAVA uzdevu-
mā bieži pavada japāņu viesus.

Latvijas tūrisma mārketinga stratēģijā 2010. - 2015. gadam noteikts, 
ka Japāna ir perspektīvs tūrisma tirgus, kura apgūšanai TAVA sistemā-
tiski veic mērķtiecīgas mārketinga aktivitātes. Piemēram, 26. jūnijā 
Latvijas vēstniecība sadarbībā ar Tūrisma attīstības valsts aģentūru rī-
koja semināru apmēram 50 japāņu tūrisma operatoru un masu mediju 
pārstāvjiem.

Tatjana Kozačuka,
Krāslavas TIC vādītāja

Ar mērķi atbalstīt jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalību sabiedriskajās norisēs arī šogad 
notika Krāslavas novada pašvaldības jau-
niešu projektu konkurss, kurā finansējumu 
saņēma 15 jauniešu iniciatīvu projekti. 

Biedrības „Jauniešu klubs „Robežnieku kodols”” 
projekts „Robežnieku jaunie kulināri” tika fi nansēts 
daļēji – 100 EUR (maksimāli iespējamais atbalsts 
vienam projektam šajā konkursā bija 300 EUR). Pro-
jekta praktisko realizāciju jaunieši uzsāka 9. jūlijā, 
uz pirmo nodarbību pulcinot gan sava pagasta bēr-
nus, jauniešus un citus iedzīvotājus, gan interesentus, 
kas atbraukuši ciemos no Rīgas un Jēkabpils, kopu-
mā turpat 30 dalībnieku no pavisam maziem līdz cil-
vēkiem brieduma gados! 

Pirmo meistarklasi „Vecmāmiņu receptes”, kas bū-
tībā ir receptes visai ģimenei, vadīja Irina Buko - vie-
tējā iedzīvotāja, kura pati ir lielas ģimenes mamma 
un kurai ēdiena gatavošana ir ikdiena. Kā pastāstīja 
vietējie ļaudis, viņa patiesi māk gatavot daudz, ātri 
un garšīgi. Pasākuma dalībniekiem bija ne tikai ie-
spēja uzzināt vienu otru vecmāmiņu iecienītu, taču 
mūsdienās jau aizmirstu recepti, bet arī piedalīties 
ēdiena gatavošanas procesā un galaprodukta degus-

tācijā. 
Kad viss iet no rokas, laiks tek kā smiltis caur 

pirkstiem. Taču nav vērts skumt, tuvākajās 
dienās jaunajiem kulināriem ieplānotas vēl 
četras nodarbības. Nākamo meistarklasi ga-
tavo Tatjana Krūmiņa – „Pīrādziņi”. 

„Šajās nodarbībās esam iecerējuši iemācīt 
bērnus, jauniešus un visus citus interesentus 
vecajām aizmirstajām ēdienu receptēm,” 
stāsta projekta vadītāja Maija Šemele. „Ir 
iecere uzaicināt dalīties pieredzē arī gados 
jaunākus cilvēkus - mūsu jauniešus, kuri 
pabeiguši kulinārijas un ēdienu gatavoša-
nas mācību iestādes. Projekta noslēgumu 
rīkosim plaši, būs kopīga meistarklase, būs 
konkursi, sacensības un koncerts!”

Juris Roga,
autora foto

 ROBEŽNIEKU JAUNIE KULINĀRI
darbi, notikumi, cilvēki

Pasākumā izskanēja daudz patei-
cības vārdu tiem, kuri atsaucās un 
piedāvāja savu tehniku neparastajai 
parādei. Ticiet, daudziem tas nebūt 
nebija viegls uzdevums - likt ripot 
padomju laika dzelžiem uz priekšu, 
tomēr vienmēr aktīvās Viktorijas 
Lenes aicinājums atrada dzirdīgas 
ausis arī ārpus pagasta robežām, un 
padomju tehnikas (auto, traktori, 
velosipēdi, mopēdi, motocikli u.c.) 
parādē pa Skaistas ciema Miera ielu 
brauca pat tehnikas vienības no Ag-
lonas. Svētku koncerta starplaikā 
Viktorija Lene un pagasta pārvaldes 
vadītāja Gundega Grišāne ar suve-
nīriem pateicās visiem parādes da-
lībniekiem, bet uz brīvdabas skatu-
ves tika radīta pirmā retro tehnikas 
īpašnieku un braucēju kopbilde. 

„Kad es šo trako ideju uzņēmos, 
pašai sev nebija ticības, ka kaut kas 
varētu izdoties,” sacīja Viktorija. 
„Tagad es droši zinu, kādi ir vēl 
neapgūti eksponāti vai tehnikas ek-
semplāri, kurus to īpašnieki līdz nā-
kamajam gadam var salabot un star-
tēt nākamajā parādē. Daži spēkrati 
arī šodien vienkārši palika neiedar-
bināti, tāpēc neatbrauca uz parādi.”

Jautāsiet, kāda tehnika bija apska-

tāma? Sākot ar pašdarinātu kartingu 
un beidzot ar nemotorizētiem brau-
camrīkiem - velosipēdiem. Automa-
šīnas - „ZAZ-968M”, „Volga-21”, 
„VAZ-2103”, „UAZ-452”, „VAZ-
2121”, „GAZ-69”, kas pēc astoņu 
gadu dīkstāves sāka „šķaudīt”, un 
„GAZ-53”, kas saimniekam kalpo 
šobaltdien. Traktori – „T-16M”, „T-
25”, „MTZ-80”, „JMZ-EO2621A”, 
„T-40”, „MTZ-50” - joprojām strā-
dā. Uz priekšu ripoja 1958. gada 
mocis „Minsk”, pašdarinātais kar-
tings gan noslāpa, bet parādi tas ne-
apturēja. Bija pat līnijdroška – īsts 

roku darbs, bet parādes pulkā tās 
gan nebija, jo zirgam rūkoņa nebi-
ja pa prātam. Paldies visiem, kuri 
gadiem ilgi mīl un saudzē tehniku, 
kuri ar to strādā vēl šobaltdien.

Var sacīt, tovakar Skaistā varēja 
iejusties trijās sabiedriski-ekono-
miskajās formācijās: ciemata ielās  
- sociālisma laika tehnika, skolas 
stadionā - kapitālisma braucam-
rīki, kvadracikli un mazie moto-
cikli. Ekskluzīvākais skats - lielais 
„vilks” Žanis Šuplinskis uz mazā 
moča! Savukārt brīvdabas estrādes 
tuvumā „brieda” komunisms – par 

velti dalīja zivju zupu! Starp citu 
arī koncerts bija par baltu velti, tajā 
piedalījās Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas pašvaldību kolektīvi. Svēt-
ku koncertu atklāja paši jaunākie 
dejotāji - Skaistas Tautas nama deju 
grupa „Taurenīši” ar deju „Eifori-
ja”. Viņus sagaidīja un no skatuves 
pavadīja ar skaļiem aplausiem, kā, 
starp citu, ikvienu kolektīvu, kurš 
tovakar kāpa uz brīvdabas estrādes 
skatuves, kas ierīkota vecās pagasta 
ēkas vietā. Visus 30 koncertprog-
rammas numurus un tajos dalību 
ņēmušos kolektīvus nudien nevar 
uzskaitīt. Piedodiet, bet vienmēr 
taču iespējams pašiem apmeklēt 
svētku pasākumus! Tur ir, ko red zēt. 
Pirms koncerta neliela drūzmēšanās 

bija vērojama arī pie kādas mājas 
sienas, kur varēja apskatīt bērnu zī-
mējumu izstādi. 

Iespēju apsveikt pagasta ļaudis 
svētkos un pateikties saviem palī-
giem izmantoja biedrības „Skaistas 
atbalsta centrs” valde. Biedrība šo-
gad realizē trīs projektus, par ku-
riem tika informēti klātesošie, tika 
godināti tie cilvēki, kuri gan padara 
daudz vairāk, nekā prasa darba vai 
citi pienākumi, gan ziedo savu brīvo 
laiku sabiedrības labā. Medaļas bija 
veidojuši bērni savām rokām, un 
paši tās arī pasniedza.

Septītie Skaistas pagasta svētki 
noslēdzās ar skaistu Zaļumballi.

Juris Roga,
autora foto

RODAM PRIEKU SKAISTĀ
Skaistas pagasta ļaudis 11. jūlija vakarā sanāca kopā, lai suminātu paši sevi un savu 

pagastu svētkos. Viss iesākās ar dažādu braucamrīku parādi ciemata ielā, kas izraisī-
ja lielu sajūsmu, sevišķi gados jauno skatītāju vidū. Velosipēdi, kartings, automobiļi un 
traktori lepni virzījās pa Skaistas galveno ielu un, jāsaka, bija žēl, ka tehnikas parāde 
noslēdzās negaidīti ātri - īstenībā šo šovu gribējās baudīt ilgāk! Kas zina, varbūt citu reizi 
būs vēl vairāk braucamo, arī parādes vieta tiks izvēlēta tāda, kas ir labi pārskatāma no 
viena punkta. Kas zina, varbūt to varēs realizēt jau nākamajos – astotajos Skaistas pa-
gasta svētkos. 
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Iespiests SIA „Latgales druka”

8 Kraslavas Vestis

sports

sludinājumi un reklāma

Ir noslēdzies 2015. gada Latgales jaunatnes fut-
bola čempionāts „U7” grupā. Tas noritēja no maija 
sākuma līdz jūnija beigām trijās kārtās. Čempionā-
tā piedalījās 8 komandas, kuras pārstāvēja Daugav-
pils, Krāslavas, Jēkabpils un Rēzeknes futbola klu-
bus. Katrai komandai bija jānospēlē septiņas spēles. 
Futbola kluba „Krāslava” jaunākie futbolisti sešās 
spēlēs guva uzvaras pār saviem pretiniekiem, uzrā-
dot labus rezultātus visā čempionāta laikā. Izšķirošā 
spēlē par godalgoto I vietu mūsu komanda sīvā cīņa 
zaudēja 1:2 futbolistiem no BFC „Daugavpils” – 2, 
izcīnot II vietu čempionātā, trešie BFC „Daugava” 
– 1. Paldies mazajiem futbolistiem un viņu trenerim 
V.Atamaņukovam par izturību un augstajiem rezul-
tātiem, bet spēlētāju vecākiem un Krāslavas novada 
domes administrācijai - par atbalstu.

2014. gada Latgales jaunatnes futbola čempionātā 
futbola kluba „Krāslava” „U7” grupa ieguva ceturto 
vietu. Ir izaugsme, bet jācīnās, lai esam pirmie!

2015. gada Latgales jaunatnes futbola čempio-
nāts „U8” un „U9” vecuma grupām nav beidzies, 

atbildīgas spēles vēl priekšā.   

 2015.GADA LATGALES JAUNATNES 
 FUTBOLA ČEMPIONĀTĀ  FUTBOLA KLUBA

 „KRĀSLAVA” „U7” GRUPAS FUTBOLISTIEM SUDRABS

Noslēgušies 2015. gada Latvi-
jas čempionāti vieglatlētikā visās 
vecuma grupās. Visvairāk meda-
ļu izcīnīja vidējās/U16 vecuma 
grupas zēni (2000.-2001. g.dz.). 
Artūrs Šarkovičs uzvarēja trīs-
soļlēkšanā, uzrādīdams rezultātu 
13.01 m, kas ir par pieciem centi-
metriem tālāk nekā 2. un 3.vietas 
ieguvējiem. Tāllēkšanas sekto-
rā veiksme bija pretinieku pusē. 
Artūrs zaudēja vienu centimetru 
bronzas medaļas ieguvējam, aiz-
lecot 6.01 m.

Sprinta distancēs lieliski star-
tēja Raivis Seļanins. 200 metros 
Raivis iekļuva fi nālā ar trešo re-
zultātu, uzlabojot savu personisko 
rekordu par divām desmitdaļām - 
24,37 sek., bet fi nālskrējienā fi ni-
šēja otrais, vēlreiz labojot savu re-
kordu vairāk nekā par pussekundi 
– 23,78 sek. Ar šo rezultātu Raivis 
izpildīja 2. sporta klases normatī-
vu. 400 metru skrējienā fi nāli ne-
notiek, bet sacensību organizatori 
sastāda skrējienus pēc sportistu 
personiskajiem rekordiem. Raivis 
skrēja pēdējā, spēcīgākajā skrējie-
nā un izcīnīja 3.vietu ar jauno per-
sonisko rekordu – 54.05 sek.

Otro vietu vesera mešanā junio-
rēm ar rezultātu 33.95 m izcīnīja 
Dace Marhileviča.

Visaugstvērtīgāko rezultā-
tu uzradīja Aigars Ļaksa 200 m 
skrējienā U-18 vecuma grupā 
jauniešiem. Kvalifi cējoties fi -
nālskrējienā ar otro rezultātu – 
23,40 sek., Aigaram galvenais 
bija nepazaudēt savu pozīciju, kas 
viņam veiksmīgi izdevās! Aigars 

fi nišēja otrais, vēlreiz uzlabojot 
savu personisko rekordu – 23.06 
sek. (pretvējš – 1.6m/sek.). Ar šo 
lielisko rezultātu Aigars ne tikai 
izpildīja 1. sporta klases normatī-

vu, bet arī iekļuva Krāslavas no-
vada visu laiku labāko jaunatnes 
vieglatlētu saraksta otrajā vietā. 
Saraksts pieejams Krāslavas no-
vada sporta portālā www.sport-
skraslava.lv.

Inese Umbraško, 
direktora vietniece 

 VIEGLATLĒTIEM PIECAS MEDAĻAS 
LATVIJAS ČEMPIONĀTOS

 24.10.2015. - 01.11.2015. - 
Svētceļojums uz Svēto Zemi. 
Grupu vadīs priesteri. Pieteikties 
pa tālr. 29524763 (Ināra), kā arī 
internetā: www.shalomisrael.lv.

 Pārdod pusi mājas Daugavas 
krastā (7 tūkstoši eiro) vai izīrē is-
tabu (70 eiro mēnesī). Т. 25274016.

 Salons „Oksana” izīrē kabine-
tu speciālistam skaistumkopšanas 
jomā. Т. 28665920. 

 Pārdod lietotus dēļus, caurules, 
elektrodzinējus, kabeļus, mēbeļu 
ražošanas atliekas. Т. 29517757.

 Z/s „Raudovišķi” vēlas nomāt 
lauksaimniecībā izmantojamo 
zemi Robežnieku, Skaistas un Pie-
drujas pagastā (no 2 ha), cena no 
40 līdz 80 eiro par 1 ha. Ir iespē-
jams pirkums (cena - līdz 2 tūkst. 
eiro). Т. 20335389.

 Pērk veco laiku dzintara krelles 
(apaļas, ovālas) un citas dzintara 
rotas, lielus dzintara gabalus. Т. 
28282963.

 Televizoru remonts. 
T.29703639, Germans (bijusī 
darbnīca Miesnieku ielā).

 Pērk dārgi - senlietas: koka iko-
nas, krustus, svētbildes, ordeņus, 
patvārus, pulksteņus, porcelāna fi gū-
riņas, zobenus, kara laika atribūtus, 
dzirnakmeņus, cara laika monētas. 
Samaksa uzreiz, izbraucam uz vietu. 
antic-war@inbox.lv. Т. 22433510, 
26986262.

 Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā Sabīni Spiridovsku! 
Palūdz pavasari, lai tas spēku aizdod! Palūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc!
Palūdz pašai sirdij - tā vislabāk zinās, kādus gadus atpakaļ lai sauc.
Gadu straumē nestas aiziet dienas,dzīves jūrā saplūst vienuviet.
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, darbi veicas, gaišas dienas rit!

Kapusvētki prāvesta 
Januša Bulaša draudzēs 
Varnaviči - 19. jūlijā plkst. 13.00
Putranišķi - 26. jūlijā plkst. 9.30
Elerne - 2. augustā plkst. 14.00
Cibuļovka - 8. augustā plkst. 18.00

 OPTIKA, 
REDZES PĀRBAUDE, 

BRILLES
27. jūlijā plkst.10.00 

Krāslavas kultūras namā
Aicinām Jūs veikt pilnvērtīgu 

redzes pārbaudi:
- redzes asuma pārbaude;
- acs refraktīvās kļūdas noteik-

šana;
- acs binokulāro funkciju izvēr-

tēšana;
- vadošās acs noteikšana;
- acs akomodācijas funkciju no-

vērtēšana;
- optimāla briļļu korekcijas pie-

meklēšana;
- acs iekšējā spiediena mērīšana 

(ar bezkontakta metodi).
Briļļu vajadzības gadījumā Jūs 

varēsiet izvēlēties sev piemērotu 
briļļu ietvaru un pasūtīt jebkādas 
sarežģītības pakāpes brilles.

Lūdzam iepriekš pieteikties pa 
tālruni: 26707640.

Cena par vizīti – EUR 5.00, 
ja pasūta brilles – vizīte bez 

maksas.

PAZIŅOJUMS
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā, mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums.

1. „Meža lauki” – divdesmit zemes vienības 59,5535 ha platībā (ka-
dastra numurs 6070 006 0094) Kaplavas pag., Krāslavas nov. Izsolāmās 
mantas nosacītā cena – EUR 23700,00 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi 
simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - EUR 
2370,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā 
internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2015. gada 25. augustam plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2015. gada 
25. augustā plkst. 13.00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz 
izsolāmo mantu, ir. 

2. dzīvoklis Nr.29, Vienības ielā 65, Krāslavā, ar kopējo platību 70,1 
m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 7005/516676 do-
mājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 
6001 900 2272).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2400,00 (divi tūkstoši četri 
simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - EUR 
240,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā in-
ternetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2015. gada 25. augustam plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2015. gada 
25. augustā plkst. 14.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav. 

3.  dzīvoklis Nr.4, Raiņa ielā 2, Krāslavā, ar kopējo platību 46,89 m2 
un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 4689/38965 domāja-
mām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 
900 1271).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1900,00 (viens tūkstotis devi-
ņi simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - EUR 
190,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā in-
ternetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2015. gada 25. augustam plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2015. gada 
25. augustā plkst. 15.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav. 

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jā-
samaksā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas. Tālrunis uz-
ziņām - 65681764, 65681754.

Taksatora pakalpojumi. 
Stigošana, dastošana.

Meža zemju un cirsmu pirkšana.  
Т.65421808, 26121733


