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Šodien numurā
 Kas mainīsies pēc uzņēmumu ,,Krāslavas nami” un
,,Krāslavas ūdens” apvienošanas? 2. lpp.
 Kādus pašvaldības finansētos projektus īstenoja novada
iedzīvotāji? 3.-4. lpp.
 Cigun - kas tas ir? 5. lpp.
 Ansamblim „Raita” - 15 6. lpp.
 Svētki Indrā un Kalniešos 7. lpp.

Sporta jaunumi 8. lpp.

NO 1. SEPTEMBRA 1.-9. KLAŠU SKOLĒNIEM
PUSDIENAS IR BEZMAKSAS
1. septembrī, jaunā mācību gada
pirmajā dienā, pilsētas ielās valdīja rosība - gan mazuļi, gan vidusskolēni ar ziediem rokās steidzās
uz svinīgiem pasākumiem, kas Zinību dienā tradicionāli norisinājās
katrā skolā.

Kā pastāstīja Krāslavas novada domes
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, šajā mācību gadā mūsu novadā durvis vēra astoņas vispārizglītojošās
skolas, četras - pilsētā un četras - laukos.
Saskaņā ar provizoriskiem datiem šogad
savas mācību iestādes slieksni pārkāpa
1327 skolēni, kas ir par 3% mazāk salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Savas skolas
gaitas uzsāka 116 pirmklasnieki.
Novada lielākā skola ir Krāslavas Varavīksnes vidusskola, šeit mācās 505 skolēni, savukārt vismazāko mācību iestādi
- Sauleskalna sākumskolu – apmekle tikai
16 bērni.
Šogad piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
obligāto pirmsskolas izglītības programmu apgūs 206 audzēkņi, tas ir par 6 bērniem vairāk nekā pagājušajā gadā.
Lidija Miglāne uzsvēra, ka visas mācību
iestādes ir gatavas darbam ar skolēniem.
Gan skolās, gan pirmsskolas izglītības
iestādēs ir nodrošināti visi nepieciešamie
mācību piederumi, telpās ir veikti kosmētiskie remonti.
„Paldies skolotājiem, skolu vadītājiem,
kā arī tehniskajam personālam, kas cītīgi
strādāja vasarā. Skolotājiem, vecākiem
un skolēniem novēlu jaunajā mācību gadā
pilnā mērā izmantot iespējas un izaicinājumus, izturēt un sasniegt iecerēto!” novēlēja Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja.
No 1. septembra stājās spēkā pedagogu

darba samaksas jaunais modelis, kas paredz skolotāju un skolēnu skaita proporcijas pieaugumu.
Atbilstoši šai reformai pieauga skolotāju
minimālā likme par slodzi - no iepriekšējiem 420 eiro līdz 680 eiro.
Taču līdz ar to palielinājās arī pedagogu darba slodze. Tagad vispārizglītojošo
skolu pedagogu darba slodze nedēļā ir 30
astronomiskās stundas (iepriekš – 21 stunda). Pirmsskolas izglītības iestādēs – 40
stundas.
Pirms mācību gada sākuma deputāti novada domes sēdē pieņēma vairākus lēmumus, kas ir saistīti ar ﬁnansējumu izglītības sektorā.
Novada domes izpilddirektora vietniece
Inese Hmeļņicka pastāstīja: „Sakarā ar to,
ka pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
alga tiek ﬁnansēta no pašvaldības budžeta,
deputāti nobalsoja par darba algas paaugstināšanu līdz 620 eiro par vienu likmi pedagogiem, kas strādā ar bērniem vecumā
no 1,5 līdz 4 gadiem.
Turklāt no 1. septembra par pašvaldības
budžeta līdzekļiem tika nodrošinātas brīvpusdienas 8.-9. klašu skolēniem. Līdz šim
laikam bezmaksas pusdienas bija pieejamas skolēniem no 1. līdz 7. klasei.
Pašvaldības izdevumi pieaugs arī sakarā
ar skolēnu pārvadājumu nodrošināšanu. Ja
pagājušajā mācību gadā skolēnu nogādāšanai mācību iestādē un atpakaļ mājās tika
izmantoti 10 autobusu pakalpojumi, tad
šogad sakarā ar maršrutu skaita pieaugumu šim mērķim ir nepieciešami 12 autobusi.
Elvīra Škutāne,
autores foto

AUTOTRANSPORTA KUSTĪBA
PĀR TILTU RAIŅA IELĀ IR SLĒGTA
18. jūlijā pēc Krāslavas novada domes pasūtījuma tika pārbaudīts tilta pār Jāņupīti (Raiņa
ielā) tehniskais stāvoklis. Inspekciju veica būvinženieri Jānis Rāzna un Ingars Rubļevskis
(Inženieru birojs „Kurbada tilti”).
Inspekcijas gaitā tika konstatēti vairāki defekti, kas tilta turpmākās izmantošanas gadījumā var apdraudēt tilta caurlaides spēju vai tā drošu ekspluatāciju.
Sakarā ar to, ka līdz tilta rekonstrukcijas darbu veikšanai kravas transporta pārvietošanās
nav vēlama, transporta kustība pār šo tiltu ir aizliegta.
Tilta rekonstrukcijas darbi tiks uzsākti pēc atbilstošā būvprojekta sagatavošanas, iepirkumu procedūras par remontdarbu veikšanu norises un tās rezultātu paziņošanas.

PAR PENSIJU UN ATLĪDZĪBU INDEKSĀCIJU
2016. GADA 1. OKTOBRĪ

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē, ka 2016. gada 1. oktobrī, piemērojot indeksu 1,0186, tiks palielinātas (indeksētas) pensijas un
atlīdzības vai to daļu apmērs, kas nepārsniedz 332 eiro.
Tas nozīmē, ka tiks indeksētas visas pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 332 eiro
apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs no pensijas apmēra. Jo lielāka pensija, jo
lielāks tās palielinājums. Piemēram, 200 eiro
liela pensija palielināsies par 3,72 eiro.
Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 332 eiro, ar indeksu 1,0186
indeksēs tikai daļu no piešķirtās summas –
332 eiro, kā rezultātā pensijas apmērs palielināsies par 6,18 eiro.
Izņēmums ir politiski represētās personas, I
grupas invalīdi un Černobiļas atomelektrosta-

cijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki, kuriem pensijas tiks indeksētas ar indeksu 1,0186
neatkarīgi no to apmēra.
Indeksēts tiks tikai pensijas apmērs, neņemot vērā pie pensijas piešķirtās piemaksas
(par apdrošināšanas stāžu līdz 1996. gadam)
apmēru. Jāņem vērā, ka no indeksētās pensijas
var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis,
kas samazina izmaksājamo pensijas summu.
Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku zaudējuma pensijas un
atlīdzības, kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz
2016. gada 30. septembrim.

Krāslavas mākslas skola uzņem audzēkņus
2016./2017. māc. gadam mācībām programmā
“Vizuāli plastiskā māksla” no 9 gadu vecuma.
Skolā turpināsies nodarbības vizuāli plastiskajā mākslā pirmsskolas
un sākumskolas vecuma bērniem.
Uzziņas pa tālr. 65681164, skolas adrese: Raiņa iela 6, Krāslava.
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PAŠVALDĪBAS
POLICIJA PAR PAVEIKTO
DARBU AUGUSTĀ
Sastādīti 32 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par
medības, zvejas un makšķerēšanas
noteikumu pārkāpšanu, 4 par namīpašumu neuzturēšanu kārtībā, 2 par
pieguļošas teritorijas neuzturēšanu
tīrībā un savlaicīgo uzkopšanu, 1
par saslauku izgāšanu šīm nolūkam
neparedzētajās vietās, 1 par zemes
īpašumu neuzkopšanu, 1 par būves
neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā neapdraudētu personu drošību, veselību un mantu, kā arī nebojātu pilsētas
ainavu, 22 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 42 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 302 izsaukumi. Tika
veiktas 69 proﬁlaktiskās sarunas un
izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsākta
viena administratīvā lietvedība.
Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana jauniešu
deju kolektīva „Raita” jubilejas koncerta laikā un arī zaļumballes laikā,
starptautisko sacensības zemūdens
medību „Spearﬁshing Sivers Cup
2016” laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja desmit
klaiņojošos kaķus un divus suņus
Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 27 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada
ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu
un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem
kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 18 nelikumīgi zvejas rīki.

jautājums redakcijai
- SIA „Krāslavas ūdens“
un SIA „Krāslavas nami”
apvienojas.
Grūti
spriest,
bet domāju, ka sliktāk nepaliks. Dzīvosim, redzēsim.
Situācija ar daudzdzīvokļu
mājām ir daudzmaz skaidra, kā saka - viss jaunais ir
labi aizmirsts vecais. Kā sapratu, būs kā agrāk - būs jāsniedz
skaitītāju
rādījumi
„Krāslavas namiem” un maksa par patērēto ūdeni būs iekļauta kopējā rēķinā. Ar šo ir
skaidrs, kādreiz tā darījām.
Bet jautājums ir par privātmājām. Kā būs ar tām? Lūdzu
„Krāslavas Vēstīs” izskaidrot
sistēmu, kā privātmāju īpašnieki/īrnieki norēķināsies par
patērēto ūdeni? Vai būs kādas

speciālās kvītis vai grāmatiņas
(abonenta)? Vai būs jāmaina
skaitītāji un jāpārslēdz līgumi?
SIA „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs Valerijs Maslovs:
- Plānots, ka sākotnēji pēc uzņēmumu apvienošanas privātmāju
abonentiem nekas nemainīsies,
izņemot maksājuma saņēmēju un
maksājumu pieņemšanas vietu –
tās būs SIA „Krāslavas nami”, kas
atrodas Brīvības ielā 5. Tātad saglabāsies esošā kārtība – abonents
paziņo par savu ūdens patēriņu
atbilstoši skaitītāju rādījumiem,
SIA „Krāslavas nami” izraksta
abonentam rēķinu, kuru viņš var
apmaksāt uz vietas kasē vai ar
bankas pārskaitījumu. Tāpat abonentiem būs iespēja veikt bankas
pārskaitījumu SIA „Krāslavas

*
Pēdējā laikā, vērojot aktīvu
darbu pagalmu teritoriju asfaltēšanas jomā, kas tiek veikts
dzīvojamo māju Vienības ielā
12 un Baznīcas ielā 17 rajonā,
kā arī pagājušā gadā realizēto
Pīlādžu ielas rekonstrukcijas
projektu, iedzīvotāji bieži vēršas ar jautājumiem un lūgumiem par daudzdzīvokļu māju
pagalmu remontiem.
Piemēram, ir saņemti jautājumi par mājas Aronsona ielā
20 piebraucamā celiņa remontu, kā arī par dzīvojamai mājai
Vienības ielā 61 pieguļošās teritorijas remontu.

priekšsēdētājs Valerijs Maslovs:
- SIA „Krāslavas nami” informē, ka daudzdzīvokļu māju pagalmi, kas atrodas uz dzīvojamai mājai piesaistītiem zemesgabaliem,
ir dzīvokļu īpašnieku kopīpašums
un to uzturēšana un remontdarbi
veicami par dzīvokļu īpašnieku
līdzekļiem, veidojot šiem mērķiem uzkrājumus mājas fondā vai
pieņemot kopīgu lēmumu par citu
ﬁnansēšanas kārtību.
Remontdarbu veikšana ir iespējama tikai pēc attiecīga lēmuma
pieņemšanas un darbu ﬁnansēšanai nepieciešamo līdzekļu uzkrāšanas.
Par konkrētas dzīvojamās mājas

SIA “Krāslavas nami” valdes

nami”, norādot mājas adresi un
datus par ūdens patēriņu.
Pēc uzņēmumu apvienošanas
daudzdzīvokļu māju, kas ir SIA
„Krāslavas nami” apsaimniekošanā, abonentu ūdens patēriņš tiks
iekļauts kopējā rēķinā, kā tas bija
pirms vairākiem gadiem - klienti
sniegs skaitītāju rādījumus SIA
„Krāslavas nami”. Daudzdzīvokļu māju, ko apsaimnieko kooperatīvi, abonentiem tiks piemērota
kārtība atbilstoši ar kooperatīviem
noslēgtajiem līgumiem.
Informējam, ka apvienošanas
process noslēgsies ne agrāk par
2016. gada 1. novembri, un līdz
šim datumam visus maksājumus
jāveic SIA „Krāslavas ūdens”.
SIA „Krāslavas nami” uzsāks
ūdensapgādes pakalpojuma snieg-

*

šanu un maksājumu pieņemšanu, tikai sākot ar reorganizācijas
spēkā stāšanas dienu (paredzams,
ka tas būs 1. novembris), bet
līdz apvienošanas datumam SIA
„Krāslavas ūdens” strādā pilnīgi
neatkarīgi, turpinot savu darbību
ierastā režīmā.
Saskaņā ar reorganizācijas nosacījumiem SIA „Krāslavas nami”
pārņems visas SIA „Krāslavas
ūdens” tiesības un pienākumus,
līdz ar to tūlītēja līgumu pārslēgšana ar abonentiem vai skaitītāju
nomaiņa nav nepieciešama. Tuvojoties apvienošanas datumam,
abonenti tiks informēti par dienu,
no kuras ūdensapgādes funkcijas
izpilde tiks nodota SIA „Krāslavas nami”.

*
uzkrājuma fonda atlikumu dzīvokļu īpašnieki var uzzināt, vēršoties SIA „Krāslavas nami”, kur
arī iesniedzami īpašnieku lēmumi
par uzkrājuma izveidošanas un tā
izlietojuma mērķiem.
Ņemot vērā augstas asfaltēšanas
darbu izmaksas, kā arī to, ka praksē dzīvokļu īpašnieku lēmumus
par šādiem jautājumiem pieņemt
ļoti sarežģīti, pašvaldība ﬁnanšu
iespēju ietvaros veic asfalta seguma remontus pagalmu teritorijās,
kur gājēju vai braucami celiņi tiek
izmantoti kā caurstaigājami, t.i.,
tos aktīvi izmanto arī pilsētas iedzīvotāji, kuri nedzīvo mājās, kas
atrodas šajos pagalmos.

Šobrīd tiek remontētas tieši tādas pagalmu teritorijas – pie dzīvojamām mājam Baznīcas iela 17,
19 un Vienības iela 12, kur gājēju
celiņus aktīvi izmanto pilsētas iedzīvotāji.
Savukārt pagalmu, gājēju un
piebraucamo celiņu, kas pārsvarā
tiek izmantoti kādas vienas mājas
vajadzībām, remontdarbu ﬁnansēšana paliek māju dzīvokļu īpašnieku rokās, un tas attiecas arī uz
dzīvojamo māju Vienības ielā 61,
Aronsona ielā 20 pagalma teritoriju, ko lielākoties izmanto tikai
minēto māju iedzīvotāji.

darbi, notikumi, cilvēki
BALTIJAS VALSTU PREMJERI
APMEKLĒ
DAUGAVPILI UN KRĀSLAVU

Ministru prezidents Māris Kučinskis piektdien, 26. augustā, un sestdien, 27. augustā, apmeklēja divas Latgales pilsētas – Daugavpili un Krāslavu, un neformāli tikās
ar Igaunijas premjerministru Tāvi Reivasu, kā arī Lietuvas
premjerministru Alģirdu Butkeviču.

Tikšanās ietvaros visas trīs amatpersonas apsprieda jautājumus, kas
saistīti ar situāciju reģionā un Eiropā kopumā, Eiropas nākotni pēc Lielbritānijas referenduma par tās izstāšanos no Eiropas Savienības, kā arī
šovasar aizvadītā NATO samita rezultātiem un citām aktualitātēm.
M. Kučinskis, T. Reivass un A. Butkevičs arī tikās ar Daugavpils
pilsētas mēru Jāni Lāčplēsi, Daugavpils novada domes priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku un Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru
Upenieku.
Tāpat visu trīs Baltijas valstu valdību vadītāji apmeklēja abās pašvaldībās strādājošus uzņēmumus, izglītības iestādes un kultūras objektus.
Ministru prezidents atzina: „Neformālā tikšanās bijusi lietderīga, jo
devusi iespēju labāk izprast vienam otra attieksmi par Latvijai, Lietuvai
un Igaunijai, kā arī Eiropai kopumā būtiskiem jautājumiem.”
Latvijas Ministru prezidenta, kā arī Igaunijas un Lietuvas premjerministru neformālā tikšanās ir tradicionāls pasākums, kas norisinās katru
gadu kādā no trim Baltijas valstīm.
Informāciju sagatavoja Valsts kanceleja

REMONTĒ IELAS UN CEĻUS

Šobrīd vairākās vietās pilsētā un novadā rosās ceļu
remontstrādnieki. Šo darbu
finansējuma avoti ir dažādi, kā arī veicamo darbu apjomi atšķiras, bet kopumā
pilsēta un novads iegūs vairākas kvalitatīvi sakārtotas
ielas un ceļus. Šo darbu visi
izpildītāji ir izvēlēti konkursu rezultātā.

Par pašvaldības budžeta līdzekļiem tika sakārtoti gājēju celiņi
un veikti labiekārtošanas darbi
pirmsskolas izglītības iestādes
„Pienenīte” teritorijā (objektā
strādā SIA „V.J.M. Būve”) un
Varavīksnes vidusskolas teritorijā
(objektā strādā SIA „Ošukalns”),
kā arī tika rekonstruēts trotuārs
Lielās un Aronsona ielas krustojuma rajonā, kur darbus veic SIA
„VTV 14”.
Tika veikta N.Rancāna ielas
posma pārbūve Krāslavā: atjaunota lietus ūdens kanalizācija, atjaunota ielu apgaismojuma sistēma,
ieklāta jauna asfaltbetona seguma
apakškārta brauktuvei, top gājēju

celiņi. Darbus veic SIA „Latgales
Ceļdaris”.
Tiek atjaunotas caurbrauktuves
un gājēju celiņi Rēzeknes - Vienības - Baznīcās - Raiņa ielas dzīvojamo māju kvartālā. Šajā objektā
caurbrauktuves un gājēju celiņi
ieguva jaunu asfaltbetona segumu. Darbus veic SIA „Ošukalns”.
Ar Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu, kuru administrē
Lauku atbalsta dienests, ceļu remontdarbi ir uzsākti arī pagastos.
Viens no tiem ir ceļš Blusi - Skuķi
Robežnieku pagastā, otrs – ceļa
posms Traptišķi - Luņi – Traptišķi Skaistas pagastā. Ceļa posmu
pārbūvi veic SIA „Ošukalns”.
Abos ceļa posmos ﬁrma atjaunos
ūdensatvades grāvjus, caurtekas,
pastiprinās ceļa pamatni un tiks
ieklāts grants segums.
Ar ERAF un pašvaldības līdzﬁnansējumu tiek uzsākti darbi Raiņa ielā (posmā no Rēzeknes ielas
līdz Lakstīgalu ielai), Vasarnīcu
ielā un uz ceļa Kalnieši – Stalti.
Visos trijos objektos strādā SIA
„Ošukalns”. Posmā no Rēzeknes

ielas līdz Lakstīgalu ielai tiks sakārtota lietus ūdens kanalizācija,
atjaunota ielu apgaismojuma sistēma, pastiprināta brauktuve un
atjaunots asfaltbetona segums, tostarp arī trotuāriem. Vasarnīcu ielā
izveidos ūdensatvades sistēmu,
pastiprinās brauktuves pamatni
un ieklās asfaltbetona segumu. Uz
ceļa Kalnieši – Stalti pastiprinās
ceļa pamatni un ieklās asfaltbetona segumu.
Jāatzīmē, ka sākušies ceļu remontdarbi arī valsts objektos: P62
Krāslava - Preiļi - Madona ceļa
posmā darbus veic SIA „Lemminkainen Latvija”, ceļa asfaltēšanas darbus pilnībā tiek plānots
pabeigt nākamgad, savukārt ceļu
Kombuļi – Auleja, kuru remontē
SIA „8CBR» jāpabeidz šogad, un
šis ceļš iegūs, var sacīt, novatorisku segumu – tiks veikta divkārša
virsmas apstrāde ar šķembām un
mastiku.
Juris Roga,
autora foto

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2016. gada IV ceturksni,
kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.09.2016.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no
pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija
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projekti

APSTĀDĪJUMI PIE INDRAS
LUTERĀŅU BAZNĪCAS ĒKAS
Šī gada vasarā projektu
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2016” ietvaros
Indras jauniešu biedrība
„Stāvēt aizliegts” realizēja
projektu „Apstādījumi pie
Indras luterāņu baznīcas
ēkas“. Projekta realizācijas
rezultātā pie Indras luterāņu baznīcas ēkas tika izveidoti apstādījumi un sakopta teritorija.

Indras luterāņu baznīcas ēka un
Tēvijas parks, kas atrodas blakus,
veido kopējo kompleksu un ir
viens no populāriem tūrisma objektiem un iemīļotām vietējo iedzīvotāju un ciemata viesu atpūtas
vietām Indras pagastā.
Jauniešu biedrības „Stāvēt aizliegts” biedri un citi ciemata aktīvisti vēlējās izveidot ap Indras
luterāņu baznīcas ēku zaļos apstādījumus, lai iekļautu ēku Tēvijas parka vienotajā kompleksā.

PIRMIE TĒRPI IR GATAVI
2016. gada maija mēnesī tika atbalstīts Izvaltas biedrības „ESI AR MUMS” projekts „Tērpi euharistiskās procesijas organizēšanai Svētās Annas Romas katoļu baznīcā
Izvaltā”, kas tika iesniegts Krāslavas novada domes rīkotā iedzīvotāju iniciatīvu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros.

Šobrīd euharistiskās procesijas dalībnieku rīcībā esošie tērpi ir stipri
nolietoti, izskatās neestētiski. Izvaltas Svētās Annas Romas katoļu baznīcai ir nepieciešami vairāki jauni, skaisti, estētiski un vienādi tērpi, jo
procesijā piedalās 46 cilvēki - gan pirmskolas bērni un pusaudži, gan
jaunieši un vecākās paaudzes cilvēki.
Pateicoties šim projektam, tērpu iegādei tika piešķirts ﬁnansējums
500,00 eiro apmērā, par ko tika iegādāts audums tērpu šūšanai.
Projekta ietvaros visu tērpu šūšanas darbus plānots veikt pašu spēkiem, piesaistot brīvprātīgos darba veicējus no procesijas dalībnieku
vidus. Pie tērpu šūšanas strādā brīvprātīgo šuvēju komanda - Regīna
Maldovska, Zenta Gaveika un Apolonija Vaikule.

Projekta mērķis bija ar jauniešu
biedrības dalībnieku un citu aktīvo Indras ciemata iedzīvotāju
brīvprātīgo darbu sakopt Indras
ciemata vidi, labiekārtot teritoriju pie Indras luterāņu baznīcas
ēkas. Projektu 300 eiro apmērā
ﬁnansēja Krāslavas novada dome,
līdzﬁnansētājs Indras pagasta pār-

valde. Pateicoties iespējai katru
gadu realizēt projektus un iesaistīt
sabiedrību vides sakopšanā Indras
ciemats un Krāslavas novads ar
katru gadu kļūst aizvien sakoptāks.
Ērika Zarovska,
biedrības „Stāvēt aizliegts”
valdes locekle

TURPINĀS INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA
2014.-2020. gada plānošanas periodā Krāslavas
novadā tiks turpināts iesāktais darbs ielu un ceļu
infrastruktūras sakārtošanas jomā.

Plānotā projekta „Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā” ietvaros
līdz 2016. gada beigām tiks veikta
Raiņa ielas posma, Vasarnīcu ielas
un pašvaldības ceļa „Kalnieši –
Stalti” pārbūve. Pārbūves darbus
veic SIA „Ošukalns”, un to kopējās izmaksas sastāda 433 812,52
EUR.
Projekta mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto
investīciju apjoma pieaugumam
un uzņēmējdarbības attīstībai,
balstoties uz komersantu vajadzībām. Projektā iekļautie ielu posmi
ir pilsētas nozīmes publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo
satiksmi, piekļūšanu īpašumiem,
uzņēmumiem un ražošanas zonām. Projektā iekļautais lauku

ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie daudzu ﬁzisko personu un
zemnieku saimniecību īpašumiem
Kalniešu pagastā. Tiek paredzēts,
ka, veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību
saistītajā teritorijā, paaugstināsies
privāto investīciju apjoms, kā arī
tiks izveidotas jaunas darbavietas.
Tiek paredzēts, ka labumu no
projekta darbībām gūs 5 uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka tie izveidos 12 jaunās darbavietas un veiks

ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00
apmērā.
Projekta realizācija ir plānota
no 2016. gada augusta līdz 2017.
gada septembrim.
Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR
770 770.59, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzﬁnansējums EUR 655 155.00 (85%).
Andris Rukmans

Pirmie tērpi bija gatavi jau uz sv. Annas svinībām Izvaltā 31. jūlijā.
Regīna Maldovska sašuva piecas komžas vīriešiem, kuri procesijā nes
baldahīnu, kā arī kruciﬁksa nesējam. Vēl ir ieplānots uzšūt sešas komžas vīriešiem, kuri procesijā nes karogus, un trīs komžas zēniem, kuri
piekalpo mises laikā priesterim.
Apolonija Vaikule sāka šūt meitenēm un jaunietēm baltus bruncīšus,
šis darbs vēl turpinās.
Zenta Gaveika sašuva meitenēm apmetnīšus baltā, sarkanā, zaļā un
bēšā krāsā, kuri izskatās ļoti estētiski un piestāv meitenēm, kuras procesijā nes spilventiņus un rožu kroni. Zenta Gaveika ir ziedojusi arī savu
audumu tērpu izgatavošanai un turpina šūt jaunietēm apmetnīšus no auduma, kas tika iegādāts par projekta līdzekļiem.
Biedrības „ESI AR MUMS” vārdā pateicos Krāslavas novada domei
par atbalstīto projektu un piešķirto ﬁnansējumu, paldies brīvprātīgo šuvēju komandai par jau paveikto un par to darbu, kas vēl turpināsies!
Paldies pagasta pārvaldei par piešķirto transportu auduma atvešanai no
Daugavpils!
Protams, visiem procesijas dalībniekiem no projekta ietvaros iegūtā
ﬁnansējuma nevarēsim sarūpēt tērpus (sevišķi meitenēm), tāpēc biedrības vārdā pateicos bērnu vecākiem un vecvecākiem par atbalstu, sapratni un par līdzdalību tērpu iegādē procesijas organizēšanai. Sirsnīgs
paldies, jo mazās meitenes savās baltajās un kruzuļotajās kleitiņās izskatās kā princesītes!
Darbojoties kopā un šujot tērpus, ir gūts apliecinājums un gandarījums tam, cik daudz var paveikt savā un citu cilvēku labā.
Paldies, mīļie draugi, sirdī tuvie, par līdzdalību un atbalstu! Lai Dievs
jūs visus svētī, sargā un vada!
Irēna Delvere

IEDZĪVOTĀJI LABIEKĀRTOJA MĀJAS PAGALMU

Ar apstādījumiem mājas
pagalmos ienāk dabas skaņas, krāsas un smaržas, kas
citādi pilsētas mākslīgajā
vidē ir svešas. Pateicoties
Krāslavas novada domes
finansētajam
projektam
„Iedzīvotāji veido savu vidi
2016”, mājas iedzīvotāji
Aronsona ielā 16, projektā „Kad ceriņi pie mājām
zied...” labiekārtoja mājas
pagalmu.

Projekta mērķis - apkārtnes
labiekārtošana un zaļās zonas ierīkošana. Koki, krūmi, puķes un
zāliens (katram sava loma) dāvā
iedzīvotājiem prieku un skaistu-

mu, kā arī organizē pagalma telpu. Tieši apstādījumi padara katru pagalmu īpašu un atšķirīgu no
citiem, piešķir tam savdabīgumu.
Labiekārtojot mājas pagalmu, tika
uzlabota mājas kaimiņu un bērnu
brīvā laika pavadīšanas kvalitāte,
jo tika izveidota sakārtota un droša vide.
Projekta ietvaros tika sagatavota augsne krūmu un ziedu stādīšanai, iepirkti ceriņkrūmi, košumkrūmi, mūžzaļie augi un ziedi.
Nomainīti 4 koka soliņi un ierīkota mistkaste. Bijušajā smilšu kastē
ierīkota koša puķu dobe. Šogad
oktobrī Aronsona ielas iedzīvotāji
svinēs 30 gadu jubileju, kopš mājā

ievācās pirmie iedzīvotāji. Šis sakoptais pagalms, kas tika ierīkots
kopīgiem spēkiem, nesīs prieku
un gandarījumu visiem mājas iedzīvotājiem, kā arī motivēs kaimiņu mājas iedzīvotājus sakopt savu
māju pagalmus.
Pagalms - tā ir mājas vizītkarte! Sakārtota un labiekārtota vide
sniedz pozitīvu garastāvokli.
Liels paldies Aronsona mājas
brīvprātīgajiem un aktīvākajiem
iedzīvotājiem, Krāslavas novada
domei, SIA „Krāslavas nami” un
SIA „Krāslavas ūdens” par atbalstu un līdzdalību!
Juta Bubina,
projekta koordinatore
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DROŠS UN PILNVEIDOTS SPĒĻU LAUKUMS

KRĀSLAVA GODAM PĀRSTĀVĒTA
III STARPTAUTISKAJĀ
MITOLOĢIJAS FESTIVĀLĀ

Dzīvojam skaistā Daugavas krastā, uz
kurieni atpūsties nāk Krāslavas iedzīvotāji
un šurp ved arī savus paziņas. Blakus Daugavai ir ebreju kapsēta, uz kurieni apkopt
kapu kopiņas atbrauc arī ārzemnieki. Pagājušajā gadā, pateicoties projektam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, tika apzaļumots
laukumiņš, demontētas vecās un uzstādītas jaunās šūpoles, soliņi, kā arī, pateicoties „Kaimiņu” lielajai vēlmei labiekārtot
savu vidi, pēc pašu iniciatīvas tika iestādītas priedītes un izveidota smilšu kaste.

Šogad „Kaimiņi” nolēma pilnveidot spēļu laukumu, ierīkojot žogu, pielabojot šūpoles un izveidojot
jaunu, lielāku smilšu kasti. Vasaras sākums lutināja
mūs ar labu laiku. Darbi tika izplānoti, viss izmērīts,
izrēķināts, nopirkti nepieciešamie materiāli. Bet tad
sākās lietavas, un visi darbi bija jāatliek uz nenoteiktu laiku. Augusta beigās visi sasparojāmies, un darbs
tika padarīts godam. Vecā ābele visus strādniekus
dāsni cienāja ar āboliem.
Pateicoties izdarītajam darbam, uz šejieni atpūsties
nāk ļoti daudz apmeklētāju – vecāki, vecvecāki ar sa-

viem bērniem, mazbērniem, vakaros – jaunieši.
Paldies visiem kaimiņiem, kas darbojās kopā un
atbalstīja, kā arī milzīgs paldies novada domei par
piešķirto ﬁnansējumu projekta īstenošanai.
Ilga Stikute,
projekta „Bērniem drošs un pilnveidots
spēļu laukums” koordinatore

KLUBA AUDZĒKŅI UN VIŅU VECĀKI
LABIEKĀRTOJA ĢĒRBTUVI
Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros tika realizēts Krāslavas novada domes finansētais projekts „Futbola kluba „Krāslava” sportistu ģērbtuves/trenera
darba kabineta labiekārtošana Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas telpās”. Projekts
tika īstenots saviem spēkiem, aktīvi iesaistot darbā kluba audzēkņus un viņu vecākus.

Darba apjoms nebija liels, bet darbiņa pietika visiem – audzēkņu tēvi veica nepieciešamos remontdarbus, komplektēja mēbeles, mammas uzkopa šo
telpu, bērni savu iespēju robežās palīdzēja pieaugušajiem.
Sportistu ģērbtuve tika labiekārtota, atjaunota, pielāgota viņu vajadzībām, tā kļuva praktiska un vizuāli
pievilcīga. Bērni ieguva un pilnveidoja darba iemaņas. Kopumā darbs ritēja spraigi un vēlamais rezultāts tika sasniegts.
Paldies par paveikto darbu ir jāsaka visiem, kas

piedalījās projekta īstenošanā, īpaša pateicība Eduardam Bergam, Aleksandram Krjukovam, Genādijam
Sjadro, Sergejam Silibitkinam, Mihailam Djatkovičam un Jānim Geibam.
Telpu 2016. gada 6. augustā iesvētīja priesteris Janušs Bulašs.
Sandra Djatkoviča,
projekta koordinatore

VISPASAULES LATVIEŠU ĢIMEŅU
KUSTĪBAS 3X3 NOMETNE KRĀSLAVĀ
3x3 ir pasaules latviešu kustība, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm - Latvijas,
Austrumiem un Rietumiem, lai satiktos trīs
paaudzes - bērni, vecāki un vecvecāki - un
stiprinātu īsti latvisku garu. Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek divi vispasaules
latviešu ģimeņu saieti „Trīsreiztrīs”.

2018. gada jūlijā viens no 3x3 saietiem notiks Laura, Ilzes, Lorijas, Ako Kārļa, Lotes un Elzas Hermīnes Cekuļu vadībā Krāslavā. Krāslavas 3x3 saietā
turpināsim kopt latviskās un ģimeniskās vērtības, do-

māt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves pieredze, bet šeit, 3x3,
mēs būsim visi kopā gan no rietumu zemēm, gan no
Krievijas - pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir un
kas mūs vieno, lai apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ
mēs, arī dzīvojot zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem.
Sīkāka informācija www.3x3.lv
Kontaktpersona Krāslavas novadā
Juta Bubina

21. augustā Baltkrievijas Republikas Ļepeļas pilsētā notika III
Starptautiskais mitoloģijas festivāls („У госці да Лепельскага
Цмока”), kurā piedalījās arī Krāslavas novada pārstāvji.
Kas ir Ļepeļas Cmoks? Baltkrievu mitoloģijā Cmokam (Pūķim) ir
īpaša nozīmē. Šī būtne ir Baltkrievijas galvenās bagātības – saldūdens
- glabātāja, kas regulē zemes un
debesu ūdeņu līdzsvaru. Bet sadzīviskajā plāksnē šis pūķis ir ģimenes vērtību aizbildnis. Baltkrievijā
vienīgā Cmoka skulptūra atrodas
Vitebskas apgabalā, Ļepeļas ezera
krastā, tas ir gan festivāla, gan visa
Ļepeļas rajona tūrisma zīmols.
Festivāla ietvaros muzikālajā
Olimpā tika pārstāvēti kolektīvi no
6 valstīm - festivāla dalībniecēm:
Baltkrievijas, Latvijas, Ķīnas, Japānas, Indijas un Krievijas. Līdz
vēlam vakaram koncerta laukumā
skanēja vokālās variācijas un muzikālās etnokompozīcijas.
Latviju šajā pasākumā prezentēja
Krāslavas novada vokālais ansamblis „Noktirne” Ritas Andrejevas
vadībā, kā arī Krāslavas Mūzikas
skolas pedagoga Anatolija Livčas
audzēknis, akordeonists Artēmijs
Kozačuks. Kolektīvs „Noktirne”
stundu garas programmas ietvaros
izpildīja 14 dziesmas latviešu, latgaliešu, krievu un baltkrievu valodā, bet Artēmijs Kozačuks izpildīja
popuriju (10 dziesmas) un vēl dažas
senlaiku dziesmas. Mums ir prieks,
ka gan ansambļa „Noktirne” dalībnieces, gan Artēmijs iekaroja pateicīgu klausītāju – Ļepeļas iedzīvotājus un viesu - sirdis. Krāslaviešu
priekšnesumi izcēlās ar profesionalitāti, dziesmu repertuāra piemērotību tieši Baltkrievijas publikai, kā arī
(kas nav mazsvarīgi) ar sirsnību un
siltumu.
Festivāla ietvaros tika prezentēti
kulinārijas šedevri, nacionālās virtuves ēdieni, notika meistarklases,
ko organizēja Baltkrievijas agro-

saimniecības, lauku sētas un profesionālie kulināri, kā arī atsevišķas
saimnieces.
Savukārt Latgales kulināro mantojumu godam pārstāvēja Olga
Birke (z/s „Bagātības”), Sergejs
Zakrevskis (saimniecība „Zariņi”),
Lonija un Vladislavs Jakoveļi (uzņēmums „Vuorpeņa”), Terēze Brazeviča (z/s „Brieži”), Anna Krumpāne (viesu māja „Mežābeles”) un
biedrības „Latgolys golds” pārstāvji
- Līga un Dairis Gaveika.
Baltkrievijas internetportālā tika
atzīmēts, ka vislielāko cilvēku pūli
varēja novērot pie Latgales kulinārā
mantojuma teltīm, kur apmeklētājiem tika piedāvāta Latgales maize,
īsts kvass, pelēko zirņu biezputra,
rudzu pankūkas un daudz kas cits,
bet, lai izvēlētos piemērotāko pirkumu, visu produkciju varēja nodegustēt.
Gribas uzsvērt, kas mūs visus
patīkami pārsteidza bērnu atrakciju
daudzveidība. Ikviens varēja izvēlēties un izmēģināt kaut ko interesantu!
Starp citu, alkoholisko dzērienu
pārdošana festivālu rīkošanas laikā
Baltkrievijas Republikā ir aizliegta,
līdz ar to mēs nesastapām nevienu
cilvēku reibuma stāvoklī, par ko bijām ļoti gandarīti.
Liels paldies vokālajam ansamblim „Noktirne” un tā vadītājai Ritai Andrejevai, Artēmijam Kozačukam, kā arī visiem Latgales kulinārā
mantojuma pārstāvjiem par aktīvu
dalību festivālā un Krāslavas novada un Latgales reģiona popularizēšanu. Sadarbībai nav robežu!
Visu festivāla dalībnieku vārdā
izsaku lielu pateicību Krāslavas novada domei par sniegtajiem transporta pakalpojumiem un vispusīgu
atbalstu, nodrošinot novada pārstāvju dalību festivālā.
Tatjana Kozačuka,
Tūrisma informācijas centra vadītāja,
novada kolektīvu
koordinatore festivālā

PATEICAS MAZAJIEM LASĪŠANAS MARATONISTIEM!
Ar jauku pateicības pasākumu bērniem ir noslēdzies „Vasaras brīvlaika
lasīšanas maratons 2016”, kuru rīkoja
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas bērnu literatūras nodaļa (KNCB
BLN). Jāatzīmē, ka šī gada jūnijā,
jūlijā un augustā bērnu literatūras
nodaļu apmeklēja 2966 apmeklētāji,
kas ir par 781 vairāk nekā pērn. Trijos
mēnešos tika izlasīta 3841 grāmata.

Protams, statistikas rādītājos savu lielu artavu deva vasaras brīvlaika lasīšanas maratona
dalībnieki, kuram pieteicās 27 KNCB BLN

lasītāji. Katrs saņēma personīgo karti, kurā
pamazām krāja punktus. Ne visiem izdevās izturēt savdabīgo lasīšanas maratonu, un uzkrāto
punktu kartes nodeva tikai 17 dalībnieki.
Noslēguma pasākums sākās ar ciemiņa sagaidīšanu – Pepijas Garzeķes lomā lieliski izskatījās Linda Gribule, kas brīvprātīgi atbalstīja
domu sveikt aktīvos lasītājus. Linda Krāslavas
bibliotēkā lasa tikai vasaras mēnešos, jo pārējo
laiku dzīvo Anglijā, Doveras pilsētā, un veiksmīgi mācās Astor koledžā. Jaunietei Latvija ir
īpaši mīļa un tuva valsts, tāpēc ar lielu gandarījumu viņa pieteicās palīdzēt šajā pasākumā.

Lasīšanas maratona dalībnieki tika godināti
trīs nominācijās: „Draudzīgākie lasītāji” nominācijā tika sveikti Samanta, Dmitrijs, Maksims
Berestņevi un Alekss Pavlenoks, nominācijā
„Radošākais lasītājs” – Džesika Zdanovska un
nominācijā „Aktīvākais vasaras lasītājs”- Samanta Adamoviča. Galvenās balvas par aktīvu piedalīšanos „Vasaras brīvlaika lasīšanas
maratonā 2016” un par visvairāk uzkrātiem
punktiem saņēma Vita Stivriņa, Maksims Berestņevs un Džesika Zdanovska.
Juris Roga,
autora foto
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LIDIJA RIBKINA:
„CENŠOS PALĪDZĒT, AR KO VARU,
IZMANTOJOT CIGUN VINGROŠANU”
Pēdējās divās desmitgadēs arvien lielāku popularitāti rietumos iegūst
dažādi austrumu ārstnieciskās vingrošanas veidi, tostarp cigun ar vijīgām
un lēnām kustībām un pareizu elpošanu ar vēderu (diafragmu). Šogad
Ķīnas izcelsmes atveseļošanas metodika – cigun prakse – ir pieejama arī
Krāslavā, pirmās nodarbības notika jau šī gada pavasarī. Visu vasaru divas
reizes nedēļā cigun nodarbības vadīja sertificēta instruktore Lidija Ribkina.
- Kas ir cigun?
- Tā ir metode, kas palīdz ilgāk saglabāt
labu veselību. Ja regulāri nodarboties ar cigun, slimības aiziet uz visiem laikiem. Cigun – tā ir kustība, elpošana un doma, šo
triju darbību savienojums. Ja nepietiek viena vai divu no šiem trim elementiem, mūsu
organisms saslimst. Piemēram, es pazīstu
cilvēkus, kas nodarbojas ar ﬁtnesu. Muskuļi
ir kārtībā, bet vīrusi viņiem uzbrūk, un stresu ietekmē viņi neiztur arī emocionālo slodzi. Vēl viens piemērs - dāma praktizē tikai
pareizo elpošanu, bet sāpes mugurā traucē
viņai izpildīt ikdienas darbus. Ļoti izglītots
cilvēks, daudz ko zina par dažādām enerģijām, taču pārvietojas ar grūtībām un mokās
emocionālās nelīdzsvarotības dēļ. Ir obligātas trīs darbības kopā, ķermeņa, dvēseles un
gara vienotība. Cigun metodika māca iegūt
enerģiju un pārvaldīt to.
Cigun palīdz, ja ir problēmām ar elpošanas sistēmu, balsta un kustību aparātu, dažādi nervu sistēmas traucējumi. Piemēram,

sieviete pēc šķiršanās nevar atjēgties... Cilvēks zaudējis tuviniekus, un viņam depresija... Cigun palīdz arī tiem, kas ilgi sēž pie
datora, tiem, kas strādā atbildīgajā amatā.
Iesaku šo praksi arī tiem, kas jūtas apjukuši
un neredz izeju no kādas sarežģītas situācijas. Nav vērts vārīties savā sulā, jāiziet ārā
un jāsazinās ar cilvēkiem ne tikai internetā.
Grupā vienmēr ir jautrāk, bet kopējos sarunu
tematus vienmēr var atrast, svarīgi, lai būtu
vēlme saprasties ar citiem.
- Cik svarīgi ir nodarboties ar instruktoru, vai ir iespējams apgūt šo metodiku
arī patstāvīgi?
- Cilvēki vislabāk mācās, būdami saskarsmē ar citiem. Protams, sākuma stadijā
palīdzēs arī grāmatas un internets. Cigun
nodarbībās instruktors izstaro enerģiju, kas
pozitīvi ietekmē viņa mācekļus, un tā ir nozīmīgākā atšķirība.
- Kas apmeklē jūsu nodarbības (vecums, profesija utt.)? Vai ir daudz gribētāju?

CĀĻUS SKAITA
RUDENĪ
Kādu laiku ir aktualizēta Latvijas skolu sekmju reitinga tabula. Sarakstā ir 457 izglītības iestādes, kuru skaitā ir ģimnāzijas, vidusskolas,
pamatskolas, tehnikumi, profesionālās skolas
no visām mūsu valsts malu malām. Šajā reitingā izglītības iestādes tiek iedalītas pēc izglītojamo skaita „lielajās skolās”, kur vidusskolēnu
skaits ir lielāks par 100, un „mazajās skolās”,
kur iekļautas vidusskolas, kurās vidusskolēnu
skaits ir mazāks par 100, un pamatskolas.

Mūsu skola lepojas ar to, ka šogad Latvijas sekmju reitingā 93 „lielo skolu” konkurencē esam ierindojušies godpilnajā 17.vietā!
Arī centralizēto eksāmenu (CE) rezultāti ir iepriecinoši – mūsu ģimnāzijā vidējais CE rādītājs ir 62,33%, kas
ir daudz augstāks par CE vidējo rādītāju valstī ( 49,9%).
Mūsu ģimnāzisti mācību gada laikā ir nopietni mācījušies un piedalījušies dažādos konkursos, olimpiādēs,
par ko arī regulāri tika sniegta informācija masu medijos. Jāpiebilst vien, ka augstie rezultāti skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencēs Daugavpilī un Rīgā deva
iespēju skolēniem – Loretai Lisenokai (DU), Aivaram
Dunskim (DU), Annai Matejai (DU), Ņinai Pizānei (DU)
un Santai Petrinčikai (LU) - iestāties ārpus konkursa budžeta grupās, savukārt 3.vieta valsts olimpiādē vēsturē
Ievai Jokstei nodrošināja budžeta vietu Latvijas Universitātē. Arī visi pārējie šī gada ģimnāzijas absolventi ir īstenojuši savas ieceres.
Sirsnīgs paldies skolēnu vecākiem, kas vienmēr skolu
atbalsta visās tās iecerēs un idejās. Paldies skolotājiem
par nesavtīgo darbu, kas augļus nes vien pēc daudziem
gadiem.
Jaunā mācību gada sākums vienmēr ir brīnišķīgs atskaites punkts, kas ļauj sākt visu no gala, kas liek mainīt
ieradumus, lai uzsāktu ko nebijušu, interesantu un izvirzītu jaunus mērķus. Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīva vārdā novēlu visiem - lai katram ir lielāks vai mazāks
mērķis, apņēmība un neatlaidība tos piepildīt, lai gaisā
virmo labestība, sapratne un atbildība. Un neaizmirsīsim,
ka dzīve ir tieši tik interesanta, cik paši mēs to vēlamies!
Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece

- Tie ir dažāda vecuma cilvēki, sākot no 18
gadiem, ar dažādu ķermeņa uzbūvi un sociālo statusu. Visus viņus vieno viens mērķis:
uzlabot veselību, dzīvot ar baudu, priecājoties par pasauli un par saviem spēkiem. Jūlija beigās es ieguvu valsts licenci, lai īstenotu
programmu „Cigun - elpošanas vingrošana”,
un šajā sezonā es grasos pasniegt cigun arī
bērniem ar veselības traucējumiem.
- Cik ilgi jānodarbojas, lai būtu efekts?
Vai cilvēkiem pietiks pacietības un gribasspēka?
- Kustības, kas ir izpildītas vairākkārt,
kļūst nevainojamas. Ideāli ir praktizēt cigun
2 reizes nedēļā ar instruktoru, un mājās katru dienu. Bet, ja mājās nesanāk, divas nodarbības ar instruktoru noteikti vainagosies
ar pozitīvu rezultātu jau pēc 3-4 mēnešiem.
Protams, ne visiem piemīt liela pacietība un
gribasspēks. Galvenais - jūsu vēlēšanās uzlabot savu veselības stāvokli. Jā, ir arī tādi
cilvēki, kas atnāk un grib, lai instruktors visu
izdarītu viņu vietā. Bet instruktora mērķis sniegt palīdzību, parādīt, paskaidrot, koriģēt.
Savās nodarbībās es palīdzu apgūt to, ko
pārbaudīju uz savas ādas, tāpēc labi zinu, kā
sasniegt rezultātu pēc iespējas ātrāk.
- Kādu padomu jūs varētu dot tiem,
kas gribētu pamēģināt, bet pagaidām nav
pārliecināti par sevi, kautrējas, šaubās?
- Mans padoms ir ļoti vienkāršs: jūs jau
esat teikuši „a” – sākāt domāt, bet vēl šaubāties, kautrējaties par savām pārdomām.
Taču enerģija jau darbojas. Tad sakiet arī
„b” – pamēģiniet, un jums viss izdosies. Ci-

gun nodarbības Krāslavā notiek otrdienās un
piektdienās plkst.18.00 Raiņa ielā 13, trešajā
stāvā.
- Paldies par interviju!
Juris Roga
Lidijas kontaktinformācija:
t.26474805, facebook (Lidija Ribkina)

izglītība
RADOŠĀS DIENAS – STARTS JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM
Radošajās dienās, kas notika Krāslavas Valsts ģimnāzijā
16.- 18.augustā, piedalījos ar
lielāko prieku. Un piebildīšu,
ka šāda veida aktivitātēs šajā
skolā nebiju pirmo reizi, bet ceturto!

Jau otro vasaru jūnijā un augustā
visiem Krāslavas novada 6.-8.klašu
skolēniem ģimnāzijas skolotāji piedāvā jautru, aktīvu, radošu un izglītojošu darbošanos, bet augustā – arī
nakšņošanu skolā. Un katru reizi šajās
dienās piedalās daudz skolēnu: jūnijā
mēs bijām 32 dalībnieki, bet augustā
– 26. Radošo dienu laikā iepazinos ar
jauniem draugiem no Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas,
Varavīksnes vidusskolas, Poļu pamatskolas, citām novada skolām. Kopā
darbojāmies skolā – tēlojām teātrī,
modelējām cepures, spēlējām jautras
un tajā pašā laikā intelektuālas spēles,
ceļojām pa pilsētu dienā un vakarā pa
parku, kur mūs jau pie vārtiem sagaidīja pils grāfs! Mēs ar viņu spēlējām
spēles, likām puzli, viņš mums interesanti un atraktīvi stāstīja par Krāslavas
vēsturi un dažādiem notikumiem senajos laikos. Tad mēs visi kopā nobildējāmies un devāmies uz skolu nakšņot.
Ģimnāzijā mūs jau gaidīja jauni pārsteigumi, gara un interesanta vakara
programma. Skola vakarā bija atmodusies jaunam cēlienam: aktivitātes
bija izplānotas visām gaumēm un interesēm. Galda spēles, āķīgie uzdevumi,
atjautības spēles, ﬁlmu skatīšanās, diskotēka… Katrā kabinetā jauns pārsteigums un iespējas! 18.augusta rīts pienāca ļoti ātri, dažiem pat nebija laika
pagulēt! Ne pavisam izgulējušies, bet
priecīgi un laimīgi mēs pulcējāmies
uz noslēguma pasākumu. Skolotāji
atkal mūs pārsteidza (nezinu, pa kuru

laiku to varēja paspēt sagatavot!): bija
izveidots pārskats par visām dienām!
Tas bija tik interesanti – vērot sevi no
malas!
Liels paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotājiem par mums doto iespēju šādi darboties vasarā! Tas nekad
neapnīk, bet tieši otrādi – ar nepacietību gaidu nākamo tikšanās reizi.
Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas
ēdnīcas vadītājai Valentīnai Kazimirovai par garšīgajām ēdienreizēm un
bonusiņiem – gardumiņiem!

Paldies Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejam par interesantajām
aktivitātēm un labajiem padomiem,
ko sniedza Eduards Danovskis, kas arī
bija iejuties grāfa lomā!
Novēlu visiem saviem draugiem un
skolotājiem, lai jaunais mācību gads
būtu jauks, jauniem un labiem piedzīvojumiem bagāts.
Karīna Parazenko,
KVĢ radošo dienu dalībniece

6
darbi, notikumi, cilvēki
STIPRĀKIE - LIETUVIEŠI, MŪSĒJIE UZVAR KOMANDĀ!
27.-28. augustā Sīvera ezerā
notika tradicionālās starptautiskās sacensības zemūdens medībās
„Spearﬁshing Sivers Cup 2016”.
Pēdējos divus gadus sacensību rīkotājs ir „Zemūdens tūrisma klubs
„POSEIDON Krāslava””.
Biedrības vadītājs Eduards
Bergs pastāstīja, ka šīs sacensības
bija jubilejas – divdesmitās kopš
1995. gada. Tās tika izlaistas tikai
vienu gadu. Laika gaitā sacensības kļuvušas ļoti populāras, un
šoreiz tajās startēja 61 dalībnieks
no Latvijas (29), Lietuvas (29),
Krievijas (2) un Ukrainas (1). Vecākajam zemūdens medniekam
apritējuši 60 gadi, jaunākajam
– 24. Šajās sacensībās izpalika
zemūdens medību meistari no
Igaunijas un Vācijas, bet agrāk arī
šo valstu pārstāvji bija redzami
sacensību dalībnieku pulkā. Zemūdens mednieki tika pie zušiem,
līdakām, plaužiem un pirmoreiz
šo sacensību vēsturē arī pie sazāna jeb savvaļas karpas. Tiesa, ne
visi zemūdens mednieki bija veiksmīgi, dažs arī pēc ūdenī pavadītajām sešām stundām palika bešā.
Savukārt cits bija ļoti liels veik-

„RAITAI” – 15!
Bija 2001. gads, Latgales
novada deju svētki „Latgales sadancis” Višķos, kad
pirmo reizi tika skandināts
„Raitas” vārds. Tāpēc tieši
šo notikumu dejotāji uzskata par „Raitas” dzimšanas dienu. Piecpadsmit
gadu laikā jauniešu tautas
deju kolektīvs „Raita” ir nenogurdināmi dalījies savā
dejotpriekā,
piedaloties
Latgales deju svētkos Daugavpilī, Jēkabpilī, Preiļos,
Višķos, arī šeit pat – Krāslavā, ar citiem Latvijas tautas
deju kolektīviem sadancojot valsts mēroga deju pasākumos Valkā, Īslīcē, Rīgā
un citur.

Latvijas deju lielmeistaru atzinība ir ļāvusi „Raitai” piedalīties
Dziesmu un deju svētkos – krāslaviešu deju kurpju papēži Rīgā ir
skanējuši trijos Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos, kā
arī trijos Latvijas skolu jaunatnes
Dziesmu un deju svētkos. Nu deju
kolektīvs „Raita” ir ceļā uz 2018.
gada Vispārējiem dziesmu un deju
svētkiem, kas norisināsies Latvijas valsts simtgades zīmē. Tautas
deju kolektīva „Raita” vārds ir
skandināts ne tikai Latvijā, bet arī
ārpus tās – jaunieši ir priecējuši
latvju dejas baudītājus Čehijā, Polijā un Baltkrievijā.
Dejotāju un vadītāju maiņa,
neskaitāmie koncerti, sūrie mēģinājumi, gūtie panākumi ir „Raitas” ikdiena, tomēr pāri visam ir
dejotāju personība un savstarpējās attiecības. Tautas deju kolektīva vadītāja Valda Timule, kura
ar jauniešiem vienā deju solī lec
jau devīto gadu, savus dejotājus

sminieks, kuru atļautais nomedīto
zivju limits noteikti ierobežoja.
Šobrīd tas ir trīs viena nosaukuma
zivis vienam cilvēkam. Sacensību
pirmajā vakarā dalībniekiem tika
pasniegts īpaši labs cienasts, savukārt otrajā - vārīja zivju zupu un
norisinājās dažādas atrakcijas pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem. Notika lomu svēršana un
rezultātu apkopošana, kā arī uzvarētāju apbalvošana. Lomu svēršanā neiztika bez odziņas – paziņojot pirmos svēršanas rezultātus,
īpaši izrotātā krēslā ar trijžuburi
rokā tika apsēdināts un kronēts
loma īpašnieks, līdzko citam zemūdens medniekam svari uzrādīja
lielāku lomu, viņš krēslā nomainīja savu kolēģi, un tā tas turpinājās,
līdz tika noteikts uzvarētājs.
Zemūdens medību sacensības
uz ezera noritēja divas dienas,
katru dienu pa sešām stundām,
uzvarētājs tika noteikts gan individuālajā, gan komandu ieskaitē
(komandā trīs dalībnieki). Šī gada
27.-28. augustā notikušais „Sīvera kauss” vienlaikus bija pēdējais
posms Latvijas čempionātā.
Godalgotās vietas individuālā

ieskaitē izcīnīja lietuvieši.
Pirmo vietu komandu ieskaitē
izcīnīja mūsu komanda „POSEIDON Krāslava 2” - (Jānis Vēvers,
Ainārs Dzalbs, Artūrs Plinta);
Lielāko zivi (līdaka 6820 g) nomedīja Mantas Normantas (Lietuva).
Pasākumu ﬁnansiāli atbalstīja
arī Krāslavas novada dome.
Juris Roga
Elvīras Jančevskas foto

svētki un jubilejas

raksturo kā ļoti atbildīgus, un tas,
kas kolektīvā tik ilgi vieno dažāda
vecuma un tautību cilvēkus, ir dejotprieks. Arī attiecības starp vadītāju un dejotājiem ir izveidojušās
draudzīgas. V. Timule stāsta, ka
reizēm sajūtas jocīgi, kad kāds no
vecajiem „Raitiešiem” viņu uzrunā kā skolotāju, jo šajā vecuma
posmā dejotājus uztver kā līdzīgus. Tomēr ar vidusskolēniem, kas
ir gados jaunāki dejotāji, ir jāuztur
nošķirtas, bet veselīgas vadītāja
un dejotāju attiecības. V. Timule
uzsver, ka ikvienam vadītājam ir
būtiski, lai dejotāji izdara to, ko no
viņiem prasa, - lūk, tas ir veicinājis „Raitas” meistarību, tehnisko
līmeni un izpildījumu, piemēram,
salīdzinot „Raitas” uzstāšanos
desmit gadu jubilejas koncertā
2011. gadā un Krāslavas pilsētas
svētkos 2016. gadā. Gadu gaitā
dejotās dejas ir cēlas un iznesīgas.
„„Raitas” vecais sastāvs nav iecienījis sižetiskas un raksturdejas.
Deja, kas ir raksturīga „Raitai” un
repertuārā ir jau no 2008. gada vasaras, ir „Man deviņi bāleliņi”, tāpat arī ar vidusskolēniem atjaunojām „Tymā upis molā”, kas pirmo
reizi tika dejota 2007. gadā,” min
vadītāja. „Raitas” dejotāji V. Timuli ir pārsteiguši ne reizi vien
– katrā koncertā, parādot labāko
sniegumu, kāds tajā brīdī ir bijis

iespējams, katrā apdāvināšanā
pēc aizvadītiem Dziesmu un deju
svētkiem, katrā deju skatē, jo īpaši
2013. gadā, kad B grupā tika iegūta trīspadsmitā vieta republikā,
kas Vispārējos latviešu Dziesmu
un deju svētkos „Raitiešiem” ļāva
dejot Daugavas stadiona pirmajā
rindā. Tomēr lielākais un patīkamākais pārsteigums ir „Raitas”
vecā sastāva atkalapvienošanās –
tas kolektīva vadītājai ļauj strādāt
ar diviem sastāviem. Kopīgajos
mēģinājumos ieguvējs ir ikviens
– pieredzējušākie savas dejotprasmes atsvaidzina un noslīpē,
savukārt jaunākie tās pilnveido un
attīsta. Nu, kad jaunieši ir iedvesmojušies un dejotvēlmes pilni, ikviens cerīgi raugās uz nākošajiem
Vispārējiem latviešu Dziesmu un
deju svētkiem, iespējams, ceļazīmi izcīnot ar diviem sastāviem,
jo, kā reiz teikuši paši dejotāji:
„Dziesmu un deju svētki ir mūsu
mīļākie svētki.” Dejotāji atzīst, ka
ir grūti šķirties no kolektīva. „Raitā” ir īpaša gaisotne, kas pievelk
un vienaldzīgu neatstāj nevienu,
kas kaut reizi ir dejojis tajā. Spēja
par sevi priecāties un pasmieties,
atbildīgajos brīžos – saņemties un
koncentrēties piemīt katram „Raitietim”.
Ilze Andžāne,
Anatola Kauškaļa foto

reliģija
PAR DIEVMĀTES
AIZMIGŠANAS
SVĒTKIEM

Nesen Baznīca nosvinēja svētkus,
kas daudziem mūsdienu cilvēkiem
šķiet nesaprotami – tā ir Dievmātes
aizmigšanas diena. Kas ir šo svētku
pamatā? Par ko eņģeļi priecājas un
ko godina cari, ercenģeļi un eņģeļi?
Tie ir seni svētki, kas ir saistīti ar iemigšanu, īslaicīgu miegu. Šo iemigšanu cilvēki sauc par nāvi.
Jā, šajā dienā Visusvētā Dievmāte iegāja Dieva mūžīgajā valstībā,
atdeva Savu šķīsto dvēseli Dēla
un Kunga rokās. Vai cilvēka nāves
diena var kļūt par svētkiem? Jā,
protams. Arī Baznīca apliecina to
ar apustuļa Pāvela vārdiem: „ Jo
dzīvot man ir - Kristus un mirt - ieguvums” (Flp.1:21). Vai mēs, mūsdienu kristieši, varam kaut vai daļēji
piekrist šiem vārdiem? Kas mums
ir Kristus? Kādu lomu Viņš spēlē
mūsu dzīvē? Šie jautājumi mums
ir jārisina visa mūža garumā, bet
īpašu aktualitāti tie iegūst tad, kad
pienāk arī mūsu kārta stāties Dieva
priekšā.
Mums šķiet, ka cilvēce nemitīgi
attīstās, zinātniski tehniskais progress iet uz priekšu septiņjūdžu soļiem, aizraujot līdzi arī citus cilvēkus. Mēs protam izmantot dažādu
tehniku, datorus, mobilos telefonus,
veļas mazgājamās mašīnas, kolaiderus, kosmosa kuģus… Ar vienu
vārdu sakot, mēs zinām visu un par
visu. Taču mēs aizmirstam par to,
kas mēs esam. Diemžēl mūsu piedzimšanas brīdī mums netiek dota
lietošanas instrukcija. To varētu dēvēt par „Nemirstīgā instrukciju”.
Bez Dieva un Dieva svētības cilvēks nespēj atklāt savu potenciālu
un iegūt visu Dieva un esamības
pilnību. Varbūt tas ir pārāk rupjš
salīdzinājums, bet cilvēks bez Dieva un Dieva svētības līdzinās mobilajam telefonam (viedtālrunim,
aifonam, planšetdatoram), kas ir
izlādējies, vai ledusskapim bez
elektroenerģijas pieslēguma un tā
tālāk un tamlīdzīgi. Tas var būt ļoti
skaists. Tam (mobilajam telefonam)
var uztaisīt paliktni un tīksmināties
par to. Var aizsist ar to naglas vai
izrotāt to ar zeltu vai briljantiem.
Bet, kad parādās elektroenerģija,
izrādās, ka šai ierīcei ir milzīgas iespējas un daudzveidīgas funkcijas.
Var minēt arī citu piemēru. Iedomājieties vismodernāko un ātrāko automašīnu (teiksim, Bugatti
Veyron Super Sport). Un, piemēram, jūs gribat ar to pagāzēt-pabraukāt pa uzarto tīrumu, pa purviem un
pa dangām. Kāds būs rezultāts? Šai
mašīnai nepalīdzēs ne 1200 zirgspēku jaudīgs dzinējs, ne maksimālais ātrums 417 km/st. Neskatoties
uz savu skaistumu un jaudīgumu,
šis auto pārslogosies, iegrims, ben-

zīns beigsies, un mašīna noslāps. To
pašu var teikt arī par cilvēku, ja viņš
izmantos savu potenciālu, ar kuru
viņu apveltīja Dievs, nepareizā virzienā, viņš arī pārslogosies, iegrims,
noslāps.
Jau sen pagāja padomju laiki, bet
mēs vēl joprojām daudz ko attaisnojam ar tā vēstures posma apstākļiem. Ir pienācis laiks pamosties un
atjaunot mūsu dzīves garīgo pusi.
Bēdīga tendence liecina par to, ka
pretējā gadījumā par Dievu un par
cilvēka dvēseli atceras mirušā radinieki, kad aktualizējas jautājums
par to, lai apglabātu mirušo „cilvēcīgi”. „Dievs nav mirušo, bet dzīvo
Dievs, jo Viņa priekšā visi ir dzīvi”
(Lk 20:38).
Parasti tādā situācijā, kad gribam
izdarīt kaut ko labi un mums tas ir
svarīgi, mēs gatavojamies, izpētām šo jautājumu. Taču diemžēl
mēs dzīvojam civilizācijā, kur tāda
svarīga lieta kā atgriešanās mājās,
paradīzē, pie Dieva, nevienam nav
vajadzīga un tagad ir aizmirsta.
Ir liels gandarījums aizlūgt par
mirušo cilvēku, ja ir zināms, ka viņš
ar savu dzīvi, ar vārdiem un darbiem apliecināja savu ticību Kristum. Un tad nāve atkāpjas.
Kristus ir ieradies mūsu pasaulē,
tika piesists krustā un ir augšāmcēlies nevis vienkārši tāpēc, lai sniegtu mums cēlsirdības mācību stundu
un iedibinātu ētikas principus un
normas. Viņš atnāca, lai pestītu
mūsu grēcīgo dabu, izlaistu to cauri nāves kalvei, augšāmcelties un
sniegtu mums jaunu, svētītu cilvēkdieva Miesu un Asini, pateicoties
Euharistijas sakramentam.
Baznīcai ir nenovērtējama Sakramentu bagātība - Gandarīšanas, Ordinācijas, Eiharistijas Sakraments kristiešiem tā ir dāvāta kā dārglieta,
kā neaizstājamas zāles nemirstīgai
dvēselei.
Un mums, kristiešiem, ir jāpārvar
sava bezgalīgā aizņemtība, slinkums, mazticība un viss pārējais,
kas liedz mums iespēju atnākt pie
Dieva. Jo mēs glabājam sevī nenovērtējamu dārgumu - dvēseli, kura
var dzīvot mūžīgi, tikai savienojoties ar Dievu.
Priesteris Rostislavs Terehovs

līdzjūtības
Aiziet var,
Bet ne mūžam tik tālu,
Lai caur ziediem un atmiņu vāliem
Neskanētu atmiņu balss.
Sāpju brīdī izsakām līdzjūtību un esam kopā ar sava bijušā dejotāja
ERNESTA STIVRIŅA piederīgajiem.
Izvaltas pagasta deju kolektīvs „RUDŅA”
Izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem un draugiem,
Dinu Grigorjevu mūžībā aizvadot.
Krāslavas novada dome
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svētki un jubilejas

„KOSMISKAIS”
IEVĀRĪJUMS
Augustā Indrā tika svinēti tradicionālie „Ievārījuma
svētki”. Šogad savu ievārījumu vārīja Indras ciemata Gagarina un Tereškovas ielas iedzīvotāji. Ielas ar šādiem
„kosmiskiem” nosaukumiem ir saglabājušās Indrā, tādēļ
arī tika nolemts vārīt „Kosmisko ievārījumu” no Indras ķiršiem.

Ilona Kangizere, viena no aktīvākajām Gagarina ielas iedzīvotājām, prezentējot „Kosmisko ievārījumu”, stāstīja: „Ķirsis ir līdzīgs
planētai, jo tā centrā ir kodols, un
apkārt mantija”. Ievārījuma svētki
norisinājās priecīgā un optimistiskā noskaņojumā. Gagarina un
Tereškovas ielu iedzīvotāji piedāvāja svētku viesiem daudzveidīgus cienastus, Krāslavas novada
pašdarbības kolektīvu dalībnieki
pieskandināja Indras „Dziesmu
kalnu” ar mūzikas skaņām, un
arī laika apstākļi ļāva cienāties ar
ievārījumu ne tikai svētku dalībniekiem, bet arī lapseņu pulkiem,
kuri tāpat kā visi priecājās par
saulaino dienu.
Svētku noslēgumā Gagarina un

Tereškovas ielu iedzīvotāji iestādīja Indras „Zaptes dārzā” plūmju kociņus ar cerību pēc dažiem gadiem izvārīt „Kosmisko plūmju ievārījumu”.
Tradicionālie „Ievārījuma svētki” tiks svinēti arī nākamgad. Stafeti
pārņem Blaževiča ielas iedzīvotāji, kas ir viena no vecākajām Indras
ielām.

MĒS KOPĀ SPĒJAM
PRIECĒT UN PRIECĀTIES
Kalniešu pagasta svētki sākās ar izklaidēm bērniem – Kalniešu pamatskolas stadionā
tika izvietotas daždažādas piepūšamās atrakcijas, papildus tām bērnus izklaidēja klauns
un varēja iegādāties dažādus saldumus. Kopā ar mazajiem bērniem atrakciju parku apmeklēja māmiņas un tēti, vecvecāki.
Vakarpusē cilvēki pulcējās vietējā tautas namā, lai pagasta svētku turpinājumā noskatītos daudzpusīgu koncerta programmu, ko nodrošināja mūsu pašu novada un kaimiņu
novadu pagastu amatierkolektīvi un solisti.

Skaistas, Indras, Konstantinovas, Svariņu, Grāveru un tautas
nama saimnieku - Kalniešu –
kolektīvi spēja aizraut klausītājus un skatītājus tā, ka par aplausu trūkumu nudien nenākas
sūdzēties. Varbūt skatītāju zālē
varēja būt vēl vairāk, taču svētku dienas laika apstākļi bija tik
pateicīgi ražas novākšanai, ka
zemnieki neriskēja ar ražu un arī
nevarēja atļauties veltīt atpūtai
retās saulainās dienas.
Starp citu, koncerta apmeklētājiem bija sarūpēts cienasts –
blakus tautas namam zem nojumes bija uzklāts galdiņš, kur bija
sagatavotas pankūkas ar medu.
Baudot gardumus, ikviens neviļus aizdomājās par zemnieka
ikdienu, kurš izaudzējis graudus
pankūku miltiem, ievācis medu
un ko tik vēl ne.
Svētkus apmeklēja pagasta pārvaldes vadītāja Gundega
Grišāne, kas koncerta izskaņā
pateicās kolektīviem un visiem
citiem, kuri palīdzēja sarīkot šos
skaistos svētkus, to kulminācija
bija uguns šovs – jaunieši izpildīja dažādus aizraujošus elementus, spēlējoties ar uguni tā,
it kā būtu viens vesels. Uguns
šovs faktiski ir deja vai izrāde,
kuras laikā tiek izmantoti degošie rīki. Uguns cilvēkus fascinē,
tālab jebkurā pasākumā šova dalībnieki sagaida lielu skatītāju
uzmanību.
Kad liesmas nodzisa, bija pienācis laiks svētku diskotēkai.
Juris Roga,
autora foto

informācija
Šī gada 17. septembrī Rīgā, Strēlnieku laukumā plkst.12.00 notiks Latvijas pensionāru sapulce.
Krāslavas novada pensionāru biedrība aicina braukt gribētājus pieteikties pa tālruni
65622528 darba laikā 12. un 13. septembrī.
Ērika Zarovska
Izbraukums 17. septembrī plkst.7.30 no katoļu
Ilzes Zarovskas foto baznīcas.

Krāslavas novada pensionāru biedrība organizē pašvaldības amatpersonu tikšanās ar pilsētas mikrorajonu
iedzīvotājiem.
13. septembrī plkst.18.00 - Aronsona ielā,
14. septembrī plkst.18.00 - Skaistas
ielā (Berendejevkā).
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sports
24.septembrī plkst.12.00
notiks rikšotāju sacensības

Krāslavas novads,
Robežnieku pagasts, s.Kazinova

MOTORU RŪKOŅA VIENO
BRAUCĒJUS UN SKATĪTĀJUS
13. augustā Krāslavas autokrosa trasē, motoriem rūcot
un braucējiem prasmīgi vadot savus daudz redzējušos spēkratus, tika izcīnīts Krāslavas kauss 2016. Pirms sacensībām
nesen pārbūvēto trasi licencēšanas nolūkā apskatīja Latvijas automobiļu federācijas Krosa komisijas padomes vadītāja Inta Ulme ar kolēģi, un viņiem būtisku iebildumu pret
sacensību rīkotājiem nebija.

BALTIJAS VALSTU MAČSACĪKSTE
VIEGLATLĒTIKĀ

27.-28. jūlijā Igaunijā, Rakveres pilsētā, norisinājās
tradicionālā Baltijas valstu mačsacīkste vieglatlētikā
U-16 vecuma grupā, kur 21 vieglatlētikas disciplīnā
sacentās pa diviem labākajiem sava vecuma sportistiem no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Mūsu valsts
izlases sastāvā tika iekļauts Krāslavas Sporta skolas
audzēknis Artūrs Šarkovičs, kurš ar saviem vienaudžiem spēkojās tāllēkšanas sektorā.
Neskatoties uz nelielām traumām, Artūrs nostartēja
teicami, uzrādot savu personīgo rekordu un sezonas
labāko rezultātu U-16 vecuma grupā. Viņš pārliecinoši uzvarēja šajās sacensībās, aizlecot 6 metrus 75 centimetrus, kas atbilst pirmajai pieaugušo sporta klasei.

Viktors Beinarovičs,
Krāslavas Sporta skolas direktors

AIZRITĒJIS VELOKAUSS „KRĀSLAVA – 2016”!

Krāslavā autosports vienmēr bijis cieņā un tam nav trūcis nez pašu dalībnieku, nez viņu atbalstītāju un līdzjutēju trases malā. Arī šoreiz sacensības izdevās spraigas un baudāmas, turklāt visā tajā procesā bija pa
kādai odziņai. Piemēram, vienam dalībniekam pēc motora bojājuma tā arī
neizdevās atgriezties trasē, lai gan vesela brigāde cītīgi strādāja un bojāto
motoru nomainīja pašu spēkiem, izceļot no motortelpas to ar rokām un
vietā ieliekot citu. Bet, ak vai – pirms iedarbināšanas atklājās problēma
ar sajūgu, un tā labošanai vairs neatlika laika. Mašīnas lūza arī citiem
braucējiem, dažu labu dalībnieku motorizētais rumaks nežēlīgi pievīla jau
pirmajā braucienā, un, lai mērs pilns - uz starta līnijas, savukārt citu trases
vidū, vēl kāds iekļuva sadursmē, gadījās arī kūleni apmest... Tā vai citādi,
bet pēc veiktajiem remontdarbiem starp braucieniem trasē atgriezās faktiski visi un dažs pat spēja izcīnīt vietu uz pjedestāla.
Visvairāk dalībnieku bija pieteikušies startam „VAZ klasika” grupā.
Tajā ar pašu sagatavotajiem spēkratiem startēja 12 jaunieši no Krāslavas
un Ludzas. Pēc trim braucieniem atbilstoši sakrātajam punktu skaitam
ﬁnālā iekļuva desmit labākie, no kuriem trešo vietu izcīnīja Juris Koževņikovs (Krāslavas novads).
Krāslavas novada pašvaldība parūpējās, lai balvas būtu gana vilinošas:
par pirmo vietu - akumulators, par otro - akumulatora lādētājs, par trešo eļļas kanna. Protams, katram tika arī kauss un šampanietis, ar ko nolaistīt
konkurentus un līdzjutējus! Tika nolemts apbalvot arī ceturtās (Jevgēņijs
Grauba, Krāslava) un piektās vietas ieguvēju (Igors Panﬁlo, Krāslava).
Priekšpiedziņas klasē dalībnieku skaits bija krietni mazāks, tālab šajā
grupā balvas tika pasniegtas tikai tiem, kuri kāpa uz goda pjedestāla.
Trešajā vietā ierindojās krāslavietis Ilmārs Jurāns.
Guntars Jeminejs, trases galvenais tiesnesis: „Šīs sacensības bija pirmās un vienīgās šogad, jo iekavējās licenzēšanas jautājums, bet vispār
mums ir vēlme šādas sacensības rīkot vismaz divas reizes gadā, jo ir pieprasījums un skatītājiem tās patīk. Tiesa, šogad dalībnieku un skatītāju
bija mazāk nekā pērn, bet vienalga to bija daudz.”
Juris Roga, autora foto

REZULTĀTS NELIEK SEVI ILGI GAIDĪT!
Augustā Jēkabpilī notika Latvijas nūjošanas čempionāta 3.posms „Latgales kauss”.
Krāslavas pārstāvji - Diāna Kononova un Nikolajs Fiļčenkovs pirmo reizi piedalījās šajās sacīkstēs. Un bez liekas kautrēšanās var pateikt – viņi
uzrādīja teicamu rezultātu! Diāna izcīnīja 3.vietu sieviešu konkurencē vecuma grupā S1, bet Nikolajs ieguva kausu par 3.vietu vīriešu konkurencē
vecuma grupā V1. Viņi abi pārvarēja vissarežģītāko distanci (21 kilometrs),
ko viņi paveica mazāk nekā 3 stundu laikā. Jāuzsver, ka tas ir republikas
mēroga čempionāts! Kā redzat - rezultāts neliek sevi ilgi gaidīt!
Priekšā vēl divi 2016. gada valsts čempionāta posmi: septembrī – Jūrmalā un oktobrī - Ogrē. Vēlam veiksmi Diānai un Nikolajam!
Krāslavas novadā ir radīti visi nepieciešamie apstākļi nūjošanas tehnikas
profesionālai apguvei: ir sertiﬁcēts instruktors - Aleksandrs Lahtionovs, ir
labi celiņi nūjošanai mežā un pilsētā. Un galvenais - ir nūjotāju grupa, kurai
var pievienoties ikviens gribētājs! Aicinām uz nodarbībām, jūs vēl varat
paspēt piedalīties šī gada Latvijas čempionātā!
Aleksandrs Lahtionovs
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

20. augustā Baltiņos, Krāslavas novadā, jau otro
gadu pulcējās velosporta entuziasti, kas bija noskaņoti
ne tikai sacensties savā starpā, bet arī aktīvi un lieliski
pavadīt laiku. Arī šogad velosporta cienītāji bija ieradušies no Krāslavas novada, Dagdas, Aglonas, Preiļiem, Talsiem, Daugavpils, Vaboles, Riebiņu novada,
Viesītes, Ilūkstes novada un Šķeltovas. Patiess prieks,
ka šogad dalībnieku skaits ir pieaudzis.
Velokausa trases viens aplis, kurš bija 4 km garš,
ietvēra vairākus kāpumus un nobraucienus, kā arī dažāda platuma ceļus, tādējādi mudinot sacensību dalībniekus būt modriem visas trases garumā. Sacensību

dalībnieki sacentās 4 km, 8 km, 12 km, 16 km, 20 km
un 24 km garās distancēs, atbilstoši savai vecuma grupai. Velosporta entuziastus īpaši iedvesmoja 83 gadus
vecs dalībnieks Romāns Saušs, kurš godam veica 16
km garu distanci!
Rezultāti pielikumā. Bildes no velokausa „Krāslava
- 2016” var aplūkot šeit: https://failiem.lv/u/dzggg5aa
Īpašs paldies Krāslavas novada domei par ﬁnansiālu
atbalstu! Savukārt z/s „Gliemji” paldies par sagādātiem patīkamajiem un gardajiem pārsteigumiem godalgoto vietu ieguvējiem!
Diāna Vanaga, biedrība „Sportists”

MAZS CINĪTIS GĀŽ LIELU VEZUMU
12. augustā Daugavpilī savu varēšanu parādīja FK „Krāslava” jaunākā Latgales čempionāta dalībniece – U8 vecuma grupa. Lai
piedalītos ﬁnālā, 16. maijā un 8. jūnijā bija
jānovada 6 spēles, piecās no tām uzvarot un
vienā izspēlējot neizšķirtu.
Finālā tika uzvarētas visas komandas, līdz
ar to vēl viens Latgales čempionu kauss ir
atceļojis uz Krāslavu.
Pēc trīs gadu intensīviem treniņiem
Krāslavas futbolisti šogad ir parādījuši labākos rezultātus gandrīz visās vecuma grupās
gan telpu futbolā, gan uz stadiona. Svarīgi ir
neapstāties pie sasniegtā un turpināt spodrināt Krāslavas kā sportiskas pilsētas slavu.
Paldies par paveikto audzēkņiem un trenerim Vadimam Atamaņukovam! Paldies
par atbalstu Krāslavas novada domei, sporta
skolai un audzēkņu vecākiem
Sandra Djatkoviča

sludinājumi

 Pērk sieviešu
vai motorolleru, var būt lietots.
Т.22352311.
 Nozaudēti dokumenti uz Ērika
Saksona vārda. Lūgums atdot pret
atlīdzību. Т. 25386886.
 Palīdzu atrisināt jautājumus,
izmantojot zināšanas astroloģijā.
Izskaidroju situāciju, ņemot vērā
zinātniskos kritērijus un personas datus. Ar maģiju un buršanu
nenodarbojos. Konsultāciju sfēra - veselība, bērni, partnerattiecības, laulība, ﬁnanses un daudz
kas cits. zvezda166@inbox.lv, t.
29386985.
 Ir vajadzīgi kokgāzēji un palīgstrādnieki pastāvīgam darbam.
Instrumenti un transports tiks
nodrošināti. Samaksa par kubatūru. Sīkāka informācija pa tālr.
27743200.
 Pārdod pārtikas kartupeļus. Т.
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Tālr. 65681765
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26325356.

mēbeles, sadzīves tehniku. Viss no

kopā ar bamperi. Lūgums atdot
pret atlīdzību. T.29363224.
 Pārdod lietotu elektrisko ēveli,
kokapstrādes darbgaldu, piekabi
motoblokam. Т.29395162.
 Pārdod medu. Т.26363427.
 Pārdod 1-istabas dzīvokli
Aronsona ielā 16, 30 m2, 467.
sērija, labā stāvoklī. Cena – pēc
vienošanās. Т.28699500.
 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.
 Ir vajadzīgas šuvējas - darbam
un apmācībai. Т.26980956.
 Pārdod stūra dīvānu teicamā
stāvoklī, nedārgi. Т.26754643.
 Digitālā,
virszemes
un
satelīttelevīzija. Antenu, dekoderu
uzstādīšana,
regulēšana,
apkalpošana, remonts. Т.26344829.
 Pārdod elektroērģeles, mūzikas
centru, korpusa mēbeles un mīkstās

Germans (bijusī darbnīca Miesnieku
ielā).
 Pārdod mēbeļu ražošanas atliekas, jaunas un lietotas mēbeles: gultas, bērnu divstāvu gultas, virtuves
mēbeles, žurnālu galdiņus, sienas
plauktus, nakts galdiņus, lietotas
caurules, metāla plāksnes (5 mm),
elektrodzinējus, elektrokabeļus, grīdas svarus - līdz 1 tonnai, terašu dēļus. Т.29517757.
 Pārdod privatizētu 2-istabu
dzīvokli Rīgas ielā, Krāslavā ar
krāsns apkuri. Plastikāta logi,
vannas istaba ar tualeti kopā, titāns. Pagrabiņš, šķūnis malkai.
Centralizēta gāzes padeve. Labi
kaimiņi. Cena pēc vienošanās.
Tālr.26551245.
 Izīrē garāžu, pārdod paklājus,
tepiķus. Т. 26046404.

 Krāslavā ir nozaudēta auto- Vācijas. T.22053960.
mašīnas
numura zīme (ЕK8094)  Televizoru remonts. T.29703639,
velosipēdu
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