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INDRAS PAMATSKOLA
SAVĀ „SKOLAS SOMĀ” IELIEK...
Septembra nogalē Indras pamatskolas 4. klases skolēni projekta
„Latvijas skolas soma” ietvaros
apmeklēja Andrupenes lauku sētu,
kur varēja droši pasoļot pa purva
takas laipu, izpētot dabaszinību
stundās iepazītos augus, bet no
kalna apskatīt burvīgu mūsu Latgales dabas ainavu. Turpinājumā
bērni, paši būdami no laukiem, ar
lielu interesi apskatīja ēkas, kurās
dzīvoja un strādāja mūsu senči,
noklausījās stāstus par to, kāda
bija seno latgaliešu sadzīve, darbs

un atpūta.
Ar lielu prieku skolēni piedalījās radošajās darbnīcās: savām
rokām gatavoja kļockas un „picu
– kokoru” (to aromāts, mēs domājam, aizlidoja pat līdz Indrai), bet
no māla uzbūra jaukas ﬁgūriņas.
Un kāds gan ir brauciens bez izpriecām?! Lielās šūpoles vilināja
mazos ekskursantus jau no paša
sākuma! Un apskates ekskursijas
noslēgumā visi 15 brašie zēni un
meitenes kārtīgi izšūpojās (ievērojot, protams, drošības noteiku-

mus, ko pirms šūpošanās atkārtojām!)Gribam pateikties lauku
sētas vadītājai Skaidrītei un jaukajām saimniecēm par interesanti
un izzinoši pavadīto laiku Andrupenes lauku sētā, Indras pagasta
pārvaldei par piedāvāto transportu
un autobusa vadītājam Jānim Grabovskim par ātru un drošu ceļu.
Ilona Beitāne-Špaka,
Indras pamatskolas
4. klases audzinātāja

Uzsākti remontdarbi Pārceltuves ielā, plānots, ka tie tiks pabeigti nākamajā gadā.
Elvīras Škutānes foto
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SĀC
REALIZĒT
SAVU IDEJU!

Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) Daugavpils biznesa inkubators aicina jaunus un
aktīvus uzņēmējus realizēt savas
biznesa idejas, piedāvājot bezmaksas konsultācijas biznesa stratēģijas
izstrādē, kvalitatīvas apmācības un
radošu biroja vidi.
Jaunajiem uzņēmējiem parādīsies virkne iespēju sava produkta
vai pakalpojuma popularizēšanai,
piedaloties izstādēs Latvijā un ārpus tās, pilsētas svētkos, forumos un
festivālos.
LIAA Daugavpils biznesa inkubators piedāvā telpas Viestura ielā 2,
kuras atvērtas kopstrādei ikvienam,
kam nepieciešama biroja vide un
aprīkojums produktīvam darbam.
Tas ir viens no veidiem, kā inkubators var atbalstīt jaunus biznesa
ideju autorus, radot iespējas strādāt
kopradē ar citādi vai līdzīgi domājošiem, veidojot savstarpējo sadarbību
un iegūstot jaunus kontaktus.
Iesniedzot pieteikumu līdz 31.
oktobrim pirmsinkubācijas programmā, jau novembra otrajā pusē
būs iespēja piedalīties apmācību
programmā „Biznesa skola”, kurā
tiks pasniegti biznesa pamati ar lektoriem no „TechHub Riga”.
LIAA Daugavpils biznesa inkubators jau atbalstīja 64 biznesa idejas no Daugavpils, Līvānu, Preiļu,
Krāslavas, Aglonas, Ilūkstes, Dagdas, Vārkavas un Riebiņu novada
un var palīdzēt arī Tev!
Kontaktinformācija:
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūra, Viestura iela 2, Daugavpils, tālrunis: +371 62401094,epasts: daugavpils@liaa.gov.lv

PAR MAKSAS
AUTOCEĻIEM

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī informē, ka
saskaņā ar Baltkrievijas Republikas Prezidenta 2018. gada 24. jūlija
dekrēta Nr. 292 „Par 2019. gada II
Eiropas spēļu sagatavošanas un īstenošanas pasākumiem” 2. punkta
2.12. apakšpunktu no 2019. gada
10. jūnija līdz 2019. gada 10. jūlijam tiek atbrīvoti no ceļu nodevas
par Baltkrievijas maksas autoceļu
lietošanu maksas autoceļu lietotāji,
kuri izmanto transportlīdzekļus ar
tehniski pieļaujamo kopējo masu
līdz 3,5 t un to vilktās piekabes.
Maksas autoceļa lietošana šajā
laika periodā norādītajai transportlīdzekļu kategorijai notiek bez
maksas autoceļa lietošanas līguma
noslēgšanas, transportlīdzekļa reģistrācijas BelToll sistēmā un elektroniskās apmaksas ierīces uzstādīšanas transportlīdzeklī.
Pievēršam jūsu uzmanību tam, ka
jau no 2019. gada 11. jūlija plkst.
00.00 pārvietošanās pa Baltkrievijas
maksas autoceļiem notiks ierastajā
režīmā, proti, maksāšanas pienākums no šā laika attieksies uz šādām
transportlīdzekļu kategorijām:
- transportlīdzekļi ar tehniski pieļaujamo kopējo masu virs 3,5 t;
- transportlīdzekļi ar tehniski
pieļaujamo kopējo masu līdz 3,5 t,
kas reģistrēti ārpus Eirāzijas Ekonomiskās Savienības (Baltkrievija,
Krievija, Kazahstāna, Kirgizstāna
un Armēnija).
Sīkāka informācija par transportlīdzekļu pārvietošanos pa Baltkrievijas Republikas maksas autoceļiem
ir pieejama elektroniskas ceļu nodevu apmaksas sistēmas (BelToll) oﬁciālajā tīmekļvietnē - www.beltoll.
by.

2
informācija
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2018. gada 2. oktobrī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 18 administratīvo
pārkāpumu lietas:
par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu, personai lietvedība
tika izbeigta, pamatojoties uz LAPK
239.panta 1.daļas 1.punktu;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas
un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu)
vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā, personai tika uzlikts naudas
sods 7 EUR apmērā;
par ceļu zemes nodalījuma joslas
piegružošanu vai piesārņošanu, kā
arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā
bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas,
personai tika uzlikts naudas sods 70
EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, personai tika
uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas
un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu)
vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā, personai tika uzlikts naudas
sods 7 EUR apmērā;
par apzināti nepamatotu policijas
izsaukšanu, personai tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
par alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, tika izteikts
brīdinājums;
par gaisa, zemes, mežu vai iekšējo ūdeņu (virszemes vai pazemes)
piesārņošanu ar notekūdeņiem, ķīmiskām vielām, tai skaitā bīstamām
vai citām kaitīgām vielām, materiāliem vai atkritumiem, piegružošanu
vai citādu kaitīgu iedarbību uz tiem
jebkādā veidā personai tika uzlikts
naudas sods 70 EUR apmērā;
par sadzīves atkritumu radītāja vai
īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības
organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā, personai tika uzlikts naudas
sods 70 EUR apmērā;
par ielu un citu sabiedrisko vietu
piegružošanu ar sadzīves vai cita veida atkritumiem, personai tika uzlikts
naudas sods 10 EUR apmērā;
par ubagošanu personai tika uzlikts naudas sods 14 EUR apmērā;
par namīpašumam pieguļošās teritorijas zāles nenopļaušanu, personai
tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;
par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez
uzraudzības, vecākiem tika izteikts
brīdinājums;
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, abiem vecākiem tika izteikts brīdinājums;
par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez
uzraudzības, personai tika izteikts
brīdinājums;
par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā personai tika uzlikts
naudas sods 10 EUR apmērā;
par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā personai tika uzlikts
naudas sods 320 EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā
sēde notiks 2018. gada 6. novembrī
plkst.13.00 Krāslavas novada domes
20. kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAR VALSTS VESELĪBAS
APDROŠINĀŠANU

Valsts veselības apdrošināšanas
ieviešana ir sociāli taisnīga pret
legālajiem darba ņēmējiem – iedzīvotājiem, kuri veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā
nodokļu režīmā. Vienlaikus par
sociāli mazaizsargātām grupām
rūpējas valsts, apdrošinot tās automātiski.
Ieviešot valsts veselības apdrošināšanu, no 2019. gada 1. janvāra
Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pamata un pilnā “groza” pakalpojumos.
Valsts apmaksāto medicīnas
pakalpojumu pamata grozā, kas
pienāksies ikvienam Latvijas iedzīvotājam neatkarīgi no tā, vai
viņš maksājis nodokļus vai ne:
- neatliekamā medicīniskā palīdzība – Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu
uzņemšanas nodaļas, steidzamās
medicīniskās palīdzības punkti,
stacionāri. Neatliekamā medicīniskā palīdzība slimnīcā līdz dzīvības briesmu novēršanai;
- ģimenes ārsta sniegtā aprūpe (proﬁlaktiskās apskates, vakcinācija, mājas vizītes atbilstoši
Ministru kabineta noteiktajai
kārtībai) un ģimenes ārsta praksē
veiktās manipulācijas;
- diagnostiskie izmeklējumi,
kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu – ģimenes ārstam ir tiesības
nosūtīt pacientu uz valsts apmaksātiem diagnostiskajiem izmeklējumiem un laboratoriskajām analīzēm, kuru rezultātu izvērtēšana
ir ģimenes ārsta kompetencē;
- valsts organizētais vēža skrīnings (proﬁlaktiskās pārbaudes);
- grūtnieču aprūpe un dzemdību
palīdzība;
- ārstniecība, tai skaitā kompensējamās zāles personām ar psihisku slimību, atkarībām, cukura
diabētu, infekciju slimībām, piemēram, HIV, AIDS, tuberkulozi;
- hroniskās hemodialīzes, hemoﬁltrācijas un perioneālās dialīzes procedūras (procedūras pacientiem ar nieru mazspēju);
- onkoloģija – tai skaitā «zaļais
koridors», ārstēšana, medikamentu kompensācija, medicīniskā rehabilitācija;
- programma sirds un asinsvadu
slimību agrīnai atklāšanai.
Pilnajā veselības aprūpes pakalpojumu grozā papildus būs
iekļauta:
- primārā aprūpe – tai skaitā
zobārstniecība bērniem līdz 18
gadu vecuma un atsevišķām iedzīvotāju grupām atbilstoši Ministru
kabineta noteikumos noteiktajam;
- ārstu speciālistu konsultācijas
un vecmāšu palīdzība – tai skaitā sporta ārsta sniegtie veselības
aprūpes pakalpojumi bērniem ar
paaugstinātu ﬁzisko slodzi, redzes
asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšana bērniem;
- laboratoriskie un diagnostiskas izmeklējumi ar speciālista nosūtījumu;
- medicīniskā apaugļošana;
- ārstniecība dienas stacionārā;
- ārstniecība stacionārā – tai
skaitā veselības aprūpes pakalpojumi traumatoloģijā un ortopēdijā
(traumu seku, kaulu un locītavu
slimību ārstēšana, ja par pakalpojuma nepieciešamību ir lēmis
traumatologs-otropēdu konsīlijs,
endoprotezēšanas operācijas u.c.),
orgānu un audu transplantācija
noteiktā apmērā;

- medicīniskā rehabilitācija;
- veselības aprūpe mājās;
- kompensējamās zāles un medicīniskās ierīces;
- psihoterateipiskā un psiholoģiskā palīdzība – tai skaitā metadona terapijas kabinetos sniegtie
veselības aprūpes pakalpojumi
noteiktos gadījumos;
- izdevumu atlīdzība par citās
Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīs un
Šveicē saņemtu plānveida ārstniecību (atbilstoši noteiktai kārtībai).
Pilns veselības aprūpes pakalpojumu grozs pienāksies brīvprātīgo iemaksu veicējiem un
vairāk nekā 20 valsts apdrošinātajām iedzīvotāju grupām
Pensionāri
- Iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši likumā «Par valsts pensijām»
vecuma pensijas piešķiršanai noteikto vecumu un saņem Latvijas
Republikas pensiju.
- Iedzīvotāji, kuri saņem izdienas pensiju vai speciālo valsts
pensiju.
Bērni
- Bērni vecumā līdz 18 gadiem.
- Bāreņi un bez vecāku gādības
palikušie bērni līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.
Izglītība
- Iedzīvotāji, kuri mācās vispārējās izglītības iestādēs, profesionālās pamatizglītības vai profesionālās vidējās izglītības iestādēs,
piedalās Eiropas brīvprātīgā darba, interešu izglītības vai jauniešu mobilitātes programmās vai ir
pilna laika studējošie.
Bērna audzināšana, kopšana
- Iedzīvotāji, kuri saņem bērna
kopšanas pabalstu vai vecāku pabalstu.
- Viens no vecākiem, kurš audzina bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem vai vismaz trīs bērnus vecumā līdz 15 gadiem.
- Iedzīvotāji, kuri saņem bērna
invalīda kopšanas pabalstu vai
piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu.
- Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzību par adoptējamā bērna aprūpi
pirmsadopcijas periodā.
- Iedzīvotāji, kuri saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu
pildīšanu.
Nodarbinātība
- Bezdarbnieki, kuri ir reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā. Svarīgi! Tiesības saņemt
medicīnas pakalpojumus valsts
veselības apdrošināšanas ietvaros,
iedzīvotājam ir vēl trīs mēnešus
no brīža, kad, piemēram, ir izbeidzis darba tiesiskās attiecības vai
zaudējis bezdarbnieka statusu.
Veselība, sociālā aprūpe
- Orgānu donori (personas, kuras līdz šim jau ir ziedojuši kādu
orgānu un ir reģistrētas Paula
Stradiņa klīniskās universitātes
slimnīcas orgānu donoru reģistrā).
- Iedzīvotāji, kuriem ir noteikta I vai II grupas invaliditāte (no
2021. gada janvāra – arī tad, ja ir
noteikta III grupas invaliditāte).
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā
cietušās personas.
- Iedzīvotāji, kuri saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas ir reģistrētas sociālo
pakalpojumu sniedzēju reģistrā.
- Iedzīvotāji, kuri ir izstājušies
no sociālo pakalpojumu sniedzēju

reģistrā reģistrētām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, lai saņemtu
sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā.
- Pilngadīgie iedzīvotāji, kuri
saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu
mājas pakalpojumus.
Citas iedzīvotāju grupas
- Politiski represētās personas
un nacionālās pretošanās kustības
dalībnieki.
- Tradicionālo reliģisko organizāciju mūki un mūķenes, kas dzīvo klosteros.
- Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas
valsts vai Šveices Konfederācijas
pilsoņi, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu
ģimenes locekļi.
- Sociāli apdrošinātu iedzīvotāju, kuri uzturas Latvijā sakarā ar
nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, bērni vecumā līdz
18 gadu vecumam.
- Sociāli apdrošināti iedzīvotāji,
kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātā
laulātais, kuram ir termiņuzturēšanās atļauja un viņš audzina bērnus
vecumā līdz septiņiem gadiem vai
vismaz trīs bērnu vecumā līdz 15
gadiem.
- Iedzīvotāji, kuri ir cietuši no
vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un cilvēktirdzniecības
upuri, kuru statusu apliecina procesa virzītāja lēmuma kopija vai
tiesībaizsardzības institūcijas izziņa (Ministru kabinets nosaka laikposmu, kurā minētie iedzīvotāji ir
uzskatāmi par apdrošinātiem)
- Apcietinātie un notiesātie, kuri
izcieš sodu brīvības atņemšanas
iestādēs.
Ja iedzīvotājs nav legālais
darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas
vispārējā nodokļu režīmā, un
neatbilst kādai no valsts apdrošinātām iedzīvotāju grupām, lai
saņemtu pilnā «groza» medicīnas
pakalpojumus, nepieciešams veikt
apdrošināšanas iemaksas:
2018. gadā – 51,60 eiro /gadā (1
% no minimālās mēnešalgas gada
apmēra)
2019. gadā – 154,80 eiro /gadā
(3 % no minimālās mēnešalgas
gada apmēra)
2020. gadā – 258,00 eiro /gadā
(5 % no minimālās mēnešalgas
gada apmēra)
Svarīgi! Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2019. gadu var
veikt vienlaicīgi ar maksājumu
par 2018. gadu vai arī atsevišķi
2019. gadā (piemēram, janvāra
sākumā). Veicot abas apdrošināšanas iemaksas vienlaicīgi, kopā
ir jāmaksā 206,40 eiro.
Veselības apdrošināšanas iemaksu par 2020. gadu varēs veikt
2019. gadā.
Veselības apdrošināšanas iemaksu par konkrēto gadu nevar
veikt pa daļām.
Noskaidro, vai Tu jau esi apdrošināts!
Klientu apkalpošanas centrs bezmaksas informatīvais tālrunis:
80001234, Latgales reģions (Daugavpils): 65422236.
Interneta vietnē www.apdrosinaties.lv ir iespēja aizpildīt tiešsaistes (online) testu apdrošināšanas statusa noteikšanai.

KAS UN
AR KĀDIEM
NOSACĪJUMIEM
TAGAD
TIKS
ĀRSTĒTS?
Uz jautājumiem atbild
Krāslavas slimnīcas galvenā ārsta vietniece Jeļena
Ogorelova un PA „Krāslavas
slimokase” direktore Valentīna Leikuma.

- Paskaidrojiet, lūdzu, kas jāzina Krāslavas novada iedzīvotājiem par valsts obligāto veselības apdrošināšanu, kas stāsies
spēkā no 1. janvāra?
Jeļena Ogorelova:
- Ir svarīgi apzināties šīs sistēmas būtību. Veselības aprūpes
ﬁnansējums Latvijā sastāv no divām daļām – valsts ﬁnansējuma
un pacienta iemaksām. Piemēram,
par vizīti pie speciālista pacients
maksā 4,27 eiro (pacienta iemaksa), bet valsts piemaksā par šo pakalpojumu 15 eiro. Šīs divas daļas
veido pilnu pakalpojuma cenu.
Jaunais Veselības aprūpes ﬁnansēšanas likums paredz palielināt
valsts līdzﬁnansējuma daļu, ieviešot obligātās veselības apdrošināšanas sistēmu. Savukārt pacienta
iemaksas apmērs, saņemot valsts
apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, paliek nemainīgs.
- Citiem vārdiem sakot, izmaiņas, kas stāsies spēkā 2019. gada
1. janvārī, skars valsts ﬁnansējuma daļu un tos iedzīvotājus,
kuri nav nodarbināti legāli un
nemaksā sociālās apdrošināšanas nodokli saskaņā ar vispārējo nodokļu režīmu, kā arī nav
iekļauti 20 iedzīvotāju grupās,
kuriem tiek garantēta valsts apdrošināšana?
- Jā, pilnīgi pareizi. Manuprāt,
mūsu novadā izmaiņas skars galvenokārt tos bezdarbniekus, kuri
nav reģistrējušies Nodarbinātības
valsts aģentūrā, kā arī cilvēkus,
kas strādā ārzemēs.
- Daži iedzīvotāji uzskata,
ka tādā gadījumā, ja viņiem
pienākas valsts apdrošināšana
(piemēram, pensionāri), viņiem
vairs nav nepieciešams izmantot
„Krāslavas slimokases” pakalpojumus un apmaksāt tā saucamo „rozā grāmatiņu”.
Valentīna Leikuma:
- Tas tā nav. Iedzīvotāji, kuriem
ir „rozā grāmatiņa”, ir atbrīvoti no
pacienta iemaksas. Savukārt tiem,
kam nav „rozā grāmatiņas”, piemēram, par ģimenes ārsta apmeklējumu ir jāmaksā 1,42 eiro, par
vizīti pie speciālista – 4,27 eiro,
par ārstēšanos slimnīcā – 10 eiro
diennaktī utt.
- Vai „Krāslavas slimokase”
turpinās savu darbu nākamajā
gadā?
- Jā, 2019. gadā pašvaldības iestāde „Krāslavas slimokase” strādās pēc tādiem pašiem nosacījumiem kā 2018. gadā.

Informāciju sagatavoja
Elvīra Škutāne
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projekti

IERAUGI SKAISTO SEV APKĀRT

Šī gada saulainā vasara Krāslavas NC bibliotēkā noritēja spraigā
tempā, lietderīgi pavadot ikkatru
darba dienu.
Pavasarī ieplānotie mērķi, tai
skaitā Krāslavas novada domes izsludinātā projektu konkursa iecere,
pilnveidot bibliotēkas tēlu, septembrī sasniedza savu galarezultātu un priecē bibliotēkas apmeklētājus arī šodien. Ieraugi skaisto sev
apkārt! Ar tādu saukli Krāslavas
bibliotekāri gāja pretī savam mērķim, palīgos aicinot brīvprātīgos
gan bibliotēkas apmeklētājus, gan
ģimenes locekļus, kas vasara mēnešos atbrauca apciemot savus tuvākos no ārzemēm – Nīderlandes
un Anglijas. Arī darbu veicēju vecuma amplitūda bija visai plaša no
4 gadiem līdz 74 gadiem. Esam ļoti
gandarīti, ka šī projekta realizācijā
galvenokārt tika piesaistīti vietējie
uzņēmēji, tādi, ka SIA „GSK”, SIA
„DĀRZNIEKS”, SIA „VBKL” un
SIA „RH BŪVE”.
Bibliotēkas telpās tagad var sastapt mūsdienīgus augus, to izkārtojuma risinājumus, kas izveidoti
„ﬂorarium akvarium” kompozīcijās. Ar daudzveidīgiem mūžzaļiem

„Bērnu dzimumaudzināšana kad, ko un kā
runāt ar bērnu?”

27. oktobrī Krāslavas māmiņu klubs atklās jau trešo „Vecāku skolas” ciklu, un kā pirmā lektore uzstāsies
Krāslavā, kā arī visā Latvijā labi zināmā psiholoģe Diāna
Zande. Tā kā māmiņu klubam aktuālas tēmas ir bērni un
ģimene, tad šoreiz izvēlēts apskatīt vienu no sarežģītākajiem bērna vecuma posmiem - 3 līdz 4 gadi.

augiem un ziemcietēm tika papildināta esošā puķu dobe, kā arī pārstādīti bibliotēkas istabas augi. Veidojot bibliotēkas galvenās ieejas
pievilcīgāku izskatu, tika iekārtotas divas betonamakmens vāzes
viengadīgo vasaras augu stādīšanai
un citu sezonu tematisku noformējumu veidošanai, nokrāsots soliņš.
Veicinot bibliotēkas lietotāju velokultūru, tika izveidota velonovietne, izstrādājot neparastu velostatīva dizaina risinājumu – ESLASU
sadarbībā ar Aleksandru Savicki.
Bērnu literatūras nodaļā tika ie-

kārtots vismazāko lasītāju stūrītis,
tika iegādātas žalūzijas un paklājs.
Bibliotēkas abonementā, 1.stāvā,
tagad ir iegādāts un iekārtots stikla
skapis – vitrīna apmeklētāju interešu loka paplašināšanai, eksponējot
vērtīgus dekoratīvus suvenīrus un
lietas. Šobrīd, gatavojoties Latvijas simtgades svētkiem, Krāslavas
NC bibliotēkas telpās ir skatāma
izstāde „100 lietas Latvijai”. Esiet
laipni gaidīti bibliotēkā!
Nereģistrēta iedzīvotāju grupa
„Gaismas nesēji”

BĒRNU UN PUSAUDŽU IZGLĪTOŠANA
PAR PUBERTĀTI UN
SEKSUĀLI REPRODUKTĪVO VESELĪBU

2. un 3. oktobrī Krāslavas novada domes īstenotā projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros biedrības „Papardes zieds” darbinieki
– sabiedrības veselības speciālisti,
psihologi, veselības veicināšanas
konsultanti - četrās Krāslavas
novada izglītības iestādēs vadīja
bezmaksas izglītojošu interaktīvu
nodarbību ciklus 12-14 un 15-17
gadus veciem pusaudžiem un jauniešiem. Nodarbībās jaunākajiem
atbilstoši projekta mērķim tika
runāts par pubertāti, attiecībām,
sekstingu*, atkarībām, bet vecākie jaunieši diskutēja par lēmuma
pieņemšanu par dzimumattiecību
sākšanu/nesākšanu, par kontracepciju un seksuāli transmisīvajām infekcijām un HIV/AIDS, kā
arī par atkarībām.

DIĀNA ZANDE:

Pedagogu atziņas pēc nodarbībām:
„Šādas nodarbības ir noderīgas,
jo nav zināms, vai mājās par to
vispār pārrunā. Labāk, lai kāds atkārto, nekā kāds neuzzina.”
„Tā kā bērni kļūst vecāki, viņiem ir jāsniedz ieskats gan par
attiecībām, atkarībām, pubertāti.
Daudziem vecākiem (arī skolotājiem) nav viegli runāt ar bērniem
par šīm tēmām. Ir arī tādas lietas,
ko viņi bērnam var izstāstīt tikai
no sava redzes punkta.”
„Nodarbība bija organizēta ļoti
labi, visi uzmanīgi klausījās vadītāju un uzdeva interesējošos jautājumus.”
Pašu skolēnu vērtējums:
„Bija informatīvi, vēl vairāk
gribētos uzzināt par infekcijām”,
„Visa iegūtā informācija svarīga dzīvei un noderēs nākotnē”,
„Jauki, vadītājs labi saprot pusau-

džus”, „Man ļoti patika šī nodarbība, jo varēja uzzināt vairākus
viedokļus”, „Man bija ļoti interesanti, un es gribētu vēl vairāk par
to visu zināt”, „Bija patīkami strādāt komandā”.
Kopā šajās 2 dienās nodarbībās
piedalījās 124 Krāslavas novada jaunieši no Indras pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības. Nodarbību vadītāji bija iepriecināti par jauniešu atvērtību,
gatavību un prasmi diskutēt, ieinteresētību un ļoti sirsnīgo uzņemšanu.
Šī projekta ietvaros šādi nodarbību cikli Krāslavas novada mācību iestādēs notiks vēl 2 reizes.
Linda Pavlovska,
biedrības „Papardes zieds”
projektu vadītāja

Atgādinām, ka dalība gan „Topošo vecāku skolas”, gan „Vecāku
skolas” ciklā ir bez maksas. Lekcijas notiks Krāslavas kultūras nama
2. stāvā, Mazajā izstāžu zālē, uzreiz pēc „Topošo vecāku skolas” cikla
lekcijas, kuru vadīs audiologopēde Olga Solima (Daugavpils). Topošie vecāki, droši nāciet jau plkst. 11.00, un uzziniet vairāk par valodas
attīstību no dzimšanas līdz viena gada vecumam. Vēlams iepriekš pieteikties, bet, ja neesat paspējis to izdarīt, tas nekas - visi laipni gaidīti!
Savukārt Diānas Zandes „Vecāku skolas” cikla lekcijas sāksies
plkst. 13.30, un katra no lekcijām ilgs 2 h. Starplaikā - kaﬁjas pauze.
13.30 - Dzimumaudzināšana agrā vecumā.
15.30 - Bērnu attīstība triju - četru gadu vecumā un kā vecākiem
pārvarēt audzināšanas izaicinājumus?
Diāna Zande: „Agri vai vēlu vecākiem nākas no bērna mutes dzirdēt
jautājumu: „Kā rodas bērni?” vai „Kāpēc man nav krāniņš, bet brālim
ir?”. Vecākiem šķiet, ka tieši tad ir pienācis īstais laiks uzsākt bērniem
seksuālo audzināšanu, tomēr pieaugušie mēdz izjust diskomfortu, runājot par seksualitāti ar savu bērnu. Lai bērns izaugtu veselīgs, drošs
un pārliecināts par savu ķermeni, svarīgi, lai vecāki bērniem sniegtu
patiesu, vecumam atbilstošu informāciju.
Nodarbībā ieskicēsim bērnu seksuālo attīstību pirmajos dzīves gados un mēģināsim saprast, kā runāt ar bērnu par bērnu rašanos, dzimumatšķirībām un citiem bērniem svarīgiem jautājumiem? Vecāki
varēs saņemt atbildes arī uz sev svarīgiem jautājumiem, piemēram,
kā izturēties, ja bērns aizskar savas intīmās vietiņas? Kuram no vecākiem jāuzņemas atbildība par seksuālo audzināšanu - vai mammas
runā ar meitām un tēti - ar dēliem? Vai bērnu dakteru spēlītes ir tik
nevainīgas?
Trīsgadnieks - vienu brīdi liels, bet otru maziņš… Tikuši ārā no divgadnieka dumpošanās, vecāki drīz vien attopas ar nākamo izaicinājumu bērna attīstībā - triju četru gadu vecumā bērns pretojas vecākiem
un kārtībai, grib darīt lietas pa savam. Bērns tiecas izpaust savu iniciatīvu un patstāvību, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Kādi ir galvenie
bērna attīstības stūrakmeņi triju - četru gadu vecumā, kā sekmēt bērna
pašcieņas attīstību un pozitīvā veidā disciplinēt, kā sekmēt bērnu sadarbību ģimenē, kurā piedzimis nākamais mazulis? Kāpēc šajā vecumā mazuļi sāk mānīties, un kur bailēm aug kājas?”
Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem saņemsiet nodarbībā „Bērnu attīstība triju - četru gadu vecumā, kā vecākiem pārvarēt audzināšanas izaicinājumus?”.
Izmantojiet iespēju dzirdēt klātienē augsti kvaliﬁcētu speciālistu ieteikumus bērnu audzināšanā. Tiekamies 27. oktobrī Krāslavas Kultūras namā!
Izglītojošo pasākumu ciklu ﬁnansē Krāslavas novada dome ESF
projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Ieva Maļinovska,
Krāslavas māmiņu klubs

VALSTS NODROŠINĀTĀ JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

Juridiskās palīdzības administrācija informē par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības saņemšanas iespējām, nosacījumiem un
kārtību.
Valsts nodrošināto juridisko palīdzību civillietās un noteikta veida administratīvajās lietās (bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas
ietvaros) var saņemt persona, kura:
ieguvusi maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu atbilstoši normatīvajos aktos
noteiktajai kārtībai, kādā ﬁziskā persona atzīstama par trūcīgu vai maznodrošinātu;
pēkšņi nonākusi tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tai liedz nodrošināt savu
tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas varas vai citu no personas neatkarīgu
apstākļu dēļ);
atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā.
Juridiskās palīdzības administrācija valsts

nodrošināto juridisko palīdzību nodrošina
līdz galīgā tiesas nolēmuma spēkā stāšanās
brīdim:
Civillietās civiltiesiska strīda risināšanai
ārpus tiesas un tiesā (piemēram, ģimenes tiesību jautājumos par laulības šķiršanu, uzturlīdzekļu piedziņu, saskarsmes kārtības tiesību
noteikšanu un tml., darba tiesību jautājumos,
mantojuma tiesību jautājumos par testamenta
apstrīdēšana un tml., saistību tiesību jautājumos par parāda piedziņu, līgumu atcelšanu un
tml., lietu tiesību jautājumos, kā arī dzīvokļu
tiesību jautājumos).
Administratīvajās lietās:
bāriņtiesas lēmuma par bērna tiesību un
tiesisko interešu aizsardzību pārsūdzēšanas
ietvaros;
sarežģītajās administratīvajās lietās tiesā,
personai ar iesniegumu vēršoties tiesā un administrācijai, pamatojoties uz tiesas lēmumu,
norīkojot personai juridiskās palīdzības snie-

dzēju.
Lai saņemtu valsts nodrošināto juridisko
palīdzību civillietā vai administratīvajā lietā
bāriņtiesas lēmuma pārsūdzībai, administrācijā jāiesniedz aizpildīta valsts nodrošinātās
juridiskās palīdzības pieprasījuma veidlapa
(pieejama: jpa.gov.lv), kurai pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina personas tiesības
pieprasīt juridisko palīdzību (piemēram, izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas
statusu), kā arī dokumentu kopijas, kas saistītas ar strīda raksturu un lietas virzību.
Kriminālprocesā personai jāvēršas ar lūgumu pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora vai tiesneša) ar lūgumu tai
nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.
Latvijas valstspiederīgajam (pilsonim vai
nepilsonim) pastāv iespēja saņemt ﬁnansiālo
atbalstu arī juridiskās palīdzības saņemšanai
jautājumā par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vai atņemšanu ārvalstīs.

No 2019. gada 1. janvāra valsts nodrošinātā
juridiskā palīdzība būs pieejama Satversmes
tiesas procesā un plašākas palīdzības saņemšanas iespējas būs personām, kuru ienākumi
nepārsniedz valstī noteikto minimālās mēnešalgas apmēru, advokātu civilprocesa lietās
(tas ir, lietās par kapitālsabiedrību dalībnieku
vai akcionāru sapulces lēmumu atzīšanu par
spēkā neesošiem un lietās, kas izriet no saistību tiesībām, ja prasības summa pārsniedz 150
000 EUR).
Vairāk par pakalpojumiem var uzzināt:
zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni:
80001801, rakstot uz e-pastu: jpa@jpa.gov.lv
vai tīmekļvietnē: www.jpa.gov.lv.Juridiskās
palīdzības administrācijas adrese: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.
Sagatavoja:
Juridiskās palīdzības administrācijas
Juridiskās palīdzības nodrošinājuma
nodaļas
Juriskonsulte Zane Greidiņa
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PASTA NODAĻA SĀKUSI
STRĀDĀT JAUNĀS TELPĀS

KRĀSLAVAS UN AGLONAS NOVADU
MĀJRAŽOTĀJI GŪST IDEJAS ZEMGALĒ

10. oktobrī Krāslavas 1. pasta nodaļa uzsāka darbu jaunās telpās, kas atrodas tirdzniecības centrā, tādējādi pasta pakalpojumi Krāslavā kļūst pieejamāki, jo klienti varēs
pasta nodaļas apmeklējumu ērti apvienot ar veikalu vai
iestāžu apmeklējumu.

Jaunajās telpās nodrošināta iekļuve jaunajiem vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem, turklāt blakus tirdzniecības
centram atrodas automašīnu stāvvieta.
Krāslavas 1. pasta nodaļa jaunajās telpās klientiem piedāvās paplašinātu preču sortimentu, savukārt nodaļas darbalaiks nav mainījies: katru
darbdienu no plkst. 9 līdz plkst. 18, un sestdienās no plkst. 9 līdz plkst.
13.
Latvijas Pasts pēdējos divos gados aktīvi īsteno klientu ērtību un vides uzlabošanas projektus dažādās pasta nodaļās visā Latvijā.
Elvīras Škutānes foto

SKOLOTĀJIEM TIKA PASNIEGTI
ATZINĪBAS RAKSTI

Starptautiskajai skolotāju dienai veltīto pasākumu mūsu pilsētas kultūras namā atklāja Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Krāslavas un Aglonas novadu
mājražotāju/uzņēmēju grupa 10. oktobrī devās pie Bauskas un Ķekavas
novada mājražotājiem, lai gūtu jaunas idejas pārtikas produktu pārstrādei, mārketingam un kooperācijai.
Ceļa malā pie norādes „Code”
mūs sagaidīja LLKC Dobeles nodaļas uzņēmējdarbības konsultante
Raimonda Ribikauska, kura mūs
pavadīja pie izvēlētajām saimniecībām visas dienas garumā. Tikām
laipni un viesmīlīgi uzņemti izvēlētā
maršruta saimniecībās.
Codes pagastā apmeklējām vairākas saimniecības: zemnieku saimniecību „Celmi” un tās sierotavu.
Mājas siera izstrādes procesā tiek
pievienotas katram mājas sieram
raksturīgās piedevas (saldās, sāļās
vai pikantās), lai papildinātu tā uzturvērtību un izveidotu neatkārtojamu garšas buķeti ikvienam siera cienītājam. Garšu buķetes un kvalitāte
no klientu puses tiek augstu vērtētas,
kas ir būtiska atzinība saimniecei, lai
saviem klientiem piedāvātu aizvien
jaunus sieru veidus. Siers ir lielisks
pamatēdiens ikdienā sviestmaižu
pagatavošanai, sakņu vai gaļas sautējumos, zupās un dažādos sāļajos
un saldajos salātos. „Tik plašu mājas
sieru klāstu, ko piedāvā zemnieku
saimniecība „Celmi”, nepiedāvā
neviens cits ražotājs, tieši tāpēc tie
ir pieprasīti lauku labumi ne tikai
Codē, Bauskas apkaimē, bet arī
Rīgā,” uzsver saimniece. Degustējām vismaz 12 siera šķirnes, un tās
vēl nebija visas, ko saimniecība ražo
un piedāvā patērētājam. Noklausījāmies Ingas Celmas vērtīgos ieteiku-

mus mārketingā, sadarbībai ar klientu, produkta veiksmīgai pārdošanai.
Apmeklējām Dūmiņu vīna darītavu. Codes pagasta SIA „Dūmiņu vīna darītava” saimniece Ieva
Dūmiņa 40 gadus ir nostrādājusi
SIA „Kronis” par pārtikas tehnoloģi. Beidzot aktīvās darba gaitas,
Ieva zināšanas un enerģiju iegulda
savā uzņēmējdarbībā – dažādu augļu un ogu vīna darīšanā. Savulaik
Ievas mamma bija vīna darītāja,
tamdēļ arī Ieva izvēlējās turpināt un
attīstīt ģimenes tradīciju. Dūmiņu
vīna darītava ir pirmā ražotne vīna
darīšanas nozarē Bauskas novadā.
SIA „Dūmiņu vīna darītava” ir viens
no septiņiem mazajiem vīna darītājiem Latvijā, kas ražo līdz vienai
tonnai vīna gadā. Šobrīd tiek ražotas
dažādas vīna šķirnes, bet ir doma sašaurināt piedāvāto klāstu, izvēloties
visatzītākās, visejošākās šķirnes.
Saimniece piedāvāja degustācijai
sešas vīna šķirnes. Starp ierastajiem
ogu un augļu vīniem tiek ražots un
garšas ziņā baudāms pieneņu sulas
vīns.
Tālāk mūsu ceļš aizvijās pie mājražotājas Dairas Jātnieces. Apskatījām nupat izveidoto un aprīkoto
virtuvi LEADER projekta ietvaros,
baudījām pusdienu maltīti un noklausījāmies Raimondas Ribikauskas stāstījumu par ieguldīto darbu
mājražotāju kustības attīstībai Bauskas pusē, kā arī saimnieces Dairas
stāstījumu par uzdrīkstēšanos reģistrēties mājražotāja statusā, iegūto
pieredzi sadarbībai ar klientiem.
Viesojāmies arī pārtikas un dzērienu uzņēmumā SIA „Giline for life”

Ķekavā. Iepazināmies ar piedāvāto
produkcijas asortimentu: dažādiem
sīrupiem, marmelādes konfektēm
no dabīgajām sulām, kas sabiedrībā
guvusi atpazīstamību kā konfelāde,
džemiem. Katram dalībniekam bija
iespēja pagatavot un atbilstoši iesaiņot savu konfelādes konfekti.
Atpakaļ ceļā brauciena dalībnieki
dalījās savos iespaidos par redzēto
un dzirdēto. Būtiski, ka apmeklētās
saimniecības atrodas tuvu Rīgai, tām
paveras labākas produktu realizācijas iespējas, mazākas transporta izmaksas. Prieks, ka piena pārstrādes
uzņēmums jau 20 gadus ražo sieru,
sieram piemērojot arvien jaunas garšas, noturot esošos un piesaistot jaunus pircējus. Iesācējiem grūti atrast
savu nišas produktu. Neraugoties uz
to, nācām pie secinājuma, ka piedāvātās ekskursijas saimniecībā, ar
saražoto produktu degustācijām, tas
ir ekonomiski izdevīgs risinājums.
Visas apmeklētās saimniecības bija
konkurētspējīgas ar savu produktu
izcilo garšu, baudāmu vizuālo izskatu un pieņemamo cenu, bija skatāma
vēlme un drosme dalīties savās atziņās ar atbraucējiem.
Īpaša pateicība Krāslavas novada
domei par piedāvāto bez maksas
transportu brauciena dalībniekiem.
Sirsnīga pateicība Raimondai Ribikauskai par atvēlēto laiku Bauskas
novada mājražotāju popularizēšanā.
Brauciena dalībnieki bija priecīgi un
pateicīgi par laipno uzņemšanu un
interesanto maršrutu.
Terēze Brazeviča,
SIA LLKC Krāslavas
konsultāciju biroja

PIESAKIES DALĪBAI PROJEKTĀ „PROTI UN DARI!”
Ja esi jaunietis vecumā no
15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
pašlaik nemācies, nestrādā
algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu
dzīvi, tad piesakies dalībai
projektā „PROTI un DARI!”.
Pasākuma turpmākajā gaitā tika sumināti vairāki pedagogi: Izglītības
un zinātnes ministrijas atzinības rakstu saņēma pirmskolas izglītības
iestādes “Pīlādzītis” skolotāja Ilona Eisaka, savukārt Izglītības pārvaldes (IP) Atzinības raksts tika pasniegts 13 lauku un pilsētas izglītības
iestāžu pedagogiem - Ivetai Solimai, Ligitai Stivriņai, Rutai Ivanovai,
Vijai Sjadro, Ērikai Zariņai, Irēnai Pauliņai, Irēnai Milašai, Jevgēnijam Tarvidam, Valdai Timulei, Sandrai Nemeņonokai, Larisai Rukmanei, Jevai Bojarčukai, Aivaram Andžānam.
Pateicoties sadarbības partneru – sponsoru atbalstam – visi apbalvotie skolotāji saņēma arī balvas. Par pedagogiem sarūpētajām balvām
Izglītības pārvalde saka paldies SIA „VANPRO”, SIA „Viss visapkārt
tīrs”, SIA „Vecā maiznīca”, SIA „Renesanse”, SIA „Mūrnieks”, SIA
„LEVEN”, SIA „GSK”.
Jura Rogas foto

Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais
projekts „PROTI un DARI!” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm,
prasmēm, iespējamiem attīstības
virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus
atbalsta pasākumus – mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās
pilnveides un tālākizglītības kursus,
aktivitātes izvēlētās profesijas iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/
prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot
palīdzēs programmas vadītājs un
mentors.

Projekta īstenošanas laiks: 2017.
gada janvāris – 2018. gada decembris.
Līdz 2018. gada 30. septembrim
astoņpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta „Proti
un Dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros
viņi ieguva pirmo darba pieredzi un
priekšstatu par izvēlēto specialitāti,
apmeklēja mācību kursus un saņēma
profesionālās pilnveides apliecības
friziera un vizāžista specialitātēs,
ieguva B kategorijas autovadītāja
apliecību, individuāli apguva latviešu valodu un kārtoja valsts valodas
prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās
nevalstisko organizāciju darbībā.
Pašlaik projektā esošie jaunieši mācās B un C kategorijas autovadītāju
kursos, apgūst lietveža darba iemaņas pašvaldības iestādē, apgūst konditora profesiju ar iespēju pielietot
savas zināšanas prakses vietā kādā
no ražošanas uzņēmumiem, kā arī
piedalījās autoelektroiekrāvēju vadītāju apmācībās un apmācībās par
elektrodrošības kvaliﬁkācijas grupas

iegūšanu.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020. gada
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā atbalsta mērķa
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros
un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru
īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa tālr.
29278741
Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI!”
koordinatore
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intervija
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā līdz 18. oktobrim apskatāma gleznu izstāde „Dabas izjūtas”,
kurā izstādītas krāslavieša Feliciana Lukaševiča gleznotās ainavas un
klusās dabas. Izstādes atklāšanas
dienā sirmais kungs piekrita sniegt
interviju „Krāslavas Vēstis” žurnālistam.

- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi mūsu lasītājus!
- Manam vectēvam bija 12 dēli un viena
meita, no tiem deviņi dzīvoja un strādāja
Daugavpilī, bet trīs bija īsti romantiķi, un
tēvs viņiem nopirka zemi laukos. Līdz ar
to mana biogrāﬁja sākas Livdanišķu sādžā,
8 km no Aglonas centra. Tur plūst upīte, ir
ezers, interesanta un patīkama vieta, kas ļoti
iedvesmo.
Ģimenē augām septiņi bērni – man ir brālis un bija piecas māsas. Mamma mūs uzaudzināja viena pati, jo tētis agri nomira - man
tolaik bija tikai divi gadiņi. Neskatoties uz
to, mēs nekad necietām badu, jo daudz strādājām dažādus lauku darbus. Mamma mūs
audzināja stingri un turēja tālāk no politikas,
prasot nestāties nekādās organizācijās. Tā nebija kaprīze - ciemā no trim mājām savāca
vīriešus, lai izvestu uz Sibīriju, arī manu tēvu
bija paņēmuši, bet smagās slimības dēļ par
dāvinātajiem lauku labumiem atstāja mājās.
- Kādu profesiju apguvāt?
- Pēc Aglonas internātskolas pabeigšanas devos uz Rīgu, kur apguvu sarkankoka
galdnieka profesiju. Līdz dienestam armijā
pastrādāju Daugavpils mēbeļu kombinātā
par galdnieku. Dienesta gadi ritēja Sibīrijā –
Krasnojarskā pamatā nodarbojos ar galdnieka darbiem, muzicēju pūtēju orķestrī un sāku
zīmēt pirmos plakātus, kas bija mana pirmā
saskare ar mākslu. Pēc atgriešanās civilajā
dzīvē savā darbavietā Daugavpilī pastāstīju,
ka armijā biju mākslinieks, un man piedāvāja
mākslinieka noformētāja darbu. Laikam ritot,
iestājos vakara vidusskolā, no darba brīvajā
laikā LRZ kultūras namā apmeklēju mūzikas
skolu pieaugušajiem - bija tolaik tāda iespēja.
Līdzko radās iespēja, pa vakariem apmeklēju
arī mākslas studiju Daugavpilī - mani kopš
bērnības vilka apgūt mākslas noslēpumus.
Kad sāku darboties studijā, piedalījos pilsētas izstādēs.
- Kā nonācāt Krāslavā?
- Uz Krāslavu nācās pārcelties 1984. gadā,
sakarā ar ģimenes apstākļiem. Krāslava man
uzreiz iepatikās, turklāt mana mamma nākusi
no šī rajona - kādreiz dzīvoja Grāveros. Darbā iekārtojos bez problēmām - strādāju rajona patērētāju biedrībā (RAIPO). Pievērsties
glezniecībai nebija daudz laika, jo bija liela
slodze pamatdarbā. Muzicēšanai un gleznošanai pievērsos faktiski pensijas gados, jo
tad kļuva daudz brīva laika. Sāku piedalīties
autorkoncertos un gleznot savam priekam.
Mazajās dzirnavās man ir iekārtota darbnīca – apstākļi gleznošanai gana labi. Rāmjus
gleznām izgatavoju pats, jo esmu galdnieks
un man arī ir visi nepieciešamie elektroinstrumenti šādam darbam. Nesen paskaitīju, ka
pensijā esmu radījis kādus 180 mākslas dar-

bus. Es tos netirgoju, taču reizēm gadās, ka
cilvēkiem atsevišķas gleznas ļoti iepatīkas un
viņi lūdz tās pārdot.
- Šobrīd jums ir vairāki hobiji, bet kurš

FELICIANS LUKAŠEVIČS:

„Nevaru dzīvot bez
otas,
krāsām
un audekla!”

ir primārais, no kura nespētu attiekties?
- Kopš bērnības jūsmoju par cilvēkiem,
kuri glezno, dzied vai spēlē mūzikas instrumentus. Akordeons man vienmēr stāv
blakus, un gribas savu dziesmu sacerēt. Es
noteikti nevaru negleznot, lai gan rados neviens negleznoja. Es redzēju, kā citi mākslinieki rada savus darbus un ikreiz pieķēru
sevi pie domas: „Oho, kā to var tik skaisti
uzgleznot?!” Glezniecības meistari mani ļoti
iedvesmoja, un pie pirmās iespējas mēģināju darīt pats. Sapratu arī, ka visi gleznotāji
nevar būt vienādi, visi glezno dažādi. Manu
darbu izstādē novada Centrālajā bibliotēkā ir
glezna, kas attēlo enerģiju. Ne visi to darbu
saprot, ne visiem tas patīk, bet man - ļoti. Arī
tradicionālās Krāslavas mājiņas katrs glezno
savādāk. Ar to jau māksla ir skaista un neatkārtojama.
Ja es negleznotu, tad droši vien muzicētu. Tas nav pat svarīgi, ko īsti darītu, bet es

SPĪDOT CITIEM, SADEGU PATS

,,Beidzot manās rokās nonākusi mana grāmata ,,Tā sadeg svece”. Mana darba mūža
noslēguma darbs. Kā Rekviēms. Tajā es biju
ierakstījis, ka grāmatas iznākšana, iespējams, sakritīs ar mazmeitas Luīzes piedzimšanu. Vakar tas ir noticis! Vakar arī grāmata
uzsākusi savu ceļu pie man pašiem tuvākajiem cilvēkiem un uz dažām bibliotēkām.
,,Kā Debesīs, tā arī virs zemes”. Grāmatā,
kurā teksts sakoncentrēts 84000 vārdos, atainots mans 60 gadus ilgais, dramatiskais
ceļš medicīnā. Cilvēkiem ar vājiem nerviem

katru dienu censtos ar kaut ko nodarboties,
jo cilvēks nekādā gadījumā nedrīkst palaisties slinkumā un neko nedarīt. Esmu akordeonists, spēlēju arī pūšamos instrumentus

lasīt neiesaku”, tā savā ,,facebook” proﬁlā
uzrakstīja mūsu novadnieks Pēteris Kučiks.
Grāmatas autors Pēteris Kučiks, ārsts
anesteziologs un reanimatologs, ir dzimis
Skaistas pagastā, kur absolvējis 7-gadīgo
skolu. Savu izglītību viņš turpināja Rīgas
Medicīnas skolā, tad Pēteris tika nosūtīts uz
Bērziņiem, kur pirms dienesta armijā strādājis par feldšeri. Pašlaik Pēteris Kučiks ir ārsts
anesteziologs un reanimatologs, Alūksnes
slimnīcas Reanimācijas nodaļas vadītājs.
Pēteris Kučiks: ,,Grāmata, kas pēc būtības

un klavieres, dziedu baznīcas korī, savulaik
sabiedriskā kārtā vadīju sieviešu ansambli
„Retro”. Ansambļa repertuārā bija gan agrāko gadu, gan mūsdienu dziesmas latviešu,
latgaliešu, poļu un krievu valodā. Gleznās
man patīk reliģioza tematika, jo tā izstaro
mieru. Gleznojot dabasskatus, es piedomāju
kaut ko klāt, piemēram, plūst Daugava, bet
virs tās mākoņos attēlots eņģelis. Cenšos iet
kopsolī ar laiku. Tuvojas mūsu Latvijas simtgade, un arī šī tematika parādās manās gleznās un dzejā.
- Jūsuprāt, kas Latvijas simtgadē ir lielākā vērtība valsts iedzīvotājiem?
- Droši vien tā iespēja brīvi domāt un pašam veidot savu dzīvi. Vairs neviens tevi
nevada, tev vajag pašam domāt un darīt. Es
varu atvērt savu mākslas darbnīcu, sarīkot
savu gleznu izstādi, un man nevienam nebūs
jāatskaitās, neviens neliks sprunguļus riteņos
un neradīs problēmas.

Esmu pozitīvs cilvēks, neko dzīvē nenožēloju. Ar visiem priekšniekiem spēju satikt,
ar visiem man veicās. Kad juka un bruka
padomju varas iekārta, es biju vien no tiem
mulsinātājiem, kuri veicināja tās sabrukumu. Profesijas kvaliﬁkācijas paaugstināšanas
kursos Rīgā mums paklusām stāstīja, ka būs
pārmaiņas, ka varēsim dzīvot brīvā valstī,
dzīvot labāk. Cita lieta, kas no cerībām piepildījās, kas - ne, bet šo brīvības alku iespaidā es arī sāku domāt, ka vajag pārmaiņas.
Kad zaudēju darbu patērētāju biedrībā, uzreiz sameklēju telpas, ko varu īrēt, un atvēru
reklāmas darbnīcu, kas palīdzēja pārdzīvot
grūto pārmaiņu laiku. Jutu, ka vajag darboties un biju atbildīgs cilvēks. Pirmajos gados
bija gana daudz pasūtījumu no mazajiem
uzņēmējiem. Datoru un atbilstošas programmatūras tolaik vēl nebija, bet jaunatvērtajai
frizētavai vai veikalam vajadzēja kaut kā reklamēties un saimnieki nāca pie manis. Nesaku, ka visi varēja iet manu ceļu, bet katram
vajag kustēties un meklēt iespējas. Tiesa man
kremt, ka mūsu bērniem nav iespēju Latvijā
nopelnīt līdzekļus dzīvei un daudzi aizbrauc
uz citām valstīm.
- Pastāstiet par savējiem! Vai jums ir liela ģimene?
- Meita Božena mācījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Dziedāja ansamblī
„Strumeņ”, apguva poļu valodu. Pabeidza
Daugavpils Universitāti, kur ieguva poļu un
angļu valodas tulka specialitāti. Laikam ritot,
pabeidza Belostokas Universitāti Polijā, un
viņai piedāvāja darbu šajā valstī. Tagad mana
meita dzīvo Olštinā. Man ir divi skolas vecuma mazbērni – meitene un puika, kuriem ļoti
patīk Latvijā, kad viņi šeit ciemojas. Varbūt
nākotnē kaut kas mainīsies un meita varēs
atgriezties dzimtenē. Viņa Krāslavā nopirka
māju, kuru kopā remontējām un labiekārtojām, tagad tajā dzīvoju un pieskatu, lai neietu
postā. Sakarus uzturam pa telefonu, bet katru
gadu braucam ciemos viens pie otra, lai arī
Olština ir patālu - vakarā izbrauc ar autobusu
un tikai nākamās dienas rītā esi galapunktā.
- Kā jūs vērtējat jaunās paaudzes interesi par mākslu?
- Daži bērni ir ļoti ieinteresēti mākslinieku veikumā, citreiz arī manas gleznas nāk un
skatās ar acīmredzamu interesi. Bet kā visi
cilvēki, arī bērni un jaunieši ir dažādi. Vieni
jūsmo, citi tajā pašā laikā sit logus. Savā bērnībā bijām pieraduši strādāt, un nebija laiks
tādām nerātnībām. Taču pozitīvais ir stiprāks
– mums Krāslavā ir talantīgi bērni, un tas
mani ļoti priecē.
Radīt mākslu, dzeju, muzicēt man palīdz
gribasspēks, iedvesmu dod cilvēki un grāmatas. Dzīvē nemitīgi jāpilnveidojas, jādzīvo līdzi pārmaiņām, jābūt atbildības izjūtai
– tas viss kopā nes prieku un gandarījumu.
Es nesaprotu tos cilvēkus, kuriem nekas neinteresē, kuri ir trūcīgi garīgi un kuriem interesē tikai nauda. Ir tik daudz darāmā, un tu
to spēj paveikt, ja gribi! Izvēlies patiesības
ceļu – cīnies un tev izdosies labāk! Tad nebūs
jāmeklē vainīgais – valsts, deputāti, kaimiņi
vai kāds cits.
Juris Roga, autora foto
ir mana ārsta mūža atmiņu grāmata, satur to
daļu, ko es mēģinu atcerēties un apjaust. 60
gadi veltīti medicīnai, no tiem 48 anestezioloģijai reanimatoloģijai. Kā svece deg… Kā
nemanot tā sadeg… Svece kā simbols ārsta
mūžam. Cēli jau nu skan, bet es atļaujos izmantot šo seno mūsu aroda devīzi, kur gaisma ir ārstēšanas (dziedināšanas) māksla. Tā
ir ārsta dvēsele. Svečturis, kas notur sveci
(kur svece piestiprinās) ir ārstniecisko zinību
fundaments, pamats.”
Pētera Kučika grāmata ,,Tā sadeg svece”
drīzumā būs pieejama arī Krāslavas novada
Centrālajā bibliotēkā.
Sagatavoja Elvīra Škutāne
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darbi, notikumi, cilvēki
PRIEDAINES SKATU TORNIS
KRĀSLAVAS NOVADĀ TIKA IZVIETOTI
JAU ATKAL GAIDA APMEKLĒTĀJUS
50 KONTEINERI STIKLA ATKRITUMIEM

Skaistās dabas ainavas vienmēr ir bijušas bagātība, kas piesaistīja gan
vietējo iedzīvotāju, gan tūristu uzmanību. Krāslavas novads ir ieskauts
brīnišķīgu dabas bagātību vidū – zilās upes un ezeri, zaļie meži un pasakainās takas, kas dod vienotības sajūtu ar dabu un ļauj atpūsties no pilsētas ātrā dzīves ritma. Viena no vietām, kur cilvēki spēj rast šīs sajūtas,
ir Priedaines skatu tornis, kas ir veidots no dabai draudzīga materiāla
- koka. 32 metru augstais skatu tornis paver iespēju baudīt Daugavas
senlejas ainavas un Krāslavas pilsētas skatu, kuru savos apskāvienos
ieskauj priežu mežs. Tā kā nekas uz pasaules nav mūžīgs, tai skaitā koka
konstrukcijas, 2018. gada vasarā Priedaines skatu tornis tika slēgts uz
rekonstrukciju, lai veiktu nepieciešamos remontdarbus ar mērķi padarīt
kāpšanu skatu tornī drošu. Pateicoties ātri un profesionāli veiktajiem
uzlabojumiem, skatu tornis jau atkal sagaida apmeklētājus, kas nebaidoties spēj pārvarēt simtiem koka pakāpienu, lai izbaudītu pasakainos
dabas skatus, kā arī saulrietus un saullēktus. Gar šo skatu torni ved arī
velo maršruts, kas dod iespēju doties tur par velosipēdiem un turpināt
ceļu tālāk, apskatoties priežu mežu, kurā var atpūtināt galvu no ikdienas
problēmām un ievilkt svaiga gaisa elpu, kuras tik ļoti trūkst pilsētas
stresainajā ikdienā.
Krāslavas novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka atzīst: „Priedaines
skatu tornis ir viens no Krāslavas novada populārākajiem tūrisma objektiem dabā, ko iemīlējuši gan novada viesi, gan arī vietējie iedzīvotāji.
Skatu tornis ir uzcelts 2007. gadā un jau vairāk nekā 10 gadus priecē
savus drosmīgos apmeklētājus ar burvīgiem skatiem, kas paveras no 32
m augstuma uz Krāslavu, Daugavu un apkārtējo dabu. Es domāju, ja
blakus skatu tornim uzlikt skaitītāju, kas ļautu sarēķināt apmeklētāju
plūsmu, tad šis objekts būtu arī viens no visvairāk apmeklētākajiem objektiem mūsu novadā. Skatu tornis un atpūtas vieta, kas ir labiekārtota
apkārt tornim, pieder AS „Latvijas valsts meži”, kas regulāri veic objekta apsekošanu, lai pārliecinātos, ka torņa konstrukcija atbilst visiem
nepieciešamajiem drošības standartiem. Šogad pavasarī torņa apsekošanas gaitā tika konstatēts, ka jau ir pienācis laiks veikt nepieciešamos
uzlabojumus, nomainīt dažus baļķus un pakāpienus, uzlabot platformas. Krāslavas novada TIC vārdā pateicos AS „Latvijas valsts meži”
par operatīvi un kvalitatīvi paveiktajiem torņa uzlabošanas darbiem un
veiktajām investīcijām vienā no mūsu TOP objektiem. Vēlos novēlēt,
lai Priedaines skatu tornis vēl ilgus gadus kalpo mums un priecē savus
viesus! Bet mēs savukārt cienīsim citu cilvēku darbu un līdzekļus, saudzīgi izturēsimies pret skatu torņa koka konstrukciju un apkārtējo dabu,
nemēslosim, jo mēs taču paši veidojam savu apkārtējo vidi. Lai mums ir
skaistas ainavas un tīrā daba!”
Elīna Miglāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas praktikante

KAD ES DEJOJU,
DZĪVE IR LABĀKA!

Šādu moto ir izvēlējusies
Krāslavas „West Coast Swing”
deju grupa, kura pastāv jau 5 gadus un kurā, aktīvi darbojoties,
savu dzīvi padara krāšņāku, pilnveido savas prasmes, gūst gandarījumu no sociālas saskarsmes
dažāda vecuma pieauguši cilvēki,
kas ikdienā ir nodarbināti dažādās
sfērās, bet mūs visus vieno mīlestība uz deju.
Kopš pirmsākumiem mēs aktīvi
sadarbojamies ar biedrību „Gimenes atbalsta centrs „Atvērtība””,
ar kuru kopā ir izveidoti un realizēti vairāki projekti. Arī patreiz
mēs esam iesaistīti biedrības īstenotā projekta „Dzīvo Latgalē, dzīvo dejojot” darbībā. Viena no projekta aktivitātēm bija iesaistīšanās

starptautiskā ﬂash mob akcijā
„International Rally West Coast
Swing 2018”, kura visā pasaulē
notiek jau daudzus gadus pirmajā septembra sestdienā. Šogad tas
iekrita 1. septembrī (foto pielikumā). Tā notiek ar mērķi popularizēt deju, vienlaikus popularizējot
vietu, kur tas notiek.
20. oktobrī visa grupa dosies uz
Vidzemi, kur esam ielūgti uz rudens balli Valmieras balles deju
klubā. Domājam, ka tas būs sadarbības un ilgstošas draudzības
sākums, jo - deja ir īsākais ceļš uz
laimi, esot teicis kāds no pasaules
viedajiem.
Pastāv neskaitāmi iemesli,
kāpēc nodarboties ar dejošanu,
piem., tā ir vispusīga ﬁziska akti-

Vides problēmas ir ienākušas
globālajā dienas kārtībā, un visi
pasaules eksperti, zinātnieki un
nevalstiskās organizācijas ir norūpējušies par mūsu pasaules
ekoloģijas saglabāšanu. Tas ir saprotami, jo tādi procesi kā globālā
sasilšana, ūdens, augsnes un gaisa
piesārņojums, dzīvnieku sugu izzušana un citi tiek apspriesti aizvien biežāk un tieši vai netieši ietekme ikviena cilvēka dzīvi. Viens
no vides piesārņojumā veidiem ir
izmestie atkritumi, kas negatīvi
ietekmē augsni, iesūcas pazemes
ūdeņos, to dēļ var iet bojā putni
vai dzīvnieki, kuri apēd cilvēka
izmestos atkritumus. Latvija ir boreālais reģions, un piesārņojuma
dēļ to skar tādas pārmaiņas kā intensīvākas lietusgāzes, sniega un
ledus daudzuma samazināšanās,
pieaug meža kaitēkļu risks, ziemas vētras kļūst postošākas. Lai
cīnītos ar šo problēmu, cilvēce ir
nonākusi līdz idejai par atkritumu
šķirošanu.
Krāslavā jau ir izvietoti atsevišķi atkritumu konteineri plastmasas

atkritumiem un pārējiem atkritumiem, un šogad uzstādīti 35 zaļie
konteineri, kas paredzēti stikla atkritumiem. Šo iespēju nodrošināja
ﬁrma „Eco Baltia Vide”, kas bez
maksas uzstādīja konteinerus stikla taras šķirošanai, kā arī veiks regulāru šo konteineru iztukšošanu.
35 konteineri tika izvietoti Krāslavas teritorijā, Krāslavas pašvaldības norādītajās vietās, un 15 konteineri izvietoti Krāslavas novada
pagastu centros. Šajos konteineros
varēs izmest dažādas formas un
krāsu dzērienu stikla pudeles un/

vai dažādas formas un krāsu stikla
burkas bez vāciņiem. Stikla traukus pirms izmešanas vajag izskalot, lai iekšā nepaliktu pārtikas vai
dzērienu atlikumu, taču etiķetes
noņemt nav obligāti.
Šādu konteineru izvietošana pozitīvi ietekmē atkritumu šķirošanu
un turpmāko pārstrādes procesu,
jo stikls var tikt izmantots atkārtoti, pozitīvi ietekmējot vidi mums
apkārt. Ja stikla atkritumus mest
tam neparedzētos konteineros,
tad pastāv iespēja, ka stikls netiks
pārstrādāts un tas apgrūtinās šķirošanas procesu.
Krāslavā un tās apkārtnē mums
ir jābūt pateicīgiem par salīdzinoši tīru vidi, tīru gaisu un ūdeņiem,
tomēr dažreiz mēs aizmirstam par
visu labo, kas ir mums apkārt. Ja
mēs vēlamies saglabāt Krāslavu
un tās dabu skaistu uz ilgiem laikiem, jārūpējas par vidi un jādzīvo saskaņā ar dabu!
Elīna Miglāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas praktikante

Seniora sleja

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI

Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki vecumdienās nejūtas laimīgi,
ir komunikācijas trūkums. Ja vairs
nav draugu vai domubiedru loka,
tad nav ar ko dalīties savās emocijās, pieredzē vai atmiņās. Tāpēc tikšanās vienu reizi nedēļā ir kļuvusi
par noderīgu paradumu vairākiem
desmitiem cilvēku, kurus vieno
neformālās izglītības kurss vecāka
gadagājuma cilvēkiem - „Senioru
skola”.
Ievērojama uzmanība šīs programmas ietvaros tiek pievērsta psihisko saslimšanu proﬁlaksei. Cikla
„Senioru skola. Garīgā veselība senioriem” otrajā nodarbībā psihologs
un psihoterapeits Raimonds Lazda
pastāstīja par galvenajām emocijām
un par to, kāpēc cilvēki mēdz tās
savaldīt un pat slēpt. Lekcijas laikā
runa bija arī par stresu, depresiju,
demenci, bezmiegu un citiem garīgās veselības traucējumiem. Tāpat
kā pagājušajā gadā lektors piedāvāja senioru uzmanībai ne tikai teorētiskās zināšanas, bet arī praktiskās
nodarbības. Seniori tika informēti

vitāte, tā uzlabo prāta spējas, noņem stresu, ceļ pašapziņu utt. Un
ir ļoti daudz variantu, kā to darīt.
Var dejot solo, slīpēt sinhronitātes
iemaņas grupā, mācīties rast saskaņu pārī. Ir ļoti daudz dažādu
stilu un virzienu, tomēr ir daži
iemesli, kas padara unikālu tieši
„West Coast Swing” deju.
Tie ir
Mūzika
Deja nav piesaistīta konkrētam
mūzikas stilam. No blūza līdz
mūsdienīgam popam un akustiskai mūzikai - var dejot pie gandrīz
visa, kam taktsmērs ir 4/4. Tādē-

par to, kā mazināt stresu un uzlabot
pašsajūtu, kādam jābūt dzīvesveidam, lai saglabātu garīgo veselību
vecumdienās.
Vēl viena interesanta tēma, kas
izraisīja aktīvas diskusijas „Senioru
skolas” nodarbību laikā, - sociālā
reklāma. Tā ir sava veida nekomerciāla reklāma, kuras mērķis ir mainīt sabiedrības uzvedības modeļus
un pievērst uzmanību tās problēmām. Piemēram, kampaņas, kas ir
veltītas ceļu satiksmes noteikumu
ievērošanai, veselīga dzīvesveida
popularizēšanai un citas. Diskutējot par šādām tēmām, seniori tiek

iesaistīti nozīmīgos sabiedriskajos
procesos, kā arī izjūt savu piederību
dažādu paaudžu pārstāvju aktualitātēm. Viedokļu apmaiņa palīdz
uzzināt citu cilvēku skatpunktu,
bagātināt savu dzīves uztveri ar dažādām idejām un dzīves pieredzi.
Tas veicina cilvēku kopības izjūtu
un uzticības līmeni, padarot senioru
dzīvi ērtāku un drošāku.
Regulāras nodarbības „Senioru
skolā” notiek Krāslavas novada
Centrālajā bibliotēkā katru ceturtdienu plkst.15.00.
Tatjana Azamatova

jādi atrast mūziku, pie kuras var
dejot un kura patīk, ir ļoti viegli.
Spēle
Personīgā izpausme un spēle
uz deju grīdas - atvērtais satvēriens, mūzikas dažādība un dejas
struktūra atļauj gan partnerim,
gan partnerei pievienot unikālus
improvizētus brīžus dejai.
Komforts un ergonomika
Netiek valkāti augstpapēžu
apavi, nav vajadzīgi īpaši tērpi, ir
piemērota ikvienam, jo nav nepieciešama speciāla ﬁziskā sagatavotība.
Klāt ir rudens, kas nozīmē jau-

nas sezonas sākumu. Kas ir regulāras nodarbības un kopīgi svētki,
kuros deja ir galvenajā lomā, bet
mūsu, dejotāju, ieguvums ir vairāk prieka, vairāk viegluma gan
ķermenī, gan dvēselē, labsajūta
un spēks dzīvot ar pilnu jaudu.
Esi ieintriģēts? Tev patīk dejot?
Gribi pamēģināt ko jaunu? Droši
pievienojies mums šajā rudenī!
Jauna iesācēju grupa uzsāks savu
darbību jau oktobrī. Telefons uzziņām: 29461575.
Lidija Trušele,
Krāslavas wcs deju grupas
vadītāja

7
izglītība

ERUDĪCIJAS KONKURSS 7.-9. KL. SKOLĒNIEM
Gatavojoties Latvijas valsts 100. gadadienai,
Krāslavas novada Сentrālajā bibliotēka organizēja
novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēsture skaitļos un faktos”. Konkursa tēma bija Latvijas
vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās personības, sava novada vēsture. Bibliotēkas pasākuma
mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un
novada vēsturi, pilnveidot zināšanas, stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu.
Konkursam pieteicās komandas no Krāslavas
pamatskolas, Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku pamatskolas un 2 komandas no
Indras pamatskolas.
Konkursa sākumā katra komanda veidoja nelielu prezentāciju, kurā stāstīja, ko ikviens no viņiem
var izdarīt, lai Latviju padarītu skaistāku, sakoptāku,
mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni vēlētos redzēt paši.
Tālākā gaitā uz ekrāna parādījās jautājumi. Atvēlētajā laikā 30 sekundēs katra no komandām sagatavoja
rakstiski atbildi. Tie jautājumi, kuri prasīja plašāku
skaidrojumu, bija atbildami mutiski. Kopumā bija 47
jautājumi, par katru pareizu atbildi varēja saņemt 1
punktu.

Konkursa komisija, saskaitot katras komandas
vērtējumu, par uzvarētāju noteica Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandu, kuras zināšanas tika
novērtētas ar 67 punktiem. Otro vietu ieguva Indras
pamatskolas komanda „Indras vēsturnieki” – 62,5
punkti, trešo vietu – Krāslavas pamatskolas komanda – 60,5 punkti.
Visas komandas balvās saņēma pateicības un saldās balvas. Uzvarētājkomanda dosies ekskursijā pa
Jelgavas novada Ziemassvētku kauju takām.
Ar pateicības vārdiem un ziediem tika sveikti vēstures un sociālo zinību skolotāji Margarita BorodinaIgnatoviča, Dzintra Rateniece, Aleksandrs Kadeņecs,
Ivars Slesars, Vija Sjadro par skolēnu sagatavošanu
konkursam un Viktorija Nalivaiko par metodisko atbalstu konkursa organizēšanā.
Konkursa noslēgumā organizatori un žūrijas komisija vēlēja visiem gribu un pacietību, izzinot Latvijas
vēsturi, būt gudrākiem un pārliecinātākiem pašiem
par sevi un savu valsti.
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas direktore

INICIATĪVAS
„LATVIJAS SKOLAS SOMA”
DALĪBNIEKI

Latvijas valsts simtgades iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir lielākā
valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu
valsts skolēnam ir nodrošināta iespēja izzināt un klātienē aplūkot Latvijas kultūras un dabas vērtības.

Programmas mērķis ir nodrošināt Latvijas skolas vecuma bērniem
un jauniešiem valsts garantētās izglītības iegūšanas ietvaros iespēju klātienē pieredzēt Latviju, izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, kultūrtelpu
un attiecības dinamiskā un jēgpilnā darbībā, tādējādi spēcinot piederības sajūtu un valstisko identitāti.
Tāpēc Krāslavas pamatskolas 7.b un 7.c klases skolēni izmantoja šo
iespēju un 26. septembrī devās mācību ekskursijā „Augšdaugavas noslēpumi” uz Naujeni. Novadpētniecības muzejā skolēni iepazinās ar tēlnieces Valentīnas Zeiles biogrāﬁju un darbiem, aplūkoja viņas darinātos
un muzejam dāvinātos mākslas priekšmetus. Etnogrāﬁskajās ekspozīcijās „Turīga zemnieka istaba” un „Latgaliešu sadzīves priekšmeti” aplūkoja seno sadzīves priekšmetu un darbarīku kolekciju. Gide pastāstīja
par iespēju ikvienam iesaistīties Ginesa rekorda tapšanā, veidojot 500
metru garu Lielo Augšdaugavas musturdeķi, kuru paredzēts nostiept no
viena Daugavas krasta līdz otram vietā, ko Latvijā pazīst kā vienu no
zaļajām pērlēm („Daugavas vārti”).
Daugavas krastā Markovas pilskalna pakājē atrodas Slutišķu vecticībnieku ciems. Vecticībnieku mājā varēja aplūkot ikonu, lūgšanu tērpu,
krievu krāsni, iepazīt vecticībnieku kultūru un sadzīvi. Kāpjot Markovas pilskalnā, uzzinājām, ka tas ir veidojies Ledus laikmetā un tur ir
sastopami aizsargājami augi.
Tālāk ceļš visus aizveda uz Vasargelišķu skatu torni. Uzkāpjot 21
m augstajā skatu tornī, no putna lidojuma augstuma aplūkojām rudens
ainavas un gleznainos Daugavas lokus. Jūsmojām par Daugavas upes
Rozališķu loku – vienu no skaistākajiem Latvijas dabas skatiem, kas
kādreiz rotāja Latvijas naudaszīmi – 10 latu banknoti.
Gides pavadībā tālāk izstaigājām dabas taku un nonācām pie Dinaburgas pilsdrupām un pils maketa. Uzzinājām par vēsturiskiem notikumiem un cīņām, kas notika šajā vietā 13. gadsimtā.
Braucot mājās un izvērtējot redzēto un dzirdēto, sapratām, ka šīs
mācību vizītes laikā skolēni interesantā un aizraujošā veidā apguva zināšanas daudzos mācību priekšmetos: vēsturē, ģeogrāﬁjā, mājturībā un
tehnoloģijās, vizuālā mākslā, literatūrā, krievu, latviešu valodā, bioloģijā, matemātikā un sportā. Tāpēc iniciatīva „Latvijas skolas soma” ir
lieliska dāvana skolēniem valsts simtgadē.
Lāsma Dzirkale un Lolita Dzalbe,
7. klašu audzinātājas

PRĀTA
TURNĪRS

Septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas aktu zāle pulcēja 5.–8. klašu skolēnu komandas
prāta mežģu turnīrā, ko rīkoja 10.
klases skolēni Krāslavas novada
jauniešu projekta „Prāta mežģi”
ietvaros. Kā tika vēstīts iepriekš,
pagājušā mācību gadā 9. a klases entuziasti (tā saucamā „Great
Mind” komanda) šī projekta ietvaros internetveikalā „Brain Games”
iegādājās vairākas prāta spēles, tā
saucamos, prāta mežģus, kurus aprobēja savas klases skolēnu vidū.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja 145 eiro.
Turnīrā skolēniem tika piedāvātas piecas dažādas prāta spēles – „Tornis”, „Loģiskās kārtis”,
„Tangram”, „Dzelzs mežģi”, „Keplera koka puzle” – un 10 minūtes,
lai tās atrisinātu. Pie katra spēles
galdiņa tiesnešu lomā bija paši
desmitās klases skolēni, kuri vadīja un novērtēja skolēnu darbu,
piešķirot noteiktu punktu skaitu,
atrisinot kādu prāta mežģi. Turnīra
laikā varēja vērot skolēnu degsmi
un interesi. Katra komanda centās
iegūt pēc iespējas vairāk punktu,
tāpēc katrs centās darbināt savas
prāta spējas pēc iespējas efektīvāk.
Un katrā komandā atradās tāds
dalībnieks, kurš labi izprata kādu
no piedāvātajiem mežģiem, tāpēc
visām komandām bija vienlīdzīgas
iespējas gūt labus panākumus.
Turnīram noslēdzoties, tika apkopoti punkti un apbalvoti visi
dalībnieki. Zaudētāju šajā pasākumā nebija, jo neatkarīgi no iegūtā
rezultāta visi skolēni interesanti un
lietderīgi pavadīja savu brīvo laiku. Ceram, ka skolēnu interese par
šīm prāta spēlēm saglabāsies arī
turpmāk, jo tās viņi varēs spēlēt savos matemātikas kabinetos, kur šīs
spēles tagad tiek glabātas un piedāvātas visa vecuma skolēniem.
Šis turnīrs un projekts kopumā
desmitās klases skolēniem deva
iespēju iegūt labu pieredzi pasākumu organizēšanas un sadarbības
jautājumos, jo jauniešiem pašiem
bija jāorganizē prāta spēļu izvēle,

IEPAZĪSTAM SAVA DZIMTĀ
NOVADA IEVĒROJAMĀKĀS VIETAS

Latvijas projekta „Latvijas skolas soma” ietvaros mēs – Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 12.b klase - 25. septembrī devāmies iepazīt Latvijas
Rožu ciemu – Indru, vietu, kur sākas Latvija, jo vien pēc 7 km no šejienes jau atrodas Baltkrievijas robeža.
Mūsu novada kultūrvēstures izpētes maršrutā bija iekļautas četras pieturvietas – šovasar jaunatklātais Laimes muzejs, Indras aušanas darbnīca, kulinārijas meistardarbnīca un Valsts Robežapsardzes punkts.
Indra - neliels, sakopts, ziedošām puķu dobēm bagāts ciems ar skaistām dabas ainavām, apstrādātiem laukiem, ļoti laipniem, labestīgiem
cilvēkiem un interesantām apskates vietām.
Šeit mēs guvām pozitīvas emocijas, kā arī daudz informācijas par Indras vēsturi, sadzīves, aušanas un kulinārajām tradīcijām.
Tikāmies ar vairāku profesiju pārstāvjiem – muzeja gidi, audēju, kulināri, robežsargiem.
Vislielāko sajūsmu, protams, izraisīja Laimes muzejs - tik daudz pārsteidzošu pozitīvu momentu un darbošanās iespēju! Apbrīnas vērta ir
jau pati ideja izveidot šādu oriģinālu muzeju.
Kulinārijas meistardarbnīcā uzzinājām par Indras ievārījumu un
pankūku gatavošanas tradīcijām, kuras katru vasaru izvēršas Ievārījuma
svētkos.
Ar aušanas darbnīcu mūs laipni iepazīstināja Olga Jokste – skolotāja,
mākslas audēja, bijusī pagasta pārvaldes vadītāja. Daudziem no mums
tā bija iespēja nokļūt tālā pagātnē ar vecmāmiņu rokdarbiem, senatnīgām mēbelēm, stellēm un naftalīna smaržu. Varējām arī paši iemēģināt
roku aušanas procesā un pat pagulēt uz salmu matračiem.
Ļoti interesantu ekskursiju mums novadīja robežsargi, kuri pastāstīja, kā reāli notiek darbs dzelzceļa stacijas robežpunktā, izrādīja savas
dienesta telpas un iepazīstināja ar iespējām apgūt robežsarga profesiju.
Daudziem no mums tas likās pats interesantākais brauciena pasākums.
Indrā ik uz soļa varējām pārliecināties par cilvēku vēlmi darboties,
uzlabojot gan savu, gan dzimtā ciema labklājību.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klase

Ko Indras pamatskolas
8. un 9. klases skolēni
ielika savā „Latvijas skolas somā”?

Skolēni raksta
-Kaut ko tik interesantu, ka gribas nokļūt senos laikos.
-Profesionāli restaurētu pili.
-Brīnišķīgu baroka pili.
-Tik daudz gleznu un dārgu mēbeļu, trauku un gleznu vienā vietā.
-Tik skaistu dārzu, ka var just
neparastu gaisotni.
-Tik neatkārtojamu vietu, ka tur
pat angļi uzņem ﬁlmu par Katrīnu
II.
-Parku, kurš ir kā labirints, kurā
zied rozes un aug garšīgas vīnogas.
-Gudru gidi, kas interesanti
stāsta par pili un izstādi.
-Zināšanas, kā pils izskatījās
pirms restaurācijas un tagad.
Tik dažādas un interesantas
lietas un emocijas skolēni varēja
ielikt „savā skolas somā”, jo 26.

septembrī devās ekskursijā, lai iepazītos ar Rundāles pili un parku,
apskatītu izstādi „No gotikas līdz
jūgendstilam”.
Pirmo reizi skolēni devās tik
tālā ekskursijā, pirmo reizi apmeklēja pili un iepazina greznās
zāles, galerijas, hercogu privātos
apartamentus. Arī pastaigu pa baroka parku ar precīzu zīmējumu
un bagātīgajiem apstādījumiem
bērni izbaudīja pirmoreiz.
Šī ekskursija notika, pateicoties
projekta „Latvijas skolas soma”
ﬁnansējumam un Indras pagasta
pārvaldei, kas piešķīra autobusu.
Paldies!
Indras pamatskolas
8. un 9. klases
skolēni

jāaprobē un jāiepazīstina pārējie
skolēni ar šīm spēlēm. Kā arī jāsarīko un jānovada šis turnīrs. Visi
skolēni uztvēra projekta realizāciju
ļoti nopietni, bet īpaši jāizceļ vairāku skolēnu – Vladislava Dilbas,
Artēmija Ivanova, Viktorijas Petrovskas, Evelīnas Hodarenokas,
Danas Korjakinas, Ustina Jeršova,
Līgas Bohānes, Katarinas Ļeņivkinas un Lindas Nipānes - centību

un atbildību šajā projektā.
Kā arī liels paldies Krāslavas
novada pašvaldībai un Krāslavas
novada Izglītības pārvaldei par
iespēju attīstīt skolēnu interesi un
veicināt līdzdalību projektos, kas
ļauj uzlabot jauniešu dzīvi Krāslavas novadā.
„Great Mind” komanda
un projekta koordinatore
Marianna Rukmane

8
sports

RUDENS
KROSS

6. oktobrī Krāslavā noritēja
tradicionālais rudens kross skolēniem, kurā sacentās Krāslavas un
Dagdas novada skrējēji.
Pasākuma mērķis bija popularizēt skriešanu kā vienkāršāko,
pieejamāko aktīvās atpūtas veidu,
kā arī iesaistīt skolēnus skriešanas
nodarbībās.
100 skolēni cīnījās par godalgotājam vietām un katrs centās uzrādīt savu labāko rezultātu.
500 m distancē dažādās vecuma
grupās meiteņu konkurencē uzvarēja Alīna Grineviča no Krāslavas
pamatskolas, Alesja Buko no Robežnieku pamatskolas, Martīne
Djatkoviča no Krāslavas pamatskolas un Simona Silakova no Robežnieku pamatskolas. Šajā pašā
distancē zēniem dažādās vecuma
grupās ātrākie bija Aigars Bobičs
no Krāslavas pamatskolas, Arkādijs Golubevs no Indras pamatskolas, Markuss Djatkovičs no
Krāslavas pamatskolas. Savukārt
1 km distancē (meitenes) savā vecuma grupā par uzvarētājām kļuva Marija Puzanova no Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas, Adriāna
Šuminska un Līga Volka, abas mācās Krāslavas pamatskolā. Zēnu
grupā 1 km distanci visātrāk noskrēja Rihards Sitniks no Krāslavas pamatskolas un Vadims Plutjakovs no Krāslavas gr.Plāteru poļu
pamatskolas. 1,5 km distancē jaunietēm uzvarēja Natalja Ostrovska
no Indras pamatskolas. Zēniem 1,5
km labākie bija Guntis Latkovskis
no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Oskars Nazarovs no Robežnieku pamatskolas. Jaunietēm
ātrākā bija Natālija Invalidova no
Aleksandrovas internātpamatskolas. Zēniem 2 km distancē uzvarēja
Guntais Gudovskis no Robežnieku
pamatskolas. 3 km distancē uzvarēja Ronalds Niedra un Aleksandrs
Špeniks, abi mācās Aleksandrovas
internātpamatskola.
Priecē tas, ka no katras skolas
skolēni izcīnīja godalgotās vietas.
Šoreiz īpaši izcēlās Robežnieku
pamatskola, no kuras desmit skolēni tika pie apbalvojuma.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas
metodiķe

KRĀSLAVAS VOLEJBOLISTU SPĒLES

15. septembrī VK „Krāslava” volejbola komanda piedalījās Maltas
MIX turnīrā (2 vīrieši + 2 sievietes) un ierindojās 4. vietā.
24. septembrī VK „Krāslava” volejbola komanda piedalījās Rēzeknes
novada vīriešu volejbola turnīrā, kur ierindojās 5. vietā.
13. oktobrī Neretā norisinājās Oļģerta Šabanska kausa izcīņa vīriešu
komandām volejbolā, kur ﬁnāla spēlē tikās VK „Krāslava” un Jēkabpils
komandas un ar rezultātu 15:12 trešajā izšķirošajā setā krāslavieši pārspēja jēkabpiliešus.
Krāslavas komandā spēlēja: Sergejs Loškins, Dmitrijs Duškins, Mārcis Galejs, Aleksejs Abramovs, Arnis Bebrišs, Deivids Žolnerovičs, Ilja
Fjodorovs.
Braucieni notika pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam.

Dmitrijs Duškins, volejbola klubs „Krāslava”

JAUNIEŠI SPĒLĒ VOLEJBOLU

Krāslavas un Dagdas novada
skolēnu sporta spēļu ietvaros 11.
oktobrī tika organizētās volejbola sacensības vidusskolēniem.
Jauniešiem sacensībās piedalījās
piecas komandas: Dagdas vidusskola, Ezernieku vidusskola,
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
un divas komandas no Krāslavas
Valsts ģimnāzijas. Jaunietēm par
uzvaru cīnījās četras komandas:
Krāslavas Varavīksnes vidusskola, Krāslavas Valsts ģimnāzija,
Ezernieku vidusskola un Dagdas
vidusskola. Šogad kvalitatīvu volejbola spēli parādīja jaunieši no
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, kurā
arī ieguva pirmo vietu. Jauniešiem
otro vietu izcīnīja Dagdas vidusskolas komanda, trešajā vietā –
Ezernieku vidusskolas jaunieši.
Jaunietēm labākā bija Dagdas
vidusskolas komanda, kurā arī
izcīnīja pirmo vietu. Otrajā vietā

ierindojās Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunietes, bet trešo vietu
ieguva Ezernieku vidusskolas komanda.
Uzvarētāju komandas ieguva
tiesības piedalīties Latgales reģiona sacensības!
Ilona Vanaga,
Krāslava Sporta skolas
metodiķe

sludinājumi

 Pārdodu lietotus: TV (plazma)
virtuvei, mājas kinozāli, elektrisko kamīnu ar apdari (var bez),
dušas kabīni, tualetes podu, durvis
vannas istabai, starpistabu durvis,
ieejas durvis (koka, dubultās),
koka logu lodžijai (103. sērija),
iebūvējamo skapi - par ļoti zemām
cenām. T. 29678447.
 Meklē darbu (kapu kopšana) Krāslavā. Ir pieredze. T.
26290911.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
Mirušo piemiņas dievkalpojumi
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar speKrāslavas Romas katoļu baznīcā
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
1. novembris (ceturtdiena) VISI SVĒTIE (lielie svētki)
atjaunošana, dzinēju kapitālais
9.15 – Sv. Mise (poliski)
remonts, automobiļu ritošās da11.30 – Sv. Mise (latviski) Vesperes un procesija par mirušajiem
ļas un bremžu sistēmas remonts,
18.00 – Sv. Mise (latviski)
elektrosistēmas diagnostika un re2. novembris (piektdiena) VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA monts. T.29413904.
9.15 – Sv. Mise (latviski)
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas auto11.30 – Sv. Mise (poliski) Procesija par mirušajiem
mobiļi, vieglie auto, traktori). T.
18.00 – Sv. Mise (poliski)
29413904.
3. novembris (sestdiena)
 Jebkuras sarežģītības au14.00 – Sv. Mise (Krāslavas vecajos katoļu kapos)
tomobiļu
ritošās
daļas
10. novembris (sestdiena)
remonts.T.29413904.
13.00 – Dievkalpojums (Krāslavas Meža kapos)
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

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

informācija
SIA «Krāslavas nami» informē, ka laika periodā no 22.oktobra līdz
30.oktobrim tiks veikta ūdensvada tīkla proﬁlaktiskā dezinfekcija, sakarā ar ko minētajā laika posmā ūdenim iespējama neliela hlora smaka
un piegarša.
Informējam, ka hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas
un ūdeni var droši lietot. Pirms lietošanas uzturā ūdeni ieteicams uzvārīt. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

IZSOLES

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā
kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs
T5737LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci
simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR
150,00. 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 reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst.10.00. darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2018. gada 30. oktobrī plkst.10.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu
apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālr.uzziņām 65681764, 29496549.
*
*
*
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā
kustamā manta – traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs T5729LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1000,00 (viens tūkstotis EUR,
00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 100,00. 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 reģistrācija
izsolei notiek līdz 2018. gada 30. oktobrim plkst.10.00. darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2018. gada 30. oktobrī plkst.11.00.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu
apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālr.uzziņām 65681764, 29496549.
23. oktobrī plkst.18.00 Krāslavas Mūzikas skolā pensionāru
biedrība organizē mikrorajona iedzīvotāju tikšanos ar pašvaldības
amatpersonām.

 Pārdodu „BMW 320i”, benzīns. Automāts. Tumši ķiršu krāsā.
2008. gada izlaidums. Pirkts Latvijā, reālais noskrējiens - 179000.
Kopts un labi uzturēts auto. Tehniskā apskate - līdz 05/2019. T.
29923147.
 Ķermeņa kopšanas studija
„Zhiva” piedāvā dažādus masāžas
veidus. Ērta stāvvieta, karsta duša,
zāļu tēja pēc masāžas. Ir iespēja
atbraukt pie klienta uz mājām, uz
biroju utt. Iepriekšēja pieteikšanās
pa tālr. 26736411. Paldies!
 Meklēju Alīnas Dralusas (dzīvoja Viganā, Lielbritānijā) radiniekus. Lūdzu piezvanīt man
(+447759880891, Raimonds).
 Steidzami pārdodu 3 istabu dzīvokli (Krāslavā, Aronsona ielā10),
pirmajā stāvā, ar labu remontu,
mēbelēm, ledusskapi un veļas mašīnu. 59.2kvm, nav parādu. Cena
- 6500 eiro. T. +447449967185.
 Pārdod tītaru gaļu. T. 26148064.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli
Krāslavā (103. sērija, 3. stāvs,
Raiņa iela 6-9). Cena - 6500 eiro.
T. 29185595.
 Pārdod māju Krāslavā. T.
29736775.

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

 Sieviete pārdod „VW-Polo”,
motors - 1.2, 2008.g., TA - 08.19.;
lietotu 4-riņķu gāzes plīti. T.
26055933.
 Izīrē māju Priedainē uz ilgāku
laiku. T. 27876065, 29600804.
 Pārdodu ziemas riepas (R17
205/55), lietotus diskus (R16
5x114, R16 5X112, R19 5X114).
T. 26305848.
 Pārdod kviešus (0,16 eiro),
burkānus (0,25 eiro), bietes (0,25
eiro), apkures katlu (centrālapkurei, 25 kW, cena - 50 eiro. T.
26392198, 29492422.
 Elektriķa
pakalpojumi.
T. 20200442.
 Datortehnikas
remonts.
T. 20200442.
 Pārdod 1-istabu dzīvokli
Krāslavā (4. stāvs, 103. sērija, 33
kv.m). T. 27146620.

SIA „LATGRAN” iepērk skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un
Gulbenes ražotnēs. Cena pēc vienošanās. Tālr.20003222.

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

