AR DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJU TIEKAS
VIESI NO FRANCIJAS
Krāslavas novada domi apmeklēja Francijas kaņepju audzētāju
federācijas pārstāvji, kas tikās ar
domes priekšsēdētāju Gunāru
Upenieku.
Delegācijas sastāvā bija arī Latvijas industriālo kaņepju asociācijas valdes priekšsēdētājs Guntis
Vilnītis, Biznesa tehnoloģiju institūta pētnieks Tālis Laizāns un vairāki Latvijas kaņepju audzētāji.
Kā pastāstīja Guntis Vilnītis,
viesi no Francijas ir ieradušies atbildes vizītē, lai savām acīm skatītu un izvērtētu kaņepju audzēšanas
iespējas Latvijā.

Jāpiebilst, ka Latvijas kaņepju
audzētāji Franciju apmeklēja maija mēnesī, kad arī nodibināja ciešākus kontaktus un pārrunāja
iespējas iepirkt sēklas materiālu.
Kaņepju audzētāju federācija
Francijā nodarbojas ar sēklas materiāla sagatavošanu, pārstrādi un
tirgošanu Francijai un visai Eiropai, arī Latvijas kaņepju audzētāji iepērk sēklas no viņiem.
Pēc sarunām ar Zemkopības ministru Jāni Dūklavu varam cerēt,
ka, iespējams, atsevišķas šķirnes
zemnieki varēs audzēt daudz pla-

KRĀSLAVAS PILS
PROJEKTA AKTUALITĀTES
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!

Krāslavas novada domes īstenotā ERAF projekta „Krāslavas pils
kompleksa pielāgošana tūrisma
produktu attīstībai” ietvaros sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas centru un
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeju šogad ir tapuši un vēl top
jauni mārketinga materiāli par
Krāslavas pils kompleksu.
Jau februārī tika izstrādāts buklets „Krāslavas pils un parks. Spītējot Laikam” trīs valodās –
latviešu, angļu un krievu. Vasarā
ir izdots Krāslavas pils skatu kartiņu komplekts, kas sastāv no asto-

ņām skatu kartiņām. Šī gada oktobra vidū Tūrisma informācijas
centra un Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeja speciālisti piedalīsies starptautiskajā tūrisma izstādē „Invetex” Sanktpēterburgā, kur
prezentēs izstrādātos materiālus.
Šobrīd ir uzsākts darbs pie jauna,
inovatīva mārketinga produkta –
virtuālās ekskursijas pa Krāslavas
pils kompleksu.
Jaunie mārketinga materiāli nav
domāti pārdošanai, to mērķis ir
popularizēt šo unikālo kultūras un
tūrisma objektu, kas neapšaubāmi
ir Krāslavas un visa Latgales reģiona lepnums. Interesentiem izstrādātie materiāli pieejami Tūrisma
informācijas centrā (Brīvības ielā
13) un Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā (Pils ielā 8).

šākam, ne tikai Latvijas tirgum,
bet tas ir pagaidām nodomu līmenī.
Viesi no Francijas ciemojās pie
Valērija Šindlera, kas nodarbojas
ar linu un kaņepju pārstrādi, iepazinās ar Rēzeknes linu pārstrādes
rūpnīcu, apmeklēja Sergeja Zakrevska saimniecību.
Tika organizēta apaļā galda diskusija Zemkopības ministrijā, kurā piedalījās Krāslavas, Rēzeknes,
Talsu, Dobeles un Rīgas kaņepju
audzētāji.
Inga Kavinska

Šobrīd sakarā ar grozījumu un
papildus darbu saskaņošanu ar LIAA ir piebremzēti rekonstrukcijas
darbi Krāslavas pils kompleksā,
bet darbu termiņi ir pagarināti līdz
oktobra beigām.
Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds projekta
Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014
„Krāslavas pils kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.
Ināra Dzalbe,
projekta vadītāja

14. oktobrī Saulkrastos, viesu namā „Minhauzena Unda” zemkopības
ministrs Jānis Dūklavs paziņoja konkursa „Sējējs – 2011” laureātus un
vecināšanas balvu saņēmējus – lauksaimniekus, lauku uzņēmējus, mazpulka dalībnieku, kā arī balvas „Par mūža ieguldījumu” ieguvēju.
Šogad laureāta nosaukums, sudraba medaļa, diploms un balva tika
piešķirta vienpadsmit konkursa dalībniekiem.
Savukārt veicināšanas balvas un diplomus kopumā saņēma 17 konkursa dalībnieki visās konkursa grupās. Veicināšanas balva konkursa
grupā „Augkopība” tika piešķirta Krāslavas novada z/s „Raudovišķi”,
kur saimnieko Aleksandrs Ivanovs.
Svinīgajā konkursa „Sējējs – 2011” dalībnieku godināšanas pasākumā piedalījās Valsts prezidents Andris Bērziņš un Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis.
Viktorija Kalniņa,

Krāslavas strūklaka „Buru laiva”, kuras autors ir
dizainers Gunārs Platpīrs, ir ieguvusi atzinību Latvijas Dizaineru savienības ikgadējā konkursa „Gada
balva dizainā 2011” nominācijā „Vides dizains”.
Konkurss „Gada balva dizainā” norisinās 4. gadu.
Šogad krīzes dēļ bija pieteikts salīdzinoši maz darbu,
tomēr žūrija atzinīgi novērtēja G.Platpīra darbu, kas
lieliski iederas Krāslavas pilsētas 18.novembra laukumā. Vairāki rīdzinieki jautāja, kur esot tik moder-

LIETUVAS TEMATISKO CIEMU PĀRSTĀVJI
VIESOJAS LATGALES TEMATISKAJOS CIEMOS
2011. gada 19. un 20.septembrī Latgales plānošanas
reģions projekta „VILLAGE HERITAGE” ietvaros
uzņēma ciemiņu no Lietuvas. Tematisko ciemu pārstāvji no Ignalinas
un Zarasu rajoniem ieradās, lai redzētu, kā
attīstās un veidojas Latgales Tematiskie ciemi.
Iepazīšanās ar Latgali un Latgales Tematiskajiem ciemiem sākās Līvānu novadā.
Latgales mākslas un amatniecības centrā
ciemiņi atzinīgi novērtēja mākslinieku un
amatnieku izstrādājumus, kā arī izteica
komplimentus par skaisti iekārtotajām telpām. Līvānos ciemiņi varēja degustēt topošo Līvānu novada tematisko ciemu
ražojumus - Ilzes Solas sieru, Voldemāra
Rubina medu un Kristīnes Šislovas zāļu tēju, kā arī praktiskajās darbnīcās izmēģināt
aušanas un podnieka amatus. Vēl Līvānos
lietuvieši paspēja ieskatīties Līvānu stikla
muzejā.
Nākamais pieredzes apmaiņas brauciena
punkts bija topošais tematiskais ciems Prei-

APBALVOTI KONKURSA
„SĒJĒJS – 2011” LAUREĀTI

ļu novada Pelēču pagastā, kur ciemiņus uzņēma Irēna Koleda, kas nodarbojas ar mājas
vīna ražošanu no pašas izaudzētām ogām,
pārsvarā no upenēm un avenēm, un šoruden
arī no savām vīnogām. Lietuvieši ļoti atzinīgi novērtēja Irēnas darbu un bija pārsteigti
par to, ko var paveikt viena sieviete - skaisti
iekopt māju, audzēt ogas un ražot vīnu, kā
arī ļoti eleganti uzņemt viesus.
Interesants piedzīvojums Lietuvas projekta dalībniekus sagaidīja Daugavpils novada Višķos, kur bija iespēja iepazīties ar
projekta „VILLAGE HERITAGE” dalībnieku, tematisko ciemu „4K”. Tur ir iespējams redzēt 4 lietas, kas sākas ar burtu „K”:
Kokle, Klūga, Keramika un Koks. Pēc ekskursijas, kuras laikā varēja noklausīties
skaistu kokles mūzikas priekšnesumu, pamēģināt sagatavot klūgas un iepazīties ar pinēja amatu, redzēt, kā top keramikas
gleznas sīkplastikas tehnikā, un apskatīt koka skulptūras. Ciemiņi atzina, ka nosaukumam nepieciešams pievienot vēl vienu K, jo
Višķos ir arī Komforts.

ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

na strūklaka, jo, ceļojot pa Latgali, to būtu labprāt apskatījuši.
Dizainers Gunārs Platpīrs ir vadošais strūklaku dizainers Latvijā – viņa veidotās strūklakas un skulptūras atrodas Dobelē, Rīgā, Ventspilī, Jēkabpilī,
Jelgavā un citur, pārliecinoši iekļaujoties pilsētas vidē. Gunārs pats ir no Latgales un lepojas ar savu novadu un izcelsmi. Viņa vecāmāte teiktu: „Trokoiti
lobs!”
Inese Platpīre, SIA „Platpirs”

Ciemiņu nakšņošanas vieta bija viesu
nams „Dridži”, kas atrodas Krāslavas novada Skaistas pagastā. Arī Skaistas ciems ir iesaistījies
projektā
„VILLAGE
HERITAGE”. Šim ciemam ir savdabīga tēma - „Skaistā Izabella”. Skaistas ciema sievietes Lietuvas partneriem sniedza
neaizmirstamu priekšnesumu - „Skaistās
Izabellas šovu”, kas sevī ietver dejas, nostāstus un teikas par Skaistu un tās apkārtni,
modes parādi un humora pilnas atrakcijas.
20.septembra rītā lietuvieši devās uz
Krāslavas novada Indras ciemu, kas sevi
projektā ir pozicionējis kā audēju ciemu. Tika parādīts ne tikai tas, kā tiek saglabāts un
attīstīts aušanas amats, bet arī tika dota iespēja nogaršot uz ugunskura vārītu ievārījumu. Ievārījuma svētki Indrā ir ikgadēji, tajos
tiek pasniegta Lielā ceļojošā koka karote
gardākā ievārījuma vārītājai.
Noslēgumā projekta partneri izbaudīja
mazliet lietainu, bet ļoti interesantu ekskursiju pa Krāslavu, Krāslavas muižas parku,
apciemoja Amatu istabu, kurā var ne tikai
apskatīt, bet arī iegādāties Krāslavas apkaimes amatnieku izstrādājumus.
Pēdējais pieturas punkts bija Daugavpils,
tur Lietuvas tematisko ciemu pārstāvjus sagaidīja Latgales plānošanas reģiona admi-

nistrācijas vadītāja Iveta Maļina- Tabūne.
Tikšanās laikā ciemiņiem tika sniegta vispārīgā informācija par Latgales plānošanas
reģionu, par plānotajām aktivitātēm šī un citu projektu ietvaros, lai atbalstītu mazos uzņēmējus, kā arī tika pārrunāti pieredzes
apmaiņas brauciena laikā gūtie iespaidi. Jāatzīst, ka galvenā atziņa, ko dzirdējām, bija
saistīta ar to, ka Latgalē dzīvo patiesi, dzīvespriecīgi un talantīgi cilvēki.
Latgales plānošanas reģions (Latvija) sadarbībā ar Ignalinas reģiona attīstības aģentūru (Lietuva) Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007. – 2013.g. ietvaros īsteno projektu „Tematiskie ciemi:
jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai
Latgales un Aukštaitijas pārrobežu reģionā”, akronīms „VILLAGE HERITAGE”.
Projekta vispārējais mērķis: veicināt uzņēmējdarbības un darba tirgus attīstību vietējā
pārrobežu līmenī, sekmējot ciemu ekonomisko potenciālu konkurētspējīgu produktu
un kopēja mārketinga attīstībai, kam pamatā
ir tradicionālās ekonomiskās vērtības un
vienota Tematisko Ciemu koncepcija. Realizācijas laiks - 24 mēneši.
Kristīne Ivanova,
projekta vadītāja

2
PAAUGSTINĀTA
BIEDRĪBAS TEHNISKĀ
KAPACITĀTE

SKOLAS DIENA SĀKAS GARDEROBĒ

Šī gada 16. septembrī noslēdzies biedrības
„
Skaistas atbalsta centrs” īstenotais Eiropas Lauks
aimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzfinansētais projekts Nr.09 – 03 – LL22 – L413201 –
000003 „Biedrības „Skaistas atbalsta centrs” tehniskās kapacitātes paaugstināšana”.
Projekta īstenošanas rezultātā ir iegādāta videokamera, projektors un
ekrāns. Projekta mērķis ir dažādot vietējiem iedzīvotājiem brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, paaugstinot biedrības tehnisko kapacitāti, uzlabot
biedrības materiālo bāzi, lai sekmīgi turpinātu darbu lauku iedzīvotāju
pašorganizēšanās spēju paaugstināšanā, iesaistot iedzīvotājus vietējā līmeņa problēmu risināšanā un uzlabot dzīves kvalitāti cilvēkiem laukos.
Paaugstinot biedrības tehnisko kapacitāti, tiks dažādota brīvā laika pavadīšanas iespēja vietējiem iedzīvotājiem. Biedrības telpās Skaistas pamatskolā un Skaistas Tautas namā varēs kolektīvi aplūkot un apspriest
videoinformāciju par biedrības „Skaistas atbalsta centrs” piedalīšanos dažādos informatīvajos un izglītojošos pasākumos. Skaistas pagasta iedzīvotāji varēs iepazīties ar citu pagastu, novadu un valstu kultūras
mantojumu, kultūras tradīciju kopšanu un dažādu aktivitāšu organizēšanu, kā arī popularizēt savus sasniegumus citiem.
Projekta kopējais budžets ir 523 Ls, tai skaitā ELFLA finansējums 470,70 Ls (90%), pašu biedru līdzfinansējums - 52,30 Ls (10%).
Informāciju sagatavoja Iveta Leikuma,
biedrības „Skaistas atbalsta centrs” valdes priekšsēdētāja,
projekta vadītāja

PLENĒRS NOSLĒDZIES
Tradicionālais glezniecības plenērs „Krāslavas palete 2011” šogad
notika jau 32. reizi. Iespējams, kāds ir kļūdījies gada skaitļos, jo mākslinieki mūsu pilsētu ir iemīļojuši jau krietni sen, vēl pirms Rita Barča visus savāca un iedibināja šo skaisto tradīciju - reizi gadā pulcēties
Krāslavas plenērā.
Kā atzina mākslinieki, mūsu plenērs esot teju vienīgais Latvijā, kas
gadu desmitiem turpina būt un aizvien piesaistīt autorus ar nedaudz pieklusināto mazpilsētas šarmu un skaistajiem Daugavas lokiem, ar apkārtnes staltajiem dievnamiem un rudens krāsu izraibinātajiem mežiem,
pļavām un laukiem.
Plenērā „Krāslavas palete 2011” dalību ņēma 17 mākslinieki - Osvalds Zvejsalnieks, Vladimirs Serkovs, Silva Linarte, Andžela Čibele –
Makareviča, Jonas Pleckevičus, Ziedonis Bārbals, Maija Jakoviča, Valērijs Baida, Ligita Caune, Vita Merca, Jānis Anmanis, Daiga Lapsa,
Andrejs Severetnikovs, Andrejs Gorgocs, Ņina Gorgoca, Vladislavs
Paurs un Elga Paura.
Nākot mājās no Miķeļdienas gadatirgus, 18.novembra laukumā varēja apskatīt un arī iegādāties plenēristu veikumu, tikties un arī pārmīt arī
kādu vārdu ar pašiem māksliniekiem. Plenēra dalībnieku dāvātās gleznas tuvākajā laikā būs skatāmas Krāslavas kultūras namā.
Inga Kavinska

TIKA REALIZĒTS PROJEKTS
KOMBUĻU CIEMATĀ
2011. gada pavasarī iedzīvotāju grupa „Mēs Kombuļiem” pieteicās fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” un Krāslavas novada domes izsludinātajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi
2011”. Vērtēšanas komisija nolēma projektu atbalstīt un
piešķirt nepieciešamo finansējumu. Projekta ietvaros plānojām ierīkot informatīvo un paziņojumu dēli, ierīkot kvalitatīvu ūdens ņemšanas vietu (aku),
izvietot atkritumu tvertnes, ierīkot puķu dobi. Pateicoties piešķirtajam finansējumam – 700 Ls (tai skaitā 280 Ls no „KNHM” un 420 Ls no Krāslavas novada domes), viss projektā paredzētais ir realizēts.
Pie ceļa uz Kombuļu pussalu atrodas ūdens avots, kura dzidro ūdeni izmanto ne tikai Kombuļu iedzīvotāji, bet arī garāmbraucēji. Diemžēl ūdens
ņemšanas vieta nebija pienācīgi labiekārtota, tādēļ mēs ierīkojām guļbūves
aku ar nojumi.
Kombuļu pagasta iedzīvotājiem informācija un paziņojumi agrāk tika izvietoti uz novecojuša un grūti pieejama informācijas dēļa. Tika izveidots
jauns, apkārtējai videi piemērots informācijas dēlis ciemata centrā. Iegādājāmies un izvietojām arī atkritumu tvertnes.
Kombuļu ciemata centrā pēc šķūnīšu nojaukšanas Skolas ielā 1 atklājās
nepievilcīgs skats. Tur palika vecie pamati, kuros tika piebērta melnzeme un
sastādīti dekoratīvie augi.
Ļoti ceram, ka arī turpmāk būs projekti, kas ir veltīti pagasta labiekārtošanai. Nākotnē Kombuļu ezera pussalas teritorijā var realizēt vēl daudzas idejas (tiltiņu ierīkošana, skatuves izbūvēšana, piknika vietas ierīkošana, bērnu
rotaļu laukuma izveidi u.c.).

PARAKSTU VĀKŠANAS
VIETAS
likuma „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”
ierosināšanai no 1.novembra līdz 30.novembrim
Novada domes ēka - Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - R.Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag.,
Krāslavas nov.

Vai zināt, ka teātris sākas ar pakaramo? Ne velti
mums, Krāslavas Valsts ģimnāzijas parlamentam,
liekas, ka arī skola sākas ar pakaramo.
Nav noslēpums, ka, ienākot skolas garderobē, ikvienam pretī pavērās drūms skats – tumša, neomulīga
telpa, kas ir pilna ar skolēnu virsdrēbēm, apaviem un
sporta tērpiem. Mūsuprāt, katrs skolēns ir sapņojis
reiz ienākt mājīgā telpā, uz pakaramā uzkārt savu
virsjaku, savā plauktiņā nolikt ielas apavus vai sporta
tērpu, ieskatīties lielā spogulī un labā noskaņojumā
doties uz pirmo stundu.
Ja rodas iespēja īstenot šo vīziju, tad kāpēc gan to
neizmantot? Parlaments vienbalsīgi piekrita piedalīties Krāslavas novada domes un „KNHM” projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”. Saliekot galvas kopā, uzrakstījām projektu „Skolas diena sākas
garderobē”, kas tika atbalstīts. Kad bijām saņēmuši
„KNHM” fonda, Krāslavas novada domes un Krāslavas Valsts ģimnāzijas finansiālo atbalstu, atlika ņemt
darbarīkus rokās un ķerties pie darba.
Kamēr citi skolēni baudīja vasaras sākumu, siltos
saules starus un ezeru veldzējošo ūdeni, tikmēr mēs
kopā ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas saimniecības daļas vadītāju un skolas tehniskajiem darbiniekiem rosījāmies
garderobē.
Slīpējām,
špaktelējām,
krāsojām…
Jau pēc pirmajiem remontdarbiem garderobe bija
pārvērtusies līdz nepazīšanai.
1.septembrī skolēnus sagaidīja patīkams pārsteigums – izremontēta garderobe – košas sienas, gaiša
un mājīga telpa, lieli spoguļi.
Septembra vidū tā tika papildināta ar skapīšiem.

Kad darbi padarīti un mērķis sasniegts, gribam
teikt lielu paldies projektu konkursa organizētājiem,
Krāslavas novada domei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam un saimniecības daļas
vadītājam Viktoram Naļivaiko.
KVĢ parlaments

PALĪDZĪBA SVĒTĀ KŅAZA ALEKSANDRA ŅEVSKA
PAREIZTICĪGO BAZNĪCAI

Jau trešo gadu Krāslavas novada dome kopā ar
Nīderlandes fondu „KNHM” atbalsta Krāslavas Svētā kņaza
Aleksandra Ņevska pareizticīgo
baznīcas vajadzības. Kopējiem
spēkiem ir izremontētas baznīcas
labierīcības, sakārtota kanalizācijas sistēma, atjaunotas kāpnes un
kāpņu laukumiņš, sagatavota telpa
svētdienas skolai.
Šogad jauna projekta ietvaros tika izremontēta un aprīkota virtuve
baznīcas vajadzībām - prosforu
gatavošanai, pasākumu rīkošanai,
viesu uzņemšanai. Projekta ietvaros tika atjaunota ne virtuve, bet
arī telpa tai blakus, kas pilda foajē
un nelielas zāles funkcijas. Daļēji
tika iegādātas jaunas mēbeles un
virtuves iekārtas, bet daļēji tika
restaurētas vecās mēbeles, ko baznīcai sponsorēja citas organizācijas,
t.s.
Krāslavas
BSRC
„Mūsmājas”. Priestera ģimenes
vadībā darbi tika veikti kvalitatīvi
un gaumīgi, izdarīts divreiz vairāk,
nekā bija ieplānots. Mūsuprāt,
projekta rezultāti ir ļoti labi.
Protams, līdz ar to nav jāapstājas! Baznīca atrodas vecā ēkā, kas
celta 1789.gadā kā Sv. Vincena
slimnīcas katoļu kapliča. Naudu
celtniecībai dāvinājusi Auguste
Oginska Plātere. Šeit bijis arī sieviešu klosteris. 1864.gadā Krievijas valdība klosteri slēdza. No

1865.gada šeit ir pareizticīgo baznīca.
Daudzus gadus baznīcā nenotika atjaunošanas un remontdarbi,
tādēļ tās sakārtošana un restaurācija prasa lielus ieguldījumus un
daudz darba. Neskatoties uz to, ka
daudz jau ir paveikts, rodas citas,
baznīcai svarīgas vajadzības. Piemēram, pēc virtuves ierīkošanas
atklājās jaunas problēmas - viena
siena stiprā lietus laikā sāka tecēt,
kas norāda uz to, ka nepieciešams
baznīcas jumta remonts. Tādēļ atkal meklēsim palīdzību un atbalstu
turpmākajiem baznīcas sakārtošanas darbiem. Tie ir nākotnes plāni,
bet šobrīd no sirds pateicamies
Krāslavas
novada
domei,
„KNHM” sponsoriem un visiem, kas palīdz baznīcas atjaunošanā, par padarīto, un tieši šogad par virtuves ierīkošanu.
Mēs, Krāslavas draudzes pareizticīgie, ceram, ka arī mūsu baznīciņa kādreiz izskatīsies tā, kā
jāizskatās Dieva namam. Ir daudz
draudzes locekļu, kam tā ir vajadzīga. Ikdienā un svētdienu dievkalpojumos piedalās apmēram
20-50 cilvēki, lielos baznīcas svētkos krietni vairāk, 200-300 cilvēki. Vajadzības gadījumā – bērēs,
kristībās, laulībās - uz baznīcu atbrauc cilvēki no Dagdas, Kaplavas, Kalniešiem, Piedrujas un
citām vietām, jo tuvākajā apkārtnē
pareizticīgo baznīcas darbojas neregulāri.
Apzinoties baznīcas lomu mūsu
sabiedrībā, ir svarīgi pievērst uz-

Pagasta pārvaldes ēka - Pasta iela 2, Indra, Indras pag.,
Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pag.,
Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Kalnieši, Kalniešu pag., Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Kaplava, Kaplavas pag., Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag.,
Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Ezerkalns, Krāslavas pag., Krāslavas
nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Piedruja, Piedrujas pag., Krāslavas nov.

manību tam, lai kopējais modernizācijas vilnis, kas veļas pāri visai
Eiropai un arī Latvijai, nenodarītu
pāri garīgām lietām. Lai mēs pārāk neaizrautos ar darbiem un citām lietām, atstājot novārtā garīgo.
Tā, piemēram, 2006.gadā, svētceļojumā Polijā, apmeklējot vairākas
baznīcas, t.s. vienu no vislielākajām Eiropā, daudzi no svētceļniekiem atzina, ka svētuma sajūtu
visvairāk izjuta mazā koka baznīciņā, kas bija tīri sakopta. Nebija
nekādu pārspīlējumu, tajā mājoja
miers un mīlestība, tur bija iespējams netraucēti un no sirds nodoties lūgšanām. Tādēļ ir svarīgi, lai
baznīcā katrs stūrītis izstarotu svētumu un mīlestību, lai katrs cilvēks
tur varētu saņemt atbalstu, sapratni, piedošanu, cerību un spēkus
turpmākajam ceļam. Kā teica svētais tēvs Serafims Sarovskis, galvenais kristīgā cilvēka mērķis ir
iemantot Svēto Garu. Tas nozīmē ar lūgšanām, gavēņiem, labdarību
un citiem labiem darbiem - censties panākt Svētā Gara klātbūtni
mūsu dzīvē.
Ilgus gadus mūsu baznīca bija
par tādu mīlestības un žēlsirdības
avotu, vietu, kur mājo Dieva Svētais Gars, tādēļ novēlam, lai arī
turpmāk tā apvieno un palīdz draudzes cilvēkiem un ikvienam, kas
tur meklē atbalstu un palīdzību šajos sarežģītājos laikos.
Projekta darba grupa
„Savai baznīcai un cilvēkiem!”

Pagasta pārvaldes ēka - Robežnieki, Robežnieku pag.,
Krāslavas nov.
Pagasta pārvaldes ēka - Miera iela 17, Skaista, Skaistas pag.,
Krāslavas nov.
Kultūras nams - Dārza iela 2, Augstkalne, Ūdrīšu pag.,
Krāslavas nov.
Darba laiks: katru dienu (ieskaitot sestdienas, svētdienas un
svētku dienas) no plkst.8.00. līdz 12.00.
Krāslavas novada vēlēšanu komisija
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Skaistas pagasts, kas līdz 1925. gadam tika dēvēts par Izabelinas pagastu, ir dibināts 1861.gaTeika par Izabelinu
dā. Pēc dzimtbūšanas atcelšanas zemnieki ieguva tiesības izpirkt savus zemes gabalus, sāka būLīdz 1925. gadam Skaistas pagasts saucās Izabelinas pavēt mājas, dzīvoja viensētās. Taču lielākā daļa zemnieku līdz mūsu dienām dzīvo ciemos. Tā gasts.
Folvarkā, nelielajā muižā dzīvoja kāds muižnieks, kura
izveidojās Izabelinas pagasts, kas tolaik ietilpa Vitebskas guberņas Daugavpils apriņķī.

SKAISTA - PAGASTS AR
AR 150 GADU SENU VĒSTURI
1945.gadā Skaistas pagasta teritorijā bija reģistrēti šādi
ciemi: Baltiņi, Ezeriņi, Kalnieši, Kazinči, Niedrīte un
Skaista. Gadu gaitā pagasta robežas un tā priekšsēdētāji
mainījās. Pašlaik pagasta pārvaldes vadītāja ir Gundega
Grišāne, viņas pakļautībā ir arī Kalniešu pagasts, kas vēsturiski ietilpa Skaistas pagasta teritorijā.
Šogad Skaistas pagasts svinēja 150 gadu jubileju. Nākamajā gadā Skaistas pamatskolai aprit 140 gadu. No sākuma
tā bija Izabelinas 3-gadīgā pamatskola ar krievu mācību valodu. 1921.gadā mācību iestādi pārcēla uz Geibiem, skolā
bija jau 6 klases, mācības notika latviešu valodā.
Laikā, kad apdzīvotajām vietām tika piešķirti nosaukumi
latviešu valodā, tā bija jau Skaistas pamatskola. Trīsdesmitajos gados par labiem sasniegumiem mācību iestāde ieguva valsts skolas statusu.
Padomju laikā pagasta teritorijā bija divas mācību iestādes – Skaistas astoņgadīgā un Valteru četrgadīgā skola.
Pašlaik Skaistas pamatskola atrodas bijušā bērnu dārza ēkā.
Te mācās 20 skolēni, diemžēl šogad tajā nav neviena pirmklasnieka.
Pirmā Romas katoļu baznīca tika uzbūvēta 1788.gadā
četru kilometru attālumā no Skaistas ciema, tolaik – Izabelinas muižā, un tā bija Krāslavas Romas katoļu baznīcas filiāle. 1914.gadā baznīcas ēku izjauca un pārveda uz
Geibiem. Pirmā pasaules kara gados baznīca nodega.
Nodegušā dievnama vietā 1921.gadā uzbūvēja tagadējo
koka baznīcu. Blakus tika izveidota kapsēta. Līdz ar baznīcas iesvētīšanu tika nodibināta Skaistas draudze.
Pagasta teritorijā atrodas arī Ludvikovas draudze. Dievkalpojumi tajā tika atjaunoti pēc 30 gadu pārtraukuma 1993.gadā. Šajā nelielajā draudzē kalpo prāvests Pāvils
Odiņš.
Skaistas pagastā atrodas Drīdža ezera daļa, tas ir visdziļākais ezers Baltijā (65,1m). Pagājušā gadsimta divdesmitajos gados tika izrakts kanāls, kas savienoja Drīdža ezeru ar
Ota ezeru, kā rezultātā ūdens līmenis Drīdzī pazeminājās
par pusmetru.
Drīdzis ir ļoti populārs makšķernieku vidū. Šeit mīt asari,
līdakas, līņi, raudas, sapali, vēdzeles, ķīši, zuši un citas zivis.
Ezera dzidrais ūdens un 9 gleznainās salas vilina ar savu
skaistumu ne tikai vietējos iedzīvotājus, bet arī daudzus tūristus. Jau vairākus gadus Skaistas pagastā veiksmīgi strādā
tūristu bāze „Drīdži”, kas atrodas ezera krastā.
„Sīvera ezera svētki” ir vieni no iecienītākajiem svētkiem
Skaistas pagastā, kad pulcējas viesi no dažādām Latvijas

Skaistas Sv. Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīca

pilsētām un arī ārzemnieki. Ezers, kas ir slavens ar daudzām salām (kopā – divdesmit), aizņem 1759 ha lielu platību. Sīvers atrodas četru pagastu - Aulejas, Kombuļu,
Skaistas un Konstantinovas - teritorijā.

Ar ko un kāpēc nodarbojas
Skaistas pagasta iedzīvotāji?
Ciema klubs, kultūras nams, tautas nams – kopš1949.gada Skaistas tautas nama nosaukumi mainījās, pēdējos divdesmit gadus tā vadītāja ir Romualda Umbraško. Pagasta
kultūras dzīve tiek organizēta tā, lai varētu atpūsties un izklaidēties dažādu paaudžu un iedzīvotāju grupu pārstāvji.
Šeit tiek atzīmēti valsts, kultūrvēsturiskie, kā arī tradicionālie svētki. Nevienu priekšnesumu vietējie iedzīvotāji vairs
nevar iedomāties bez komiskā personāža - Gunepkas Cibuļneicas, kuru tēlo Gunta Ļaksa-Timinska.
Tautas namā darbojas folkloras grupa „Rauduveite”, kā
arī dramatiskais kolektīvs. Ne tikai savā pagastā, bet arī citur Latvijā veiksmīgi uzstājas līnijdeju kolektīvs „Harmonija”.

Iveta Leikuma

Grandiozākie svētki Skaistā, kuros piedalās ne tikai vietējie
iedzīvotāji, bet arī daudzi viesi, ir Skaistas pagasta svētki
un Sīvera ezera svētki.
Jau vairākus gadus Skaistā aktīvi strādā sabiedriskā organizācija „Skaistas atbalsta centrs”. Centra izveidošanas iniciatīva pirms 10 gadiem piederēja Skaistas sieviešu un
vīriešu klubam, pagasta padome atbalstīja šo ideju. Tolaik
par centra prezidentu tika ievēlēts Jānis Umbraško, pašlaik
šo sabiedrisko organizāciju vada Iveta Leikuma.
Atbalsta centra darba prioritāte ir iedzīvotāju aktīvā dzīvesveida veicināšana. Galvenā uzmanība veltīta cilvēkiem
ar nelieliem ienākumiem, neatkarīgi no viņu vecuma. Centra paspārnē darbojas krieviski runājošo sieviešu klubs
„Orhideja”, aktīvo sieviešu klubs „Harmonija”, līnijdeju
grupa, rokdarbu pulciņš, kā arī jauniešu iniciatīvas grupa.
Iveta Leikuma salīdzinoši nesen atbraukusi no Rīgas un
apmetusies uz dzīvi Skaistā. Šī aktīvā sieviete ātri iekļāvās
ciema sabiedriskajā dzīvē.
„Esmu dzimusi Rīgā,” pastāstīja Iveta, „taču mani vecāki
nāk no Latgales, tēvs - no Izvaltas, māte - no Aulejas.
Skaista ir mana vectēva un vecāsmātes dzimtene.”
Kopš 2009.gada Iveta Leikuma ir „Skaistas atbalsta centra” vadītāja. Kad viņai jautā, ar ko viņa nodarbojas, Iveta
parasti atbild tā: „Esmu aktīva bezdarbniece!”
Tagad centram ir mājīgas telpas skolas trešajā stāvā, uzturēt tās palīdz pagasta pārvalde.
Katru mēnesi centrā notiek dažādi pasākumi, atkarībā no
biedrības locekļu interešu grupu vajadzībām nodarbības
tiek organizētas arī katru nedēļu.
Skaistas atbalsta centrs aktīvi un veiksmīgi piedalās projektu konkursos. Sākot ar 2009.gadu, biedrība realizējusi 6
projektus.
„Bija ļoti aizkustinoša diena,” atceras Iveta, „kad mēs organizējām braucienu uz Jūrmalu maznodrošinātām ģimenēm. Ne tikai bērni, bet arī dažas mammas redzēja jūru
pirmo reizi. Akvaparks paliks bērnu atmiņā uz ilgāku laiku.”
Nesen noslēdzās „LEADER” projekta realizācija, pateicoties tam biedrība ieguva videokameru, projektoru un ekrānu. Tagad būs iespējams rīkot pasākumus daudz plašākai
auditorijai.
Pašlaik biedrība izstrādā projektu ar mērķi izveidot sociālo pakalpojumu centru. 4-istabu dzīvoklis, kas pieder pašvaldībai, tiks pārkārtots un pielāgots cilvēkiem, kas nonāca
krīzes situācijā. Te varēs saņemt palīdzību visi, kam tā ir
nepieciešama , kā arī vientuļie pensionāri, kas dzīvo tālu no
centra. Ziemā, kad rodas problēmas ar malku un ūdeni, viņi
varēs uzturēties šajā dzīvoklī. Dzīvošana būs bezmaksas,
izņemot izdevumus par malku, elektrību un ūdenspiegādi.
Skaistas atbalsta centrs plāno realizēt projektu, ko finansē Hipotēku banka. Radošajās darbnīcās pagasta iedzīvotājas Olitas Škutānes vadībā visi gribētāji varēs izgatavot
Ziemassvētku dāvanas vientuļiem cilvēkiem. Tādu akciju
centrs rīko jau trešo reizi. Ja agrāk iedzīvotāji piesardzīgi
izturējās pret šīm dāvanām, tad tagad ar nepacietību gaida
tos, kas atbrauks pie viņiem uz svētkiem, lai apciemotu un
atstātu suvenīru, kas ir radīts pašu rokām.
Kādēļ tas viss ir vajadzīgs Ivetai? Viņa pati ne reizi vien
uzdeva sev šo jautājumu. Protams, runa nav par materiālo
atdevi, taču, strādājot biedrībā, ir iespēja satikties ar interesantiem cilvēkiem, apmeklēt dažādas valstis, iegūt pieredzi, bet pēc tam dalīties ar novadniekiem.
Kādēļ tas ir vajadzīgs vietējiem iedzīvotājiem? „Cilvēkiem, kas dzīvo Skaistā, tāpat kā citiem lauku teritoriju ie-

sievu sauca Izabelina. Frau Izabelina bija tā vērta, lai viņas
vārdā nosauktu pagastu, bagātu ar dabiskām ūdens krātuvēm un skaistajiem ezeriem. Izabelina bija daiļa, patvaļīga,
cēla un pats galvenais - neizsakāmi tīrīga.
Mazgāšanās viņai bija svēts rituāls. Divas reizes nedēļā
viņa lika iejūgt divu zirgu pajūgu ar mucām, lai tie vestu
ūdeni no Sauleskalna. Drīdža ezera krastā, kas līkumo kā
upe un veido daudzus līčus, pussalas un salas pat līdz Sauleskalnam (ezera krasta garums sasniedz 11 km) atradās divi dīķi. Vienā no tām ūdens bija ļoti tīrs kā bērna asara,
mīksts un dziedinošs. Pazemes avoti baroja to.
Izabelina peldinājās vannās un mazgājās tikai tādā ūdenī.
It īpaši šajā ūdenī tai patika mazgāt savus garos, gaišos
matus. Tie kļuva zīdaini un mīksti bez jebkādām ziepēm un
šampūniem. Izabelinas smalko veļu apkalpotāji mazgāja arī
tikai šajā ūdenī.
Aptuveni pirms 80 gadiem, pēc Izabelinas nāves ūdens
tajā dīķī bija apgānīts. Viens no grāfa Plātera pēcnācējiem,
kuram piederēja daudz zemes Kombuļu pagastā, pavedināja skaistu gana meiteni savā muižā. Jaunais dīkdienis iztīksminājās ar jauno meiteni un pameta to. No bēdām
nelaimīgā meitene noslīcinājās dīķī. Dīķa krastā izauga
melnā apse. Visiem par izbrīnu, kociņš neizauga liels, bet
palika tik mazs un tievs kā jauna, trausla meitene.
Liktenis nebija labvēlīgs pret jauno grāfa pēcteci. Tas sāka daudz dzert, laikam sirdsapziņa to stipri mocīja. Pēc tam
tas noslīka Drīdzī. Apglabāja to cienīgi, atbilstoši grāfa titulam kapličā Rāveru kapos. Zārkā ielika zelta pulksteni uz
ķēdītes un pusstopu šņabja, lai viņpasaulē ne tik skumji būtu.
Kapliča sen jau izpostīta un sabrukusi, bet asu izjūtu cienītāji joprojām nāk cerībā sameklēt grāfa pēcteča zelta
pulksteni ar ķēdīti.
Daudz ūdeņu aiztecējis no tiem laikiem. Daudz cilvēku
likteņu noslēpumu glabājas Drīdža ezera dzelmēs.
Bet Izabelinas rēgu vēl tagad var redzēt Drīdža ezera
krastos. Tā klaiņo kā sevi pazaudējusi un meklē to dīķi, kura tīrajos ūdeņos mazgāja savus gaišos matus.
*folvarks [poļu v. folwark<vācu val. Vorwerk- viensēta]
–muižas saimniecība, neliela piemājas saimniecība.
Teicēja- Zenta Meldere. Savā stāstā viņa balstījās uz skolotāja Vladislava Balinska atmiņām.
Stāstu apkopoja Viktorija Urbanoviča
dzīvotājiem, ir maz iespēju interesanti pavadīt brīvo laiku
un piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs,” uzskata Iveta.
Apmeklēt teātri un kino iznāk reti, iespēja iesaistīties pašdarbības kolektīvos ir ne visiem. Līdz ar to uz centru nāk
cilvēki, kuriem ir vēlēšanās kaut ko izdarīt un piedalīties sabiedriskajā dzīvē.
„Zināt, ko mēs gribam. Vēlēties kaut ko darīt. Iet un paveikt visu iecerēto,” aicina Skaistas iedzīvotājus Iveta Leikuma.

Par ko sapņo pagasta vadītāja?
No 2004.gada Skaistas pagastu vada Gundega Grišāne.
„Es nekad nesolīju pagasta ļaudīm zelta kalnus. Toties
varēju apliecināt, ka godīgi strādāšu iedzīvotāju labā,” uzsvēra Gundega.
Ne reizi vien nācās dzirdēt viedokli, ka vissarežģītākais ir
darbs ar cilvēkiem. Par to ir pārliecināta arī Skaistas pagasta pārvaldes vadītāja. Pārsvarā iedzīvotāji atnāk sakarā ar
sociālajām problēmām. Raksturīgs ir tas fakts, ka cilvēki,
kuriem nav iztikas līdzekļu, lūdz nevis darbu, bet gan pabalstu. Pat darbu sakņu dārzā viņi neuzskata par ievērības
cienīgu un viņiem izdevīgu.
Taču pagasta vadītājas ikdienā ir arī patīkami momenti.
Sirds priecājas, kad izdodas izdarīt kaut ko labu un svarīgu. Nesen tika izremontēta Skaistas ciema centrālā iela, ir
uzbūvēta ūdens atdzelžošanas stacija, tuvojas noslēgumam ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas rekonstrukcijas projekts. Jācenšas atrisināt jautājumu par pagasta
ceļu stāvokli.
Visaktuālākais un sāpīgākais jautājums ir skolas liktenis. Ar katru gadu skolēnu kļūst mazāk.
„Es saprotu, ka Skaistas pamatskola nav rentabla – lieli
izdevumi nepieciešami ēkas uzturēšanai, skolotāju darba
algām,” atzīst Gundega Grišāne. „Taču mums jācenšas saglabāt šo ēku. Ja telpas varētu piemērot citai iestādei, tad
skolu varētu slēgt, nodrošinot bērnu pārvadāšanu uz citām
mācību iestādēm. Bet, ja šī ēka ciema centrā paliks tukša,
drīz vien tā kļūs nederīga. Līdzīgi notika ar vecās skolas
ēku.”
Gundega Grišāne ir pateicīga visiem, kas aktīvi piedalās
pagasta dzīvē, kas atnāk ar savām idejām un pārdomām,
nesavtīgi palīdz organizēt svētkus un citus pasākumus.
Par ko sapņo pagasta vadītāja? Par to, lai pagastā būtu
daudz iedzīvotāju. Jo tieši no viņiem ir atkarīgs viss - turpmākie darbi, projekti, plāni.
Elvīra Škutāne
(Rakstā tika izmantoti materiāli no Krāslavas novada
centrālās bibliotēkas izdotā diska „Skaistas pagastam
150”)
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JAUTĀJUMS
REDAKCIJAI
Ar kādu mērķi Rīgas ielas braucamajā daļā pie novada domes un
veikala „Maxima” ir ierīkota drošības saliņa?
Atbild Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
„Rīgas -Augusta ielas renovācija ir
tranzītceļa posma rekonstrukcijas
projekts, kas paredz noteiktās prasības. Tās ir saistītas ar apgaismojumu, ietvju platumu un citiem
noteikumiem. Krustojums blakus
veikalam „Maxima” ir viens no centrālajiem, tur pārvietojas daudz gājēju. Saliņa ir izbūvēta tādēļ, lai
mašīnas nevarētu veikt apdzīšanas
manevru, līdz ar to tiks pasargāti gājēji, kas pāriet ceļu.”
Kāpēc Augusta-Rīgas ielā ietve
no vienas puses ir asfaltēta, bet no
otras puses -bruģēta?
Gunārs Upenieks:
„No kreisās puses virzienā uz
Daugavpili ir izbūvēts veloceliņš,
kas apvienots ar ietvi, tāpēc tas tika
asfaltēts un ir plašāks. No labās puses – ietve, kas ir paredzēta tikai gājējiem. Krāslaviešiem būs iespēja
izvēlēties, kur viņiem labāk iet – pa
bruģēto ietvi vai pa asfaltu.”

VEIKTI PASĀKUMI
SATIKSMES DROŠĪBAS
UZLABOŠANAI
Projekta „Satiksmes
drošības uzlabojumi pie
Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm” (3DP/3.2.1.3.1./10/APIA/CFLA/067/024) ietvaros ir pabeigti
būvdarbi Lakstīgalu ielā, pie PII „Pienenīte” un PII „Pīlādzītis”, kas veicinās
satiksmes drošības uzlabojumus pie izglītības iestādēm.
Būvdarbu gaitā pie PII „Pīlādzītis”
un PII „Pienenīte” tika izveidotās apstāšanās kabatas, tika veikts ietvju un
stāvvietas paplašinājums, pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas Lakstīgalu
ielā ir izbūvēts autobusu apgriešanās
laukums.
Projekta ietvaros plānotos būvdarbus veica SIA „Krāslavas ūdens”,
būvdarbu uzraudzību nodrošināja
SIA „Jurēvičs un partneri”, bet autoruzraudzību – SIA „Ekolat”.
Projekta īstenošana ievērojami uzlabos satiksmes drošību pie izglītības
iestādēm, kas ir potenciāli bīstamās
vietas, jo ievērojamā daļa ceļu satiksmes dalībnieku šajos ielu posmos ir
attiecināma uz vismazāk aizsargāto
satiksmes dalībnieku grupu – bērni
pirmsskolas vecumā un Krāslavas
Valsts ģimnāzijas skolēni. Projekta
īstenošana ļaus samazināt satiksmes
ierobežojumus pie izglītības iestādēm un satiksmes sastrēgumu risku.
Projekta kopējās izmaksas ir Ls
117 703.49, t.sk. Eiropas Reģionālās
attīstības fonda piešķirtais finansējums ir Ls 88 245.76, Ls 3 351.10 –
valsts budžeta dotācija pašvaldībām,
bet Krāslavas novada domes līdzfinansējums sastāda Ls 20 106.63.
Šis jau ir otrs līdzīga rakstura projekts, kas tiek īstenots Krāslavā.
2008.gadā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta ietvaros tika izveidoti autobusu
apgriešanās laukumi pie Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas pamatskolas, tika veikti Raiņa un
Baznīcas ielu krustojuma uzlabošanas darbi, kā arī tika ierīkots gājēju
un veloceliņš Rēzeknes ielā līdz pilsētas robežai.
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

TIKŠANĀS UZ ROBEŽAS
Kaplavas robežšķērsošanas punktā notika Latvijas un Baltkrievijas pušu tikšanās, kurā tika apspriesta vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.

Apspriedē piedalījās Baltkrievijas Valsts robežu komitejas priekšsēdētājs
ģenerālmajors Igors Račkovskis ar delegāciju, Baltkrievijas Ģenerālkonsuls
Daugavpilī Viktors Geisiks, Valsts robežsardzes priekšnieks ģenerālis Normunds Garbars, Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes vadība un tuvāko
pašvaldību pārstāvji, tostarp arī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
„Jautājums par vienkāršoto robežšķērsošanu tiek skatīts jau apmēram gadu, sākotnēji bija paredzēts to ratificēt vasaras sākumā, taču šobrīd izskatās,
ka tas stāsies spēkā gada beigās, tad arī pašvaldības sāks sastādīt iedzīvotāju
sarakstus, būs tiesības atviegloti šķērsot Latvijas – Baltkrievijas robežu,”
pastāstīja mūsu pašvaldības vadītājs.
„Mēs domājam arī par ceļa sakārtošanu līdz Kaplavas (Matulišķu) robežšķērsošanas punktam, jo tagad teritorija ir palielinājusies, pierobežas zonā
ietilpst viss Krāslavas un Dagdas novads, kā arī daļa no Ludzas novada, līdz
ar to arī satiksmes intensitāte palielināsies,” paskaidroja Gunārs Upenieks.
Atvieglotās robežšķērsošanas nosacījumi attieksies uz tiem pierobežas reģiona iedzīvotājiem, kuriem Baltkrievijā ir radi, uzņēmējdarbība, nepieciešamība apmeklēt ārstniecības iestādes utt.
Šobrīd atvieglotās robežšķērsošanas punkti ir Silenē un Patarniekos, brīvdienās atvieglotā robežšķērsošana būs arī Kaplavā (Matulišķos) un Piedrujā.
Maksa par robežšķērsošanu ir noteikta 20 eiro gadā.
Pierakstīja
Inga Kavinska

TĒVS ANDREJS SOKOLOVS IECELTS
PAR VECTICĪBNIEKU DRAUDZES
PRIEKŠSĒDĒTĀJU
Krāslavas vecticībnieku kopiena svētdien
lielā skaitā pulcējās savā dievnamā, lai svinētu dubultus svētkus – gan svētītu svētdienu, gan sveiktu savu jauno draudzes priekšsēdētāju – tēvs Andrejs Sokolovs pēc pārbaudes laika ir iecelts par Krāslavas vecticībnieku draudzes priekšsēdētāju. Uz svi-

nīgo dievkalpojumu bija sanākuši draudzes locekļi, daudz lūgto viesu un vecticībnieku augstākās garīdzniecības pārstāvji.
Jauno Krāslavas vecticībnieku draudzes priekšsēdētāju sveica arī Latvijas
vecticībnieku Pomoras baznīcas centrālās
padomes priekšsēdētājs Aleksejs Žilko un
savā uzrunā atzīmēja, ka šis svinīgais pasākums noteikti ieies vecticībnieku baznīcas vēsturē, jo šodien par draudzes pārraugu ir iecelts un svētību darbam saņēma
jauns, enerģisks, izdarīgs un izglītots cilvēks. Apsveicēji vēlēja tēvam Andrejam
Sokolovam panākumus un ilgus kalpošanas
Sirds veselības kabinets aicigadus.
na pilsētas un rajona iedzīvoInga Kavinska

Visu svēto dienas
dievkalpojumi
1. novembris (otrdiena)
VISI SVĒTIE(lieli svētki)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (latviski)
2. novembris (trešdiena)
VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS
DIENA
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (poliski)
5. novembris (sestdiena)
15:00 – Sv. Mise (Krāslavas vecajos katoļu kapos)
12. novembris (sestdiena)
13:00 – Sv. Mise (Krāslavas Meža kapos)

tājus bez maksas un bez ārsta
nosūtījuma pārbaudīt holesterīna un cukura līmeni asinīs,
izmērīt asins spiedienu, kā arī
noteikt sirds slimību riska faktorus. Pieteikšanās pa tālruni
65681659.
Reģistrācijas laiks: pirmdien,
ceturtdien - 09.00-10.30; otrdien, trešdien - 11.00-12.30.

Aicinām visus uz talku,
kas notiks 29. oktobrī
plkst.10.00 Krāslavas vecajos katoļu kapos, lai sakoptu savu tuvinieku, radu,
draugu, paziņu kapu kopiņas. Sakopsim arī novārtā
atstātās kapu kopiņas.
Lūdzam līdzi ņemt darba
rīkus.

Biedrība „Stariņš”
sveic oktobrī dzimušos: Žannu Galilejevu,
Liliozu Stavro, Mariju Panikovu, Anatoliju Lebedoku!
Lai rudens raža apcirkņos,
Lai domas nerimst apvāršņos,
Lai salnu dzestrums možumam,
Lai lapu rota krāšņumam!

Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

Katoļu biedrības
valde
SLUDINĀJUMI
òPārdod 2-istabu dzīvokli Krāslavā (nosiltināts, ir
veikts remonts, iebūvētā virtuve, skapis). T.29356477.
òVajadzīga friziere un
manikīre (labi nosacījumi).
T.20326563.

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 65681765, 28368537,
e-pasts:vestis@kraslava.lv

sports

OLIMPISKĀ DIENA
KRĀSLAVĀ
30.septembrī visā Latvijā tika organizēta Olimpiskā diena par
godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas dibināšanai. Kopā
sportiskās aktivitātēs piedalījās vairāk kā 38 000 skolēni 48 Latvijas vietās. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā pulcējas vairāk kā 450 skolēnu, skolotāju un tiesnešu no 12
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada skolām.
Pēc svinīgā gājiena Olimpisko dienu Krāslavā atklāja Krāslavas Sporta skolas direktors Viktors Beinarovičs. Skanot Latvijas Olimpiskajai himnai, olimpisko karogu pacēla Latvijas
Jaunatnes vasaras Olimpiādes sudraba medaļas ieguvēja ložu
šaušanā Karīna Krilova un labākais Krāslavas Sporta skolas
sprinteris Mārtiņš Kolita. Dalībniekus sveica un novēlēja panākumus sacensībās Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova. Katrā vietā, kur notika
Olimpiskā dienā, ieradās Olimpiskais vēstnesis. Mēs ar prieku
sagaidījām Sidnejas Olimpisko spēļu dalībnieci paukošanā Jūliju Vansoviču. Visi sacensību dalībnieki ar sajūsmu vēroja ielu
vingrotāju paraugdemonstrējumus, ko sniedza Varavīksnes vidusskolas zēni.
Galvenais šī gada Olimpiskās dienas vienojošais posms bija
rīta vingrošana. Kopā ar skolēniem vingroja Krāslavas pamatskolas sporta skolotāja Natālija Raudive.
Otrs pasākuma balsts bija olimpiskās stafetes. Visās vecuma
grupās skrēja kupls skolēnu skaits - kopā 25 skolu komandas.
Pirmie startēja paši jaunākie (2000./01.gadā dzimušie) skolēni.
Pirmo vietu izcīnīja Indras vsk. skrējēji, otro vietu - Varavīksnes vsk. sportisti, bet trešo - Andzeļu pamatskola. Nākamajā
vecuma grupā (1998./99.g. dz.) pirmo vietu izcīnīja Varavīksnes vidusskola. Indras vidusskola šoreiz ieguva otro vietu, bet
Andrupenes pamatskola - trešo. Vidējā vecuma grupā
(1996./97.g.dz.) uzvaru svinēja Dagdas vsk., aiz viņiem Varavīksnes vsk. un Krāslavas Valsts ģimnāzija. Vecākajā vecuma
grupā (1993./95.g.dz.) visātrāk noskrēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas sportisti, otrajā vietā ierindojās Dagdas vsk., bet trešajā Varavīksnes vsk. Futbola sacensības notika divās vecuma grupās. 1998./99.g.dz. par čempioniem kļuva Varavīksnes vsk. futbolisti, sudraba medaļas ieguva Krāslavas pamatskolas, bet
bronzas - Robežnieku psk. zēni. 1996./97.g.dz. olimpisko kausu
un zelta medaļas ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas sportisti .
Otrā vieta - Šķeltovas pamatskolai, bet trešā - Varavīksnes vsk.
Basketbola sacensības meitenēm arī notika divās vecuma grupās. 1998./99.g.dz. konkurencē uzvaru svinēja Krāslavas Valsts
ģimnāzijas meitenes, aiz sevis atstājot Varavīksnes vsk. un
Andrupenes psk. komandas. Varavīksnes vsk. basketbolistes
savukārt uzvarēja nākamajā vecuma grupā - 1996./97.g.dzim.
Indras vsk. spēlētājām - sudraba, bet Krāslavas Valsts ģimn. bronzas medaļas.
Brīvdabas volejbolā spēkiem mērojās 8 jauniešu un 5 meiteņu
komandas. Kausu un zelta medaļas izcīnīja Dagdas vidusskolas
jaunieši un jaunietes. Sudraba godalgas - Dagdas otrajai puišu
komandai un Ģimnāzijas jaunietēm. Ezernieku volejbolisti, gan
jaunieši, gan jaunietes, aizveda uz mājām bronzas medaļas.
Tautas bumbu spēlēja 4.-5. klašu zēni un meitenes. Krāslavas
pamatskolas jaunie sportisti izcīnīja zelta medaļas un uzvaras
kausus - gan zēni, gan meitenes. Otrajā vietā –Varavīksnes vsk.
zēni un meitenes. Trešās vietas ieguvēji bija Andzeļu psk. meitenes un Dagdas vsk. zēni.
Latvijas Olimpiskā komiteja labākajai skolas komandai (kopvērtējumā) sagādāja bumbu grozu, bumbas un Olimpisko kausu. Otro un trešo vietu ieguvušās skolas saņēma bumbas. Bija
izsludināta balva atraktīvākajai komandai - 25 biļetes uz Rīgas
„Dinamo” hokeja spēli. 16.oktobrī „Arēnā Rīga” pulcēsies vairāk nekā tūkstotis Olimpiskās dienas dalībnieku no visas Latvijas, tajā skaitā Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni.
Visvairāk medaļu (ieskaitot arī stafetes) ieguva Varavīksnes
vsk. -10, Dagdas vsk. - 6, Krāslavas Valsts ģimnāzija - 6, Krāslavas pamatskola – 3, Indras vidusskola - 3, Šķeltovas psk. - 1,
Andrupenes psk. - 2, Ezernieku vsk. – 2, Andzeļu psk. - 2,Robežnieku psk. - 1. Kopvērtējumu skaitīja pēc Olimpiskā principa (kam vairāk zelta medaļu, tad –sudraba un bronzas). Vietu
sadalījumu izšķīra sudrabu medaļu skaits. Zaudētāju šajos sporta svētkos nebija! Visi ieguva pozitīvas emocijas, pieredzi, izjuta komandas garu un prieku.
Jāpateicas visiem, kas palīdzēja Krāslavas un Dagdas novadu Olimpiskās dienas organizēšanā: skolotājiem - par sportistu
sagatavošanu, nogādāšanu uz sacensībām, kārtības nodrošināšanu. Dalībniekiem - par sportisko cīņu. Sportistu vārdā paldies jāpasaka Krāslavas novada domes priekšsēdētājam
Gunāram Upeniekam, pateicoties kura atbalstam tika atrasti līdzekļi medaļu un kausu iegādei. Lai jums visiem veicas arī
turpmāk!
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

