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2.novembrī no rīta, pamo-
dušies un paskatījušies ārā 
pa logu, Krāslavas iedzī-
votāji ieraudzīja neierastu 
ainu - pilsētas ielas un ēkas 
klāja balta sniega sega. 

Vai Krāslava ir gatava 
ziemai? Par to, kam šajā 
ziemas sezonā jānodrošina 
pilsētas ielu uzturēšana, 
pastāstīja Krāslavas nova-
da ceļu inženieris Vladimirs 
Bluss. 

SIA „KRĀSLAVAS ŪDENS” INFORMĒ
Sākot ar 2016. gada 1. novembri, uzņēmuma kase ir 

slēgta. 
Norēķinus par ūdenssaimniecības pakalpojumiem skaid-

rā naudā var veikt SIA „Krāslavas nami” kasē, Brīvības 
ielā 5, Krāslavā. Internetbankā norēķini jāveic atbilstoši 
rēķinā norādītajam - uz SIA „Krāslavas ūdens” banku kon-
tiem (tāpat kā iepriekš).

- Avāriju vai bojājumu gadījumā var zvanīt: 656 22303; 29486102.
- Ūdens skaitītāju uzstādīšana, noņemšana vai nomaiņa - zvanīt: 

65622303; 29486102, 29486103.
- Tehnisko noteikumu saņemšanai zvanīt: 29486102.
- Asenizācijas mašīnas pieteikšana: 65622303. 

ĒKAI SPORTA IELĀ 2
 NOJAUC DIVUS 

KORPUSUS
Kā bija plānots, šogad tiks nojaukts pir-

mais un otrais korpuss ēkai Sporta ielā 2, 
Krāslavā.

Pašlaik vietējais uzņēmums „AKM” demontē ēkas 
korpusu Nr. 1. Savukārt līgums par darbu izpildi kor-
pusa Nr. 2 nojaukšanai ir noslēgts ar uzņēmumu „Ei-
robūvmetāls”.

Pēc ēkas nojaukšanas teritorija tiks savesta kārtībā, 
plānu turpmākajai šīs teritorijas izmantošanai paš-
valdībai vēl nav.

Elvīras Škutānes foto

KAM IR JĀTĪRA IELAS?

Tāpat kā pagājušajā gadā, tran-
zītceļa posma - Rīgas un Augusta 
ielas, kā arī Prospekta, Klusās, 
Indras, Latgales, Vienības, Lā-
čplēša, Brīvības un Rēzeknes 
ielas tīrīšanu un kaisīšanu veiks 
VAS „Latvijas autoceļu uzturē-
tājs”. 

Savukārt tās ielas, kuru uzturē-
šanu pagājušajā ziemā nodrošinā-
ja uzņēmums „Krāslavas ūdens”, 
atbilstoši noslēgtajam līgumam 

tīrīs no sniega un kaisīs ar pretslī-
des materiāliem SIA „Ošukalns”. 

Atgādinām, ka saskaņā ar 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošajiem noteikumiem pri-
vātmāju īpašniekiem gan vasa-
ras, gan ziemas laikā jānodrošina 
nekustamā īpašuma un tam pie-
guļošās teritorijas uzturēšana un 
kopšana.

Elvīra Škutāne
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jautājums redakcijai

aktuālā informācija

EKONOMIKAS MINISTRIJA
 AICINA 

PAUST VIEDOKLI 
Ekonomikas ministrija veic aptauju par apbedīšanas 

pakalpojumu sniedzēju darbību un aicina ikvienu Latvi-
jas iedzīvotāju līdz 2016. gada 21. novembrim piedalīties 
aptaujā, paužot viedokli par apbedīšanas pakalpojumu 
sniedzēju darbību slimnīcu teritorijās un pastāstot par 
savu pieredzi, izmantojot šos pakalpojumus. Aptauja ir 
anonīma, un tās ietvaros iegūtā informācija tiks izman-
tota tālākām sarunām ar Veselības ministriju un slimnī-
cu pārstāvjiem par apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju 
darbību slimnīcu teritorijās un iespējamiem pakalpojumu 
sniegšanas uzlabojumiem.

 Aptauja pieejama: http://ej.uz/ApbeditajuDarbiba2016.
 Kā liecina Konkurences padomes 2015. gada apbedīšanas pakalpo-

jumu tirgus uzraudzības dati, 14 no 37 slimnīcām Latvijā slimnīcu te-
ritorijās vai morgos atrodas apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju biroji. 
Jāņem vērā, ka izvēloties apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, klients 
vairumā gadījumu atrodas psiholoģiski ļoti grūtā stāvoklī. Šajā situācijā 
vairums klientu lēmumus pieņem ļoti ātri, paļaujoties uz pirmo informā-
ciju par kādu konkrētu apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, nesalīdzi-
not ne cenas, ne pakalpojuma kvalitāti. Tādējādi, izvēloties apbedīšanas 
pakalpojumu sniedzēju, tā biroja atrašanās vietai un pieejamībai (tūlītē-
jai informācijai) ir ļoti liela nozīme.

 Vienlaikus atgādinām, ka portālā www.latvija.lv ir pieejams apbedī-
šanas nozares un valsts iestāžu kopīgi veidots informatīvais materiāls 
- „Soli-pa-solim” par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā. Līdz ar to vie-
nuviet ir pieejama visa informācija par rīcību tuvinieka nāves gadījumā, 
sākot no miršanas fakta apliecināšanas un paziņošanas, līdz apbedīšanas 
pabalstu saņemšanai un mirušā apglabāšanai.

Elita Rubesa – Voravko, 
Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļa

 Ekonomikas ministrija 
izstrādājusi visas šajā ES 
fondu plānošanas perio-
dā plānotās programmas 
uzņēmējiem. Jau šobrīd 
uzņēmējiem pieejams at-
balsts 428,65 miljonu eiro 
apjomā. Turpmāko mēnešu 
laikā tiks uzsāktas vēl arī 
š.g. 25. oktobrī apstiprinā-
tās programmas inovāciju 
sekmēšanai un tehnoloģiju 
pārnesei - 34,5 miljonu eiro 
apjomā.

Novembrī un decembrī piecās 
Latvijas pilsētās notiks forumi 
„Atbalsts uzņēmējiem”, sniedzot 
komersantiem visaptverošu in-
formāciju par šobrīd pieejamo un 
tuvākajā laikā plānoto atbalstu 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 

paplašināšanai. Forumi „Atbalsts 
uzņēmējiem” ir kļuvuši jau par ik-
gadēju tradīciju, sniedzot iespēju 
komersantiem vienuviet saņemt 
plašu informāciju par pieejamo un 
plānoto atbalstu. Šogad Ekonomi-
kas ministrijas, Attīstības fi nanšu 
institūcijas „Altum”, Latvijas In-
vestīciju un attīstības aģentūras un 
Centrālās fi nanšu un līgumu aģen-
tūras kopīgi rīkotajos pasākumos 
piedalīsies 16 iestādes, organizā-
cijas, kā arī komercbankas.

Forumu „Atbalsts uzņēmējiem” 
laikā ministriju pārstāvji informēs 
komersantus par pieejamo un plā-
noto atbalstu uzņēmējdarbības at-
tīstībai 2014.-2020. gada ES fon-
du plānošanas periodā.

Forumi „Atbalsts uzņēmējiem” 
notiks:

22. novembrī – Līvānos;
24. novembrī – Kuldīgā;
1. decembrī – Smiltenē;
6. decembrī – Jelgavā.

Detalizēta informācija par foru-
miem (programma, norises vietas 
un laiki, saite uz reģistrācijas an-
ketu dalībai forumos) publicēta 
Ekonomikas ministrijas mājasla-
pā. Dalība forumos - bezmaksas. 
Papildu informācija par forumiem 
pieejama Ekonomikas ministrijā 
(Inese Bērziņa, e-pasts: atbalsts-
uznemejiem@em.gov.lv, tālr.: 
67013240).

Informāciju sagatavoja:
Evita Urpena,

Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas 

vadītāja

LATVIJAS PILSĒTĀS NOTIKS FORUMI 
„ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM”

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta pirmā ar indeksu 
viens daļa nosaka, ka maznodrošinātām personām pašvaldība piešķir 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus līdz 90 procentiem no aprē-
ķinātās nodokļa summas par to periodu, kurā nodokļa maksātājs atbilst 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusam attiecībā uz dzīvojamām 
mājām neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
dzīvojamo māju daļām, telpu grupām nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas 
veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupām, kuru lietošanas veids ir saistīts ar 
dzīvošanu (garāžām, autostāvvietām, pagrabiem, noliktavām un saimnie-
cības telpām), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai, 
kā arī dzīvojamo māju palīgēkām un garāžu īpašnieku kooperatīvo sa-
biedrību, garāžu īpašnieku biedrību un fi zisko personu garāžām (izņemot 
smagās tehnikas un lauksaimniecības tehnikas garāžas), ja tās netiek iz-
mantotas saimnieciskās darbības veikšanai.

Saistošo noteikumu mērķis – veikt grozījumus Krāslavas novada paš-
valdības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” un paredzēt 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu likmi maznodrošinātām per-
sonām. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
likmi maznodrošinātām personām, kas sastāda 70% no nekustamā 
īpašuma nodokļa summas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi attieksies uz tām fi ziskajām personām, kurām ar 
Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” lēmumu tiek 
piešķirts maznodrošinātās personas statuss. 

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr. 2010/4 „Par nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas no-
vadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1.Papildināt Noteikumu 1.2.apakšpunktu aiz vārda 
„parādu” ar vārdiem „un nekustamais īpašums tiek ap-
saimniekots atbilstoši normatīvo aktu prasībām.”.

 1.2.Izteikt Noteikumu 2.1.3.apakšpunktu šādā re-
dakcijā:

„2.1.3. maznodrošinātām personām – 70% no nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas.”

1.3.Papildināt Noteikumus ar 3.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„3.4.Saistošo noteikumu 2.1.3.apakšpunktā minēto 
personu statusu nekustamā īpašuma nodokļa adminis-
trators pārbauda Sociālās palīdzības administrēšanas 
lietojumprogrammā (SOPA). Atsevišķos gadījumos in-
formācija par personas statusu var tik pieprasīta Krāsla-
vas novada pašvaldības iestādei „Sociālais dienests”.”

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. no-
vembrī.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2016/5
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4

„Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta 1.daļas 3.punktu un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta 3. un 4. daļai

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2016/5 
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4

„Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
 piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā””

paskaidrojuma raksts

CIENĪJAMIE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA 
NODOKĻA MAKSĀTĀJI 
UN ZEMES NOMNIEKI!

Krāslavas novada dome atgādina, ka pēdējais NĪN mak-
sājuma termiņš par 2016. gadu ir 15.novēmbris. Lūdzam 
savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa, nomas mak-
sas par zemi, ka arī parādu par iepriekšējiem periodiem 
apmaksu.

- Kāpēc pa pilsētu vairs n ekursē skolas autobuss? Pagā-
jušajā gadā skolēni varēja no ģimnāzijas aizbraukt līdz 
Varavīksnes vidusskolai.

Atbild novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: 
- Speciālā skolas autobusa pilsētas bērniem Krāslavā nebija un nav. 

Iespējams, skolēni izmantoja to autobusu pakalpojumus, kas pārvadā 
Krāslavas novada pagastos dzīvojošos bērnus.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA -
 PAR PAVEIKTO DARBU 

OKTOBRĪ
Sastādīti 15 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par ubago-

šanu, 1 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 13 par transportlīdzekļu 
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 32 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 283 izsaukumi. Tika veik-
tas 65 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsākta viena 
administratīvā lietvedība.

Tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz 
svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Miķeļdienas 
gadatirgus laikā un Robežnieku pagastā, rikšotāju sacensību laikā. 

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvēkus Daugavpils 
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā un vienu personu - Daugavpils 
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienpadsmit 
klaiņojošos kaķus un vienpadsmit suņus Daugavpils dzīvnieku patversmē. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 31 profi laktisku 
reidu pa Krāslavas novada ezeriem sakarā ar zivju resursu un kontroles pa-
sākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti 
un pēc akta iznīcināti 12 nelikumīgi zvejas rīki. 
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Ņemot vērā, ka Adamovas dabas taka at-
rodas dabas parka „Daugavas loki” teritori-
jā, viens no projekta uzdevumiem bija uz-
labot dabas un bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanu un aizsardzību, kā arī informēt 

vietējos iedzīvotājus un tūristus par aiz-
sargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” 
un dabas parka „Daugavas loki” nozīmību 
vietējā un Eiropas Savienības līmenī. Pro-
jekta ietvaros tika organizētas apmācības 
„Ilgtspējīga tūrisma attīstības iespējas īpa-
ši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT)” 
vietējiem tūrisma nozares pārstāvjiem un 
interesentiem. Rēzeknes Tehnoloģiju aka-

dēmijas lektore informēja par iespējām, kā 
izmantot īpaši aizsargājamās dabas terito-
rijas statusu, lai piesaistītu tūristus un ci-
tus apmeklētājus mūsu novadam. Sniedza 
informāciju par ilgtspējīga tūrisma attīstī-
bas iespējām un par prasībām, kas jāievē-
ro, saimniekojot ĪADT, kā arī skaidroja kā 
Eiropas valstis izmanto ĪADT statusu, lai 
piesaistītu apmeklētājus no visas pasaules. 

Projekta ietvaros tika izstrādāta un ie-
spiesta informatīvā grāmatzīme bērniem, 
skolēniem ar Krāslavas novada teritorijā 
esošo ĪADT nosaukumiem un fotogrāfi jām. 
Grāmatzīmes ir pieejamas Krāslavas nova-
da tūrisma informācijas centrā. 

Projekta „Dabas aizsardzības un apsaim-
niekošanas pasākumu īstenošana dabas 
parka „Daugavas loki” Adamovas dabas 
takā” ietvaros Adamovas dabas takā tika 
īstenoti dabas aizsardzības un apsaimnie-
košanas pasākumi dabas daudzveidības sa-
glabāšanai, kas noteikti dabas parka „Dau-
gavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010. 
- 2022. gadam.

Projekta kopējā summa 13 880,61 EUR, 
no kuriem 85% fi nansēja Latvijas vides aiz-
sardzības fonds un 15% Krāslavas novada 
dome. 

Aina Dzalbe,
projektu speciāliste

ADAMOVAS DABAS TAKĀ VEIKTI INFRASTRUKTŪRAS UZLABOJUMI
Šī gada laikā īstenots Latvijas vides aizsardzības fonda un Krāslavas 

novada domes finansēts projekts, kura ietvaros Krāslavas novada Ada-
movas dabas takas kritiskākajās vietās veikti infrastruktūras uzlabojumi. 
Uzlaboti tiltiņi, margas, laipas, pakāpieni, kā arī atjaunotas šūpoles, no-
rāde un lapene, lai takas apmeklētāji varētu izbaudīt dabas vērtības un 
nesteidzoties pavadīt laiku.

Ir noslēgusies būvprojekta izstrāde - 
ūdensvada un kanalizācijas tīkla papla-
šināšana Dīķu, Studentu un Upes ielas ie-
cirkņos Krāslavā. Projektā ir paredzēti trīs 
būvdarbu posmi.

Pašlaik tiek realizēts pirmais posms - kanalizācijas 
ierīkošana Dīķu un Studentu ielas posmos. Līgums par 
darbu veikšanu ir noslēgts ar uzņēmumu „Preiļu santeh-
niķis”, līguma kopējā summa - 26951,38 eiro. Saskaņā 
ar plānu darbi ir jāizpilda līdz novembra beigām.

DIĶU IELĀ PAPLAŠINA ŪDENSVADA
 UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU

Elvīras Škutānes foto

Visvairāk projektu ir bijuši veltīti 
mūsu jaunākajai paaudzei – sadar-
bojoties bērniem, vecākiem un vec-
vecākiem, skolotājiem un iestāžu 
darbiniekiem, ir labiekārtoti rotaļu 
laukumi Lāčplēša un Jaunās ielas 
pagalmā un Spīdolas ielā Krāslavā, 
Robežnieku pamatskolas un pirms-
skolas izglītības iestādes „Pienenī-
te” teritorijās. PII „Pīlādzītis” par 
godu savai 30 gadu jubilejai ir iz-
veidojuši jaunu informācijas stendu 
pie ieejas. Ģimenes atbalsta centra 
„Atvērtība” telpās īstenoti divi pro-
jekti – izveidota omulīga virtuvīte 
vecāku atelpai un košas sajūtu kas-

tes mazajiem. 
Netiek aizmirsts arī sports un kul-

tūra – īstenoti projekti futbola kluba 
„Krāslava” sportistu ģērbtuves lab-
iekārtošanai un nelielas āra skatuves 
izveidei Piedrujā. 

Novads ir kļuvis par vairākiem 
sakoptiem stūrīšiem bagātāks – ir 
sakārtota atpūtas vieta Kalniešu pa-
gasta centrā, izveidoti apstādījumi 
Aronsona ielas mājas pagalmā un 
pie skaistumkopšanas salona „Ok-
sana” Krāslavā, pie topošā Laimes 
muzeja Indrā, pie Krāslavas katoļu 
baznīcas un klostera ēkas, pie Ind-
ras katoļu baznīcas. Daļēji atjaunots 
ābeļdārzs pie Indras pamatskolas, 
kā arī sakārtota tirgus laukuma te-
ritorija Robežniekos. Ar entuziastu 
atbalstu izveidots neliels suņu pa-
staigu un treniņu laukums Krāslavā.

Netiek aizmirstas arī garīgās 
vērtības, to apliecina jaunie tērpi 
procesijas organizēšanai Sv.Annas 
Romas katoļu baznīcā Izvaltā, at-
jaunotais krucifi kss Ūdrīšu pagasta 
Veiguļos, kā arī sakārtotās ievēroja-
mu  krāslaviešu atdusas vietas veca-
jos Krāslavas katoļu kapos. 

Jāpiezīmē, ka ļoti daudzi projek-

DIVDESMIT VIENAS
 IDEJAS PIEPILDĪJUMS
Kad sniegpārslas laižas pār zemi, ir laiks ar gandarīju-

mu atcerēties vasaras sezonā paveikto. Šogad tradicionā-
lais iedzīvotāju iniciatīvu konkurss „Iedzīvotāji veido savu 
vidi”, ko finansē Krāslavas novada dome, ir bijis īpaši ra-
žīgs, jo īstenota 21 projekta ideja! 

ti ar savu entuziasmu spēj paveikt 
daudz vairāk par plānoto, piesaistot 
projektam gan papildus līdzekļus, 
gan brīvprātīgos. 

Ir prieks, ka arvien vairāk kļūst ne 
tikai domubiedru pulciņu ap pašval-
dības iestādēm, bet arī daudzstāvu 
māju pagalmos un privātmāju zo-
nās. Paldies par jūsu siltajām sirdīm 
un darbīgajām rokām! Lai ziemā 
tiek lolotas idejas nākamajiem pro-
jektiem!

Ināra Dzalbe, 
Krāslavas novada domes

 Attīstības nodaļas vadītāja
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darbi, notikumi, cilvēki

Latvijas mērogā līdz šim 
bija izvietoti 56 uzņēmuma 
Omniva pakomāti (pasta 
sūtījumu termināli), pēc 
paplašināšanās to skaits 
pieaudzis līdz 86 pakomā-
tiem. Šajā sakarā laba ziņa 
ir skārusi arī visus Krāslavas 
iedzīvotājus, jo tagad arī 
šajā pilsētā iedzīvotājiem 
ir iespēja gan nosūtīt, gan 
saņemt sūtījumus izmanto-
jot šo ērto piegādes veidu, 
pakomātus. Tā atrašanās 
vieta - Krāslavā, Rīgas iela 
28, pie veikala (Maxima) 
fasādes. Omniva pakomāti 
ir viegli pamanāmi, jo tie ir 
košā oranžā krāsā un vien-
mēr atrodas ārpusē, pie 
ēku fasādēm.

Kas ir pakomāts?
Tā ir ierīce, pašapkalpošanās 

pasta sūtījumu terminālis, ar kura 
palīdzību cilvēkiem ir iespēja no-
sūtīt jeb saņemt dažādus sūtīju-

mus. Vairums cilvēki ikdienā šos 
pakomātus izmanto, lai nosūtītu 
paciņas saviem tuviniekiem, kuri 
dzīvo citās pilsētās, vai arī lai sa-
ņemtu paciņas no lielākajiem Lat-
vijas interneta veikaliem.

Kāda ir pakomātu lielākā 
priekšrocība?

Tie ir pieejami visu diennakti, 
7 dienas nedēļā. Paciņu nosūtīša-
na ir ļoti ērta, cilvēks, pienākot 
pie pakomāta, izvēlās, uz kurieni 
nosūtīt paciņu, ievada saņēmēja 
informāciju (vārdu, telefonu, e-
pastu), norāda paciņas izmēru, ap-
maksā pakalpojumu. Kad tas izda-

rīts, pakomāts atvērs nodalījumu, 
kurā jāievieto sūtījums. Darīts.

Vēl ērtāka ir paciņu saņemša-
na, ja jums būs pienācis sūtījums, 
jums atnāks sms uz telefonu ar 
durtiņu atvēršanas kodu. Šis kods 
jāievada pakomātā, atvērsies ska-
pītis, un jums būs iespēja saņemt 
savu paciņu. Tas viss neaizņem 
vairāk par 15 sekundēm.

Lūk, arī saite uz pakomāta inter-
feisa DEMO versiju, kurā cilvēki 
var paspēlēties, pirms izmantot 
pakomātu reālā dzīvē. https://
www.omniva.lv/pakalpojumi/
demo/

Piegādes iespējas:
Omniva pakomātu sūtījumi pie 

saņēmēja Latvijas teritorijā no-
nāk nākamajā dienā, tas nozīmē, 
ja paciņu pakomātā ieliksiet šo-
dien Krāslavā, tad jau rīt to varēs 
saņemt cilvēks, kurš dzīvo Rīgā, 
Ventspilī, Liepājā, Jelgavā vai 
jebkurā citā pilsētā, kur izvietots 
pakomāts.

Ko nedrīkst sūtīt ar pako-
mātu?

Dažāda veida šķidrumus, pārti-
ku, dzīvniekus, naudu un visu, kas 
saistīts ar ieročiem/munīciju.

Ko darīt, ja radušās teh-
niskās problēmas vai jautā-
jumi?

Lūgums ziņot mums par šīm 
nepilnībām vai arī uzdot savu jau-
tājumu, zvanot: +371 2704 24 24 
vai rakstot pa e-pastu: info@om-
niva.lv Laipnās klientu atbalsta 
meitenes noteikti spēs rast atbil-
des uz jūsu jautājumiem.

Omniva Latvija ir sasniedzama 
arī portālā facebook (www.face-
book.com/omniva.lv), droši varat 
sekot jaunumiem arī tur. Vairāk 
informācijas par uzņēmumu (tri-
jās valodās) var uzzināt, apmek-
lējot mūsu uzņēmuma mājaslapu 
www.omniva.lv

Oskars Skarnelis, 
mārketinga speciālists

„OMNIVA” PAPLAŠINA PAKOMĀTU TĪKLU BALTIJĀ   

Vienmēr būs tie, kuri aizbrauc, 
vienmēr būs tie, kuri atgriežas, bet 
jūs esat tie, kuri dzīvo šeit šodien un 
dzīvosiet arī rīt,” ar šādiem vārdiem 
Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks atklāja 
ikgadējo lauksaimnieku pasākumu 
„Saimnieks 2016”. 

Svētkos piedalījās novada zem-

nieku saimniecību īpašnieki, tie, 
kuru ģimenes, daudzas pat vairā-
kās paaudzēs, saimnieko uz zemes. 
Viņu smagais darbs kopš seniem 
laikiem līdz pat mūsdienām paliek 
pats svarīgākais. 

Pasākumā „Saimnieks 2016” pie-
dalījās zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs. Sasveicinājies ar zemnie-

kiem, labākajiem lauksaimniekiem 
ministrs pasniedza Zemkopības 
ministrijas Atzinības rakstus. Ap-
balvojumus saņēma Izvaltas pagas-
ta kooperatīvā sabiedrība „Izvalta”, 
akciju sabiedrība „Krāslavas piens”, 
Francis Zalbovičs (z/s „Vaicuļevas” 
īpašnieks, Aleksandrs Ivanovs (z/s 
„Raudovišķi” īpašnieks), Laimonds 
Vorslovs (z/s „Mežvidi” īpašnieks) 
un Ernests Miļevskis (z/s „Druviņi” 

īpašnieks).
Ministru prezidenta Māra Ku-

činska uzdevumā Pateicības rakstu 
par ieguldījumu novada attīstībā 
Jānis Dūklavs pasniedza Krāslavas 
novada domes priekšsēdētājam Gu-
nāram Upeniekam. 

Zemnieku apbalvošanu turpināja 
Krāslavas novada speciāliste lauku 
attīstības jautājumos Viktorija Lene. 
Katrai saimniecībai, kas šogad tika 

sumināta, Viktorija adresēja pa-
teicības vārdus un pauda lepnumu 
par viņu panākumiem. Krāslavas 
novada domes Atzinības rakstus 
zemnieku saimniecību īpašniekiem 
pasniedza pašvaldības vadītājs Gu-
nārs Upenieks.

Pēc svinīgās daļas pasākums tur-
pinājās neformālā gaisotnē.

Elvīra Škutāne, 
a utores foto

„SAIMNIEKS 2016”
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intervija

- Saimniekot sākām uzreiz pēc 
zemes iegādes 1991. gadā, pirm-
sākumos audzējām graudaugus, 
zirņus sēklai, graudus sēklai, taču 
zeme bija ļoti neauglīga, smilšai-
na un nācās meklēt alternatīvu. 
Ar sievu Sandru nolēmām pie-
vērsties ārstniecības augiem, kuru 
1994./1995. gada sezonā bija tikai 
pushektārs. Vairāk nekā 20 ga-
dus pamazām esam palielinājuši 
platības, šobrīd audzējam 18 līdz 
20 hektāru ārstniecības augu, gan 
viengadīgos, gan daudzgadīgos. 
Bija tirgus pieprasījums pēc bio-
loģiski audzēta produkta, mēs 
sertifi cējam savu saimniecību un 
kopš 2011. gada strādājam biolo-
ģiski - visa mūsu produkcija ir ar 
bioloģisko marķējumu.  No malas 
neko neiepērkam, izmantojam ti-
kai pašu saražoto. 

PVD reģistrēti 13 dažādi tēju 
maisījumi,  vēl mums ir trīs mono 
tējas - asinszāle, kliņģerīte un rau-
dene. Plus sēklas. Kopumā būs 
kādi 25 produktu nosaukumi, kas 
tiek fasēti. Tējas tirgū neesam lē-
tākie, jo mums ir ļoti daudz roku 
darba. Herbicīdus un citu ķīmiju 
neizmantojam, vispār tējas audzē-
šana ir ļoti darbietilpīga zemko-
pība, kas ir salīdzināma ar biolo-
ģisko dārzeņu audzēšanu. Jāuzar 
zeme, jānokultivē, jāiesēj, jāravē 
un jākopj, jānovāc. Šis tas no roku 
darba ir mehanizēts, piemēram, 
smalcināšana, žāvēšana. 

Regulāri sadarbojamies ar 
Nodarbinātības valsts aģentū-
ru skolēnu nodarbinātībā, dodot 
bērniem nopelnīt kabatas naudu. 
Šogad diemžēl tas nesanāca, bet 
ceram turpināt. Uz šo brīdi ir pieci 
pastāvīgi algoti darbinieki, viens 
no tiem pieņemts izmantojot No-
darbinātības valsts aģentūras pa-
kalpojumus un, ceram, ka paliks 
kā pastāvīgais darbinieks arī turp-
māk. Tā nav vienīgā sadarbības 
joma, mums ir arī citi partneri.

- Kādreiz dzīvojāt laukos, var 
sacīt blakus tējiņām…

- Tur sākumā bija vienkārša 
lauku māja, kura pēc tam nodega. 
Tālab esam kļuvuši tādi kā bruģa 
zemnieki - dzīvojam pilsētā, dzī-
voklī, uz laukiem braucam strā-
dāt. Tagad tur ir uzbūvēts jauns, 
daudzfunkcionāls cehs. Mums 
nācās meklēt alternatīvu arī ārst-
niecības augiem, jo ārstniecības 
augu ražotnē cilvēki ir nodarbinā-
ti pavasarī, vasarā un rudenī. Lai 
viņus nodarbinātu arī ziemā, aiz-
domājāmies par vaska pārstrādi 
un uzbūvējām cehu. Protams, vei-
dojot jauno ražotni, tika izmantoti 
Eiropas fondi, bet jebkurā gadīju-
mā sākumā bija jāiegulda savi un 

kredīta līdzekļi, lai Eiropa to daļu 
atmaksātu. Vismaz vēl turpmākos 
trīs gadus esam ciešā saiknē ar 
banku. 

Cehā notiek arī augu kaltēšana, 
sagatavošana fasēšanai, bet gal-
venais, kamdēļ tas tapa, ir vaska 
pārstrādes cikls. Ražojam bišu 
vaska šūnas dažādu izmēru un da-
žādu veidu. Biškopji piegādā savu 
vasku pārstrādei pat no Ventspils, 
Liepājas, Valmieras un citām vie-
tām Latvijā, nerunājot jau par tu-
vējiem rajoniem. 

- Ar ko jūs viņus ieinteresējat? 
- Būtībā mēs varam kāpināt ra-

žošanas apjomu, bet biškopjiem 
ir ļoti svarīgi, lai bišu vaska šū-
nas tiktu izgatavotas tieši no viņu 
nodotā vaska, un mēs to varam 
nodrošināt. Esam sertifi cējuši 
bioloģisko vaska šūnu ražošanu, 
bioloģiskie biškopji iedod savu 
vasku, un viņiem ir simtprocen-
tīga garantija, ka atpakaļ viņi sa-
ņem šūnas tieši no sava vaska. Iz-
sniedzam arī atbilstošu sertifi kātu. 
Vaska sterilizācija, attīrīšana un 
tālāka pārstrāde – tajā visā ir gūta 
bagāta pieredze, un jau daudzas 
tonnas vaska jau esam pārstrādā-
juši. 

- Pa ceha logu redzami bišu 
stropi…

- Sieva Sandra ir vetārste un 
strādā mūsu veterinārajā aptiekā 
Krāslavā jau kopš 2000. gada. 
Savukārt bites ir sievas hobijs, 
kas nekādi nesaistās ar šo vaska 
šūnu ražošanu. No savām bitēm 
iegūstam nelielu vaska daudzu-
mu. Starp citu, par vaska pārstrā-
des ideju jāpateicas dzīvesbiedrei. 
Sandra bija divu gadu biškopības 
kursos, un pa šiem diviem gadiem 
radās pārliecība, ka pietrūkst tieši 
bišu vaska šūnu ar garantiju, ka 
tās ir tīras, bez parafīna, bez jeb-
kādām piedevām. Mums ir ārst-
niecības augi, kas arī ļoti labi nek-
tāraugi, un bites vasarā vienmēr 
lidinās pat biezā slānī. Arī manai 
vecmammai, vectēvam, vecākiem 
vienmēr bijušas bites. Pilnīgi lo-
ģiski, ka arī mēs nedaudz nodar-
bojamies ar bitēm. 

- Vai no tā var secināt, ka vas-
ka pārstrādes pakalpojums ir 
pieejams tikai biškopjiem, kam 
bišu stropi ir vairumā? 

- Pakalpojums pieejams visiem, 
ņemam pārstrādāt arī piecus kilo-
gramus vaska un pat vēl mazāk. 
Pārkausējam arī vecās vaska šū-
nas.

- Kāda saikne ar šo visu ir 
vaska svecēm, kas stāv ceha 
plauktos?

- Tā ir blakus produkcija, jo 
nereti klienti cenšas samazināt 
izdevumus, par atvesto vasku 
procentuāli saņemot mazāk vaska 
šūnu. Ko darīt ar pārpalikušo vas-
ku? Viens no veidiem ir izgatavot 
bišu vaska sveces. Spējam no-
drošināt vairāk nekā 200 dažādu 
lieto sveču formu. No bišu vaska 
šūnām ir tītas dažāda lieluma sve-
ces, augstākā - aptuveni pusotru 
metru, kas pēc aprēķiniem stabili 
degtu aptuveni 200-250 stundas. 
Tur bija darbs pieciem cilvēkiem. 
Jautāsiet, kuras ir interesantākas? 
Gaumes lieta, vieniem patīk tī-
tas, citiem – mērcētas kā baznīcas 
sveces. Mums ir iekārta, kas vienā 
piegājienā var saražot 560 dažāda 
izmēra sveces. Bet vasks ir dabīgs 
un līdz ar to dārgs produkts. Ce-
nas ir ļoti pamatotas, lai arī šajā 
ziņā nespējam konkurēt ar baznī-
cu svecītēm no lētākiem materiā-
liem. 

Esam izpildījuši pasūtījumus 
fi rmu korporatīvajiem pasāku-
miem, vaskā iestrādājot viņu logo 
vai emblēmas. Esam izgatavojuši 

dāvanas vai pat komplektus - bišu 
vaska izstrādājumus kopā ar mūsu 
vietējām bioloģiskām tējām. 

Pirms gadiem sešiem, septiņiem 
ļoti interesanta sadarbība ar Latvi-
jas Mobilo Telefonu (LMT). Viņi 
rīkoja savu Jaungada pasākumu 
Rīgā, vēlējās tējas un uzaicināja 
mūs, bet palūdza, lai tējām būtu 
saistība ar mobilā telefona tēmu. 
Mēs izdomājām, ka būs 10 mai-
si, katrs ar savu ciparu. Pienāk 
cilvēks, nosauc savu telefona nu-
muru. Atkarībā no ciparu kom-
binācijas, uztaisījām tēju, kādas 
nevienam citam nav, tikai viņam. 
Atrakcijā bija zāļu maisījumi, bet 
mēs vienalga rūpīgi skatāmies, 
kādas ir tās zāles, ko jaucam. Lai 
galarezultātā tēju var dzert lielā 
apjomā un nebaidīties par veselī-
bu. 

Kopš tā laika, tie, kuri nogaršo-
juši savu tēju, mums piezvana un 
lūdz atkal. Es apskatos viņa tālru-
ņa numuru, un pēc tā varu piedā-
vāt atkal tieši tādu pašu tēju. Bija 
jautājums - ja šādi gatavota tēja 
negaršos? Tad vienīgais variants 
ir nomainīt telefona numuru, lai 
nākamā ir garšīgāka. 

Šad tad arī tūristiem piedāvā-
jām atrakciju “Saber savu tēju!”. 
Mums nav tūrisma mītnes, līdz 
ar to mēs esam interesenti gan 
ceļotājiem autobusos, gan indivi-
duāliem tūristiem, kuri pie mums 

uzkavējas aptuveni pusotru-divas 
stundas. Šajā laikā viņi tiek iepa-
zīstināti ar tējas audzēšanas, vāk-
šanas un pārstrādes procesu. Ja tas 
ir ziemā, cehā rādu slaidus. Piedā-
vājam tēju degustāciju un pašiem 
izveidot savu sveci. Interesanti 
gan maziem bērniem, gan skolē-
niem, gan pieaugušiem. Tūrismu 
būtībā sākām pirms vairāk nekā 
10 gadiem, ļoti laba sadarbība iz-
veidojusies ar Krāslavas tūrisma 
informācijas centru.

- Vaska šūnas ražojat Latvi-
jas tirgum, bet „Kurmīšu” tējas 
nonākušas arī ārpus valsts ro-
bežām. Kā tas izdevās?

- Regulāri piedalāmies starp-
tautiskā tūrisma izstādē gadatirgū 
„Balttour”. Jau vairākus gadus 
mūsu tējas ved uz Berlīnes zaļo 
nedēļu „Latvijas lauku ceļotājs”, 
kad brauc turp pārstāvēt Latvi-
ju un cienā ar tēju vāciešus, kaut 
ko nedaudz realizē. Pirms neil-
ga laika liela partija nosūtīta uz 
Skotiju. Mūsu tēju veikalu tīklos 
pārdod arī ar citu nosaukumu un 
fi rmas vārdu, bet uz iepakojuma 
ar maziem burtiem uzrakstīts, ka 
pasūtījums izaudzēts un ražots z/s 
„Kurmīši”. Tāpēc mūsu tējas ļoti 
daudzu tēju sastāvā var atrast Lat-
vijā un ārzemēs. 

- Tējai  ir ļoti pievilcīgs  iepa-
kojums, kā iepakojat vaska šū-
nas?

- Pievērsiet arī uzmanību, ka 
uzraksti uz tējas iepakojuma ir lat-
viešu, krievu un angļu valodā! Ie-
pakojums izdevies pievilcīgs, pie 
tā dizaina strādāja mākslinieks. 
Lielās iepakojuma kastes tējām un 
vaska šūnām pasūtam a/s „NIDL”, 
tepat Krāslavā, uz Lakstīgalu un 
Raiņa ielas stūra. Ļoti labi, ka 
mums tāda ražotne šeit ir, kur viss 
tiek izgatavots ļoti operatīvi un 
mūs apmierina. Daudzi to nemaz 
nezina, ka šeit uz vietas Krāslavā 
ražo kartona kastes lielos apjomos 
un nemaz nav jābrauc uz Rīgu. 
Aicinu visus ražotājus paskatīties 
apkārt, ko vietējie dara, un nereti 
daudz ko nepieciešamo var izga-
tavot tepat, mūsējie.

- Kādi ir nākotnes plāni?
- Jāvirzās uz priekšu. Es domā-

ju, gan jau mēs ātri atkal pārsteig-
sim ar jaunu produkciju. Jau viss 
notiek, esiet pacietīgi! Pagaidām 
dzeriet „Kurmīšu” tējas un raugie-
ties pēc dāvanām Ziemassvētkos, 
kas nav aiz kalniem! Iesaku ap-
meklēt tieši vietējos ražotājus, pa-
interesēties un pašiem būs pārstei-
gums par to, ko tik nevar dabūt!

- Paldies par interviju!
Juris Roga

NAV DOMAS APSTĀTIES, 
BIZNESĀ - TIKAI UZ PRIEKŠU!

Zemnieku saimniecība ,,Kurmīši” ir plānveidīgi attīstījusies no gada uz gadu un šodien 
jau ir četri darbības virzieni: zāļu tēju audzēšana un ražošana, tūrisms, veterināraptie-
kas pakalpojumi un visjaunākais – bišu vaska šūnu ražošana. Saimniecības īpašnieks 
Ivars Geiba piekrita pastāstīt, kāds ir bijis ceļš uz panākumiem. 

SIA „Rerum K” darbam Krāsla-
vā meklē galveno grāmatvedi
Prasības:
- pieredze grāmatvedības darbā

- ļoti labas latviešu valodas zināšanas,
- prasme strādāt ar programmu „Tildes 
Jumis” tiks vērtēta kā priekšrocība. 

Pienākumos ietilpst pilna cikla grāmat-
vedība, t.sk. noliktavas uzskaite, algu ap-
rēķini, atskaites. 

Darbam pieteikties, sūtot CV uz e-pastu 
- offi  ce@fi wolat.lv vai zvanot pa tālruni 
29572728.

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas 
fabrika, kas ražo augstākās kvalitā-
tes sieviešu modes apģērbus Eiro-
pas modes namiem, aicina darbā:

-  tehnologus,
-  konstruktorus,
-  drēbniekus.
 Prasības:
- vidējā speciālā vai augstākā izglītība ar 

specializāciju šūšanā;
- profesionalitāte;
- labas latviešu valodas zināšanas;

- pozitīva attieksme pret darbu;
- vēlme pilnveidoties.
Uzņēmums meklē 
- Šūšanas eksperimentālā (ražošanas 

sagatavošanas) ceha vadītāju
Prasības:
- darba pieredze apģērbu ražošanas inže-

niera vai tehnologa amatā;
- atbilstoša izglītība;
- latviešu, krievu un vēlamas angļu valo-

das zināšanas,
- profesionalitāte un organizatora spējas.

Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmumā;
-uzņēmums, kas pakāpeniski investē nā-

kotnē;
- savlaicīgu atalgojuma izmaksu;
- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodrošinām ar dzī-

vesvietu.
Darba vieta: 

Krāslava, Sporta iela 8.
CV sūtīt uz: 

kadri.nemo@inbox.lv
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darbi, notikumi, cilvēki

 Anna un Mihails Sekirini pirms gada pār-
cēlās uz Krāslavu no Rīgas. Jaunā ģimene 
audzina mazo meitiņu Polinu un nodarbojas 
ar ģimenes biznesu - mēbeļu ražošanu no ve-
cajiem dēļiem.

Mihails: „Izgatavot šādas mēbeles mēs sā-
kām vēl Rīgā, taču radās daži sarežģījumi ar 
telpas nomu, un vispār - man jau sen gribējās 
pārcelties uz dzīvi Krāslavā, kur es pavadīju 
visu bērnību, ciemojoties pie vecmāmiņas.

Rīdziniece Anna atzinās, ka vīrs jau sen 
gatavoja viņu pārmaiņām. Bet, kad piedzima 
meita, jaunajai māmiņai bija vienalga, kur 
dzīvot, jo lielāku laika posmu viņa pavadīja 
kopā ar bērnu. Vecāki un draugi, protams, 
brīnījās par tādu lēmumu, toties tagad labprāt 
brauc pie Annas un Mihaila ciemos.

Atrast dzīvokli mūsu pilsētā var bez prob-
lēmām, sarežģītāk bija sameklēt telpas, kas ir 
piemērotas darbnīcai. Bet arī ar to Sekiriniem 
paveicās. Uzzinot par jauniem uzņēmējiem, 
savu palīdzību viņiem piedāvāja pašvaldība, 
kas iznomāja apkurināmo telpu slimnīcas te-
ritorijā.

Ja nebūtu sievas atbalsta...
 Galdnieka prasmi Mihails apguvis, patei-

coties savam tēvam. Ideja par mēbeļu izga-
tavošanu no vecajiem dēļiem radās pakāpe-
niski. Mihails ir apveltīts ar smalku gaumi, 
kreatīvu domāšanu un dizainera iemaņām, no 
sākuma viņš izgatavoja ekskluzīvus priekš-
metus savam dzīvoklim. Neparastas mēbeles 
iepatikās draugiem, un sāka birt pasūtījumi. 
Vīrs un sieva izveidoja savu tīmekļa vietni un 
pamēģināja pārdot pašu izgatavotās mēbeles 
plašākam klientu lokam. Tā nu šī lieta izgāja!

Mihails: „Lai uzsāktu savu biznesu, ir jābūt 
avantūristam. Bija ļoti sarežģīti iedziļināties 
visās detaļās, kad tika reģistrēts mikrouzņē-
mums. Tagad es reizēm domāju, vai es darītu 
to pašu no sākuma jau otro reizi. Nezinu... 
Bija tik daudz stresa, tik daudz uzdevumu 
bija jārisina vienlaikus, viss bija jauns, gan-
drīz neko nesapratām, nezinājām, kā pareizi 
saskarties ar cilvēkiem. Ja nebūtu sievas at-
balsta, tikt galā ar visu nebūtu reāli.”

Anna: „Kad ar interneta palīdzību parā-
dījās atgriezeniskā saikne ar klientiem, mēs 
sapratām, ka mūsu mēbeles patīk cilvēkiem. 
Pašlaik Eiropā industriālā stila mēbeles ir īsts 
modes kliedziens. Patērēšanas kults pama-
zām zaudē savu aktualitāti, cilvēkiem daudz 
svarīgāka šķiet ideja par to, ka kokus vairs 
necērt, jauna dzīve tiek dota vecajām celtnēm 
un kokmateriāliem.”

Pašlaik galvenie šo ekskluzīvo mēbeļu 

pasūtītāji ir Eiropas valstu iedzīvotāji un rī-
dzinieki. Cenas, par kurām Mihails un Anna 
pārdod savas mēbeles, Eiropai ir ļoti zemas, 
Latvijā tādas mantas var iegādāties cilvēki ar 
vidējiem ienākumiem.

Kad ģimenes lietas un darbs ir cieši 
savijušies...

Mihails ir galva savā ģimenē, bet bizne-
sa lietās katram ir sava niša. Radošā kom-
ponente – tas ir Mihails. Viņam, pēc Annas 
vārdiem, galvā vienkārši kūsā dažādas ide-
jas, žēl, ka nepietiek laika, lai īstenotu visas 
ieceres. Daudz laika Mihails velta organiza-
toriskajiem jautājumiem - kur dabūt kokma-
teriālus, kam pasūtīt metāla izstrādājumus, ar 
kādu transportu piegādāt pasūtījumu utt.

Anna strādā ar klientiem, kā arī nodarbojas 
ar visu, kas ir saistīts ar pārdošanas organizē-
šanu.

Mihails: „Mūsu dzīvē ģimenes lietas un 
darbs ir cieši savijušies, un mēs tos nesada-
lām. Varam runāt par mājas lietām, bet pēc 
tam pakāpeniski pāriet pie jautājuma par to, 
ka zvanīja pasūtītājs un tml. Darbs mūsu ģi-
menes dzīvē spēlē ļoti lielu lomu. Taču mēs 
saprotam, ka ir jāpārveido darba režīms un 
jāmācās plānot savu dienu tā, lai tā beigtos 
agrāk, nekā mēs ejam gulēt. Pagaidām darbs 
turpinās arī 10-11 vakarā, kad mēs sarakstā-
mies ar klientiem, izvirzām nākotnes plānus 
un apspriežam pašreizējo situāciju.

Anna: „Šo divu gadu garumā mums pagai-
dām vēl nebija atvaļinājuma. Cilvēki stāstot, 
ka sākumā, kamēr ražošana tiek attīstīta un 
paplašināta, vienmēr ir tik sarežģīti. Cerams, 
ka kādreiz mums parādīsies vairāk brīvā lai-

ka, bet, iespējams, mēs pieradīsim pie tādas 
slodzes un uzskatīsim šādu dzīvi par normālu.

„Kā jums izdodas atrast laiku galvenajam 
– mēbeļu izgatavošanai?” pavaicāju es uzņē-
mējiem.

Mihails: „Mūsu otrās rokas - tas ir mūsu 
galdnieks - puisis, kurš pabeidzis Krāslavā 
Rīgas Valsts tehnikumu. Viņš īsteno dzīvē 
visas manas idejas. Es redzu, ka viņam patīk 
viņa darbs, viņam gribas attīstīties, viņš jūt, 
ka ir iesaistīts kopējā biznesā. Viņš pastāstīja, 
ka gadījumā, ja nebūtu iekārtojies darbā pie 
mums, aizbrauktu piepelnīties uz Angliju.”

Tagad viss virzās uz ...
Pašlaik Mihaila un Annas uzņēmums strau-

ji attīstās, viņu zīmola „Naive Wood Factory” 
ietvaros ik mēnesi tiek ražoti aptuveni 30 iz-
strādājumu veidi. Kumodes, galdi, plaukti, in-
terjera priekšmeti, liels pieprasījums ir deko-
ratīvajiem koka paneļiem sienu apdarei, tas ir 
roku darbs, tie ir izgatavoti minimālisma stilā.

Nesen uzņēmums veiksmīgi prezentēja 
savu produkciju starptautiskajā dizaina izstā-
dē Rīgā.

Anna: „Dalība izstādē sniedza mums vēr-
tīgu pieredzi. Bija interesanti vērot, kā ap-

meklētāji reaģē uz mūsu izstrādājumiem. 
Mēs sapratām, ka cilvēkiem patīk mūsu mē-
beles, un viņi grib tās iegādāties. Pateicoties 
izstādei, mēs saņēmām lielu pasūtījumu no 
viena veikala. Daudzi brīnījās, kad uzzināja, 
ka mēbeles tiek ražotas Krāslavā. Paldies no-
vada domei, kas atbalstīja mūsu piedalīšanos 
izstādē!”

Mihails: „Savulaik es taisīju žogus Rīgā, 
bet starpsezonā, lai būtu nodarbināts, izga-
tavoju mēbeles un vispār nedomāju par tādu 
ražotni. Tagad viss virzās uz priekšu, mums 
būs jāpaplašinās, jo mākslīgi apturēt izaugs-
mi nav jēgas. Patlaban mēs liekam akcentu uz 
mūsu ražošanas attīstību, plānojam palielināt 
darbinieku skaitu, atrast speciālistus-profe-
sionāļus. Ir ideja piedāvāt arodskolu studen-
tiem iziet praksi mūsu uzņēmumā ar turpmā-
kās darbiekārtošanas iespēju.”

Bija dažādi...
Uz tikšanos „Krāslavas Vēstis” redakcijā 

Sekirinu ģimene atnāca pilnā sastāvā. Bija 
redzams, ka mūsu saruna divgadīgo Polinu 
ne īpaši interesē, tāpēc es nolēmu ilgu laiku 
neaizkavēt savus viesus. Bet neuzdot šo jau-
tājumu es nevarēju: „Vai nenožēlojat, ka pār-
cēlāties uz Krāslavu?”

Anna un Mihails paskatījās viens uz otru 
un daudznozīmīgi pasmaidīja. Mana sirds 
pamira.

Anna: „Bija dažādi. Mūsu priekšstats par 
dzīvi Krāslavā bija nedaudz citādāks par to, 
kas ir īstenībā. Par dažām lietām bijām vīlu-
šies, bet par citām gluži otrādi – bijām pār-
steigti. Ir savi plusi un arī mīnusi.”

Mihails: „Krāslavā ir maz izklaižu iespēju, 
tādēļ nākas pašiem sevi izklaidēt. Šeit ir ļoti 
skaista daba - apkārt ir mežs, upe, var pa-
staigāties. Mums patīk braukt arī uz Aglonu 
– tur ir apbrīnojams skaistums, avots. Esam 
apmeklējuši arī zirgu sētu „Klajumi”, vizi-
nājāmies ar zirgiem un īrējām mājiņu. Ļoti 
iepatikās!”

Anna: „Nesen pastaigājāmies pa Adamo-
vas taku. Tur ir tik skaisti! Šķita, ka atroda-
mies Siguldā, tikai nebija tik daudz cilvēku 
kā tur. Viss skaistums piederējis tikai mums! 
Krāslavā ir bagātīgi resursi, kurus var izman-
tot. Man liekas, ka šai pilsētai ir nākotne!”

Elvīra Škutāne

Uzņēmuma kontakti:
Т.29809029
naivewood@gmail.com
www.naivewood.com
www.fb.com/naivewoodfactory

Viens jaunās ģimenes dzīves gads jeb Ar ko var nodarboties Krāslavā?
Cik reizes jūs dzirdējāt frāzi „Krāslavā nav ko darīt”? Varu apgalvot, ka noteikti jau vairākkārt. Tādos gadījumos man vienmēr gribas pajautāt: „Nu tad ko gan 

šeit darām mēs, vairāki tūkstoši cilvēku, visi, kas šeit dzīvo?”
Pēc manām domām, galvenais – lai būtu vēlēšanās...

Novembrī „Kinopunktos” visā 
Latvijā tiks demonstrēta latviešu 
režisora Viestura Kairiša spēlfilma 
„Melānijas hronika“.  Tas ir stāsts 
par rakstnieces Melānijas Vana-
gas (1905–1997) izsūtījuma ceļu 
Sibīrijā. Filma tapusi pēc Melānijas 
Vanagas atmiņu romāna „Veļupes 
krastā” motīviem. 

Filma ir patiess vēstījums par cilvēcības 
brīnumu, gara plašumu un ciešanu pilna-
jiem likteņiem Latvijas nācijas lielākajā 
traģēdijā. Tas ir stāsts par latviešu sievie-
tēm, kurām bija jācieš, jāizdzīvo un jāpār-
dzīvo, lai vēlāk dzīvotu Latvijā. 

Agrs 1941. gada 14. jūnija rīts, PSRS 
okupētā Latvija. Varas pārstāvji iebrūk Me-
lānijas un viņas vīra, neatkarīgās Latvijas 
laikraksta galvenā redaktora, Aleksandra 
mājoklī, liek modināt astoņgadīgo dēlu 

Andreju un kāpt kravas mašīnā. Stacijā 
vīrieši tiek šķirti no ģimenēm. Šajā dienā 
padomju vara deportēja aptuveni 17 000 
cilvēku Latvijā (nākamais deportāciju vil-
nis Latviju skāra 1949. gada martā).

Deportētos ved uz Sibīriju lopu vago-
nos. Melānijai un viņas dēlam vispirms ir 
jāizdzīvo – trīs nedēļu ilgajā braucienā līdz 
nomaļajam Tjuhtetas ciemam, pirmajos 
mēnešos svešajā vidē, badā un slimībās, 
bet pēc tam – jādzīvo. Jāsamierinās un jā-
pieņem jaunā dzīve, kurā itin visam, šķiet, 
ir zudis pamats un pamatojums. Kādu tas 
noved līdz sabrukumam, Melāniju līdz ap-
ziņai, kurā „skan tikai viena stīga – cerība.” 
Un arī līdz piedzīvotā detalizētiem pieraks-
tiem, kas vēlāk veido apjomīgu literāru dar-
bu par Sibīrijā pavadītajiem 16 gadiem.

Saglabāt cerību, saglabāt tādu cilvēku 
sevī, kurš ir stiprāks par badu, aukstumu, 

nežēlību, pat par nāvi, un ir spējīgs uz-
ņemties atbildību par līdzcilvēku, palīdzēt 
citiem, – tāds ir Melānijas Vanagas pašas, 
viņas atmiņu un arī šī kinofi lmas par Melā-
niju Vanagu apliecinājums gaišajam pasau-
lē, gaišumam katrā no mums. 

Režisors – Viesturs Kairišs; lomās - Sabī-
ne Timoteo, Guna Zariņa, Maija Doveika, 
Baiba Broka, Lilita Ozoliņa, Astrīda Kairi-
ša, Ivars Krasts.

Filmas garums: 2h 
Vecuma ierobežojumus 12+
Biļetes cena 2.00 EUR
Filmu studija: „Mistrus media”
Filmas treileris:
https://vimeo.com/184832410

 Maija Kalniņa,
„Kinopunkts” projektu vadītāja

FILMU „MELĀNIJAS HRONIKA“ DEMONSTRĒS ARĪ KRĀSLAVĀ
Krāslavas Kultūras namā filma tiks 

demonstrēta 13. novembrī plkst. 15.00. 
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svētki un jubilejas

Nākamie dzīvesbiedri iepazinās Baltkrie-
vijā. Ļubova nāk no Maltas, Antons dzīvoja 
netālu no Bigosovas, tajā pašā ciemā dzīvoja 
Ļubovas brālis, kuru viņa bieži apciemoja. 
Tā arī iepazinās. Pēc iepazīšanās Antons un 
Ļubova vēl gadu brauca viens pie otra un tad 
apprecējās. No sākuma jaunā ģimene dzīvoja 
Baltkrievijā, bet Ļubovai vienmēr gribējās 
atgriezties dzimtenē, un, kad piedzimis dēls 
Genādijs, laulātie pārcēlās uz Latviju un ap-
metās uz dzīvi Daugavpilī. 

Antons iekārtojās darbā dzelzceļā, kur 
strādājis par šoferi, bet Ļubova audzināja 
mazo dēlu. Biežas pārcelšanās no vienas vie-
tas uz otru, mājas vietā - vagons - tā dzīvoja 
dzelzceļnieki. Taču Ļubova visur bija kopā ar 
savu vīru un nekad nesūdzējās. Bet, kad An-
tons devās uz armijas rezervistu militārajām 
mācībām un viņu aizsūtīja uz Kazahstānu, lai 
apgūtu neskartu zemi, visas rūpes par māju 
un dēla audzināšanu gūlās uz viņas pleciem.

Atgriezies mājās, Antons nolēma, ka viņa 
ģimene vairs nedzīvos vagonā. Viņam jau sen 
patika Kombuļu ciems, netālu no Krāslavas, 
tur viņš arī iekārtojās darbā - kolhozā. Bet 
pēc kāda laika ģimene pārcēlās uz Krāslavu. 

Ļubova iekārtojās darbā un pēc tam 32 ga-
dus nostrādāja tagadējā Krāslavas ģimnāzijā. 
Antons 22 gadus, līdz pat uzņēmuma slēg-
šanai, strādājis par autovadītāju „Lauktehni-
kā”, bet pēc tam līdz pensijai - par mehāniķi 
ģimnāzijā. 

Neskatoties uz to, ka jaunā ģimene stāvēja 
rindā, lai saņemtu dzīvokli, Antons nolēma 
būvēt savu mājokli. Šajā ziņā pieredze, kas 
bija iegūta obligātā karadienesta laikā celt-
niecības bataljonā, izrādījās nenovērtējama – 
māja tika uzbūvēta divu gadu laikā, turklāt to 
dzīvesbiedri būvēja divatā, pašu rokām.

Antonu patiešām var nosaukt par vietējo 
„Kuļibinu”. Tagad viņš jau neatceras, cik 
daudz dažādu lietu izgudrojis un sameista-
rojis savas dzīves laikā. Un tādas privātas 
darbnīcas, kāda ir viņa mājās, visticamāk nav 
nevienam citam Krāslavā. 

„Mums viss ir citādāk nekā pārējiem ļau-
dīm,” smejas Antons. „Ja jūs ievērojāt, pat 
mūsu durvis veras neparasti.” 

Tik tiešām - kupejdurvis ir ne tikai skaistas, 
bet arī funkcionālas - ekonomē vietu. Dorož-
ko ģimenes mājās ir lifts, ar kura palīdzību 
saimnieki nokļūst savā katlu telpā, kas atro-
das pagrabā. Pat siltumnīca šajā sētā atrodas 
nevis sakņu dārzā kā parasti, bet ir ierīkota 
saimniecības ēkas otrajā stāvā - tuvāk saulei. 

Kad dzīvesbiedri bija jaunāki, viņiem bija 
sava mājas saimniecība - govis, cūkas, vistas. 
Pašlaik no mājdzīvniekiem viņiem ir tikai 
suns un divi kaķi. Bet sakņu dārzs saimnie-
kiem ir līdz šim laikam. Viņiem palīdz teh-
nika, ko sameistarojis, protams, pats Antons. 

Vectēvs nepārstāj pārsteigt savu mazdēlu 

Artēmiju ar pašrocīgi izgatavoto tehniku. 
Zēns labprāt palīdz vectētiņam sakārtot pa-
galmu un izvest pērnās lapas ar velosipēdu, 
kas ir aprīkots ar speciālo kulbu, bet ziemā to 
nomaina lāpsta, lai tīrītu sniegu.

Artēmijam tāpat kā viņa vectētiņam arī ir 
ļoti prasmīgas rokas, puikam pat ir sava kaste 
ar dažādiem instrumentiem. 

Pirms četriem gadiem ar Antonu notika 
nelaime. Ļubova, atceroties to dienu, brīnās, 
kā viņa toreiz neapjuka un spēja ātri palīdzēt 
vīram. Tā bija parasta sestdiena, jau kurējās 
pirts, tuvojās vakars. Ļubova strādāja virtu-
vē, bet Antons kā parasti kaut ko meistaroja. 
Izdzirdējusi vīra kliedzienus un ieraudzījusi 
asinis, kas plūda kā strūklaka no viņa rokas, 
kura palika bez plaukstas, sieviete neapmul-

sa. Ļubova ietina vīra roku dvielī un ielika 
dzīvesbiedru gultā, tad paņēma nozāģēto 
plaukstu, ievietoja to polietilēna maisiņā un 
ielika ledusskapī. Izsaukusi ātro palīdzību, 
viņa piezvanīja dēlam un pavēstīja par bēdu. 
Dēls Genādijs metās neatliekamās medicī-
niskās palīdzības nodaļā, kur par notikušo 
dzirdēja pirmo reizi - izrādījās, ka operators 
kļūdījās un izsauca brigādi nevis uz Krāsla-
vu, bet uz Kārsavu. 

Galu galā viss beidzās laimīgi. Antonu 
aizsūtīja uz Rīgu, kur steidzīgi tika veikta 
operācija, viņam tika piešūta plauksta. Vēlāk 
notika vēl 4 operācijas. Pašlaik meistara labā 
roka ir darbspējīga tikai daļēji, bet arī ar vie-
nu roku Antons var izdarīt vairāk nekā citi ar 
divām.

Par spīti cienījamam vecumam, Ļubova un 
Antons vēl joprojām ir aktīvi cilvēki. 

„Mēs dzīvojam pilsētas nomalē, tālu no 
centra, un cik labi, ka Antons savulaik uz-
stāja, lai es iegūtu autovadītājas tiesības”, 
pastāstīja Ļubova. „Eksāmenu nokārtoju no 
pirmās reizes un, lūk, jau 37 gadus esmu pie 
stūres.” 

Ģimenes svētku laikā vecāku mājās pul-
cējas dēla Genādija un meitas Tatjanas ģi-
menes. Bet vecāku kopdzīves 50. gadadie-
nā bērni sarīkoja vecākiem neaizmirstamus 
svētkus, apsveikt „zelta” pāri atnāca viņu 
tuvinieki un radinieki. 

Pusgadsimts, pēc dzīvesbiedru Dorožko 
vārdiem, pagāja nemanot. Bērnība nebija 
viegla. Antons, kas agri zaudējis tēvu, līdz 
šim laikam atceras zāles garšu, kura reizēm 
bija vienīgais ēdiens mājās. Bet visu savu 
mūžu dzīvesbiedri zināja, ka grūtajā brīdī 
viņi vienmēr palīdzēs viens otram, bet tagad 
viņu atbalsts ir bērni un mazbērni. 

Ļubovas vecāki nodzīvoja kopā 60 gadus, 
novēlēsim arī Antonam un Ļubovai nosvinēt 
dimanta kāzas!

Elvīra Škutāne

 PUSGADSIMTU KOPĀ
Antons un Ļubova Dorožko reģistrēja savu laulību 1966. gada 29. ok-

tobrī, un kopš tā laika ir nešķirami. Viņu laulības dzīve ir gara, sarežģīta, 
bet laimīga, viņi izaudzināja divus bērnus un audzina divus mazbērnus, 
bet tagad viņus priecē arī mazmazdēls. „Zelta” pārim nav nekāda ģime-
nes ilggadības noslēpuma – vienkārši ir nepieciešams biežāk piekāpties 
viens otram un mācēt piedot. 

Cilvēka mūžs ir piepildīts tad, ja viņš savu vis-
vērtīgāko lietu – laiku – ziedo ne tikai sev, bet 
arī citiem. Un kurš tad, ja ne pašdarbnieks, to 
zina vislabāk.

Dažs vakaros dzied, dejo, spēlē teātri, jo viņu 
urda neizdzīvoti un nepiepildīti sapņi, cits - vien-
kārši tāpēc, ka nevar vairs citādāk, jo kopš ma-
zotnes pašdarbība ir otrā, iespējams, skaistākā 
eksistence.

  Tāpēc piektdien, 28. oktobrī, Krāslavas Kul-
tūras namā vislabākie un atzinīgākie vārdi tika 
teikti mūsu izcilajiem, kolorītajiem, apdāvināta-
jiem un pašaizliedzīgajiem pašdarbības kolektī-
vu dalībniekiem. 

 Kultūras nama direktore Valda Timule pateicās kolektī-
viem un to vadītājiem par darbu un vēlēja veiksmi skatēs, 
lai cīnītos par iespēju piedalīties 2018. gada Dziesmu un 
deju svētkos.

 Šobrīd Krāslavas Kultūras namā darbojas 8 kolektīvi – 
Eiropas deju kopa „Mežrozīte” (vad. Aloida Andžāne), deju 

kopa „Senči” (vad. Aloida Andžāne), vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Jautraviņa” (vad. Jāzeps Ornicāns), sieviešu ko-

ris „Nova” (vad. Rita 
Andrejeva), sieviešu 
vokālais ansamb-
lis „Noktirne” (vad. 
Rita Andrejeva), 
jauktais ansamblis 
(vad. Olga Grecka), 
jauniešu deju kolek-
tīvs „Raita”  (vad. 
Valda Timule) un 
amatierteātris (vad. 
Voldemārs Varsla-
vāns).

 Visi kolektīvi 
lielākā vai mazākā 
skaitā tika pārstāvēti 
pašdarbnieku vaka-

rā, un katrs izpelnījās kādu goda nosaukumu – par viskošā-
ko kolektīvu tika atzītas „Mežrozītes” dejotājas, visstabilā-
kie, protams, „Senči”!

Kā jautrākais kolektīvs tika atzīmēta „Jautraviņa”, ele-
gantākās dāmas dzied korī „Nova” un ansamblī „Noktir-
ne”, bet visizturīgākais ir jauktais ansamblis.

Visdraudzīgākā kolektīva nosaukums pienākas mūsu 
amatierteātrim, bet „Raitas” dejotāji dejo vissmaidošākajā 
kolektīvā!

 Pasākumam katrs kolektīvs bija sagatavojis savu priekš-
nesumu – tikai šoreiz dejotāji dziedāja, koristes dejoja, bet 
aktieri uzveda fragmentu no īstas operas. 

 Paldies visiem pašdarbniekiem par to, ka esat, ka varat, 
gribat un spējat šo rūpēm pilno ikdienu iekrāsot košās krā-
sās – ar smaidu, kustību, melodiju!

Un paldies Mārim Leidumam par lielisko muzicēšanu!
Inga Kavinska, 

Anatola Kauškaļa foto

PAŠDARBNIEKU VAKARS
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izglītība sports

27.oktobrī Krāslavas Valsts ģimnāzijas delegācija pieda-
lījās konferencē „21.gadsimta izaicinājumi Valsts ģimnā-
zijām”. Konference notika Valmierā un bija veltīta Valsts 
ģimnāziju pastāvēšanas 20.gadadienai. Krāslavas Valsts 
ģimnāzija šo godpilno statusu ieguva 2008.gadā.

 Konferencē ģimnāziju pārstāvjus sveica Izglītības un zinātnes mi-
nistrs Kārlis Šadurskis. Un, neskatoties uz to, ka tieši ģimnāziju skolotā-
ji izrādījās lielākie zaudētāji algu reformas rezultātā, ministrs akcentēja 
Valsts ģimnāziju lomu izglītības kvalitātes paaugstināšanā un atbildēja 
uz daudziem konferences dalībnieku jautājumiem. 

  Ar interesi klātesošie noklausījās Latvijas Zinātņu akadēmijas prezi-
denta Ojāra Spārīša priekšlasījumu „Zinātnes loma Cilvēka skaistuma 
ideāla radīšanā mākslā”. 

Diskusijas izraisīja arī akadēmiķes, profesores Maijas Kūles lekcija 
„Eiropas Savienības aicinājums veidot domājošu sabiedrību  un izglītī-
bas vērtība mūsdienās”. 

Ģimnāziju pārstāvji darba grupās sprieda par jauna gadsimta izaici-
nājumiem un konkurentspējīgas, domājošas, uz inovācijām orientētas  
jaunas paaudzes izglītošanu.

Konferences dalībniekus sveica Valmieras Valsts ģimnāzijas pūtēju 
orķestris „Si bemol”.

Viktorija Naļivaiko, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 

VALSTS ĢIMNĀZIJĀM
 LATVIJĀ -20

  Arī šogad „Labo darbu nedēļā ”, no 17. līdz 23. oktobrim, iesaistī-
jās Krāslavas bērnu un jauniešu centra šūšanas – modelēšanas pulciņa 
„Meistarstiķis” meitenes. Turpinājās iepriekšējā gadā aizsāktā sadarbī-
ba ar organizācijas „Caritas” Krāslavas darbīgajām kundzēm, kuras bez 
fi nansiālās atlīdzības dāvā savu darbu, brīvo laiku, rūpes un mīlestību 
daudziem jo daudziem pilsētas iedzīvotājiem.

  Jau otro gadu pulciņa meitenes pēc iepriekšējā pasūtījuma šuva ie-
tilpīgas pārtikas auduma somas, kas nepieciešamas iepērkoties, lai ik 
nedēļu pabarotu ar siltām pusdienām un mājās apciemotu savus aprūpē-
jamos - gan sirmgalvjus, invalīdus un vientuļus, bet viņām visām mīļus 
cilvēkus.

Aina Guba, pulciņa skolotāja

2016. gada 18. oktobrī 
norisinājās Krāslavas un 
Dagdas novada skolēnu 
sacensībās volejbolā vidus-
skolu komandām.

Jauniešu konkurencē starp čet-
rām komandām uzvaru un kausu 
izcīnīja Ezernieku vidusskolas 
komanda, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas komanda ierindojās otrajā 
vietā, Dagdas vidusskolas koman-
da tika godināta par trešo vietu un 
ceturto ieguva Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas jaunieši.

Meiteņu konkurencē godalgoto 
pirmo vietu ieguva KVĢ koman-
da, Ezernieku vidusskolas jaunie-
tes ierindojās otrajā vietā un trešo 
vietu ieguva Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas pārstāves. 

Pirmo vietu ieguvēji pārstāvēs 

savas skolas Latgales novada vo-
lejbola sacensībās 21.novembrī 
Daugavpilī. Novēlēsim labus pa-
nākumus sacensībās! 

Natālija Raudive, 
sporta skolotāju MA vadītāja

VOLEJBOLA SACENSĪBĀS SKOLĒNIEM

Noslēdzās pēdējais šī gada Latvi-
jas čempionāts brīvajā cīņā, kas 21. 
- 22. oktobrī norisinājies Daugavpi-
lī (2001. - 2003. g dz. sportistiem). 
No šī čempionāta mūsu cīkstoņi 
atveda četras medaļas. Pirmo vietu 
ieguva mūsu meitenes: Daniela Su-
tāne - svara kategorijā līdz 44 kg un 
Karīna Andžāne - svara kategorijā 
līdz 40 kg.  Jauniešu konkurencē 
otro vietu izcīnījis Artūrs Gončaro-
noks, kurš sacentās svara kategorijā 
līdz 42 kg, bet trešo vietu sīvā cīņā 
ieguvis Konstantīns Dombrovskis 
(svara kategorijā līdz 66 kg). Tajā 
pašā svara kategorijā labu rezultātu 
uzrādījis arī Dainis Kozinda. Cīņā 
par bronzu viņš piekāpās cīkstonim 
ar lielāku pieredzi un ierindojās 
piektajā vietā, ko arī var uzskatīt par 
panākumu, jo sportists pirmo reizi 

piedalījās tāda līmeņa sacensībās. 
Tagad ir jāapkopo visu čempio-

nātu rezultāti, par kuriem mēs pazi-

ņosim nedaudz vēlāk.
Jurijs Čiļikins

 un Jevgēņijs Tarvids, treneri

  CĪKSTOŅI NOSLĒDZA LATVIJAS ČEMPIONĀTU SĒRIJU

21.- 22. oktobrī Krāslavas Spor-
ta skolas šāvēji piedalījās Dobe-
lē notikušajā Latvijas Jaunatnes 
čempionātā ložu šaušanā vecākajā 
vecuma grupā. 

Pirmajā dienā šāvēji sacentās 
sarežģītākajā vingrinājumā MŠ-
3x20 (20 šāvieni guļus, stāvus un 
no ceļa). Krāslavas šāvēji uzrādīja 
labus rezultātus: Mareks Mjadju-
ta ierindojās 2.vietā, Rihardam 
Misjunam 4.vieta, bet Dana 
Soskova ar personīgo rekordu ie-
rindojās 5.vietā.

Otrajā dienā šāvēji sacentās di-
vos vingrinājumos: MŠ-30 (30 šā-
vieni guļus) un PŠ-40 (40 šāvieni 
ar pneimatisko šauteni).

Šaušanā guļus Rihards Plociņš, 
uzrādot augstu rezultātu (287 pun-
kti), ierindojās 3.vietā, Rihards 
Misjuns 5. vietā, Mareks Mjadju-
ta 6. vietā, Artūrs Verigo 7.vietā, 
bet meiteņu konkurencē Danai 

Soskovai ar personīgo rekordu 
288 punkti 3.vietā.

Šaušanā ar pneimatisko šau-
teni personīgo rekordu uzrādīja 
Mareks Mjadjuta, kas ierindojās 
4.vieta, Rihards Plociņš iegu-
va 5.vietu un Rihards Misjuns - 

6.vietu.
Kopvērtējumā (12 komandu 

konkurencē) krāslavieši ieguva 
4.vietu.

Sergejs Šveds,
šaušanas treneris

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ

Darbu grūtāko ar smaidu veici,
Paldies dzīvei teici, klusi aizejot.
Izsakām patiesu līdzjūtību Andai Leikumai saka rā ar māmiņas aiziešanu mūžībā.

 Folkloras ansamblis „Izvoltīši”

sludinājumi
 Piedāvāju celtniecības pakal-

pojumus – reģipsis, elektrība, 
santehnika, montāža un pārējie. Ir 
savs auto un instrumenti. Strādāju 
arī lauku apvidū, izskatīšu jebku-
rus piedāvājumus. T. 29856085.

 Pārdod āpša taukus, 0,5 l - 
30.00 eiro. T. 28643365.

 Pārdod medu, 3 l - 15 eiro. 
Т.26363427.

 Pārdod lietotu veļas mazgāja-
mo mašīnu „Electrolux” (6 kg), 
labā stāvoklī. Т. 29948106.

 Pārdod 1-istabas privatizētu 
dzīvokli (Baznīcas ielā  17, Krāsla-

vā). Т.27125550.
 Pārdod akordeonu „Royal 

Standard Montana”, 120 basi. 
Т.29211434.

 Digitālā, virszemes un satelītte-
levīzija. Antenu, dekoderu uzstā-
dīšana, regulēšana, apkalpošana, 
remonts. Т.26344829.

 u, mūzikas centru, korpusa 
mēbeles un mīkstās mēbeles, sa-
dzīves tehniku. Viss no Vācijas. 
T.22053960. 

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

„LABO DARBU NEDĒĻĀ ”

 18. novembrī plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā no-
tiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts se-
nioru sarīkojums. 

Laipni lūgti, līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu!


