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VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ SVĒTKU NEDĒĻU ATKLĀJA AR SADZIEDĀŠANOS

Svētku nedēļa Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sākās
ar nozīmīgiem pasākumiem. Pirmdien mācību iestādes
vestibilā tika atklāts Latvijas jubilejas pulkstenis, kas skaitīs laiku līdz Latvijas proklamēšanas 100.gadadienai, un
Labo darbu koks „Mēs Latvijai!”, uz kura ozollapām būs
redzami visi skolas audzēkņu labie darbi.
,,Ikviens skolēns vai visa klase, paveicot labo darbu, ierakstot
informāciju par to un norādot datumu, var piestiprināt lapiņu pie
koka. Pēc diviem gadiem, kad
mūsu valsts svinēs jubileju, mēs

redzēsim, cik daudz labo darbu
ir paveikts pa šo laiku,” pastāstīja latviešu valodas skolotāja Irēna
Gončarova.
Atklājot pulksteni un piestiprinot pie koka pirmās lapiņas, visa

skola mūzikas skolotājas Ritas
Andrejevas vadībā vienojās kopējā dziesmā.
Irēna Gončarova: „Latvieši ir
tauta, kurai ļoti patīk dziesmas,
tāpēc mūsu skola nolēma ieskan-

dināt valsts svētku nedēļu ar sadziedāšanos. Nākamajās dienās
notiks interaktīvie koncerti. 9.-12.
klašu skolēniem mēs sagatavojām
teatralizētu uzvedumu par Latvijas karoga vēsturi – tā radīšanu un
gaitām dažādu laikmetu griežos,
sākot ar 12. gadsimtu līdz mūsu

dienām.”
Kā pastāstīja Rita Andrejeva,
gatavojoties mūsu valsts simtgadei, skolas audzēkņi piedalīsies
neparastā akcijā, kuras ietvaros
divu gadu garumā viņi iemācīsies
simts latviešu tautasdziesmas.
Elvīra Škutāne, autores foto

SEMINĀRS ESOŠAJIEM UN TOPOŠAJIEM UZŅĒMĒJIEM KRĀSLAVĀ UN DAGDĀ
2016. gada 1. decembrī Latgales plānošanas
reģiona Latgales uzņēmējdarbības centrs
(LUC) organizē bezmaksas semināru, kura
laikā tiks sniegta aktuāla informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, nodokļu
piemērošanas izmaiņām 2017. gadā (minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas, grozījumi likumā „Par valsts sociālo apdrošināšanu”, kas stājas spēkā ar 2017.
gada 1. janvāri).

Semināra norises vietas:
Krāslava, Skolas iela 7, 2.st. zāle. Norises laiks 09.30

– 11.30.
Dagda, Alejas iela 4, Dagdas novada domes 2.st. zāle.
Norises laiks 12.30 – 14.30.
Semināra dienas kārtība:
nodokļu likumdošanas aktualitātes – Maija Lisecka,
Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu pārvaldes ﬁzisko
personu tiešo nodokļu metodikas daļas galvenā nodokļu
inspektore;
Daugavpils biznesa inkubatora piedāvātās iespējas
jaunajiem uzņēmējiem – Andrejs Zelčs, Daugavpils biznesa inkubatora vadītājs;
Krāslavas rajona partnerības projekti uzņēmējiem –

Zane Ločmele, Krāslavas rajona partnerības administratīvā vadītāja;
Latgales SEZ piedāvātās iespējas investoriem – Andris Kucins, LUC komercdarbības konsultants;
diskusijas un kaﬁjas pauze.
Savu dalību seminārā lūdzu pieteikt Latgales plānošanas reģiona LUC komercdarbības konsultantei Krāslavas un Dagdas novados Intai Murānei, rakstot uz e-pasta adresi inta.murane@inbox.lv vai zvanot pa tālruni
29278741.
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aktuālā informācija
78% iedzīvotāju
nezina par
mantojuma
līgumu –
alternatīvu
testamentam

78% Latvijas iedzīvotāju, kuri vēršas pie notāriem, lai atstātu mantojumu, nezina, ka savu pēdējo gribu
var paust ne tikai testamentā, bet arī
mantojuma līgumā. Pašlaik mantojuma līgumus cilvēki slēdz vidēji 100
gadījumos gadā.
Mantojuma līgumu savā starpā noslēdz mantojuma atstājējs un viņa izvēlēts mantinieks, un šis līgums nav
vienpusēji atsaucams. „Testamentu,
kā zināms, var mainīt kaut ik stundu,
un katram jaunam mantiniekam sacīt
– esmu tev atstājis visu, kas man ir.
Nav noslēpums, ka tieši šādu iemeslu dēļ daudzās ģimenēs rodas konﬂikti,” stāsta zvērināta notāre Santa
Terjohina.
Mantojuma līgums turpretī ir garantija, ka mantiniekam par labu
taisītais pēdējās gribas rīkojums netiks atsaukts, viņam nezinot. Tam ir
prioritāte pret testamentu, un vēlāk
taisīts testaments mantojuma līgumu
neatceļ. Tātad – abām pusēm, kā arī
citiem tuviniekiem ir noteikta skaidrība par aizgājēja pēdējo gribu attiecībā uz tā mantu.
„Būtiska nianse gan ir vērā ņemama
tad, ja mantojuma atstājējam ir laulātais un bērni, bet viņš grib novēlēt savu
mantu citai personai, noslēdzot ar viņu
mantojuma līgumu. Laulātajam un
bērniem pienākas neatņemamā mantojuma daļa, un pēc mantojuma atstājēja
nāves viņi var pieprasīt to izdot, ja vien
nav to saņēmuši no mantojuma atstājēja, jau viņam dzīvam esot,” skaidro
Santa Terjohina.
Svarīgi apzināties, ka līgums gan
arī nepiešķir mantiniekam tūliņ spēkā esošas tiesības uz mantu, kamēr
mantojuma atstājējs ir dzīvs. Tas
mantiniekam piešķir vienīgi nogaidu
tiesības uz nākamo mantojumu. Ja
mantojuma līgums attiecas uz nekustamo īpašumu, tad, lai šis fakts būtu
saistošs trešajām personām, tas jāieraksta zemesgrāmatā. Mantojuma atstājējs viņam piederošos nekustamos
īpašumus var atsavināt, ieķīlāt vai
apgrūtināt tikai ar līgumiskā mantinieka piekrišanu.
Mantojuma līgumu vienpusēji ne
mantojuma atstājējs, ne līgumiskais
mantinieks nevar atsaukt. Lai grozītu
līguma saturu vai atceltu to, pusēm
savstarpēji jāvienojas. Līgumiskais
mantinieks nevar arī atraidīt mantojumu, kas viņam pienākas pēc mantojuma līguma, ja vien tādas tiesības
mantojuma līgumā nav paredzētas.
Mantojuma līgumu slēdz pie zvērināta notāra, kurš to reģistrē Publisko testamentu reģistrā. Šajā reģistrā
esošie mantojuma līgumi ir pieejami
ne tikai notāriem Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs. Tas ir īpaši būtiski mūsdienās, kad tik daudz cilvēku
no Latvijas ilgstoši vai uz visiem laikiem devušies darba un dzīves gaitās
ārzemēs.
Vairāk informācijas:
Vija Piziča,
Latvijas Zvērinātu notāru
padomes
rīkotājdirektore

JAUNA ADRESE SEB BANKAS FILIĀLEI DAUGAVPILĪ: RĪGAS IELA 40

Ar 28. novembri SEB bankas ﬁliāle Daugavpilī uzsāks darbu jaunās, mūsdienīgās un klientiem ērti pieejamās telpās Rīgas ielā 40. Pašreizējā
ﬁliāles atrašanās vietā Ģimnāzijas ielā 12/2 klientus apkalposim līdz 25. februāra darba dienas beigām.
Jaunajās telpās ﬁliāles darbinieki gan privātpersonām, gan uzņēmējiem sniegs ﬁnanšu konsultācijas, kā arī skaidras naudas pakalpojumus.
Tāpat ﬁliāles telpās klientiem būs pieejams internetbankas terminālis. Filiāles darba laiks saglabāsies nemainīgs – darba dienās no 9:00-17:00.

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas
fabrika, kas ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus Eiropas
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 inženiera vai tehnologa amatā;
- atbilstoša izglītība;
- latviešu, krievu un vēlamas angļu valodas
zināšanas,
- profesionalitāte un organizatora spējas.

Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmumā;
-uzņēmums, kas pakāpeniski investē nākotnē;
- savlaicīgu atalgojuma izmaksu;
- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodrošinām ar dzīvesvietu.
Darba vieta:
Krāslava, Sporta iela 8.
CV sūtīt uz:
kadri.nemo@inbox.lv

Mainoties mikrouzņēmumu nodokļa likmei,
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas jāmaksā par katru darbinieku
Valsts ieņēmumu dienests (VID)
atgādina, ka, sākot ar 2017. gadu,
mikrouzņēmumu nodokļa likme
tiek samazināta līdz 5 procentiem,
un saskaņā ar likumu „Par valsts
sociālo apdrošināšanu” par katru
mikrouzņēmuma darbinieku ir
jāveic obligātās iemaksas no obligāto iemaksu objekta, kas nevar
būt mazāks par trīs ceturtdaļām no
Ministru kabineta noteiktās minimālās mēneša darba algas (380
EUR) apmēra.
Obligātās iemaksas mikrouzņēmuma darbiniekam aprēķina, piemērojot obligāto iemaksu likmi,
kāda ir noteikta darba ņēmējam
un darba devējam (vispārējā gadījumā 34,09 %).
Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam – darba devējam –, ja tas
atteiksies no mikrouzņēmumu no-

dokļa maksātāja statusa, ir pienākums ne vēlāk kā līdz 2016. gada
1. decembrim rakstiski informēt
savus darbiniekus, ka ar 2017.
gadu pirms algotā darba ienākuma
izmaksāšanas no tā tiks ieturēts
algas nodoklis un veiktas obligātās iemaksas likumā „Par valsts
sociālo apdrošināšanu” noteiktajā
kārtībā.
Atgādinām, ka mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir iespēja
mainīt izraudzīto nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju vai uzņēmumu ienākuma
nodokļa maksātāju. Atteikties no
mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa var līdz 2016. gada
15. decembrim, iesniedzot VID
Elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā formā rakstītu

pieteikumu. Savukārt pieteikties
citam nodokļu maksāšanas režīmam var tieši tāpat – jebkurā laikā iesniedzot VID Elektroniskās
deklarēšanas sistēmā (EDS) brīvā
formā rakstītu pieteikumu. Pieteikumus VID joprojām var sūtīt arī
pa pastu.
Plašāka informācija par mikrouzņēmumu nodokli pieejama VID
tīmekļa vietnē sadaļā „Nodokļi” –
„Mikrouzņēmumu nodoklis”.
Informācija par citiem nodokļa
maksāšanas režīmiem ir pieejama
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.
lv sadaļā „Pirmie soļi topošajiem
uzņēmējiem” vai „Saimnieciskās
darbības veicēji”.
Detalizēta informācija par minimālo obligāto iemaksu veikšanu
mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam ir pieejama VID tīmek-

ļa vietnē www.vid.gov.lv sadaļā
„Nodokļi” – „Mikrouzņēmumu
nodoklis” – „Informatīvie un metodiskie materiāli” – „Minimālās
valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas darba devējam
– mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam”.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt uz VID
Nodokļu un muitas informatīvo
tālruni 67120000, vērsties ikvienā
VID klientu apkalpošanas centrā
vai arī uzdot jautājumus rakstiski
VID tīmekļa vietnes sadaļā Kontakti.
Informāciju sagatavoja:
VID Sabiedrisko attiecību daļa,
tālr. 67122668, 67122670,
26351438, 26558389,
e-pasts:
komunikacija@vid.
gov.lv

ATBALSTA PROGRAMMA VECĀKIEM

Tā kā paši esam vecāki, mēs labi izprotam,
cik sarežģīti ir pildīt šo lomu... Reizēm ir tik
grūti tikt galā ar 1, 3, 5, 7, 14,18-gadniekiem,
un, ja tie ir vairāki... Vecākiem ir jāveic gandrīz visu profesiju pienākumi – skolotāja, ārsta, pavāra, šuvēja, apkopēja utt., turklāt nereti
- vienlaikus.
Jāteic, ka vecāki par to nesaņem algu, un
reizēm viņu pūles pat netiek izprastas. Ja tavam bērnam neveicas mācībās, ja rodas veselības problēmas, ja naudas maks ir pa pusei
tukšs, ja nav darba, gadās paklupt, un vēl
daudzas ikdienas nebūšanas piemeklē gandrīz
ikvienu ģimeni.
Vai mēs spējam viens otru atbalstīt ? Cilvēki bieži saka - viss sākas no ģimenes, ne-

izprotot galveno –ģimenei, sevišķi mūsdienu
nestabilā pasaulē, ir vajadzīgs atbalsts. Pasaulē nav drošības garantiju nevienam - nevar
apgalvot, ka ar viņu vai viņa tuviniekiem nekas un nekad neatgadīsies. Iespējams, tikai tā
cilvēks spēj apgūt cilvēciskumu.
Tikai tas, kuru ir piemeklējusi kāda liksta,
spēj būt cilvēcisks, saprast un atbalstīt citu.
Tādēļ, izprotot vecāku un ģimeņu problēmas,
esam nolēmuši organizēt vecākiem atbalsta
pasākumus.
1.Atbalsta grupa vecākiem „Mācīsimies
viens no otra” (pozitīvai komunicēšanai, atelpas brīžiem, dzīves prasmju pilnveidošanai).
1. nodarbība „Kvilinga tehnika dāvanām,
atklatnēm, dizaina elementiem...” notika

16.novembrī biedrības ĢAC „Atvērtība” telpās, Varavīksnes VS sākumskolā, 2. stāvā.
2. Rotaļu nodarbības bērniem (pirmsskolas
vai sākumskolas bērniem - motorikas, komunicēšanas, kognitīvo un sadzīves prasmju
trenēšanai, kā arī, ja vecākiem nav ar ko atstāt bērnu vakarā, svētkos vai brīvdienās, ar
iepriekšēju pieteikšanos, sākot ar 03.11.2016.
(plkst. 11.00 -14.00), sestdienās.
3. Atbalsts bērnu svētku un dzimšanas dienu svinību organizēšanā (tiks piedāvāts izmantot telpas).
Pasākumus organizē biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”
(Tālruņi uzziņām – 22388217, 29820612).

KRĀSLAVAS IEDZĪVOTĀJI OKTOBRĪ SAZIEDOJUŠI VAIRĀK NEKĀ 260 EIRO

Labdarības programmas „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” ietvaros bērniem līdz divu gadu vecumam no trūcīgām ģimenēm „Maxima Latvija”
veikalos Krāslavā oktobrī iedzīvotāji saziedojuši 263,76 eiro. Kopumā
visā Latvijā saziedoti 21 724,70 eiro: no tiem 21 024,37 eiro saziedoti ziedojumu kastītes pie kasēm, bet 700,33 eiro – no pārdotajiem AS „Tukuma
piens” akcijas produktiem. Oktobrī palīdzēts 588 bērniem, kuri kopā saņēmuši 922 piena maisījumu un 557 autiņbiksīšu iepakojumus.
„Ģimenes ir ļoti pateicīgas par iespēju nedēļu pirms nākamā pabalsta,
kad līdzekļu pietrūkst visvairāk, saņemt palīdzību mazuļa aprūpei. Mazulis tad ir nodrošināts ar pašu nepieciešamāko, un vecāki var rūpēties par
pārējām ģimenes vajadzībām,” par palīdzības sniegšanas praktisko pusi
pastāstīja labdarības fonda „Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta, kas norā-

dīja, ka šāda palīdzība ģimenēm ļauj izjust līdzcilvēku atbalstu.
Labdarības programma „Palīdzi trūcīgiem mazuļiem” tika aizsākta
2015. gada martā. To organizē labdarības fonds „Ziedot.lv” un veikalu
tīkls „Maxima Latvija” sadarbībā ar 26 reģionālajām labdarības organizācijām. Labdarības programmas ietvaros bērni līdz divu gadu vecumam no
trūcīgām ģimenēm katru mēnesi, mēneša pēdējā nedēļā, tiek nodrošināti
ar autiņbiksītēm un piena maisījumiem 16 eiro vērtībā. Kopš labdarības
programmas sākuma bērniem līdz divu gadu vecumam no trūcīgām ģimenēm „Maxima Latvija” veikalos kopā saziedoti 302 174,80 eiro.
Jānis Beseris,
SIA „Maxima Latvija” Komunikācijas vadītājs
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darbi, notikumi, cilvēki
GUNĀRS UPENIEKS APBALVOTS
LATVIJAS TŪRISMA PĀRSTĀVJI STIPRINA SAITES
AR BALTKRIEVIJAS KOLĒĢIEM
AR ATZINĪBAS KRUSTU

Aizvadītajā nedēļā, 10. un 11.
novembrī, Latvijas vārds kaimiņvalstī Baltkrievijā tika daudzināts vairāk nekā ierasts. Atklātas
LIAA organizētās mūsu valsts
popularizēšanas dienas „Taste
Latvia - Adčuj Latviju”, un tajās
uzmanība pievērsta arī tūrismam.
11. novembrī galvaspilsētā
Minskā notika Tūrisma forums,
bet dienu iepriekš, 10. novembrī,
Latvijas ģenerālkonsulātā Vitebskā – informatīvs seminārs. Lai
iepazīstinātu Baltkrievijas tūrisma
uzņēmējus un citus speciālistus ar
mūsu valsts tūrisma piedāvājumu,
viesnīcā „Pekina”, Minskā, prezentācijas sniedza tūrisma profesionāļi no Rīgas tūrisma attīstības
biroja, Jūrmalas tūrisma informācijas centra un Latgales, Kurzemes un Zemgales tūrisma asociācijām. Sarīkojuma otrajā daļā
norisinājās divpusējas sarunas ar
baltkrievu kolēģiem, kuru mērķis
bija veicināt darījumu attiecību
veidošanos un attīstību.
Tatjana Kozačuka, Krāslavas
novada tūrisma informācijas centra vadītāja: „Gan sarīkojumu Vitebskā, kur mūs silti uzņēma Latvijas konsuls Vitebskas apgabalā
Uģis Skuja, gan Forumu Minskā
vērtēju ļoti atzinīgi. Interese par
mūsu piedāvājumu patiešām bija
liela. It sevišķi tas bija redzams
Vitebskā, kur Latgale ir daudziem
labi pazīstama. Taču arī Minskā
uzmanība bija liela un divu stundu laikā, kamēr notika sarunas pie
galdiņiem, nepārtraukti stāvēja
interesentu rinda, no kuriem vieni
varbūt gribēja tikai iepazīties, bet

18.novembrī Rīgas pilī notika Triju Zvaigžņu ordeņa,
Viestura ordeņa un Atzinības krusta pasniegšanas svinīgā
ceremonija.

otri jau vaicāja par sadarbības līgumu noslēgšanu”.
Populārs baltkrievu tūrisma galamērķis Latvijā tradicionāli bijusi Jūrmala, atpūta pie jūras. Aleksandra Stramkale, Jūrmalas TIC
pārstāve, stāsta, ka šī interese nav
noplakusi arī tagad. Viņas prezentācija un sarunas bijušas vērstas
uz to, lai piesaistītu baltkrievu
tūristus mūsu kūrortpilsētai ne
tikai karstajā sezonā, kad atpūtnieku jau tā ir daudz, bet it īpaši
– mazāk pievilcīgajos gadalaikos.
Baltkrievi novērtējuši jūrmalnieku piedāvājumus kūrortpilsētā pavadīt gan pāris dienu, gan ilgāku
laiku. Daudz jautājumu radies pēc
sniegtās informācijas par gadumijas svinēšanas iespējām, piedāvājumu skolēnu brīvdienās u. c.
Latvijas pārstāvji ir vienisprātis, ka šāds sarīkojums kā Tūrisma forums Minskā ir ļoti vērtīgs
sadarbības saišu izveidē un stiprināšanā ar kaimiņvalsts tūrisma
nozares pārstāvjiem. Šādus sarīkojumus vajadzētu plānot arī
turpmāk un mārketinga aktivitātēs

tuvajā Baltkrievijā uzrunāt arī galapatērētājus, t.i., pašus baltkrievu
tūristus. „Tāda reklāmas kampaņa
kā „Taste Latvija”, kur uzmanības centrā nav tikai tūrisms, bet
mūsu valsts tiek reklamēta daudz
plašāk, ir ļoti vērtīga. Visu laiku
kaimiņiem ir jāatgādina, ka esam
tepat blakus, un mums ir ļoti labs
piedāvājums,” spriež Jūrmalas
tūrisma speciāliste Aleksandra
Stramkale.
Liepājas reģionālā tūrisma informācijas biroja pārstāve Agita
Vucena, pievienojoties kolēģu
kopējam vērtējumam par tūrisma
sarīkojumiem Baltkrievijā, uzsver
vēl vienu pozitīvu faktoru, kāds ir
kopīgam Latvijas tūrisma speciālistu darbam šādos izbraukumos.
Proti, sarunās ar baltkrievu kolēģiem ļoti skaidri iezīmējās nepieciešamība tādos gadījumos kā
Forums vai cits līdzīgs pasākums
visiem startēt ar kopīgu vēstījumu, kurā katram ir sava loma. Pēc
liepājnieces vārdiem, ja katrs pārstāvis piedāvā ārvalstu kolēģiem
visu, viņiem nav skaidrības, kur
īsti vajadzētu doties un ko meklēt. Sadalot akcentus, raugi, tur
būs dubļu vannas, tur viduslaikus
pilis, bet tur lauku saimniecība ar
sevišķām pusdienām, potenciālajiem ciemiņiem palīdzētu saprast,
kur doties, kā plānot aktivitātes u.
c., ciemiņiem rastos gan kopiespaids par gaidāmo, gan potenciālā maršruta aprises.
Preses relīzi sagatavoja
Inta Briede,
LIAA Tūrisma
departamenta vecākā eksperte

Valsts apbalvojumus šogad saņem visdažādāko profesiju pārstāvji no
visiem Latvijas reģioniem – kopumā 58 izglītības un zinātnes, kultūras un mākslas, pašvaldību darbinieki, tautsaimnieki, lauksaimnieki un
meža nozarē strādājošie, sabiedrisko profesiju pārstāvji, sporta treneri,
iekšlietu sistēmas un glābšanas dienesta darbinieki, robežsargi, zemessargi un karavīri.
Valsts augstāko apbalvojumu - Atzinības krustu - saņema arī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Par Atzinības krusta virsnieku mūsu novada vadītājs iecelts par ilggadējo pašaizliedzīgo ieguldījumu pašvaldības darbā un pilsoniskas sabiedrības veidošanā Latgales reģionā.
„Esmu patiesi lepns, ka Latvijā ir tik daudz cilvēku, kuri ar savu pašaizliedzīgo darbu un Tēvzemes mīlestību veido Latviju labāku un gaišāku,” šodien sacīja Valsts prezidents Raimonds Vējonis svinīgajā valsts
apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā.
Raimonds Vējonis apbalvojumu saņēmējiem pateicās par padarīto un
novēlēja ar godu un lepnumu nest šo valsts atzinības zīmi. Valsts prezidents klātesošos aicināja ceļā uz Latvijas valsts simtgadi kopīgā darbā
padarīt mūsu zemi vēl skaistāku un valsti – vēl stiprāku.
Informācija: president.lv

STATOIL ATVER JAUNU DEGVIELAS
UZPILDES STACIJU KRĀSLAVĀ
Statoil atvēris jaunu degvielas uzpildes staciju (DUS)
Krāslavā, Rīgas ielā 165A. Šī būs jau 14 degvielas uzpildes
stacija, kas Latvijas Statoil tīklā darbosies uz franšīzes pamata.
DUS „Krāslava” teritorijā atrodas veikals un plašs stāvlaukums vieglajām un kravas automašīnām, kā arī labiekārtota atpūtas vieta ar galdu un soliņiem.

PAR LATVIJAS TELEVĪZIJAS UN RADIO APRAIDES KVALITĀTI
Krāslavas novada domē notika
pašvaldības vadītāja Gunāra Upenieka tikšanās ar Latvijas Valsts radio un televīzijas centra (LVRTC)
pārstāvjiem. Tika apspriests jautājums par televīzijas un radio apraides kvalitātes uzlabojumu novada
pierobežas pagastos.
Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs nodarbojas ar Latvijas radio un televīzijas apraides
nodrošinājuma tehnisko pusi. Sabiedrībā jau vairākkārt tika aktualizēts jautājums par to, ka daudziem
pierobežas pagastu iedzīvotājiem
nav pieejamas Latvijas radio un televīzijas programmas, sakarā ar to
centrs plāno uzlabot apraides kvalitāti Latgalē, uzbūvējot Viļakas un
Krāslavas novadā papildus sakaru
mastus.
LVRTC Infrastruktūras uztu-

rēšanas departamenta direktors
Māris Rutks: „Apspriežot šo jautājumu sarunā ar domes priekšsēdētāju, sapratām, ka pašvaldība
atbalsta mūsu plānus. Mēs esam
gatavi ieguldīt uzņēmuma līdzekļus papildus sakaru mastu celtniecībā. 2018. gadā mūsu valsts svinēs 100 gadu jubileju, un būtu labi,

ja līdz tam laikam visiem Latvijas
iedzīvotājiem tiktu nodrošināta iespēja dzirdēt un skatīties Latvijas
sabiedriskās televīzijas un radio
programmas”.
Saskaņā ar projektu 100 m augstu sakaru mastu ir plānots uzbūvēt
Skaistas pagastā.
Elvīra Škutāne, autores foto

DUS piedāvā pilnu pakalpojumu klāstu gan smago auto šoferiem,
biznesa klientiem, gan ģimenēm ar bērniem un tūristiem. DUS „Krāslava” ir iespēja uzpildīt miles, milesPLUS degvielu un AdBlue šķīdumu,
kā arī iegādāties dažādas auto un sadzīves preces.
Tāpat veikalā atvērta ērta un plaša kafejnīcas zona, kurā pieejams
daudzveidīgs ātro ēdienu piedāvājums un karstie dzērieni.
Kopumā jaunajā degvielas uzpildes stacijā ieguldīts vairāk nekā 900
tūkstoši eiro, ko veido partnera SIA „Vega P” ieguldījums, kā arī SIA
„Circle K Latvia” līdzﬁnansējums.
Anete Cērpe,
SIA „Circle K Latvia” sabiedrisko attiecību konsultante
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LĀČPLĒŠA DIENAS PASĀKUMI KRĀSLAVĀ
11. novembrī, Lāčplēša dienā, Krāslavā norisinājās piemiņas pasākumi. Dienas pirmajā pusē Daugavā aizpeldēja Krāslavas pamatskolas bērnu kuģīši. Vakarā daudzi cilvēki piedalījās lāpu gājienā, kas apstājās pie pieminekļa „Māte Latgale raud”, kura pakājē krāslavieši nolika ziedus un iededza
sveces.
Vakarā kultūras namā notika svētku koncerts, kurā uzstājās novada deju, mūzikas un vokālie kolektīvi.

Jura Rogas un Elvīras Škutānes foto
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TAS IR MŪSU KOPĪGAIS DARBS UN MŪSU KOPĪGAIS APBALVOJUMS!
17. novembrī Krāslavas Kultūras namā notika Latvijas
Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts pasākums.
Pašvaldības iedzīvotājus sveica
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Savu
uzrunu novada vadītājs sāka ar
citātu no Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa runas šī gada 4.
maijā, kad tika atklāta Nacionālo
bruņoto spēku parāde, kas norisinājās mūsu pilsētā: „Krāslava ir
pilsēta, kas ļoti uzskatāmi parāda, kā dažādu tautību cilvēki spēj
gadsimtiem ilgi dzīvot vienā vietā
saticībā un saliedēti, un, manuprāt, uz to mums ir jātiecas. Tas ir
labs paraugs visiem pārējiem.”
Apsveicis klātesošos valsts
svētku priekšvakarā, pašvaldības
vadītājs uzsvēra, ka aizejošais
gads mūsu novadam nebija viegls.
Ņemot vērā reālo situāciju, bija
jāpieņem smagie lēmumi saistībā
ar izglītības jomu un pārmaiņām
pilsētas dzīvokļu saimniecībā.
Gunārs Upenieks paziņojis, ka
18. novembrī viņš ir uzaicināts
uz Latvijas prezidenta pili, lai saņemtu augstu valsts apbalvojumu
- Atzinības krustu. Domes priekšsēdētājs uzsvēris: „Gribu teikt
paldies visiem novada iedzīvotā-

jiem! Tas ir mūsu kopīgais darbs
un mūsu kopīgais apbalvojums!”
Tradicionāli šajā dienā tika godināti mūsu novada iedzīvotāji tie, kas, strādājot dažādās sfērās,
ar savu darbu, talantu, atbildību
un līdzdalību sniedz ievērojamu
ieguldījumu Krāslavas novada attīstībā.
Pašvaldības vadītājs Gunārs
Upenieks pasniedza Atzinības
rakstus:
Vladislavai Vecelei par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu
Skaistas pagasta jaunās paaudzes
izglītošanā un tautisko vērtību saglabāšanā;
Z/S „Varavīksne” īpašniekam
Pjotram Švābam par zemkopības tradīciju godā turēšanu, jaunu
darba vietu radīšanu un aktīvu iesaistīšanos Piedrujas pagasta sabiedriskajā dzīvē;
Valentīnai Kokinai par aktīvu
sabiedrisko darbību un nozīmīgu
ieguldījumu novada pensionāru
valdē;
māksliniekam Andrejam Gorgocam par radošiem nopelniem
mākslā un nozīmīgu ieguldījumu

novada atpazīstamības veicināšanā;
SIA „Nemo” šūšanas plūsmas
meistarei Veronikai Dzalbei par
ilggadīgu un godprātīgu darbu un
uzņēmuma tēla spodrināšanu;
garīgās mūzikas kora vadītājai
Marijai Karolei par radošiem nopelniem, nesavtīgo darbu un lielo
ieguldījumu novada tēla popularizēšanā;
Indras pagasta lauksaimniecī-

bas konsultantei Valentīnai Bārtulei par ilggadīgu un godprātīgu
darbu, nesavtīgu ieguldījumu pagasta atpazīstamības veicināšanā
un aktīvu sabiedrisko darbību;
SIA „Krāslava D” šefpavārei
Regīnai Šakelei par ilggadīgu,
radošu un godprātīgu darbu sabiedriskās ēdināšanas jomā un uzņēmuma tēla spodrināšanu;
Kombuļu pagasta nekustamā
īpašuma nodokļu administratorei

Lilijai Sadovičai par ilggadīgu
un godprātīgu darbu un aktīvu iesaistīšanos pagasta sabiedriskajā
dzīvē;
VAS „Latvijas Pasts” pastniekam Leonīdam Poliščukam par
pašaizliedzīgu un godprātīgu darbu daudzu gadu garumā.
Svētku pasākuma turpinājumā
tika sarīkots koncerts. Skatītāju
priekšā uzstājās Rīgas Zelta koris.
Elvīras Škutānes foto

lu par Lāčplēša dienas tradīcijām
un par savām zināšanām ieguva
balvas.
Paldies Krāslavas bibliotēkas
bērnu literatūras nodaļas vadītājai
Viktorijai Urbanovičai, darbiniekiem Annai Bartušai un Žanetai
Moisejai, KVĢ vēstures skolotā-

jam Aleksandram Kadenecam par
interesantu un saturīgu pasākuma
organizēšanu un viesmīlīgu bērnu
uzņemšanu!
Krāslavas pamatskolas
5.a klases skolēni
un viņu audzinātāja
Natālija Raudive

LĀČPLĒŠA ORDEŅA KAVALIERI MŪSU NOVADĀ
Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni 10. novembrī devās
uz Krāslavas novada centrālo bibliotēku, kur piedalījās tematiskajā
pēcpusdienā „Lāčplēša ordeņa
kavalieri-mūsu novadnieki”. Pasākuma ievaddaļā, lai godinātu
Latvijas Brīvības cīņās kritušos
karavīrus, tika iededzinātas svecītes, un bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija
Urbanoviča pastāstīja par Latvijas
Republikas izveidošanu, Brīvības
cīņām un izskaidroja, kāpēc mēs
atzīmējam Lāčplēša dienu. Par
Lāčplēša Kara ordeņa dibināšanu,
devīzi un nopelniem, par kuriem
piešķir Lāčplēša Kara ordeni, un
ar mūsu novadniekiem skolēnus
iepazīstināja Anna Bartuša un

Žaneta Moiseja. Bet Krāslavas
Valsts ģimnāzijas vēstures skolotājs Aleksandrs Kadenecs piesaistīja bērnu uzmanību ar sirsnīgu
stāstījumu par Krāslavas vēsturi
un Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, Ziemeļlatvijas partizānu
pulka komandieri, kapteini Artūru Aparnieku, kura dzīve gandrīz
20 gadus bija saistīta ar Krāslavu.
Par dalību Brīvības cīņās A. Aparnieku 1920. gadā apbalvoja ar III
šķiras Lāčplēša Kara ordeni. Pēc
atvaļināšanas no armijas 1922.
gada februārī A. Aparnieks neilgi
strādāja Iekšlietu ministrijā, tad
pārcēlās uz Krāslavu, kur sekmīgi
vadīja Lejas (Lielās) ūdensdzirnavas, kuras viņam tika piešķirtas
1922. gada 23. oktobrī kā Lāčplē-

„Skani, Latvija!”
15. novembrī Krāslavas Mūzikas skolā notika koncerts
„Skani, Latvija!” Piedalījās skolas audzēkņu koris, klavieru ansambļi, vijoļspēles ansamblis, akordeona spēles
audzēkņi, ģitāras spēles un pūšaminstrumentu spēles
audzēkņi apvienojās saksofonistu orķestrī un skolas lauku kapelā. To pavadījumā dziedāja vokālais ansamblis
„Krāslaviņa”. Skanēja latviešu tautas mūzika Ēvalda Dauguļa apdarē.

ša Kara ordeņa kavalierim. Lejas
ūdensdzirnavas viņš izveidoja par
plašu rūpniecības uzņēmumu.
2016. gada 1. jūlijā Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā tika
atklāta Artūra Aparnieka 120.
dzimšanas dienai veltīta izstāde.
A. Aparnieka meita, Ināra Edīte Aparniece – Būre, uzdāvināja
Krāslavas muzejam sava tēva Artūra Aparnieka apbalvojumus par
Brīvības cīņām - Lāčplēša Kara
ordeni, Igaunijas Brīvības krustu,
Lietuvas Neatkarības medaļu un
citus, kopā 8 ordeņus un medaļas.
Pasākuma nobeigumā bērni noskatījās videoﬁlmu „Bermontiāde.
Latvijas armijas uzvara pār Pāvela Bermonta Rietumu Brīvprātīgo
armiju”, atminēja krustvārdu mīk-
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- Kāpēc bija nepieciešama šāda organizācija?
- Biedrība tika izveidota, lai veicinātu
ilgtspējīgu ekonomisko un sociālo attīstību, uzlabotu vietējo iedzīvotāju dzīves
kvalitāti, radot dzīvošanai labvēlīgu un
sakoptu vidi bijušajā Krāslavas rajonā. Šobrīd tie ir trīs novadi – Krāslavas, Dagdas
un Aglonas (Grāveru, Kastuļinas, Šķeltovas pagasti). Pirmie divi gadi pagāja, lai
izstrādātu stratēģiju un iesaistītos Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) LEADER pasākumos. Krāslavas
rajona partnerības galvenā vīzija ir, lai laukos dzīvojošie cilvēki, būtu apmierināti ar
dzīvi laukos un spētu sevi nodrošināt gan
ekonomiski, gan sociāli. Jāteic, ka lielu
ieguldījumu biedrības izveidē un tās stratēģijas izstrādē ir devusi biedrības valdes
locekle Aina Dzalbe.
- Kad Krāslavas rajona partnerība
sāka pieņemt projektus?
- 2008. gadā izstrādātā stratēģija 2009.2015. gadam tika iesniegta Zemkopības
ministrijā, kura to arī apstiprināja, un biedrība saņēma ﬁnansējumu - 876 tūkstošus
eiro (pārrēķinot no latiem, kas bija tā brīža
valūta). Tika izsludināti konkursi, un cilvēki, kuri dzīvo šajos trijos novados, varēja
attīstīt un realizēt savas idejas. Mūsu uzdevums bija ieinteresēt, konsultēt, stāstīt, kāpēc vajag iesaistīties šajos pasākumos, kāpēc nešaubīties un rakstīt projektus. Tāpat
kā tagad, sniedzām iespēju saņemt plašu
informāciju par pieejamo un plānoto atbalstu.
- Kādi skaitļi raksturo Krāslavas rajona partnerības darbu pirmajā desmitgadē?
- Pamatojoties uz piešķirto ﬁnansējumu,
no 2009. gada līdz 2014. gadam biedrība
izsludināja 19 projektu konkursus, rezultātā tika īstenoti 98 projekti, t.sk. 62 projekti
Krāslavas novadā. Mūsu skatījumā tas ir
labs radītājs, jo mēs apguvām visu ﬁnansējumu, kas mums bija pieejams, iedzīvotājiem bija iespēja izveidot, radīt lietas, kas
viņus tajā laikā interesēja un šķita aktuālas.
- Starp īstenotajiem projektiem ir kāds
īpaši sirdij tuvs?
- Manā skatījumā katrs īstenotais projekts
bijis nozīmīgs un nesis labumu lauku cilvēku dzīves uzlabošanai, tālab izcelt vienu vai
divus nebūs pareizi. Pie tiem 98 projektiem
jāpierēķina vēl vismaz vairākus simtus cilvēku, kuri realizēja un izmantoja projekta
rezultātus, kas bija vajadzīgi. Mēs kopīgi
redzējām, ka tas ir nepieciešams, un cilvēki izmantoja iespējas. Nevar izcelt nevienu
projektu, kurš ir labāks vai sliktāks, tie visi
ir vērtīgi, visi bija un ir vajadzīgi.
- Viens no svarīgiem mērķiem - lai
cilvēki paliktu laukos, bet jums jebkurš
iebildīs, ka laukos cilvēku paliek arvien
mazāk...
- Jā, laukos paliek mazāk iedzīvotāju,
bet jebkurā gadījumā mums ir kripatiņa
cerības, ka šie projekti ietekmēja cilvēka
lēmumu palikt dzīvot laukos, nevis aizbraukt. Kaut vai rotaļu laukums ir būtiski
svarīgs jauniem vecākiem. Sakrālā kultūra
un tradīcijas ir tā lieta, kas veciem cilvēkiem vajadzīga gandrīz kā maize. Jaunatnei
būtiskas ir sporta aktivitātes, strādājošiem
– ekonomiskā izaugsme, arī sabiedriskās
aktivitātes. Tautas tērpi kā kultūrvēstures
mantojuma saglabāšanas un tradīciju nodošanas iespēja. Arī labsajūtu uzlabojošie
projekti…
- Cik lieli ir Krāslavas rajona partnerības nākotnes plāni?
- Ir apstiprināta jauna stratēģija 2015.2020. gadam, kas sākusi darboties. Šajā periodā apgūsim vairāk nekā miljonu (1 358
108) eiro. Ir seši virzieni, kuros tagad darbosimies. Jau pagājušajā periodā ļoti daudz
domājām par to, lai radītu jaunas darba vietas, šobrīd arī svarīgi attīstīt uzņēmējdarbību, kā arī sabiedriskās aktivitātes.
Par uzņēmējdarbību runājot, vislielākais
atbalsts ir paredzēts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai. Tātad - jauni uzņēmēji vai tie, kuri vispār vēl nedarbojas uzņēmējdarbībā, arī pašnodarbinātais var nākt

pie mums. Cilvēkam ir biznesa ideja, ar
kuru viņš nāk pie mums, kopā izspriežam
visus par un pret. Gadās, ka pēc pārrunām,
konsultācijas cilvēks pārdomā rakstīt projektu, bet biežāk tomēr projekts tiek rakstīts
un tiek īstenota ideja.
Atbalstām uzņēmējus, kuri strādā ilgstoši, bet tieši mazos uzņēmējus (apgrozījums
līdz 70 000 eiro gadā). Viņi var attīstīt esošo

tam nevar būt komerciāls raksturs, un tam
ir jābūt publiski pieejamam. Piemēram, tā
var būt pludmale, TN, muzejs, bērnu spēļu
laukums u.tml.
- Kas jaunajā periodā vēl tiks piedāvāts potenciālajiem projektu iesniedzējiem?
- 2017. gada sākumā ceram izsludināt
konkursu uz visām rīcībām. Jaunu un eso-

ZANE LOČMELE:
„KATRS ĪSTENOTAIS PROJEKTS
BIJIS NOZĪMĪGS
UN NESIS LABUMU!”

Šogad apritēja desmit gadi, kopš 2006. gada 7. oktobrī tika dibināta
biedrība „Krāslavas rajona partnerība”. Biedrības darbā iesaistījušies
uzņēmēji, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvji, kā arī privātpersonas. Par to, kas no iecerētā ir izdevies un kas vēl tikai notiks, intervijā stāsta Zane Ločmele, kura ir projekta administratīvā vadītāja.
pakalpojumu, produktu, realizēt pakalpojumu tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu
radīšana ir atbalstāma.
Diezgan liels atbalsts būs lauksaimniecībai, bet šoreiz tikai produktu pārstrādei;
primārā lauksaimniecības ražošana netiks
atbalstīta, jo ir tāda nostādne no Eiropas
Savienības un valsts puses. Produktu pārstrāde var būt jebkura darbība ar lauksaimniecības produktu: karsēšana, kūpināšana,
konservēšana, nogatavināšana, žāvēšana,
marinēšana, ekstrakcija, malšana, saldēšana un vēl dažādi citi procesi. Lai labāk
saprastu, ko tas nozīmē, piemērs: ja lauksaimnieks audzē cūkas, aitas vai govis, nevar vienkārši lopus nokaut un piedāvāt tirgū
gaļu, pienu, graudus, medu un pretendēt uz
LEADER atbalstu. Jāizdomā sava biznesa
ideja mazliet tālāk par vienkāršu gaļas vai
izaudzēta kāposta pārdošanu. No kāposta
– marinējums, piena – saldējums, no medus
– kosmētisks līdzeklis, no gaļas – desas un
ruletes utt.
Šobrīd atbalsts uzņēmējdarbībai domāts
tā, lai cilvēkam, ģimenei veidojas pamats
vai atspēriens tam, ka šeit varētu dzīvot un
varbūt arī uzturēt sevi un savu ģimeni ar šo
biznesu.
Uzņēmējdarbības un lauksaimniecības
projektos atbalsts ir paredzēts līdz 70 000
eiro, un ir iespēja veikt arī būvniecību, pārbūvi utt.. Savukārt pamatlīdzekļu iegādei
-ﬁnansējums līdz 50 000 eiro.
- Izklausās skaisti, vai tiešām nav nekādi zemūdens akmeņi?
- Ir viens stingrs nosacījums - uzņēmējdarbībā sākumā ir jāiegulda sava nauda.
Projektu realizējot, tiek izveidots vai attīstīts pakalpojums vai produkts, atkarīgs, ko
ir iecerējis pretendents, un tikai pēc tam 70
% tiek atlīdzināti.
Savukārt attiecībā uz sabiedriskā labuma
projektiem ir citādāk – ir priekšﬁnansējums
ar noteiktiem nosacījumiem, var pretendēt
līdz 50 000 eiro, atbalsts ir 90 %, tātad pašieguldījums sastāda tikai 10 %, bet ir ļoti
svarīgs nosacījums, ka ar šo projektu iesniedzējs nedrīkst gūt peļņu, proti, projek-

šo pakalpojumu attīstībai, lauksaimniecības produktu pārstrādei, vides radīšanai un
labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā
produkcija. Galvenā iecere ir veicināt tradicionālo un netradicionālo vietējās produkcijas realizācijas veidu attīstību. Tie varētu
būt tirgus laukumi un to aprīkojums, vietējo ražotāju veikali, varbūt mobilas vai pārvietojamas tirdzniecības vietas. Tās varētu
būt degustāciju saimniecības, mājražotāju,
amatnieku centri un, protams, eksports.
Ceturtais virziens, kurā mēs ļoti gribētu redzēt projektus, ir atbalsts darbinieku
kompetenču un produktivitātes celšanai.
Paredzēts veicināt esošo un jauno darbinieku zināšanu, prasmju un iemaņu paaugstināšanos, sekmējot produktivitāti un
uzņēmējdarbības attīstību. Atbalstītas tiks
darbinieku mācības licencētā vai akreditēta izglītības programmā, kurā tiek izsniegts
sertiﬁkāts par mācību sekmīgu pabeigšanu,
kā arī transportlīdzekļu vadītāja apmācības,
tātad varēs iegūt atbilstošās kategorijas
transportlīdzekļa vadītāja tiesības. Darba
attiecības pēc projekta īstenošanas jāturpina vismaz 18 mēnešus.
Jāpatur prātā, ka šādus projektus var
sniegt uzņēmējs, kuram apgrozījums ir līdz
70 000 eiro gadā, un ka darba attiecības ar
to darbinieku, kurš tiks sūtīts mācīties, pēc
tam ir jāsaglabā vismaz 18 mēnešus.
- Cik naudas plānojat izlietot šiem uzņēmējdarbības projektiem?
- 2017. gadā pieejamais ﬁnansējums
būs 707 000 eiro. Šogad mums jau noticis projektu konkurss ar ELFLA LEADER
kopsummu 230 000 eiro, kas tika izsludināts jūnijā, tieši uzņēmējdarbībā. Tika iesniegti septiņi projekti, uzņēmēji ir gatavi
ieguldīt kopumā vairāk par pusmiljonu
eiro. Ir iecerētas divas jaunas sabiedriskās
ēdināšanas vietas Krāslavas novadā. Auto
darbnīca Krāslavā plāno jaunu pakalpojumu radīšanu uzņēmuma attīstībai. Dagdā
esošo plastmasas izstrādājumu liešanas
pakalpojums. Tiks iegādāta plastmasas
spiedliešanas iekārta. Uzņēmējs pats ir no
Rīgas, bet biznesu atvēris Dagdā un gatavs

turpināt savu darbību. Mums bija sajūta, ja
būsim tie, kas atbalsta viņa ideju, tad viņš
arī paliks turpmāk Dagdas novadā un būs
nodokļu maksātājs šeit. Jebkurš projekts
ir pluss jebkurā no šiem trim novadiem.
Vēl tapa projekts par pašapkalpošanās
automazgātavu Krāslavā. Jaunietis, kurš
nodarbojas ar kokapstrādi, grib realizēt
galdniecības iekārtu iegādes projektu un
radīt jaunu produktu. Iekārtu un aprīkojuma iegāde ugunsdzēsības aparātu apkopei
ir neliels projekts, bet tai pašā laikā svarīgs,
jo šīs iekārtas nepieciešamas, lai uzņēmējdarbība spētu saglabāties.
Līdz 5. oktobrim vēl tika iesniegti 12
sabiedriskā labuma projekti. Vienu mēs
noraidījām, bet tikai tāpēc, ka dokumenti
nebija sakārtoti pilnīgi.
- Vai bieži gadās noraidīt iesniegtus
projektus?
- Reti. Jāatzīst, ka biežāk projektus neatbalstām tā iemesla dēļ, ka trūkst naudas.
Piemēram, sabiedriskā labuma projektu
konkursā pieejamais ﬁnansējums ir 200
000 eiro, bet kopējās izmaksas sanāca 466
000 eiro, tātad pārsniedza jau turpat divas
reizes. Mēs esam gatavi atbalstīt visus, bet
ﬁnansējums ir tik, cik tas ir.
- Grūti izlemt, kurus atbalstīt?
- Pēc katra projektu konkursa izveidojam
neatkarīgu vērtēšanas komisiju, kas izvērtē
katru projektu. Vērtēšanas kritēriji ir strikti un daudz punktu tiek piešķirts par izpildīto, aprakstīto, iesniegto dokumentāciju
utt.. Jāsaka tā, ka cilvēki ļoti cenšas izpildīt
visus norādījumus, it īpaši tie, kas nāk uz
mūsu konsultācijām un semināriem, kuros
mēs visu stāstam, esam gatavi jebkuram
palīdzēt konsultatīvi, ko vajag, kā sagatavot dokumentus, pamatojoties uz Ministru
kabineta noteikumiem. Bet nevaram izdarīt viņa vietā. Ir gadījumi, kad pretendents
nenāk uz konsultācijām, nenāk uz semināriem, bet sniedz projektu, diemžēl, ne tikai pie mums biedrībā, bet arī visā Latvijā
esam dzirdējuši, ka tad tiek iesniegts nekvalitatīvs projekts, tālab tos nākas noraidīt
nevis ﬁnansējuma nepietiekamības dēļ, bet
tieši nepareizi sagatavotās dokumentācijas
dēļ. Laipni lūdzam visus pie mums uz konsultācijām!
- Pat, ja cilvēks vēl nav uzņēmējs?
- Jā, var nākt jebkurš kaut vai kā balta
lapa! Galvenais, lai viņam prātā būtu kaut
kāda iecere. Pašu ideju mēs nedosim, bet
mēs varam pateikt vai izdomātā ideja ir
atbalstāma. Pagājušajā periodā mums bija
rādītājs, ka paši pretendenti ļoti veiksmīgi
var uzrakstīt projektu, arī šajā projektu konkursā daudzi paši un veiksmīgi to darījuši.
Galvenais ir nebaidīties, pakonsultēties un
sākt to darbiņu laicīgi darīt.
- Atgriezīsimies pie sabiedriskā labumu projektiem. Kādas iespējas šeit var
izmantot?
- Tas ir atbalsts līdz 50 000 eiro vietējās
teritorijas, dabas un kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un
atbalsts līdz 10 000 eiro sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Atpakaļ var saņemt 90 procentus naudas. Ja
mēs runājam par atbalstu vietējās teritorijas objektu sakārtošanai, konkurss tikko
beidzies, bet arī 2017. gadā varēs sniegt
projektus. Ņemot vērā, ka tūlīt mūsu Latvijas simtgade tuvojas, tad tas varbūt būs
ļoti labs atspēriena punkts vai pamats tam,
ka mūsu novada iedzīvotāji kaut ko jaunu
izdomātu tieši par godu Latvijas simtgadei.
- Kur var saņemt konsultācijas?
- Aicinām apmeklēt mūsu biedrības biroju Skolas ielā 7 – 1. kabinetā, kur esmu
sastopama katru dienu, bet konsultācijas
notiek otrdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.
12:00 un ceturtdienās no plkst.13:00 līdz
plkst. 17:00. Var rakstīt arī uz e-pastu:
kraslavaspartneriba@inbox.lv vai zvanīt pa
tālruni 25608232.
Jaunākā informācija pieejama arī mūsu
mājaslapā www.kraslavaspartneriba.lv
- Paldies par interviju!
Juris Roga
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SAVA VĒSTURE, SAVS SAPNIS, PĀRI VISAM – MĪLESTĪBA DEJOT!

Izvaltas pagasta deju kopa „Rudņa” savas gaitas uzsāka
1986. gada rudenī, un 30 gadu jubileju daudzu mīlētais
kolektīvs svinēja kopā ar Latvijas 98. dzimšanas dienu 18. novembrī. „Rudņas” dejotāji ar savām dejām no sirds
ne tikai iepriecināja iedzīvotājus, bet var droši apgalvot pasniedza lielisku dāvanu mūsu valstij svētkos. Kolektīva
jubilejas pasākumu apmeklēja tuvi un tāli ciemiņi, draugi,
dejotāji un kolēģi, pamatskolas zāle bija tik pilna, ka nebija vietas, kur ābolam nokrist.
Katra „Rudņas” izdejotā deja
noslēdzās ar pelnītiem skaļiem
aplausiem kolektīvam un tā jautrajai un enerģiskajai vadītājai
Ligitai Pelnikai, kura uz Izvaltu
atnāca 1983. gadā un uzreiz uzņēmās vadīt skolas deju pulciņu, bet
drīz vietējie jaunieši pauda vēlmi
izveidot deju kolektīvu arī Izvaltā.
Tolaik kluba vadītāja Anastasija
kopā ar kolektīva vadītāju Ligitu
pašas rakstīja ielūgumus Izvaltas
jauniešiem ar uzaicinājumu nākt
dejot, un uz pirmo mēģinājumu tai
šķietami tālajā 1986. gadā ieradās
ļoti daudz dejotgribētāju.
Par nozīmīgu ieguldījumu tautas dejas mākslā, Dziesmu un deju

svētku tradīcijas saglabāšanā,
sveicot kolektīva 30 gadu jubilejā, Ligita Pelnika ir apbalvota ar
Latvijas Nacionālā kultūras centra
(LNKC) direktores Signes Pujātes parakstītu Atzinības rakstu,
ko jubilejas pasākumā pasniedza
Krāslavas novada domes deputāts
Jāzeps Dobkevičs.
Ar Atzinības rakstu apbalvots
arī Izvaltas tautas nama deju kolektīvs „Rudņa” par ilggadēju
ieguldījumu novada kultūrvides
veidošanā un Dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā,
sveicot kolektīva 30 gadu jubilejā. Ja vadītāja „Rudņai” ir viena
no pašiem pirmsākumiem, tad

kolektīva sastāvs laika gaitā gan
ir mainījies – tā dibināšanas brīdi
90% pašlaik dejojošo dejotāju nemaz nebija piedzimuši!
„Rudņas” repertuārā ir meiteņu
deja, kas visiem patīk un vienmēr
to uzņem uz „urā!”. Bet šoreiz bija
vēl kāds spilgts priekšnesums. Jubilejas koncertā tika izdejota īpaši
iestudēta deja, ko kolektīva vīrie-

Jauniešu lietas

KRĀSLAVĀ JAUNIEŠIEM
DAUDZVEIDĪGAS IDEJAS
LLKC Krāslavas nodaļā no 7. oktobra līdz
11. novembrim jaunieši vecumā no 18 līdz
40 gadiem apguva uzņēmējdarbības pamatus.
Informatīvajā dienā piedalījās divdesmit jaunieši, kurus iepazīstinājām ar LLKC darbību
un atbalstu uzņēmējdarbībai, kā arī ﬁnanšu
institūcijas ALTUM, Lauku atbalsta dienesta,
Krāslavas novada domes pieejamo ﬁnansējumu ideju realizēšanai, kā arī Krāslavas rajona
partnerības LEADER projektu konkursiem.
Tika stāstīts par iepriekšējo gadu pieredzi
programmā „Tu vari vairāk!” un konkursu
„Laukiem būt!”. Notika tikšanās ar veiksmīgu uzņēmēju Āri Vanagu, 2013. gada konkursa „Laukiem būt!” dalībnieku. Kopīgā diskusijā tika izzinātas jauniešu intereses, notika
iepazīšanās ar plānoto mācību programmu.
Visas mācību dienas regulāri apmeklēja
desmit jaunieši, kuri noslēgumā prezentēja
savas biznesa idejas un ieguva sertiﬁkātus.
Apmācībās piedalījās jaunieši no Krāslavas
pilsētas, Krāslavas novada Kombuļu, Izvaltas
un Skaistas pagastiem, Dagdas novada Dagdas pilsētas.
Jauniešu motivācija piedalīties interaktīvajā programmā „Tu vari vairāk” ir atšķirīga.
Daži no jauniešiem apmeklēja mācības, jo
pēc tam vēlas piedalīties konkursā „Laukiem
būt!” un iegūt ﬁnansiālu atbalstu savas biznesa idejas realizācijai, bet daļa jauniešu mācības apmeklēja, jo galvenā motivācija bija gūt
jaunas vai papildināt jau esošās zināšanas par
uzņēmējdarbību.
Jauniešu biznesa idejas ir ļoti dažādas –
agrotūrisma saimniecības attīstība, lielogu
dzērveņu audzēšana un pārstrāde, sociālo
tīklu mārketinga aģentūras izveidošana, aitu
cirpšanas pakalpojuma pieejamības attīstība
Latgales reģionā, liellopu nagu griešanas pakalpojuma attīstība Latgales reģionā, lāzergriešana un gravēšana skaistu, kvalitatīvu un
oriģinālu koka dizaina priekšmetu veidošanai
u.c.
Mācību laikā jauniešiem tika dota iespēja
sastapt un klausīties labos un pieredzes bagā-

tos lektoros. Programmas dalībnieki attīstīja
idejas, analizēja resursus un tirgus iespējas,
apguva uzņēmējdarbības, biznesa plāna attīstības un grāmatvedības pamatus. Pirms
ﬁnanšu plānošanas viņi salīdzināja dažādas
uzņēmējdarbības un nodokļu maksāšanas formas un to piemērotību konkrētām biznesa jomām. Tā kā uzņēmējdarbības uzsākšanai un
attīstībai vairumā gadījumu ir nepieciešams
sākuma kapitāls, tad ar aktuālāko informāciju par dažādiem ﬁnansējuma piesaistīšanas
instrumentiem laukos iepazīstināja ﬁnanšu
institūcijas „Altum” Rēzeknes ﬁliāles vadītāja Vita Pučka.
Mācību noslēgumā 11. novembrī jaunieši prezentēja savas biznesa idejas. Jauniešu
prezentācijas vērtēja LLKC Krāslavas konsultāciju biroja un zemnieku saimniecības
„Kurmīši” vadītājs Ivars Geiba, Krāslavas
konsultāciju biroja uzņēmējdarbības konsultante Terēze Brazeviča, un uzņēmēja Iveta
Graudiņa, kuri uzdeva jautājumus, sniedza
vērtīgus padomus un ieteica dažādus ieteikumus veiksmīgākai biznesa plānu prezentēšanai un tālākai darbības attīstīšanai. Noslēgumā jaunieši saņēma arī sertiﬁkātu par
apmācību beigšanu.
Patiess prieks par to, ka visas mūsu jauniešu idejas ir dzīvotspējīgas, un viņi katrs par
savu ideju ir pārliecināti un gatavi darīt visu
iespējamo, lai to realizētu. Arī mēs, LLKC birojs, vēlam jauniešiem veiksmi un izdošanos
un priecājamies, ka, realizējot Valsts Lauku
tīkla aktivitāti, esam palīdzējuši viņiem gūt
vērtīgas zināšanas, jaunu pieredzi tālākai uzņēmējdarbības attīstībai. Vēlam veiksmi jaunajiem un potenciālajiem uzņēmējiem konkursā „Laukiem būt!”
Mācības notika Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros.
Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas konsultāciju biroja
uzņēmējdarbības konsultante

ši veltīja savai vadītājai. Tas bija
milzīgs pārsteigums gan viņai,
gan visiem klātesošajiem, un to
aprakstīt vienkārši trūkst vārdu.
„Rudņu” ar saviem priekšnesumiem un sirsnīgiem vārdiem
sveica jubilejā arī citi Izvaltas
amatierkolektīvi. Šogad pirmo
reizi par godu Latvijas valsts gadadienai un arī par lielu prieku ju-

bilāriem virs Izvaltas varēja vērot
krāšņu uguņošanu. Par īpaši sarūpēto sveicienu un dāvanu tika pateikts paldies visiem ziedotājiem,
kuru vārdus nolasīja pasākuma
noslēgumā.
Juris Roga,
Ligitas Bogdānes foto

KRĀSLAVIEŠU PANĀKUMI
DEBAŠU TURNĪROS

Debates ir veids, kā apgūt spēju izteikties, uzstāties publikas priekšā un konstruktīvi argumentēt savu viedokli. Šogad debašu turnīri notiek projekta „Draudi
demokrātijai” ietvaros. Projekta mērķis ir veidot jauniešos izpratni par demokrātiskiem procesiem savā valstī un Eiropā. Projektā piedalās 15 Eiropas Savienības
valstu jaunieši, katrā valstī tajā iesaistās apmēram 200 jauniešu, tai skaitā Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas debatētāji.
2016. gada rudens debašu turnīru tēma ir „Latvijas sabiedrība ir/nav pilsoniski
aktīva”. Kad runājam par pilsoniski aktīvu sabiedrību, tad ar to saprotam pilsonisku līdzdalību. Pilsoniska līdzdalība ir sabiedrības un indivīda regulāras aktivitātes,
kuru mērķis ir ietekmēt valdību un valsts politiku. Pilsoniskā līdzdalība novērš
plaisas rašanos starp sabiedrību un valsts pārvaldi. Aktīva pilsoniska līdzdalība
sekmē sabiedrības vairākuma interešu pārstāvniecību, stiprinādama demokrātiju.
Tie ir galvenie virziena punkti, uz kuriem mums šoreiz nācās meklēt atbildes.

3. novembrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika Latgales reģiona debašu turnīrs, kurā piedalījās 10 komandas. Veiksmīgs šis turnīrs izrādījās Varavīksnes vidusskolas komandai, kura ieguva 3.vietu - E.Jančevska, J.Žuravļova un E.Berjoza.
Varavīksnes vidusskola ir viena no nedaudzajām mazākumtautību skolām, kas
veiksmīgi startē debašu turnīros latviešu valodā.
Nacionālais turnīrs, kurā piedalījās 20 komandas no visas Latvijas, 12. novembrī notika Iecavas vidusskolā. Teicamus panākumus guva Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda, kuras sastāvā bija Uldis Aišpurs, Viktorija Neverovska un Edvards
Beinarovičs - 3 spēļu riņķos tika izcīnītas 3 uzvaras, veiksmīgi startēja pusﬁnālā
un kļuva par otro spēcīgāko komandu valstī. Sekmīgi startēja arī citas krāslaviešu
komandas. Kā labākie runātāji tika apbalvoti ģimnāziste Samanta Sozvirska un
Varavīksnes vidusskolas audzēknis Elvis Berjoza.
Paldies visiem debatētājiem par Krāslavas vārda „spodrināšanu” Latvijas mērogā. Skolēnu vecākiem un skolu administrācijai (pašvaldībai) paldies par izpratni
un atbalstu.
Viktorija Naļivaiko, Valentīna Purpiša,
debašu treneres

8
sports

izglītība

„NO IZGLĪTOJOŠAJĀM SPĒLĒM
LĪDZ KOMPETENCĒM UN DZĪVESPRASMĒM”

Šajā mācību gadā jauniešu klubs „Varavīksne” (9. a
klase) īstenoja novada domes finansēto projektu „No
izglītojošajām spēlēm līdz
kompetencēm un dzīvesprasmēm”.

Mūsdienās, kad pasaule mainās ļoti ātri, bērnu un jauniešu
tradicionālās spēles nomainījusi
stundām ilga sēdēšana sociālajos
tīklos, galda spēles ir ļoti labs
kontaktēšanās veids, kas veicina
sadarbību ar citiem skolēniem
un palīdz izveidot visnepieciešamākās dzīves prasmes. Līdz ar to
skolas vidē, starpbrīžu laikā, pēcpusdienu aktivitātēs ir nepieciešams izmantot tās izglītības metodes, kuras paši skolēni akceptētu
un caur kuru izmantošanu apgūtu
un attīstītu kompetences, kas ir
nepieciešamas viņu veiksmīgai
attīstībai un nākotnes karjerai.
Projekta laikā - no šī gada augusta līdz novembrim - izvirzīto
mērķu sasniegšanai tika izmantotas izglītojošās galda spēles, kas
tika iegādātas projekta ietvaros.
Skolēni kopīgo aktivitāšu laikā
labāk iepazina gan sevi, gan citus
spēļu dalībniekus.

Latvijas valsts svētku gaidās Rīgā norisinājies festivāls
„Nāc un sporto sev par prieku!”, ko organizēja Latvijas
Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija.

Tāpat kā pagājušajā gadā peldēšanas sacensībās piedalījās arī krāslavieši. Šo braucienu organizēja Krāslavas novada bērnu ar īpašām un speciālām vajadzībām atbalsta biedrība „Saulessvece”.
Peldēšanas sacīkstēs Krāslavas novadu pārstāvēja Jekaterina Cvetkova,
Artūrs Lipiņš un Vjačeslavs Plutjakovs. Savā vecuma grupā Artūrs Lipiņš
ieguvis divas sudraba medaļas, savukārt Jekaterina Cvetkova izcīnījusi pirmo vietu. Vjačeslavam Plutjakovam izdevās saņemt divas bronzas medaļas.
Sveicot uzvarētājus, Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācijas prezidente Aija Kļaviņa pauda cerību, ka tuvākajā laikā arī Krāslavā
būs iespējams organizēt peldēšanas sacensības un pieņemt dalībniekus no
visas Latvijas.

Projekta aktivitātes sekmēja
skolēnu kontaktēšanos reālajā pasaulē, līdz ar to bērni pavadīja mazāk laika virtuālajā pasaulē.
Tika nodrošinātas uz spēlēm
balstītas aktivitātes, lai skolēni
izprastu un apgūtu dažādu izglītojošo spēļu izmantošanas priekšrocības, apgūtu jaunas prasmes,
kā arī uzlabotu savas kompetences. Projekta laikā tika izzinātas
dažādas izglītojošas spēles, kuras
attīsta svarīgākās izglītības pamatprasmes/kompetences - saziņu dzimtajā valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās prasmes

un pamatprasmes dabaszinībās,
mācīšanos mācīties, sociālās un
pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvu un uzņēmējdarbību, kultūras
izpratni un izpausmi.
Projekta ietvaros tika izveidota
komunikatīvi attīstošo (izglītojošo spēļu) vide skolēnu pilnvērtīgajai saskarsmei.
Liels paldies par skolēnu iniciatīvas atbalstu Krāslavas novada
domei un jauniešu koordinatorei
Jutai Bubinai!
Informāciju sagatavoja
Galina Mikulāne,
kluba vadītāja

KĀ IEMĀCĪTIES ĀTRI DRUKĀT,
IZMANTOJOT DATORA TASTATŪRU

Mūsdienu informācijas tehnoloģiju laikmetā ļoti svarīgi
ir prast ātri drukāt, izmantojot datora tastatūru.
Mēs bieži kaut ko drukājam - vai nu mācību jomā, vai
darbā, vai vienkārši sarakstāmies sociālajos tīklos vai
elektroniskajā pastā.
Iemācīties ātri drukāt ir ļoti svarīgi, jo tas ļauj būtiski
ieekonomēt laiku, kas ir neatgriezenisks resurss. Kā iemācās ātri drukāt? Lai to izdarītu nāksies apgūt desmitpirkstu drukāšanas metodi - „aklo” drukāšanas paņēmienu, kad jūs neskatāties uz tastatūru.
Var mācīties patstāvīgi, bet var
izmantot dažādas programmas, kas
apmāca ātri drukāt. Tomēr nāksies
būt stabilam un pastāvīgam, nepārtraukti praktizēties tekstu drukāšanā. Ātri sasniegt labus rezultātus
nesanāks. Tomēr tie pakāpeniski izlabosies, ja regulāri drukāt tekstus.
Var trenēties patstāvīgi bez programmas, vienkārši drukājot kādu
tekstu no galvas vai grāmatas, rakstīt referātu vai veikt citu drukāšanas
uzdevumu.
Svarīgi ir pareizi izvietot pirkstus,
drukāt „akli”, kad jūsu pirksti zina,
kur atrodas katrs burts. Sākumā tas
būs grūti, bet ar katru reizi rezultāti
uzlabosies.
Drukājiet regulāri un ar laiku jūs
sasniegsiet pietiekamu drukāšanas
ātrumu. Visam ir vajadzīgs laiks!
Krāslavas novadā novembra pirmajā nedēļā notika atklātais dator-

ZELTS, DIVI SUDRABI UN DIVAS BRONZAS

ātrrakstīšanas konkurss 5.-12. klasēm. Kopā piedalījās 91 skolēns: no
Indras pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku
pamatskolas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Konkursā skolēni drukāja tekstu
par latviešu kinorežisoru, aktieri,
rakstnieku, gleznotāju, publicistu
un sabiedrisku darbinieku - Jāni
Streiču, kuram šogad bija 80 gadu
jubileja.
Šajā konkursā visaktīvākie bija
5.-6. klašu skolēni – kopā piedalījās
35 bērni.
5.-6. klašu grupā rezultāti:
I vieta: Ņikita Gavrilovs;
II vieta: Daniels Panﬁlo, Dairis
Stivriņš, Aigars Staņēvičs, Raivis
Vēvers;
III vieta: Līva Māra Mukāne, Dēvids Geks, Ivars Ovčinko, Viktorija
Širokina;

Atzinība: Indris Ivanovs, Viktorija Zuboviča.
7.klašu grupā rezultāti (kopā 17):
I vieta: Ervīns Jakovelis;
II vieta: Nika Bičkova, Samanta
Krumpāne;
III vieta: Viesturs Andžāns;
Atzinība: Vika Kuzņecova.
8.-9.klašu grupā rezultāti (kopā
23):
I vieta: Ēriks Trojanovskis;
II vieta: Gabriela Cimmermane,
Agata Pogumirska, Arnis Japiņš;
III vieta: Dagnis Beitāns-Špaks,
Ligita Ozerska /Indras pamatskola/
Atzinība: Dana Korjakina, Romāns Šardakovs.
10.-12. klašu grupā rezultāti
(kopā 16):
I vieta: Pauls Nartišs;
II vieta: Tālis Tukāns;
III vieta: Jevgeņijs Ceplišs;
Atzinība Dominika Podjava,
Anna Latkovska.
Labākajiem novada rakstītājiem
būs iespēja piedalīsies Latgales reģiona datorātrrakstīšanas konkursā
Preiļos.
Liels paldies visiem konkursa
dalībniekiem un skolotājiem par
palīdzību tā organizēšanā un darbu
labošanā!
Jeļena Japiņa,
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Anžela Lipiņa

POĻU SKOLĀ APMĀCĪS „JŪRAS VILKUS”

15.novembrī Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolā notika uz tās
bāzes izveidotās burāšanas sekcijas pirmā nodarbība. Nodarbības vada
starptautisko DZ klases regašu trīskārtējais bronzas godalgu ieguvējs
Rišards Stankevičs. Pirmajā lekcijā Poļu pamatskolas jaunieši (8. un
9.kl.) iepazinās ar iespējām, kuras sniedz prasme vadīt jahtu. Skolēni
skatījās ﬁlmu par Daugavpils burātāju piedalīšanos regatēs, sāka apgūt
jahtas uzbūvi, kā arī iemācījās siet dažus mezglus.
Jahtas vadītāja tiesības var iegūt, sasniedzot 16 gadu vecumu, tāpēc
radās ideja, ka Poļu pamatskolas beidzēji tādas tiesības varētu iegūt.
„Uzskatu, ka poļu skola ir elitāra skola,” saka R.Stankevičs, „tāpēc tās
beidzējiem jābūt tādām ekskluzīvām zināšanām un iespējām. Zināšanas
pagaidām ir teorētiskas, daru visu iespējamo, lai bērni varētu vasarā
aizbraukt uz Poliju un apmeklēt praktiskās nodarbības, kā arī nokārtot
eksāmenu un iegūt jahtas vadītāja tiesības. Tas ir ne tikai vaļasprieks,
sporta veids, neiedomājami piedzīvojumi, bet tā var būt arī profesija.”
Sekcijā vēl ir brīvas vietas. Ja jūs interesē jaunas iespējas, nāciet!

Sveicam jubilejā Solvitu Lavnikoviču,
dzimšanas dienā - Inesi Borku- Ržečicku!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt, un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī un daudzus skaistus gadus vēl!
Tūkstoš dzidru saules staru lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību vēlam Jums no visas sirds!

sludinājumi
 Jūsu kāzu video. Darbā tek izmantota profesionālā tehnika. Noﬁlmētā materiāla montāža. Videoklipu veidošana. Foto slaidšova
veidošana. Pārrakstu videokasetes
DVD formātā vai zibatmiņā. Audiokasešu ierakstu konvertēšana ciparu formātā - mp3, wav. Т.
26113738, aleksandr-9@inbox.lv
 Galdnieks izgatavo koka mēbeles, durvis, dārza mēbeles. Т.
25947208.
 Pārdod māju Krāslavas centrā
(koka, apmūrēta ar ķieģeļiem), 60
m2, ir garāža, pirts, pagrabs, saimniecības ēkas, ūdens, kanalizācija,
krāsns apkure. Teicamā stāvoklī.
Cena pēc vienošanās. Т.26787629.
 Pārdod lietotu ledusskapi „Atlant”, labā stāvoklī, cena - 100

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

eiro, var vienoties. Т.26719354.
 Pārdod 1-istabas dzīvokli
Krāslavā, Aronsona ielā 16, 30
m2, 467. sērija, 4. stāvs. Cena pēc
vienošanās. Т.28699500.
 Zāģēju, skaldu un salieku malku. Т.26283028.
 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.
 Digitālā, virszemes un satelīttelevīzija. Antenu, dekoderu uzstādīšana, regulēšana, apkalpošana,
remonts. Т.26344829.
 Pārdod medu, 3 l - 15 eiro.
Т.26363427.
 Pārdod elektroērģeles, pianīnu, mūzikas centru, korpusa
mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. Viss no Vācijas.
T.22053960.
 Televizoru remonts, Germans
(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.

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

