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Cienījamie krāslavieši!
 Ātriem soļiem aiziet kārtējais gads, ar savām veiksmēm un neveiks-

mēm, bēdām un priekiem.
 Vai tas ir bijis divu cilvēku teiktais „jā”, bērna pirmais vārds „mamma”, 

rudens puķes pirmajai skolotājai, labi padarīts darbs vai drauga uzsitiens 
uz pleca. 

 Šajā skaistajā Ziemassvētku laikā gribu novēlēt, lai ikvienam ir prieks sveikt visus! 
 Lai cerības piepildās, veiksme iet līdzās, lai ir veselība un katrā ģimenē tikai prieka 

asaras! Laimīgu Jauno 2017. gadu! 
Ar mīlestību - 

Gunārs Upenieks
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Aktuālā informācija

TIEK PĀRDOTS KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS                                                  
„Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavi-

nāšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek 
pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums, dzīvoklis, 
adrese: Raiņa iela 11 – 27, Krāslava, kadastra numurs  60019002692,  
70,9kv.m, 3-istabu, izsoles sākumcena - 330,00 EUR, nodrošinājums - 
33,00EUR, izsoles datums - 11.01.2017., 13.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā 
(www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes 
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2017. gada 11. janvārim plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personu, kurām ir pirm-
pirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa – summa par nosolī-
to nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 
divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.”
*       *       *

,,Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsa-
vināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Līvā-
nu mājas” – zemes gabals 0,1667 ha platībā, dzīvojamā māja 101,1 m2 

platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 74,5 m2, Ezera ielā 2, Aulejā, 
Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6048 002 0042).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1520,00 (viens tūkstotis pieci 
simti divdesmit eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums 
- EUR 152,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mā-
jaslapā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2017. gada 11. janvārim plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2 kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017. gada 
11. janvārī plkst. 13.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav. Samaksa – summa par nosolīto nekustamo īpašumu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no iz-
soles dienas.

Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.”

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO 
2016. gada 6. decembrī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, 

kurā tika izskatītas 8 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu I.O., dzim.1960. g., 

tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
-par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu V.S., dzim.1973.g., tika iz-

teikts brīdinājums;
-par ubagošanu A.D., dzim.1990.g. un A.P., dzim.1988.g., tika izteikts 

brīdinājums katram;
- par fi zisku vai emocionālu vardarbību pret bērniem I.U., 

dzim.1968.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
-par elektroenerģijas lietošanas noteikumu pārkāpšanu V.Č., 

dzim.1962.g., tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;
-par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu N.M., dzim. 1969.g., 

tika izteikts brīdinājums;
-attiecībā pret A.T., dzim.2000.g., komisija piemēroja audzinoša rak-

stura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un izteica brīdinājumu, kā arī 
uzlika par pienākumu atvainoties cietušajai personai.

Divas administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz 
nākamo sēdi, kas notiks 2017. gada 3. janvārī plkst.13:00 Krāslavas no-
vada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Administratīvā komisija novada iedzīvotājiem novēl mierīgus Zie-
massvētkus un labiem nodomiem un darbiem bagātu Jauno gadu!

1.Izdarīt grozījumus Krāslavas 
novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr. 2015/2 „Par 
bezdarbnieku atlases kritērijiem 
īstenojot aktīvo nodarbinātības 
pasākumu „Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi” un izteikt Notei-
kumu 2.punktu šādā redakcijā: 

„2. Atlases kritērijs, pēc kura 
mērķgrupas bezdarbnieki tiek ie-
saistīti pagaidu darbos, ir garan-
tētā minimālā ienākuma pabalsta 
saņēmēji-bezdarbnieki (reģistrē-
jušies Nodarbinātības valsts aģen-
tūrā vismaz 6 mēnešus).”

2.Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvārī. 

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. 2011. gada 25. janvāra 
MK noteikumu Nr. 75 „Noteiku-
mi par aktīvo nodarbinātības pa-
sākumu un preventīvo bezdarba 
samazināšanas pasākumu organi-
zēšanas un fi nansēšanas kārtību 
un pasākumu īstenotāju izvēles 

principiem” 141.6 punkts nosaka, 
ka algotajos pagaidu sabiedriska-
jos darbos iesaistāmo bezdarb-
nieku atlasi veic saskaņā ar paš-
valdības saistošajos noteikumos 
minēto prioritāro bezdarbnieku 
iesaistes kārtību. 

Noteikumu mērķis ir noteikt 
prioritāro bezdarbnieku iesaistes 
kritēriju, pēc kura Krāslavas no-
vada pašvaldība atlasa pagaidu 
darbu iesaistāmos bezdarbniekus, 
īstenojot aktīvo nodarbinātības 
pasākumu „Algotie pagaidu sa-
biedriskie darbi”. 

Kritēriji, kas ir noteikti pašlaik, 
nedod vērā ņemamu ietekmi uz 
bezdarba līmeņa samazināšanos, 
līdz ar ko aktīvajā nodarbinātības 
pasākumā lietderīgāk primāri ir 
iesaistīt tos bezdarbniekus, kuri 
ir garantētā minimālā ienākumu 
līmeņa pabalsta saņēmēji. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka prio-
ritāro bezdarbnieku kategoriju, 
kura atlases kārtībā tiek iesaistīta 
aktīvajā nodarbinātības pasākumā 

„Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi” pirmām kārtām.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Tiešas ietekmes uz pašval-
dības budžetu nav. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Tiešas 
ietekmes nav. 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Jautājumā par 
aktīvā nodarbinātības pasākuma 
„Algotie pagaidu sabiedriskie dar-
bi” piemērošanas nosacījumiem 
personas var vērsties Krāslavas 
novada pašvaldības iestādē „So-
ciālais dienests” un Krāslavas no-
vada pašvaldības pagastu pārval-
dēs, kā arī Nodarbinātības valsts 
aģentūras Krāslavas fi liālē.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Notikušas 
konsultācijas ar Krāslavas novada 
pašvaldības iestādes „Sociālais 
dienests” un Krāslavas novada 
pašvaldības pagastu pārvalžu at-
bildīgajiem darbiniekiem.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/8
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2015/2 

 „Par bezdarbnieku atlases kritērijiem īstenojot aktīvo nodarbinātības
pasākumu „Algotie pagaidu sabiedriskie darbi”””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 13
. 
punktu 

un 2011. gada 25. janvāra MK noteikumu Nr. 75 „Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu 
un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un fi nansēšanas kārtību un pasākumu 

īstenotāju izvēles principiem” 141.6 punktu

Izdarīt Krāslavas novada paš-
valdības saistošajos noteikumos 
Nr. 2010/5 „Par Krāslavas novada 
pašvaldības aģentūras „Labiekār-
tošana K” sniegtajiem pakalpo-
jumiem un to cenrādi” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1.Papildināt Noteikumus ar 
7.14.punktu šādā redakcijā:

7.14. Automašīnas „IVECO 
Daily 35C10 D’345 Kipper”, 
aprīkota ar hidromanipulatoru 
„AMCO VEBA 103” noma (ar 
operatoru) - 21,00 EUR/
stundā (bez PVN). Ja attālums 
pārsniedz 100 km, tad 0,50 EUR/
km.

2.Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2017. gada 1. janvāri.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Publisko aģentūru 

likuma 17. panta otrā un ceturtā 
daļas nosaka, ka Pašvaldības uz-
devumu īstenošana tiek nodroši-
nāta, sniedzot maksas pakalpoju-
mus saskaņā ar pašvaldības domes 
apstiprinātu cenrādi, kurā nosaka 
maksāšanas kārtību, likmes un 
atvieglojumus, un pašvaldības 
aģentūras sniegtie pakalpojumi 
nosakāmi, un to cenrādis apstipri-
nāms ar pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi izdodami 
saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta ceturto daļu, 
Publisko aģentūru likuma 2. panta 
otro daļu un 17. panta otro un ce-
turto daļām. Saistošo noteikumu 
mērķis – veikt grozījumus spēkā 
esošajos saistošajos noteikumos 
un precizēt Krāslavas novada 
pašvaldības aģentūras „Labiekār-
tošana K” sniegto pakalpojumu 

klāstu. Saistošie noteikumi nosa-
ka Krāslavas novada pašvaldības 
aģentūras „Labiekārtošana K” 
sniegto pakalpojumu klāstu. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Neietekmē. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Neie-
tekmē. 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Nav nepiecie-
šamas.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Saisto-
šo noteikumu projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots Krāslavas 
novada pašvaldības interneta mā-
jaslapā www.kraslava.lv sadaļā 
„Saistošo noteikumu projekti”, 
pieejams Krāslavas novada pagas-
tu pārvaldēs.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2016/9
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 

Nr. 2010/5 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras 
„Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta ceturto daļu, 
Publisko aģentūru likuma 2. panta otro daļu un 17. panta otro un ceturto daļām

 Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, kas ražo aug-
stākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus Eiropas modes 
namiem, aicina darbā:

Šūšanas eksperimentālā 
(ražošanas sagatavošanas) ceha vadītāju

Prasības:
- darba pieredze apģērbu ra-

žošanas inženiera vai tehnologa 
amatā;

- atbilstoša izglītība;
- latviešu, krievu un vēlamas 

angļu valodas zināšanas;
- profesionalitāte un organizato-

ra spējas.

Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmu-

mā;

-uzņēmums, kas pakāpeniski in-
vestē nākotnē;

- savlaicīgu atalgojuma izmak-
su;

- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodroši-

nām ar dzīvesvietu.

Darba vieta: 
Krāslava, Sporta iela 8. 
CV sūtīt uz: 
kadri.nemo@inbox.lv

ŠŪŠANAS FABRIKA „NEMO” AICINA DARBĀ
Latvijas lielākā virsdrēbju 

šūšanas fabrika, kas ražo 
augstākās kvalitātes sievie-
šu modes apģērbus Eiropas 
modes namiem, aicina dar-
bā:

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

izglītība ar specializāciju šūšanā;
- profesionalitāte;
- labas latviešu valodas zināša-

nas;
- pozitīva attieksme pret darbu;
- vēlme pilnveidoties.
Mēs piedāvājam
- darbu stabilā un lielā uzņēmu-

mā;
-uzņēmums, kas pakāpeniski in-

vestē nākotnē;

- savlaicīgu atalgojuma izmak-
su;

- sociālās garantijas;
- vajadzības gadījumā nodroši-

nām ar dzīvesvietu.
Darba vieta: 
Krāslava, Sporta iela 8. 
CV sūtīt uz: 
kadri.nemo@inbox.lv
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1.1. Kārtība, kādā Krāslavas novada 
pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu 
piesaistei Krāslavas novadā (turpmāk – 
KĀRTĪBA), nosaka studējošo kategorijas, 
kurām ir tiesības pretendēt uz Krāslavas 
novada domes stipendijām, tās apmēru, 
stipendijas piešķiršanas un izmaksāšanas 
nosacījumus, kā arī stipendijas izmaksas 
apturēšanas un atjaunošanas nosacījumus.  

1.2. Krāslavas novada pašvaldības 
(turpmāk – Pašvaldība) stipendiju piešķir-
šanas mērķis ir veicināt tādu kvalifi cētu 
speciālistu piesaisti pašvaldības iestādēm, 
kā arī kapitālsabiedrībām Krāslavas nova-
dā, kas ilgtermiņā ir nozīmīgas novada at-
tīstības nodrošināšanai. 

1.3. Stipendija šīs KĀRTĪBAS izprat-
nē ir fi nanšu līdzekļi, kas tiek izmaksāti 
studentiem no Pašvaldības budžeta reizi 
mēnesī, pamatojoties uz noslēgto līgumu 
starp studentu un Pašvaldību.

1.4. Krāslavas novada dome (turpmāk 
– Dome) katru gadu pašvaldības budžetā 
plāno līdzekļus, kas nepieciešami KĀRTĪ-
BĀ norādīto mērķu īstenošanai.

II. Stipendijas piešķiršanas nosacījumi
2.1. Dome ar atsevišķu lēmumu, ne vēlāk 

kā līdz nākamā gada budžeta apstiprināša-
nai, nosaka atbalstāmās studiju programmu 
specialitātes prioritārā secībā. 

2.2. Ja Dome līdz nākamā gada budžeta 
apstiprināšanai nav noteikusi atbalstāmās 
studiju specialitātes, tad pieteikšanās uz sti-
pendijām netiek izsludināta.

2.3. Domes priekšsēdētājam, domes 
priekšsēdētāja vietniekiem, izpilddirekto-
ram, Pašvaldības iestādēm un aģentūrām, 
kā arī Krāslavas novada kapitālsabiedrībām 
(turpmāk – Ierosinātājs) ir tiesības rakstiski 
ierosināt Domei izskatīt jautājumu par at-
balsta piešķiršanu attiecīgu kvalifi cētu spe-
ciālistu sagatavošanai, iesniedzot iesniegu-
mu, kurā argumentēta attiecīgās nozares 
speciālista nepieciešamība novadā. 

2.4. Ievērojot Pašvaldības budžetā pare-
dzētā fi nansējuma apmēru, novadā nepie-
ciešamo attiecīgo kvalifi cēto speciālistu 
skaitu un šīs KĀRTĪBAS noteikumus, uz 
stipendijas saņemšanu ir tiesīgi pretendēt:

2.4.1. pilna laika koledžas izglītības 
programmās sekmīgi studējošie;

2.4.2. pilna laika augstākās izglītības 
programmās sekmīgi studējošie;

 2.4.3. maģistrantūrā sekmīgi studējošie;
 2.4.4. rezidentūrā sekmīgi studējošie.
2.5. Stipendiju konkursa kārtībā var sa-

ņemt pretendents, kurš atbilst šādiem kritē-
rijiem:

2.5.1. apgūst šo noteikumu 2.1. punktā 
paredzētajā kārtībā noteikto atbalstāmo 
specialitāti studiju programmās, kas noteik-
tas šo noteikumu 2.4.punktā;

2.5.2. sekmīgi apgūst studiju programmu 
un sekmju vidējā aritmētiskā atzīme par 
pēdējo studiju semestri nav zemāka par 7 
ballēm;

2.5.3. pēc studiju beigšanas apņemas 
turpmākos 5 (piecus) gadus nostrādāt pa-
matdarbā attiecīgajā specialitātē Krāslavas 
novada pašvaldībā. Šis noteikums nosaka 
arī personas pienākumu nostrādāt iepriekš 
minēto laiku nepieļaujot pārkāpumus, kas 
varētu būt par pamatu darba devēja uztei-
kumam.

2.5.4. ir iesniegti visi KĀRTĪBAS 
3.5.punktā minētie dokumenti.

2.6. Stipendijas apmērs:
2.6.1. studenta (pretendents, kurš stu-

dē KĀRTĪBAS 2.4.1.-2.4.3.apakšpunktos 
norādītajā studiju programmā) stipendijas 
apmērs ir 50 % (piecdesmit procenti) no 
valstī noteiktās minimālās mēneša algas. 
No minētās summas pašvaldība normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā ietur noteiktos 
obligāto nodokļu maksājumus. 

  2.6.2. rezidenta (pretendents, kurš sek-
mīgi studē KĀRTĪBAS 2.4.4. apakšpunktā 
norādītajā studiju programmā) stipendijas 
apmērs ir viena valstī noteiktā minimālā 
mēneša alga. No minētās summas pašval-
dība normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
ietur noteiktos obligāto nodokļu maksāju-

mus.
2.7. Stipendiju Dome piešķir uz vienu 

mācību gadu – 10 (desmit) mēnešus gadā 
(stipendiju nepiešķir jūlijā un augustā). 

2.8. Izvērtējot pretendentu iesniegumus 
par stipendijas piešķiršanu un ņemot vērā 
budžetā paredzētos līdzekļus, stipendijas 
piešķir atklāta konkursa kārtībā.

 2.9. Stipendija vienam pretendentam tiek 
piešķirta par vienu apgūstamo specialitāti.

III. Stipendijas piešķiršanas kārtība
3.1. Pretendentu izvērtēšanu veic Stipen-

diju piešķiršanas komisija (turpmāk – Ko-
misija), kuras sastāvu ar lēmumu apstiprina 
novada Dome.

3.2.Komisija atbildīga par stipendiju 
konkursa izsludināšanu, kā arī izskata pre-
tendentu iesniegumus, izvērtē to atbilstību 
šajā KĀRTĪBĀ noteiktajiem kritērijiem, 
sagatavo lēmuma projektus par stipendijas 
piešķiršanu, stipendijas piešķiršanas līgu-
ma izbeigšanu un iesniedz tos izskatīšanai 
Domei, kā arī veic citas darbības, kas no-
teiktas šajā KĀRTĪBĀ.

3.3. Komisija ir atbildīga par šīs KĀR-
TĪBAS un ar to saistīto Domes lēmumu 
izpildi stipendiju piešķiršanā, līguma ar 
pretendentu īstenošanā un pagarināšanā 
(mācību rezultātu kontrole, papildus doku-
mentu pieprasīšana, sekošana līguma nosa-
cījumu ievērošanai u.c.), kā arī par KĀRTĪ-
BĀ noteiktās procedūras ievērošanu.

3.4. Komisija izsludina pieteikšanos uz 
stipendiju konkursu, pēc šīs KĀRTĪBAS 
2.1. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas 
laika posmā no 1. jūlija līdz 15. augustam, 
nosakot pieteikšanās termiņu ne īsāku par 
trijām nedēļām. Sludinājums par stipendi-
ju konkursu publicējams Krāslavas novada 
pašvaldības bezmaksas izdevumā „Krāsla-
vas Vēstis” un mājaslapā www.kraslava.lv, 
kā arī pēc nepieciešamības citos masu in-
formācijas līdzekļos. 

3.5. Lai saņemtu stipendiju, pretendents 
iesniedz Komisijai sekojošus dokumentus:

3.5.1. iesniegumu stipendijas saņem-
šanai, kurā norādīts pretendenta vārds, 
uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves 
vietas adrese, augstākās izglītības iestāde, 
studiju programma, kvalifi kācija un kurss 
(iegūstamais grāds, specializācija), kurā 
pretendents mācās, studiju uzsākšanas gads 
šajā mācību iestādē, iegūstamā specialitāte 
(iesnieguma paraugs pielikumā);

 3.5.2. izziņu no augstākās izglītības ies-
tādes par pretendenta uzņemšanu studiju 
programmā (1.kursa 1.semestrī)

 3.5.3. izziņu no augstākās izglītības ies-
tādes par pretendenta studiju programmas 
sekmīgu izpildi vai iepriekšējās izglītības 
iestādes sekmju izraksts (1.kursa 1.mācību 
semestra studentiem);

 3.5.4. pašrocīgi parakstīts apliecinājums 
stāties darba tiesiskajās attiecībās studiju 
laikā vai pēc studiju pabeigšanas ar Krāsla-
vas novada pašvaldību vai tās izraudzītu 
darba devēju;

 3.5.5. Krāslavas novada pašvaldības vai 
tās izraudzītā darba devēja apliecinājums 
par gatavību nodibināt darba tiesiskās attie-
cības ar pretendentu studiju laikā vai pēc to 
pabeigšanas. 

3.6.Komisija vērtē tikai to pretendentu 
iesniegumus, kuru iesniegtie dokumenti 
pilnībā atbilst KĀRTĪBĀ noteiktajām pra-
sībām un kas saņemti noteiktajā termiņā.

3.7. 10 (desmit) darba dienu laikā no 
konkursa dokumentu pieņemšanas termi-
ņa beigām Komisija izvērtē Pretendentu 
iesniegtos pieteikumus un tiem pievieno-
tos dokumentus un Pretendentu atbilstību 
šajā KĀRTĪBĀ noteiktajiem kritērijiem, 
un sagatavo iesniegšanai Domē lēmuma 
projektu par stipendijas piešķiršanu attiecī-
gam Pretendentam, piešķiramās stipendijas 
apmēru, termiņu vai atteikumu piešķirt sti-
pendiju. 

3.8. Pie vienādiem vērtējumiem stipendi-
jas piešķir šādā kārtībā:

3.8.1. vispirms stipendijas piešķir bāre-
ņiem;

3.8.2. ja ir piešķirtas stipendijas 3.8.1. 

apakšpunktā noteiktajām personām un pa-
liek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju 
piešķir pretendentiem, kuru vecākiem ir trīs 
vai vairāki nepilngadīgi bērni;

3.8.3. ja ir piešķirtas stipendijas 3.8.2. 
apakšpunktā noteiktajām personām un pa-
liek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju 
piešķir pretendentiem, kuriem ir nepilnga-
dīgi bērni;

3.8.4. ja ir piešķirtas stipendijas 3.8.3. 
apakšpunktā noteiktajām personām un pa-
liek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendi-
ju piešķir pretendentiem, kuriem ir piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas personas sta-
tuss;

3.8.5. ja ir piešķirtas stipendijas 3.8.4. 
apakšpunktā noteiktajām personām un pa-
liek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendi-
ju piešķir pretendentiem, kuriem līgums ar 
Krāslavas novada pašvaldību paredz uzsākt 
darba attiecības pirms studiju beigu termi-
ņa;

3.8.6. ja ir piešķirtas stipendijas 3.8.5. 
apakšpunktā noteiktajām personām un pa-
liek budžeta līdzekļi, pašvaldības stipendiju 
piešķir pretendentiem, kuru deklarētā dzī-
vesvieta ir Krāslavas novadā vai kurš absol-
vējis Krāslavas novada pašvaldības mācību 
iestādi.

3.9. Gadījumā, ja uz studējošo ir attieci-
nāms kāds no KĀRTĪBAS 3.8. punktā mi-
nētajiem gadījumiem, pretendents, iesnie-
dzot pieteikumu Stipendijas saņemšanai, 
iesniedz dokumentus, kas apliecina minēto 
apstākli. 

3.10. Stipendija tiek piešķirta uz visu at-
likušo studiju programmas apguves laiku, 
ja pretendents atbilst KĀRTĪBAS 2.5.1. 
un 2.5.2. apakšpunktiem, kā arī ievēro šīs 
KĀRTĪBAS un noslēgtā līguma par stipen-
dijas izmaksu (turpmāk – Līgums) prasības.

3.11. Stipendiju nepiešķir pretendentiem:
3.11.1. kuru izvēlētā studiju programma 

neatbilst novadā noteiktajām atbalstāma-
jām specialitātēm;

3.11.2. studiju pārtraukšanas gadījumā;
3.11.3. ja pretendentam ir piešķirts aka-

dēmiskais atvaļinājums;
3.11.4. ja pretendents nav izpildījis šīs 

KĀRTĪBAS noteikumus un Līguma nosa-
cījumus.

3.12. Komisijai ir tiesības nepieciešamī-
bas gadījumā uzaicināt Pretendentu uz sēdi.

3.13. Lēmumu par stipendijas piešķirša-
nu pieņem Dome. 

3.14. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas 
par stipendijas piešķiršanu, Pretendents un 
Pašvaldība slēdz Līgumu.

3.15. Dome Stipendiju ieskaita preten-
denta bankas norēķinu kontā līdz katra nā-
kamā mēneša 15.datumam. 

IV. Stipendijas saņēmēja atbilstības pār-
baude

4.1. Komisija veic atbilstības pārbaudi 
attiecībā uz personu, kurai piešķirta stipen-
dija, pēc katra studiju semestra, pārbaudot 
šīs KĀRTĪBAS 3.10.punktā noteiktos aps-
tākļus.

4.2. Šīs KĀRTĪBAS 4.1. punktā noteik-
tā pārbaude tiek veikta, pamatojoties uz 
personas iesniegtās izziņas no mācību ies-
tādes par studiju faktu un sekmju izrakstu 
par semestri. Minētos dokumentus persona 
iesniedz viena mēneša laikā pēc kārtējā se-
mestra beigām. 

4.3. Gadījumā, ja persona KĀRTĪBAS 
4.2.punktā noteiktajā laikā neiesniedz mi-
nētos dokumentus, vai, veicot iesniegto 
dokumenti pārbaudi, tiek konstatēts, ka uz 
personu attiecas KĀRTĪBAS 5.nodaļas no-
teikumi, tiek pieņemts attiecīgs lēmums.

V. Stipendijas izmaksas apturēšana, at-
jaunošana un līguma izbeigšana

5.1. Komisija ar lēmumu aptur Stipendi-
jas izmaksāšanu, ja tā konstatē, ka preten-
dents:

5.1.1. atrodas akadēmiskajā atvaļināju-
mā;

5.1.2. atrodas bērna kopšanas atvaļināju-
mā;

5.1.3. nav iesniedzis saistošo noteikumu 
4.2.punktā noteiktos dokumentus.

5.2. Šo saistošo noteikumu 5.1.punktā 
noteiktajos gadījumos, noslēgtais Līgums 
tiek apturēts līdz Stipendijas izmaksas at-
jaunošanai (5.3.punkts) vai tiek izbeigts sa-
skaņā ar šīs KĀRTĪBAS 5.4.punktu.

5.3. Komisija ar lēmumu atjauno Stipen-
dijas izmaksāšanu, ja pretendents atbilst 
šo noteikumu 2.5.punktam un ir iesniedzis 
visus šo saistošo noteikumu 3.5.punktā no-
teiktos dokumentus, šādos gadījumos:

5.3.1. pretendents atsāk studijas pēc aka-
dēmiskā atvaļinājuma;

5.3.2.pretendents atgriežas pēc bērna 
kopšanas atvaļinājuma un atsāk studijas;

5.3.3. pretendents iesniedz saistošo notei-
kumu 4.2.punktā noteiktos dokumentus.

5.4. Komisija informē Domi par šo notei-
kumu 5.1. un 5.3.punktā noteikto lēmumu 
pieņemšanu.

5.5. Dome ar lēmumu izbeidz Stipendijas 
izmaksāšanu šādos gadījumos:

5.5.1. pretendents pārtrauc studijas; 5.5.2. 
pretendents sniedzis nepatiesu informāciju, 
iesniedzot KĀRTĪBAS 3.5 vai    4.2.punktā 
noteiktos dokumentus;

5.5.3. pretendents pārkāpj Līguma notei-
kumus;

  5.5.4. pretendents nav iesniedzis KĀR-
TĪBAS 4.2.punktā noteiktos dokumentus 
vairāk par 2 (diviem) semestriem;

5.5.5. pretendents vienpusēji lauž Līgu-
mu;

5.5.6. Pašvaldība vienpusēji lauž Līgu-
mu.

5.6. Pretendents atgriež Domei izmaksāto 
Stipendiju pilnā apmērā Līgumā noteiktajā 
kārtībā šādos gadījumos:

5.6.1. KĀRTĪBAS 5.5.punktā noteiktajos 
gadījumos, izņemot 5.5.6.apakšpunktā no-
teikto gadījumu;

5.6.2. ja neievēro šīs KĀRTĪBAS 
2.5.3.apakšpunktā noteikto saistību.

5.7. Pretendents tiek atbrīvots no pienā-
kuma atgriezt Stipendiju, ja pretendents 
veselības stāvokļa dēļ zaudēja darba spējas, 
kā arī citos gadījumos, kurus par attaisnojo-
šiem atzina Komisija. 

5.8. Pēc Komisijas ieteikuma par preten-
denta pilnīgu vai daļēju atbrīvošanu no lī-
gumā noteikto saistību izpildes lemj Dome.

VI. Noslēguma noteikumi
6.1.KĀRTĪBA stājas spēkā no tās apstip-

rināšanas brīža.
6.2. Domes lēmums ir pārsūdzams Admi-

nistratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā. 

 Kārtība, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā
Izdoti saskaņā ar likuma

,,Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4.punktu, 41. panta pirmās daļas 2.punktu
I. Vispārīgie noteikumi

       1.pielikums
Krāslavas novada pašvaldības

Stipendiju piešķiršanas komisijai
Rīgas iela 51, Krāslavā, Krāslavas nov., 

LV-5601
IESNIEGUMS

Vārds
Uzvārds
Personas kods
Deklarētā dzīvesvietas adrese
Tālrunis
E-pasts
Iegūstamā studiju kvalifi kācija
Iegūstamais grāds
Studiju programmas nosaukums
Augstākās izglītības iestāde, fa-
kultāte (adrese, kontakti)
Kurss, kurā pretendents uzsāks 
mācības
Studiju uzsākšanas gads augstākās 
izglītības iestādē
Specialitāte, kuru pretendents ie-
gūs
Apliecinu, ka esmu iepazinies/usies ar 

Krāslavas novada pašvaldības 00.11.2016. 
kārtību „Kārtība, kādā Krāslavas novada 
pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu 
piesaistei Krāslavas novadā”.

(paraksts un paraksta atšifrējums)
20__.gada__.______________



4
projekti   

AUTOSERVISĀ 
JAUNI PAKALPOJUMI

Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludināta-
jā ELFLA projektu konkursā atbalstu guvis projekts, kas 
attīstīs jaunus uzņēmējdarbības pakalpojumus, veicinot 
konkurētspēju un vietējās teritorijas sociālekonomisko 
attīstību.  Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) finansējumu  33 194.00  EUR, projek-
ta „Jaunu pakalpojumu radīšana uzņēmuma attīstībai un 
ilgtspējai” ietvaros SIA „Stivuls”  iegādāsies autoservisa 
iekārtas: pacēlājus, riepu balansēšanas un montāžas sten-
dus, diagnostikas iekārtu, klimatkontroles un A/C sistēmu 
apkopes staciju, gaismas stara regulēšanas iekārtu u.c.  

Autoserviss piedāvās jaunu pakalpojumu - jaunākās paaudzes LED 
lukturu regulēšanu gan autoservisā Krāslavā, gan izbraucot ar šo ierīci 
pie klienta.   

Kopš  2010. gada autoservisā tiek sniegti pakalpojumi riepu montāžā 
un balansēšanā, metināšanas pakalpojumi un ritošās daļas remonta pa-
kalpojumi. Iegādātās autoservisa iekārtas ļaus paplašināt pakalpojumu 
klāstu. Projekts tiks īstenots Krāslavā, Indras ielā 32b. 

Kopējās projekta izmaksas -  47 420.00 EUR, no tām ELFLA publis-
kais fi nansējums - 33 194.00 EUR.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uzņēmējus, kam ir ide-
jas, vēlme un iespējas iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā un 
veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbībai, attīstīt lauku terito-
riju, uzlabot sociālo situāciju laukos, - īstenot savus mērķus, izstrādāt 
idejas projektu konkursam LEADER pieejas īstenošanas ietvaros. Nā-
kamais konkurss tiks izsludināts jau 2017. gada janvāra vidū.

LEADER pieejas pasākumi atšķirībā no citām ES programmām pro-
jektu īstenotājiem aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas inicia-
tīvas” sniedz augstu atbalsta intensitāti no 70 līdz 90 procentiem. Mak-
simālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam ir līdz 50 000 
EUR, savukārt 70 000 EUR, ja ieguldījumi būvniecībā ir vismaz 70% 
no projekta attiecināmo izmaksu summas. Izmaksas būs attiecināmas 
jaunu pamatlīdzekļu un programmnodrošinājuma iegādei, būvniecības 
izmaksām un būvmateriālu iegādei, ar sabiedriskām attiecībām saistī-
tām izmaksām, patentu, licenču, autortiesību preču zīmju saņemšanai 
un izmantošanas izmaksām, vispārējām izmaksām un PVN, ja tas nav 
atgūstams no valsts budžeta.

Sekojiet līdzi biedrības „Krāslavas rajona partnerība” projektu kon-
kursu sludinājumiem www.kraslavaspartneriba.lv!

Zane Ločmele, 
biedrības „Krāslavas rajona partnerība” 

administratīvā vadītāja 

Piesaistot LEADER finansējumu, tiks ie-
gādātas iekārtas un aprīkojums, kas ļaus 
sertificēt ugunsdzēsības aparātu apkopes 
punktu Krāslavā (Rīgas iela 106). 

SIA „Drošība – K” veiksmīgi startēja biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā konkursā 
„Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, 
esošo produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to rea-
lizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai”. Apstiprinātā projekta ietvaros tiks  rasts jauns 
un inovatīvs risinājums ugunsdzēsības aparātu apko-
pes procesa uzlabošanai. 

Uzņēmums darbojas kopš 2006. gada un nodarbo-
jas ar ugunsdzēsības aparātu, ugunsdzēsības inventā-
ra remontu un tehnisko apkopi, jaunu ugunsdzēsības 
aparātu realizāciju, koka konstrukciju pretuguns ap-
strādi, ugunsdrošības dokumentācijas sagatavošanu, 
dūmvadu apsekošanu un tīrīšanu. Ugunsdzēsības 
aparāti ir populārākais un efektīvākais ugunsaizsar-
dzības līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai 
aizdegšanos sākuma stadijā, un tas ir viens no  sva-
rīgākajiem  faktoriem materiālo un cilvēkresursu 
zaudējumu samazināšanai. Ugunsdzēsības aparātus 
tāpat kā jebkuru citu ierīci ir nepieciešams uzturēt 
darba kārtībā.

SIA „Drošība K” iegādātās iekārtas un aprīkojums 
ļaus sertifi cēt 2017. gadā ugunsdzēsības aparātu ap-
kopes punktu Krāslavā atbilstoši LVS 402:2014, kā 
arī atbilstoši Latvijas standartam LVS 332 „Uguns-
dzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā 
stāvoklī”.

Projekta kopējās izmaksas – 6038.00 EUR, ELFLA 
publiskais atbalsts - 4226.60 EUR.

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” aicina uz-
ņēmējus iesaistīties savas vietējās teritorijas attīstībā 
un veidot labvēlīgu vidi dzīvošanai, uzņēmējdarbī-
bai, attīstīt lauku teritoriju, īstenot savus mērķus, ie-
sniedzot projektus LEADER konkursam. 

Nākamais konkurss tiks izsludināts jau 2017. gada 
janvāra vidū.

Konsultācijas biedrības „Krāslavas rajona partne-
rība” birojā Skolas ielā 7 – 1. kab., Krāslavā. Infor-
mācija - www.kraslavaspartneriba.lv

Zane Ločmele, 
biedrības „Krāslavas rajona partnerība” 

administratīvā vadītāja

TIKS IEGĀDĀTAS IEKĀRTAS UN APRĪKOJUMS

 Š.g. 1. decembrī sākusies 
projektu pieņemšana Latvi-
jas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) 14 reģio-
nālajos biznesa inkubato-
ros visā Latvijā, kā arī Rīgas 
Radošo industriju biznesa 
inkubatorā. Plānots, ka 
septembrī darbu uzsākušie 
inkubatori veicinās auglīgu 
un inovatīvu jauno komer-
santu attīstību, tādējādi 
gan attīstot Latvijas ekono-
miku, gan veicinot reģionā-

lo izaugsmi.
Inkubatoru mērķis ir atbalstīt 

jaunu, dzīvotspējīgu un konku-
rētspējīgu komersantu izveidi 
un attīstību, nodrošināt fiziskas 
personas un komersantus ar uz-
ņēmējdarbības uzsākšanai un 
pilnveidei nepieciešamo vidi, 
konsultācijām, apmācībām un 
pasākumiem par vispārīgiem 
uzņēmējdarbības jautājumiem, 
mentoru atbalstu un grantu līdz-
finansējumu.

Jaunajā inkubatoru program-
mā ir pieejama arī tā sauktā 
pirmsinkubācija, kuras ietva-
ros uzņēmēji var testēt savas 
biznesa idejas un saņemt kon-
sultācijas. Katrā biznesa inku-
batorā ir izveidota koprades 
telpa jeb open-office, kur gan 
pirmsinkubācijas procesā, gan 
arī pēc uzņemšanas inkubatorā 
var strādāt, tikties ar klientiem 
un veidot īpašu vidi pieredzes 
apmaiņai.

Inkubatorā uzņēmumi var 
saņemt visu nepieciešamo at-
balstu un pakalpojumus uzņē-
mējdarbības attīstībai. Visiem 
pakalpojumiem tiks piemērots 
50% līdzfinansējums, proti, 
uzņēmumam no pakalpojuma 
kopējās vērtības vajadzēs segt 
tikai 50%, un inkubators attie-
cīgi nosegs otru pakalpojuma 
vērtības daļu.

Projektus var pieteikt LIAA 
mājaslapā, kādā no 15 biznesa 

inkubatoriem, kā arī, sūtot pa 
pastu uz LIAA centrālo biroju 
Rīgā, Pērses ielā 2. LIAA Biz-
nesa inkubatori tiek finansēti 
projekta „Reģionālie biznesa 
inkubatori un radošo industriju 
inkubators” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Vineta Vilistere-Lāce,

Sabiedrisko attiecību nodaļas 
vadītāja

Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūra

SĀKUSIES PROJEKTU PIEŅEMŠANA 14 REĢIONĀLAJOS BIZNESA INKUBATOROS VISĀ LATVIJĀ

19. decembrī Krāslavas 
pirmsskolas izglītības ies-
tādē „Pīlādzītis” notika 
biedrības „Pīlādzītis klubs” 
sajūtu istabas atvērša-
nas pasākums, iepriecinot 
pirmsskolas vecuma bēr-
nus un jaunās māmiņas. 
Iecere realizēta, pateicoties 
iegūtajam finansējumam 
„Latvijas Mobilā Telefona” 
(LMT) konkursā „LMT Lat-
vijai”.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā 
klātienē piedalījās īstenotā pro-
jekta „Sajūti, sadzirdi, saskati, 
satausti...”

autore Jeļena Vorošilova, 
Krāslavas novada domes un PII 
„Pīlādzītis” pārstāvji, kā arī LMT 
Biznesa klientu centra „Daugav-
pils” vadītāja Edīte Faibuševiča.

Projekts „Sajūti, sadzirdi, sa-
skati, satausti...” ir viens no čet-
rām projektu konkursā „LMT 
Latvijai” atbalstītajām iecerēm 
Krāslavas novadā. „LMT Latvi-

jai” mērķis ir veicināt sabiedrisko 
dzīvi Latvijas novados, atbalstīt 
privātpersonu, juridisku personu 
un nevalstisko organizāciju inicia-
tīvas novadu sabiedriskās dzīves 
izaugsmei, īpaši atbalstot vides 
uzlabošanas projektus, projektus 
ar plašu sabiedrības iesaisti un ak-

tīva dzīvesveida popularizēšanu. 
Foto: biedrība „Pīlādzītis klubs”

Informāciju sagatavoja:
Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes
 Attīstības nodaļas vadītāja,

LMT projektu konkursa 
koordinatore Krāslavā

AR LMT ATBALSTU KRĀSLAVĀ TIKA ATKLĀTA 
IZVEIDOTĀ SAJŪTU TELPA PIRMSSKOLĒNIEM
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darbi, notilumi, cilvēki

Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards un Valsts vides dienes-
ta (VVD) ģenerāldirektore Inga 
Koļegova trešdien, godinot Lat-
vijas zaļākos uzņēmumus un paš-
valdības, pasniedza „Zaļās izcilī-
bas balvu”.

„Zaļās izcilības balva” ir VVD 
izveidots apbalvojums uzņēmu-
miem un pašvaldībām, kas vis-
augstākajā līmenī ievēro vides 
aizsardzības normatīvo aktu pra-
sības, kā arī pēc savas iniciatīvas 
īsteno pasākumus, lai mazinātu 
to darbības ietekmi uz vidi. Zaļā 
uzņēmuma un pašvaldības statuss 
tiek piešķirts uz trim gadiem. „Za-
ļās izcilības balva” šogad tiek pa-
sniegta otro reizi.

Šogad iekļaušanai VVD vei-
dotajā „zaļajā sarakstā” tika vēr-
tēti ne tikai uzņēmumi, kas ir A, 
B vai C kategorijas piesārņojošo 
darbību veicēji, bet arī atkritumu 
apsaimniekotāji, kā arī uzņēmu-
mi, kas veic darbības ar jonizējošā 

starojuma avotiem, un pašvaldī-
bas.

Kopumā tika pasniegtas 22 bal-
vas piecās nominācijās. Pirmo 
reizi „zaļajā sarakstā” tika iekļauti 
trīs atkritumu apsaimniekotāji, 
komersanti, kuriem ir izsniegtas 
atkritumu apsaimniekošanas at-
ļaujas un kuri nav A, B vai C kate-
gorijas piesārņojošo darbību ope-
ratori, starp kuriem arī uzņēmums 
no Krāslavas SIA „Dova”. 

Ministrs K.Gerhards uzsvēra: 
„Esmu gandarīts, ka šogad varam 

pasniegt 22 Zaļās izcilības balvas. 
Tas nozīmē, ka mums Latvijā jau 
ir vairāk nekā 40 uzņēmumi un 
pašvaldības, kas aktīvi rīkojas, lai 
samazinātu savas darbības radīto 
ietekmi uz vidi un iedzīvotājiem, 
kā arī informē un izglīto sabiedrī-
bu par aktuālo vides aizsardzības 
jomā. Ikviens Zaļās izcilības bal-
vas saņēmējs darbos ir apliecinā-
jis, ka vides aizsardzība un attīstī-
ba iet roku rokā.”

MINISTRS K.GERHARDS PASNIEDZ
 „ZAĻĀS IZCILĪBAS BALVAS 2016”  

KRĀSLAVAS KATOĻU BAZNĪCAI 
PIEŠĶĪRA FINANSĒJUMU

 95000 EUR APMĒRĀ
Krāslavas novada pašvaldība vērsās pie politisko partiju apvienības 

„Zaļo un Zemnieku savienība” ar lūgumu piešķirt fi nansējumu Sv. Lud-
viga katoļu baznīcas fasādes renovācijai. Šī Romas katoļu Rīgas met-
ropolijas Rēzeknes-Aglonas diecēzes draudzes baznīca ir spilgtākais 
Latgales baroka arhitektūras paraugs, šīs dievnams ir valsts nozīmes 
arhitektūras piemineklis.

Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas priekšsēdētājs Augusts Brig-
manis nesen informēja Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku, ka Saeima, lemjot par valsts budžetu 2017. gadam, atbalstī-
jusi Zaļo un Zemnieku savienības Saeimas frakcijas priekšlikumu par 
fi nansējuma 95000 EUR apmērā piešķiršanu Sv. Ludviga katoļu baznī-
cas fasādes renovācijai Krāslavā. Brigmaņa kungs arī novēlēja sekmes 
iecerētā projekta realizēšanā. 

KRĀSLAVU PĀRSTĀVĒJA ANSAMBĻI
 „STRUMEŅ” UN „KROPEĻKI”

Aizkraukles pilsētas kultūras namā, atzīmējot Starptau-
tisko brīvprātīgo dienu, pulcējās Aizkraukles novada ne-
valstisko organizāciju biedri. Neformālā gaisotnē Aizkr-
aukles novada pašvaldības pārstāvji pateicās nevalstisko 
organizāciju dalībniekiem un brīvprātīgā darba veicējiem 
par nesavtīgi ieguldīto darbu.

Nevalstisko organizāciju darbības pieredzē dalījās viesi - Jēkabpils 
novada Kaldabruņas pagasta biedrība „Ūdenszīmes” un Krāslavas poļu 
biedrība „Strumeņ”.

Pasākuma gaisotni sirsnīgu un omulīgu vērta pašdarbības kolektīvu 
koncerts. Priekšnesumus sniedza  Aizkraukles pilsētas kultūras nama 
senioru vokālais ansamblis „Maļinovij zvon”, Krāslavas poļu biedrības 
folkloras kopa „Strumeņ” un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamat-
skolas vokālais ansamblis „Kropeļki”. Vakara saviesīgajā daļā muzicēja 
grupa „Netīšām blice”. 

Līgas Patmalnieces foto

Biedrība „Krāslavas ra-
jona partnerība” izsludina 
projektu konkursu uzņē-
mējdarbības attīstības, 
vietējās teritorijas sakārto-
šanai, pakalpojumu pieeja-
mībai un sabiedrisko akti-
vitāšu dažādošanai atklātu 
projektu konkursu „Vietē-
jās ekonomikas stiprināša-
nas iniciatīvas” un „Vietas 
potenciāla attīstības inicia-
tīvas” aktivitātēs (MK not. 
Nr. 590).

Projektu iesniegumu pieņem-
šana - no 2017. gada 16. janvāra 
līdz 16. februārim.

Projektu konkurss attiecas uz 
va irākām biedrības „Krāslavas 
rajona partnerība” darbības teri-
torijas sabiedrības virzītas vie-
tējās attīstības stratēģijas 2015. 
- 2020. g. rīcībām. 

1.1. „Atbalsts jaunu produktu 
un pakalpojumu radīšanai, esošo 
produktu un pakalpojumu attīs-
tīšanai, to realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai”. Konkursa kārtā pieejamais 
fi nansējums - 116 959.90 EUR.

1.2. „Atbalsts lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādei, tai skaitā 
pašu saražotās produkcijas iepa-
košanai, tās realizēšanai tirgū un 
kvalitatīvu darba apstākļu radīša-
nai”. Konkursa kārtā pieejamais 
fi nansējums – 200 000 EUR.

1.3. „Atbalsts vides radīšanai 
vai labiekārtošanai, kurā tiek rea-
lizēta vietējā produkcija, un jau-
nu realizācijas veidu īstenošana”. 

 Konkursa kārtā pieejamais fi -
nansējums – 100 000 EUR.

1.4. „Atbalsts darbinieku kom-
petenču un produktivitātes celša-
nai”. 

 Konkursa kārtā pieejamais fi -

nansējums – 60 000 EUR.
Sabiedriskā labuma projektu* 

rīcības
2.1. „Atbalsts vietējās terito-

rijas, ieskaitot dabas un kultūras 
objektu, sakārtošanai, pakalpo-
jumu pieejamībai, kvalitātei un 
sasniedzamībai”. 

Konkursa kārtā pieejamais fi -
nansējums - 130 000 EUR.

2.2. „Atbalsts sabiedrisko ak-
tivitāšu dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem”. 

Konkursa kārtā pieejamais fi -
nansējums - 100 000 EUR.

*Sabiedriskā labuma projekts 
- projekts, kurā plānotajam mēr-
ķim nav komerciāla rakstura un 
tas nav kvalifi cējams kā valsts 
atbalsts. Par sabiedriskā labuma 
projekta rezultātu netiek prasīta 
samaksa,un tas ir brīvi publiski 
pieejams.

Stratēģijas mērķis
M1 Veicināt ilgtspējīgas uz-

ņēmējdarbības vides attīstību un 
vietējās ekonomikas stiprināša-
nu. Kopējais atbalsta apmērs M1 
- 746 959,90 EUR.

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves 
vides attīstību un nodrošinātas 
iespējas radošai un profesionā-
lai izaugsmei VRG teritorijā. 
Kopējais atbalsta apmērs M2 - 
611 149.01 EUR.

Izsludinātā projektu konkursa 
kopsumma - 706 959.90 EUR.

Maksimālā projekta attiecinā-
mo izmaksu summa vienam pro-
jektam - 70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: 
rīcībās 1.1.,1.2.,1.3.,1.4. – 70 %, 
kopprojekta gadījumos - 80%, 
bet rīcībās 2.1., 2.2. – 90 %.

Projektu īstenošanas termiņš 
no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstipri-

nāšanu - 2 gadi:
ja tiek veikta būvniecība, teri-

torijas labiekārtošana;
ja projektā paredzēta attiecinā-

mo izmaksu pozīcija „Ar projek-
tu saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana” iz-
maksas nepārsniedz 15% no pro-
jekta kopējās attiecināmo izmak-
su summas, bet citiem projektiem 
– 1 gads.

Papildu informācija, kas snie-
dzama saskaņā ar vietējās attīs-
tības stratēģiju rīcību 1.1.,1.2., 
1.3., 1.4., - projekta iesniegumam 
jāpievieno projekta risku izvērtē-
jums (izstrādāts plāns identifi cēto 
risku novēršanai vai mazināša-
nai) brīvā formā, savukārt rīcībās 
2.1., 2.2. vēl papildus jāveic ak-
tivitātes, kas parāda iedzīvotāju 
interesi vai vajadzību par publis-
ko pakalpojumu vai sabiedrisko 
aktivitāti (aptaujas, darba grupas, 
iedzīvotāju sanāksmes, organi-
zēta apspriešana u.tml.) un jāie-
sniedz to apraksts.

Ar Krāslavas rajona partnerī-
bas darbības teritorijas sabied-
rības virzītu vietējo attīstības 
stratēģiju 2015. - 2020. gadam, 
rīcībām, risinājumiem, pro-
jektu vērtēšanas kritērijiem un 
minimālo punktu skaitu pozi-
tīva atzinuma saņemšanai var 
iepazīties biedrībā „Krāslavas 
rajona partnerība” Skolas ielā 
7 - 1. kabinetā, Krāslavā vai pa 
tālr. 25608232 (Zane Ločmele); 
26195753 (Aina Dzalbe), rakstot 
uz e-pastu kraslavaspartneriba@
inbox.lv, kā arī „Krāslavas rajo-
na partnerības” mājaslapā www.
kraslavaspartneriba.lv un LAD 
mājaslapā www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu papīra 
formā (2 eksemplāros), tā elek-

tronisko kopiju (ierakstīts ārējā 
datu nesējā) personīgi iesniedz 
no 2017. gada 16. janvāra līdz 
16. februārim „Krāslavas rajona 
partnerībā” darba dienās no plkst. 
8:00 līdz plkst.17:00, Skolas ielā 
7 – 1. kabinetā, Krāslavā. 

Projekta iesniegumu var ie-
sniegt arī elektroniska dokumen-
ta formā:

Lauku atbalsta dienesta Elek-
troniskās pieteikšanās sistēmā - 
https://eps.lad.gov.lv/login; 

parakstot pieteikumu ar drošu 
elektronisko parakstu un aplieci-
not ar laika zīmogu Elektronis-
ko dokumentu likumā noteiktajā 
kārtībā, sūtīt uz Lauku atbalsta 

dienesta e-pastu: lad@lad.gov.lv.
Konkurss notiek „Krāslavas ra-

jona partnerības darbības terito-
rijas sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas 2015. - 2020. 
gadam” ieviešanai Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstī-
bai (ELFLA) fi nansēta Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 19.2. pasā-
kuma „Darbību īstenošana saska-
ņā ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” ietvaros.

Papildus informācija un vēr-
tēšanas kritēriji – www.krasla-
vaspartneriba.lv 

NEPALAID GARĀM IESPĒJU SAŅEMT NAUDU!
projekti   
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Viktors Moisejs
Cienījamie novadnieki! Ir 

pienācis Ziemassvētku laiks. 
Laiks, kad ir iespēja nedaudz 
distancēties no ikdienas rū-
pēm, novērtēt savu veikumu 
iepriekšējā gadā, pārdomāt 
- vai visu esam darījuši pa-
reizi, vai vienmēr esam bijuši 
taisnīgi un iejūtīgi pret līdzcil-
vēkiem, izdarīt secinājumus, 
lai ar gaišām domām un jau-
nām cerībām turpinātu savas 
dzīves gaitas. Ziemassvētkos 
novēlu Jums sirdsmieru, vese-
lību, mīlestību un saticību, kā 
arī laimīgu un panākumiem 
bagātu Jauno 2017.gadu!

Vitālijs Aišpurs
Cienījamie novadnieki! 

2016. gads straujiem soļiem 
aiziet vēsturē, un pie durvīm 
klauvē Jaunais 2017. gads. 
Tas ir vispiemērotākais laiks, 
lai atskatītos uz padarīto, kā 
arī uz to, ko neizdevās pa-
veikt. Vēlu jums gaišus un 
baltus Ziemassvētkus un lai-
mīgu, panākumiem bagātu 
Jauno 2017. gadu!

Vera Bīriņa
Mani mīļie novadnieki! Apsvei-

cu Ziemassvētkos un Jaungada 
svētkos! Lai katrā mājā ir siltums 
un mājīgums, lai jums līdzās ir 
tuvinieku, radinieku un jūsu mīļo-
to sirdis! Lai piepildās jūsu sapņi 
- lieli un mazi! Lai Ziemassvētku 
zvaigzne apmirdz jūsu dzīves ceļu 
iecerētiem notikumiem un labiem 
darbiem, kuri padarīs jūsu dzīvi 
labāku! Lai jums apkārt ir Ziemas-
svētku brīnumi un lai visās dzimtā 
Krāslavas novada mājās ir dzirda-
mas bērnu balsis. Jo mūsu bērni, mazbērni un mazmazbērni ir 
vislielākā bagātība mūsu dzīvē! Priecīgus Ziemassvētkus!

Jāzeps Dobkevičs
Mīļie Krāslavas novada 

iedzīvotāji! No visas sirds 
sveicu jūs Ziemassvētkos un 
vēlu laimīgu Jauno gadu! Lai 
jums vienmēr pietiek pacie-
tības pieņemt to, ko jūs ne-
varat izmainīt, lai jums pie-
tiek spēka izmainīt to, ko jūs 
varat izmainīt! Un galvenais 
- lai mums pietiek gudrības 
atšķirt pirmo no otrā!  Jau-
najā gadā vēlu priecāties 
par to, kas mums ir, un ne-
bēdāties par to, kā mums 
nav. Lai jums vienmēr ir 
darbs, veselība, saskaņa un 
mīlestība! Lai Jaunajā gadā 
mums viss izdodas!

Jānis Tukāns
Dārgie novadnieki! Ziemas-

svētki ir laiks, kad bērni un 
pieaugušie tic brīnumam. Bet 
ticēt brīnumam ir svarīgi kat-
ram cilvēkam. Ja mūsu sirdis 
būs gaišas, bet darbi - labi, tad 
tikpat gaiša un laba būs arī 
mūsu dzīvē. Vēlu priecīgus Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno 
gadu!

Aleksandrs Jevtušoks
Tuvojas 2017. gads. Gribu 

novēlēt visiem mūsu novada 
iedzīvotājiem, no bērniem 
līdz pieaugušajiem, stipru 
garīgo un fizisko veselību. 
Ikvienam ir savi plāni un ce-
rības, lai viss iecerētais pie-
pildās! Veselīgu un laimīgu 
Jauno 2017. gadu!

Aivars Krūmiņš
Cienījamie novada iedzīvo-

tāji! Ziemassvētki ir klusais 
pārdomu laiks. Mēs atskatā-
mies uz paveikto, nospraužam 
jaunus mērķus nākamajam 
gadam. Ziemassvētki ir arī brī-
numu laiks, kad mēs visvairāk 
ticam pasakām. Ikviens gai-
da savu karstāko vēlmju pie-
pildīšanos. Lai ikkatrā mūsu 
novada mājā valda prieks un 
saticība! Sveicu jūs gaišajos 
Ziemassvētkos un vēlu laimīgu 
Jauno gadu!

Viktorija Lene
Mīļie Krāslavas novada ie-

dzīvotāji! Ir pagājis kārtējais 
gads, un mēs ceram, ka viss 
sliktais paliks iepriekšējā gadā, 
bet viss labākais notiks jauna-
jā. No visas sirds novēlu, lai 
katra diena atnes jums sauli, 
laimi un prieku! Lai jūsu ģime-
nēs valda saticība, lai jūsu tu-
viniekiem ir laba veselība! Lai 
veicas darbā! Zemniekiem nā-
kamajā gadā vēlu bagātu ražu 
un lai lietus un saule ir tikai 
tad, kad tas ir nepieciešams.  

Antons Ļaksa
Tuvojas gada sirsnīgākie un gai-

dītākie svētki - Ziemassvētki. Tas ir 
laiks, kad mēs ar gaišām domām, 
ar cerībām uz labāku nākotni un ti-
cību labajam atskatāmies uz aizgā-
jušajā gadā veiktajiem darbiem, iz-
vērtējam sasniegto un nospraužam 
nākotnes mērķus. Novēlu novada 
iedzīvotājiem veselību, optimismu 
un darba sparu!  Lai Ziemassvēt-
ku brīnums ienāk katrā ģimenē un 
piepilda kaut daļu no iecerētajiem 
plāniem!  Lai Ziemassvētki ir prie-
cīgi, cerību un mīlestības pilni! Lai 
Jaunais 2017. gads ir laimīgs, gaišs, 
miera un saticības pilns!

sveic krāslavas novada domes
deputāti Ziemassvētkos un Jaungada  svētkos

Juris Saksons 
Apsveicu visus novada iedzīvo-

tājus Jaunajā 2017. gadā! Novēlu, 
lai miers būtu mūsu dzimtajā Lat-
vijā un arī visā pasaulē! Lai katrā 
ģimenē būtu saticība un miers! 
Lai mums vienmēr ir maize, ko 
uzlikt uz galda! Lauksaimniekiem 
gribu novēlēt, lai būtu laba raža, 
lai kupli ganāmpulki, lai savu sara-
žoto produkciju viņi varētu realizēt 
par adekvātu samaksu! Lai cilvēki 
atrastu laiku arī atpūtai un veltītu 
laiku saviem vaļaspriekiem! Lauku 
ļaudis, sargājiet savu zemi un ne-
atdodiet svešiniekiem! Uzņēmējiem vēlu panākumus biznesā un 
aizsākto darbu un projektu īstenošanu! Novadniekiem vēlu laimi, 
veiksmi un izturību! Laimīgu Jauno gadu!

Viktorija Vengreviča
Ziemassvētkos dzimst 

gaisma, kas nes labestību, 
mīlestību, cerību un prieku. 
Visiem novada iedzīvotājiem 
es gribētu novēlēt pavadīt 
šos svētkus savās mājās un 
būt par savas dzimtenes 
patriotiem. Jo tiešām - ne-
kur nav tik labi kā mājās. 
Es gribētu, lai mēs jaunajā 
gadā būtu dzīvespriecīgāki, 
dzīvotu ar lielām cerībām un 
ar mīlestību. Dāvāsim mīles-
tību sev, saviem tuviniekiem 
un visiem cilvēkiem! Tā ir 
laba Ziemassvētku tradīcija. 
Galvenais mērķis mūsu dzīvē 
ir nodzīvot tā, lai nenožēlotu 
par paveikto, lai būtu cerība 
uz labāko un skaistāko. Svei-
cu svētkos!

Vjačeslavs Aprups
Cienījamie Krāslavas nova-

da iedzīvotāji! Ir pienācis tum-
šākais gadalaiks. Bet kāpēc 
Ziemassvētki ir gaiši? Atbilde 
jāmeklē mūsu sirdīs un mūsu 
prātos. Kā teica Rainis: „Gūt var 
ņemot, gūt var dodot! Dodot 
gūtais - neatņemams.” Palīdzē-
sim tiem cilvēkiem, kam šajā 
dzīvē nav veicies, padarīsim 
viņu dzīvi nedaudz krāsaināku 
un gaišāku!  Esiet laimīgi! Bet 
nemeklējiet laimi un negaidiet 
to, jo tā ir jums blakus - jūsu ģi-
menēs, jūsu draugos, jūsu darba vietās, mūsu novadā, mūsu 
Krāslavā, mūsu Latgalē un mūsu mīļajā Tēvzemē - Latvijā.” No-
vēlu jums pacietību, izturību, strādīgumu un mērķtiecību! Kā 
ārsts novēlu jums – sargājiet savu veselību un rūpējieties par 
to! Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Raimonds Kalvišs
Dārgie krāslavieši, novada 

iedzīvotāji un pilsētas viesi! 
Nemanot ir pagājis kārtējais 
gads, un pavisam drīz mēs ģi-
meņu, draugu un paziņu lokā 
pie kopīgā galda svinēsim 
gada gaišākos svētkus - Zie-
massvētkus! Aizejošais 2016. 
gads ir bijis saspringts, sarež-
ģīts un notikumiem bagāts. 
Gada sākumā esam tikuši 
pie jaunās valdības, kura so-
līja, ka notiks jau sen nepie-
ciešamas reformas izglītībā 
un medicīnā, ka tā spēs celt 

mūsu labklājību un dzīves līmeni. Šobrīd mēs redzam kārtē-
jo valdības krīzi un spēju izdarīt tikai vienu – celt nodokļus. 
Tomēr esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem esam spējīgi 
panākt jaunu, drosmīgu ideju realizāciju, kā arī esošo prob-
lēmu risināšanu. Dārgie novadnieki! Jaunajā gadā novēlu 
ikvienam labu veselību, labklājību, prieku un saticību ģime-
nē. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017. gadu!

Ēriks Zaikovskis:
Sveicu visus Krāslavas nova-

da iedzīvotājus Ziemassvētkos 
un Jaungada svētkos! Lai jūsu 
ģimenēs visi ir veseli, lai tuvi-
nieki vienmēr ir jums līdzās! 
Lai jums vienmēr veicas un 
lai jūsu eņģeļi vienmēr palīdz 
jums visos labajos darbos! 
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sveic krāslavas novada domes
deputāti Ziemassvētkos un Jaungada  svētkos
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un medicīnā, ka tā spēs celt 

mūsu labklājību un dzīves līmeni. Šobrīd mēs redzam kārtē-
jo valdības krīzi un spēju izdarīt tikai vienu – celt nodokļus. 
Tomēr esmu pārliecināts, ka kopīgiem spēkiem esam spējīgi 
panākt jaunu, drosmīgu ideju realizāciju, kā arī esošo prob-
lēmu risināšanu. Dārgie novadnieki! Jaunajā gadā novēlu 
ikvienam labu veselību, labklājību, prieku un saticību ģime-
nē. Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno 2017. gadu!

Ēriks Zaikovskis:
Sveicu visus Krāslavas nova-

da iedzīvotājus Ziemassvētkos 
un Jaungada svētkos! Lai jūsu 
ģimenēs visi ir veseli, lai tuvi-
nieki vienmēr ir jums līdzās! 
Lai jums vienmēr veicas un 
lai jūsu eņģeļi vienmēr palīdz 
jums visos labajos darbos! 

Mīļotie brāļi un māsas Kristū!

Ziemassvētku un Jaungada svētku priekšvakarā Krāslavas novada pensionāru 
biedrība sirsnīgi sveic deputātus, domes darbiniekus un visus, kas atbalsta novada 
pensionāru aktivitātes!
Lai Jaunajā gadā jūs pavada veiksme visos labajos darbos, lai jūsu radiniekiem 
un tuviniekiem ir laba veselība, lai jūsu bērni un mazbērni ir laimīgi! Lūdzam jūs 
neaizmirst par vientuļiem cilvēkiem, apciemojiet viņus, dāvājiet viņiem savas 
sirds siltumu un gaismu! Lai Jums priecīgi Ziemassvētki un lai Jaunais 
2017.gads nes Jums veselību, pārticību un dzīvesprieku!

Sveicu Jūs  diženajos un priecīga-
jos Kristus dzimšanas svētkos!

Jēzus Kristus piedzimšana kļu-
vusi par īpašu notikumu cilvēces 
vēsturē. Pateicoties Kristum, ikvie-
nam ir iespēja atnākt pie Dieva un 
saņemt pestīšanu un piedošanu. Eņ-
ģelis pavēstīja par Kristus piedzim-
šanu un sacīja: „Es jums pasludinu 
lielu prieku, kas visiem ļaudīm no-
tiks: jo jums šodien. Pestītājs dzi-
mis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, 
Tas Kungs” (Lk. 2:10-11).

Cik vienkārši skan šī Evaņģēlija 
patiesība, kas jau vairāku gadsim-
tu garumā piepilda visu apkārtējo 
pasauli ar Dieva mieru un prieku, 
svinībām un gaismu. Dieva Dēls ir 
piedzimis, lai mēs ticētu Viņam, lai 
mums būtu nodrošināta mūžīga dzī-
ve un lai mēs atrastos Viņa aizsar-
dzībā.

Garajā ziemas naktī tumsā deg 
spilgta zvaigzne, kuras gaisma ap-
mirdz Betlēmi. Tā palīdz ganiem, 
bet vēlāk trim Austrumu gudrajiem 
atrast Ķēniņu un Mesiju! Bieži mēs 
lasām Bībelē par to, ka lielo noti-

kumu laikā parasti tiek vērojamas 
spilgtas debesu parādības. Tādos 
gadījumos mēs izjūtam, ka visa pa-
saule ir vienota, ka viss tajā ir sav-
starpēji saistīts. Mēs dzirdam, ka par 
Dieva Dēla atnākšanu mūsu pasaulē 
liecina arī citas zīmīgas pazīmes. 
Zvaigznes neparastais spilgtums pa-
līdzēja atrast Dievu, kurš atnācis pa-
saulē kā Bērns. Interesants ir arī tas 
fakts, ka laikā, kad Jēzus aizgāja no 
šīs pasaules, Golgātas kalnā iestājās 
pilnīga tumsa, bet zeme iedrebējās.

Mūsdienās sakarā ar cilvēku grē-
kiem un egoismu mēs arvien biežāk 
jūtam, kā tiek izjaukts ekoloģiskais 
līdzsvars dzīvajā dabā, un Zeme re-
aģē uz to: palielinās viesuļvētru, ze-
mestrīču skaits, rodas paisuma viļņi, 
ir vērojami ekstrēmi laika apstākļi... 
Tas ir nopietns brīdinājums un at-
gādinājums par to, ka cilvēku grēki 
posta mieru un kārtību pasaulē un 
izjauc visas svarīgākās likumsaka-
rības, kas nodrošina mūsu pasaules 
vienotību. 

Līdzīgi tiem cilvēkiem, kuri  ar 
visu sirdi tiecas uz Mīlestību un 

Taisnību, tie jūt Viņa atnākšanu: tā ir 
velte, kas nes gaismu viņu saprātam 
un sasilda viņu sirdis. No citas puses 
mēs redzam, ka tiem cilvēkiem, kas 
nepieņem Dievu, kas negrib mīlēt, 
piedot, vērsties pie taisnības, piemīt 
viss tumšais, divkosība un arvien 
pieaugošais niknums.

Dārgie brāļi un māsas! Sirsnīgi 
sveicu jūs gaišajos Kristus dzimša-
nas svētkos! Lai miers un mīlestī-
ba ienāk jūsu mājās! Lai šajā dienā 
aiziet nebūtībā visas nedienas un 
aizvainojumi! Lai žēlsirdīgais Dievs 
svētī visas jūsu ieceres un piepilda 
jūsu dzīvi ar prieku un jēgu!

Ar mīlestību – 
priesteris Janušs Bulašs 

Ziemassvētku dievkalpojumu 
saraksts

Priedaines Romas katoļu baznīca 
- 24. decembrī plkst. 18.00 un 25. 
decembrī plkst. 11.00. 

Varnaviču Romas katoļu baznīca 
- 24. decembrī plkst.16.00. 

Kaplavas kapliča - 25. decembrī 
plkst.13.00.

biedrība sirsnīgi sveic deputātus, domes darbiniekus un visus, kas atbalsta novada 

Lai Jaunajā gadā jūs pavada veiksme visos labajos darbos, lai jūsu radiniekiem 
un tuviniekiem ir laba veselība, lai jūsu bērni un mazbērni ir laimīgi! Lūdzam jūs 

Tuvojas Jaunais 2017.gads! 
Jaunu ideju, jaunu perspektīvu, 

jaunu plānu un jaunu projektu īstenošanas gads...
Šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā, pavadot aizejo-

šo gadu, gribu pateikties tūrisma nozares uzņēmējiem, 
amatniekiem, gidiem, Latgales kulinārā mantojuma tīk-
la dalībniekiem par ieguldījumu tūrisma attīstībā. Gribu 
uzsvērt, ka tūristu skaits Krāslavas novadā šogad, salī-
dzinot ar pagājušā gada statistikas datiem palielinājās 
aptuveni par 4%. 

Liels paldies Krāslavas novada domes vadībai un 
deputātiem par mūsu ideju un projektu morālo un  fi -
nansiālo atbalstu. Paldies p/a „Labiekārtošana K” par 
palīdzību ikdienas saimnieciskajos darbos, Krāslavas 
Kultūras namam un Vēstures un mākslas muzejam par 
veiksmīgu sadarbību pasākumu organizēšanā, visām 
Krāslavas novada domes nodaļām un struktūrvienībām 
par atbalstu, sapratni un jaunām idejām, strādājot kopā, 
īstenojot vienu mērķi – attīstot Krāslavas novadu!

Bet nav nekā svarīgāka kā darbs draudzīgā un salie-
dētā kolektīvā... Šogad mūsu TICam piešķīra nomi-
nāciju „Labākais tūrisma informācijas centrs Latgalē 
2016.gadā”. Viennozīmīgi – tas ir mūsu kopīgā darba 
rezultāts! Inta Lipšāne, Edīte Lukša, Juta Bubina, Lidi-
ja Čerņajeva – jūs esat labākā darba komanda!

Mēs dzīvojam skaistākajā Latvijas pilsētā, kas ar kat-
ru gadu kļūst arvien pievilcīgāka un sakoptāka, bet sva-
rīgi ir atcerēties, ka tikai kopīgiem spēkiem un rūpēm 
mēs padarīsim mūsu pilsētu vēl krāšņāku.

Sagaidot 2017.gadu, visiem Krāslavas novada iedzī-
votājiem gribu novēlēt, pirmkārt, stipru veselību un 
mierīgas debesis virs galvas, optimismu, radošās idejas 
un to realizēšanu, labklājību, siltumu, saprašanos un 
uzticību jūsu ģimenēs.

Lai Jaunais 2017.gads ir veiksmīgs, īstenojot jaunus 
projektus! 

Lai katrs Krāslavas iedzīvotājs lepojas ar savu pilsētu 
un vienmēr ar mīlestību saka: „Es dzīvoju vislabākajā 
pilsētā pasaulē”. 

Informācijai: Krāslavas novada TIC un vietējo su-
venīru veikala (pils kompleksā, Pils ielā 2, Krāslavā) 
darba laiks svētku dienās:

24. – 26. decembris: 10.00 – 15.00.
31.decembris – 1.janvāris: brīvdiena. 

 Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja



8

2. decembrī Ludzas Tau-
tas namā notika Latgales 
tūrisma gada pasākums - 
tūrisma konference „Panā-
kumu atslēga mūsu pašu 
rokās”, ko organizēja Lat-
gales reģiona tūrisma aso-
ciācija „Ezerzeme” ar LIAA 
Tūrisma Departamenta 
un Latgales pašvaldību at-
balstu un līdzfinansējumu. 
Konferencē piedalījās vai-
rāk nekā 100 Latgales tūris-
ma speciālisti, pašvaldību 
vadītāji, uzņēmēji un citi in-
teresenti. Tās laikā tiks pār-
runātas nozares attīstības 
tendences 2016. gadā un 
arī nākotnē. Konferences 
dalībnieki dalījās pieredzē, 
stāstot Latgales tūrisma 
veiksmes stāstus un pozitī-
vus sadarbības piemērus.   

Konferences sākumā tās dalīb-
niekus uzrunāja Latgales plāno-
šanas reģiona attīstības padomes 
priekšsēdētāja un Ludzas novada 
pašvaldības vadītāja Alīna Gen-
dele. Atskatu uz aizvadīto tūrisma 
sezonu sniedza Latgales tūrisma 
asociācijas „Ezerzeme” valdes 
priekšsēdētāja Līga Kondrāte. 
Savukārt LIAA Tūrisma departa-
menta vadītāja Inese Šīrava stās-
tīja par Latvijas tūrisma attīstības 
perspektīvām.   Tūrisma portāla 
„BalticTravelnews.com” direk-

tors Aivars Mackevičs, kas bija 
konferences moderators, dalījās 
pārdomās par Latgali kā tūris-
tu iemīļotu ceļojuma galamērķi. 
Vidzemes Augstskolas docents 
Dr.geogr. Andris Klepers runāja 
par Latgales kā tūrisma galamērķa 
nākotnes attīstības tendencēm un 
perspektīvām. 

Konferences otrajā daļā tās da-
lībniekiem bija noderīgi ieklau-
sīties dažādu Latgales tūrisma 
objektu īpašnieku un vadītāju 
pieredzē un padomos par konku-
rētspējīgu tūrisma produktu vei-
došanu, autentisku tūrisma pro-
duktu radīšanu, mūsdienīga un 
inovatīva piedāvājuma ieviešanu. 
Ziemeļlatgales un pierobežas ve-
lomaršrutu eksperte Santa Pa-
egle dalījās pieredzē par Latga-
lei aktuālā velotūrisma attīstību 
un sniedza praktiskus padomus 
veloinfrastruktūras attīstīšanai. 
Balvu novada pašvaldības aģen-
tūras „Ziemeļlatgales biznesa 
un tūrisma centrs” direktore Inta 
Kaļva stāstīja par pieredzi jaunu 
un inovatīvu tūrisma produktu 
veidošanā. Daugavpils viesnīcas 
„Park hotel Latgola” direktore 
Ruta Priede dalījās pieredzē par 
jauninājumiem, jauniem pakal-
pojumiem un piedāvājumiem, kas 
klientos raisa pozitīvas emocijas 
un dod iespēju izjust, izbaudīt 
un izgaršot. Daugavpils pilsētas 
pašvaldības tūrisma attīstības un 
informācijas aģentūras direktore 
Ilona Maksimčika stāstīja par jau-
nā Šmakovkas muzeja koncepciju 
un darbu. Biedrības „Latgales ku-
linārā mantojuma centrs” valdes 
priekšsēdētāja un Krāslavas nova-
da TIC vadītāja Tatjana Kozačuka 
runāja par uzņēmēju sadarbību, 
Latgalē saglabājot kulināro man-
tojumu un attīstot gastronomisko 
tūrismu. Aglonas Maizes muzeja 
vadītāja Vija Kudiņa emocionā-
li pastāstīja savu darba pieredzi, 
strādājot ar tūristiem. Krāslavas 
novada atpūtas bāzes „Lejasma-
las” vadītāja Anna Ļaksa, Preiļu 

novada vīngliemežu audzētavas 
„Ošu mājas” īpašnieks Ainis No-
viks un Riebiņu novada z/s „Juri” 
saimniece Lidija Lubāne – ir tie, 
kas Latgales tūrisma tirgū arī pie-
dāvā autentiskus un konkurētspē-
jīgus tūrisma produktus. Konfe-
rences dalībniekiem bija iespēja 
dzirdēt arī viņu veiksmes stāstus. 
Ludzas novadpētniecības muzeja 
direktore Milāna Bule iepazīstinā-
ja ar Latgalē jaunāko muzeja eks-
pozīciju – Ludzas Lielo sinagogu, 
kuru ikvienam konferences dalīb-
niekam pēc pasākuma bija iespēja 
apmeklēt. 

Konferences noslēgumā tra-
dicionāli tika apbalvoti labākie 
Latgales tūrismā 2016. Nominā-
cijā „Labākā tūristu mītne laukos” 
uzvaras laurus plūca atpūtas parks 
„Silene” (Daugavpils novads).  
Par Labāko tūristu mītni pilsētā 
tika atzīta viesnīca „Homlike ho-
tel” (Daugavpils), Labākais jau-
nais tūrisma objekts – Lūznavas 
muiža (Rēzeknes novads), Inova-
tīvākais tūrisma objekts – Latgalē 
pirmais marķētais velomaršruts 
Nr.34. Ziemeļlatgale. Par 2016. 
gada Labāko tūrisma informācijas 
centru atzina Krāslavas novada 
TIC (vadītāja Tatjana Kozačuka), 
savukārt specbalvu – Simpātiju 
balvu ieguva Šmakovkas muzeja 
gids Aleksandrs Čerņavskis (Dau-

gavpils). Laureāti saņēma balvas, 
ko izgatavoja Līvānu Mākslas un 
amatniecības centrā. 

Vērtējot tūrisma gadu kopu-
mā, Latgales tūrisma asociācijas 
„Ezerzeme” valdes priekšsēdētāja 
Līga Kondrāte atzīst: „Patiešām, 
panākumu atslēga ir mūsu pašu 
rokās, un strādājot saliedētā ko-
mandā, priecājoties par savu ko-
lēģu panākumiem, varam parādīt, 
cik esam stipri un varoši. Neno-
liedzami, ka ļoti svarīgi ir iet līdzi 
laikam, sekot līdzi tūrisma attīstī-
bas tirgus tendencēm un inovāci-
jām. Pirms konferences Latgales 
tūrisma nozares darbiniekiem rī-
kojām apmācību ciklu, kurā lek-
tori sniedza gan jaunas inovatīvas 
zināšanas, gan praktiskus pado-
mus, gan arī novatoriskas idejas. 
Mūsu nozares darbinieki noklau-
sījās šādus apmācību kursus: pro-
fesionālās izdegšanas profi lakse, 
veiksmīga konfl iktsituāciju risi-
nāšana; dažādas paaudzes uz digi-
tālā laikmeta sliekšņa. Kā pareizi 
mūsdienās strādāt ar esošajiem tū-
risma portāliem; darbs tūrismā ar 
mūsdienīgiem datortehnikas risi-
nājumiem; vietas stāsta radīšana. 
Kas ir muzejs mūsdienu izpratnē; 
ideāla fotogrāfi ja tūrismā, pamati 
un praktisks darbs”. 

Lolita Kozlovska
Ivetas Šņepstes foto

PANĀKUMU ATSLĒGA MŪSU PAŠU ROKĀS KRĀSLAVA – 
NACIONĀLAJĀ

 VESELĪGO 
PAŠVALDĪBU

 TĪKLĀ
9. decembrī Slimību profi lakses un 

kontroles centrs (SPKC) organizēja 
Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla 
(NVPT) semināru, kura laikā aplie-
cinājumi par uzņemšanu tīklā tika 
pasniegti 72 pašvaldībām, tostarp 
arī Krāslavas novada  pašvaldībai.

Kopā NVPT šobrīd darbojas jau 
112 pašvaldības. Seminārā Latvijas 
pašvaldību pārstāvjiem tika snieg-
ta informācija par NVPT paveikto 
2016. gadā un plānoto 2017. gadā, 
par Eiropas Sociālā fonda projek-
ta ieviešanas procesa virzību un 
sasaisti starp Veselības ministrijas 
un pašvaldību projektiem un iepir-
kumu organizāciju Eiropas Sociālā 
fonda fi nansētajos projektos.

Atgādinām, ka Nacionālā ve-
selīgo pašvaldību tīkla mērķis ir 
sekmēt labās prakses piemēru, 
pieredzes un ideju apmaiņu starp 
pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības 
un sniegt tām metodoloģisku at-
balstu dažādu sabiedrības veselības 
un veselības veicināšanas jautā-
jumu risināšanā lokālā līmenī un 
paaugstināt pašvaldību darbinieku 
izglītotību sabiedrības veselības un 
veselības veicināšanas jautājumos, 
tādējādi atbalstot veselības, labklā-
jības un vienlīdzīgu iespēju attīstī-
bu reģionālajā līmenī.

Advente ir klusuma laiks - klusumā dzimst 
lielie sapņi, un tikai klusumā dzirdam, kā ie-
skanas cerību zvans. Klausīšanās laiks, kad 
nemiers nerimst, tad sirds ir gatava klausī-
ties. Tas ir mīlestības laiks - ieskatieties tu-
vinieku, draugu acīs! Viņi ilgojas pēc jūsu 
dāvātās mīlestības. Mīlot, iepriecinot, pār-
steidzot un dāvājot viņiem savu uzmanību, 
mēs paši kļūsim labāki. Šis ir līdzcietības un 
labo darbu laiks. Pasaulei nekad nebūs par 
daudz mūsu uzmanības, rūpju, mierinājuma 
vārdu. Padomāsim par tiem, kuriem ir grūti, 
iepriecināsim kādu ar labu vārdu, sarūpētu 
dāvaniņu, ar uzmundrinošu skatienu! Varbūt 
kādam kļūs vieglāk... Adventes laiks ir lūg-
šanas laiks. Ir svarīgi, lai sirdī vienmēr būtu 
maza, klusa lūgsna. Lūgsna par sevi, saviem 
mīļajiem, par tiem, kurus nemīl. Klusa, 
maza, bet nerimtīga lūgsna.

Nu jau otro gadu Krāslavas pamatskolas 
skolotāji pirms pirmās Adventes, 24. no-
vembra pēcpusdienā, pulcējās kopā, lai da-
rinātu Ziemassvētku vainagus tiem, kas daž-
reiz tik ļoti ilgojas pēc uzmanības un atbalsta 
- pilsētas vientuļajiem pensionāriem un veco 
ļaužu pansionātam „Priedes”. Tā bija patie-
šām īpaša radošā labdarības darbnīca, kurā 

valdīja sirsnīga, nepiespiesta un pozitīvu 
domu pārpilna atmosfēra. Lai arī skolotāji 
bija noguruši pēc darba dienas, vainagu da-
rināšana labdarībai deva otru elpu - ne miņas 
no noguruma, ne vārda par skolas ikdienu, 
sarunas it kā par visu un tai pašā laikā ne par 
ko. Kārtējo reizi guvām apstiprinājumu tam, 
ka, kopā darot labus darbus, mēs vairojam 
labestību, savstarpējo sapratni, toleranci un 
iecietību. 

Kamēr skolotāji veidoja krāsainus un 
ar mīlestību darinātus Adventes vainagus, 
kluba „Spicais” dalībnieki aktīvi rosījās at-
klātnīšu darbnīcā - līmēja, grieza, rakstīja, 
lai katrs pensionārs saņemtu arī īpaši viņam 
veltītu apsveikumu.

29. novembra rītā Krāslavas pamatskolā 
notika svinīgs pasākums - pirmās Adventes 
vainaga svecītes iededzināšana, kura laikā 
klātesošie garīdznieki iesvētīja visus darinā-
tos vainagus. Un nu tie varēja doties uz sa-
vām jaunajām mājām!

30. novembrī seši kluba „Spicais” pārstāv-
ji kopā ar Krāslavas novada Sociālā dienesta 
darbiniekiem devās pie pensionāriem ar sa-
rūpētajiem vainagiem un apsveikumiem. 

Atgriezušās no brauciena, meitenes bija 

patīkami satrauktas un emocionāli pacilātas.
Lūk, ko par savām emocijām stāsta viena 

no brauciena dalībniecēm Anda Jakovele: 
„Šī diena bija burvīga, tā bija prieka pilna 
par labi izdarītu darbu. Es satiku vecus, bet 
tik jaukus un sirsnīgus cilvēkus. Kad vēlē-
jām viņiem veselību, es atcerējos kādas ve-
cas tantiņas teikto - veselība ir svarīgākā jeb-
kurā vecumā. Tik tiešām! Arī jauns būdams, 
cilvēks var negaidīti saslimt, gūt traumas... 
Man ir liels gandarījums par to, ka mēs va-
rējām palīdzēt un sasildīt veco un vientuļo 
cilvēku sirdis. Jo Adventes laiks ir laiks, kad 

jāpalīdz citiem, jādara labi darbi un jāsagai-
da svētki priekā un mīlestībā. No sirds vēlu 
visiem šajos svētkos mīlestību, prieku, sati-
cību un veselību!”

Lai Jaunais gads ir bagāts ar labām do-
mām, darbīgām dienām un priecīgiem atel-
pas brīžiem!

Plašāka videoprezentacija - www.krasla-
vaspsk.lv 

LSK un NSK projekta „Tikai kopā sapņi 
kļūst krāsaini” ietvaros

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas psiholoģe 

ZIEMASSVĒTKU DARBNĪCA



9
vestūre

Pārcilājot atmiņas par 
skolu vēsturi novadā, par 
pirmajām atvērtajām un 
slēgtajām skolām gan 
tālā pagātnē, gan mūs-
dienās, domas sniedzas 
līdz izglītības asniem. Pir-
mie izglītības pirmsākumi 
savā novadā, gan kaimi-
ņos, gan Latvijā kopumā 
liek aizdomāties par sko-
las vēstures pētniecību 
gadu ritumā, par tās vēr-
tībām.

  Skolu pirmsākumi ir tā 
laikmeta zīme, bet sko-
lu slēgšana kā laikmeta 
zīme ir nākusi līdz mūs-
dienām.

  Kad Latvijā dibināta 
pirmā skola un kā Latga-
le no tā laika attālināta? 
Kādu iespaidu tas starp-
laiks ir atstājis?

  Pirmā skola Latvijā dibināta 
1211. gadā pie Doma baznīcas - 
Domskola. Gan pati vieta, gan 
Doma baznīca ir pierādījums 
vēsturiskajam notikumam izglī-
tības vēsturē.

Pagāja gadsimti, līdz Latgalē 
sāka parādīties pirmās skolas. 
Tas notika 18.gs. otrajā pusē. Tā 
laika skolas būtu grūti salīdzināt 
ar tagadējām skolām, bet tomēr 
to droši var uzskatīt par labu 
sēklu, kas joprojām dzen asnus, 
cīnoties ar gadsimta uzskatiem, 
tradīcijām, politisko orientāciju 
un daudz ko citu.

Droši varam teikt, ka 18.gs. 
otrā puse ir Latgales tautas vēs-
tures svarīga daļa, jo caur skolu 
sāka veidoties tautas pašapziņa, 
uzskati, zinātkāre un cilvēku 
personība kopumā.

Skolu vēstures tapšanai Lat-
galē ir samērā vēls posms vēs-
turisko apstākļu dēļ, kas atstāja 
iespaidu uz visu dzīvi.

Ir jāatzīmē, ka pirmā jezuītu 
skola Dinaburgā (Daugavpilī) 
tika atklāta 1625. gadā, tā bija 
pirmā skola Latgalē, kaut gan 
bija domāta muižnieku un ba-
gāto vecāku bērniem. Ja par at-
skaites punktu no pirmās skolas 
dibināšanas ņem šo gadu, tad 
šogad apritējis 391 gads. Iespē-
jams, ka tur mācījās arī jaunieši 
no Krāslavas.

1732. gadā ar Infl antijas stā-
rasta Jana Ludviga Plātera (viņš 
bija Plāteru dzimtas pirmais 
Krāslavas īpašnieks) atbalstu 
tika piedāvāta ēka un atvērta 
ģimnāzija muižnieku bērniem, 
bet zemnieku bērniem 2-3 rei-
zes nedēļā notika katehisma 
mācīšana muižās, ceļu krusto-
jumos, kapsētās pie lielajiem 
krustiem. Katehisma grāmata 
bija vienīgā lasīšanas iespēja. 
Caur to tika dota prasme lasīt 
un garīgi audzināt.

Grāmatā „Ieskats Latga-
les skolu vēsturē” (N.Rudko, 
P.Trejuks,1990., Viļāni) daļēji 
var izsekot Krāslavas un Dag-
das novadu pirmo skolu hrono-
loģijai.

Tad lūk, vecākā skola mūsu 
pusē ir Pustiņas (Robežnieku) 

draudzes skola, kura dibināta 
1748. gadā. Draudzes skolās 
bija 2 gadu apmācības laiks.

Dagdas draudzes skola tika 
atvērta 1749. gadā, bet Bukmui-
žas (Ezernieku) draudzes skola 
- 1750. gadā.

Minēto un citu skolu dibi-
nātājs bija Dagdas muižkungs 
grāfs Augusts Hilzens, kā arī 
centīgais un pašaizliedzīgais 
skolotājs Miķelis Rots, kurš 36 
gadus Dagdas apkārtnē vadīja 
mācības, dzīvoja starp zemnie-
kiem un nesa gaismu tautai.

Mācības biežāk notika baz-
nīckungu mājās, kur arī garīdz-
nieki, ērģelnieki vadīja apmā-
cības. Tās notika poļu valodā, 
kopš Latgales pievienošanas 
Krievijai 1772. gadā - arī krievu 
valodā.

Citos vēsturiskajos apcerēju-
mos par pirmās skolas dibinā-
šanu Krāslavā tiek minēts 1751. 
gads. Ja ņem vērā šo gadskaitli, 
tad šogad apritēja apaļš skaitlis 
- 265 gadi.

Nav konkrētu ziņu, kas skolu 
dibinājis un kur tā darbojās. Bet 
tas bija laiks, kad tika uzsākta 
mūra katoļu baznīcas celtniecī-
ba Krāslavā, aizsākta lāzaristu 
misijas darbība, gan enerģiskā 
grāfa Konstantīna Plātera rosī-
ba. Tas dod pārliecību, ka 1751. 
gads ir taciņa uz krāslaviešu iz-
glītību.

1755. gadā Konstantīns 
Plāters iedalīja zemes gabalu 
draudzes skolas vajadzībām, 
bet skolas uzturēšanu uzticēja 
Krāslavas klostera mūkiem.- 
misionāriem. Arī šai skolai ap-
ritējuši jau 260 gadi. Gadu ziņā 
skolu vēsture ir iespaidīga.

 Krāslavai un ne tikai īpašu 
akcentu izglītības gaisotnes vei-
cināšanā piešķīra katoļu Garī-
gais seminārs, kurš darbojās no 
1757. gada līdz 1843. gadam. 
Tā bija pirmā augstākā mācību 
iestāde tagadējās Latvijas teri-
torijā, salīdzinājumam - Jelga-
vas Pētera akadēmija dibināta 
1775. gadā.

 Garīgā semināra pastāvēšana 
veicināja kopīgu izglītošanos 
klostera bibliotēkā, caur kuru 
semināra 86 gadu garajā vēstu-

rē izgāja 253 izglītību ieguvuši 
priesteri, kuri veicināja izglī-
tības gaisotni Latgalē. Lielu 
darbu izglītības laukā veica arī 
žēlsirdīgo māsu kongregācija.

2017. gadā atskatīsimies uz 
Krāslavas Garīgā semināra 260 
gadiem, kas liek mums iedziļi-
nāties arī baznīcas un izglītības 
vēsturē.

Skolu hronoloģijā tiek minēts 
arī 1770. gads, kad Krāslavā 
darbojās vācu skola, kurā mācī-
jās 12 skolēni.

1789. gadā Krāslavā tika at-
vērta žēlsirdīgo māsu skola, 
kur apmācīja darbam skolā un 
slimnīcā.

Atvērto skolu pastāvēšanas 
laiks bija ļoti dažāds - vienas 
darbojās vairākus gadu desmi-
tus, citas tika slēgtas ātrāk.

Mainījās arī skolu nosauku-
mi, bija tā saucamās „ganu” 
skolas un tautskolas, kas bija 
paredzētas zemnieku bērniem, 
mācību laiks tajās bija 2 - 3 
gadi.

Laika griežos viss radikāli 
mainījies un pazudis, izglītība ir 
ieminusi pavisam jaunu virzie-
nu, tomēr vēsturiskās liecības, 
dati un atmiņas kā zelta graudi 
iebirst no tālās pagātnes un pa-
liek spīdēt, atgādinot avotu, kur 
sākas tecējums.

 Un tāpēc pārdomās par sko-
lu pirmsākumiem, par tautas 
kultūras pirmavotiem rodas 
jautājums - vai mūsdienu sko-
lu pastāvēšanas un slēgšanas 
vēsture izturēs tik garus gadus? 
Kur mēs to ierakstām, kā kop-
jam, vai pietiekami?

 No pirmskara laika mums ir 
saglabājies „Daugavpils apriņ-
ķa skolu albums. 1938.” ar fo-
togrāfi jām. Tajā ir visu pagastu 
skolas ar fotogrāfi jām, kurās 
var redzēt skolotājus, skolēnus, 
skolu ēkas, kas dod tā laika vi-
zuālo priekšstatu.

Grāmatas „Ieskats Latgales 
skolu vēsturē” (1990), autori 
skrupulozi iedziļinājušies Rē-
zeknes un Viļānu puses skolu 
vēsturē, bet tikai nedaudz pie-
minot pirmās skolas pie mums.

Daudz plašāks materiāls 
par Krāslavas rajona skolām 

atrodams grāmatā „Krāsla-
vas rajona skolu vēsture”, ko 
1997. gada izdeva par Krāsla-
vas rajona skolu valde fi nanšu 
līdzekļiem. Materiālus apko-
poja A.Petaško, A.Fleišmans, 
S.Leikučs, Z.Meldere, 
R.Vekšina, J.Gekiša. Materiāls 
tika iegūts no skolām, kur dar-
bojās novadpētniecības un sko-
lu vēstures pulciņi, kuros tika 
vākti un apkopoti dažādu gadu 
materiāli par skolu vēsturi. Šie 
materiāli ir tāli no īstās Krāsla-
vas rajona skolu vēstures, tomēr 
tie ir, jo pašreiz arī to vairs ne-
būtu.

Tie gadi bija radošu, enerģis-
ku skolu novadpētnieku darbs, 
ko vadīja un koordinēja Krāsla-
vas rajona Skolēnu interešu 
centrs, strādāja rajona skolotāju 
novadpētnieku metodiskā ko-
misija, bet... pienāca gads, kad 
metodisko komisiju vadītājiem 
nolēma nemaksāt par darbu, jo 
kādam kļuva žēl apmaksāt no-
vadpētnieku darbu un komisija 
tika likvidēta. Katrs skolotājs ar 
savu novadpētniecību sāka „vā-
rīties” savā skolas katliņā.

Kopš tā laika no rajona/no-
vada kartes pazudušas vairākas 
skolas, tagad par tām nekur nav 
atrodama nekāda informācija: 
kad slēdza, kādi skolotāji strā-
dāja, cik skolēnu mācījās, kādās 
ēkās skola darbojās, kur pali-
ka skolas vēstures hronika pēc 
skolas slēgšanas...

Bet gribas atgādināt, ka re-
publikā pastāv Latvijas skolu 
muzeju biedrība un Rīgas pilsē-
tas skolu muzejs.

Vai nav pienācis laiks, ga-
tavojoties Latvijas simtgadei, 
padomāt, izlemt un apkopot no-
vada skolu vēsturi arī par slēg-
tajām skolām?

Ne zemnieki, ne jūrnieki, ne 
aktieri, ne uzņēmēji par skolām 
nerakstīs, tas jādara pedago-
giem, jo skola tomēr bija un būs 
gaismas logs un katra skolotāja 
dzīves daļa. Arī izglītības lauks 
ir jākopj.

Janīna Gekiša
Foto - Krāslavas pagasta 

pamatskola 1930-tos gados

PIRMIE ASNI IZGLĪTĪBAS DRUVĀ LATGALĒ
VALSTS ĢIMNĀZIJU 

METODISKO 
DARBINIEKU 
SEMINĀRS 

2008. gadā mūsu skola ieguva 
Valsts ģimnāzijas statusu, un visu šo 
laiku, aktīvi iesaistoties valsts ģim-
nāziju organizētajos pasākumos, tas 
ir, semināros, konkursos, olimpiādēs, 
kā arī paši organizējot šāda veida 
pasākumus, apliecinām savu profe-
sionalitāti un gatavību sadarbībai. 

Šī gada 9.decembrī Krāslavas Valsts ģimnā-
zija pirmo reizi rīkoja semināru valsts ģimnā-
ziju vadības pārstāvjiem – direktoru vietnie-
kiem izglītības, audzināšanas un metodiskajā 
jomā. Seminārā piedalījās 13 valsts ģimnāziju 
pārstāvji, lektore Dr.paed.Anita Skalberga un 
Krāslavas novada domes Izglītības un kultū-
ras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne. 

Seminārs sākās ar Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas ansambļa „Krāslaviņa” uzstāšanos 
un direktora Jāņa Tukāna uzrunu. Krāslavas 
novada domes Izglītības un kultūras noda-
ļas vadītāja Lidija Miglāne savā runā sv eica 
klātesošos un uzsvēra, ka valsts ģimnāzija 
ir metodiskais centrs, no kura vienmēr tiek 
saņemts atbalsts, palīdzība un pieredze, kā 
arī rosināja meklēt jaunus ceļus nepārtrauk-
tam attīstības procesam. Tad semināra dalīb-
niekiem tika sniegta neliela informācija par 
mūsu skolas vēsturi, ikdienu, sasniegumiem.

Semināra galvenajā daļā dr.paed.Anita Sk-
alberga runāja par vērtību un tikumu izvēli 
mūsdienu mācību stundā, uzsverot, pirmkārt, 
ģimenes lomu ikviena skolēna personības 
pilnveidē, kā arī skolas pozitīvi emocionālās 
vides nepieciešamību veiksmīga mācību un 
audzināšanas procesa īstenošanā. 

Nebūt ne mazāk svarīga bija arī pieredzes 
apmaiņa, kas notika trijās darba grupās, ku-
ras vadīja direktora vietniece mācību jautā-
jumos Anna Juškeviča un izglītības metodiķe 
Sandra Nemeņonoka (darba grupa „Metodi-
ķa darbības virzieni”), angļu valodas skolo-
tāja Ļubova Makareviča un krievu valodas 
skolotāja Dina Skudra (darba grupa „Digi-
tālo prasmju jēgpilna izmantošana mācību 
procesā”) un dr.paed.Anita Skalberga un 
latviešu valodas un literatūras skolotāja Dai-
na Andžāne (darba grupa „Stundas sākums 
veiksmīgai stundas norisei”). Semināra da-
lībnieki dalījās pieredzē, bija daudz intere-
santu ideju par pedagogu inovatīvo darbību, 
skolotāji stāstīja, kādas jaunas mācību meto-
des un formas izmanto ikdienā. Grupu darba 
noslēgumā vadītājas apkopoja iegūto infor-
māciju un prezentēja to klātesošajiem. 

Semināra noslēgums bija Krāslavas nova-
da Tūrisma informācijas centrā, kur tūrisma 
speciāliste Inta Lipšāne aizrautīgā stāstījumā 
viesus iepazīstināja ar Krāslavas vēsturi, kā 
arī piedāvāja nodegustēt „Latgales kulinārā 
mantojuma centra” sarūpētos gardumus. 

Semināra dalībnieki bija sajūsmā par 
mūsu, latgaliešu, sirsnību, atsaucību un „ko-
losāli un jēgpilni” organizēto pasākumu, kad 
„piektdienas vakars tālu prom no mājām ne-
maz nešķiet drūms”. 

Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece 
audzināšanas jautājumos
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Valentīnas dzimtene ir Alūksne. 
Jau bērnībā viņa bija radusi pie dar-
ba – ģimene agri zaudēja tēti. Viņas 
pirmais sapnis bija mediķa profe-
sija, bet pēc astotās klases mamma 
nepalaida meiteni projām no ģime-
nes. Arī skolotāji ieteica turpināt 
izglītoties Alūksnes vidusskolā, pēc 
kuras absolvēšanas jauniete uzsāka 
studijas Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā, agronomijas fakultā-
tē. Tur arī satika savu otro pusīti 
– Jevgēniju. Katrs bija sava rajona 
saimniecības stipendiāts, pēc tā lai-
ka likumiem trīs gadi bija jāatstrādā 
savā saimniecībā. Topošā ģimene 
nolēma reģistrēt savas attiecības, 
pirms pabeidz studijas, un tādejādi 
varēja izvēlēties vienu no divām 
vietām, kur vīt ģimenes ligzdiņu. 

1979. gadā jaunie speciālisti Jev-
gēņijs un Valentīna ieradās Indrā 
un uzsāka darbu Kaļiņina kolhozā. 
Valentīna kļuva par linkopības ag-
ronomi, dzīvesbiedrs - sēklkopības 
speciālists. Linu sējplatības kolhozā 
bija vairāk nekā 200 hektāru, Va-
lentīnas atbildības laukā nokļuva 
viss tehnoloģiskais process - sākot 
no augsnes apstrādes līdz pat ražas 
novākšanai un nodošanai Krāslavas 
linu fabrikā pārstrādei. Jaunā spe-
ciāliste darbā tika ievērota un viņai 
piedāvāja atbildīgāku amatu -- ie-
cirkņa agronome. Dažādu apstākļu 
dēļ, kādu laiku viņai nācās pastrādāt 
arī kā galvenajai agronomei, taču 
vislielākais darba stāžs iekrāts ag-
roķīmijas agronoma profesijā tajā 
pašā Kaļiņina vārdā nosauktajā kol-
hozā. Kad Latvija atguva neatkarī-
bu, Indrā izveidojās paju sabiedrība  
„Indrāni”, kurā Valentīnai strādāt 
nenācās, jo tobrīd viņa atradās dek-
rēta atvaļinājumā. 

Kamēr bērni auga, vecā saimnie-
košanas sistēma laukos bija beigusi 
pastāvēt, un Valentīnai nācās strādāt 
darbus, kas nebija saistīti ar iegūto 
profesiju. Viņa izbaudīja bērnudār-
za vadītājas maizi, Indras vidussko-
lā strādāja par ārpusstundu darba 
vadītāju, kādu laiku bija Indras vi-
dusskolas ēdnīcas vadītāja. Pārtrau-
kums profesionālajā darbībā ieilga 
vismaz uz trim gadiem, līdz saņē-
ma piedāvājumu kļūt par pagasta 
lauksaimniecības konsultanti. Līdz 

pat šai dienai Valentīna atbildīgi 
pilda savus darba pienākumus, da-
rot pat vairāk, nekā no viņas prasa. 
Dzīves pieredze liecina, ka Latvijas 
Lauksaimniecības akadēmija deva 
ļoti labas zināšanas, bet, viņasprāt, 
efekts būtu vēl lielāks, ja pēc pa-
matskolas būtu devusies mācīties 
uz profesionālo skolu un pēc tam 
uz augstskolu. Lai uzlabotu savu 
fi nansiālo stāvokli, studiju gados 
Valentīna strādāja pastāvīgā darbā 
slimnīcā par sanitāri. Viņa vienkārši 
nevarēja gaidīt fi nansiālo palīdzību 
no mājām – pēc tēva nāves mamma 
bija vienīgā naudas pelnītāja, uz vi-
ņas pleciem bija trīs bērni. 

Savā profesijā Valentīna ir strā-
dājusi gan plānotās, gan tirgus 
ekonomikas sistēmā – ir iespēja 
salīdzināt. Kā speciālistei atbildība 
bija liela, gan strādājot kolhozā, gan 
pašreizējā amatā. Arī cilvēku loks, 
ar kuriem jākontaktējas ikdienā par 
darba jautājumiem, nav sarucis, 
vienīgi risināmo problēmu loks ir 
mainījies. Tas prasa lielāku zināša-
nu bagāžu, attiecīgi nākas regulāri 
mācīties. 

Valentīna: „Cilvēki nāk pie kon-
sultanta ar ļoti dažādiem jautāju-
miem, šodien man jābūt zinošai ne 
tikai agronomijā, bet jāizprot arī 
zootehniķa, veterinārārsta, jurista, 
grāmatvedības un citu speciālistu 
jautājumu loks. 

Šodien ļoti jāmāk strādāt ar iedzī-
votājiem, jo manu kabinetu apmek-
lē dažādi cilvēki, tostarp arī grūtībās 
nonākušie un ar visu neapmierinā-
tie. Ļoti smagi tiek risināti zemes 
jautājumi - ir daudz problēmu. Sā-
pīgi, kad neko nevari līdzēt, jo ze-
mes jautājumos daudz ir atkarīgs 
no tā, cik kvalitatīvi paveikts darbs 
pirms 10-15-20 gadiem. Viens ne-
pareizi uzrakstīts iesniegums dažam 
rada tādas sekas, ka vairs nav viegli 
kaut ko vērst par labu. Vai arī cits 
piemērs - pirms gadiem 20 cilvēki 
vieglprātīgi sacīja: „Ai, kam man 
to zemi vajag, kamdēļ man jākārto 
dokumenti!” Pagāja laiks, un izrā-
dījās, ka to ļoti vajag, lai ir, ko atstāt 
bērniem vai mazbērniem. 

Darbā man nav jāzina absolūti 
viss, bet man tiešām precīzi jāzi-
na, kur un pie kāda speciālista no-

virzīt cilvēku, lai viņa jautājums 
tiktu risināts. Līdz ar to visu laiku 
ir jāmācās, turklāt, ja nepilnveido-
si sevi profesijā, tad pavisam drīz 
vairs neko nezināsi ne par jauniem 
preparātiem, ne par mūsdienīgu teh-
niku, ne par jaunajām tehnoloģijām. 
Ļoti vērtīgas ir citu speciālistu kon-
sultācijas, dažādi LKC semināri, arī 
pieredzes apmaiņas braucieni. Starp 
citu, pirmais, kas man bija jāapgūst, 
kad iesāku strādāt brīvā tirgus eko-
nomikas sistēmā, bija datorzinības. 
Tie bija pirmie kursi, kas ļoti labi 
palikuši atmiņā.”

Protams, viena daļa zemnieku 
gāja savu ceļu, bet liela daļa to, 
kuri šodien veiksmīgi saimnieko, 
savu izaugsmi sāka tieši no Valen-
tīnas darba kabineta. Ja šodien viņš 
sasniedzis tādu izaugsmes līmeni, 
ka pēc padoma vairs nav jānāk, ar 
visu tiek galā patstāvīgi, tad tas arī 
bija viņas galvenais uzdevums - to 
panākt. 

Jevgēņijs un Valentīna var le-
poties ar trīs bērniem un četriem 
mazbērniem. Nikolajs ir vecākais 
bērns, pēc vidusskolas sāka apgūt 
telekomunikācijas RTU studiju 
programmā, taču pēc gada nolēma 
izglītoties koledžā, kur apguva lī-
dzīgu specialitāti, un šodien strādā 
fi rmā. Dienējis Latvijas armijā, ar 
ko ļoti lepojas, un mamma atstāsta 
viņa vārdus: „Lūk, tā ir īsta dzīves 
skola!” 

Vidējā meita Tatjana izskolojās 
par juristi, ieguva arī pedagoģisko 
izglītību, šodien tomēr strādā kā 
juriste. Arī jaunākā meita Alla pēc 
izglītības ir juriste, taču turpina iz-
glītošanos NVA programmā, kas 
sagatavo lietvežus. Visiem Bārtuļu 
bērniem ir savas ģimenes, katrā - pa 
dēlam, Tatjanai pat veseli divi! In-
teresanti, kāpēc ne dēls, ne meitas 
negāja mammas vai tēva pēdās un 
nesaistīja savu dzīvi ar laukiem?

Valentīna vispirms atjoko: „Uz 
mammu un tēti skatoties, laikam 
saprata, ko nozīmē strādāt lauk-
saimniecībā... Dēls varbūt būtu 
palicis laukos, ja pastāvētu kolhozi 
vai mums pašiem būtu lielsaimnie-
cība, jo tehnika viņam patīk kopš 
bērnības un kolhoza laikā viņš pat 
piestrādāja par kombainiera palīgu, 

darīja citus darbus.. Taču pārmaiņu 
laikā mēs nolēmām, ka iztiku pel-
nīsim ar savām smadzenēm, mums 
nebija tehnikas, lai piemājas saim-
niecību izvērstu par lielsaimniecību 
un ražotu lauksaimniecisko produk-
ciju lielajam tirgum. Līdz ar to ne-
bija arī īpašas nepieciešamības mu-
dināt bērnus domāt par to, ka kādu 
dienu būs jāpārņem tēva un mātes 
saimniecība. Dēls dzīvo Rīgā, mei-
tas Daugavpilī, cik zinu, neviens 
neplāno pamest Latviju.”

Visas sarunas gaitā Valentīna 
nelietoja skaļus vārdus par patrio-
tismu. Mīlestību pret dzimteni uz-
skata par pašsaprotamu lietu. Kad 
Latvija atguva neatkarību, viņai tika 
izsniegta nepilsoņa pase. Pēc kāda 
laika savējiem sacījusi: „Cik ilgi 
varu staigāt ar nesaprotamu pasi, 
iešu iesniegt dokumentus pilsonības 
iegūšanai!” 

Savu sapni Valentīna bez problē-
mām piepildīja 2008. gadā. Latvie-
šu valodu bija apguvusi vēl bērnībā, 
jo, Alūksnes pusē uzturoties, latvie-
šu bērnu pulkā nebija grūti iemā-
cīties sarunvalodu. Papildus nācās 
mācīties latviski rakstīt un Latvijas 
vēsturi. Nesenais pašvaldības ap-
balvojums, kas tika pasniegts Valsts 
dzimšanas dienā, ir ļoti likumsa-
karīgs. Bet ko pašai Valentīnai tas 
nozīmē?

„Šis Atzinības raksts laikam ir 
novērtējums ne tikai manam dar-
bam, bet arī visu to cilvēku ieguldī-
juma novērtējums, kuri man blakus 
dzīvo un strādā,” uzsver balvas sa-
ņēmēja. „Indrā kopumā nostrādāti 
jau 37 gadi, kurus esmu veltījusi 
savas dzimtās puses izaugsmei.” 

Visu dzīvi Valentīna bijusi arī 
sabiedriski aktīva un pamanāma. 

Ne velti Atzinība viņai pienākas arī 
par nesavtīgu ieguldījumu pagasta 
atpazīstamības veicināšanā un aktī-
vu sabiedrisko darbību. Tā faktiski 
ir viņas dzīves otra daļa. Kolhoza 
laikā ne tikai dziedāja vietējā vokāli 
instrumentālajā ansamblī un spēlēja 
amatierteātrī līdz tā pēdējai pastāvē-
šanas dienai, bet arī pati organizēja 
pasākumus. Turklāt sabiedriskajās 
aktivitātēs iesaistīja arī savu ģimeni, 
kas ilgus gadus koncertēja dziedošo 
ģimeņu „Spietā” Indrā un Krāslavā. 
Reiz viņus Indrā fi lmēja pat Latvi-
jas televīzijas raidījumam. Laikam 
ritot, Valentīna pievērsusies pasāku-
mu organizatoriskajai pusei, palīdz 
Tautas nama vadītājai to sarīkošanā. 
Dažus pasākumus izdomā pati, pat 
veido jaunu tradīciju. Indrā jau no-
svinēti kāpostu svētki, ķirbja svētki, 
nākamgad būs tomātu svētki. 

Valentīna: „Šos pasākumus iz-
domāju pati, un to jēga ir plaši un 
detalizēti iepazīstināt ar kādu vienu 
kultūru. Izrādās, cilvēkiem tas ļoti 
patīk. Piemēram, ideja par ķirbjiem 
man ienāca prātā, risinot pašas ve-
selības problēmas un pievēršoties 
ķirbju lietošanai pārtikā. Izrādījās, 
ka tiem ir plašs pielietojums, taču 
iedzīvotāji zināšanu trūkuma dēļ 
ķirbjus nenovērtē un pielieto šauri - 
lopbarībai, varbūt kādu putru uzvā-
ra. Kad es visu izpētīju, ļoti gribējās 
dalīties zināšanās ar citiem.”

Ar savām sabiedriskajām aktivi-
tātēm Valentīna veicina pašas pa-
gasta atpazīstamību – Indru labprāt 
apmeklē tuvāki un tālāki ciemiņi, jo 
garlaikoties te nudien nevajadzēs. 
Drīzāk nepietiks laika, lai visu šeit 
iepazītu. 

Juris Roga, autora foto

LAUŽOT VIĻŅUS
Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltītajā pasākumā tika godināti 

vairāki mūsu novada darbarūķi, tostarp Indras pagasta lauksaimniecības konsultan-
te, kvalificēta agronome Valentīna Bārtule, kura saņēma Atzinības rakstu par ilggadīgu 
un godprātīgu darbu, nesavtīgu ieguldījumu pagasta atpazīstamības veicināšanā un ak-
tīvu sabiedrisko darbību. 

13. decembrī Krāslavas 
Mākslas skolas pedagogi 
aicināja vecākus un citus 
interesentus uz skolas au-
dzēkņu radošo darbu izstā-
des atklāšanu. Jauno māks-
linieku darbi skolas izstāžu 
zālē būs apskatāmi no 13. 
līdz 15. decembrim un no 
19. līdz 21. decembrim, pēc 
tam bērni tos saņems atpa-
kaļ savā īpašumā un varēs 
tos uzglabāt, dāvināt, izro-
tāt savu dzīves telpu vai iz-
mantot citādi. 

Krāslavas Mākslas skolas pe-
dagoģe Maija Šuļga pastāstīja, ka 

tāda liela izstāde ar bērnu labāka-
jiem pusgada darbiem laikam ir 
vien kādu otro reizi skolas pastā-
vēšanas vēsturē. Šī ir lieliska ie-
spēja vecākiem redzēt savu bērnu 
labāko veikumu, bet visi pārējie 
skaistie darbi būs apskatāmi ska-
tēs, kuras pašreiz ir sagatavošanas 
procesā. Darbu skates ir pusgadā 
paveiktā apkopojums.  

Pēc iepazīstināšanas ar Mākslas 
skolas pedagogiem, kas strādā ar 
vecāku bērniem skolā, Maija pa-
stāstīja, kā ierīkota izstāde. Zālē 
apskatāmi jaunāko klašu glez-
niecības un zīmēšanas darbi, bet, 
sākot ar trešo klasi, apskatāmi 

telpiskie radošie darbi – vaska 
batika, stikla apgleznošana, at-
klātnes. Lai arī šajā izstādē nav 
redzami trešklasnieku zīmējumi 
un gleznas, tas nenozīmē, ka viņi 
neglezno.

„Skolas pedagogiem ir liels 
prieks par bērnu radošumu, kas 
izpaužas viņu darbos, liels prieks 
par mazo audzēkņu sasniegu-
miem, skolotāji ir sajūsmā. Ceru, 
ka šī izstāde kļūs par skolas tradī-
ciju, kā neliels veltījums bērniem, 
vecākiem un pilsētai.” 

Skolas direktors Valdis Pauliņš 
neslēpa patīkamo pārsteigumu 
par kuplo izstādes apmeklētāju 

pulku, kas, viņaprāt, liecina par 
to, ka vecāki interesējas par sa-
viem bērniem, un tas ir apsvei-
cami. 

Pasākuma noslēgumā bērniem 

tika piedāvāts neliels mielasts - 
saldumi un piparkūkas.

Juris Roga,
 autora foto

 VELTĪJUMS BĒRNIEM, VECĀKIEM UN PILSĒTAI
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 „NIKOLAUSTAG“
SVĒTKI DAUGAVPILS 

UNIVERSITĀTĒ
Decembris ir tumšākais mēnesis diennakts cikla ziņā, 

bet ļoti gaišs pateicoties saviem daudzajiem svētkiem.
Daugavpils Universitātes Vācu valodas tālākizglītības 

centrs dāvāja brīnišķīgu iespēju reģiona skolēniem, kuri 
mācās vācu valodu, iejusties „Nikolaustag”- Svētā Nikola-
ja dienas svinēšanā pēc vācu tradīcijām.

Mūsu skolas skolēniem dalība šajos svētkos jau ir kļuvu-
si par jauku tradīciju.

Arī šoreiz 08.12.2016. mēs devāmies uz DU lielo aulu kopā ar deviņu 
citu skolu pārstāvjiem no Latgales un Lietuvas. 

Šoreiz visčaklākie vācu Ziemassvētku dziesmu dziedātāji un dzejoļu 
lasītāji no mūsu skolas bija 9. un 11. klases skolēni - Rihards Misjuns, 
Rihards Plociņš, Sintija Skerškāne, Edvīns Gorenko, Armands Rabke-
vičs, Alise Samsonoviča, Ieva Skerškāne, Oskars Vaivodišs, Raimonds 
Gorenko, Emīlija Vagale.

Universitāte mūs sagaidīja ar mājīgi klātiem saldumu galdiem, kā arī 
gardajām balvām, kuras saņēmām pēc uzstāšanās. Koncerts bija izde-
vies krāsains un sirsnīgs. Viens vakars, kurā iepazinām jaunus Vācu 
kultūras elementus un pielietojām savas svešvalodu zināšanas.

Esam pateicīgi visiem pasākuma organizatoriem, kā arī skolas admi-
nistrācijai par transporta un rekvizītu izmaksu kompensēšanu.

                                                                                    Romualda Veštere, 
                                Krāslavas Valsts ģimnāzijas vācu valodas skolotāja

Pirms svētkiem Ziemassvētku vecītis ir tik aiz-
ņemts ar dāvanu sarūpēšanu, ka šajā gadā mēs, klu-
ba „Spicais” rūķīši, nolēmām viņam doties talkā. 
3. decembra rītā mēs pulcējāmies Krāslavas bērnu 
sociālās rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”, lai uzzi-
nātu, ko tad dāvanās šogad vēlas centra bērni. Kopā 
ar mazajiem bērniņiem zīmējot, krāsojot un runājo-
ties, mēs uzrakstījām īpašas vēstules Ziemassvētku 
vecītim ar bērnu mazajiem, bet tik ļoti izlolotajiem 
sapnīšiem. Savukārt lielākiem bērniem mēs bijām 
iedrošinājums tam, ka brīnums piepildās tikai tad, ja 
tam tic!

Viena no kluba „Spicais” aktīvajām rūķu meite-
nēm, pirms ieiet centrā, jautāja: „Ko darīt, ja bērniņš 
gribēs, lai Ziemassvētku vecītis viņam atdod mam-
mu?” Es mazliet apjuku, jo tajā brīdī nezināju, ko 
īsti teikt. Laimes dzirkstelītes mammas acīs, tēta sejā 
viegls smaids, un pie abu vecāku rokām cieši turas 
enerģijas un prieka pilni bērni – pēc šādas ģimenes 
ainas, kur laimīgā ģimenē aug laimīgi bērni, ilgojas 
teju ikviens. Taču bieži vien tā tas nav… Tiesa, mēs 
nevaram apsolīt mammu un tēti, bet jaukus mirkļus, 
sirsnīgu sarunu, kas liek justies vajadzīgam, nozīmī-
gam, saprastam, mēs varam. Es priecājos, ka mūsu 
bērni par to aizdomājās un bija atklāti, pretimnākoši, 
pieejami un atrada kopīgo valodu ar ikvienu rehabili-
tācijas centra bērniņu.

Otrs mūsu dienas galapunkts bija veco ļaužu pan-
sionāts „ Priedes”. Šoreiz bijām patiešām apjukuši, jo 
īsti nezinājām, kā lai veidot sarunas par mistisko Zie-
massvētku vecīti un vēl kopā ar katru pansionāta ie-
mītnieku uzrakstīt viņām vēstuli par saviem sapņiem 
un vēlmēm. Taču izrādījās, ka mūs tur ļoti gaidīja, 
sarunas raisījās pašas no sevis. Gan vecie ļaudis, gan 
rūķu meitenes drīz vien atrada kopīgo valodu. Pro-
tams, katrs ir savādāks, katram ir bijusi sava dzīves 
skola, taču pats jaukākais, kas bija lasāms veco ļaužu 
acīs, bija tas, ka viņi varēja vienkārši aprunāties, pa-
jokot un ļauties atmiņām, nepiespiesti būt uzklausī-
tiem. Rūķu meitenes ar katru aprunājās, uzklausīja 
viņa vēlmes. Meitenes gan teica, ka vecajiem ļaudīm 
pārsvarā viss ir, bet viņi vis tic brīnumam un pārstei-
gumiem. Jūtamies bezgala priecīgi, ka mēs būsim 
maza daļiņa no viņu Ziemassvētku pārsteiguma!

Kā jutās rūķu meitenes un ko viņas domā par šo 
gājienu?

Faustina Podjava - Kas ir advente? Advente ir 
klusuma laiks, kad mēs visi gaidām Ziemassvētkus. 
Un šajā laikā darām daudz labu lietu, un viena no tām 
ir bērnu nama un pansionāta apmeklējums.

Sestdien kopā ar skolotāju Veltu un citiem skolē-
niem mēs bijām bērnu namā, mēs bijām rūķīši, kuri 
atnāca pie bērniem, lai uzrakstītu Ziemassvētku vecī-
tim vēstuli. Mēs bijām tur ne tik ilgi, bet pa šo īsu brī-
di es tiku pārpildīta ar tik brīnišķīgam un neaprakstā-
mām jūtam un emocijām, ka es labprāt ietu uz turieni 
vēl un vēl. Liekas, pavisam vienkāršs darbs - aiziet 
pie bērniem, bet tā nav. Tu redzi, kā viņi smaida, kā, 
rakstot vēstules, ar visu sirdi cer, ka tā tas notiks, kā 
viņi priecājas, redzot kādu, kurš ir atnācis tieši pie 
viņiem, kā nelaiž tevi projām, jo grib, lai tu būtu ar 
viņiem. Novēlu visiem šiem bērniem šajos Ziemas-
svētkos sagaidīt īstu brīnumu, jo šie bērni patiešām 
ir tā vērti.

Esot ciemos pie pensionāriem, runājot ar viņiem, 
uzdodot jautājumus par viņu dzīvi, tu jūties tā, it kā 
tu būtu pats nozīmīgākais pasaules cilvēks, jo veco 
ļaužu vārdi ir tik patiesi, īsti..., viņi tev uzticas... Šie 
cilvēki redzēja mūs pirmo reizi, bet uzvedas tā, it kā 
mēs būtu visu dzīvi pazīstami. Viņi bija ļoti laipni, 
smaidīja, daži sāka pat raudāt, pastāstīja visu par 
sevi, stāstīja jokus un smējās... un bija bezgala pa-
teicīgi, ka viņus apciemoja! Viņi vienkārši ir dzīves-
priecīgākie cilvēki, kurus es jebkad esmu zinājusi. 
Viņi nežēlojās par dzīvi. Viņi priecājas un mīl savu 
dzīvi. Liels paldies skolotājai Veltai, kas iesaistīja 
mani šajā pasākumā, es nekad neaizmirsīšu šīs jū-
tas un emocijas, kuras aizkustināja mani līdz sirds 
dziļumiem!

Alīna Valtere - Bija patīkami iepriecināt gan bēr-
nus, gan vecos ļaudis. Patīkami bija skatīties, ka 

bērni centās un darīja visu ar mīlestību. Vecie ļaudis 
bija priecīgi un nedaudz apmulsuši, bet ļoti runīgi. 
Sākumā gan es jutos satraukta, un bija mazliet bail... 
Taču vecie ļaudis bija atvērti un labprāt ar mums sa-
runājās, stāstīja par sevi, jokoja... Katrs bija dažāds, 
katram savs stāstāmais. Man bija patīkami palīdzēt 
un aprunāties. 

Katrīna Lupika - Man ļoti patika aprunāties ar 
vecajiem ļaudīm. Viņi bija ļoti jauki un laipni. Pēc 
sarunām mēs kopā visi dziedājām Ziemassvētku 
dziesmas. Savukārt pie bērniem man bija labas izjū-
tas, es jutos droši, jo tur bija arī mana vecuma bērni. 
Tas lika man par daudz ko aizdomāties... Es no sirds 
vēlu, lai Ziemassvētkos visi ir laimīgi!

Samanta Gailiša - Visur, kur mēs bijām, bija jauka 
un sirsnīga atmosfēra. Mani pārsteidza, ka visur bija 
ļoti skaisti, sakopti, valdīja Ziemassvētku atmosfēra. 
Es sadraudzējos ar vienu mazu puisīti, ar kuru kopā 
rakstījām vēstuli Ziemassvētku vecītim.  Es ļoti vē-
los, lai visiem bērniem būtu mamma un tētis, bet ve-
cie ļaudis vēl daudzus gadus dzīvotu laimīgi un prie-
cīgi, un lai ir kāds, kurš ar viņiem varētu aprunāties!

Laura Kurpenika - Mani pārsteidza, ka rehabi-
litācijas centrā ir tik daudz bērnu. Es jutos priecīga, 
ka varēju kaut mazliet viņus iepriecināt un palīdzēt 
bērniem uzrakstīt vēstules par saviem sapņiem. Zie-
massvētku vecītim.  Mani aizkustināja tikšanās ar 
vecajiem ļaudīm, jo viņi izrādījās tik atklāti, labprāt 
ar mums jokoja un stāstīja par sevi. Visi bija mīļi un 
jauki. Manuprāt, ir svarīgi ik pa reizei bērniem apcie-
mot vecos ļaudis, jo tas ne tikai vecajiem cilvēkiem 
sagādās prieku, bet arī bērni mācīsies būt saprotošā-
ki, iejūtīgāki. Es vēlos Ziemassvētkos visiem novēlēt 
veselību, mīlestību un draudzību!

Lija Rodčenko - Šis pasākums bija nozīmīgs. 
Es iemācījos uzklausīt un pieņemt citus tādus, kādi 
viņi ir. Vecie ļaudis bija ļoti dažādi. Citi jokoja, citi 
stāstīja par savu veselību, citi klusēja. Man radās ļoti 
daudz pārdomu... Es vēlos, lai neviens nejustos vien-
tuļš!

Agija Bebriša - Agrāk nepiedalījos tādos pasāku-
mos. Šī bija īpaša reize, man tas viss aizkustināja, 
biju pārpildīta ar emocijām, ka tādā vienkāršā veidā 
varu darīt cilvēkus laimīgus. Īpaši aizkustināja vecie 
ļaudis, kuri ar prieku vēlējās vienkārši parunāties un 
no sirds stāstīja visu par sevi. Jutos priecīga par to, ka 
varu kādam palīdzēt....

Astrīda Daņiļeviča - Ir vērtīgi noņemt rozā brilles 
un apskatīties apkārt. Visiem dzīve nav tik ideāla kā 
tev. Mēs to bieži nenovērtējam. Šoreiz pirms pašiem 
Ziemassvētkiem mums bija iespēja veikt labos darbus 
gan bērnu namā, gan pansionātā. Mēs kopīgi rakstī-
jām vēstules Ziemassvētku vecītim un vienkārši pava-
dījām kopīgi laiku, runājām. Personīgi man spilgtākās 
atmiņas palika no pansionāta. Tur mums bija iespēja 
ne tikai uzzināt, ko viņi vēlētos saņemt Ziemassvēt-
kos, bet arī uzkrāt interesantus dzīves padomus, mācī-
bas, kā arī kopīgi pasmieties. Mani pārsteidza tas, ka 
visi vecie ļaudis atbildēja, ka tic Ziemassvētku vecī-
tim. Spilgti atmiņā palika viena vīrieša viedoklis par 
to, ka mums ir jātic un jāpriecājas par sīkām lietām, jā-
tic, ka tās atnesa brīnums. Jo cilvēks, kas netic, ir tikai 
puse cilvēka. Ja tu tici, ka cilvēkam piemīt dvēsele, tev 
arī jātic Dievam. bet, ja tu tici Dievam, kā vari neti-
cēt Ziemassvētku vecītim?! Arī mēs centāmies uzburt 
kādu brīnumu vai vismaz smaidu labo darbu dienā vai, 
kā mēs to saucām, „rūķīšu gājienā”.

Paldies visām spicajām rūķu meitenēm! Īpašs 
paldies mūsu absolventēm, Krāslavas pamatskolas 
kluba „Spicais” eksdalībniecēm - Astrīdai, Agijai un 
Santai - kuras labprāt atbalsta un piedalās skolas ak-
tivitātēs! 

No sirds ticam, ka visas vēstulēs rakstītās vēlmes 
un mazie sapnīši piepildīsies un Ziemassvētku brī-
nums ienāks katrā sirdī!

Lai skaisti un sirdsskaidri svētki!
LSK un NSK kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst 

krāsaini” ietvaros.
Plašāka videoprezentācija - www.kraslavaspsk.lv.

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas psiholoģe

RŪĶĪŠI DEVĀS TALKĀ 
ZIEMASSVĒTKU VECĪTIM

ZIEMASSVĒTKU 
PRIEKS

Par labu tradīciju Krāslavas Mūzikas skolā ir kļuvuši aktī-
vo skolēnu, viņu vecāku un pedagogu ikgadējie izbraukumi 
uz koncertiem, kas ir sava veida pateicība skolēniem par 
piedalīšanos konkursos, mūzikas skolas sniegtajos koncer-
tos, piedalīšanos mūzikas skolas jubilejas pasākumos.

Nesen mūzikas skolas audzēkņi un viņu vecāki devās kopīgā braucie-
nā uz Latvijas Nacionālās operas un baleta teātri, lai noskatītos Pētera 
Čaikovska baletu „Riekstkodis”.

Kad norima pirmie pārsteiguma saucieni par Latvijas Nacionālās ope-
ras grezno noformējumu, izstaigāti  skaistie gaiteņi, apjūsmoti krāšņie 
balkoni un kolonnas, bijām gatavi baudīt izrādi. Apburošā P.Čaikovska 
mūzika, fantastiskais orķestra sniegums, rūpīgi pārdomātais skatuves 
noformējums un baleta mākslinieku tērpi, burvīgā, gaisīgā Marija un vī-
rišķīgais princis Riekstkodis pilnībā pārņēma savā varā visus skatītājus.

Baletu apmeklēja ļoti daudz bērnu, dzirdējām starplaikā gan igauņu, 
gan lietuviešu, gan vācu un angļu valodā runājošus bērnus un jauniešus, 
bet pat pašus mazākos acīmredzot apbūra Čaikovska mūzika, jo visi 
skatītāji bija klusi un uzmanīgi, sekojot Marijas un prinča Riekstkoža 
piedzīvojumiem.

Ar skaļiem aplausiem skatītāji sagaidīja gan peļu deju, gan ķīniešu, 
spāņu, austrumu deju un burvīgo ziedu valsi. Kad izskanēja pēdējās no-
tis, aplausi nerimās vēl ļoti ilgi un katrs savā sirdī pārdzīvoja redzēto 
atkal un atkal.

Par brīnišķīgo iespēju baudīt īstu māksliniecisku sniegumu lielu pal-
dies sakām mūzikas skolas direktorei Olgai Greckai par brauciena orga-
nizēšanu un skolas vecāku padomes priekšsēdētājam Ilgvaram Andžā-
nam par sarūpēto transportu.

Skolēnu un vecāku vārdā - Ainārs Vecelis
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sludinājumi

 ATKĀRTOTI IEGUVA ČEMPIONA 
TITULU

3. decembrī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā norisinājās Latvi-
jas čempionāts svarbumbu sportā.

Atbilstoši nolikumam vecuma grupā virs 70 gadiem atlēti startēja ar 8 
kg svaru bumbām. Tika paredzēts arī laika limits – 10 minūtes. Atlētiem 
bija dota izvēles iespēja startēt ar 16 kg svaru bumbām. 

Sporta veterāns krāslavietis Viktors Lebedevs (vecuma grupa - virs 
70 gadiem, svaru kategorija - līdz 85 kg) kļuva par Latvijas čempionu, 
uzrādot šādus rezultātus:  16 kg svaru bumbu grūšanā – 50 reizes; svaru 
bumbas raušanā ar labo un kreiso roku – 140 reizes. Pirms 30 gadiem 
(1986. gadā) V. Lebedevs pirmo reizi kļuva par tā laika Latvijas čempio-
nu un tagad atkārtoti ieguva šo godpilno titulu. 

Jāteic, ka šis sporta veids ir ļoti demokrātisks. 93 gadus vecais seniors 
Paulis Gīlis no Babītes novada startēja 2 kg svaru bumbas raušanā un 
pacēla to 130 reizes. Sportists nav apmierināts ar to, ka viņam ļoti cienī-
jamā vecumā nav ļauts uzstāties ar smagākām svaru bumbām. 

Gada nogalē V. Lebedevs sveic visus sporta cienītājus Ziemassvētkos 
un novēl veselību un panākumus Jaunajā 2017. gadā.

VIEGLATLĒTU STARTI DECEMBRĪ

9. decembrī notika divas sacensības. Daugavpilī norisinājās starptau-
tiskais H.Silova augstlēkšanas turnīrs, kur vidējā vecuma grupā (2002.-
2003.g.dz.) otro vietu izcīnīja Daniela Timma – 1.46 m un trešajā vietā 
Anna Monska – 1.46 m, uzlabojot personisko rekordu par 1 centimetru. 
Uzvarēja sportiste no Rīgas – 1.50 m. 

Ludzā norisinājās vieglatlētikas sacensības U-14 (2004.-2005.g.dz.), 
U-12 (2006.-2007.g.dz.) un U-10 (2008.g.dz. un jaunāki) vecuma gru-
pām, kur daži jaunie sportisti cīnījās par savam pirmajam medaļām. Šo-
gad sapulcējas 10 komandas no Latgales novadiem un viesi no Gulbenes. 
U-14 vecuma grupā divas sudraba medaļas Līvai Mukānei - tāllēkšanā 
(3.86 m) un augstlēkšanā – 2.vieta (1.25 m), Aleksandrai Soročinai – 
3.vieta tāllēkšanā – 3.85 m. Ditai Plotiņai - 3.vieta 2 kg pildbumbas grūša-
nā – 8,93 m un 3.vieta augstlēkšanā – 1.20 m. Sergejs Pašnikovs izcīnīja 
2.vietu augstlēkšanā – 1.25 m, bet Rolandam Tribisam – 3.vieta (1,20 m). 
Aigars Staņevičs otrais 3 kg pildbumbas grūšanā.

U-12 grupā meitenēm 150 m skriešanā (25,3 sek.) uzvaru svinēja Terē-
ze Podjava, kā arī viņai 2.vieta 60 metru skriešanā – 9,5 sek. Uzvara 2 kg 
pildbumbas grūšanā – Gundegai Viļumai, ka arī 3.vieta tāllēkšanā – 3.21 
m. Santa Ostrovska izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā – 3.26 m un 3.vietu augst-
lēkšanā – 1.05 m. Augstlēkšanā - 2.vieta, uzstādot personisko rekordu, 
Anetei Stašānei – 1.10 m.  

U-10 grupā meitenēm 1.vieta tāllēkšanā Arinai Hološinai – 2.88 m un 
2.vieta - Darjai Vladimirovai – 2.63 m, bet U-10 grupā zēniem 1 kg pild-
bumbas „auta metienā” uzvarēja Renāts Medziņš – 6.80 m.  

10. decembrī notika Preiļu novada čempionāts divās vecuma grupās: 
2000.g.dz. un vecāki un 2001.g.dz. un jaunāki. Krāslavieši atveda mājās 
trīs zelta un trīs sudraba medaļas. Pieaugušo konkurencē 4 kg lodes grū-
šanā uzvarēja Andris Spalvis – 14.30 m. Jauniešu grupā divās pārliecino-
šas uzvaras Artūram Šarkovičam: tāllēkšanā – 6,81 m un trīssoļlēkšanā 
– 13,95 m. Jaunietēm trīs sudraba medaļas: Sabīnei Hološinai 1,5 kg 
pildbumbas grūšanā (14,20 m), Danielai Timmai tāllēkšanā – 4,75 m un 
60 metru barjerskriešanā – 10.0 sek. 

                                                          Inese Umbraško, 
direktora vietniece

  Auto datoru diagnostika un re-
monts Т.27745005.

 Pārdodu V.Zlidņa gleznu „Pie 
Daugavas”, nedārgi. Т.26157153.

 Kvalitatīvs dzīvokļu remonts. 
Izlīdzināšana un špaktelēšana. 
Durvju uzstādīšana, durvju slē-
dzeņu ielikšana. Lamināta ieklā-
šana. Elektroinstalācija. Darbs ar 
fl īzēm. T. 26113738.

 Ir vajadzīgi zāģeri un palīg-
strādnieki, ar instrumentiem no-
drošinu. Samaksa par kubikmet-
riem. Т. 27743200.

 Mājražotājs piedāvā Ziemas-
svētku galdam kūpinātas karpas, 
skumbrijas, foreles, jūras asa-
rus u.c. Pasūtiet iepriekš pa tālr. 
Т.28371719.

 Izīrē garāžu, pārdod paklājus, 
tepiķus. Т. 26046404.

 Pārdod medu (3 l – 15 EUR), 
saldētavu ,,Whirlpool”, apjoms – 
400 l, 120 eiro. Т.26363427.

 Pārdod lina spaļus un lina rau-
šus. Т.29111637.

 Digitālā, virszemes un satelīt-
televīzija. Antenu, dekoderu uz-

stādīšana, regulēšana, apkalpoša-
na, remonts. Т.26344829.

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

 Pārdod koka gultas - 
800/900/1400/1800mm x 
2000mm, naktsskapīšus, sie-
nas plauktus, laminētu plātņu 
atliekas, el.dzinējus, kabeļus, 
grīdas svarus līdz 1 t, lietotas 
metāl.caurules, lietotas ziemas 
riepas M+S, 195x70xR15C, 4 
gab. Т.29517757.

25.decembrī plkst. 17.00 
Krāslavas Kultūras 

namā - amatierteātra komēdija 
pieaugušajiem „Ontons i Zīmas-
svātki”. Ieeja brīva.

26.decembrī, plkst. 10.00, 
12.30, 15.00 un 28.de-

cembrī, plkst. 11.30, 14.00 Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola aicina 
visus uz jaungada izrādi „Kā pasa-
kas Jauno gadu sagaidīja”. Gaidī-
sim  savus skatītājus. Biļetes cena 
bērniem -1.00€ un pieaugušajiem 

-1.50€. Tālrunis informācijai - 
65681468. Izrāde skan krievu un 
latviešu valodā.

29. decembrī plkst. 19.00 
Vecgada balle Krāsla-

vas Kultūras namā kopā ar gru-
pu „Ginc un es”. Ieeja 5 EUR. 
Galdiņu rezervēšana pa tālruni 
25612008 līdz 22. decembrim. 

28.decembrī plkst.19.00 
Krāslavas KN  Krāsla-

vas Varavīksnes vidusskolas 
Jaungada JAK spēle. Biļetes var 

iegādāties 26., 27., 28. decembrī 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 
un 28. decembrī Krāslavas KN  no 
plkst. 17.00. Biļetes cena - 4.00€, 
3.00€. Tālrunis informācijai - 
65681468.

1. janvārī, Jaungada naktī 
plkst. 01.00 pilsētas lau-

kumā – Krāslavas novada pašval-
dības vadītāja Gunāra Upenieka 
apsveikums un  svētku salūts. 
Turpinājumā - Jaungada diskotēka 
kultūras namā.

svētku pasākumi

Pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” 
atrodas Sporta ielā 10, Krāslavā.

BASKETBOLA DIENA 
KRĀSLAVĀ

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacien-

ta iemaksu par 2017. gada I ceturksni, kas sastāda 
21.34 EUR, jānomaksā līdz 31.12.2016.g. (ieskai-
tot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta 
iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, 
skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

            Slimokases administrācija
 

IZROTĀSIM 
MŪSU PILSĒTU!

Krāslavas novada dome izsludina tradicionālo 
konkursu par skaistāko un gaišāko Ziemsvētku 
noformējumu „Rotājot savu māju, jūs rotājat 
mūsu pilsētu”.

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas un fi ziskas 
personas, kas, gatavojoties Ziemas saulgriežiem, krāšņāk 
noformēs savā pārziņā esošās ēkas, to fasādes, apkārtni, 
daudzstāvu namu logus, balkonus un lodžijas.

Noformējums tiks vērtēts šādās kategorijās:
- privātmāju noformējums;
- daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lodžiju nofor-

mējums;
- fi rmu, uzņēmumu un biroju ēku, veikalu, kafejnīcu un 

citu sabiedrisko ēku noformējums;
- pilsētas izglītības iestāžu noformējums.
Šogad konkursa kārtība ir nedaudz mainīta, un, proti, tiks 

vērtēti tikai un vienīgi tie objekti, informāciju par kuriem 
mēs saņemsim.

Noformējumus konkursam var pieteikt līdz 23. decem-
brim (ieskaitot), darba dienās Krāslavas novada domē (Rī-
gas ielā 51) personīgi, vai sūtot informāciju uz e-pastu: 
inga.kavinska@kraslava.lv

Pieteikumā jānorāda objekta adrese, īpašnieka vārds, uz-
vārds, kā arī iesniedzēja vārds, uzvārds un tālrunis. Konkur-
sa uzvarētāji un labāko noformējumu autori balvu saņemša-
nai tiks aicināti uz novada domi nākamā gada sākumā.

sports

Z/S „Sapnis“ pieņem pasūtījumus 
Ziemassvētku dāvanu izgatavošanai. T. 65681357.

SIA  „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus un liellopus. 
Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.

7. decembrī Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolā notika basketbola sacensības skolē-
niem.

Meiteņu grupā (2001.-2002.g.dz.) sacen-
tās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un 
Robežnieku pamatskolas komanda. Spraigā 
cīņā uzvaru guva Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas meitenes.

Savukārt šī paša vecuma zēniem par kausu 
cīnījās četras komandas. Pirmo vietu izcīnī-
ja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni, otro 
vietu ieguva Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas komanda, trešajā vietā - Krāslavas pa-
matskolas skolēni un ceturtajā vietā - Indras 
pamatskolas komanda.

Meitenēm (2003.-2004. g.dz.) par pir-
mo vietu cīnījās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas komanda un Indras pamatskolas 
komanda. Ar trīs punktu pārsvaru uzvarēja 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnie-
ces. 

Šajā grupā zēniem kausu ieguva Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas komanda, otro vietu 
izcīnīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
skolēni un trešajā vietā - Robežnieku pamat-
skolas komanda.

Ilona Vanaga,
 Krāslavas Sporta skolas metodiķe

 8.janvārī plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā 
notiks senioru Jaungada balle. 

Lūgums paņemt līdzi svētku noskaņu 
un neaizmirst arī par groziņu.


