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Vokālais ansamblis „Krāslaviņa” nosvinēja 40 gadu jubileju (lasiet rakstu 5.lpp.!)

Pateicoties projekta īstenoša-
nai, tiek plānots papildināt Rī-
gas Valsts tehnikuma Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienības ma-
teriāli tehnisko bāzi. Projekta ie-
viešanas laikā, kas tiks realizēts 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas ietvaros, 
vadošais partneris būs Krāslavas 
novada dome. 

Projekta ietvaros Krāslavas novada 
pašvaldība nodrošinās līdzfi nansējumu 
iekārtu iegādei, ko profesionālā mācību 
iestāde izmantos praktiskajās nodarbī-
bās. Krāslavas novada pašvaldības bu-
džets šī projekta ieviešanai ir 164133,88 
eiro, no kuriem 98 tūkstoši eiro ir pare-
dzēti, lai uzlabotu tehnisko bāzi metāl-
apstrādes jomā, un 10 tūkstoši eiro - šū-
šanas iekārtu iegādei. 

Kā pastāstīja RVT Krāslavas terito-
riālās struktūrvienības vadītājs Aivars 
Andžāns, rekonstruējot telpas Artilērijas 
ielā, tiks izveidoti vairāki kabineti prak-
tiskajām nodarbībām, mācību klases un 
telpas, kurās tiks uzstādīts aprīkojums 
auto virsbūves ģeometrijas atjaunoša-
nai, kā arī atpūtas telpa skolēniem. 

Aivars Andžāns: „Krāslavas terito-
riālā struktūrvienība var kļūt par pirmo 
profesionālo skolu Latvijā, kurai pēc 
studiju beigšanas būs tiesības izsniegt 

starptautisko sertifi kātu. Izstrādājot 
projektu, mēs ņēmām vērā visus nosa-
cījumus, kas jāievēro, organizējot ek-
sāmenu, ko izvērtē starptautiskā mēro-
ga eksaminatori. Piemēram, eksāmenā 
ir jānodrošina pilnvērtīgi aprīkojuma 
komplekti - četras vienības. Tas ir ne-
pieciešams, lai studenti varētu izmantot 
četras darba vietas.” 

Protams, starptautiskā sertifi kāta iz-
sniegšana pašlaik ir tikai mācību ies-
tādes perspektīva. Kā uzsvēra Aivars 
Andžāns, šo eksāmenu pieņem starp-
tautiskā eksaminācijas komisija, un tas 
ir maksas pakalpojums. Jautājums ir 
saistīts arī ar to, vai absolventu vecāki 
būs gatavi maksāt apmēram 250 eiro par 
šādu iespēju. 

Taču, ja salīdzināt auto darbnīcu spe-
ciālistu darba samaksu Skandināvijas 
valstīs, tad bez starptautiskā sertifi kāta 
tas ir 15 eiro stundā, bet ar sertifi kātu – 
sākot ar 40 eiro stundā. 

Sakarā ar to, ka mācību iestāde plā-
no atvērt vēl vienu mācību programmu 
– auto krāsošanas apmācības, projekta 
ietvaros tiks iegādātas arī iekārtas, kas ir 
nepieciešamas krāsošanas darbiem. 

Projekts turpināsies līdz 2020. gadam, 
taču visu nepieciešamo iekārtu iegāde 
tiks uzsākta jau šogad. 

Elvīra Škutāne

 RĪGAS VALSTS TEHNIKUMA 
KRĀSLAVAS TERITORIĀLĀ 

STRUKTŪRVIENĪBA 
ATTĪSTA AUTO VIRSBŪVES

 REMONTA NOZARI

SKOLĒNUS AICINA PIETEIKTIES 
DARBAM VASARAS LAIKĀ

Esi aktīvs un piesakies Krāslavas novada domes finansētajā skolēnu vasaras 
nodarbinātības programmā Krāslavas novada administratīvajā teritorijā!

Krāslavas  novada dome aicina skolēnus no 13 līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuriem deklarēta 
dzīvesvieta ir Krāslavas novads, pieteikties darbam vasaras laikā.

Pieteikšanās būs elektroniskā, tā sāksies 13.03.2017. un turpināsies līdz 31.03.2017. 
Skolēniem elektroniski ir jāaizpilda pieteikums tīmekļa vietnē kraslava.lv vai kraslavasvestis.lv.
Ja rezultāts būs pozitīvs, skolēnam jāiesniedz vecāku vai aizbildņa aizpildīts apliecinājums, 

forma būs pieejama tīmekļa vietnē www.kraslava.lv.
Krāslavas novada dome aprīļa mēnesī rīkos darba devēju vakanču gadatirgu. Pasākumā aici-

nāti piedalīties visi pretendenti , kuri būs elektroniski pieteikušies vasaras  darbiem.  Cienījamie, 
dalībnieki, detalizētāka informācija  par norises vietu, laiku un datumu tiks publicēta aprīļa otrajā 
nedēļā.

Pēc elektroniskās pieteikšanās termiņa beigām visi iesniegtie pieteikumi tiks apkopoti, un re-
zultāti būs paziņoti gan novada tīmekļa vietnēs www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv, gan 
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”. Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot pa tālruni 
65681771.

Interesentiem  tiks sniegta informācija par 
dalību Krāslavas novada domes izsludinātajā 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdar-
bības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas nova-
dā”, par iespējām saņemt Daugavpils biznesa 
inkubatora atbalstu savu ideju realizēšanā un 
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Informatīvā 
tālruņa un konsultāciju daļas amatpersonas 
skaidrojumu topošajiem uzņēmējiem par re-
ģistrēšanās kārtību VID un nodokļu režīmiem.

Pasākuma laikā dalībnieki tiks iepazīstināti 
ar konkursu „Radām Novadam”, kura viens 
no galvenajiem mērķiem ir atklāt tos jaunie-
šus, kas par spīti grūtībām, zināšanu un resursu 
trūkumiem un ierobežotam fi nansējumam ir 

spējīgi uzņemties riskus, atbildību un sasniegt 
rezultātus. 

Seminārs-konsultācija notiks 2017. 
gada 21. martā no plkst. 14.00 līdz 
16.30 Skolas ielā 7 (13.kab.), Krāslavā.

Kontaktinformācija un pieteikšanās: 
Inta Murāne,
LPR Latgales uzņēmējdarbības centra kon-

sultante Krāslavas, Dagdas novados, e-pasts: 
inta.murane@latgale.lv, tālr. 29278741

Agita Ļebedkova,
Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības 

atbalsta projekta koordinatore,
e-pasts: agita.lebedkova@kraslava.lv, tālr. 

65620286, 28304906

SEMINĀRS – KONSULTĀCIJA JAUNIEŠIEM 
„ESI  DROŠS” PAR IESPĒJĀM IESAISTĪTIES

 UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
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aktuālā informācija

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

2017. gada 7. martā notika kārtējā administratīvās ko-
misijas sēde, kurā tika izskatītas 6 administratīvo pārkā-
pumu lietas:

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu S.K., dzim.1979.g., tika izteikts brī-
dinājums; 

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā Ž.I., dzim.1965.g., 
tika uzlikts naudas sods 200 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu M.Š., dzim.1979.g., tika iz-
teikts brīdinājums;

- par emocionālu vardarbību pret bērnu J.K, dzim.1985.g., tika iz-
teikts brīdinājums;

- par apzināti nepamatotu VUGD darbinieku izsaukšanu Z.S., 
dzim.1941.g., lietvedība tika izbeigta;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu, ja tie izdarīti atkārtoti gada 
laikā M.C., dzim.1956.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā.

   Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2017. gada 4. aprīlī 
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

KRĀSLAVAS NOVADA
 PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 

PAR PAVEIKTO DARBU FEBRUĀRĪ
Sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli: 3 par medību, zvejas 

un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 2 par namīpašumu neuztu-
rēšanu kārtībā, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu.

 Saņemti 22 rakstiskie iesniegumi un atstrādāti 110 izsaukumi, notika 
arī profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas divas 
administratīvās lietvedības. Februārī tika pieņemti 42 apmeklētāji. 

Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (profi laktiskās sarunas) 
- 9.

Tika veikti 6 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasā-
kumos: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
un Izvaltas pamatskolas absolventu vakaru laikā.

Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienpadsmit klaiņojošos su-
ņus un divus kaķus Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 26 profi lak-
tiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un 
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem tika iz-
celti un pēc akta iznīcināti 17 nelikumīgi zvejas rīki. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA 
MĀJPUTNU ĪPAŠNIEKIEM!
Pamatojoties uz to, ka citās Eiropas Savienības valstīs ir konstatēta 

augsti patogēnā putnu gripa un valstī ir noteikti biodrošības pasākumi, 
Zemkopības ministrija vēlas atgādināt, ka saskaņā ar normatīvajiem ak-
tiem (MK noteikumi Nr. 393**) visiem mājputnu īpašniekiem un turē-
tājiem (arī tad, ja saimniecībā tiek turēti tikai viens vai divi mājputni) 
Lauksaimniecības datu centrā (LDC) ir jāreģistrē gan ganāmpulks, gan 
novietne un jāsniedz informācija par putnu skaitu divreiz gadā uz 1. 
janvāri un 1. jūliju. 

Ganāmpulku un novietni mājputnu īpašnieks var reģistrēt LDC vai 
Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros (ZM KAC), ie-
sniedzot elektroniski vai papīra formā ganāmpulka kartīti un novietnes 
kartīti, vienlaikus paziņojot par mājputnu skaitu novietnē, iesniedzot 
pārskatu par stāvokli ganāmpulka novietnē. 

Pārskatu var iesniegt arī elektroniski, izmantojot Elektronisko ziņo-
jumu ievades sistēmu (EZIS) (tikai tā lietotāji). Mājputnu īpašniekiem, 
kuri jau bija reģistrējuši ganāmpulku un bija iesnieguši pārskatu, jāņem 
vērā, ka gadījumā, ja pēc noziņotā atskaites datuma ir bijušas izmaiņas 
mājputnu skaitā kādā no novietnēm vai reģistrēta jauna novietne, kurā 
tiks turēti mājputni, tad, norādot jaunu atskaites datumu, ir obligāti jā-
aktualizē vēlreiz šo mājputnu skaits visās novietnēs.

Papildus atgādinām, ka gadījumā, ja putnu gripa tiks konstatēta no-
vietnē, kura nav reģistrējusi mājputnus LDC, tā nevarēs saņemt kom-
pensāciju par slimības dēļ likvidēto ganāmpulku. 

Papildu informāciju var iegūt LDC, zvanot pa tālruni: 67027240 vai 
rakstot uz e-pasta adresi: ldc@ldc.gov.lv, vai apmeklējot klātienē LDC 
esošās fi liāles. Tāpat var vērsties ZM KAC, zvanot pa tālruni: 67095000 
vai apmeklējot to klātienē. 

** 2014. gada 15. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.393 „Lauk-
saimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu 
reģistrēšanas kārtība, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas 
kārtība”

Laika periodā no 2017. gada 1. martam 
līdz 2017. gada 31. maijam dzīvnieku īpaš-
nieks nodrošina šādu prasību ievērošanu:

visu mājputnu turēšanu slēgtās telpās, novēršot 
kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem;

ir aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem 
un inkubējamām olām;

ir aizliegti tirgi, izstādes, skates un citi pasākumi ar 
mājputnu piedalīšanos;

mājputnu dzirdināšanai aizliegts izmantot virsze-
mes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni;

darbinieki ir nodrošināti ar darba vai maiņas ap-
ģērbu un apaviem. Darba vai maiņas apģērbu un apa-
vus lieto tikai mājputnu turēšanas vietā.

Slēgta telpa var būt kūts vai cita veida un konstruk-
cijas vieglāka būve, kura ir ar vai bez pamatiem un 
kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta 
no savvaļas putnu (sevišķi ūdensputnu), kā arī citu 
dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdinā-
šanas un barošanas vietai. Šī telpa var būt norobežo-
ta ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu 
jumtu. Tāpat slēgta telpa var būt arī tikai slēgta no-
jume.

NOSAKA BIODROŠĪBAS PASĀKUMUS
 MĀJPUTNU NOVIETNĒM

Atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada paš-
valdības saistošos noteikumus Nr.2011/2 „Par Krāsla-
vas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” 
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (apstipri-
nāti ar Krāslavas novada domes 2011. gada 27. janvā-
ra sēdes lēmumu (prot.nr.1, 6.§ 6.2.p.)). 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 
Nr.2017/2 „Par Krāslavas novada pašvaldības sais-
tošo noteikumu Nr. 2011/2 „Par Krāslavas novada 
pašvaldības aģentūras „Ūdensserviss K” sniegtajiem 
pakalpojumiem un to cenrādi” atzīšanu par spēku zau-
dējušiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Krāsla-

vas novada pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K” 
sniedza Krāslavas novada Krāslavas pagasta Ezer-
kalna ciemata iedzīvotājiem ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumus. Ar Krāslavas novada domes 
24.11.2016. lēmumu pašvaldības aģentūra „Ūdensser-
viss K” ir likvidēta ar 2016. gada 31. decembri, līdz 
ar ko saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras 

„Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to 
cenrādi ir atceļami.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izdodami saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. 
panta pirmās daļas 16. punktu. Saistošo noteikumu 
mērķis – atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas nova-
da pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2011/2 „Par 
Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Ūdensser-
viss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Neietekmē.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietekmē.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts 
ievietots Krāslavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 
www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo noteikumu projek-
ti”, pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/2 

„Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2011/2 
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras

 „Ūdensserviss K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”
atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 16. punktu

2018. gadā no 8. līdz 15. jūlijam Krāslavā 
norisināsies pasaules latviešu kustības 3x3 
saiets, kas pulcē kopā latviešus no trim pu-
sēm - Latvijas, Austrumiem un Rietumiem, 
lai satiktos trīs paaudzēs - bērni, vecāki un 
vecvecāki un stiprinātu īsti latvisku garu. 
Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek 
divi vispasaules latviešu ģimeņu saieti 
„Trīsreiztrīs”.  

Krāslavas 3x3 saietā turpināsim kopt latviskās un 
ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida lat-
viešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga dzīves 
pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim visi kopā gan no 
rietumu zemēm, gan no Krievijas - pat Sibīrijas, lai 
saprastu, kas mūs šķir un kas mūs vieno, lai apzinātos 
to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot zemeslodei 
otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par latviešiem. Sī-
kāka informācija - www.3x3.lv

2018. GADA KRĀSLAVAS 3X3 LOGO 
KONKURSA NOLIKUMS

KONKURSA ORGANIZĒTĀJS 
Biedrības 3x3 2018. gada Krāslavas 3x3 saieta va-

dītāji. www.3x3.lv, informatīvais atbalsts - Krāslavas 
novada dome.

PAR KRĀSLAVAS 3x3
KONKURSA MĒRĶIS 
Konkursa mērķis ir izveidot logo, kas tiks izman-

tots Krāslavas 3x3 vizuālajā noformējumā, poligrā-
fi skajos izdevumos, prezentācijas materiālos, suve-
nīros un tml. 

DARBU IESNIEGŠANAS ADRESES UN TER-
MIŅŠ

Darbi jāiesniedz, sūtot uz e-pastu kraslavas3x3@
gmail.com. Konkursa darbu iesniegšana notiek no 
2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 1. jūnijam. 

KONKURSA DALĪBNIEKI 
Konkursa dalībnieks var būt jebkurš interesents. 

Viens dalībnieks var iesniegt vairākus logo darbus, 
taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atse-
višķi. Konkursa dalībnieks iesniedz savu autordarbu, 
pievienojot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, e-
pastu un tālruņa nr. Krāslavas 3x3 īpaši aicina kon-
kursā piedalīties Krāslavas novada iedzīvotājus!

 LOGO JĀATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM 
Formā – tēmai atbilstošs, latvisks, vienkāršs, 

vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievil-
cīgs, viegli uztverams. Lietojams dažādos mērogos 
(piem.: liels – plakātos, mazs - nozīmītēs). Logo di-
zainā jāizmato viena krāsā. Saieta tēma – Rota!  Logo 
zīmei obligāti sevī jāietver - nosaukums „Krāslavas 
3x3 2018”, Baltu zīme - Dieva zīmes elements (skatīt 
pielikumu). Logo izveidē izmantojami visi grafi skie 
un glezniecības līdzekļi. Darbi iesniedzami elektro-
niski A4 PDF formātā. Konkursa organizētāji var 
logo pārveidot vai uzlabot pēc saviem ieskatiem, sa-
darbojoties ar autoru. 

KONKURSA IZVĒRTĒJUMS
Konkursa darbus izvērtēs Krāslavas 3x3 darba 

grupa. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 1. jūli-
jam.  Ja neviens logo negūs atzinību, konkursa orga-
nizētāji var organizēt jauno logo konkursu vai veikt 
autordarba pasūtījumu. 

KONKURSA UZVARĒTĀJS 
Pēc konkursa rezultātu apkopošanas ar veicināša-

nas balvām, suvenīriem no 3x3 un Krāslavas novada 
domes, apbalvo pirmās vietas ieguvēju un trīs labā-
ko darbu iesniedzējus. Gadījumā, ja konkursa dalīb-
nieks savu darbu ir veicis pedagoga vadībā, konkursa 
organizētājs piešķir balvu arī uzvarētāja darba un trīs 
labāko darbu autoru pedagogiem.

PIEDALIETIES KONKURSĀ!
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Krāslavas Sv. Lud-
vika Romas  katoļu 
baznīca un bijušā se-
mināra ēka ir viens 
kopējs vēsturisks  ar-
hitektūras un māks-
las piemineklis, kas  
būvēts laika posmā 
no 1756. līdz 1767. ga-
dam un šogad atzīmē 
savu 250. gadadienu 
baznīcas uzcelšanai 
un 260.gadadienu ga-
rīgā semināra darbī-
bas uzsākšanai.

Krāslavas Romas 
katoļu baznīcas sakristejas telpa 
ir vienīgā Latvijā, kur zem pār-
krāsojuma slāņiem saglabājās 
autentiska baroka laika sienu un 
griestu  sausas freskas izpildīju-
ma mākslinieciska apdare.

Šobrīd Krāslavas Romas katoļu baz-
nīcā notiek sakristejas telpu konservā-
cija. Ieejot telpā, cauri dūmakainajam 
griestu un sienu krāsojumam kā vāri 
pavasara ziedi vietām jau vīd zilgani 
ornamenti, sarkanīgi logu un durvju 
aplodu gleznojumi, kādas līnijas, lapas. 
Darbus šeit veic pieredzējušais restaura-
tors Dmitrijs Laščetko, un viņam palīdz 
studente Linda Štrāle, kura restauratora 
prasmes apgūst Rīgas Celtniecības ko-
ledžā. Kā stāsta restaurators, lai sāktos 
tik vērienīgs darbs, sākumā veiktas zon-
dāžas, kuras veica vēl poļu restauratori 
vecmeistara Juzefa Stecinska vadībā. 
Parādījās kādas līnijas, ornamenti, kaut 
kas ap durvīm, marmorējums stūros, bet 
precīzi nevarēja pateikt, kāda izskatījās 
šī telpa. 

„Sākotnējā versija bija, ka te ir mitrā 
freska, bet izrādījās, ka tā ir sausā fres-
ka un viss aizkrāsots ar kaļķa krāsu, ko 
diezgan grūti atdalīt – tā ir sarežģītāka, 
darbietilpīgāka tehnoloģija, līdz ar to arī 
izmaksas sadārdzinās. Kad 2016. gadā 
sākām izpētes darbu, izrādījās, ka zīmē-
jumiem virsū bija kādi seši eļļas krāsas 
slāņi, kurus noņēmām vispirms, tad bija 
neliels pārtraukums, lai apžūst, tad sā-
kām ņemt nost kaļķa krāsu. Procesu sa-
režģīja tas, ka telpā atrodas 18.gs. ozol-
koka mēbeles, kuras, protams, iznest ārā 
nav iespējams. Mēbeles atradās telpā 
laikā, kad te veica gleznojumus – viss 
krāsojums un apdare veikts ap iespaidī-
go skapi. Kad attīrījām to kaļķi – parā-
dījās visi zīmējumi – ap logu ailēm, dur-
vīm, griestos, sapratām, ka šī telpa reiz 
bijusi ļoti krāšņi un bagātīgi apgleznota 
– griesti bijuši zili kā debesis, dzeltenā 
krāsa bija kā zelts, balts marmorējums, 
visi logi bija ar imitētiem profi liem. Tas 
attiecas uz 18.gs. otro pusi, sakristeja 
bijusi ļoti skaista un grezna telpa. Neap-
šaubāmi, tā tika veidota kā bīskapa dar-
ba kabinets, tāpēc to taisīja, lai nebūtu 
kā citās baznīcās. Rudenī, kad sakristeju 
apskatīja mākslas zinātniece dr.art. Rūta 
Kaminska, tika nolemts šo telpu atjau-
not pilnībā, iekļaujot arī durvis, krāsni 
un mēbeles, lai būtu viss komplekts – 
centrālais altāris, kas saglabājies no tā 
laika un ko mēs atjaunojām ar visām 
freskām, un šī telpa, jo pārējo baznīcas 
daļu nevarēsim sakārtot – freskas, ku-
ras atrodas aiz altāriem, atjaunot būs 
gandrīz neiespējami, jo neviens neļaus 
19.gs. vidū izvietotos koka altārus ņemt 
ārā,” turpināja restaurators.

Šobrīd sakristejā notiek darbu pirmais 
posms – notīrīta krāsa, notiek stiprinā-
šana – taisītas injekcijas, stiprināts ap-
metums un krāsa, kur ir gleznojumi, tiek 
likta restaurācijas grunts.

„Jāatzīst, ka pirmatnējais zīmējums 
saglabājies diezgan slikti, jo eļļas krāsas 
slāņi liedza gaisa piekļuvi, un mitruma 
iespaidā apmetums sabojājās. Pat ķieģe-
ļi sienā vietām izdrupuši. Te vēl obligāti 
jāveic nopietni hidroizolācijas darbi no 
ārpuses visai baznīcai,” uzsvēra D. Laš-
četko. 

Uz jautājumu, kurš varētu būt zīmē-
jumu autors, restaurators atbildēja: „Sa-
kristeju apgleznojuši, domājams, tie 
paši itāļu mākslinieki, kas strādāja ar 
centrālo altāri un visu baznīcu. Vai pats 
Filipo Kastaldi ar mācekļiem un palī-
giem vai citi pēc viņa skices.”

Zināms, ka laika posmā starp 1762. 
un 1767. gadu Filipo Kastaldi strādājis 
grāfu Plāteru dienestā un veidojis glez-
nojumus Krāslavas baznīcas centrālajā 
altārī un sešos sānu altāros.

„Šīs līnijas, kas vēl redzamas, pār-
gleznotas 19.gs. sākumā remonta laikā, 
bet apakšā ir atrodams diezgan fi ligrā-
ni veikts zīmējums, to noteikti veidoja 
mākslinieki, nevis parastie māldermeis-
tari, kuri tikai iekrāsoja zīmējumu. Arī 
stūros mēs vēl varam redzēt skaistus 
ornamentus, kādas lapiņas - tas viss 
liecina, ka vismaz skici veidojis pats 
F.Kastaldi,” secināja Dmitrijs. „Ideja 
par sakristejas sakārtošanu radās brīdī, 
kad te ieradās priesteris Eduards Vo-
roņeckis – viņam bija doma izremontēt 
šo telpu, jo bija nolobījusies krāsa, bojā-
ta grīda, apmetums vietām nokritis.

Tā kā tobrīd baznīcā strādāja poļu 
restauratori, viņi nolēma paskatīties, vai 
arī te nav saglabājušies kādi zīmējumi. 
Veicot izpēti, secināja, ka zīmējumi tie-
šām ir. Līdz ar to par remontiem vairs 
nevarēja būt ne runas, jo tika norunāts, 
līdzko pabeigs centrālā altāra restaurā-
ciju, tad sāks darbu sakristejā.

Darbs pie altāra tika pabeigts 2015. 
gada rudenī, un nolemts, ka turpināsim 
konservēt sakristeju, jo tā, domājams, ir 
vienīgā apgleznotā tieši 18.g.s. sakriste-
jas telpa visā Latvijā,” sarunā iesaistī-
jās VKPAI Latgales reģionālās nodaļas 
Valsts inspektore Dzintra Bukeviča. 
„2016. gada augustā sākās darbi pie sa-
kristejas konservācijas. Cik ilgi darbi 
turpināsies, atkarīgs no fi nansējuma.”

Šobrīd sakristejas konservācijas dar-
bu izmaksas lēšamas virs 50 000 EUR, 
darbus fi nansē VKPAI, Valsts Kultūrka-
pitāla fonds, Krāslavas katoļu draudze. 
Ceram, ka turpmākajā fi nansējumā ie-
saistīsies arī Polijas Kultūras ministrija.  

 Inga Kavinska

MŪSU SAKRISTEJA BIJUSI 
ĻOTI SKAISTA UN GREZNA TELPA Krāslavas Sv. Alek-

sandra Ņevska pareiz-
ticīgo baznīca atrodas 
Krāslavas vēsturiskajā 
centrā, vienā no galve-
najām pilsētas ielām 
– Brīvības ielā. Ēka ir 
uzbūvēta 1789. gadā, 
bet baznīca šajā ēkā 
atrodas kopš 1864. 
gada. Baznīcas ēkai 
šobrīd ir vairāk nekā 
220 gadu, bet šo gadu 
laikā tika veikti vien 
minimāli remontdarbi, 
līdz ar to radās nepie-
ciešamība risināt jau-
tājumu par baznīcas 
rekonstrukcijas darbu 
veikšanu.  

Pirmajā etapā, pateicoties baznīcas draudzes 
locekļu fi nansiālajam atbalstam, baznīcai tika 
nomainīts jumts, bet 2014. gada 2. novembrī uz-
stādīts un iesvētīts jaunais kupols un krusts. 

Ņemot vērā to, ka baznīca un tai piederošā dzī-
vojamā māja atrodas Krāslavas pilsētas vēsturis-
kajā centrā, 2016. gada sākumā (otrais etaps) tika 
nolemts veikt šo ēku fasādes remontu. Pateico-
ties Krāslavas novada domes līdzfi nansējumam 
un Krāslavas novada iedzīvotāju, uzņēmēju un 
draudzes locekļu ziedojumiem, 2016. gada mai-
jā tika veikti baznīcas fasādes remontdarbi. Sa-
vukārt 2016. gada rudenī, pateicoties draudzes 
locekļu fi nansiālajam atbalstam, baznīcas sānu 
fasādē logu ailes tika apgleznotas ar svētbildēm. 

Kā viens no pēdējiem un baznīcas rekonstruk-
cijas darbu vissvarīgākajiem etapiem ir paredzē-
ta baznīcas veco logu un durvju maiņa, kā arī 
iekštelpas remonts. 

Finansiālo līdzekļu piesaistei un minēto re-
montdarbu veikšanai Krāslavas Sv. Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo baznīcas draudze izstrādā-
ja projekta pieteikumu un iesniedza biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajam at-
klātā projekta konkursam aktivitātē 19.2.2. „Vie-
tas potenciāla attīstības iniciatīvas”. 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu 
Nr.03.6-11/17/255 (14.02.2017.) projekta ie-
sniegums Nr. 16-03-AL33-A019.2201-000008 
„Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas sa-
kārtošana pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” 
ir apstiprināts un nepieciešamais fi nansējums 

remontdarbu veikšanai ir piešķirts.  
Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Krāslavas 

Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas, 
kas atrodas Brīvības iela 30, Krāslavā, remont-
darbus, tajā skaitā griestu un sienu remontu, 
durvju, logu un grīdu nomaiņu, kā arī elektroin-
stalācijas atjaunošanu. 

Projekta izmaksas remontdarbu veikšanai ir 
paredzētas EUR 28908,53 EUR apmērā, tajā 
skaitā EUR 26017,67 (90%) – Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstības fi nansējums, 
1445,00 EUR (5%) – Krāslavas novada domes 
līdzfi nansējums un 1445,86 EUR (5%) - Krāsla-
vas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznī-
cas līdzfi nansējums. Baznīcas remontdarbus ir 
plānots uzsākt š. g. 1. martā un pabeigt līdz 1. 
jūlijam. 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sakārtota un 
atjaunota baznīcas telpa, kas pozitīvi ietekmēs ne 
tikai Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizti-
cīgās baznīcas tēlu, bet arī Krāslavas kā sakoptas 
pilsētas tēlu, ar bagātām kultūrvēsturiskām tradī-
cijām un sakoptu sakrālo mantojumu. Baznīcas 
iekštelpu remonts pasargās arī citas baznīcas vēr-
tības - svētbildes, altārus, gleznas, rotājumus  no 
bojājumiem, kas var rasties vecā griestu apme-
tuma un sienu deformācijas rezultātā. Baznīcas 
kopējā vide tiks pasargāta, padarot to drošāku, 
izturīgāku un mūsdienīgāku. 

Tatjana Kozačuka, 
projekta vadītāja

REMONTDARBI BAZNĪCĀ TURPINĀS

Novērtējot sešu Latgales pašval-
dību, tai skaitā Krāslavas novada, 
darbu kultūras mantojuma saglabā-
šanas un attīstības jomā, to koppro-
jekts „Rīteiropas vērtības” ir viens 
no sešiem projektiem, kas konceptu-
āli ir atbalstīti SAM 5.5.1 „Saglabāt, 
aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultū-
ras un dabas mantojumu, kā arī at-
tīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 
pirmajā atlases kārtā. 

Kopprojekta iesniedzējs ir Daugavpils pil-
sētas dome, sadarbības partneri - Aglonas 
bazilikas draudze, Daugavpils novada dome, 
Krāslavas novada dome, Ludzas novada paš-
valdība un Preiļu novada dome. Priekšatlasē 
atbalstītais ERAF fi nansējums pašvaldībām 
kopprojekta „Rīteiropas vērtības” īstenoša-
nai sastāda 5 000 000 EUR (85% no projekta 
attiecināmām izmaksām), tai skaitā Krāsla-
vas novada pašvaldībai plānotais budžets ir 
500 000 EUR. 

Projekta ietvaros Krāslavā plānots projekta 
fi nansējumu piesaistīt Latgales reģionam no-

zīmīgā kultūras mantojuma objekta – Krāsla-
vas pils kompleksa tālākai saglabāšanai un 
attīstībai. Plānotas investīcijas bijušo pils 
staļļu – Amatu mājas pārbūvei, turpinot paš-
valdības iesākto darbu muižas saimniecības 
ēku sakārtošanā.

Pašvaldībai jau 2016. gadā ir izstrādāts būv-
projekts; šobrīd ciešā sadarbībā ar Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeju  pabeigts darbs 
pie ekspozīcijas „Pi vīna golda”/„Pie viena 
galda” izstrādes, kas veltīta Krāslavai rakstu-
rīgā dažādu tautību kulinārā mantojuma tra-
dīcijām. Martā plānots apstiprināt Krāslavas 
pils kompleksa Darbības stratēģiju tūrisma 
kontekstā 2017. - 2021. gadam.

Projekta iesniegumu, sadarbojoties visiem 
projekta partneriem, Centrālajai fi nanšu un 
līgumu aģentūrai plānots iesniegt šī gada ap-
rīlī – maijā. Būvdarbi pils staļļos varētu tikt 
uzsākti pēc projekta pieteikuma apstiprināša-
nas, visticamāk – šī gada rudenī.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

PLĀNOTS VĒRIENĪGS ES PROJEKTS 
KRĀSLAVAS PILS STAĻĻU ATTĪSTĪBAI
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darbi, notikumi, cilvēki

Olgai un Jānim ir kopīgas iezīmes - abi 
būtībā ir lauku bērni, bet jau vairākus gadus 
dzīvo pilsētā, abi nāk no kuplām ģimenēm, 
abiem patīk sportiskas aktivitātes,  un pats 
galvenais – viņi nav kļūdījušies profesijas 
izvēlē. Ceļš uz to gan bijis katram savs.

Olga
Pabeigusi Krāslavas poļu pamatskolu, 

Olga iesniedza dokumentus Rīgas Valsts 
tehnikumā, kuru izvēlējās pēc sava brīvās 
cīņas trenera ieteikuma. Mamma un tētis 
meitu gribēja redzēt vidusskolas solā, bet 
jauniete paklausīja treneri un nekļūdījās. 
Par laimi, vecāki nelika šķēršļus un piekrita 
meitas lēmumam, jo galu galā vidusskolas 
izglītību viņa iegūs reizē ar ļoti noderīgu 
profesiju - mēbeļu galdnieks. Olga arī iz-
rādījās kā celmlauzis savām četrām māsām 
un trīs brāļiem. Kopā ar viņu RVT Krāsla-
vas fi liālē mācās trīs māsas, nākamgad vēl 
viena māsa un viens no brāļiem plāno izvē-
lēties šo mācību iestādi. 

Tagad, esot trešajā kursā, jauniete pilnā 
pārliecībā apgalvo, ka savu izvēli nenožēlo, 
bet pirmsākumos tā līdzinājās lēcienam ar 
galvu ūdenī – izpeldēsi vai nē, kas zina… 
Tieši tehnikumā viņai dzima mīlestība uz 
koku, un iespēja praktizēties ārzemēs lika 
citām acīm paskatīties uz ražošanas proce-
su kā tādu. 

Olga: „Norvēģijā strādājām fi rmā, kura 
nodarbojas ar daždažādu koka kāpņu izga-
tavošanu no sākuma līdz beigām. Rūpnīca 
ir maksimāli robotizēta, visas detaļas no 
sagatavēm izgriež faktiski bez cilvēka līdz-
dalības. Mums uzticēja tos pašus darbus, ko 
citiem rūpnīcas strādniekiem - slīpējām sa-
gataves, špaktelējām, urbām, montējām un 
demontējām kāpnes. Vienīgais, ko nenācās 
darīt, – krāsot detaļas un programmēt dar-
bgaldus. Lai gan ar programmēšanu mūs 
iepazīstināja – visu parādīja un pastāstīja. 
Mani visvairāk aizrāva kāpņu salikšana, kur 
bija arī liela atbildība. Gadījās arī pa kādai 
kļūmītei. Reiz slīpēju detaļu, kas nokrita uz 
grīdas un tika bojāta. Strādnieks, kurš bija 
turpat līdzās, mierīgā balsī sacīja, ka nekas 
briesmīgs nav noticis, viņš to varot salabot. 
Attieksme pret mums bija ļoti laba.”

Olga neuzskata, ka izvēlētā nākotnes 
profesija viņai būtu par smagu. Galu galā 
jau kopš septītās klases meitene aktīvi no-
darbojas ar cīņas sportu, un šis sports no-
rūda visu ķermeni. Starp citu, skolas gados 
viņa gribēja kļūt par profesionālu sportisti, 

bet studijas tehnikumā pamazām izvirzījās 
priekšplānā, paņemot daudz laika, un tagad 
jauniete tik augstu mērķi sportā sev neuz-
stāda. Tas gan netraucē Olgai lepoties ar 

daudzām izcīnītām godalgotajām vietām 
dažādās sacensībās Latvijas mērogā. 

Olga: „Redzētais Norvēģijas rūpnīcā ļoti 
iespaidoja, un jūtu, ka jauniešiem Latvijā ir 
par šauru. Es vēl neizlēmu, ko varētu darīt 
pēc diploma saņemšanas, visticamāk, turpi-
nāšu studijas augstskolā. Man šķiet, ka dzī-
vē svarīgi būt neatkarīgai no apkārtējiem 
ne fi nansiālajā, ne kādā citā ziņā. To var 
panākt ar labām zināšanām. Lai dzīvē labi 
justos, cilvēkam vajag savu ģimeni, bērnus, 
gādīgu vīru, savu mājiņu pie ezera, bet tā, 
lai pilsēta nav tālu. Protams, labi apmaksātu 
darbu, lai varētu atļauties visu minēto un arī 
ceļot. Katrā ziņā man ir rezerves variants - 
kļūt pat sporta treneri.”

Jānis
Jānis ir jaunākais ģimenē – viņam ir divi 

brāļi un māsa, bet neviens nav mēbeļu gald-
nieks. Jānis sev ceļu lauzis pats. Izglītojās 
Konstantinovas sākumskolā un Dagdas vi-

dusskolā, pēc tam devās uz RVT Krāslavas 
fi liāli, jo vēlējās ātrāk iegūt profesiju un par 
augstskolu pat nesapņoja. Pirms tam gan 
apsvēra dažādus citus variantus un skolas, 

tostarp puišu vidū iecienīto automehāniķa 
profesiju. 

„Izlēmu doties uz RVT Krāslavas fi liāli, 
un tajā brīdī šeit bija iespēja mācīties tikai 
par mēbeļu galdnieku,” turpina Jānis. „Pa-
skatījos, ka strādāt ar koku ir daudz izdevī-
gāk, ērtāk un darbs krietni tīrāks nekā au-
tomehāniķim. Vislielākais gandarījums, ka 
tehnikumā iegūtās prasmes darbā ar koku 
varu pielietot mājās, palīdzot vecākiem. 
Mums ir sava māja laukos – tur daudz jā-
strādā ar koku. Palīdzot tēvam, esmu guvis 
labas iemaņas darbā ar dažādiem instru-
mentiem. 

Turp braucot, mums bija informācija par 
šo rūpnīcu, bet redzētais vienalga šokēja. 
Nevarēju iedomāties, ka tā ir tik milzīga, 
un tajā strādā apmēram 200 cilvēku divās 
maiņās - rīta un vakara. Mums bija iespēja 
pastrādāt abās, personīgi vairāk patika strā-
dāt tieši dienas otrajā pusē. Lai abi bijām 

no vienas skolas, prakses laikā ne vienmēr 
strādājām blakus, bet darbi tika uzticēti lī-
dzīgi. Man bija prieks darīt jebkuru no tiem. 
Manuprāt, prakses vadītāji palika gandarīti 
par mūsu veikumu, savukārt darbinieki bija 
pārsteigti, ka visu ātri sapratām un pada-
rījām kvalitatīvi. Angļu valodas zināšanu 
mums pietika, lai sazinātos pietiekami brī-
vi, bez zīmju valodas. Jā, mēs visu pavei-
cām lēnāk par pastāvīgajiem darbiniekiem, 
bet daudz neatpalikām. Labprāt brauktu vēl 
tādā praksē, lai gan bija brīži, kad skumām 
pēc mājām. 

Arī sadzīve bija augstā līmenī – mums 
iedalīja katram savu istabiņu dzīvojamā 
mājā, kas atradās četru minūšu gājienā no 
rūpnīcas. Mājās ēst gatavojām paši – es 
pirku produktus un nesu mājas, Olga gata-
voja.” 

Izrādās, gatavošana ir Olgas hobijs. Pa-
gājušajā vasarā strādājusi par pavāri kafej-
nīcā „Todes”, un par viņas veikumu neviens 
nesūdzējās. Jānis izrādījās gana apķērīgs, 
lai ļautu Olgai izpausties virtuvē, bet pats 
staipītu smagos iepirkuma maisiņus. Tā 
teikt, atcerējās fi ziskās formas uzlabošanas 
treniņus sporta zālē, ar ko regulāri nodarbo-
jās trīs gadus. Pēdējo gadu puisis ir nopietni 
pievērsies volejbolam.  

Jānis domā, ka Latvijā būs ļoti grūti atrast 
labu darbu profesijā, un tālab jau tagad ap-
sver visus par un pret izvēlei meklēt darbu 
ārzemēs. Viņu uz to mudina ne tikai darba 
samaksas jautājums, cik potenciālo darba 
devēju nevērīgā attieksme pret darbinie-
kiem, sak, ja kaut kas nepatīk, meklē sev 
citu vietu!  Bet Jānis vēlas ātrāk nostāties 
uz kājām un normāli dzīvot. Un tamdēļ ne-
vajag neko fantastisku, kā vien savu māju 
laukos un savu ģimeni. Dzīve laukos viņam 
tuvāka nekā dzīve pilsētā. Arī savu jauno 
hobiju – medības – vieglāk realizēt, dzīvo-
jot laukos. Audzis laukos, puisis neslēpj, ka 
viņu arvien vilina tieši lauki.

„Pateicoties praksei Norvēģijā, secināju, 
ka pēc diploma saņemšanas nebūtu slikts 
variants uz kādu laiku aizbraukt turp peļ-
ņā,” turpina Jānis. „Pēc tam atgrieztos, lai 
piepildītu sapņus. Citādi savu nākotni lau-
kos neredzu, jo vajag daudz spēku tērēt, lai 
kaut ko dabūtu gatavu no nulles. Es nepar-
ko nemainītu savu profesiju, vēlmes var būt 
pieticīgākas, bet profesija – tikai šī!”

Juris Roga

KATRAM SAVS CEĻŠ UN REDZĒJUMS
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas filiāles Kokapstrādes nodaļas divi 

jaunieši - Olga Plutjakova un Jānis Juhna - piedalījās „Erasmus+” mobili-
tātes projektā „Profesionālo kompetenču pilnveide PIKC RVT audzēkņiem 
un personālam”. Līdz ar to viņiem radās iespēja 30 dienas praktizēties 
Norvēģijas uzņēmumā „Hagen”, kur apguva koka kāpņu izgatavošanu, 
sākot ar atsevišķām kāpņu daļām un beidzot ar visu kāpņu sakomplektē-
šanu. Atgriezušies mājās, jaunieši tikās ar „Krāslavas Vēstis” žurnālistu, 
lai pastāstītu par sevi un izvēlēto profesiju, dalītos iespaidos par praksi 
un iedvesmotu citus apgūt kādu noderīgu profesiju tieši šajā mācību ies-
tādē. Protams, abi jaunieši saka lielu paldies Rīgas Valsts tehnikumam 
par doto iespēju piedalīties projektā.

Teritorijas sagatavošana pirms sporta zāles būvdarbiem 
tuvojas noslēgumam.

Krāslavas novada dome 2017. gada 28. martā 
plkst. 10.00 Indras pagasta pārvaldē Pasta ielā 2, 
Indrā, Indras pagastā organizē apspriedi ar Indras 
pagasta lauksaimniekiem un uzņēmējiem par Indras 
pagasta pašvaldības grants ceļu infrastruktūras un to 
posmu atjaunošanu.

Sanāksmes laikā tiks prezentēti lauku ceļa „Vaivo-
di – Rusakova – Indra” posmi Indras pagastā, kuru 
attīstībai tiek plānots novirzīt Eiropas Lauksaimnie-
cības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fi nansējumu 
pēc noteiktajiem ceļu atlases kritērijiem. Īpaši ai-
cinām uz apspriedi lauksaimniekus un uzņēmējus, 
kuriem šis ceļš ir aktuāls uzņēmējdarbības attīstībai. 
Klātesošie varēs izteikt viedokļus par ceļa stāvokli, 
nepieciešamo nobrauktuvju un caurteku ierīkošanu.

Kopējais visam Indras pagastam pieejamais 
ELFLA fi nansējums pasākuma „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros ir 
260 000 eiro, kurus paredzēts ieguldīt Indras pagasta 

ceļa „Vaivodi – Rusakova – Indra” posmu atjaunoša-
nai, bet, ja paliek pāri fi nansējums, tad arī ceļa „Vai-
cuļevas – A6” posmu atjaunošanai.

Krāslavas novada dome aicina Indras pagasta 
lauksaimniekus un uzņēmējus uz apspriedi, lai pre-
zentētu esošo situāciju, noteiktos ceļu atlases kritēri-
jus un apspriestu lauku ceļu infrastruktūras attīstības 
iespējas pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu 
atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Krāslavas novada dome plāno piesaistīt ELFLA fi -
nansējumu un līdz 2020. gadam, pasākuma „Pamat-
pakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros, katrā Krāslavas novada pagastā īstenot pro-
jektus ar mērķi atbalstīt investīcijas publiskās ceļu 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritori-
jās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzī-
votību.  

Aina Dzalbe,
  Krāslavas novada domes

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES PĀRSTĀVJU APSPRIEDE 
AR INDRAS PAGASTA

 LAUKSAIMNIEKIEM UN UZŅĒMĒJIEM

SIA „Krāslavas nami” informē, ka laika periodā
 no 2017. gada 20. marta līdz 2017. gada 31.  martam 

periodiski tiks veikta maģistrālo ūdensvadu profilaktiskā skalošana 
un iespējama ūdens piesārņojuma rāšanās. 
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA “Krāslavas  Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2017.gada  II ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 
31.03.2017.g.  (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pa-
cienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no 
pēdējā nomaksas datuma.

              Slimokases administrācija
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svētki un jubilejas

Kādā pavasarīgā marta dienā Krāslavas Kultūras 
namā sapulcējās mūsu pilsētas ilggadējā radošā ko-
lektīva - vokālā ansambļa „Krāslaviņa” - cienītāji. 
Pirms 40 gadiem šis nosaukums nevienam vēl nebija 
zināms, bet tagad – tā ir Krāslavas leģenda, novada 
lepnums, kolektīvs, kas ieguvis popularitāti ne tikai 
Latvijā, bet arī ārzemēs. 

Gan bijušie, gan tagadējie ansambļa dalībnieki uz-
svēra, ka mūzika viņiem ir sava veida reliģija, ticība, 
ko katram vokālistam ieaudzinājusi Krāslavas Mū-
zikas skolas direktore, pedagoģe un ansambļa dalīb-
nieku otrā māmiņa - Olga Grecka. 

Četrdesmit gadu garumā ir mainījušies jau 10 an-
sambļa sastāvi, tomēr, kā norāda bijušie kolektīva 
dalībnieki, viņu vadītāja ar katru gadu kļūst arvien 
jaunāka – lūk, ko nozīmē pareiza profesijas izvēle un 
mūzikas ietekme. 

Olgai Greckai piemīt neizsīkstoša enerģija - neska-
toties uz nepārtrauktiem mēģinājumiem, tērpu saga-
tavošanu, dalību konkursos, repertuāra apguvi, kon-
certiem un dažādām organizatoriskām problēmām, 
viņas sejā neviens un nekad nav redzējis noguruma 
pēdas. 

Pašlaik kolektīvā darbojas 3 paaudžu pārstāvji. 
Ansambļa repertuārs ir plašs – no latgaliešu tautas 
dziesmām līdz mūsdienu estrādes dziesmām, kā arī 
garīgā mūzika. Saņemot valsts un starptautiskā mē-
roga atzinību, ansamblis „Krāslaviņa” kļuvis par 
spilgto un atpazīstamo Krāslavas novada vizītkarti. 
70-to gadu beigās vokālais kolektīvs paziņoja par 
sevi visas Latvijas mērogā, kļūstot par televīzijas 
konkursa laureātu. Pēc tam ansamblis divas reizes 
pārstāvēja Latviju Maskavā, televīzijas konkursā 
„Jautrās notiņas”. 

2002. gadā savu kopīgo radošo darbību noslēdza 
ansambļa „zelta” sastāva dalībnieces - Karīna Mi-

laša, Inga Vaivode, Austra Bunka, Agnete Ka-
vinska, Baiba Teiviša un Dace Bērtiņa. Kad šīs 
meitenes dziedāja ansamblī „Krāslaviņa”, tika 
ierakstīts disks un iegūta „Grand prix” balva 
starptautiskajā festivālā Baltkrievijā. 

Bijušās ansambļa dalībnieces tagad dzīvo da-
žādās pasaules malās - Polijā, Izraēlā, Amerikā, 
Anglijā, Īrijā un citās valstīs. 

Un tas ir pašsaprotami, jo ansamblis „Krāsla-
viņa” visiem tā dalībniekiem bija un joprojām ir 
īsta dzīves skola, pabeidzot kuru bērni kļūst par 
patstāvīgiem cilvēkiem. Tas ir neaizmirstams 
dzīves posms - radošuma, mīlestības un mūzikas 
piepildīts laiks. 

 RADOŠUMA, MĪLESTĪBAS UN MŪZIKAS PIEPILDĪTS LAIKS

Sagatavoja Elvīra Škutāne, autores foto

kultūra
PALDIES 

LASĪTĀJIEM! 
22. februārī Skuķos Joņinu un 

Robežnieku bibliotēka kopīgi or-
ganizēja pateicības pasākumu, 
kurā godināja savus lasītājus. 

Tieši šajā laikā tiek svinēta Mas-
ļeņica, un arī pateicības pasākuma 
aktivitātes bija veltītas šiem svēt-
kiem. Atnāca ap 20 cilvēkiem, 
daudzi viesi bija no Skuķu pansio-
nāta - gan darbinieki, gan iemīt-
nieki. 

Joņinu bibliotēkas bibliotekāre 
Žanna Juhņeviča un viņas palīdze 
Natālija Kairāne organizēja kon-
kursus un izklaidēja apmeklētājus. 

Lasītājus uzcienāja ar dažādām 
pankūkām, kuras tika pagatavotas, 
izmantojot minerālūdeni, alu vai 
rūgušpienu, un kuras bija ar ābolu 
ievārījumu un gaļas pildījumu, kā 
arī tika piedāvāts nogaršot picu, 
„žagariņus”, vafeles, citus gardu-
mus un aromātisku tēju. 

Aktīvā lasītāja Olga Blaževiča 
izgatavoja Masļeņicas izbāzeni, 
kurā pasākuma dalībnieki ievieto-
ja zīmītes, tajās bija aprakstīts viss 
sliktais, no kā viņi vēlas atbrīvo-
ties uz visiem laikiem. 

Pasākumu atbalstīja pagasta 
priekšsēdētāja Ērika Gabrusāne un 
deputāte Vera Bīriņa. 

 IMIGRĀCIJA, BĒGĻI UN
 NACIONĀLĀ IDENTITĀTE  

Krāslavas novada Centrālajā biblio-
tēka viesojās TV un Latvijas radio žur-
nālists Ansis Bogustovs. Uzstāšanās 
tēma bija „Par migrāciju, emigrāciju ES 
valstīs un mediju ietekmi uz šiem pro-
cesiem”. Tikšanās mērķis – noteikt, vai 
mediji palīdz izprast migrācijas iemes-
lus un veidot attieksmi pret dažādām 
sabiedrības grupām, to kultūru, valodu. 
Pēc žurnālista teiktā, pastāv vairāki mig-
rācijas cēloņi.

  Pašreizējās imigrācijas plūsmas pa-
matā ir karadarbības sekas Tuvajos 
Austrumos un ekonomiskie apsvērumi, 
augstākas darba algas un dzīves līmeņa 
meklējumi salīdzinājumā ar izcelsmes 
valsti. Ansis Bogustovs nupat atgriezās no komandējuma Irākā, pabi-
ja bēgļu nometnēs, netālu no karadarbības zonas Mosulā, dalījās savos 
iespaidos par redzēto un uzsvēra, ka gan sīrieši, gan irākieši alkst pēc 
miera savās valstīs un gaida to brīdi, kad varēs atgriezties savā dzimtenē 
un atjaunot sagrautās mājas.

  Diskusija izvērtās arī par atsevišķu ES valstu politiku, kuras rezultā-
tā šo valstu galvaspilsētas pārpludinātas ar ekonomiskajiem bēgļiem un 
kādas sekas tas rada valsts ekonomikai un izaugsmei. Vai liberālas po-
litikas rezultātā šāds scenārijs nav gaidāms Latvijā? Vai nav apdraudēta 
mūsu valsts nacionālā identitāte? 

Semināra dalībnieki žurnālista Anša Bogustova vadībā mēģināja no-
skaidrot, vai arī Krāslavā varētu sagaidīt imigrantu pieplūdumu no tre-
šajām valstīm.

Klausītāji izteica pateicību žurnālistam un ES lietu ekspertam Ansim 
Bogustovam par radošu pieeju semināra tēmas iztirzājumam un stāstīju-
mu par lietām, kas satrauc ikvienu Latvijas iedzīvotāju.

Valentīna Magidas, 
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka

TIKŠANĀS AR DZEJNIECI 
IRĒNU MOREINO

Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā viesojās mūsu 
novadniece, dzejniece Irēna Moreino. Romantiskās ne-
dēļas nogalē dzejas vakarā skanēja liriskas dzejas rindas, 
kas iesildīja katra klausītāja sirdi.

Irēnas bērnība un skolas gadi ir saistīti ar Krāslavu. Viņa ir dzimu-
si mākslinieku Helēnas un Vladislava Pīpiņu ģimenē. Pēc Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas beigšanas ir studējusi Latvijas Universitātē Biblio-
tēku un bibliogrāfi jas nodaļā. Pēc augstskolas beigšanas darba gaitas 
iesākusi un turpina Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Irēna Moreino ir 
Nozaru literatūras centra galvenā bibliogrāfe. Dzeju iesā ka rakstīt pirms 
pieciem gadiem.

Irēnas dzeja ir liriska, viegla kā dūja, maiga kā zīds, gaiša kā vis-
spožākā bāka tumšajā naktī. Tās pamatā ir pašas autores pārdzīvojumi, 
viņas iekšējās pasaules izpausme. Dzejoļi stāsta par sapņiem un ilgām, 
kas pazīstami ikvienam, par jūtām, kas iedvesmo un ceļ pāri ikdienībai, 
par mīļumu, kas pieskaras ikviena sirdij.

Paldies dzejniecei par skaistajām vārsmām, kas ļāva izbaudīt un sa-
prast, ko no personiskā, dziļi intīmā nevar atstāt tikai sev, ko no visa 
pārdzīvotā ir būtiski pateikt saviem līdzcilvēkiem.
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izglītība

Februāra mēnesī SIA „DOVA” 
valdes loceklis Mārtiņš Teivišs 
ciemojās Krāslavas pamatskolā, 
lai izglītotu 3. un 4. klašu audzēk-
ņus un pastāstītu par atkritumu 
šķirošanas iespējām.  

Viesošanās laikā audzēkņi atbil-
dēja uz dažāda veida jautājumiem, 
noklausījās prezentāciju par atkri-
tumu šķirošanu – kāpēc atkritumi 
jāšķiro, ko drīkst šķirot, ko ne, kas 
jāievēro, lai atkritumu šķirošana 
tiktu veikta pareizi. Pēc teorētis-
ko zināšanu iegūšanas audzēk-
ņi piedalījās AS „Latvijas zaļais 
punkts” sagādātajās dažāda veida 
aktivitātēs, lai pārbaudītu audzēk-
ņu zināšanas. 

Jāpiemin, ka pasākuma ietvaros 
skolēniem bija uzdevums savākt 
makulatūru. Visi pasākuma dalīb-
nieki ieguva atzinības rakstus un 
piemiņas balvas no SIA „DOVA” 
un tās sadarbības partneriem. Bet 
galvenais, ka skolēni pārbaudīja 
savas zināšanas, ieguva jaunas un 
tagad paši var mācīt, kā šķirot at-
kritumus. 

Mārtiņš Teivišs: „Pateicamies 
visiem skolēniem, kas iesaistījās 
akcijā un nepilnas nedēļas laikā 
ir paveikuši nozīmīgu darbu! Ja 
viena pārstrādāta tonna makulatū-
ras izglābj 16 kokus, tad Krāsla-
vas pamatskolas skolēni, savācot 
0,500 tonnas, ir izglābuši vismaz 
9 kokus. Tas ir lielisks darbs, kurš 
neprasa nedz daudz laika, nedz arī 

kādus speciālus resursus!” 
Bērnos jāveicina izpratne par to, 

ka no mūsu visu rīcības šodien ir 
atkarīgs, kā mēs dzīvosim rīt. Bet 
vēl labāk ir rādīt bērniem pareizu 
piemēru un palīdzēt, lai pareiza rī-
cība kļūst par ikdienas paradumu, 
jo, šķirojot atkritumus, mēs darām 
daudz laba: 

taupām dabas resursus, sagla-
bājot naftas produktus, koksni un 
citus resursus nākamajām paau-
dzēm; 

ietaupām vietu atkritumu poli-
gonos;

ietaupām savu naudu, jo, šķiro-
jot atkritumus, samazinās nešķiro-
to sadzīves atkritumu apjoms;

saudzējam ekoloģiju un vidi, jo 
atkritumi, nonākot dabā vai tie-
kot nepareizi utilizēti, piemēram, 
sadedzinot ugunskurā, rada no-

zīmīgu piesārņojumu un draudus 
cilvēka veselībai;

kā arī parādām savu attieksmi, 
iestājoties par planētas nākotni, lai 
zaļi un veselīgi varētu dzīvot ne 
tikai mēs paši, bet arī mūsu bērni 
un mazbērni.

SIA „DOVA” aicina ne tikai 
Krāslavas pamatskolas audzēk-
ņus, bet arī visus pārējos Krāsla-
vas novada iedzīvotājus iesaistī-
ties atkritumu šķirošanā: „Jo ātrāk 
katrs no mums sāks šķirot atkri-
tumus, jo ātrāk veidosies stabila 
atkritumu šķirošanas sistēma. Sāc 
šķirot arī Tu!”  

Plašāka informācija par atkri-
tumu šķirošanas iespējām ir pie-
ejama www.dova.lv, pa tālruni 
65621012 vai SIA „DOVA” klien-
tu centrā Indras ielā 15, Krāslavā. 

 ŠĶIROT ATKRITUMUS MĀCĀS 
KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS SKOLĒNI!

Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskolēniem 
jau piekto gadu sniedz jauniešiem izaicinājumu pie-
rādīt un pilnveidot savas zināšanas un prasmes, vei-
cot dažādus, ar Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. 
Šogad izaicinājums bija īpaši liels - radīt galda spē-
les prototipu. Konkurss notika trīs kārtās. Pirmā kārta 
notika reģionos, otrā kārta - radošā darbnīca Kultūras 
akadēmijas Zirgu pastā, un 24. februārī fi nāls Rīgā, 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē.

Kultūras kanona konkursu kā vienmēr rīkoja Latvi-
jas Kultūras akadēmija sadarbībā ar Latvijas Repub-
likas Kultūras ministriju, Latvijas valsts simtgades 
biroju un Valsts izglītības satura centru. Konkursu at-
balstīja Latvijas Nacionālā bibliotēka un SIA „Brain 
Games Publishing”. Jauniešiem nācās domāt ne tikai 
par spēles saturu, bet arī radīt spēles prototipus un kon-
ceptu, kas būtu mehāniski un ekonomiski veiksmīgs 
potenciālajā pārdošanas procesā. Radošajā meistarkla-
sē 20. janvārī jauniešiem izstrādāt galda spēles palī-
dzēja uzņēmuma „Brain Games Publishing” pārstāvji.

Arī šogad Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda - 
Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne un Justīns Stivriņš 
-  veiksmīgi startēja konkursā. Latgales reģionā iegu-
va 1.vietu un iespēju savu spēles prototipu prezentēt 
fi nālā. Uzdevums nebija viegls, jo spēle bija jāsasaista 
ar Kultūras kanona vērtībām. Mēs izvēlējāmies tautas-
tērpu, jo tas ir  mūsu tautas unikāla vērtība, nozīmīga 
un nacionāli savdabīga latviešu kultūras mantojuma 
sastāvdaļa, plašs informācijas nesējs. Latvijas novadu 
tautas tērpi rada cieņu gan katrā latvietī, gan cittautietī.

Mūsu spēles nosaukums -  „Tautērs”.  Spēles pama-
tā ir tautas tērps, tā daļas. Spēles mērķis - savākt vie-
na novada tautas tērpa visas daļas. Spēles gaitā katrs 
dalībnieks griež ratu un izpilda darbību, kas rakstīta. 
Kā otra galvenā spēles sastāvdaļa ir faktu kartītes. Uz 
kartītēm ir rakstīti fakti par Latviju, tās dabu, vēsturi 
un sasniegumiem. Faktus vajag pārvērst par jautāju-
mu, un tā sarežģītību izvēlas jautājuma uzdevējs, tā 

arī ir viena no aizraujošākajām spēles daļām. Spēli 
var izmantot gan draugu kompānijā, gan kā mācību 
materiālu. 

Fināls bija emocijām bagāts, jo visas spēles bija 
interesantas un radošas.  12 vidusskolēnu komandu 
veidotos spēļu prototipus dažādās nominācijās vērtēja 
kompetenta žūrija: Latvijas Kultūras akadēmijas, LR 
Kultūras ministrijas un Saeimas, Latvijas Nacionālā 
kultūras centra, Valsts izglītības satura centra, Latvijas 
valsts simtgades jauniešu rīcības komitejas un uzņē-
muma „Brain Games” pārstāvji.

Krāslavas Valsts ģimnāzija ieguva 1. kārtas diplomu 
un balvu nominācijā „Radošākais tradīcijas spēles ri-
sinājums”.

Mums ir liels gandarījums par paveikto, jo spēli var 
izmantot dažādos pasākumos. Liels paldies skolai, kas 
vienmēr mūs atbalst a.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda - 
Laura Dzalbe, Sintija Skerškāne, Justīns Stivriņš

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS KOMANDA
 VEIKSMĪGI STARTĒJA KONKURSĀ

„LEGO” ROBOTU 
SACENSĪBAS IGAUNIJĀ

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda „Krekeri” 11.,12. martā pieda-
lījās Igaunijas robotu sacensību fi nālā Tartū. Pavisam bija 42 komandas, 
starp tām komandas no Itālijas, Moldovas un divas Latvijas komandas 
– mēs un Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas komanda „Prāta vētra”.

Divu dienu laikā mums bija jāpiedalās sava projekta par bitēm aizstā-
vēšanā, jāprezentē savs stends par skolu un Krāslavu, jāanalizē robota 
dizains un programma, kā arī bija jāiztur robotu spēļu trīs raundi. Ro-
botu spēlē mūsu komanda ierindojās 23.vietā. Uzskatām, ka tas ir labs 
rezultāts, jo ar robotiku nodarbojamies tikai no 2016.gada novembra. 
Grūtības pakāpe bija lielāka nekā Latvijā, jo komanda kā saziņas valodu 
varēja izmantot tikai angļu un Igaunijā robotika ir vairāk attīstīta.

Šis pasākums tika organizēts Igaunijas Nacionālajā muzejā, un visiem 
dalībniekiem bija iespēja to apmeklēt par brīvu, ko arī izmantoja mūsu 
komanda.

Komanda „Krekeri” saka paldies Krāslavas novada domei par trans-
porta nodrošināšanu, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centram 
par stenda materiāliem par Krāslavu un suvenīriem, un, protams, sko-
lēnu vecākiem par atbalstu, jo tā bija vēl viena iespēja komandai gūt 
pieredzi, parādīt savu darbu un mācīties no citiem.

Daina Andžāne un Sandra Nemeņonoka, 
komandas „Krekeri” skolotājas 

PAMATSKOLAS KOMANDA 
LATGALĒ - PIRMĀ, LATVIJĀ - PIEKTĀ 

2017. gada 21. februārī Ludzā norisinājās Latgales reģiona sacensības 
kustību spēlē „Tautas bumba”, kurās piedalīties un aizstāvēt Krāslavas un 
Dagdas novadu godu izcīnīja Krāslavas pamatskolas 4.-5. klašu meiteņu 
komanda. Šoreiz sacensībās piedalījās deviņas meiteņu un septiņas zēnu 
komandas.

Veiksmīgi nospēlējot spēles apakšgrupā, pusfi nālā pret Līvānu novada 
Jaunsilavas pamatskolas komandu, meitenes  ieguva iespēju cīnīties fi nālā 
ar otrās apakšgrupas līderiem - Daugavpils 15. vidusskolas komandu. Pa-
teicoties komandas nopietnai sadarbībai, fi nālspēle beidzās ar divu punktu 
pārsvaru mūsu labā! 

3. martā Krāslavas pamatskolas meiteņu komanda devās uz Dobeli, kur 
norisinājās Latvijas skolēnu 70. spartakiādes fi nālspēles „Tautas bumba”. 
Jāatzīmē, ka šoreiz sacensībās piedalījās 13 komandas!

 Spraigā cīņā starp Alūksnes pilsētas sākumskolu, Rīgas 6. vidusskolu 
un Jelgavas 4. vidusskolu savā apakšgrupā Krāslavas pamatskolas koman-
da ierindojās 2. vietā, zaudējot tikai Alūksnes pilsētas sākumskolai. Kat-
ras grupas pirmās un otrās vietas ieguvēji turpināja cīnīties par 1.-6. vietu. 
Krāslavas pamatskolas komandai izdevās apspēlēt Siguldas 1.pamatskolu 
un Kuldīgas Alternatīvo sākumskolu, bet bija jāpiekāpjas Ādažu vidussko-
lai, kā arī pagājušā un šī gada čempioniem - Rīgas V. Zālīša sākumskolai. 
Kopsummā Krāslavas pamatskolas komanda ieguva 5. vietu Latvijā! 

 Izsakām pateicību meiteņu komandai,  kas aizstāvēja skolas godu gan 
Krāslavas un Dagdas novadu sacensībās, gan Latgales reģionā un tajā spē-
lēja: Aleksandra Korovaja, Karīna Lukjanska (4.b), Dita Plotiņa, Līva Māra 
Mukāne, Amīna Soskova (5.a), Evita Kirillova, Viktorija Ļuta, Liāna Plinta 
(5.b), Viktorija Zuboviča, Adriāna Šuminska, Jolanta Siņakova, Anastasija 
Kižlo, Viktorija Vaišļa (5.c).

Paldies Krāslavas novada domei par transportu uz sacensībām, Krāslavas 
Sporta skolas direktoram Viktoram Beinarovičam un autobusa vadītājam 
A. Zeļenkovam. Izsakām pateicību Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai 
Koncevičai un skolas administrācijai, 4.b, 5.a, 5.b un 5.c klašu audzinātā-
jām Lāsmai Dzirkalei, Lolitai Dzalbei un meiteņu vecākiem par atbalstu 
un sadarbību.

Sporta skolotāji  - 
N. Raudive un L. Rukmanis
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KRĀSLAVAS 
MŪZIKAS SKOLAS

 AUDZĒKŅU PANĀKUMI
1. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 

vidusskolā notika IV Latgales jauno lociņins-
trumentālistu konkurss „Pavasara stīgas”, kurā pie-
dalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi: Justīne 
Nartiša - 3.vijoļspēles klase (pedagogs Inga Laura, 
koncertmeistare Maija Steļmačenoka) ieguva III vie-
tu.

Maija Lahtionova – 2.vijoļspēles klase (pedagogs 
Inga Laura, koncertmeistare Maija Steļmačenoka) – 
atzinība.

1.martā Jēkabpilī notika vokālās mūzikas kon-
kurss „Balsis 2017” Latgalē, kurā piedalī-

jās Krāslavas Mūzikas skolas vokālais ansamblis 
„Krāslaviņa” (vadītāja Olga Grecka, koncertmeistare 
Alla Kuzmiča) un izcīnīja II pakāpes diplomu.

3.martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā notika IV Latvijas mūzikas skolu 

audzēkņu festivāls vispārējās klavierēs. Piedalījās 
Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņu ansambļi:

Anna Guba - 3.vijoļspēles klase un Justīne Nartiša 
– 3.vijoļspēles klase (pedagogs Lilita Ivanova);

Evita Gorenko - 6.vijolspēles klase un Daniela Bu-
činska - 6.vijolspēles klase (pedagogs Alla Kuzmi-
ča). Visi audzēkņi saņēma festivāla pateicības.

7. martā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidus-
skolā notika V Latgales mūzikas skolu pūša-

minstrumentu un sitaminstrumentu spēles audzēkņu 
konkurss, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 
3. klarnetes spēles klases audzēknis Jānis Vorslovs 
(pedagogs Jānis Greckis, koncertmeistare Alla Kuz-
miča) un saņēma diplomu par veiksmīgu sniegumu.

9. martā Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidus-
skolā notika Latgales reģiona Mūzikas skolu 

Stīgu instrumentu spēles ansambļu konkurss „Mu-
zicēsim kopā!”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas 
skolas ģitāras spēles ansamblis (Viesturs Nartišs, 
Laura Dzalbe, pedagogs Mihails Pitrāns) un saņēma 
diplomu par veiksmīgu sniegumu.

NĀC STUDĒT!

2017. gadā 24. februārī Starptautiskajā izstāžu cen-
trā Ķīpsalā, Rīgā notika 23. starptautiskā izglītības 
izstāde „Skola 2017”. Tas ir gada nozīmīgākais izglī-
tības pasākums, kas vienuviet ļauj iegūt visaptverošu 
informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties 
piemērotāko izglītības ceļu. Izstādi „Skola 2017” 
apmeklēja 45 Krāslavas pilsētas skolu centīgākie au-
dzēkņi no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas un Krāslavas pamatskolas.

Vienlaikus Ķīpsalā notika starptautiskā grāmatu un 
izdevniecību izstāde „Latvijas Grāmatu izstāde 2017”, 
kurā varēja aplūkot daudzveidīgu grāmatu ekspozīci-
ju, iepazīties ar izdevniecību jaunumiem, iegādāties 
grāmatas par īpaši izdevīgām izstādes cenām. Izstādi 
„Skola 2017” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabied-
rība „BT1”  sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības 
un zinātnes ministriju. 

Paldies par sadarbību brauciena organizēšanā 
Krāslavas novada domes Izglītības un Kultūras no-
daļai, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vi-
dusskolas un Krāslavas pamatskolas administrācijai! 
Īpašu pateicību visu skolēnu vārdā vēlamies izteikt 
Krāslavas novada domei par sarūpēto transportu.

Skaidrīte Gasperoviča, 
Krāslavas novada klašu audzinātāju 

                                                          MA vadītāja 

15. REIZI UZ LIELAJIEM
 LASĪŠANAS SVĒTKIEM

11. martā, Latvijas Na-
cionālajā bibliotēkā jau 
15. reizi notika lielākās la-
sīšanas veicināšanas prog-
rammas „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrija 2016” 
noslēguma pasākums - 
„Lielie lasīšanas svētki”. 
Svētkos piedalījās ap 800 
žūrijas ekspertu – bērni, 
jaunieši un pieaugušie no 
dažādiem Latvijas nova-
diem, pārstāvot skolas un 
bibliotēkas.

Kā ik gadu, arī šogad Krāsla-
vas novada vārds izskanēja, svei-
cot lasīšanas vēstnešus, aizvadītā 
gada iecienītāko grāmatu autorus, ilustratorus, tulkotājus un izdevējus. 
Starp 712 bibliotēkām, kur lasīšanas maratonā ir piedalījušies 19 969 
lasītāji, bija 11 Krāslavas novada bibliotēkas, 3 Krāslavas pilsētas skolu 
bibliotēkas, vienojot 294 novada lasītājus.

Kā parasti svētki noritēja divās daļās: pasākums lasītājiem vecuma 
grupā 5+ un 9+ un pasākums jauniešiem vecuma grupā 11+ un 15+. 
Vienlaikus tika sveikti aktīvākie vecāki, skolotāji, bibliotekāri nominā-
cijās „Lasīšanas vēstnesis” un „Tēvu kampaņa”, kuri rūpējas, lai bērni 
un jaunieši mantotu lasītprieku un turētu godā saukli nominācijās „La-
sīšanas vēstnesis” un „Tēvu kampaņa”Lasīt ir stilīgi!”

 „Tēvu kampaņas” loterijas izlozes laureātu vidū iekļuva arī Krāsla-
vas novada Centrālās bibliotēkas izvirzītais Pauliņu ģimenes tēvs – 
Andris Pauliņš, kurš mūsu bibliotēkā ir biežs apmeklētājs, četru lasošu 
un aktīvu bērniņu tētis. Pateicoties svētku atbalstītājiem, Pauliņu ģime-
ne saņēma laimīgās biļetes uz Latvijas Leļļu teātri.

         Pateicamies Krāslavas novada domei par transporta nodro-
šinājumu un personīgi autobusa vadītājam Alfrēdam Glaudānam par 
komfortablu braucienu uz Rīgu. Sakām paldies Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas nozaru literatūras centra galvenajai bibliogrāfei, mūsu no-
vadniecei,  Irēnai Moreino, kura ļoti sirsnīgi atsaucās aicinājumam vadīt 
mūs ekskursijā pa Latvijas Nacionālo bibliotēku. Un, protams, paldies 
bērnu vecākiem, skolotājām, bibliotekārēm, kas allaž rūpējas, lai bērni 
un jaunieši varētu lasīt aktuālu literatūru un iemantotu lasītprieku.

Žaneta Moiseja, Krāslavas novada centrālās bibliotēkas 
bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre

sports

24.-26. februārī Krāslavas Spor-
ta skolas šāvēji piedalījās Haapsalā 
(Igaunija) notikušajās ložu šauša-
nas sacensībās. 

Sacensībās piedalījās sportisti 
no Lietuvas, Latvijas, Igaunijas un 
Somijas. Zēnu konkurencē bija 34 
šāvēji, bet meiteņu grupā - 17 da-
lībnieces. 

Pirmajā dienā šāvēji izpildīja 
vingrinājumu MŠ-30 (30 šāvieni 
guļus).  Rihards Plociņš ar personī-
go rekordu (289 p.) ieguva 2.vietu, 
Mareks Mjadjuta ierindojās 8.vie-
tā, bet Artūrs Verigo 18.vietā. Dana 
Soskova ar personīgo rekordu (288 
p.) ieguva 2.vietu meiteņu grupā.

Otrajā dienā šāvēji cīnījās vis-
sarežģītākajā vingrinājumā MŠ-
3x10 (10 šāvieni guļus, stāvus un 
no ceļa). Krāslavieši uzrādīja labus 
rezultātus, bet tomēr šoreiz palika 
ārpus pjedestāla. Mareks Mjadjuta 
ierindojās 4.vietā, Rihardam Plo-
ciņam 6.vietā, Artūram Verigo ar 
personīgo rekordu 7.vieta un Danai 
Soskovai 6.vieta.

Trešajā dienā šāvēji sacentās 
vingrinājumā PŠ-40 (40 šāvieni 
ar pneimatisko šauteni).  Šajā vin-
grinājumā izcili startēja Mareks 
Mjadjuta. Viņš izpildīja sporta 
meistara kandidāta normatīvu un 
ar rezultātu 380 p. ierindojās 2.vie-

tā. Ar pirmās vietas ieguvēju Ma-
rekam bija vienāds rezultāts, bet 
uzvaru svinēja sportists, kurš bija 
iešāvis vairāk centrāldesmitnieku. 
Rezultāts 380 p. ir jauns Krāslavas 
novada rekords, iepriekšējais re-
kords (379 p.) bija nepārspēts vai-
rāk nekā 35 gadus. Pārējo krāsla-
viešu pozīcijas šajā vingrinājumā 
rezultātu tabulā: Rihards Plociņš 
6.vieta, Artūrs Verigo 18.vieta un 
Dana Soskova 10.vieta.

Sacensības noslēdzās ar vērienī-
gu apbalvošanas ceremoniju, kur 
medaļu ieguvējus sumināja ar bal-
vām.

Sergejs Šveds, šaušanas treneris

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJAM JAUNS NOVADA REKORDS

4.-5.februārī Kuldīgā nori-
sinājās Latvijas čempionāts 
vieglatlētikā U-18 vecuma  
grupā, kurā piedalījās trīs 
Krāslavas Sporta skolas au-
dzēkņi.

Vislabāk šajās sacensībās vei-
cās Artūram Šarkovičam, kurš 
pārliecinoši uzvarēja tāllēkšanā ar 
rezultātu 6,82 m un trīssoļlēkšanā 
ar rezultātu 14,00 m.

Artūrs tika iekļauts Latvijas 
izlases sastāvā Baltijas valstu 
gadskārtējam mačam telpās jau-

niešiem U-18 vecuma grupā, kas 
notika 4.martā Šauļos (Lietuva).

Arī šajās sacensībās Artūrs iz-
rādījās spēcīgākais, šoreiz starp 
saviem vienaudžiem no Baltijas 
valstīm. Neskatoties uz to, ka 
sportists nespēja precīzi trāpīt uz 
atspēriena dēlīša, viņš izcīnīja uz-
varu tāllēkšanā ar rezultātu 6,87 
m un trīssoļlēkšanā ar rezultātu 
14,05 m.

Apsveicam Artūru un vēlam 
gūt tikpat augstus panākumus arī 
turpmāk!

Latvijas Sporta Pedagoģijas 
akadēmijas 2. kursa studente

Dace Marhileviča

ARTŪRS ŠARKOVIČS – DIVKĀRTĒJAIS 
BALTIJAS U-18 ČEMPIONS!

SLĒPOTĀJU SASNIEGUMI 
FEBRUĀRĪ

Kā ierasts februāra sākumā Ērgļos notika Latvijas Skolu 
ziemas Olimpiskais festivāls, kurā skolēni no visas Latvi-
jas varēja piedalīties daudzveidīgos ziemas sporta veidos. 
Krāslavas novadu pārstāvēja kupls skaits distanču slēpo-
tāju, kā arī kopējais slēpotāju skaits festivālā pārsniedza 
divus simtus. Šogad Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajā fes-
tivālā piedalījās ne vien Krāslavas Sporta skolas slēpotāji, 
bet arī Indras un Robežnieku pamatskolas audzēkņi, kuri 
ziemā, sporta stundu laikā, aktīvi slēpo.  

Latvijas Skolu ziemas Olimpiskajā festivālā labāko sniegumu uzrā-
dīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece Sņežana Jegorčenko, kurai 
pietrūka vien 5 sek. līdz bronzas medaļai. No Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas labu rezultātu sasniedza Jolanta Konstantinoviča – 6.vie-
ta, Artēmijs Ivanovs ieguva 15.vietu 5 km distancē. Līga Volka ieguva 
7.vietu, Jana Volka - 9.vietu, abas mācās Krāslavas pamatskola.

Savukārt 11.-12. februārī Vietalvā notika Latvijas čempionāta 
2.posms sprinta distancē un vidēja garuma distancē klasiskajā stilā. 
Sprinta distancē 1,5 km brīvajā stilā Ojārs Vanags ieguva bronzas me-
daļu, bet 15 km distancē klasiskajā stilā - sudrabs. Jolantai Konstanti-
novičai ceturtā vieta sprintā un bronzas medaļa 10 km distancē. Natālija 
Kovaļova starp sievietēm sprintā ieguva piekto vietu. 

18. februārī vēl ziemīgos apstākļos notika Pļaviņu novada balvas iz-
cīņa distanču slēpošanā sporta bāzē „Jankas”. Sņežana Jegorčenko 3 
km distancē izcīnīja 1.vietu, Jana Volka 2 km distancē ieguva sudraba 
medaļu, Anastasija Kižlo savā vecumā grupā - 3.vietu. Jēkabs Guba 
– bronzas medaļu. Visjaunākajā grupā labi startēja treneres Natālijas 
Kovaļovas audzēknes - Marija Tumaševiča izcīnīja 1.vietu, Evija Ra-
divinska - 2.vietu. 

Krāslavas Sporta skolas trenere Natālija Kovaļova Latvijas izlases sa-
stāvā piedalījās Pasaules čempionātā Somijā, Lahti pilsētā, no 20. feb-
ruāra līdz 24. februārim. Kvalifi kācijas distancē - 5 km klasiskajā stilā 
- Natālija izcīnīja 16. vietu, sprinta distancē, kurā piedalījās pasaules 
labākas slēpotājas, ieguva 72. vietu starp 107 dalībniecēm.

Ilona Vanaga, 
distanču slēpošanas trenere    



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185

Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

8

sludinājumi un reklāma

Aicinām apmeklēt izglītojošu programmu par Bībeles vēsturi un ar-
heoloģiju „Kristietība un pasaules vēstures gaita”, ko vadīs profesors, 
zinātņu doktors A. Oparins Krāslavas Kultūras nama mazajā zālē 20., 
21. un 23. martā plkst.16.00. Ieeja brīva. 

 Pērk zemi (lauku māju) skaistā 
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa 
uzreiz. T. 29634979. 

 Jūsu kāzu video, kā arī citu 
saviesīgu pasākumu fi lmēšana. 
Nofi lmētā materiāla montāža, vi-
deoklipu un foto slaidšova veido-
šana. Pārrakstu videokasetes DVD 
formātā vai zibatmiņā. Audioka-
sešu ierakstu konvertēšana ciparu 
formātā (mp3). www.artstudio95.
com; t. 26113738. 

 Atdod kucēnu labās rokās (4 
mēn., māte – vācu aitu suns, tēvs - 
melnais terjers). T. 26563531. 

 Pārdod lietotus: sekciju, dīvā-
nu, izvelkamos atpūtas krēslus, 
žurnālu galdiņu, saliekamo galdu, 
TV galdiņu. T.28205740. 

 Pērk zemi ar mežu visā Latvijā. 
Var būt ar nenoformētiem doku-
mentiem. Samaksa uzreiz, skaidrā 
naudā vai veicot bankas pārskaitī-
jumu. Izskata visus piedāvājumus. 

T. 26801369.
 Pārdod zemes gabalu (19 āri) ar 

saimniecības ēkām Augusta ielā. 
T. 28997604. 

 Pārdod 1-istabas dzīvokli ar 
krāsns apkuri (ir mazdārziņš, 1,5 
āri), cirkulāro zāģi, motobloku, 
akmeņus celtniecībai.T.28289563. 

 Pārdod Audi 80 Avant 1994.g., 
gāze/benzīns, 4. paaudzes gāzes 
iekārta. T. 29212445. 

 Izīrē dzīvokli ar ērtībām un mē-
belēm kārtīgiem cilvēkiem, vasa-
ras-rudens sezonai.T.26038653.

 Auto datoru diagnostika un re-
monts. Т.27745005.

 Televizoru remonts. Bijusī dar-
bnīca Miesnieku ielā. T. 29703639. 
Germans. 

 Pērk senlietas: ordeņus, cara 
laika rubļus, zobenus, koka un 
metāla ikonas, svētbildes, porce-
lāna fi gūriņas, grāmatas u.c. T. 
22433510. 

 Pērkam vecus mopēdus, mo-
tociklus jebkurā stāvoklī, kara 
laika priekšmetus, ķiveres, kas-
tes, munīciju. T. 22433510, dia-
mond2000@inbox.lv 

 Pārdod medu (3 l – 15 eiro), 
svarus (500 kg – 80 €), saldētavu 
„Whirpool” (400 l – 70 €), kannas 
(39 l – 10 €, 10 l – 7 €), metāla 
režģus iežogojumam. T.26363427. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T. 29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokom-
presoru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). T. 
29413904.

23. martā plkst.14.00 Krāslavas Kultūras namā notiks Krāslavas novada pensionāru biedrības at-
skaites sapulce, kas sāksies ar nelielu senioru koncertu un „Senioru skolas” fotoizstādes prezentāciju.
Sapulces laikā iestāžu amatpersonas sniegs atbildes uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem. 

Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai līdz 20. martam lūdzam ielikt pastkastītēs, kas atrodas pie 
Krāslavas novada domes un Mūzikas skolas ēkas.

Saskaņā ar nolikumu sportis-
ti vienlaikus bija tiesīgi lietot ne 
vairāk kā trīs āliņģus, no kuriem 
viens izmantojams makšķerēšanai 
un divi – rezerves, kas atzīmēti ar 
karodziņiem vai citiem priekšme-
tiem. Dalībnieki bija tiesīgi mak-
šķerēt un veidot āliņģus ne tuvāk 
kā trīs metrus no cita sacensību 
dalībnieka. Makšķerēt vienlaikus 
drīkstēja tikai ar vienu makšķeri, 
kas aprīkota ar vienu āķi. Sacen-
sību dalībniekiem bija aizliegts 
savstarpēji mainīties vai kā citādi 
palīdzēt citam dalībniekam, kas 
varētu ietekmēt galarezultātu. Va-
rēja ķert visas zivis, izņemot līda-
ku, uz kuru ar 1. martu ir iestājies 
lieguma laiks.

Sacensības norisa uz Dorotpo-
les ezera ledus Kalniešu pagastā, 
un tās tika sarīkotas augstā līmenī.
Sacensību rīkotājiem nāca palīgā 
Kalniešu pagasta zemnieks Alek-
sandrs Ivanovs, kurš pēc paša 
iniciatīvas paveica apjomīgu or-
ganizatorisko darbu, lai pasākums 
noritētu bez jel kādas aizķeršanās 
un tā dalībnieki justos gandarīti, 
veltot laiku savam lielajam hobi-
jam. 

Sacensību rīkotāji pēc reģis-
trācijas katram dalībniekam uz-
dāvināja veiksmes medaļu par 
piemiņu un piedāvāja rīta kafi ju, 
pirms doties uz sacensību vietu. 
Sacensības noritēja raiti, tām no-
slēdzoties, dalībnieki ezera krastā 
varēja baudīt siltu zupu, karstu 
tēju un kafi ju ar sviestmaizēm, ka-
mēr tiesneši svēra lomus, apkopo-
ja rezultātus un rakstīja diplomus. 
Arī apbalvošana norisinājās ezera 
krastā. Šīs sacensības uzskatāmi 
pierādīja, ka nereti uzvarēt pa-
līdz arī mājas sienas – ar lielāko 
balvu birumu var lepoties tieši 
Kalniešu pagasta makšķernieki. 
Pirmās vietas izcīnījušie ir apbal-
voti ar medaļu, diplomu un stori, 
otrās un trešās vietas izcīnījušie ir 
apbalvoti ar medaļu, dāvanu karti 
un diplomu. Lūk, rezultāti.

Komandu vērtējumā:
1.vieta –„Kalniešu pagasts-1” ar 

2680 g zivju lomu;

2.vieta – „Kalnieši-3” ar 2460 g 
zivju lomu;

3.vieta – „Vorčiki” (Aulejas pa-
gasts) ar 1720 g zivju lomu.

Individuālajā ieskaitē vīriešiem:
1.vieta – Pēteris Sardiko ar 2180 

g zivju lomu;
2.vieta – Aivars Prikņa ar 1250 

g zivju lomu;
3.vieta – Andrejs Ļahovskis ar 

1111 g zivju lomu.
Individuālajā ieskaitē sievie-

tēm:
1.vieta – Dzintra Sardiko ar 

1100 g zivju lomu;
2.vieta – Nataļja Stelmaka ar 

300 g zivju lomu;
3.vieta – Svetlana Cepliša ar 70 

g zivju lomu.
Individuālajā ieskaitē junio-

riem:
1.vieta – Armands Zukuls ar 

1100 g zivju lomu;
2.vieta – Kristīne Harlovska ar 

190 g zivju lomu;
3.vieta – Jekaterina Cvetkova ar 

120 g zivju lomu.
Nominācijas
Lielākā zivs (asaris, 440 g) – 

Pēteris Sardiko.
Mazākā zivs (ķīsis, 4 cm) – 

Svetlana Cepliša.
Jaunākais sacensību dalībnieks 

– trīsgadīgais Iļja Ivanovs no Kal-
niešu pagasta.

Balva par izturību pasniegta 
četrgadīgajam Arkādijam Grigor-
jevam no Skaistas pagasta. Viņš 
pats pirmoreiz noķēra 50 g zivju.

Visi makšķernieki kopā izvil-
ka 27 kilogramus un 750 gramus 
zivju. Tikai divām komandām 
nepaveicās, un to dalībnieki iznā-
ca krastā bez loma, vēl daži, kuri 
startēja individuāli, sacensību bei-
gas nesagaidīja un izstājās pirms 
laika. Krāslavas novada zemledus 
makšķerēšanas sacensības par īstu 
izaicinājumu izvērtušās Kalnie-
šu, Krāslavas un Ūdrīšu pagasta 
apvienotajai komandai „Asaka”, 
kura jau trešo gadu pēc kārtas pa-
liek ceturtajā vietā, no goda pje-
destāla atpaliekot vien par nieka 
tiesu. Šoreiz pietrūka 20 gramu!

Juris Roga

sports,makšķerēšana

Ik brīvdienas Latvijā ir vietas, kur copētāji uz eze-
riem nododas zemledus makšķerēšanas priekiem!

Nemainīgi zemledus makšķerēšanas sacensības 
„Izvalta 2017” norisinājās uz Sargavas ezera. No 
plkst. 10.00 līdz 13.30 zemledus makšķernieki cīnī-
jās par labāko no tituliem.

Uzvarētāji:  1.vieta – Ivars Bogotais/Preiļi, 2.vieta 
– Anna Bogdanoviča/Krāslava, 3.vieta – Andris Un-
dzēns/Izvalta.

 Nominācijas: Lielākā zivs – Anna Bogdanoviča,  
Mazākā zivs – Jānis Leikums.

 Pārsteiguma balvas: Vecākais dalībnieks – Jānis 
Bogotais, Jaunākais dalībnieks – Uģis Koņuševskis

Diena copētājus sveica gan ar salu, gan ar saulīti un 
noslēgumā - ar skaistu cīruļputeni! 

Biedrība „ATTĪSTĪBAI” izsaka lielu pateicību vi-
siem atsaucīgajiem pasākuma dalībniekiem par pie-

dalīšanos un brīvprātīgajiem par veiksmīgi organizē-
tām sacensībām.

Izsakām lielu pateicību makšķernieku veikalam 
„Rete” Krāslavā un Krāslavas novada Izvaltas pa-
gasta pārvaldei.

ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS „IZVALTA 2017”

Sveicam Juzefu Gribuli 70. gadu jubilejā! 
Mēs ņemam debess gabaliņu zilu 
Un pieliekam tam sniegpulksteni klāt, 
Vēl pūpolus un smaržu pilnu silu, to visu vēlamies Tev dāvināt. 

Vissirsnīgākie stipras veselības, labklājības 
un dzīvesprieka vēlējumi!

 Izvaltas pamatskolas skolotāji

   10. martā Ozolnieku sporta centrā notika LBJISF 
2017. gada Boccio čempionāts, kur sacentās bērni un 
jaunieši četrās klasifi kācijas grupās.   2. grupā – 16-23 
gadu veci jaunieši ar dažādiem kustību traucējumiem. 

Latgali pārstāvēja Bērnu un jauniešu centra koman-
da - klubs „ Saulessvece”: Raimonds Brazevičs, Elvis 
Paškevičs, Vjačeslavs Plutjakovs. Ar pārliecinošu re-
zultātu mēs ieguvām 1. vietu!

 Jauniešiem paliks atmiņā arī  tikšanās ar galveno 
čempionāta treneri, paralimpisko spēļu čempionu 
vieglatlētikā Edgaru Bergu!

  Paldies novada domei par transportu, vecākiem - 

par atbalstu!   
 Žanna Garbrēdere, 

kluba „Saulessvece” vadītā ja, trenere 

 ČEMPIONU TITULU APSTIPRINĀJĀM ARĪ ŠOGAD!

KRĀSLAVAS FUTBOLISTU SASNIEGUMI 
 11. un 12. februārī Maltā, 18. un 19. februārī Prei-

ļos notika ikgadējs Latgales jaunatnes telpu futbola 
čempionāts U9 un U10 grupās. Krāslavieši šajā čem-
pionātā piedalījās jau trešo gadu un uzrādīja labus 
rezultātus.  

Čempionātā piedalījās Rēzeknes, Jēkabpils, 
Ilūkstes, Preiļu, Līvānu, Sēlijas un Krāslavas futbo-
la klubu komandas, 10 komandas U10 grupā un 12 
komandas U9 grupā. Visas U10 grupas spēles bija 
aizraujošas. Mūsu futbolisti visās spēlēs guva uzva-

ras, iesitot 30 vārtus pretiniekiem un neielaižot sa-
vos vārtos nevienu bumbu. Spēle ar Jēkabpils SS-1 
komandu beidzās neizšķirti 0:0, un tikai pēc soda 
sitieniem vārtos krāslavieši zaudēja pretiniekiem ar 
rezultātu 3:4. FK „Krāslava” U10 grupas komanda 
ieguva 3. vietu. 

Starp 12 komandām krāslavieši ierindojās pirmajā 
vietā, līdz ar to kļuva par 2017. gada Latgales jaunat-
nes telpu futbola U9 grupas čempioniem. Mazie fut-
bolisti pirmo vietu ieguva jau otro gadu, jo čempioni 
bija arī 2016. gadā. 

Sandra Djatkoviča

 VAI DAUDZ NOĶĒRI?
Sestdien, 11. martā, notika Krāslavas novada zemledus 

makšķerēšanas sacensības, kas simboliski noslēdza zemle-
dus makšķerēšanas sezonu. Viens no sacensību tiesnešiem, 
Arnolds Skerškāns, pastāstīja, ka tām pieteicās 29 komandas 
(katrā pa trīs dalībnieki) un astoņi cilvēki startēja individuāli. 
Kopskaitā reģistrēts rekordliels dalībnieku skaits - 94 mak-
šķernieki, no kuriem visjaunākajam apritējuši vien trīs gadi!  

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


