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AICINĀJUMS IESNIEGT
 SAVAS IDEJAS 

PROJEKTU KONKURSAM
 „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus – domubiedru 

grupas un biedrības līdz šī gada 21. aprīlim iesniegt projektu pieteiku-
mus tradicionālajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”, 
saņemot līdz 600 eiro lielu fi nansējumu savām idejām vides labiekār-
tošanai, piemēram, pagalmu apzaļumošanai, rotaļu un sporta laukumu 
atjaunošanai utt.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteiku-
mi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības tīmekļa vietnē www.kraslava.
lv un www.kraslavasvestis.lv. Uzmanību tiem, kas jau ir snieguši pro-
jektus iepriekš – šogad ir aktualizēti konkursa nolikums un pielikuma 
dokumenti!

Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāsla-
vas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabine-
tā (tālr. 65620032, 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv). 

Atceroties Andreja Upīša „Sūnu ciema zēnus”: „Laime ir tepat (...), 
zem šīm kupenām un mēslu gubām, tikai tās jātīra nost”.  Lai skaisti 
darbi, sākot gatavojoties Latvijas simtgadei jau šogad! 

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja
Foto no 2016. gada projektu īstenotāju arhīva

NEKAS 
NAV 

AIZMIRSTS!
Pieminot 1949. gada 25. 

marta deportāciju upurus, 
cilvēki nolika ziedus piemi-
nekļa „Māte Latgale raud” 
pakājē, kas veltīts Krāsla-
vas un Dagdas novada visu 
okupāciju varu terora upu-
ru piemiņai. 

Pirms ziedu nolikšanas piemi-
nekļa tuvumā izvietojās svinīgā 
goda sardze. Klātesošos uzrunāja 
represijas izcietusī Antoņina Sub-
atoviča, kura pasākumu apmek-
lēja kopā ar savu māsu Regīnu. 
Pasākumā piedalījās un ziedus 
pie pieminekļa nolika arī Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks, viņa vietnieks 
Aleksandrs Jevtušoks un domes 
deputāts Jāzeps Dobkevičs.

Pēc tam pasākuma dalībnieki 
devās uz Krāslavas dzelzceļa sta-

ciju, kur nolika ziedus tur esošā 
piemiņas akmens pakājē, kurā ir 
iekalts vēstījums nākamajām pa-
audzēm: „Nedzīstošais 1949. gada 

25. marts brīdina, lai mūsu sirdis 
nav no akmens!”

Juris Roga, 
autora foto

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
informē, ka no 2017. gada 1. aprīļa mainās nosacīju-
mi, lai iegūtu tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu.

Personām, kuras bezdarbnieka statusu iegūs, sā-
kot no 2017. gada 1. aprīļa, tiesības uz bezdarbnieka 
pabalstu būs, ja par viņām sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas veiktas vai bija jāveic 12 mēne-
šus pēdējo 16 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka 
statusa iegūšanas dienas. 

Personām, kurām bezdarbnieka statusu Nodarbi-
nātības valsts aģentūra (NVA) būs piešķīrusi līdz 31. 
martam, tiesības uz bezdarbnieka pabalstu tiks no-
teiktas tāpat kā iepriekš. Tātad tiesības uz pabalstu 
būs, ja iemaksas bezdarba apdrošināšanai veiktas vai 
bija jāveic 9 mēnešus pēdējo 12 mēnešu periodā. 

Pārējie nosacījumi bezdarbnieka pabalsta piešķir-
šanai nemainās. Tāpat kā līdz šim - personai ir jā-
būt bezdarbnieka statusā, ko piešķir Nodarbinātības 
valsts aģentūra, un kopējam apdrošināšanas stāžam 
ir jābūt vismaz vienam gadam. 

Atgādinām, ka VSAA adresētu iesniegumu bez-
darbnieka pabalsta piešķiršanai var iesniegt arī NVA, 
tiklīdz iegūts bezdarbnieka statuss, vai izmantojot 
e-pakalpojumu „E-iesniegums VSAA pakalpoju-
miem” un izvēloties iesniegumu „Bezdarbnieka pa-
balsta piešķiršana vai pārrēķināšana”.

2016. gadā VSAA vidēji mēnesī piešķīra bezdarb-
nieka pabalstus 5,5 tūkstošiem personu.

Iveta Daine, 
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

 preses sekretāre 

NO 1.APRĪĻA MAINĀS NOSACĪJUMI TIESĪBU 
IEGŪŠANAI UZ BEZDARBNIEKA PABALSTU

Tiek labiekārtota teritorija pelbaseina apkārtnē. 
Elvīras Škutānes foto 
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PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ

Par finansējuma piešķiršanu 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. 

Poļu pamatskolas saglabāšanai
Polijas Republikas Senāts apliecina, ka 2017. gada 30. martā Senā-

ta sēdē tika pieņemts lēmums par Fonda „Oświata Polska za Granicą” 
(„Poļu izglītība ārzemēs”) projekta „Palīdzība poļu skolām Latvijā - 
skolu saglabāšana” fi nansējumu. Finansējums 116900 PLN apmērā tika 
piešķirts Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas saglabāšanai.

IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, 

ka Publiskas personas mantas at-
savināšanas likumā noteiktajā kār-
tībā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tiek pārdota Krāslavas novada 
Ūdrīšu pagasta pārvaldes īpašumā 
esošā kustamā manta – vieglā au-
tomašīna VW TOURAN, valsts 
reģistrācijas numurs FV 2038.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– EUR 1730,00 (viens tūkstotis 
septiņi simti trīsdesmit eiro, 00 
centi), kas ir izsoles sākumcena, 
nodrošinājums – EUR 173,00. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var pašvaldības mājaslapā inter-
netā (www.kraslava.lv) vai perso-
nīgi darba laikā Krāslavas novada 

domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā. Izsoles pretendentu re-
ģistrācija izsolei notiek līdz 2017. 
gada 26. aprīlim plkst.10.00. dar-
ba laikā Krāslavas novada domes 
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāsla-
vā, nogādājot pieteikumu personī-
gi, ar kurjeru vai pa pastu. 

 Izsole notiks 2017. gada 26. ap-
rīlī plkst.11.00.

 Samaksa – nosolītā summa, at-
rēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 
jāsamaksā vienas nedēļas laikā no 
izsoles dienas.

Automašīnu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties un vienojoties 
par konkrētu apskates laiku ar Vik-
toru Dunski, tālrunis 28338427.

Tālr. uzziņām 65681764, 
29496549.

Krāslavas novada dome aicina darbā
 informācijas tehnoloģiju lietotāju 

atbalsta speciālistu
Sapulce sākās ar Krāslavas nova-

da pensionāru biedrības priekšsēdē-
tāja Edmunda Gekiša atskaiti par 
paveikto, kurā tika atzīts, ka senio-
ru aktīvā dzīve ir atkarīga no viņu 
paša gribas. Iespējas ir, vajag tikai 
izmantot. Ik mēnesi tiek sasauk-
tas valdes sēdes, un šajā atskaites 
periodā valde pulcējās 18 reizes. 
Katram valdes loceklim ir konkrēta 
atbildība par biedrības darbības īs-
tenošanu. Mēneša laikā veiktie pa-
sākumi tiek analizēti.

Turpinājumā pensionāru biedrī-
bas revidents detalizēti atskaitījās 
par ieņēmumiem un izdevumiem 
2016. gadā. Pensionāri bez iebildu-
miem balsojot apstiprināja reviden-
ta ziņojumu.

Tālāk tika sniegtas atbildes uz 
jautājumiem, kas saņemti pensionā-
ru biedrības rīkotajās sapulcēs sešos 
mikrorajonos.

SIA „Krāslavas nami” dzīvojamo 
māju apsaimniekošanas speciālists 
Valdis Maļķevičs informēja, ka liela 
daļa sapulcēs uzdoto jautājumu jau 
sekmīgi atrisināti. Atlikuši daži, ku-
rus viņš arī izskaidroja.

- SIA „Krāslavas ūdens” ir ap-
vienots ar SIA „Krāslavas nami” 
- ko tas dod pensionāriem?

- Tagad visi pakalpojumi tiek 
sniegti centralizēti, pensionāri var 
atnākt uz vienu biroju un vienā vietā 
risināt visas problēmas.

- Kad tiks izremontēts apbrau-
camais ceļš, kas savieno dzīvoja-
mās mājas Aronsona ielā 18 un 
Aronsona ielā 20?

- Ar domes piekrišanu šogad mē-
ģināsim uzlabot ceļa segumu, vei-
cot bedrīšu lāpīšanu.

- Jautājums par auto stāvvietu 
Rēzeknes ielas 5 pagalmā, kur 
nav iespēju novietot automobiļus.

- Ir ieplānots paplašināt jau esošo 
stāvvietu, un tādejādi novērst auto 
sadrūzmējumu pagalmā.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas priekšnieks Pēteris Jacina 
akcentēja, ka viņš saņēmis jautāju-
mus, kas ir līdzīgi iepriekšējā gadā 
uzdotajiem, visbiežāk sūdzas par 
klaiņojošiem kaķiem un suņiem: 
„Pašvaldībai ir noslēgts līgums ar 
Daugavpils SIA „Labiekārtošana 
D” par Daugavpils dzīvnieku pat-
versmes pakalpojumu izmantošanu. 

Mums ir iespēja 
izķert un nogādāt 
turp mājdzīvnie-
kus, bet pirms di-
vām nedēļām viņi 
lūdza nevest turp 
nevienu dzīvnie-
ku. Latvijā veiktas 
izmaiņas likumā, 
un tagad suņu īpaš-
niekiem obligāti 
jāveic dzīvnieka 
čipošanu, kas ir 
saistīts ar izdevu-
miem. Viena daļa 
no cilvēkiem, kas turēja suņus, no 
tiem atbrīvojas. Dzīvnieku patvers-
me pārpildīta.”

Uz vairākiem jautājumiem at-
bildēja Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, 
kurš visupirms uzslavēja pensionā-
ru biedrību par konstruktīvu darbu, 
kā piemēru minot savulaik biedrī-
bas rīkoto mītiņu Krāslavas slim-
nīcas aizstāvībai, kas, pateicoties 
labam organizatoriskajam darbam, 
toreiz deva vēlamo rezultātu un 
atstāja labu iespaidu uz cilvēkiem, 
kuri atbrauca palīgā.

Par atkritumu izvešanu
- Strādājam pie dažādiem vari-

antiem, konkrēts lēmums vēl nav 
pieņemts. Ne jau „DOVA” slikti 
strādā, bet jaunie noteikumi pašval-
dībām prasa rīkot konkursus atkri-
tumu savācējiem.

Par sabiedriskā transporta pie-
turu Augustovkā

- Savulaik rakstījām ceļa rekons-
trukcijas projektu un dabūjām tam 
fi nansējumu. Rit ceļa uzraudzības 
periods. Ir jāpaiet pieciem gadiem, 
lai tur varētu kaut ko mainīt un sākt 
risināt jautājumu par auto pieturu, ja 
tāda ir nepieciešama.

Par Aronsona ielas un „lidlau-
ka” teritorijas iedzīvotāju preten-
zijām

- Daži citi rajoni pilsētā šodien 
noteikti var apskaust „lidlauka” 
rajonu par to, cik šī rajona iedzīvo-
tājiem daudz izdarīts. Šajā rajonā 
bez asfalta ir Lielās ielas posms, bet 
konkurss noslēdzies, un darbi šogad 
tiks veikti.  

Par nepieciešamību asfaltēt 
Saules un Strautu ielu

- Teikšu godīgi, visu reizē neva-
ram paspēt. Aptuvenā summa, kas 
domes budžetā atvēlēta ceļu, trotu-
āru remontam un rekonstrukcijai, ir 
ap pusmiljonu eiro. Izņemot Dau-
gavpili, neviena cita no apkārtējām 
pašvaldībām tādu summu nepiešķir. 
Un mēs pamazām virzāmies uz 
priekšu, bet, saprotiet, ka ātriem so-
ļiem ir grūti iet.

Par Persteņa ezera krasta lab-
iekārtošanu

- Ezera krasta labiekārtošanas 
projekts, uz kuru cerējām, diem-
žēl netika atbalstīts. Bija lielas ie-
ceres, tagad mēs darīsim paši, bet 
mazākos apjomos. Piekrītiet, būtu 
muļķīgi ieguldīt budžeta naudu tur, 
kur darbus var fi nansēt par projektu 

naudu.
Par baseina lietošanu
- Baseins domāts visu vecumu 

cilvēkiem, būs pat mazais baseins 
bērniem. Izstrādāsim noteikumus, 
es domāju, ka paredzēsim priekšro-
cības tiem cilvēkiem, kuri deklarēti 
Krāslavas novadā.

Par bērnu spēļu laukuma par-
kā atjaunošanu

- Mums ir projekts, kurā ir pare-
dzēta bērnu pilsētiņa, kas ir daudz 
lielāks objekts par bērnu spēļu lau-
kumu.

Par žogu pretī Mākslas skolai
- Sakarā ar baseina būvniecību 

mēs risinām jautājumu, vai tur būs 
vienvirziena vai divvirzienu iela - 
no tā būs atkarīga žoga izbūve. Arī 
nogāzi sakārtosim.

Par sabiedriskā transporta at-
jaunošanu Krāslavā

- Kādreiz sabiedriskais transports 
Krāslavā bija, bet rezultātā nebrau-
ca neviens vai brauca retais. Mums 
prasīja nodrošināt sabiedrisko trans-
portu Augustovkā, Berendejevkā, 
uz bijušās Agroķīmijas vasarnīcām. 
Tas ir sāpīgs jautājums, jo neliela 
braucēju skaita dēļ brauciena maksa 
būs iespaidīga.

Par lūgumu nozāģēt pāris prie-
žu skatu laukumā

- Mēs veicam pārrunas ar zemes 
īpašnieku, lai iegūtu savā īpašu-
mā skatu laukumu. Ja izdosies, tad 
mums ir vairākas ieceres, ko tur 
realizēt.

Par mājas Raiņa ielā 4 likteni
- Situācija nopietna, bet man šo-

brīd nav speciālistu slēdziena. Glābt 
māju būs ļoti dārgi, turklāt izmak-
sas būtu jāsedz visiem dzīvokļu 
īpašniekiem proporcionāli. Tas būtu 
dārgāk par pašu dārgāko dzīvokli 
Krāslavā. Atkārtoju vēlreiz, ka spe-
ciālistu slēdziens mums vēl nav.

- Ir informācija, ka fi zikālās 
terapijas kabineta speciālists ap-
rīlī iet projām no darba. Vai mēs 
nepaliksim bez fi zioprocedūrām?

- Krāslavas slimnīcas galvenais 
ārsts Aleksandrs Jevtušoks sniedza 
informāciju, ka fi zikālās terapijas ka-
bineta medmāsa dodas pensijā, taču 
jau tiek sagatavots jauns cilvēks, 
kurš turpinās visu iepriekšējo darbu, 
nākotnē tiek plānots aprīkot kabinetu 
ar jaunu aparatūru un paplašināt pa-
cientiem sniegto pakalpojumu klāstu 
atkarībā no pieprasījuma.

Juris Roga,
autora foto

PENSIONĀRI SAŅEM ATBILDES
Krāslavas Kultūras namā notika Krāslavas novada pensionāru biedrības sanāksme, ku-

rai reģistrējās 68 biedri – kvorums pilnīgi nodrošināts. Pirms sanāksmes tās dalībnieki 
varēja apskatīt Krāslavas Senioru skolas rīkoto fotoportretu izstādi „Senioru skolas sin-
joritas un senjori”, noskatīties pensionāru amatierkolektīvu „Retro”, „Mežrozīte”, „Ivuš-
ka “ un „Varavīksne” skatuves priekšnesumus, kā arī Tatjanas Azamatovas un Raimonda 
Lazdas prezentāciju par Krāslavas Senioru skolas darbību.

 Darba pienākumi:
ieviest, administrēt un uzturēt 

elektronisko dokumentu vadības 
sistēmu (DVS);

apmācīt un sniegt konsultācijas 
lietotājiem par DVS, kā arī par da-
tora standartprogrammatūrām;

biroja un datortehnikas pie-
slēgšana, konfi gurēšana un prog-
rammatūras uzstādīšana lietotāju 
darbstacijās.

 Prasības pretendentam:
izpratne par lietvedības orga-

nizēšanu iestādē vai spēja to ātri 
apgūt;

prasme organizēt un veikt darbu 
patstāvīgi;

labas saskarsmes un komunikā-
cijas spējas;

teicamas latviešu valodas zinā-
šanas (vēlamas svešvalodu zinā-
šanas).

   Pieteikuma vēstuli un CV lū-
dzam iesniegt Krāslavas novada 
domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, vai 
sūtot elektroniski uz e-pasta adre-
si: dome@kraslava.lv līdz 2017. 
gada 20. aprīlim. 

Papildus informācija: tālr. 
65681767.

Sakarā ar Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgas baz-
nīcas (Brīvības iela 30) iekšējo remontdarbu veikšanu dievkalpo-
jumi notiks Krāslavas Svētā Jāņa Zeltamutes pareizticīgo kapelā 
Krāslavas pareizticīgo kapos.

Vairāk informācijas var saņemt pa tālruni 28289558 (priesteris 
Aleksandrs),  26108743 (draudzes vecākais Jevgēņijs).

Sastādīti 28 administratīvo pār-
kāpumu protokoli, 1 par medību, 
zvejas un makšķerēšanas noteikumu 
pārkāpšanu, 8 par namīpašumu ne-
uzturēšanu kārtībā, 2 par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu, 1 par dzīvesvietas nedeklarēšanu, 
1 par sīko huligānismu, 1 par būves 
neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā ne-
apdraudētu personu drošību, veselī-
bu un mantu, kā arī nebojātu pilsētas 
ainavu, 1 par alkoholisko dzērienu 
vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās un atrašanos sa-
biedriskā vieta alkohola reibuma stā-
voklī, 2 par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu vai 
atrašanos alkoholisko dzērienu ie-
tekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, 
un 11 par transportlīdzekļu stāvēša-
nas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 29 rakstiskie iesniegumi 
un atstrādāti 120 izsaukumi, tika 
veiktas profi laktiskās sarunas un iz-
teikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas 

trīs administratīvās lietvedības. Mar-
tā tika pieņemti 46 apmeklētāji. 

Preventīvais darbs ar bērniem un 
vecākiem (profi laktiskās sarunas) 
-19.

Tika veikti 8 nakts reidi (no piekt-
dienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu). Nodrošināta sabied-
riskās kārtības ievērošana Komu-
nistiskā genocīda upuru piemiņas 
dienas laikā.

Krāslavas novada pašvaldības po-
licija nogādāja 1 cilvēku Daugavpils 
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas 
nodaļā.

Pašvaldības policijas darbinieki 
nogādāja trīs klaiņojošos suņus Dau-
gavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības po-
licijas darbinieki veica 38 profi lak-
tiskos reidus pa Krāslavas novada 
ezeriem saistībā ar zivju resursu un 
kontroles pasākumiem. No dažā-
diem Krāslavas novada ezeriem ko-
pumā tika izcelti un pēc akta iznīci-
nāti 60 nelikumīgi zvejas rīki. 
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Priedaines Romas katoļu baznīcā ir sāku-
šies altāra daļas un sakristejas telpas iek-
šējās apdares darbi. 

Pēc darbu pabeigšanas baznīcas altāra daļa tiks pil-
nībā atjaunota. Kā pastāstīja kokapstrādes meistars 
Aleksandrs Krasiļņikovs, kas jau vairākkārt izpildījis 
šāda veida pasūtījumus, apdares detaļas ir izgatavo-
tas no tonēta oša atbilstoši dizainera skicei.   

Baznīcas prāvests Janušs Bulašs pavēstīja, ka šos 
darbus veic Daugavpils uzņēmums „Daiļas”. Pusi 
no šīs idejas īstenošanai nepieciešamajiem fi nanšu 
līdzekļiem (5932 eiro) piešķīra Krāslavas novada 
dome. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PRIEDAINES BAZNĪCĀ 
TIKS ATJAUNOTA ALTĀRA DAĻA

ATKLĀTA SWEDBANK 
FILIĀLE KRĀSLAVĀ

Swedbank un Latvijas Pašvaldību savienības Reģionu attīstī-
bas programmas ietvaros šodien atklāta filiāle Krāslavā (tirdz-
niecības centra “Beta” telpās, Aronsona ielā 7), tādējādi no-
drošinot 100% bankas pakalpojumu pieejamību visā Latvijā. 

Pēdējo divu gadu laikā ar mērķi nodrošināt skaidras naudas un fi -
nanšu pieejamību visā Latvijā, reģionu centros tika uzstādīti 16 jauni 
bankomāti, kas šobrīd ik mēnesi iedzīvotājiem izsniedz vairāk nekā 1 
miljonu eiro, kā arī atvērtas kopumā 5 jaunas fi liāles, kurās ir pieejami 
gan pašapkalpošanās pakalpojumi, gan konsultantu padomi.  Šobrīd lie-
lāko interesi klienti reģionos izrāda par ikdienas pakalpojumiem – kar-
tēm, internetbankas darbību, arī bankas mobilās aplikācijas lietošanu 
un jauno risinājumu Smart ID, kas jau šonedēļ, mainoties internetbanku 
autentifi kācijas nosacījumiem, kļūs īpaši aktuāls. 

 „Swedbank fi liāles ienākšana Krāslavā sniegs mums iespēju daudz 
ātrāk risināt jautājumus, kas saistīti ar bankas pakalpojumiem. Domāju, 
ka tas ir labs mājiens gan mūsu uzņēmējiem, gan tiem, kuri, iespējams, 
apsver investīciju iespējas Krāslavas pusē. Bankas fi liāles atvēršana ir 
mums nozīmīgs attīstības apliecinājums, ko augstu novērtējam,” uzsver 
Krāslavas domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Vineta Savicka,
Swedbank ārējās komunikācijas vadītāja,

Elvīras Škutānes foto

ŠŪTS, TAMBORĒTS UN VIENREIZĪGS
3. aprīlī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā rok-

darbu klubiņa dalībnieces prezentēja savu veikumu gal-
venokārt divās tehnikās – tamborējumi un izšūšana ar 
lentītēm. Izstādē ir apskatāma arī ļoti silta adīta žakete, 
kuru apmeklētāju uzmanībai piedāvā rokdarbniece Jeļena 
Livča. Tieši viņa un viņas kolēģe, rokdarbniece Regīna Os-
trovska bija tās divas skolotājas, kuras rokdarbu klubiņa 
dalībniecēm iemācīja tik daudz, ka šodien varēja sarīkot 
gana interesantu izstādi.

Tehnikas divas, bet darbu desmitiem! Bibliotēkas lasītavā apskatāmas 
rotaslietas, sedziņas, gleznas, lādītes, tamborējumiem dekorētas Lieldie-
nu olas, apkaklītes, dvieļi, somiņas, salvetes, maciņi, adatu spilventiņi, 
šalles, čības, tīkliņš pirkumiem, vāciņi burciņām un citas mantas. Starp 
citu, 8. marta svētkos katra bibliotekāre saņēma sev kādu dāvaniņu no 
pulciņa dalībniecēm un dažas šīs dāvanas arī ir apskatāmas izstādē. 

Rokdarbu klubiņa dalībnieces noslēguma pasākumā uzrunāja biblio-
tēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura uzsvēra, ka sievietes ir ļoti čakli 
pastrādājušas, daudz ieguvušas sevis attīstībai, daudz jauna iemācījušās. 
Šodienas izstāde ir kā neliela atskaite par paveikto darbu. 

Valentīna: „Paldies, ka pie mums darbojāties, bet mēs spējām nodro-
šināt jums kaut vai siltas telpas ziemā. Jūs esat arī mūs iedvesmojušas, 
lai jums izdodas arī turpmāk. Priekšā pavasaris, vasara, daudz dažādu 
darbu, bet nāks rudens, un varbūt radīsies jaunas idejas. Laipni lūgti!” 

Juris Roga, 
autora foto

16. martā Krāslavas nova-
du pirmo reizi oficiālā vizītē 
apmeklēja Baltkrievijas Re-
publikas vēstniece Latvijā 
Marina Dolgopolova. Balt-
krievijas diplomāte satikās 
ar novada domes priekšsē-
dētāju Gunāru Upenieku un 
apmeklēja divas zemnieku 
saimniecības Kalniešu pa-
gastā – Saftara Rahimo-
va zivkopības saimniecību 
un Aleksandra Ivanova z/s 
„Raudovišķi”. 

Dienas noslēgumā vēstniece ap-
kopoja vizītes Krāslavas novadā 
rezultātus.  

- Vēstnieces amatā es strādāju 
jau trīs gadus un vienmēr gribēju 
apmeklēt Krāslavu, jo esmu dzir-
dējusi daudz pozitīvu atsauksmju 
gan par šī novada skaisto dabu, gan 
par cilvēkiem, kas šeit dzīvo, un 
braucu uz šejieni jau ar konkrētiem 
plāniem un iecerēm par nākotnes 
projektiem ekonomikas jomā. 

Es apmeklēju uzņēmumus, tu-
vāk iepazinos ar cilvēkiem. Šādi 
kontakti vienmēr veicina turpmāko 
sadarbību. Varu teikt, ka šodien es 
ieguvu vairākas noderīgas idejas, 
kas būs jāattīsta tālāk. Man nepatīk 
daudz runāt par plāniem, uzskatu, 
ka ir nepieciešams cītīgi strādāt un 
sasniegt rezultātu. Ceru, ka visas 
vienošanās, ko noslēdzām, un tē-
mas, ko apspriedām, tiks turpinātas 
un nodrošinās pozitīvus rezultātus 
jūsu novada labā. 

- Vai jums patīk ideja par lo-
ģistikas centra izveidošanu? 

- Par šo ideju esmu dzirdējusi 

jau vairākkārt, mēs apspriedām 
dažādus šī projekta īstenošanas va-
riantus, satiekoties dažāda līmeņa 
sanāksmēs. Krāslavas novada paš-
valdības vadība daudz strādā, lai 
uzlabotu pierobežas infrastruktūru. 
Ar jūsu novada vadītāju mēs pirmo 
reizi satikāmies komisijas darba ie-
tvaros, kad tika apspriests projekts 
par pierobežas infrastruktūras piln-
veidošanu un loģistikas attīstību. 

Taču, lai nodarbotos ar loģistiku, 
ir jārada noteikti apstākļi – pirm-
kārt, tie ir ceļi, jo parasti bizness 
attīstās tieši tur, kur ir labi ceļi. 

- Kurās nozarēs, jūsuprāt, ir 
jāveicina abu valstu sadarbība 
uzņēmējdarbības jomā? 

- Uzņēmēju savstarpējā intere-
se par sadarbību ir acīmredzama 
un objektīva. Baltkrievijā ik gadu 
par vairākiem desmitiem palielinās 
uzņēmumu skaits ar Latvijas kapi-
tālu. No otras puses, vairāk nekā 2 
tūkst. uzņēmumu ar Baltkrievijas 
kapitālu darbojas Latvijas terito-
rijā. Kopīgas intereses izpaužas 

kokapstrādes, pārtikas pārstrādes 
rūpniecības attīstības sfērā, kā arī 
citās nozarēs. 

Gribu novēlēt Krāslavas nova-
da iedzīvotājiem panākumus, lab-
klājību, sauli, veiksmi, labklājību. 
Man bija patīkami uzzināt, ka jūsu 
pilsētas ģerbonī viens no airiem 
simbolizē baltkrievu tautības pār-
stāvjus. Kopīgiem spēkiem mēs 
iesim pareizajā virzienā un attīstī-

simies. 
BR vēstnieces amatā Marina 

Dolgopolova strādā Latvijas Re-
publikā kopš 2013. gada novem-
bra. No 2002. līdz 2008. gadam 
Marina Dolgopolova bijusi Balt-
krievijas Republikas ārkārtējā un 
pilnvarotā vēstniece Armēnijas 
Republikā. Līdz dienestam Latvijā 
vadījusi  Krievijas un Baltkrievijas 
Savienotās valsts pārvaldi un Krie-
vijas Galveno pārvaldi Baltkrievi-
jas Republikas Ārlietu Ministrijā. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto 

BALTKRIEVIJAS VĒSTNIECE PIRMO REIZI
 APMEKLĒJA KRĀSLAVAS NOVADU

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka no šā 
gada 11.aprīļa līdz 22. maijam lauksaimnieki var pie-
teikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto ie-
sniegumu. Pēdējā diena, kad atbalsta maksājumiem 
varēs pieteikties ar kavējuma sankciju, ir 15. jūnijs.

Pieteikties platību maksājumiem būs iespējams 
LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) – 
tieši tāpat, kā tas tika darīts 2016. gadā. 

Tā kā daudziem lauksaimniekiem nav pieejams da-
tors ar interneta pieslēgumu, kā arī nav nepieciešamo 
datorprasmju, lai varētu iesniegt iesniegumu EPS, 
LAD platību maksājumu iesniegumu pieņemšanas 
laikā organizē klātienes konsultācijas daudzos pagas-
tu centros, lai palīdzētu klientiem aizpildīt pieteiku-
mus elektroniski. Lauksaimniekiem bez maksas būs 

iespēja iesniegt pieteikumus gan minēto konsultāciju 
laikā, gan arī apmeklējot LAD klientu apkalpoša-
nas centrus. Informāciju par klātienes konsultāciju 
laikiem un norises vietām var lasīt LAD mājaslapā 
izvēlnē „Pieteikšanās platību maksājumiem elektro-
niski”. 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos lauksaim-
nieki var saņemt konsultācijas jebkurā LAD klien-
tu apkalpošanas centrā klātienē, rakstot e-pastu: 
klienti@lad.gov.lv vai  zvanot uz informatīvo tālruni 
67095000. Atbalstu sniegs arī Latvijas Lauku kon-
sultāciju un izglītības centrs.

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,

Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

NO 11. APRĪĻA VARĒS PIETEIKTIES PLATĪBU MAKSĀJUMU SAŅEMŠANAI
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darbi, notikumi, cilvēki

Šī gada 18. martā Līvānu kultūras cen-
trā norisinājās ikgadējais pašvaldību ap-
vienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” 
rīkotais noslēguma pasākums iedzīvotāju 
iniciatīvu projektu īstenotājiem. 

Noslēguma pasākumā katrs Latvijas plānošanas re-
ģions prezentēja trīs pagājušā gada labākos projektus, 
pēc tam pasākuma dalībnieki balsoja par kādu no cita 
reģiona projektiem, tādējādi nosakot no katra reģiona 
vienu iniciatīvu, kas tālāk cīnās par vislabākā aizvadītā 
gada projekta titulu nacionālā mērogā. Krāslavas no-
vada biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” 
saņēma otrā labākā Latgales reģiona projekta balvu.

Krāslavas novadā pagājušajā gadā īstenots 21 paš-
valdības fi nansētā projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” projekts, vēl 4 projektiem ir piesais-
tīts fi nansējums no „LMT Latvijai”.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja,
Jāņa Magdaļenoka foto

 VISLATVIJAS MAZO PROJEKTU ĪSTENOTĀJU SALIDOJUMS

IZSTĀDE 
„GRĀFI BROEL PLĀTERI

 UN KRĀSLAVA” 
BRASLAVĀ

Spītējot pavasara šķīdonim, 11. marta rītā nelielais, 
bet draudzīgais Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zeja kolektīvs devās uz netālajām ārzemēm - Brasla-
vas pilsētu Baltkrievijā, kur tika atklāta muzeja sa-
gatavotā izstāde „Grāfi  Broel Plāteri un Krāslava”.

Izstādes atklāšanas laikā tika pasniegts salds svei-
ciens - kliņģeris ar uzrakstu „Krāslava - Braslava”. 
Muzeja galvenās krājuma glabātājas Allas Lomanov-
skas stāstījums par Plāteru laikiem Krāslavā piesais-
tīja klātesošo uzmanību. Stāstījumu vēl aizraujošāku 
padarīja teatralizēti Krāslavas grāfu Plāteru tērpi. 

Pēc kopīgā foto uz Braslavas Vēstures un novad-
pētniecības muzeja kāpnēm tika noslēgts līgums starp 
Braslavas muzeju apvienību un Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju par starpvalstu muzeju sadarbī-
bu. Līgumu parakstīja Krāslavas muzeja direktors 

Valdemārs Gekišs un Braslavas muzeju apvienības 
direktore Olga Antoņonoka. Abu muzeju sadarbības 
rezultātā jau ir tapušas vairākas izstādes, abpusēji ba-
gātinot kultūras dzīvi un veicinot siltas, draudzīgas 
attiecības, kā jau krietniem kaimiņiem nākas.

                         Eduards Danovskis, 
muzeja speciālists 

Baibas Matvejenko foto

VĪRU DIENĀ INDRĀ
Pagājušās nedēļas nogalē 167 vietās visā 

Latvijā notika pasākumi „Satiec savu meis-
taru! 2017”, kuros tautas lietišķās mākslas 
meistari, amatnieki, stāstnieki, muzikanti 
un dziedātāji dalījās savās prasmēs ar vi-
siem interesentiem.

Šajā projektā iesaistījās ar Krāslavas novada au-
šanas darbnīcas „Indra” meistares, kuras nodarbojas 
ar dažādu tekstiliju darināšanu, lai saglabātu savam 
novadam tradicionālās aušanas amata prasmes. 31. 
martā aušanas darbnīcas „Indra” meistares gaidīja ap-
meklētājus ar nelielu satraukumu, jo iecere šoreiz bija 
neparasta - stellēs sēdās vīrieši. Starp citu, aušana ir 
fi ziski ļoti smags darbs, kā reiz vīriešu rokām piemē-
rots.

Indras Tautas nama vadītāja un pieredzējusī audē-
ja Anžela Kuzminska pastāstīja, ka aušanas darbnīca 
„Indra” projektā „Satiec savu meistaru!” piedalās jau 
daudzus gadus, praktiski no pašiem pirmsākumiem.

„Pirmajā pasākumā bija atbraukuši viesi no Rīgas, 
kopš tās reizes katru gadu rakstām iesniegumu dalībai 
projektā, turpina Anžela. „Vairāku gadu laikā visādi 
pie mums bijuši ciemiņi, dažādi audām, bet šogad 
izdomājām iesaistīt aušanā vīriešus un organizējām 
„Vīru dienu”. Ideja dzima tālab, ka vīrieši īsti nesa-
prot aušanas procesu un to, kāpēc sievas vakaros ilgi 
aizkavējas darbnīcā, bet paveiktais ir neliels auduma 
gabaliņš. Strādā, strādā, bet uz priekšu kaut kā ne-
virzās... Tieši tāpēc šoreiz paaicinājām drosmīgākos 
vīriešus izmēģināt, kā ir strādāt ar stellēm un pašiem 
noaust kādu gabaliņu auduma. Starp citu, vīrieši iz-
rādījās atsaucīgi un aktīvi atbalstīja mūsu ideju. Var-
būt nākotnē mēs atradīsim arī citus projektus, kuros 
iesaistīt mūsu vīriešus.”

Vārdu sakot, 31. martā aušanas darbnīcās varēja 
satikt ne mazāk kā desmitu stiprā dzimuma pārstāv-
jus - gan jauniešus, gan dažāda vecuma vīriešus. Par 
to, ko viņi varēja ieraudzīt un paši pamēģināt darīt, 
pastāstīs aušanas pulciņa vadītāja Olga Jokste, kura 

audējas-meistares izglītību ieguva Rēzeknes Lietišķās 
mākslas vidusskolā.

Visvienkāršākais ir grīdas celiņi, kas ir iekārtoti vai-
rākās stellēs. Tos - daudzkrāsainus un svītrainus - auž 
ar lupatiņām. Tas ir visvienkāršākais darbs, ar kuru 
parasti sāk mācīties aust visi interesenti. Bet aušanas 
darbnīcās mums ir arī kaut kas vairāk. Šobrīd darbnīcā 
top Latgales brunči, krāšņas dreļļu segas un dvieļi (tos 
auž no vilnas un liniem), šalles, mazi gobelēni, lupatu 
grīdceliņi, skalu tehnikā - spilveni. Jau noausti astoņi 
svītraini Latgales brunči, top devītais. Mums brunči 
noderēs dažādos pasākumos, kuros darbosimies.- Kā-
pēc Indrā aušana ieguvusi lielu popularitāti?

- Laikam mums ir gana daudz cilvēku, kuri grib ar 
to nodarboties. Pirms 12-13 gadiem pareizi cilvēki 
pareizā laikā visi kopā satikās – audējs Māris Maniņš 
no Rīgas, Rita Barča no Krāslavas un mēs. Ar to viss 
sākās.

- Kāds ir lielākais ieguvums, labums?
- Radošā izpausmes iespēja! Tas taču ir brīnišķīgi, ja 

cilvēkam ir kāds vaļasprieks, kurā var ielikt savu sirdi 
un dvēseli, atpūsties no ikdienas rūpēm. Mēs strādā-
jam ne jau peļņai, bet gan savam vaļaspriekam. Daudz 
ko uzdāvinām, daudz audumu aizceļo kā suvenīri.

Juris Roga, autora foto

kultūra
KRĀSLAVAS VĀRTI VIENMĒR VAĻĀ!
16. martā Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā svinīgi atklā-

ta Pētera Postaža gleznu izstāde „Veltījums Krāslavai”. Šī diena 
bija lieli svētki pilsētai, jo visas izstādē apskatāmās gleznas māks-
linieks uzdāvina muzejam, papildinot tajā jau esošo savu darbu 
kolekciju. Atgādināšu, ka jau 2000. gadā muzejs ir saņēmis ap-
jomīgu Pētera Postaža mākslas darbu dāvinājumu - 26 gleznas.  

Muzeja direktors V. Gekišs uzsvēra, ka jaunais dāvinājums ir būtisks papil-
dinājums muzeja mākslas darbu kolekcijai un unikāla dāvana Krāslavai un 
visiem krāslaviešiem.

Notikuma vērienīgumu akcentēja arī Krāslavas novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Viktors Moisejs: „Šī izstāde, tēlaini izsakoties, kritusi auglīgā 
augsnē, jo mūsu pilsētā ir daudz glezniecības cienītāju un ne tikai cienītāju 
– šeit klāt ir daudzi cilvēki, kuri ir ķērušies klāt otai paši. Vieni to dara profe-
sionāli, citiem tas ir hobijs, bet visiem tā ir iespēja izpausties un parādīt savu 
iekšējo pasauli. Arī mums, kuri ar otu ir uz „jūs”, mākslinieki ļauj paskatīties 
uz tām lietām, kuras mēs ikdienā neuztveram un paejam garām. Gribu aplie-
cināt, ka Krāslavas vārti arī turpmāk jums būs vaļā un gribu novēlēt radošu 
un ražīgu darbu!” 

Pēteri Postažu ar personālizstādes atklāšanu apsveica vairāki Krāslavā ļoti 
labi pazīstami mākslinieki, citi pasākuma dalībnieki, bet viens apsveikums 
bija īpašs, jo nāca no cilvēka, pateicoties kuram Postaža kungs un Krāslava 
tagad ir vienots kopums. Tā ir Dzintra Bukeviča, kura pirms kādiem 25 ga-
diem dežurēja Vēstures un mākslas muzejā, kad tajā pirmoreiz ienāca māks-
linieks, kuru viņa tolaik vēl nepazina. Kopā ar mākslinieku telpās ieskrēja arī 
suns… Dzintra sacījusi: „Izejiet laukā kopā ar savu suni!” Uz ko mākslinieks 
atbildēja: „Tas nav mans suns, tas vispār ir Krāslavas suns!” 

„Tā mēs iepazināmies,” turpināja stāstīt Dzintra. „Izrādījās muzejā ir ienā-
cis gleznotājs, pedagogs, Latvijas Mākslas akadēmijas asociētais profesors, 
kurš ieradies Krāslavā kopā ar saviem studentiem plenērā. Mākslinieks iepa-
zinās ar mākslas darbu glabāšanas iespējām muzejā, bija gandarīts par redzē-
to, un pēc kāda laika muzejs saņēma pirmo dāvinājumu. Šodien šī kolekcija 
saņēma nopietnu papildinājumu.” 

Pēteris Postažs dzimis 1940. gadā Jelgavā. Izglītību ieguvis Jāņa Rozentāla 
Rīgas Mākslas vidusskolā, Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā 
(1958 - 1964), stažējies Pēterburgas Mākslas akadēmijā, Tallinas Mākslas 
institūtā, studējis vecmeistaru un laikabiedru pieredzi Eiropas un Amerikas 
nozīmīgākajos un arī mazāk pazīstamos muzejos. P. Postažs regulāri rīko-
jis personālizstādes Rīgā un citās Latvijas pilsētās, piedalījies grupu izstādēs 
Latvijā un ārzemēs. 

Gleznotājs ir dāsns cilvēks, un Krāslava nebūt nav vienīgā vieta, kurai Pos-
taža kungs ir dāvinājis savus darbus: „Man ir ļoti laba sadarbība ar Valmieru 
un Jelgavu, jo esmu Jelgavā Sarkanā Krusta slimnīcā dzimis un Annas baznī-
cā kristīts. Jelgavu karš nolīdzināja līdz ar zemi, bet slimnīca un baznīca man 
par godu bija saglabājušās. Esmu dāvinājis gleznas Liepājas un Gulbenes 
muzejam, jo Jaungulbenē piedzimu kā mākslinieks, proti, sāku nodarboties 
ar mākslu. Alūksnes pilsētai dāvināju, jo tēvs ir no Alūksnes. Vārdu sakot – 
savām dzimtajām vietām. Kāpēc Krāslavai? Jūsu Dzintra vainīga. Krāslavā 
norisa vasaras prakses studentiem, un viņu pedagogiem nebija, ko darīt pa 
dienu. Es atnācu uz muzeju, kur satiku Dzintru, sakām runāt, un tā tas sākās.”

Runājot par jaunatni, Postaža kungs pauž pārliecību, ka mācību iestāde, 
kurš viņš nostrādājis jau 48 gadus, sagatavo ļoti labus kadrus visās nodaļās, 
bet: „..padomju laikā mākslinieks bija profesija, kuram bija pasūtījumi, un 
viņš saņēma naudu. Mūsdienās nezinu, kas tagad mākslinieks ir, jo valsts 
pasūtījuma nav. Labie tekstilnieki, labie modes mākslinieki, labie grafi ķi, la-
bie gleznotāji, labie keramiķi, labie stikla mākslinieki, dizaineri – kādus tik 
mēs neražojam, ko viņi tik nav saražojusi, kādā labā kvalitātē! Ar jaunajiem 
māksliniekiem viss ir kārtībā, bet kapitālisma apstākļos viņiem neredzu godī-
gu konkurenci un attīstību!”

Juris Roga, autora foto
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1949. GADA 25. MARTS -
 PIEMINĒSIM UN ATCERĒSIMIES

   Šogad aprit 68 gadi, kopš 1949. gada 25. martā notika vispla-
šākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem 
PSRS reģioniem. PSRS represīvās iestādes deportēja apmēram 
43 000 cilvēku. Šī izsūtīšana tika īstenota, lai nostiprinātu Latvijas 
laukos padomju režīmu. 1949. gada 25. - 28. marta deportācijas 
bija Padomju Savienības okupācijas iestāžu veikta masveidīga Bal-
tijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana uz attāliem PSRS reģioniem. De-
portācijās, kuras slepeni tika sauktas par operāciju „Priboj” („Kras-
ta banga”) izsūtīja apmēram 90 000 Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
iedzīvotāju, gandrīz puse no viņiem bija no Latvijas.

   1949. gada 29. janvārī tika pieņemts slepens PSRS Ministru Padomes lēmums 
par masveida deportācijām Baltijas republikās. Lēmumā bija noteiktas izsūtāmo 
iedzīvotāju kategorijas: 1) kulaki un viņu ģimenes, 2) bandītu (partizānu) un ne-
legālistu ģimenes, kā arī notiesāto un nošauto bandītu ģimenes locekļi, 3) legali-
zējušies bandīti un viņu ģimenes locekļi, kuri turpina nodarboties ar pretpadomju 
darbību, 4) bandītu atbalstītāju ģimenes locekļi. Lēmumā bija norādīts, ka nepiln-
gadīgie un darba nespējīgie ģimenes locekļi netiks pakļauti izsūtīšanai, bet viņi var 
brīvprātīgi doties līdzi savām ģimenēm, taču praksē tā nenotika – tika izsūtīti visi 
ģimenes locekļi, kas izsūtīšanas brīdī bija mājās.

   Latvijā izsūtāmo sarakstus 1949. gada 13.–15. martā apstiprināja apriņķu iz-
pildkomiteju priekšsēdētāji. 1949. gada 17. martā Latvijas PSR Ministru Padome 
pieņēma lēmumu „Par kulaku ģimeņu izsūtīšanu ārpus Latvijas PSR”. Bija pa-
redzēts izsūtīt ap 10 000 ģimeņu, bet izveda apmēram 13 500 ģimeņu, to skaitā 
9250 zemnieku ģimeņu, kopā vairāk nekā 43 000 cilvēku. Katra izsūtītā ģimene 
varēja ņemt līdzi viņai piederošo mantu līdz 1500 kg apmērā – apģērbu, traukus, 
sīko saimniecības inventāru un pārtikas produktus, bet viss pārējais īpašums tika 
konfi scēts. Izvedēji bieži nedeva pietiekamu laiku, lai savāktu nepieciešamo.

   Deportāciju veikšanai no Krievijas papildus ieveda 4500 karavīru, pēc citiem 
datiem - 8313 karavīru Latvijā un 4350 Igaunijā. Izsūtīšanu Baltijā veica 76 212 
cilvēki, 18 387 no tiem bija iznīcinātāju bataljonu kaujinieki, 28 404 – komunistu 
partijas un padomju aktīva darbinieki, 21 206 – PSRS VDM iekšējā karaspēka 
karavīri un 8215 profesionāli čekisti.

    1949. gada 24. martā vēlu vakarā katrā lauku un pilsētu rajona un pagas-
tu centrā notika „iznicinātāju”, kompartijas, komjaunatnes un padomju aktīvistu 
instruktīvas, slepenas apspriedes, kurās izvešanas un kompartijas vadība sniedza 
pēdējos konkrētos norādījumus par izvešanas īstenošanu un sadalīja izvedējiem 
pienākumus. Kaut izvešanas veicēji tika instruēti tikai dažas stundas pirms operā-
cijas sākuma, tomēr bija informācijas noplūde un daļai potenciālo izsūtāmo izde-
vās paslēpties.

   Lielākā daļa aktīvistu bija bruņoti. Trūkstošos ieročus viņu apbruņojumā - 
2500 automātus un vairākus simtus šauteņu - ieveda no Krievijas. Kopējais komu-
nistiskās partijas, komjaunatnes un padomju aktīvistu skaits, kas piedalījās cilvēku 
izvešanā Latvijā 25. martā, bija ap 12 000. Viņi parasti bija vietējie iedzīvotāji, 
labi zināja ceļus uz izvedamo mājām, ielas un adreses, izpildīja opergrupu ceļvežu 
pienākumus. Aktīvisti pārņēma izvesto kustamo mantu, nozīmēja kaimiņus lopu 
apkopšanai, piesavinājās izvesto cilvēku labākās mantas, tikai dažkārt sastādot ak-
tus, ka mantas konfi scētas, palika apsargāt izvesto mājas.

   Lielākā daļa izsūtīto no Baltijas nonāca Irkutskas apgabalā - 25 834 cilvēki, 
Omskas apgabalā nonāca 22 542 cilvēki, Tomskas apgabalā – 16 065, Krasnojars-
kas apgabalā – 13 823, Novosibirskas apgabalā – 10 064, bet 5451 cilvēks nonāca 
vistālākajā izsūtījuma vietā – Amūras apgabalā. Ceļā uz izsūtījuma vietām piedzi-
ma 6 bērni, 183 cilvēki gāja bojā. Izsūtījumā gāja bojā 4941 persona no Latvijas, 
kas sastāda 11,5% no visiem izsūtītajiem.

   No Krāslavas apriņķa 1949. gada 25. - 28. martā tika izvesti 833 cilvēki (217 
ģimenes). Viņu izvešanā piedalījās 49 operatīvās grupas, 108 karavīri, 185 „iznī-
cinātāji” („istrebiteļi”), izmantota 41 smagā automašīna un vairāki desmiti zirgu 
pajūgu.

   No Krāslavas tika izvesti 55 cilvēki, no Krāslavas pagasta 99 cilvēki, no Asūnes 
pagasta 152 cilvēki, no Aulejas pagasta 36 cilvēki, no Dagdas pagasta 81 cilvēks, 
no Indras pagasta 64 cilvēki, no Izvaltas pagasta 49 cilvēki, no Kapiņu pagasta 36 
cilvēki, no Kaplavas pagasta 101 cilvēks, no Robežnieku pagasta 79 cilvēki, no 
Skaistas pagasta 81 cilvēks.

   Ļoti spilgti un emocionāli 1949. gada 25. - 28. marta cilvēku izvešanu no 
Indras dzelzceļa stacijas atceras Kazimirs Gendeļs savā grāmatā „Буря в стоячих 
водах” („Vētra stāvošos ūdeņos”). Kazimiram tajā laikā bija 14 gadi, un viņš tika 
paņemts no Indras vidusskolas, kur mācījās 8.klasē, bet tēvs, Kazimirs Gendeļs, 
dzimis 1884.gadā, paņemts no savām mājām Ganusovas sādžā 7 kilometrus no 
Indras. Tēvs un dēls satikās Indrā, kur sākās viņu moku ceļš. Tēvs, Gendeļs Kazi-
mirs, mira izsūtījumā Omskas apgabala Kolosovkas rajonā 1951.gada 23. maijā.

   Izsūtīto reabilitācija sākās pēc 1956. gada februāra, kad Ņikita Hruščovs PSKP 
XX kongresā nosodīja J. Staļina personības kultu. 1957. gadā PSRS vadība pieņē-
ma lēmumu par administratīvi izsūtīto atbrīvošanu no speciālā nometinājuma vie-
tām. Taču arī pēc atgriešanās daudzi izsūtītie saskārās ar dažādiem ierobežojumiem 
un diskrimināciju, nevarēja pilnvērtīgi mācīties un strādāt, dzīves bija salauztas.

   Vajadzēja paiet daudziem gadiem, lai represētie, kuri no nometinājuma vietām 
atgriezās, atgūtu godīga cilvēka vārdu. 1949. gada 25. martā deportētie pilnībā tika 
reabilitēti tikai pēc 1989. gada.

  Apmēram katrs desmitais no izsūtītajiem atrada mūža mājas Sibīrijā vai Tālajos 
Austrumos. Pieminēsim un atcerēsimies viņus!

Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors

Sagaidot Latgales latviešu kongre-
sa simtgadi, gribētos pašķirt lappusi, 
kas attiecas arī uz Krāslavu un tās 
novadu.

 No 1917. gada mūs šķir vairākas 
paaudzes, dažādi vēstures pagriezie-
ni gadsimta garumā, bet vieno Latga-
les ceļš uz Latvijas vienotību, apziņa, 
ka Vidzemes, Kurzemes un Latgales 
latvieši – latgalieši - ir viena tauta.

1917. gada februāra revolūcija 
Krievijā pamudināja arī Latgales sa-
biedriskos darbiniekus tiekties pēc 
patstāvības.

 Šo centienu rezultātā 1917. gada 
26.- 27. aprīlī (pēc vecā stila) Rēzek-
nē notika Latgales latviešu kongress, 
kas iezīmēja politisku platformu Latgales nākot-
nei - atdalīšanos no Vitebskas guberņas un pievie-
nošanos Latvijai.

Ir pagājis vesels gadsimts, mūsdienu paaudzes 
lielākai daļai Latgales statuss Vitebskas guberņas 
sastāvā ir ļoti tāls un svešs jēdziens, bet manu ve-
cāku dokumentos tas ir apliecināts ar zīmogu.

Iedziļinoties tā laika notikumos un šķirstot vēs-
tures lappuses par Krāslavu un novadu, var atrast 
mūsu saiknes ar vēsturisko kongresu un tā dalīb-
niekiem, kuru vidū bija arī Krāslavas ģimnāzijas 
pirmā direktore Valērija Seile, bet viens no nā-
kamajiem Krāslavas ģimnāzijas direktoriem bija 
Staņislavs Jaudzems, kurš 1918.-1920. gadā bija 
Tautas Padomes loceklis.

Valērija Seile dzimusi Rēzeknes apriņķa Maka-
šēnu pagasta Seiļos 1891. gada 23. jūnijā.

1912.-1916. gadā V.Seile studēja Petrogradā 
Bestuževa augstākajos sieviešu kursos, vienlai-
kus strādāja Petrogradas pilsētas domes bērnu 
kolonijā, aktīvi iesaistījās Latgaliešu kara upuru 
palīdzības biedrībā.

Kopš 1915. gada V.Seile nodarbojās ar publi-
cistiku, rediģēja vairākus Latgales preses izde-
vumus, kuri tika izdoti Petrogradā. 1916. gadā 
V.Seile atgriezās Latgalē un strādāja Rēzeknes 
Tirdzniecības skolā un Rēzeknes Krievu ģimnāzi-
jā par krievu valodas un vēstures skolotāju. 1917. 
gada aprīlī V.Seile aktīvi iesaistījās Latgales lat-
viešu kongresa sagatavošanas rīcības komitejā, 
piedalījās kongresa rezolūcijas izstrādāšanā un 
kongresā tika ievēlēta par Latgales Pagaidu ze-
mes padomes Valdes locekli un sekretāri.

1917. gadā V.Seile nodibināja Latgaliešu sko-
lotāju savienību, 1919. gadā viņa bija Rēzeknes 
apriņķa tautskolu inspektore, dibināja laikrakstu 
„Latgolas Vords”, kas iznāca līdz 1940. gadam.

1918.-1920. gadā Valērija Seile bija Latvijas 
Tautas padomes locekle, pēc tam Satversmes sa-
pulces locekle.

1922. gadā Valērija Seile tika iecelta par Krāsla-
vas ģimnāzijas direktori. 1923. gadā tika izveidots 
Daugavpils Skolotāju institūts un par tā direktori 
kļuva V.Seile.

 Izglītības jomā V.Seile bija radoša un aktīva, 
1922. gadā viņa bija Izglītības ministra biedre. 
1926. gadā V.Seile tika apbalvota ar IV šķiras 
Triju Zvaigžņu ordeni, bet 1940. gadā saņēma 
Tēvzemes balvu.

 No 1923. gada līdz 1940. gadam V.Seile bija 
Daugavpils Skolotāju institūta direktore, bet no 
1921. gada V.Seile bija žurnāla „Latgolas Škola” 
(1921–1938) galvenā redaktore.

Pēc Daugavpils Skolotāju institūta likvidēšanas 
1940. gadā V.Seile pārcēlās uz Rēzekni, kur līdz 
1946. gadam strādāja Rēzeknes Valsts skolotāju 
institūtā, Rēzeknes komercskolā un pilsētas 1. 
vidusskolā. 1947. gadā V.Seile bija spiesta pār-
celties uz Rīgu, kur līdz aiziešanai pensijā 1953. 
gadā strādāja Rīgas 2. vidusskolā par krievu va-
lodas skolotāju.

Valērijas Seiles mūžs noslēdzās 1970. gada 10. 
maijā, viņa apglabāta Daugavpils katoļu kapos.

2006. gadā Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās 
Valērijas Seiles 115. dzimšanas dienā tika atklāta 
piemiņas plāksne Krāslavas ģimnāzijas dibinātājai.

 Liels ieguldījums Latvijas valsts izveidošanā 
ir arī Staņislavam Jaudzemam, kas strādāja par 

Krāslavas ģimnāzijas direktoru no 1927. gada līdz 
1934. gadam.

 S. Jaudzems dzimis Rēzeknes apriņķa Ruži-
nas pagasta Alkovas sādžā 1890. gada 8. septem-
brī. Viņš mācījās Tērbatas (Tartu) ģimnāzijā līdz 
1908. gadam, pēc tam līdz 1911. gadam mācījās 
Tērbatas (Tartu) Universitātes Ķīmijas fakultātē, 
bet līdz 1914. gadam Pēterburgas Politehniskajā 
institūtā studēja metalurģiju. Bija viens no pirma-
jiem latgaliešiem ar augstāko izglītību.

 1914. gadā S.Jaudzems tika iesaukts karadie-
nestā, 1915. gadā pabeidza Pēterhofas praporšči-
ku skolu un piedalījās Pirmā pasaules karā. 1915. 
gadā nokļuva Austroungārijas armijas gūstā. At-
griezās Latvijā 1918. gada beigās un tika izvirzīts 
par Latvijas Tautas padomes locekli no Latgales, 
darbojās Agrārajā komisijā. 

 1919. gadā S.Jaudzems Vācijā studēja svaru un 
mēru palātas lietu.

 No 1921. gada aprīļa S.Jaudzems bija matemā-
tikas un fi zikas skolotājs Rēzeknes Valsts ģimnā-
zijā, no 1921. gada augusta ģimnāzijas direktora 
vietas izpildītājs. Bija arī Rēzeknes Krājaizdevu 
sabiedrības valdes priekšsēdētāja biedrs, Latgales 
Darba partijas Centrālās komitejas loceklis.

 No 1923. gada 27. janvāra S.Jaudzems bija iz-
glītības ministra biedrs, bet no 1923. gada 20. jūli-
ja līdz 1923. gada 14. oktobrim Latvijas Republi-
kas izglītības ministrs, pēc tam izglītības ministra 
biedrs līdz 1926. gada 18. decembrim.

1927. gada janvārī S.Jaudzems tika iecelts par 
Skolu virsvaldes vicedirektoru Latgales lietās, bet 
1927. gada augustā kļūst par Krāslavas Valsts vi-
dusskolas direktoru. 

  No 1934. gada līdz 1940. gadam S.Jaudzems 
strādā par Rēzeknes Valsts komercskolas un Rē-
zeknes Valsts ģimnāzijas direktoru. Līdztekus 
ieņēma Latvijas Profesiju kameras vicepriekšsē-
dētāja amatu, bija Latgales kultūras veicināšanas 
biedrības „Jauno Straume” valdes priekšsēdētājs, 
Vladislava Rubuļa piemiņas fonda sekretārs, dar-
bojās Krāslavas Latviešu biedrībā. 

 No 1934. gada 1. jūlija līdz 1935. gada 1. jan-
vārim S.Jaudzems bija Daugavpils aizsargu pulka 
3.bataljona komandiera vietas izpildītājs, Rēzek-
nes aizsargu pulka štāba rotas vada komandieris 
(1936), komandiera palīgs (1939).

 No 1940. gada septembra S.Jaudzems strādāja 
par Varakļānu Valsts vidusskolas direktoru, bet no 
1941. gada 1. augusta līdz 1944. gadam par Rē-
zeknes Skolotāju institūta direktoru.

 1928. gadā S.Jaudzems bija apbalvots ar IV 
šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un 1939. gadā - ar III 
šķiras Atzinības krustu.

1944. gadā ar pēdējo kuģi no Liepājas 
S.Jaudzems ar ģimeni devās bēgļu gaitās un at-
rada patvērumu Polijā, Krajnas Stšelces apriņķī, 
kur strādāja par grāmatvedi. Arī svešzemē bija 
iemantojis cieņu un autoritāti, bet pārdzīvoja, ka 
nav lemts būt dzimtajā Latgalē. 1969. gada 31. 
martā S.Jaudzems aizgāja aizsaulē, apbedīts Poz-
naņā, Polijā.

   Mēs lepojamies un esam pateicīgi liktenim 
par to, ka 1917. gadā Latgales latviešu kongre-
sā nospraustos mērķus par Latvijas vienotību un 
Latvijas valsts izveidi realizēja cilvēki, kuri vēlāk 
kļuva par Krāslavas ģimnāzijas direktoriem.

   Janīna Gekiša,
novadpētniece

IESKATOTIES NOTIKUMOS, 
KAD IZŠĶĪRĀS LATGALES LIKTENIS
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AR POZITĪVISMU
 IR IESPĒJAMS VEIKT VISU

UN PĀRMAIŅĀM TEIKT: „ JĀ!” 
Esmu pārliecināta, ka visi tie, kas šodien lie-

lākā vai mazākā mērā ir saistīti ar mācību pro-
cesu, jēdzienus „izglītība” un „pārmaiņas” vairs 
nešķir, kā arī pats par sevi saprotams, ka pār-
maiņu atslēgas vārds un viens no centrālajiem 
elementiem ir skolotājs. Akcentējot šo domu, šī 
gada 30. martā Krāslavas Valsts ģimnāzija ai-
cināja pie sevis novada un pilsētas skolu direk-
toru vietniekus un klašu audzinātājus apmeklēt 
„Audzināšanas klubiņa” nodarbības. 

Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras noda-
ļas vadītājas vietniece S.Petroviča, atklājot šo pasākumu, 
uzsvēra, ka ir svarīgi dalīties pieredzē, piedāvājot jaunas 
darba formas, un nebaidīties īstenot jaunas idejas, savu-
kārt Krāslavas novada klašu audzinātāju metodiskās ap-
vienības vadītāja S.Gasperoviča īsi apkopoja informāciju 
par notikušajām aktivitātēm audzināšanas darbā novadā. 
Ģimnāzijas skolotāji kolēģu uzmanībai bija sagatavojuši 
vairākas aktivitātes, kas kārtējo reizi parādīja, ka zināša-
nu veidošanu skolā vairs nav iespējams panākt, īstenojot 
„veco, labo” pieeju, kas visbiežāk sasaucas ar paaudžu 
konfl iktu – vai tiešām vecākajai paaudzei labāk zināms, 
kas jāzina jaunākajai paaudzei? 

7.a klases audzinātāja D.Andžāne, ņemot vērā pusaudžu 
īpatnības, stāstīja par dažādām aktivitātēm skolēnu sadar-
bības prasmju pilnveidošanai. Un jāsaka, ka tās visas ir 
darba procesā pārbaudītas metodes, kas guvušas rezultā-
tus, klases kolektīvs ir izveidojies draudzīgs, izpalīdzīgs, 
ir sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs ne vien sko-
lā, bet arī novadā, skolēni aktīvi iesaistās ārpusklases dar-
bā - dzied, dejo, spēlē teātri, un ir iegūta 1.vieta Latvijā, 
darbojoties robotikas pulciņā. Martā skolēni pārstāvēja 
Latviju Igaunijā, bet tagad pošas braucienam uz Dāniju. 

Direktora vietniece mācību jautājumos A.Juškeviča 
klātesošos iepazīstināja ar spēli, ko izmanto ne vien mate-
mātisku uzdevumu risināšanā, bet arī komandas saliedē-
šanā. Klātesošie skolotāji, spēlējot „Cirku” ar mainītiem 
noteikumiem, tik azartiski veica savus gājienus, ka pat ne-
manīja, kā jau bija ieradusies vācu valodas un ģeogrāfi jas 
skolotāja R.Veštere ar saviem audzināmajiem - pārstāv-
jiem no 10.b klases, lai klātesošajiem iemācītu „Karjeras 
spēli”. Šoreiz jaunieši skolotājiem lika aizdomāties par 
mērķiem, ko vēlas dzīvē sasniegt, atbildēt uz erudīcijas 
jautājumiem, kā arī pēc aprakstiem atpazīt profesiju no-
saukumus. 

Kulturoloģijas un vizuālās mākslas skolotāja 
I.Skerškāne ar 11.c klases skolēnu J.Stivriņu (komandas 
pārstāvis) pastāstīja par spēli, kas Kultūras kanona kon-
kursā Latvijā ir ieguvusi pirmo vietu un kuras kopija drīz 
vien būs pieejama Nacionālajā bibliotēkā. 

Noslēdzošā aktivitāte – spēle „Eiropols” (arī Latvijā 
iegūta 1.vieta!), kas 11.d klases 24 skolēniem kopā ar vēs-
tures, politikas un fi lozofi jas skolotāju V.Nalivaiko deva 
iespēju 7 dienas ceļot pa Eiropu un kopā ar skolēniem no 
citām Eiropas valstīm piedalīties Eiroparlamenta piedāvā-
tajās aktivitātēs.

Mūsu piedāvātās aktivitātes pierāda, ka ģimnāzijā mā-
cību un audzināšanas pamatā ir dažādu paaudžu sadarbī-
ba, kopīgi pilnveidojot zināšanas un prasmes. 

Ilga Stikute, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece

17. martā mums, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas 10. c klases 
skolēniem, Olgai Kurakinai, 
Leo Lisicinam un Rolands Lise-
nokam, bija izdevība būt Aizkr-
auklē, lai piedalītos konferencē 
„Izaugsme jauniešiem”, kas ie-
dvesmoja uz biznesa ideju vei-
došanu un īstenošanu. 

Braucienu organizēja Krāslavas no-
vada dome, un ar mums kopā braucie-
nā piedalījās Krāslavas domes priekš-
sēdētāja vietnieks Viktors Moisejs.

Mēs piedalījāmies dažādās lekcijās, 

kas bija virzītas uz jauniešu ieinteresē-
šanu ekonomikas nozarē. Ar lielu aiz-
rautību klausījāmies vairākus lektorus. 

Jaroslavs Romanovičs izskaidroja 
tīklošanās nozīmi mūsdienīgā sabied-
rībā, kā un kur veidot ciešas saites ar 
noteiktiem cilvēkiem. Lekcija bija 
aizraujoša, jo mums sniedza jaunu, in-
teresantu informāciju. Tālāk ar mums 
darbojās A. Plotkāns. Viņš deva pa-
domus, kā radīt savu biznesa ideju un 
par uzņēmējdarbības perspektīvām 
laika posmā no 2017. gada līdz 2020.  
gadam. Nākamo lekciju novadīja R. 

Ķīlis. Viņš sniedza informāciju par 
uzvedības ekonomiku un par jēdzienu 
„bikstīšana”, kas nozīmē - cilvēku vir-
zīšana pretī mērķim, izmantojot dažā-
das metodes.

Kopumā diena bija interesanta un 
aizraujoša. Lektori sniedza daudz jau-
nas informācijas par uzņēmējdarbību, 
kā arī padomus, kā vajadzētu uzsākt un 
vadīt savu biznesu, lai tas būtu veik-
smīgs.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni-  
R. Lisenoks, L. Lisicins.

O. Kurakinas foto

UZŅĒMĒJDARBĪBAS IDEJAS AIZKRAUKLĒ

Diezgan nemīlīgā 10. marta 
rītā mēs, ģimnāzisti, atkal bijām 
ceļā pie saviem draugiem – lie-
tuviešiem uz Visaginas ģimnāzi-
ju. Mūsu draudzība ilgst nu jau 
14. gadu. Varam droši apgalvot 
– draudzības saites kļūst arvien 
ciešākas!

Šoreiz devāmies ciemos lietuviešiem 
nozīmīgā dienā - Lietuvas Republikas 
neatkarības atjaunošanas 26. gadadie-
nā. Bija patīkami redzēt, ka mūsu drau-
gi ir pārņēmuši mūsu tradīciju - sev tik 
nozīmīgajā dienā skolā rīkoja patriotis-
ko dziesmu konkursu (tāpat kā mēs to 
darām Lāčplēša dienas ietvaros).

Lietuviešu ceļš pretī neatkarībai, lī-
dzīgi kā latviešiem, bija smags un pār-
baudījumiem pilns. To apzinājās visi, 
tāpēc arī pasākums bija ļoti svinīgs, 
aizkustinošs. Skanot lietuviešu himnai, 
arī mēs, latvieši, stāvējām lepni pacel-
tām galvām un jutāmies vienoti kopā ar 
lietuviešiem.

 Svinīgajā pasākumā Visaginas sko-
lā savā uzrunā mūsu skolas direktors J. 
Tukāns teica: „Lietuvieši ir piektā lielā-
kā nācija Latvijā. Ikdienā jūs esat cieši 
kopā ar mums. Daudzi lietuvieši Latvi-
ju par dzīvesvietu izvēlējušies pēc iz-
sūtījuma Sibīrijā, jo Lietuvā atgriezties 
tiem nebija ļauts. Arī daudzi latvieši šī 
paša iemesla dēļ apmetās uz dzīvi Lie-

tuvā. Mūsu tautām un valstīm valstis-
kums un tā aizstāvēšana ir tas kopīgais 
pamats, kas ved Lietuvu un Latviju uz 
uzvaru, uz attīstību un uzplaukumu.” 

Ar lielu sajūsmu tika uzņemta arī 
mūsu sagatavotā koncertprogramma, 
ko demonstrēja mūsu desmitās klases. 
Viņu dejotās tautas dejas „Sudmaliņas”, 
„Spriguļi”, „Vanags un irbe rotājās”, 
deju kolāža „Visi ciema suņi rēja” radī-
ja netēlotu sajūsmu mūsu draugos, bet 
Annas Buiničas skanīgajā balsī uzsāktā 
dziesma „Dzīvoš’ ilgi, ne tik ilgi” saval-
dzināja ikvienu klātesošo. Savukārt kon-
certprogrammas noslēgumā mūsu skolē-

nu nodziedātā dziesma lietuviešu valodā 
tika uzņemta ar milzīgām emocijām – 
zāle piecēlās kājās, un visi dziedāja līdzi. 

Diena pagāja ļoti ātri, un atkal ne-
vienam negribējās šķirties. Skolēni ar 
jauniegūtajiem draugiem vēl ilgi sprie-
da par iespējām tikties atkal. Arī mēs, 
skolotāji, esam ideju pārpilni mūsu 
turpmākajai sadarbībai, gan iesaistoties 
kopējos projektos, gan rīkojot skolēnu 
un skolotāju kopīgus atpūtas pasāku-
mus. 

                         Aija Jakovele, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 skolotāja

 KRĀSLAVA – VISAGINAS - KRĀSLAVA

Šogad kopumā tika iesūtīti 3482 darbi no 28 val-
stīm - Lietuvas, Igaunijas, Gruzijas, Somijas, Ru-
mānijas, Serbijas, Polijas, Ukrainas, Baltkrievijas, 
Moldāvijas, Azerbaidžānas, Krievijas, Kazahstānas, Uzbe-
kistānas, Slovēnijas, Horvātijas, Spānijas, Grieķijas, Tur-
cijas, Kipras, Bulgārijas, Ķīnas, Taizemes, Šrilankas, Ban-
gladešas, Indijas, Indonēzijas un Latvijas. No ārzemēm 
konkursam iesniedza 1182 darbus, no Latvijas - 2300 darbus.
Žūrija piešķīra 20 zelta medaļas, 30 sudraba medaļas, 40 
bronzas medaļas un 219 atzinības visās četrās mākslas kate-
gorijās – glezniecībā, grafi kā, tekstila un datorgrafi kā.

Starp tiem ir arī Krāslavas bērnu un jauniešu centra pulci-
ņa „Raibais dzenis” audzēkņi: 2.vieta, sudraba medaļas un 
somiņas ar mākslinieka piederumiem – Lāsmai Konošono-
kai par darbu „Vēža valstība” un Darijai Vladimirovai par 
darbu „Saulriets”. Atzinību par veiksmīgu piedalīšanos un 
radošu tēmas izklāstu saņēma Kristīne Daļecka, Valentīna 
Plutjakova, Germans Fomins un Margarita Fomina. Visi ap-
balvotie saņēma fotoalbumus ar laureātu darbiem. Audzēk-

ņi pateicas savai pulciņa skolotājai Žannai Garbrēderei par 
iedvesmu izmēģināt savas spējas, izpaust nacionālu domā-
šanu, krāsu izjūtu un dzīves uztveri.

                                           Rita Vekšina, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centra direktore 

 MŪSU VEIKSMES XVI STARPTAUTISKAJĀ VIZUĀLĀS MĀKSLAS 
KONKURSĀ „ES DZĪVOJU PIE JŪRAS”

MĀCĪSIM VĒL 
KVALITATĪVĀK!

Indras Mākslas un Mūzikas skola, piedaloties VKKF 
rīkotajā mērķprogrammu konkursā  „Vizuālās mākslas 
izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
ar projektu „Tehniskais aprīkojums Indras Mākslas un 
mūzikas skolas Veidošanas klasei”, saņēma fi nansējumu 
3037.00 EUR apmērā. 

Projekta īstenošana uzlabos skolas materiāli tehnisko 
bāzi. Mācību priekšmeta „Veidošana”  klases aprīkošanai  
tiks iegādāta podnieku virpa, keramikas apdedzināšanas 
krāsns un plaukti darbu uzglabāšanai. Jaunā aprīkojuma 
iegāde padarīs daudzveidīgāku izglītības programmas 
„Vizuāli plastiskā māksla“ audzēkņu  mācību procesu  un 
uzlabos tā kvalitāti.

Ērika Zarovska, 
Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore

Krāslavas Mūzikas skola uzņem audzēkņus 2017./2018. māc.g. profesionālās ievirzes mūzikas iz-
glītības šādās izglītības programmās:

taustiņinstrumentu spēlē – „Klavierspēle” no 6-8 g., „Akordeona spēle” no 8-10 g.,
stīgu instrumentu spēlē – „Vijoļspēle” no 6- 8 g.,
pūšaminstrumentu spēlē – „Klarnetes spēle”, „Saksofona spēle”, „Flautas spēle” no 8-10g.
Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pieņemšana notiek līdz 24. aprīlim no plkst. 13.00-18.00. 
Uzņemšanas eksāmeni š.g. 24., 25. aprīlī plkst. 18.00. Uzziņas pa tālr. 65622408.



7
izglītība

Saulainā marta pēcpus-
dienā Krāslavas Kultūras 
namā pulcējās 16 tautas 
deju kolektīvi no Krāslavas 
novada skolām. Sanāca un 
sabrauca dejas draugi. 

Būdami draudzīgi, mēs tādu 
vidi veidojam sev apkārt, savā 
kolektīvā, savā pagastā un pilsē-
tā, un DRAUDZĪBA ir viens no 
tiem spēka vārdiem, ko ar un caur 
deju skates dalībnieki vēlēja cits 
citam, savai Dzimtenei gaidāmajā 
skaistajā jubilejā, kuras kulminā-
cija būs nākamgad, jo īstos svēt-
kos taču neiztikt bez jautrības, bez 
dančiem, bez draugiem. Tamdēļ 
dāvinājām šo deju skati sev, savai 
Latvijai, dejojām godam.

 Žūrija vērtēja kolektīvu izvēles 
repertuāra dejas tehnikas un ho-
reogrāfi skā teksta precizitāti, de-
jas rakstura atklāsmi, muzikalitāti, 
tautas tērpa valkāšanas kultūru un 
pareizību, kā arī skatuves kultūru 
un kolektīva kopiespaidu. Noska-
toties 32 dejas, žūrijas pārstāvji ar 
prieku paziņoja savu skatījumu.

2. pakāpes diplomus saņēma 
(dejojot katrs atbilstoši sava vecu-
ma un kvalitātes grupai) Krāsla-

vas Varavīksnes vidusskolas 3.kl.
deju kolektīvs „Draiskuļi” (vad. 
Nadežda Adamoviča), Krāslavas 
bērnu un jauniešu centra deju ko-
lektīvs „Pastaliņas” (2.kl., vad. 
Valda Timule), Krāslavas pamat-
skolas 6.-7.kl. deju kolektīvs „Ka-
menīte” (vad. Inta Beikule) un 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju 
kolektīvs „Jumis” (vad. Ingrīda 
Grišāne).

1.pakāpes diplomus godam no-
pelnīja: Indras pamatskolas 2.-3.
kl. deju kolektīvs „Indriņa” (vad. 
Lidija Trušele), Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas 2.kl. deju 
kolektīvs „Dzirkstīte”, 4.kl. deju 
kolektīvs „Varavīksnīte” un deju 
kolektīvs „Austriņa” (vad. Na-
dežda Adamoviča), Krāslavas pa-
matskolas 2.-3.kl. deju kolektīvs 
„Ritenītis”, 7.-9.kl. deju kolektīvs 
„Bitītes” un 5.kl. deju kolektīvs 
„Jumītis” (vad. Inta Beikule). 
Krāslavas bērnu un jauniešu cen-
tra deju kolektīvs „Pastaliņas” (6.-
7.kl.) un vidusskolēnu deju kolek-
tīvs „Raita” (vad. Valda Timule), 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju 
kolektīvs „Rakari” (vad. Ingrīda 
Grišāne).

Deju skates Laureāta diplomu 
ieguva Krāslavas pamatskolas 
4.kl. deju kolektīvs „Ritenītis” 
(vad. Inta Beikule) un Krāslavas 
bērnu un jauniešu centra deju ko-
lektīvs „Pastaliņas” (3.kl., vad. 
Valda Timule).

Deju kolektīvi „Jumis”, „Raka-
ri”, „Raita” un „Pastaliņas” (3.kl.) 
8. aprīlī aizstāvēs savas tiesības 
būt Latvijas 100-gades dziesmu 
un deju svētku dalībnieku vidū 
2018. gada vasarā Rīgā, pieda-
loties deju lieluzvedumā „Māras 
zeme”, jo, gatavojoties XXVI Vis-
pārējo latviešu Dziesmu un XVI 
Deju svētkiem, notiks Deju lieluz-
veduma „Māras zeme” repertuāra 
apguves skate.

 Droši vien, ja jūs vai jums jau-
tātu, kas ir DRAUDZĪBA, katram 
būtu savs skaidrojums, no savas 
pieredzes, bet viena patiesība ir 
zināma gan, un lai tā pavada ik-
vienu gan šodien, gan rīt: „Kas 
pats labs draugs, tam labi draugi.”

 Deju skates draugu
 un organizatoru vārdā - 

 Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe 

JAUTRĀ DRAUGU PULKĀ

Biedrība „Latvijas Maz-
pulki” 15. martā organizēja 
apmācību semināru maz-
pulcēniem un mazpulku va-
dītājiem, kas notika Rīgas 
jauniešu centrā „Kaņieris”. 

Semināra galvenie uzdevumi: 
1) saprast mazpulka vērtību un 

nozīmi pagastā, pilsētā; 
2) aktualizēt mazpulka valdes 

nozīmi organizācijas darbu plāno-
šanā un īstenošanā; 

3) izzināt mazpulcēnu grupu 
projektu izstrādes soļus un nozī-
mību; 

4) izcelt sabiedrisko attiecību 
un komunikācijas prasmju nozīmi 
organizācijas dzīvotspējas nodro-
šināšanā.

Krāslavas pamatskolas mazpul-
ku pārstāvēja 9.b klases skolēni 
Mareks Mjadjuta un Artis Kri-
kovs. Pēc diskusijām un dažādām 
aktivitātēm katrs mazpulcēns un 
arī mazpulku vadītāji saņēma ap-

liecības, kurās atspoguļoti galve-
nie jautājumi semināra laikā.

 Ar mums kopā uz semināru 
brauca arī Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas mazpulka un Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas  mazpul-
ka pārstāvji.

Atzinīgi vārdi no semināra va-
dītāju Ilzes Kļavas (Mazpulku Pa-
domes priekšsēdētāja vietnieces) 
un Ilzes Jukņēvičas (Mazpulku 
Padomes atbildīgās sekretāres) 
puses tika izteikti mūsu Krāslavas 
novada domes atbalstam novada 
mazpulkiem. 

Arī šoreiz par nokļūšanu līdz 
semināra vietai un atpakaļ lielum 
lielais paldies sakāms novada do-
mei, jo sevišķi administratīvās 
nodaļas vadītājam Viktoram Aiš-
puram.

Ināra Grāve, 
Krāslavas pamatskolas

 mazpulka vadītāja

MAZPULCĒNI APMĀCĪBU SEMINĀRĀ 
RĪGAS JAUNIEŠU KLUBĀ „KAŅIERIS”

KRĀSLAVAS KOMANDA
 TURPINA DALĪBU OTRAJĀ SEZONĀ 
LMT Autosporta Akadēmija (LMT AA) sadarbībā ar Latvijas Mobilo 

Telefonu (LMT) un Latvijas Automobiļu federācijas Kartinga komisiju 
jau otro gadu pēc kārtas īsteno projektu -  LMT Autosporta Akadēmijas 
Skolu kartinga kauss. Projekta otrajā sezonā interesi par dalību izrādīja 22 
Latvijas izglītības iestādes: tehnikumi, vidusskolas un bērnu un jauniešu 
jaunrades centri. No tām tika izraudzītas 15, kas tiks nodrošinātas ar „TK 
Senior” klases kartingiem dalībai „ProKart” sacensībās 2017. gada laikā.

Šogad PIKC Rīgas Valsts tehnikums dalības stafeti LMT AA Skolu kar-
tinga kausā nodos savai Krāslavas teritoriālajai struktūrvienībai. 

Solveiga Keistere, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu servisa no-
daļas vadītāja: „Šogad nolēmām piedāvāt iespēju dalībai LMT AA Skolu 
kartinga kausā arī savām struktūrvienībām, jo mūsu jaunieši ir ļoti aiz-
rautīgi un atsaucīgi. Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā apmācām auto 
virsbūves speciālistus, un jaunieši brīvajā laikā darbojas arī auto krosa 
pulciņā. Viņiem tuvumā ir arī žiguļu trase, kas tiek visai aktīvi izmantota. 
Kopumā viņiem bija liela vēlme startēt projektā, jo auto lietas ir sirdij tu-
vas. Taču, ja runājam par pašu projektu, tā, bez šaubām, ir lieliska iespēja 
jebkurai skolai sevi parādīt ārpus mācību procesa. Īpaši profesionālajām 
skolām tā ir iespēja izskanēt plašākā mērogā.”

Jau 22. aprīlī „333” trasē notiks pirmais kopīgais visu skolu seminārs 
– pirmajā dienas daļā savstarpējā iepazīšanās, teorētiskās apmācības, sa-
vukārt dienas otrajā pusē - praktiskie koptreniņi. Arī šogad par LMT AA 
Skolu kartinga kausa trofeju cīnīsies nevis individuāli sportisti, bet skolu 
komandas. Tiks vērtēti sportiskie rezultāti, komandas tehniskā jaunrade, 
attieksme pret saņemto tehniku, komandas atpazīstamība un fanu kustība.

Anda Treija,
LMT Autosporta Akadēmija

10.martā Limbažu MS notika VI Starptautiskais akordeonistu-
solistu konkurss, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 

akordeona spēles 8.klases audzēknis Daniels Dukaļskis (pedagogs Ana-
tolijs Livča) un izcīnīja I vietu.

22.martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā 
notika II Starptautiskais jauno ģitāristu konkurss DOLCE 

CHITARRA, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas ģitāras spēles 
audzēkņi Viesturs Nartišs un Laura Dzalbe (pedagogs Mihails Pitrāns) 
un saņēma Pateicības par piedalīšanos.

30. martā Rīgā, BJC „Laimīte” notika Latvijas izglītības iestāžu 
vokāli instrumentālo ansambļu un tautas mūzikas ansambļu 

fi nālkonkurss „No baroka līdz rokam”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzi-
kas skolas tautas instrumentu orķestris (vadītāji Jānis Greckis un Olga 
Grecka) un izcīnīja augstākās pakāpes diplomu - 45.66 punkti. 

26. martā Krāslavas Mūzikas skola piedalījās konkursā-koncert-
ciklā „Talants Latvijai”, kas notika Rīgas Latviešu biedrības 

nama Zelta zālē.  Uz fi nālu tika izvirzīti individuālie izpildītāji - solisti: 
Jānis Vorslovs - klarnetes spēles 3.kl. (ped. Jānis Greckis, koncm. Alla 
Kuzmiča), Agate Pauliņa - klavierspēles 6.kl. (ped. Maija Steļmačeno-
ka), Daniels Dukaļskis - akordeona spēles 8.kl. (ped. Anatolijs Livča). 
Atbalstīsim fi nālistus 30. aprīlī!

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU PANĀKUMI

19. martā Krāslavas Kultūras namā nori-
sa Eiropas Lasīšanas svētku pasākums, kuru 
apmeklēja 300 dalībnieku: bērni, vecāki, sko-
lotāji un bibliotekāri. Šogad „Lasīšanas svēt-
kiem” Krāslavā ir piecu gadu jubileja. 

Svētkus atklāja Krāslavas novada centrālās bibliotē-
kas (KNCB) direktore Valentīna Magidas: „Lasīšana - tā 
ir mīlestība uz grāmatu, un tas ir arī piedzīvojums. Grā-
matā, ko mēs lasām, meklējam sev gan mierinājumu, 
gan kādu piedzīvojumu, gan arī gribam uzzināt kaut ko 
jaunu. Šie svētki notiek ar „Europe Direct” informācijas 
centra Austrumlatgalē atbalstu, un šie lasīšanas svētki 
ir Eiropas kultūras rakstnieku devums Eiropas vērtību 
stiprināšanā cilvēktiesībās, demokrātijā un tiesiskumā”.

Viena no aktīvākajam un čaklākajām lasītājām - 
Krāslavas pamatskolas skolniece Vita Stivriņa pastās-
tīja par saviem iespaidiem pēc Lielajiem lasīšanas svēt-
kiem, kas norisa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) 
Rīgā. 

KNCB Pateicības par ieguldīto darbu lasīšanas vei-
cināšanā „Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijā 2016” saņēma 
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
„Pienenīte” un „Pīlādzītis”, sešas skolu un 16 Krāsla-
vas un Dagdas novada bibliotēkas: Dagdas vidussko-
las, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas pa-
matskolas, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, 
Asūnes pamatskolas, Ezernieku vidusskolas un Dagdas 
pilsētas bērnu bibliotēka; Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, 
Piedrujas, Skaistas, Andrupenes, Andzeļu, Robežnieku, 
Bērziņu, Indras, Ezernieku, Konstantinovas, Svariņu, 
Šķaunes un Krāslavas KNCB bērnu literatūras nodaļa.

LNB Pateicības tika pasniegtas PII „Pienenīte” un PII 
„Pīlādzītis” skolotājām Vinetai Vigulei, Ritai Zvidriņai, 

Ainai Stepiņai, Dzintrai Dzalbei, Leonginai Krasņako-
vai un Džeinai Vīksnai.

KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu 
jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēkas pakalpojumu 
izmantošanā saņēma: Varavīksnes vidusskolas skolo-
tājas Jeļena Kļimova un Vera Avota, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas skolotāja Daina Andžāne, Krāslavas pamat-
skolas skolotāja Anita Teiviša un Indras pamatskola.

Apbalvoti zīmējumu konkursa „Mana sapņu biblio-
tēka” uzvarētāji:

I vieta - Krāslavas pamatskolas skolniecei Evai Bu-
binai; II vieta - Varavīksnes vidusskolas skolniekam 
Ruslanam Baranovam; II vieta - Indras pamatskolas 
skolniecei Arinai Kangizerei.

Pasākumā tika apbalvoti arī vairāki aktīvākie lasītāji. 
Juris Roga, 
autora foto

LASĪŠANA MĀCA MĪLĒT UN PIEDOT
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Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji! 

Ikviena cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad dvēseli piepilda bailes par savu 
nākotni un nedrošība par rītdienu. Lielas bailes un nedrošība pārņem mūs 
tad, kad mēs saskaramies ar nāvi. Kad mēs zaudējam kādu tuvinieku, mums 
šķiet, ka esam palikuši vieni šajā pasaulē. 

Cilvēkam mūsu pasaulē visbriesmīgākais ir izjust pilnīgu vientulību - 
tādu dvēseles stāvokli, kad tu nevienam neesi vajadzīgs, esi visu atstāts. 
Kad dzīvē nav Dieva gaismas. Pasaulē ir tik daudz gados vecu cilvēku, kas 
ir nokļuvuši šādā situācijā. 

Taču, ja mēs esam vēl dzīvi, ja ir notikums, kas apliecina, ka cilvēce var 
tikt atpestīta, tas nozīmē, ka kaut kādu neizskaidrojamu iemeslu dēļ Dievs 
joprojām tic mums. Varbūt tas ir tādēļ, ka krustā sistā Pestītāja pēdējie vārdi 
bija šādi: „Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājis?”

Kad jūtamies vientuļi, kad mums šķiet, ka neviens mūs nesaprot, jānotic 
tam, ka ir Tas, Kurš, būdams krustā sists, pilnā mērā ir iepazinis to, kas ir 
Vientulība. Un, kā par brīnumu, tieši tur ir meklējama mūsu galvenā cerība. 
Cerība uz Augšāmcelšanos. Tieši tad, kad dziest pēdējā cerība, pirms nāves 
brīža ierodas Viņš. Tas, Kura rokās ir mūsu dzīve. 

Tāpēc mums ir vajadzīgi visi mūsu zaudējumi un pārāk smagi pārbaudī-
jumi, kas rodas mūsu ceļā uz laimīgo un mūžīgo dzīvi. Tas viss ir nepiecie-
šams tāpēc, lai mēs iemācītos paļauties uz Dievu. 

Zaudējumi rada skaidru izpratni - ne viss mūsu dzīvē ir atkarīgs no mums 
pašiem. Tas liek mums meklēt glābiņu no vientulības ticībā Dievam. Mīļie 
draudzes locekļi, ticiet un nekad neatstājiet To, kas mums teica: „Es esmu 
augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, 
kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jņ. 11:25-26) 

Sveicu Jūs Gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos – Lieldienās! Šajā 
dienā visi kristieši sveic cits citu ar vārdiem, kas ir gan Lieldienu, gan mūsu 
ticības simbols: „Kristus ir Augšāmcēlies!” - „Patiesi Augšāmcēlies!” 

Ar mīlestību - Janušs Bulašs, 
Priedaines draudzes priesteris 

Dievkalpojumu saraksts: 
14. aprīlis, Lielā Piektdiena 
11.00 – Priedaines Romas katoļu baznīca; 
13.00 – Varnaviču Romas katoļu baznīca; 
15.00 – Kaplavas Romas katoļu kapela. 
15. aprīlī, Lielā Sestdiena 
(uguns, ūdens un Lieldienu ēdienu svētīšana) 
15.00 - Varnaviču Romas katoļu baznīca; 
17.00 - Priedaines Romas katoļu baznīca. 
16. aprīlis, Svētdiena, Kristus Augšāmcelšanās svētki 
11.00 - Priedaines Romas katoļu baznīca.

7. martā Ķekavas sporta hallē la-
bākās reģiona sacensību komandas 
sacentās Latvijas Skolēnu 70. spar-
takiādes fi nālsacensības basketbolā. 
Zēnu sacensībās piedalījās piecas 
komandas – Rīgas 49. vidusskolas 
komanda, Jelgavas Valsts ģimnāzi-
ja, Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, Val-
mieras Pārgaujas ģimnāzija, Krāsla-
vas Valsts ģimnāzija.

 Spēlējot apli, katrai komandai 
sacenšoties citai pret citu, visus sa-
vus pretiniekus pārspēja Rīgas 49. 
vidusskolas komanda, kas izcīnīja 
spartakiādes čempionu titulu. Val-
mieras Pārgaujas ģimnāzija, gūstot 
uzvaras trīs spēlēs, ierindojās otrajā 
vietā. Ar divām uzvarām Jelgavas 
Valsts ģimnāzija ieguva bronzas 

godalgas. Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas komandai papildlaikā laimīga 
uzvara pret Liepāju, kā arī cienīgi 
zaudēts Valmierai, Jelgavai un Rī-
gas čempioniem - 49. vidusskolai, 
tā tika godināta ceturtajā vietā, kas 
ir labākais sasniegums Krāslavas 
novada skolu vēsturē.

Apsveicam Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas jauniešu basketbo-
la komandu un viņu treneri Raiti 
Timmu! Komandā spēlēja: Māris 
Pļavenieks, Reinis Andžāns, Emīls 
Repeļs, Jānis Umbraško, Einārs 
Purvinskis, Rinalds Timma, Jurģis 
Viļums, Alēns Ločmelis.

Dmitrijs Duškins, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs 

sportsVIENU SOLI NO MEDAĻĀM

 Pirms četriem gadiem Krāslavā atkal ienāca futbols. 
Krāslavas futbolistu iedvesmotājs Vadims Atamaņu-
kovs spēja ap sevi pulcināt daudzus interesentus – bi-
jušos futbolistus, jau viņu bērnus, vecākus un visus fut-
bola atbalstītājus.

 Šobrīd Krāslavā jau notiek 2. līgas spēles, ikgadējs 
turnīrs „Krāslava CUP” un Krāslavas telpu futbola 
čempionāts. Jaunie futbolisti veiksmīgi startē dažādu 
līmeņu turnīros. Lai uzlabotu materiāli tehnisko bāzi un 
popularizētu veselīgu dzīvesveidu, aktīvi tiek rakstīti 
projekti līdzekļu piesaistīšanai.

SIA „Latvijas Mobilais Telefons” (LMT) un Krāsla-
vas futbola aktīvisti projektu konkursa „LMT Latvijai” 
ietvaros Krāslavas novadā vēlējās pilnveidot stadiona 
iekārtojumu, padarot to ērtāku gan spēlētājiem, gan 
līdzjutējiem. Pirmkārt, lai netērētu spēkus, skraidot 
pēc garām vārtiem aizlidojušām bumbām, izveidojām 
aizsargtīklu konstrukciju aiz vārtiem. Tam bija nepie-
ciešams iegādāties divus aizsargtīklus un 16 metāla sta-
bus konstrukcijas nostiprināšanai. Otrkārt, spēlētāju un 
līdzjutēju ērtībām spēļu laikā iegādājāmies elektronisko 
rezultātu tablo. 

Esam priecīgi paziņot, ka plānoto izdevies godam 
īstenot – projekts „Mēs par pievilcīgu futbolu!” ir veik-
smīgi noslēdzies, pateicoties vairāku cilvēku līdzdalī-
bai! Atliek gaidīt āra sezonas sākumu, kad futbolisti un 

futbola līdzjutēji iegādāto varēs izmantot un izbaudīt 
pilnā apmērā.

„Krāslavas novada iedzīvotāji ir malači – visas 2016. 
gadā uzvarējušās ieceres ir īstenotas pilnībā, līdz ar to 
„LMT Latvijai” projekts Krāslavas novadā ir noslē-
dzies! Prieks par aktīvajiem un sportiskajiem novadnie-
kiem, kuri entuziastiski ieguldījuši enerģiju, lai padarītu 
līdzcilvēku dzīvesveidu kā kustīgāku, tā arī veselīgu un 
sociāli aktīvāku. Novēlu uzvarām bagātu nākamo fut-
bola sezonu, kā arī nezaudēt degsmi jaunu ieceru reali-
zēšanai!” projektam noslēdzoties, sacīja LMT Biznesa 
klientu centra „Daugavpils” vadītāja Edīte Faibuševiča.

Esam pateicīgi LMT par piedāvāto iespēju, Krāsla-
vas novada iedzīvotājiem par aktīvo balsošanu un at-
balstīšanu, kā arī Krāslavas novada domei par projekta 
līdzfi nansēšanu, SIA „GSK”, Varavīksnes vidusskolai 
un pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K” par pa-
līdzību aizsargtīklu uzstādīšanā. Pateicamies arī SIA 
„Valds” par atsaucību, izveidojot tablo pēc individuālā 
pasūtījuma, kā arī SIA „Ritms” par tablo līdzfi nansē-
šanu.

Vēlreiz paldies visiem, kuri iesaistījās un turpina at-
balstīt futbola kluba „Krāslava” aktivitātes!

Vija Sjadro, 
LMT projekta „Mēs par pievilcīgu futbolu” 

koordinatore 

MĒS PAR PIEVILCĪGU FUTBOLU!

18. martā Maltas daudzfunkcionālajā hallē notika 
Rēzeknes novada atklātais kungu kauss volejbolā. 
Kopā piedalījās 7 komandas - Bērzgale, Madona, 
Rāzna, Līvāni, Malta, Preiļi un Krāslava. Nospēlējot 
sešas spēles, volejbola kluba „Krāslava” komanda 
izcīnīja 1.vietu, apspēlējot turnīra favorītus - Mado-
nas komandu, kas ieguva 2. vietu. 3. vietā ierindojās 
Preiļu komanda.

 25. februārī Maltas hallē notika volejbola svētki, 
kuros piedalījās 17 dažādu novadu MIX (4 vīrieši + 
2 sievietes uz laukuma) komandas. Krāslavu pārstā-
vēja divas komandas. VK „Krāslava” ieguva 2. vie-
tu, un Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu komandai 
pietrūka tikai dažu punktu, lai turpinātu spēlēt pus-
fi nālā.

 11. februāri Dagdā notika volejbola MIX sacen-
sības 7 komandām. Krāslavu pārstāvēja divas ko-
mandas, VK „Krāslava” izcīnīja  1. vietu, Krāsla-
vas absolventi ierindojās 3. vietā. Braucieni uz 
sacensībām notika, pateicoties Krāslavas novada 

domes atbalstam. 
VK „Krāslava”

KOMANDA ATGRIEŽAS AR UZVARU

25. un 26. martā, FK „Krāslava” futbolisti pie-
dalījās starptautiskajā futbola turnīrā Lietuvas Re-
publikā, Visaginas pilsētā. Turnīrs tika organizēts 
2006./2007.g.dz. futbolistiem, tajā piedalījās koman-
das no Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas. Krāslavu 
pārstāvēja apvienotā futbolistu komanda ar 2006., 
2007. un 2008.g.dz. spēlētājiem.

Nospēlējot sešas spēles, futbola kluba „Krāslava” 
komanda izcīnīja 3.vietu. Pirmo vietu ieguva „NAF-
TAN” komanda no Baltkrievijas, otrie ir BFC „Dau-
gavpils” 2006.g.dz. komandas spēlētāji. Piedalīšanās 
šāda veida turnīros ļauj labāk sagatavoties jaunajai 
futbola sezonai.

Sandra Djatkoviča

MĀJĀS AR BRONZU

Biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā Astēriju Rusecku!
Lai katrs mēnesis ir panākumu pilns, katra nedēļa ar veiksmi, katra stunda ar labu garastāvokli, 

katra minūte ar mīlestību pilna, lai katra sekunde ir izdzīvota pilnībā! 

 Izīrē garāžu maizes kombināta 
rajonā, pagrabs, dzelzs vārti, sau-
laina puse. T. 28219762. 

 Jūsu kāzu video, kā arī citu sa-
viesīgu pasākumu fi lmēšana. No-
fi lmētā materiāla montāža (sižetu 
apkopošana, krāsu korekcija). Vi-
deoklipu veidošana. Foto slaidšo-
va veidošana. Pārrakstu videoka-
setes DVD formātā vai zibatmiņā. 
Audiokasešu ierakstu konvertēša-
na ciparu formātā (mp3). www.
artstudio95.com; t. 26113738. 

 Piedāvāju Lieldienām zivju kū-
pinājumus (forele, karpa, breksis, 
asaris, skumbrija, lašu vēderiņi), 
lūgums pieteikties iepriekš. Iespē-
jama piegāde. Т.28371719.

 Pārdod 1-istabu dzīvokli 
Krāslavā - 28 m2, 1. stāvs, sau-
lains, silts, jaunas baterijas, PVC 
logi, lamināts. Cena - 3800 eiro. T. 
28138161. 

 Pārdod lielus kartupeļus „Ve-
neta” (0,20 eiro), sēklas kartu-
peļus (0,16 eiro), burkānus (0,20 
eiro), rokas separatoru (5 eiro), 
lietotu čuguna vannu (10 eiro), 
mucu ar piekabi ūdens pārvadāša-
nai (30 eiro), jaunu ķerru ar rite-
ņiem rokas bagāžas pārvadāšanai 
(15 eiro), dzirnakmeņus (2 gab., 
10 eiro), azbesta cauruli (17 mm, 
3 m, 10 eiro), šaursliežu dzelz-
ceļa sliedes (6 gab., 7 eiro). T. 
26392198, 29492422. 

 Pārdod 2-stāvu bērnu koka 
gultu 80x200, 2-guļamo gul-
tu180x200, piekaramos plauktus 
(vaļējus), lielu galdu 100x200, 
metāla loksni 4,5 mm, lietotu 

elektromotoru, grīdas svarus līdz 
1000 kg, mēbeļu ražošanas atlie-
kas, lietotas metāla caurules. T. 
29517757. 

 Pārdodu konteineru nelielu 
dzīvnieku pārvietošanai (43х28 
см ). T. 29758732. 

 Pārdod lietotu ledusskapi „At-
lant” labā stāvoklī, saldētava ir 
augšējā daļā. Cena - 60 eiro. T. 
26719354. 

 Pārdod privatizētu vasarnī-
cu Zirga ezera apkārtnē, ir ZG, 
kultivators.T.29793678. 

 Vajadzīgs galdnieks. T. 
22063999. 

 Saskaldīšu malku, uzrakšu sak-
ņu dārzu. Tā 269265120. 

 Pārdod medu, 3 l – 15 eiro. T.  
26363427.

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

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

 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. 
Jebkuru turbīnu (turbokompreso-
ru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

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

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

sludinājumi


