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Bērnu un jauniešu interešu 
centrā (BJC) jau no 11. aprīļa 1. 
stāva foajē būs skatāma svētku 
plakātu konkursa „Vieta, ko mīlu, 
kurai piederu…” darbu izstāde.

No 16. aprīļa - vides objektu un 
mākslas darbu izstādes – konkur-
sa „Visa Dieva radībiņa saulītē 
līgojās” 1. un 2. kārta Krāslavas 
novadā – vides objekti būs ska-
tāmi Raiņa ielas Krāslavas BJC, 
ģimnāzijas un peldbaseina terito-
rijā - pa ceļam uz BJC.

Krāslavas novada Centrālajā 
bibliotēkā 

16. aprīlī plkst. 15.00 - pasā-
kums „Kad tapa pilsēta Daugavas 
krastā”.

17. aprīlī - „Krāslava, saliņa 
ezeru vidū ”- literatūras izstāde 
(dzejā apdziedātā Krāslava).

18. aprīlī - „Kontrasti”- meln-
baltie foto portreti no izstādes 
„Sirds Krāslavieši” („Zibsnis”) 
savijas ar košām, dekoratīvām Bi-
rutas Metlovas puķēm.

19. aprīlī plkst. 15.00 - pasau-
les apceļotāja Aināra Kadiša grā-
matas „Sibīrijas piezīmes. Vitimas 
upes noslēpumi” prezentācija.

Krāslavas Kultūras namā 
16. aprīlī plkst.17.30 - izstādes 

„Krāslava Elvīras Škutānes foto-
grāfi jās” atklāšana.

18. aprīlī plkst.18.00 - „Svi-
nam pilsētas dzimšanas dienu!”, 

programmā: 
• bērnu animācijas fi lma „Reiz 

Krāslavā”;
• Varavīksnes vidusskolas teāt-

ra iestudējums „Dzimtās pilsētas 
jaunības gadi”, režisors Andrejs 
Jakubovskis;

• konkursa „Vienā laivā mūsu 
sirdis dzied” laureātu koncerts.

20. aprīlī plkst.18.00 - Rūdolfs 
Blaumanis „Trīnes grēki”- ama-
tierteātra „Smalkais stils” 25 rado-
šās darbības gadu jubilejas izrāde, 
režisors Voldemārs Varslavāns.

Visi pasākumi gaida savus ap-
meklētājus – mūsu pilsētas iedzī-
votājus!

16. aprīlī Krāslavas pilsēta svin 95.dzimšanas dienu
Ja jau pirmdien sākas svētki, tad lai turpinās visu nedēļu!

 ĪPAŠI AICINĀTI KRĀSLAVAS UN 
KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI!
No 8. līdz 15. jūlijam pasaules latviešu kustība 3x3 pulcēs kopā lat-

viešus no trim pusēm – Latvijas, austrumiem un rietumiem, lai satiktos 
trīs paaudzes – bērni, vecāki un vecvecāki. Stiprināt īsti latvisku garu 
aicina Krāslavas 3x3. 

Krāslavas saieta pamattēma ir „ROTA”. Rota kā garīgs spēks, dvēse-
les kultūra, identitāte, mīlestība un izpratne. Rota kā tautas vienotība un 
spēks. Rota it visur: cilvēkos, dabā un notikumos.

Saiets ilgs nedēļu, kurā darbošanās notiks trijos cēlienos – rīta, pēc-
pusdienas un pievakares ievirzēs. 

Darbošanās
Mūs sagaida spraiga nedēļa saieta ievirzēs. Piedāvāsim interesantas 

un saistošas nodarbības bērniem un pieaugušajiem visos vecumos. Ka-
mēr bērni būs nodarbināti savās ievirzēs, dabas, krāsu un rotaļu pētnie-
kos, pieaugušie varēs apmeklēt viņus interesējošas ievirzes: izzināt vēs-
turi, Latgales kultūrvides konceptus, meklēt savus spēka avotus, iepazīt 
vietējās tradīcijas vai izmēģināt stāvairēšanu Daugavas līkločos. Saietā 
būs arī iespējams apgūt rotkalšanu, lina kreklu šūšanu, ādas pastalu da-
rināšanu vai kādu citu daiļamatu. Un, protams, rotas! Pīsim vainagus un 
darināsim kroņus, doņu cepures, veidosim ziedu lampas, smalkas ādas 
rotas un citas sevi, savu māju un ikdienu rotājošas lietas. Bērniem no 7 
gadu vecuma būs iespēja izgatavot koka zobenu, doties dabā, darboties 
ar dabas materiāliem, gatavot ēst un iepazīt Krāslavu caur stāstiem un 
pasakām. Jaunieši no 13 vecuma aicināti sportot, runāt par sev svarīgo, 
kā arī veidot maltītes, kas ir ne tikai gardas, bet arī veselīgas.

 Neatņemama katra 3x3 saieta daļa ir latviešu dziesmas -  pašu dzie-
dātas vai spēlētas, citiem līdzi dziedamas. Šo nedēļu arī sāksim ar dzies-
mām! Jau saieta atklāšanas dienā, 8. jūlijā, Krāslavas Kultūras namā 
kopā skatīsimies, līdzi jutīsim un atbalstīsim Vispārējo latviešu XXVI 
Dziesmu un XVI Deju svētku noslēguma koncertu. Tas būs lielisks 
nedēļas sākums, kas iedvesmos mūs latviskai 3x3 nedēļai, apstiprinot 
latvietības un latviskās kultūras vērtību. Katru šīs nedēļas vakaru kopā 
būsim nīkšanā, kā sauc kopīgu dziedāšanu un sarunas pēc vakara pa-
sākumiem. Tiem, kuriem vairāk prāts nesas uz dancošanu, būs iespēja 
izlekt kārtīgus latviešu dančus Latgales muzikantu pavadījumā.

 Kultūras pasākumi
Būs plaša vakaru kultūras programma: Latgales dzejas un kino va-

kars, pašdarbnieku un novadnieku koncerts, tradicionālais brīvais mik-
rofons.  Grāfs Plāters uzņems mūs savā pilī, būs prāta spēles un nakts 
diskusijas. Un daudzinājums - saieta svinīgais notikums. Katru dienu 
tiks izdota saieta avīze, būs pašu veidota 3x3 televīzija, tikšanās ar zino-
šiem savas jomas speciālistiem un interesantiem cilvēkiem. 

 Galvenā pasākuma norises vieta būs Krāslavas pamatskola un Krāsla-
vas Valsts ģimnāzija. Vakara pasākumi un citas aktivitātes notiks Grāfa 
Plātera jeb Krāslavas pils teritorijā, kultūras namā un estrādē.

Piedalīšanās saietā, tikai iepriekš piesakoties pie Jutas Bubunas ar 
e-pasta starpniecību - jutta@inbox.lv. Motivācijas vēstulē ir jāpastāsta 
mums, kādēļ latvietība jums ir svarīga, kā arī kādēļ jūsu ģimenei ir sva-
rīgi piedalīties šajā 3x3 saietā. Pieteikties var līdz 1. maijam. Jautājumu 
gadījumā zvaniet saieta vadītājai Ilzei Cekulei 27799861.

Krāslavas novada iedzīvotājiem darbošanās ievirzēs un dalība visās 
3x3 saieta aktivitātēs, pateicoties Krāslavas novada pašvaldības gādībai, 
tiek piedāvāta šāda dalības maksa - 15 eiro, ģimenēm (vecākiem ar ne-
pilngadīgajiem bērniem) -nepārsniedzot 35 eiro, neiekļaujot ēdināšanas un 
nakšņošanas pakalpojumus.

Saieta programma, dienas ritms un sīki visu ieviržu apraksti www.3x3.lv. 
Tiksimies Latgales rotā Krāslavā – vietā, kur iepukstas Latvijas sirds!

2018. gada 19. un 20. maijā 
dabas parkā „Daugavas loki” jau 
ceturto reizi notiks Vislatvijas 
ūdens tūristu saiets „Lielais plosts 
2018”. Pasākuma centrālais noti-
kums ir laivu brauciens „100 lai-
vas Latvijai” Daugavas posmā no 
Krāslavas līdz Slutišķiem. 

Pasākums tiek rīkots, lai po-
pularizētu ūdens tūrismu Latgalē 
un sekmētu Latvijas iedzīvotāju 
pievēršanos veselīgam un aktī-
vam dzīvesveidam. Šogad saiets 
noritēs, atzīmējot arī Latvijas 100. 
gadadienu. Pasākumā ik reizi pie-
dalās vairāki simti aktīvās atpū-
tas, ūdens tūrisma entuziastu un 
atbalstītāju no dažādām Latvijas 
vietām, kā arī pa komandai no kai-
miņvalstīm – Lietuvas, Krievijas, 
Baltkrievijas.

Sestdien, 19. maijā, no 
plkst. 16.00 dalībnieku ierašanās 
un reģistrācija Krāslavas novada 
Tūrisma informācijas centrā. Sa-
ieta dalībniekiem ir iespēja nakš-
ņot telšu pilsētiņā Krāslavā. No 
plkst. 19.00 līdz 01.00 plānotas 
dažādas aktivitātes saieta dalīb-
niekiem – Latgaliešu podu gāša-
na pie keramiķiem Valda un Ol-
gas Pauliņiem, Latgales kulinārā 
mantojuma vakariņas, latgaliešu 
fl ešmobs, nakts orientēšanās u.c. 
Šajā laikā Krāslavas grāfu Plāteru 
pils kompleksā notiks arī Muzeju 
nakts pasākumi, kuros ikviens ir 
aicināts piedalīties.

Savukārt svētdien, 20. mai-
jā, saieta dalībnieku ierašanās 
Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrā ir līdz plkst. 9.00. 
Laivu brauciena starts no Krāsla-
vas plānots plkst. 10.00. Ceļā līdz 
Daugavpils novada Slutišķiem 
notiks komandu sacensības „Lai-
vu raksti”, dažādas aktivitātes 
gan uz ūdens, gan kontrolpunktos 
krastā. Laivu brauciena dalībnie-
kus ceļā vadīs atraktīvi vadītāji 
un dīdžejs uz peldošā lielā plosta. 
Saieta noslēgumā Daugavpils no-
vada Slutišķos notiks dalībnieku 
apbalvošana, pusdienas un starp-
tautiskā tautas mākslas festivāla 
„Augšdaugava” lielkoncerts.

Piesakoties Vislatvijas ūdens tū-
ristu saietam „Lielais plosts 2018” 
līdz 10. maijam, dalības maksa ir 
mazāka. Plašāka informācija par 
pasākumu un pieteikšanos atro-

dama tīmekļvietnēs www.lielais-
plosts.lv un www. plostunoma.lv. 
Pieteikšanās - elektroniski aizpil-
dot anketu.

Vislatvijas ūdenstūristu saie-
tu rīko sabiedriskā organizācija 
sporta klubs „Beibuks” sadarbī-
bā ar Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centru, Daugavpils 
novada aģentūru „TAKA”, brīv-
dienu māju „Skerškāni ”.

Foto: Makars Kirikovs (no 
www.plostunoma.lv arhīva)

Papildus informācija:
Ilmārs Lociks: +371 29493121, 

ilmars.lociks@inbox.lv; Ro-
lands Gradkovskis: +371 
29431360, taka@dnd.lv; Inga 
Pudnika: +371 22021290, inga.
pudnika@kraslava.lv vai tīmekļ-
vietnēs www.lielaisplosts.lv, 
www.plostunoma.lv.

NO KRĀSLAVAS LĪDZ SLUTIŠĶIEM

ŠOGAD LIELĀ TALKA NOTIKS 28. APRĪLĪ
Padarīsim mūsu novadu par tīrāko, zaļāko un skaistāko vietu dzīvei 

mums pašiem!
Lielajā Talkā tiek aicināts piedalīties ikviens, kam rūp iespēja dzīvot 

nepiesārņotā, skaistā vidē.
Lielajā Talkā varam ne tikai vākt atkritumus, bet darīt arī citus labus 

darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu bū-
rīšus, atjaunot žogus, soliņus, tiltiņus. Dzīvosim skaisti! Lai prieks Tev 
pašam un pārējiem!

Talkošanai katrs atrod sev piemērotāko laiku, bet vēlams līdz 28. ap-
rīlim darbus pabeigt!

28. aprīlī plkst. 9.00 pie Krāslavas Kultūras nama pulcējas visi, kuri 
vēlas piedalīties pilsētas sakopšanā, bet nav atraduši sev domubiedrus!

Inga Kavinska,
Lielās Talkas koordinatore
inga.kavinska@kraslava.lv

tālr. 26163661
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informācija

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ 

Sastādīti 22 administratīvo pārkāpumu pro-
tokoli: 1 par bērna aprūpes pienākumu nepildī-
šanu, 2 par medību, zvejas un makšķerēšanas 
noteikumu pārkāpšanu, 1 par sīko huligānismu, 
1 par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu, 
3 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošana vai atrašanās alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, 2 par 
dzīvesvietas nedeklarēšanu, 1 par bērna atstā-
šanu bez uzraudzības, 1 par spļaušanu, dabis-
ko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas 
telpās  vai citās sabiedriskās vietās un 10 par 
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pār-
kāpšanu.

 Saņemti 26 rakstiski iesniegumi. Notiku-
mu žurnālā reģistrēti 29 notikumi. Martā tika 
pieņemti 44 apmeklētāji. Preventīvais darbs ar 
bērniem un vecākiem (profi laktiskās sarunas) 
- 43.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz 
sestdienu un no sestdienas uz svētdienu). Tika 
nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas laikā 
un Krustaceļa laikā. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas dar-
binieki nogādāja vienu klaiņojošo suni un čet-
rus kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē.

Pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Dau-
gavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas no-
daļā, 1 - Daugavpils psihoneiroloģiskajā slim-
nīcā, 1 cilvēku - SIA „Bērnu oāze”.

Krāslavas novada pašvaldības policijas 
darbinieki veica 24 profi laktiskos reidus pa 
Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju re-
sursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem 
Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti 
un pēc akta iznīcināti 45 nelikumīgi zvejas rīki. 

Krāslavas novada pašvaldības policija 
paziņo, ka sakarā ar vairākkārtējām saņem-
tajām iedzīvotāju sūdzībām, sākot ar 2018. 
gada 1. aprīli, Krāslavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā ir plānots veikt vairākus 
reidus, kuru gaitā tiks pārbaudīta mājdzīv-
nieku labturības noteikumu ievērošana, kā 
arī tiks izķerti klaiņojošie suņi. 

Krāslavas novada pašvaldības policija 
informē - ja ar saimnieku sazināties neiz-
dosies, noķertie mājdzīvnieki  tiks nogādā-
ti Rēzeknes pilsētas dzīvnieku patversmē, 
tiem tiks veikta medicīniskā apskate,  kā arī 
nepieciešamības gadījumā – ārstniecība. 
Braucot pakaļ sunim uz patversmi, saim-
niekam jārēķinās ar izdevumiem par suņa 
uzturēšanu, čipēšanu, reģistrēšanu, vakci-
nēšanu, ja tas nav veikts atbilstoši norma-
tīvo aktu prasībām. 

Krāslavas novada pašvaldības policija 
atgādina, ka mājdzīvnieka īpašnieka pie-
nākumi ir noteikti gan Dzīvnieku aizsar-
dzības likumā, gan Ministru kabineta 2006. 
gada 4. aprīļa noteikumos Nr.266 „Lab-
turības prasības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”. 

Iegādājoties mājdzīvnieku, dzīvnieka 
īpašnieks uzņemas atbildību par tā labturī-
bas un īpašo turēšanas prasību ievērošanu 
un veterinārmedicīniskās palīdzības no-
drošināšanu. Normatīvajos aktos minētie 
pienākumi attiecas arī uz personu, kurai 
dzīvnieka īpašnieks uzticējis savu mīluli 
vai kura valdījumā dzīvnieks nokļuvis ci-
tādā veidā. 

Krāslavas novada pašvaldības policija 
informē, ka mājdzīvnieka īpašniekam ir 
tiesības kopā ar mājdzīvnieku atrasties ār-

pus savas mājas teritorijas, taču ir jāņem 
vērā šādi apstākļi:

dzīvnieks nedrīkst traucēt sabiedrību un 
radīt draudus cilvēku drošībai, veselībai un 
dzīvībai;

dzīvnieks nedrīkst radīt draudus citu 
dzīvnieku drošībai, veselībai un dzīvībai.

Tāpat apdzīvotu vietu teritorijā dzīvnie-
ka īpašnieka pienākums ir savākt sava māj-
dzīvnieka ekskrementus, kā arī uzticēt māj-
dzīvnieka vešanu ārpus mājas teritorijas 
tikai personai, kas spēj kontrolēt un savaldīt 
dzīvnieku, un nodrošināt, lai mājdzīvnieks 
neapdraud cilvēkus un dzīvniekus.

Krāslavas novada pašvaldības polici-
ja dara zināmu, ka dzīvnieku labturības 
prasību ievērošanu kontrolē Pārtikas un 
veterinārais dienests, kā arī valsts un paš-
valdības policija. Dienesta inspektoriem un 
pašvaldībām ir tiesības kontrolēt minētajos 
noteikumos izvirzīto prasību ievērošanu, ja 
ir aizdomas vai sūdzības par pārkāpumiem.

Latvijas Administratīvo pārkāpuma ko-
deksa 106.-106.1. pants noteic sodu par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmanto-
šanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu.

Par dzīvnieku turēšanas, labturības, iz-
mantošanas un pārvadāšanas prasību pār-
kāpšanu – izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fi ziskajām personām no sep-
tiņiem līdz trīssimt piecdesmit euro, bet ju-
ridiskajām personām – no piecpadsmit līdz 
septiņsimt eiro, konfi scējot dzīvniekus vai 
bez konfi skācijas. 

Par tādiem pašiem pārkāpumiem, ja tie 
izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administra-
tīvā soda uzlikšanas vai ja to dēļ nodarīts 
fi zisks vai materiāls zaudējums, – uzliek 
naudas sodu fi ziskajām personām no piec-

padsmit līdz septiņsimt eiro, bet juridiska-
jām personām – no septiņsimt līdz tūkstoš 
četrsimt eiro, konfi scējot dzīvniekus vai 
bez konfi skācijas. 

Par bīstama suņa turēšanas prasību pār-
kāpšanu – uzliek naudas sodu fi ziskajām 
personām no septiņdesmit līdz septiņ-
simt eiro, bet juridiskajām personām – no 
simt desmit līdz tūkstoš četrsimt eiro, kon-
fi scējot dzīvnieku vai bez tā konfi skācijas.

Izskatīt administratīvā pārkāpuma lietas 
un pieņemt lēmumus tajos par LAPK 106.
panta pārkāpumiem ir tiesīgi Pašvaldību 
administratīvās komisijas un Pārtikas un 
veterināra dienesta amatpersonas.

Krāslavas novada pašvaldības policija, 
konstatējot administratīvo pārkāpumu, uz-
sāk lietvedību un sastāda administratīvā 
pārkāpuma protokolu, savukārt gadījumus, 
kad dzīvnieks kādai personai nodarījis vi-
dēji smagus vai smagus miesas bojājumus, 
izvērtē Valsts policija. 

Krāslavas novada pašvaldības policija 
informē, ka šogad aktīvāk nekā līdz šim 
tiks pārbaudīts tas, kā mājdzīvnieku īpaš-
nieki ievēro 2006. gada 4. aprīļa Ministru 
kabineta noteikumus Nr. 266 „Labturības 
prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēša-
nai, tirdzniecībai, pārvadāšanai un demons-
trēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai”, tai skaitā - vai suņi ir čipēti, 
reģistrēti un vakcinēti.

Krāslavas novada pašvaldības policija 
aicina ziņot par jebkuriem konstatētiem 
dzīvnieku turēšanas pārkāpumiem vai klai-
ņojošiem dzīvniekiem, zvanot pa tālruni 
65622907 vai rakstot e-pasta vēstuli uz ad-
resi pasvaldibas.policija@kraslava.lv.

ATGĀDINĀJUMS SUŅU SAIMNIEKIEM 

CIVILĀS AIZSARDZĪBAS
 KOMISIJAS SĒDĒ

Marta nogalē Krāslavā notika Krāslavas no-
vada un Dagdas novada sadarbības teritorijas 
Civilās aizsardzības komisijas sēde, kuru vadī-
ja Dagdas novada domes priekšsēdētājs Aivars 
Trūlis. 

Vispirms tika izskatīts jautājums par VSIA  
„Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs” sagatavoto 2018. gada pavasara palu 
perioda prognožu pārskatu. VUGD Latgales 
reģiona brigādes Krāslavas daļas komandieris 
Dmitrijs Krivenko klātesošos iepazīstināja ar 
palu perioda prognozēm un to saistošiem jau-
tājumiem.

Komisija skatīja arī jautājumu par Valsts 
materiālo rezervju, Nacionālo bruņoto spēku, 
fi zisko un juridisko personu resursu iesaistīša-
nas iespējām plūdu draudu vai plūdu gadījumā.

Krāslavas novada CA speciālists Jānis 
Skerškāns ziņoja, ka tiek veikta regulāra plūdu 
objektu un teritoriju apsekošana. Nepiecieša-
mības gadījumā tiks izmantots drons Dauga-
vas un grūti piebraucamo vietu monitoringam. 
Zemessardzes 35. nodrošinājuma bataljona 
komandieris Kaspars Lindbergs informēja, 
ka plūdu gadījumā tiks nodrošināta tehnika, 
cilvēkresursi, teltis izmitināšanai un lauku 
virtuves. VR Daugavpils pārvaldes Piedrujas 
robežapsardzības nodaļas priekšnieka viet-
nieks Dainis Ragaušs solīja, ka plūdu gadījumā 
tiks nodrošinātas motorlaivas un helikopters. 
VUGD Latgales reģiona brigādes Krāslavas 
daļas komandieris Dmitrijs Krivenko sacīja, 
ka plūdu gadījumā tiks nodrošināti glābšanas 
piederumi, specrīki un spectehnika. Pastāv arī 
iespēja piesaistīt papildu tehniku ārkārtas si-
tuācijās, slēdzot atsevišķos līgumus.

Izskatīti daži citi jautājumi, kas saistīti ar sa-
darbības teritorijas civilās aizsardzības komi-
sijas darbību: jautājums par kūlas dedzināšanu 
un to seku novēršanu, kā arī ierosināts aktua-
lizēt projektu, kas saistīts ar naftas produktu 
savākšanu, izvietojot absorbējošās bonas pāri 
Daugavai, un nosūtīt to saskaņošanai VUGD.

IZSOLE
Krāslavas novada dome pazi-

ņo, ka Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā noteik-
tajā kārtībā otrajā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Krāslavas novada pašvaldības 
nekustamais īpašums – zemes 
gabals 2,4 ha platībā, neapdzī-
vojamā ēka (skolas ēka) 1617,6 
m2 platībā un palīgēka (katlu 

māja) 86,1 m2 platībā, Skolas 
ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu 
pagastā, Krāslavas novadā (ka-
dastra numurs 6074 004 0340).

    Izsolāmās mantas nosacītā 
cena – EUR 36800,00 (trīsdes-
mit seši tūkstoši astoņi simti 
EUR, 00 centi), kas ir izsoles 
sākumcena, nodrošinājums 
EUR 3680,00. Iepazīties ar iz-
soles noteikumiem var pašvaldī-

bas mājaslapā internetā (www.
kraslava.lv) vai personīgi darba 
laikā Krāslavas novada do-
mes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā. Izsoles pretendentu 
reģistrācija izsolei notiek līdz 
2018. gada 16. maijam plkst. 
10.00. darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 2.kab., Rī-
gas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru 

vai pa pastu. Izsole notiks 2018. 
gada 16. maijā plkst. 11.00. Per-
sonas, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz izsolāmo mantu - 
nav. Samaksa – summa par no-
solīto nekustamo īpašumu, atrē-
ķinot iemaksāto nodrošinājumu, 
jāsamaksā divu nedēļu laikā no 
izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 
65681754.

šādās izglītības programmās 
• klavierspēle no 6.g.-8.g.
• vijoļspēle     no 6.g.-8.g.
• fl autas spēle, klarnetes spēle, 

saksofona spēle  no 8.g.-10.g.

• akordeona spēle no 8.g.-
10.g.

 Uzņemšanas eksāmeni      š.g. 
23., 24.aprīlī      plkst. 1800

 Nepieciešamie dokumenti:

1.vecāku iesniegums (tiek aiz-
pildīts uz vietas),

2.izziņa par veselības stāvok-
li,

3.dzimšanas apliecības vai pa-

ses kopija.
 Uzziņas pa tālr. 65622408.

Adrese: Rēzeknes ielā 4, Krāsla-
va, LV-5601.

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLA AICINA BĒRNUS
 2018./2019. M.G. IEGŪT PROFESIONĀLĀS IEVIRZES MŪZIKAS IZGLĪTĪBU

1. Izdarīt Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajos noteiku-
mos Nr. 2017/14 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi) šādus grozī-
jumus:

1.1. papildināt Noteikumu 
16.punktu ar šādiem vārdiem - 
„vai VSAA piešķirtā pabalsta ap-
mērs nepārsniedz 300,00 EUR.”

1.2. papildināt Noteikumu 
17.punktu ar šādiem vārdiem 
„un nesaņem VSAA apbedīšanas 
pabalstu, bet gadījumā, ja VSAA 
piešķirtā apbedīšanas pabal-
sta apmērs nepārsniedz 300,00 
EUR, tad pabalsts tiek noteikts 
starpības apmērā, izmaksājot to 
pakalpojuma sniedzējam, ģime-
nes loceklim, apgādniekam vai 
personai, kura uzņēmusies apbe-
dīšanu.”

1.3. aizstāt Noteikumu 18.pun-

ktā vārdus „divu mēnešu” ar vār-
diem „viena mēneša”.

1.4. izteikt V sadaļas nosau-
kumu šādā redakcijā „Pabalsts, 
uzsākot mācību gadu”

1.5. aizstāt Noteikumu 20.pun-
ktā vārdus „Pabalsts mācību 
līdzekļu iegādei pirms mācību 
gada sākumā” ar vārdiem „Pa-
balsts, uzsākot mācību gadu”

1.6. aizstāt Noteikumu 
21.punktā vārdus „Pabalsts mā-
cību līdzekļu iegādei” ar vārdiem 
„Pabalsts, uzsākot mācību gadu”

1.7. aizstāt Noteikumu 
22.punktā vārdus „Pabalsts mā-
cību līdzekļu iegādei” ar vārdiem 
„Pabalsts, uzsākot mācību gadu”. 

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kartībā.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2018/4 

„Grozījumi Krāslavas novada 

pašvaldības saistošajos noteiku-
mos Nr. 2017/14 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”” paskaidro-
juma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Krāslavas novada 
dome 2017. gada 28.decembrī 
apstiprināja saistošos noteiku-
mus Nr.2017/13 „Par materiālās 
palīdzības pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”. Uzsākot sa-
sitošo noteikumu piemērošanu, 
radās nepieciešamība precizēt 
saistošajos noteikumos iekļauto 
tiesisko regulējumu apbedīšanas 
pabalsta izmaksai, kā arī precizēt 
saistošo noteikumu V sadaļu, tajā 
paredzētā pabalsta nosaukumu 
saskaņojot ar Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajos noteiku-
mos Nr. 2017/13 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā” iekļauto tie-

sisko regulējumu.  
2. Īss projekta satura izklāsts. 

Paredzēts precizēt saistošo notei-
kumu 16., 17., un 18. apakšpunk-
tus, kas reglamentē apbedīšanas 
pabalsta izmaksu, kā arī precizēt 
saistošo noteikumu V sadaļu. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Būtiskas ietekmes nav. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. Ie-
tekmes uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā nav.

5.Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Noteikumu 
izpildi nodrošina Krāslavas no-
vada pašvaldības iestāde „Sociā-
lais dienests”.

6.Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Konsul-
tācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/4
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/14

 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu



3
pašvaldības saistošie noteikumi

Atzīt par spēku zaudējušiem 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr.2011/5 
„Par īpašumiem, kurus neņem 
vērā nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgās ģimenes (per-
sonas) statusam” (apstiprināti ar 
Krāslavas novada domes 2011. 
gada 26. maija sēdes lēmumu 
(prot.nr.6, 2.§ 2.1.p.)). 

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2018/1 

„Par Krāslavas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2011/5 

„Par īpašumiem, kurus neņem 
vērā nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgās ģimenes (per-

sonas) statusam” atzīšanu par spē-
ku zaudējušiem”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Krāslavas novada 
pašvaldības saistošie noteikumi 
Nr. 2011/5 „Par īpašumiem, kurus 
neņem vērā nosakot ģimenes (per-
sonas) atbilstību trūcīgās ģimenes 
(personas) statusam” noteica kri-
tērijus, kas tika ņemti vērā novēr-
tējot ģimenes vai atsevišķi dzīvo-
jošas personas atbilstību trūcīgas 
ģimenes (personas) statusam. Kri-
tēriju noteikšana pašvaldībai tika 
deleģēta pamatojoties uz Ministru 
kabineta 30.03.2010. noteikumu 
Nr.299 „Noteikumi par ģimenes 

vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” 19,4.apakš-
punktu. 

Atbilstoši grozījumiem Minis-
tru kabineta 30.03.2010. notei-
kumos Nr.299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu”, 
kas stājās spēkā 01.01.2018., de-
leģējums pašvaldībām noteikt kri-
tērijus par īpašumiem, kas netiek 
ņemti vērā nosakot ģimenes (per-
sonas) atbilstību trūcīgas ģimenes 
(personas) statusam, ir izslēgts, 
līdz ar ko pašvaldībām vairs nav 
tiesību noteikt papildus kritērijus 
un Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2011/5 

„Par īpašumiem, kurus neņem 
vērā nosakot ģimenes (personas) 
atbilstību trūcīgās ģimenes (per-
sonas) statusam” ir atceļami. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi izdodami 
saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 21. panta pirmās daļas 
16.punktu.  Saistošo noteikumu 
mērķis – atzīt par spēku zaudē-
jušiem Krāslavas novada pašval-
dības saistošos noteikumus Nr. 
2011/5 „Par īpašumiem, kurus 
neņem vērā nosakot ģimenes (per-
sonas) atbilstību trūcīgās ģimenes 
(personas) statusam”.  

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

džetu. Neietekmē. 
4. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Neie-
tekmē. 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Neietekmē. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Saistošo 
noteikumu projekts un paskaid-
rojuma raksts ievietots Krāslavas 
novada pašvaldības tīmekļvietnē 
www.kraslava.lv sadaļā „Saisto-
šo noteikumu projekti”, pieejams 
Krāslavas novada pagastu pārval-
dēs. 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/1 „Par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2011/5 
„Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” 

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

1. Saistošie noteikumi nosaka 
labvēlīgākus nosacījumus ģime-
nes vai atsevišķi dzīvojošas perso-
nas (turpmāk – ģimene (persona)) 
atzīšanai par trūcīgu Krāslavas 
novada pašvaldībā.

2. Nosakot atbilstību trūcīgās 
ģimenes (personas) statusam, par 
īpašumu netiek uzskatīts:

2.1. nekustamais īpašums vai 
tā daļa, kurai saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem par nekus-
tamā īpašuma objekta apgrūtinā-
jumu klasifi kāciju ir noteikts lie-
tošanas tiesību apgrūtinājums un 
tas ir reģistrēts Zemesgrāmatā;

2.2. papildus 30.03.2010. Mi-
nistru kabineta noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.1.1 apakšpunktā 
noteiktajam zemes īpašumam pa-
pildus katrai personai ģimenē vēl 
klāt 3 ha lauksaimniecībā izman-
tojamā zeme.

2.3. ēkas, kuras netiek klasifi -
cētas kā dzīvojamās ēkas, kurās 
nav dzīvojamo telpu (pastāvīgai 
vai sezonas rakstura dzīvošanai) 
un kuras ir funkcionāli piederīgas 
dzīvojamajai ēkai (pirts, klēts, no-
jume, siltumnīca, ēka dārza inven-
tāra, materiālu un sadzīves priekš-
metu glabāšanai u.tml.), un netiek 
izmantotas ienākumu gūšanai, kā 
arī viena garāža. Par ēku šo no-
teikumu izpratnē ir uzskatāma arī 
būve, kuras lietošanas veids, sa-

skaņā ar zemesgrāmatas datiem, ir 
dārza māja vai vasarnīca un kuru 
ģimene (persona) neizmanto kā 
mājokli.

2.4. šāds kustamais īpašums:
2.4.1. papildus 30.03.2010. Mi-

nistru kabineta noteikumu Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atse-
višķi dzīvojošas personas atzīša-
nu par trūcīgu” 19.4.apakšpunktā 
minētajam mehāniskajam trans-
portlīdzeklim - ģimenes īpašumā 
esošs viens motocikls vai viens 
motorollers vai viens mopēds; 

2.4.2. viena airu laiva, kas ir ģi-
menes (personas) īpašumā;

2.4.3. viens traktors un tam uz-
karamais/piekabināmais inven-
tārs, kas ir ģimenes (personas)           
īpašumā.

3. Ja vismaz viens no iesnie-
dzēja pilngadīgajiem ģimenes 
locekļiem ir darbspējas vecumā, 
izņemot nestrādājošas personas 
ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu nosaka uz trim 
mēnešiem, pārējos gadījumos uz 
sešiem mēnešiem.

4. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
noteiktajā kārtībā. 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2018/2 

„Par nosacījumiem, kurus
 neņem vērā nosakot ģimenes
 (personas) atbilstību trūcīgas

 ģimenes (personas) 
statusam” paskaidrojuma 

raksts
I. Normatīvā akta projekta iz-

strādes nepieciešamība.
1.Pamatojums. Saistošie no-

teikumi nosaka labvēlīgākus no-
sacījumus ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas (turpmāk – 
ģimene (persona)) atzīšanai par 
trūcīgu, nekā to paredz Ministru 
kabineta 2010. gada 30. marta no-
teikumi Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu“ 
(turpmāk – MK noteikumi Nr. 
299).

2.Pašreizējā situācija un problē-
mas. Ienākumu un materiālā stā-
vokļa līmeni, kuru nepārsniedzot 
ģimene, kas sastāv no laulātajiem, 
personām, kurām ir kopēji izde-
vumi par uzturu un kuras mitinās 
vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvo-
joša persona (turpmāk – ģimene 
(persona)) tiek atzīta par trūcīgu, 
kā arī kārtību, kādā novērtējami 
ģimenes (personas) ienākumi un 
materiālais stāvoklis, nosaka MK 
noteikumi Nr. 299.

Ministru kabinets 2017. gada 
20. jūnijā pieņēma noteikumus Nr. 
356 „Grozījumi Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumos 
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu”” (turpmāk – 
Grozījumi), kas stājās spēkā 2018. 
gada 1. janvārī.

Izmaiņas normatīvajos aktos, 

tas ir, Grozījumi, vairs neparedz 
pašvaldības tiesības saistošajos 
noteikumos noteikt kustamo un 
nekustamo īpašumu, kas nav uz-
skatāms par īpašumiem MK no-
teikumu Nr. 299 izpratnē. Tomēr 
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 33. panta otrā 
daļa nosaka: „Pašvaldība saisto-
šajos noteikumos var noteikt lab-
vēlīgākus nosacījumus ģimenes 
(personas) atzīšanai par trūcīgu.”

Ņemot vērā minēto un Grozīju-
mus MK noteikumu Nr. 299 pun-
ktā, kas nosaka īpašumus un nau-
das līdzekļu uzkrājumu, kas var 
piederēt trūcīgai ģimenei (perso-
nai), ir nepieciešams izvērtēt sais-
tošo noteikumu Nr. 16 atbilstību 
augstāka spēka normatīvajiem ak-
tiem un pieņemt jaunus saistošos 
noteikumus, saglabājot trūcīgai 
ģimenei (personai) pašvaldības 
noteiktos labvēlīgos nosacījumus.

3.Normatīvā akta projekta bū-
tība. Saistošie noteikumi nosaka 
labvēlīgākus nosacījumus ģime-
nes (persona) atzīšanai par trūcī-
gu, nekā to paredz MK noteikumi 
Nr. 299. 

II. Normatīvā akta projekta ie-
tekme uz sabiedrību.

1.Sabiedrības mērķa grupa. 
Fiziskas personas, kuras Krāsla-
vas pilsētas pašvaldībā deklarēju-
šas savu pamata dzīvesvietu.

2.Ietekme uz uzņēmējsabiedrī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 

Nav attiecināms.
3.Administratīvās procedūras 

raksturojums Administratīvās 
procedūras netiek mainītas.

III. Normatīvā akta projekta ie-
spējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

1.Finansiālā ietekme. Ietekme 
uz pašvaldības budžetu nav prog-
nozējama.

2.Cita informācija. Nav.
 IV. Kā tiks nodrošināta norma-

tīvā akta izpilde
1.Kā tiks nodrošināta norma-

tīvā akta izpilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas jaunas in-
stitūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas Jaunas 
institūcijas netiks radītas un esošo 
institūciju funkcijas netiks papla-
šinātas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta ieviešanu. 
Normatīvais akts tiks publicēts iz-
devumā „Krāslavas Vēstis”, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas tīmekļvietnē un 
pašvaldības tīmekļvietnē.

V. Kādas konsultācijas notiku-
šas, sagatavojot normatīvā akta 
projektu.

1.Ar kādiem sabiedrības pār-
stāvjiem konsultācijas ir notiku-
šas. Konsultācijas nav notikušas.

2.Kāds konsultāciju veids ir iz-
mantots. Nav.

3.Cita informācija. Nav.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2018/2
„Par nosacījumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” 

 Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu

1. Izdarīt Krāslavas novada paš-
valdības saistošo noteikumu Nr. 
2017/13 „Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Krāslavas novada paš-
valdībā” grozījumus un izslēgt no 
18.2.apakšpunkta iekavas vārdus – 
„(smaga saslimšana, ilgstoša ārstē-
šanās, ceļu satiksmes negadījums, 
zādzība, apgādnieka zaudējums un 
tml.)”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā likuma „Par pašvaldībām” 45. 

pantā noteiktajā kartībā. Krāslavas 
novada pašvaldības saistošo notei-
kumu Nr. 2018/3 

„Grozījumi Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr. 2017/13 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Krāslavas novada 
pašvaldībā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. Krāslavas novada dome 
2017. gada 28. decembrī apstiprinā-
ja saistošos noteikumus Nr.2017/13 

„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Krāslavas novada pašvaldībā”.

Uzsākot saistošo noteikumu 
piemērošanu, radās nepiecieša-
mība precizēt saistošo noteikumu 
18.2.apakšpunktu attiecībā uz aps-
tākļiem, kas ļauj personai pretendēt 
uz pabalstu krīzes situācijā.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Paredzēts izslēgt no 18.2.apakšpun-
kta no personas gribas neatkarīgu 
apstākļu paskaidrojošos jēdzienus, 

tādus kā smaga saslimšana, ilgstoša 
ārstēšanās, ceļu satiksmes negadī-
jums, u.tml., jo katrā atsevišķā gadī-
jumā atzinumu par ģimenes (perso-
nas) sociālo situāciju, pieejamajiem 
resursiem un spēju apmierināt savas 
pamatvajadzības sniedz sociālais 
darbinieks. 

3. Informācija par plānoto projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Būtiskas ietekmes nav. 

4. Informācija par plānoto projek-

ta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Ietekmes uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības 
teritorijā nav.

5.Informācija par administratīva-
jām procedūrām. Noteikumu izpildi 
nodrošina Krāslavas novada pašval-
dības iestāde „Sociālais dienests”.

6.Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Konsultācijas ar 
privātpersonām nav notikušas.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/3  „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.2017/13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta otro,
 ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550 

„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu
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Krāslavas novada dome aicina Krāslavas novadā 
deklarētus iedzīvotājus no 31 gada vecuma piedalīties 
biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus kon-
kursam „Īsteno ideju Krāslavas novadā!”

Konkursa mērķis ir sekmēt darba vietu radīšanu, jau-
nu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sek-
mēt jaunu uzņēmumu veidošanos Krāslavas novadā.

Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem 
mūsu novada iedzīvotājiem saņemt finansiālu atbalstu 
līdz 4000 eiro savu prasmju un zināšanu turpmākai at-
tīstībai.

Projektus var iesniegt Krāslavas novadā deklarētie ie-
dzīvotāji no 31 gada vecuma, kas vēlas uzsākt saimnie-
cisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, un 
uzņēmēji (uzņēmēju dibinātājs/i no 31 gada vecuma), 
kuru apgrozījums ir līdz 50 000 EUR noslēgtajā gadā 
pirms projekta iesniegšanas. 

Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2018. 
gada 4.aprīļa līdz 2018. gada 11. maijam plkst. 13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai no-
sūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 
51, Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības 
nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinato-
re Agita Ļebedkova, tālr. 65620286, 28304906, e-pasts: 
agita.lebedkova@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
tīmekļvietnēs www.kraslava.lv, www.krasla-

vasvestis.lv,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas 

ielā 7, Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projekta 
koordinatores 12.kabinetā, jums tuvākajā pagasta pār-
valdē, nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: agita.le-
bedkova@kraslava.lv.

Agita Ļebedkova,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” š.g. 
4. aprīlī izsludina „Latgales NVO projektu program-
mu 2018”, kuras mērķis ir veicināt pilsoniskās sabied-
rības iniciatīvas, iedzīvotāju līdzdalību un starpkultū-
ru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales 
plānošanas reģionā.

Kopš Programmas darbības uzsākšanas 2014. gadā, 
tai iesniegti 235 projekti no 20 pašvaldību teritori-
jām, kas ir visaugstākais šādas pilsoniskās aktivitātes 
rādītājs starp Latvijas reģioniem. Četru gadu laikā 
Latgales 16 novados ar Latgales NVO projektu prog-
rammas atbalstu īstenoti 69 projekti. Visaktīvākie pro-
jektu rakstītāji bijuši Daugavpils un Rēzeknes pilsētu 
un Rēzeknes, Krāslavas un Preiļu novada sabiedrisko 
organizāciju pārstāvji. Ar detalizētāku iesniegto un at-
balstīto projektu skaitu var iepazīties šeit.

Kopā konkursam pieejami 24 000 EUR, kas sadalīti 
trim atbalsta jomām.

Pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu atbalsta projek-
tiem (8 000 EUR), kas veicina pilsoniskās sabiedrības 
iniciatīvu attīstību un iedzīvotāju līdzdalību, sniedzot 
atbalstu reģiona nevalstiskajām organizācijām un 
veicinot to savstarpēju sadarbību, sekmējot Latvijas 
valsts simtgades svinību virsmērķa „Stiprināt Latvijas 
sabiedrības valstsgribu un piederības sajūtu savai val-
stij, rosinot pašorganizējošus procesus un sadarbību” 
īstenošanu, atbalstot aktivitātes:

– vietējo cilvēku iesaistīšanos savas kopienas dzī-
ves apstākļu un kvalitātes uzlabošanā, veicinot cilvē-
ka, kopienas un valsts izaugsmi un ilgtspēju, iesaistot 
pašvaldības, bibliotēkas, kultūras centrus, muzejus, 
izglītības iestādes;

- valstiskuma veidošanās, attīstības un saglabāšanas 
vēstures izpēti un tās rezultātu mūsdienīgu komunikā-
ciju savā apkaimē;

- Latvijas cilvēku talantu, izcilības, uzņēmīguma un 
sasniegumu apzināšanu un iedvesmošanos no tiem;

- paaudžu saikņu stiprināšanu, bērniem un jaunie-
šiem uzņemoties līdzvērtīgu iniciatīvu un atbildību.

Starpkultūru dialoga atbalsta projektiem (8 000 
EUR), kas stiprina savstarpējās izpratnes veidošanu, 
stereotipu mazināšanu, dažādu tautību pārstāvju ie-
saiste aktivitātēs, kas vērstas uz saliedētību un iekļau-
jošu pilsonisko līdzdalību.

Mazākumtautību NVO atbalsta projektiem (8000 
EUR). 

- veicināt mazākumtautību identitātes un kultūras 
mantojuma saglabāšanu un attīstību, atbalstot dažādu 
mazākumtautību radošo kolektīvu darbību, mazākum-
tautību tradīciju un folkloras attīstību;

- sekmēt mazākumtautību pilsonisko līdzdalību un 
sadarbību;

- veicināt Latvijas romu kopienas integrāciju un 
līdzdalību, tai skaitā sekmēt sadarbību starp romu 
kopienu un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partne-
riem, ņemot vērā Latvijas romu integrācijas politikas 
pasākumu kopumu, kā arī atbalstīt romu kopienas kul-
tūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu.

- Mazākumtautību nevalstiskās organizācijas šī no-
likuma izpratnē ir: Organizāciju vada un tajā darbojas 
Latvijā dzīvojošās nacionālās minoritātes. Organizā-
cijas līdzšinējā darbība vērsta uz Latvijā dzīvojošās 
nacionālo minoritāšu pārstāvju pilsonisko līdzdalību 
un savas kultūras un identitātes saglabāšanu, vai citām 
aktivitātēm, kas saliedē un apvieno nacionālās mino-
ritātes Latvijā. Atbalstāmās aktivitātes ir tādas, kurās 
aktīvi tiek iesaistīti gan mazākumtautības, gan arī pa-
matnācijas pārstāvji.

Lai iedzīvotājus informētu par programmas nosa-
cījumiem, atbalstāmajām aktivitātēm un pieteikuma 
veidlapas aizpildīšanas nosacījumiem, DNVOAC lai-
ka periodā no 15.-27. aprīlim reģionā rīkos informatī-
vos seminārus Daugavpilī, Preiļos, Rēzeknē u.c. pēc 
pieprasījuma.

Vienam projektam maksimāli pieejami 3000,00 
EUR, termiņš projektu iesniegšanai ir 2018. gada 7. 
maija plkst.16.00. Konkursa nolikums ar vērtēšanas 
kritērijiem un pieteikuma veidlapa ir pieejami tīmekļ-
vietnēs www.nvoc.lv, www.lpr.gov.lv.

Projekts notiek LR Kultūras ministrijas un biedrī-
bas „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” savstarpēji 
noslēgtā līguma par atsevišķu valsts pārvaldes uzde-
vumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un 
starpkultūru dialoga jomā ietvaros.

Kontaktinformācija: Oskars Zuģickis,
„Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”

 koordinators, 
programmas direktors

IZSLUDINĀTA LATGALES NVO
 PROJEKTU PROGRAMMA 2018

VĒLIES MAINĪT SAVU DZĪVI? 
PIESAKIES DALĪBAI PROJEKTĀ! 

 Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik ne-
mācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts 
aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad pie-
sakies dalībai projektā „PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi nansētais projekts „PROTI un DARI!” ir 
unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts 
individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīs-
tības virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu 
programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus – mācīšanos 
(ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības 
kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas iepazīšanai, pirmās darba piere-
dzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot palīdzēs programmas vadītājs 
un mentors. 

Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada janvāris – 2018. gada decem-
bris.

Līdz 2018. gada 23. martam trīspadsmit mērķa grupas jaunieši ir ie-
saistījušies projekta „Proti un dari!” aktivitātēs. IPP ietvaros viņi ieguva 
pirmo darba pieredzi un priekšstatu par izvēlēto specialitāti, apmeklēja 
mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības, ieguva B 
kategorijas autovadītāja apliecību, individuāli apguva latviešu valodu 
un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi, kā arī iesaistījās nevalstisko 
organizāciju darbībā.

„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (6.kab.), 

Krāslavā, rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa 
tālr. 2927874.

Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI” koordinatore

JAUNS KONKURSS - 
ĪSTENO IDEJU KRĀSLAVAS NOVADĀ!

2018. gadā Krāslavas no-
vada pašvaldības jauniešu 
projektu konkursa ietvaros 
tika iesniegti 23 jauniešu 
iniciatīvu projekti, finansē-
jumu saņems 17 jauniešu 
idejas. 

Šogad Krāslavas novada jau-
niešiem būs iespēja organizēt un 
līdzdarboties dažādās aktivitātēs, 
tajā skaitā sporta spēlēs, tūrisma 
dienās, erudītu un prāta spēļu tur-
nīros, zīmējumu konkursos, teātra 
sporta pasākumos, grāmatas iz-
veidē, būs iespēja paust savu vie-
dokli jauniešu forumā, organizēt 
vasaras aktivitātes mazākajiem 
bērniem utt. Tiks īstenotas arī 
inovatīvas idejas jauniešu dzīves 
kvalitātes uzlabošanai novadā, 
piemēram: Bagija izveide auto 
moto sacensībām, jaunizveidotā 
jauniešu kluba atklāšanas pasā-
kums, „kvests” pilsētas vēsturis-
kajā centrā (izzinoša spēle ar pie-
dzīvojumu elementiem).  Projekti 
tiks organizēti Krāslavas pilsētas, 
Izvaltas un Indras pagastu terito-
rijās.

Izvērtējot visus projekta pietei-
kumus atbilstoši nolikumam, ko-
misija nolēma 2018. gadā piešķirt 
fi nansējumu šādiem jauniešu pro-
jektiem.

1.Krāslavas pamatskolas skolē-
nu padome, „Jauniešu līderu fo-
rums Krāslavā”, 300 EUR.

2.Krāslavas jauniešu klubs, 
„Krāslavas jauniešu kluba atklā-
šanas pasākums”, 155,58 EUR.

3.Krāslavas Varavīksnes vidus-

skolas 8.b klases skolēnu radošā 
grupa, „Izzinoša spēle „Krāslavas 
vecā tirgus laukuma noslēpumi”, 
300 EUR.

4.Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
teātrasporta pulciņš „Vārna,” „Te-
ātra starpnovadu meistarklašu pa-
sākums”, 291,80 EUR.

5.Neformālā jauniešu grupa – 
PIKC RVT Krāslavas teritoriālā 
struktūrvienības studentu grupa 
“Auto fani”, „Uzbūvē savu auto!”, 
300 EUR.

6.Neformālā jauniešu grupa - 
PIKC RVT Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības studentu grupa 
„Meistari”, „Krāslavas mazo bēr-
nu sporta priekam!”, 282,23 EUR.

7.Krāslavas pamatskolas bib-
liotēkas lasītāju grupa „Mēs to 
varam”, „Skolēnu radošo darbu 
krājuma „Mūsu Baltā grāmata” 
izveide”, 299,30 EUR.

8.Neformālā jauniešu grupa 
„TEATRĀĻI”- „Laimīgo sasauk-
šanos!”, 300 EUR.

9.Indras pamatskolas neformā-
lā jauniešu grupa „Mākslinieki”, 
„Laimīgi Latvijā!”, 245 EUR. 

10.Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
10. klases humanitārā grupa, Eru-
dītu monopols-Latvijai-100”, 260 
EUR .

11.11.c klase, „Tūrisma dien-
nakts Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas skolēniem un skolotājiem”, 
220,80 EUR.

12. Biedrības „ATTĪSTĪBAI” 
jauniešu klubiņš, „Sporta spēles 
„KOPĀ JAUTRĀK-2018! ”, 300 
EUR.

13.Indras pamatskolas skolēnu 

JAUNIEŠU PROJEKTU
 KONKURSA REZULTĀTI

pašpārvalde, „Indras pamatskolas 
Gada balva”, 300 EUR. 

14. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 11.a klase, „Vidussko-
lēnu forums „Divas dienas bez 
interneta”, 300 EUR.

15.Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 10. kl. skolēnu grupa,  
„ZINĀTKĀRO PASAULE”, 250 
EUR (fi nansējums tika samazi-
nāts).

16.9.a klases skolēnu grupa 
„Great Minds”, „Prāta mežģi”, 
145 EUR  (fi nansējums tika sama-

zināts).
17.Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolas 10. kl. skolēnu grupa 
„Lingva”, „Mazo valodnieku no-
metnīte”, 250 EUR (fi nansējums 
tika samazināts).

Ar katru no projektiem tiks 
slēgts atsevišķs līgums. Kopējais 
piešķirtais fi nansējuma apjoms 
ir 4499,71 EUR , fi nansējuma ap-
joms nevar tikt palielināts. Pro-
jekti tiks īstenoti līdz 2018. gada 
oktobrim.

Paldies jauniešiem, jauniešu 

atbalsta personām par izrādīto ini-
ciatīvu iesaistīties novada pašval-
dības jauniešu projektu konkursā!

Novēlam ikkatram projekta īs-
tenotājam stipru komandu, vēlmi 
un veiksmi savas idejas realizāci-
jā. Jauniešiem būt aktīviem, sekot 
informācijai un aktīvi līdzdarbo-
ties projekta aktivitātēs! 

Julianna Moisejenkova,
Krāslavas novada 

Izglītības pārvaldes 
jaunatnes lietu speciāliste
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NOTIKA PENSIONĀRU 
BIEDRĪBAS GADA SAPULCE

Marta beigās Krāslavas Kultūras namā notika Krāslavas novada pen-
sionāru biedrības gada atskaites sapulce. Tāpat kā katru gadu šajā sa-
nāksmē biedrības valdes locekļi informēja klātesošos par paveikto un 
izvirzīja plānus turpmākajai darbībai. 

Kā tika uzsvērts sapulcē, senioru aktīvā dzīve lielā mērā ir atkarīga no 
viņu pašu vēlmēm un iniciatīvas. Mūsu pilsētā vecāka gadagājuma cil-
vēkiem ir iespēja iesaistīties pašdarbības kolektīvu aktivitātēs, kā arī ap-
meklēt dažādus pasākumus, ko organizē Senioru skola (vad. Raimonds 
Lazda, Tatjana Azamatova). 

Pensionāru biedrības vārdā valdes locekļi pateicās par aktīvo darbību 
un uzdāvināja ziedus deju kolektīvu un vokālo ansambļu dalībniekiem 
un vadītājiem, kas veicina senioru radošās aktivitātes. Izskanēja pateicī-
bas vārdi, un tika pasniegti ziedi arī Senioru skolas pārstāvjiem.  

Senioru skola, ko organizēja biedrība „Sociālās attīstība aģentūra 
„Pieci airi””, sadarbībā ar Krāslavas novada Centrālo bibliotēku darbo-
jas Krāslavā jau trešo gadu. Tas ir vienīgais Latvijā šāda veida neformā-
lās izglītības projekts vecāka gadagājuma cilvēkiem. Nodarbības notiek 
vienu reizi nedēļā, un šo gadu garumā Senioru skolā jau ir izveidojušās 
savas tradīcijas. Šobrīd skola realizē projektu, kas popularizē senioru 
veselīgo dzīvesveidu un veicina viņu garīgo veselību.

Uz sanāksmi tika uzaicināti pašvaldības pārstāvji, kas atbildēja uz 
senioru uzdotajiem jautājumiem. Piemēram, pilsētas iedzīvotāji aktu-
alizēja jautājumu par suņu īpašnieku atbildību situācijās, kad pastaigas 
laikā netiek savākti mājdzīvnieku ekskrementi. Pašvaldības policijas 
priekšnieks Pēteris Jacina informēja klātesošos, ka policija plāno or-
ganizēt rīta un vakara reidus tajās vietās, kur krāslavieši pastaigājas ar 
saviem mīluļiem, un sodīt sabiedriskās kārtības noteikumu pārkāpējus. 

Spriežot par pilsētas iedzīvotāju atbildību, tika uzsvērts, ka arī vairāki 
privātmāju īpašnieki ne vienmēr apzinīgi izpilda savus pienākumus, kas 
ir saistīti ar ietvju tīrīšanu. 

Seniori pievērsa pašvaldības policijas darbinieku uzmanību tiem au-
tovadītājiem, kas atstāj savas mašīnas pie mājas Ezera ielā 16, kur auto-
stāvvieta nav paredzēta. 

Seniori izteica pašvaldības pārstāvjiem aizrādījumu par nelielu soli-
ņu skaitu pilsētā, līdz ar to vecāka gadagājuma cilvēkiem nav iespējas 
atpūsties, pārvarot lielus attālumus. Krāslavas novada domes priekšsē-
dētāja vietnieks Viktors Moisejs pastāstīja sapulces dalībniekiem, ka 
pašvaldība plāno uzstādīt papildus solus garākajos ielu posmos. 

Uz jautājumu par to, vai pilsētā tiks iestādīti jauni koki, V. Moisejs 
deva apstiprinošu atbildi, taču jauni koku stādījumi ir plānoti nevis ielu 
teritorijā, bet gan pilsētas parkā un skvēros. 

No iedzīvotājiem tika saņemts arī šāds priekšlikums – ierīkot bērnu 
rotaļu laukumu pie estrādes parkā, lai mazuļi netraucētu māksliniekiem 
uzstāšanās laikā. Domes priekšsēdētāja vietnieks atbildēja, ka bērnu ro-
taļu laukums netālu no estrādes jau ir, bet par bērnu uzvedību pasākumu 
laikā ir atbildīgi viņu vecāki. 

Augusta ielas iedzīvotāji aktualizēja drošības jautājumu – problēmas 
ir tiem īpašniekiem, kam mājas atrodas tajā pagriezienā, kur beidzas 
Rīgas iela un sākas Augusta iela. Pēc V. Moiseja viedokļa, nelaimes 
gadījumu skaitu šajā bīstamajā ceļa posmā varētu samazināt radara uz-
stādīšana. 

Pensionāru biedrības valde informēja sapulces dalībniekus par savu 
lēmumu - izslēgt no valdes locekļiem Zigmundu Paškeviču. Klāteso-
šajiem arī tika nolasīta Z. Paškeviča vēstule, kas bija adresēta sapulces 
dalībniekiem un kurā viņš lūdza atsaukt viņu no valdes locekļa amata 
pienākumu pildīšanas. 

Atdodot priekšroku valdes locekļu priekšlikumam, pensionāri, kas 
bija klāt šajā sapulcē, vienbalsīgi nobalsoja par Z. Paškeviča izslēgšanu 
no valdes. 

Kopsapulcē pensionāru biedrības valdē tika pieņemti jauni biedri: 
Aleksandra Lazarenko un Zoja Čunčule. 

Sapulces noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, saskaņā ar kuru pen-
sionāru biedrība plāno turpināt jau uzsāktos pasākumus un tradīcijas, 
sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām, atbalstīt Latvijas pensio-
nāru federācijas akcijas, kā arī organizēt jaunus pasākumus novada se-
nioriem. 

Elvīra Škutāne, autores foto

Kopš 2017. gada sākuma biedrī-
ba „Krāslavas māmiņu klubs” īste-
no ideju saliedēt Krāslavas novada 
ģimenes un ļaut bērniem kopā ar 
vecākiem jēgpilni pavadīt brīvo 
laiku, vienlaikus veidojot pozitīvu 
attieksmi pret savu dzimto vietu. 

Biedrības lielo ieceri akcentēt, 
cik labā vietā dzīvojam, atbalstīja 
Valsts Kultūrkapitāla fonds „Latvija 
- 100” projektu programmas ietva-
ros, piešķirot fi nansējumu diviem 
projektiem – „Mēs Krāslavā = Mēs 
Latvijā” un „Koka Krāslava”.  

Jāsecina, ka ar prieku veikts 
darbs, nes labus augļus. Projekta 
aktivitātes bija kupli apmeklētas, 
enerģētiski sirsnīgas un izzinošas, 
projekta rezultāti ir pamanīti un 
novērtēti valsts līmenī – piemēram, 
kopīgā darbā tapusī animācijas fi l-
ma „Reiz Krāslavā” aprīļa sākumā 
ieguva 2. vietu bērnu veidoto ani-
mācijas fi lmu festivālā - konkursā 
„DEBESSmANNA” Rīgā, piedzī-
vojot pirmo zvaigžņu stundu uz 
lielā ekrāna kinoteātrī „K Suns”.  
18. aprīlī pirmo reizi to skatīsim arī 
Krāslavā. 

 Rotaļnodarbības 
un izzinošās ekskursijas

2017. gada vasarā un rudenī no-
ritēja vairāki aktivitāšu bloki, ne 
vien stāstot un rādot, bet ļaujot arī 
pieskarties, pasmaržot, noglāstīt, 
nogaršot. 

Nozīmīgi un īpaši - interaktīvās 
nodarbības tika organizētas ģime-
nēm - bērniem KOPĀ ar vecākiem.  
Sākotnēji iecerētā grupa bija 4-10 
gadus vecu bērnu vecāki, realitātē, 
interesi par pasākumiem izrādīja arī 
ģimenes ar mazākiem un lielākiem 
bērniem.  Kopā, lieli un mazi, veci 
un jauni, mēs devāmies pastaigā pa 
Krāslavu ar grāfu Plāteru, Kulinārā 
mantojuma centrā vārījām bezgala 
gardu zupu kopā ar Intu Lipšāni, ar 
Ivaru Geibu iepazinām „Kurmīšu” 
ziedošos tējas laukus, iepazinām 
darbu Valsts ugunsdzēsības die-
nesta depo Krāslavā, vizinājāmies 
„Klajumu” zirgu pajūgos, cepām 
maizi un kūlām sviestu Andrupenes 
lauku sētā, gājām latgaļu rotaļās ar 
Jadvigu Mežinieci, taisījām svilpau-
niekus ar Olgu un Valdi Pauliņiem, 

klausījāmies Aleksandra Maijera 
brīnišķīgo mūziku un veidojām 
mūzikas instrumentus, pavadījām 
neaizmirstami radošu dienu Indras 
Rožu ciemā, veidojot Latvijas un 
Krāslavas simbolus, dejojot un bau-
dot Indras ievārījumu ar pankūkām.  
Kopā aizvadītas deviņas darbnīcas, 
pulcējot ap 30 dažādām ģimenēm. 

Radošās darbnīcas 
„Mana Krāslava” 

un animācijas fi lma 
„Reiz Krāslavā ”

Iedvesmojoties no redzētā un 
dzirdētā, bērni vasaras garumā 
strādāja mākslas darbnīcās kopā ar 
mākslinieci Mairitu Folkmani un 
viņas meitu Martu. Izmantojot krī-
tiņus, zīmuļus un fl omāsterus, viņi 
uzbūra dažādus varoņus, rekvizī-
tus un pamata kadrus animācijas 
fi lmai „Reiz Krāslavā” (scenārija 
autors Andrejs Jakubovskis). Filmu 
„padarīt dzīvu” palīdzēja animato-
re Dace Liepa, fi lmu ierunāja paši 
bērni, pie montāžas strādāja Dace 
Liepa, Marta Folkmane un Anatols 
Kauškalis.  

Kino eksperts Bruno Asčuks: 
„Animācija ir īpaši sarežģīts kino 
veids un prasa daudz dažādas pras-
mes, kuras bērni var apgūt. Krāsla-
vas fi lma parāda, ka tas ir labi izde-
vies”. Man nākas piekrist vairāku 
komandas dalībnieku domai - radot 
fi lmu svarīgs ir gan process, gan 
rezultāts. Turklāt ieguvēji ir visi – 
pieaugušie, profesionāļi un mūsu 
jaunie mākslinieki - Holgers Folk-
manis, Ieva Folkmane, Iluta Smir-
nova, Rihards Jermolajevs, Alīna 
Aleksandroviča, Emīls  Grišāns, 
Reina Lahtionova, Maija Lahtiono-

va, Diāna Žura, Anna Žura, Artūrs 
Lukjanskis, Aleksandrs Babrovskis, 
Dainis Sjadro, Endijs Pavlovs, Re-
nāts Maksimovs, Alīna Grineviča, 
Ļubomila Abramova, Staņislava 
Abramova, Viktorija Kvača.  

Kā jau minēts, 7. aprīlī Rīgā no-
risinājās bērnu veidoto animācijas 
fi lmu festivāls – konkurss „DE-
BESSmANNA”. Žūrijas priekšsē-
dētāja – māksliniece, animatore Ind-
ra Sproģe, kuras veidotā animācijas 
fi lma „Awesome Beetle’s Colors” 
ieguvusi balvu Anesī starptautiska-
jā animācijas fi lmu festivālā 2016. 
gadā.  Krāslavas bērnu fi lma „Reiz 
Krāslavā” ieguva 2. vietu kategorijā 
„Bērnu grupu darbs”. Filmu atzinīgi 
novērtēja režisora Viestura Kairiša 
komanda. Esat laipni aicināti uz fi l-
mas pirmizrādi Krāslavas Kultūras 
namā 18. aprīlī plkst. 18.00. Svinē-
sim Krāslavas 95. d zimšanas dienu 
kopā! 

Koka Krāslavas aktivitātes 
2018. gadā

Arī šo vasaru Krāslavas māmiņu 
klubs aicina pavadīt kopā krāsaini 
un priecīgi  - jau aprīļa nogalē vei-
dosim putnu būrus, maija sākumā 
dosimies pētīt putnus ar zinātnieku 
Indriķi Kramu, vasaras sākumā pē-
tīsim Krāslavas arhitektūras pērli 
– koka mežģīņu aplodas, apglezno-
sim kādu necilu fasādi un vasaras 
garumā veidosim uzdevumu grā-
matu bērniem par Krāslavas koka 
arhitektūras mantojumu. 

Skaistu Krāslavas un Latvijas ju-
bilejas gadu vēlot, 

Gunta Ahromkina,
Krāslavas māmiņu klubs 

MĀMIŅU DĀVANA KRĀSLAVAS NOVADA
 ĢIMENĒM LATVIJAS SIMTGADĒ

TELPU FUTBOLS – 
TAS IR AIZRAUJOŠI!

25. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas spor-
ta zālē biedrība „Futbola klubs „Krāslava”” rīkoja 
Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/097„Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību profi laksei Krāslavas 
novadā” ietvaros veselības dienu „Telpu futbols – tas 
ir aizraujoši!”

Diena sākās ar divām izglītojošām lekcijām par 
telpu futbola ietekmi uz veselību un izvairīšanos no 
traumatisma un šī sporta veida nozīmi sirds un asins-
vadu slimību profi laksē. Tad visiem klātesošajiem bija 
iespēja vērot telpu futbola spēles elementu paraugde-
monstrējumus futbola kluba audzēkņu sniegumā.

Aktivitātē „ Izmēģini sevi telpu futbolā” visi intere-
senti pārbaudīja savas spējas dažādu elementu veikša-
nā. Rezultātā „karaļa” titulus dažādās vecuma grupās 
un aktivitātēs ieguva Tomass Bergs, Martīne Djatko-
viča, Ēriks Čiževskis, Emīls Grišāns, Markuss Djatko-
vičs, Danils Ostrovskis, Kirils Kižlo, Raivis Markevi-
čs, Aleksejs Abramovs, Viktorija Atamaņukova. Bez 

titula katrs varēja izvēlēties sev balvu un par piemiņu 
par šo dienu saņēma arī medaļu. 

Pēc veselīgām uzkodām un svētku tortes notiesāša-
nas klātesošajiem tika piedāvāta iespēja izspēlēt nepa-
rastu futbolu – burbuļfutbolu. Nemaz tik viegli negāja!

Domājam, ka katrs, kurš ieradās uz šo pasākumu, 
atklāja sev kaut ko jaunu par telpu futbolu, guva pār-
liecību, ka veselīgs dzīvesveids – tas ir stilīgi un aiz-
raujoši.

Vija Sjadro, 
pasākuma koordinatore
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- Iepazīstiniet, lūdzu, kas ir 
Jauniešu apvienība „Dzelzsgrie-
zējs”? 

- Jauniešu apvienība „Dzelzsgrie-
zējs” uzsāka savu darbību ar mērķi 
sekmēt mūzikas dzīvi Krāslavā un 
kādreizējā Krāslavas rajona terito-
rijā. Apvienība tika dibināta 2012. 
gadā, tās sastāvā ir studenti, strād-
nieki, kā arī muzikanti un mūzikas 
entuziasti, kuri savu brīvo laiku at-
vēl muzicēšanai un koncertēšanai 
Krāslavā un arī ārpus tās.

- Kā dzima ideja par skaņas 
ierakstu studijas izveidi mūsu pil-
sētā? 

- Ideja dzima..., nē, ja būsim ko-
rekti, ideja tomēr nobrieda. Pretī 
spontānajam šoreiz bija apzinātais, 
jo grupu, folkloras kopu u.c. mu-
zikantu vajadzības pēc mūzikas 
ierakstu veidošanas tika, uzsvēršu, 
apzinātas pēc vairāku, pat ilgu gadu 
kopīgas muzicēšanas un savstar-

pējas interešu apmaiņas. Rezultātā 
nonācām pie slēdziena, ka interese 
un nepieciešamība veidot skaņu 
ierakstus, kā personīgajām vajadzī-
bām, tā arī dažāda mēroga kultūras 
pasākumu realizēšanai, kolektīvos 
ir ievērojama, lai sāktu rīkoties. Tad 
arī sākām.

- Cik liels ir projekta fi nansējums, 
kāda aparatūra iegādāta?

- Kopējais fi nansējums - apmē-
ram 5000 EUR. Aparatūra izvēlē 
vadījāmies pēc instrumentu funk-
cionalitātes un kvalitātes, kas būtu 
atbilstoša ierakstu studijas prasī-
bām. Iegādājāmies instrumentus un 
ierakstu aparatūru, kas ir atpazīsta-
ma gan ar savu zīmolu (Steinberg, 
Tama, Peavey, TC Electronic, Oc-
tava, Audix u.c.), gan ar kvalitāti 
mūzikas industrijā.

- Vai jau ir tapuši pirmie ekspe-
rimentālie ieraksti?

- Jā, ieraksti top!  Šobrīd ar tiem 

var palepoties kā jaunie censoņi 
„Nailstorm” (death metal), tā arī 
atpazīstamā rokgrupa „Wild Detroit 
Gang”.  Šobrīd darbu studijā uzsāk 
rokgrupas „Zvērāda” un „Ronnie 
and the Lizard Squeezers”. Jāsaka, 
ka sesiju grafi ks ir krietni blīvāks, 
nekā sākumā bijām cerējuši - tas 
mūs ļoti priecē.

- Kas un kādām vajadzībām 
varēs veikt ierakstus jaunajā stu-
dijā? Kur studija atrodas vai at-
radīsies fi ziski? 

- Šobrīd studijas ierakstu veikša-
na visiem interesentiem ir bez mak-
sas. Iegādātā aparatūra ir mobila (tā 
tiks stacionēta atkarībā no intere-
sentu vajadzībām), kas ļauj mums 
neierobežot nedz mākslinieku, nedz 
arī speciālistu prasības un vēlmes. 
Jāsaprot, ka mūzikas industrija ir 
dinamiska, tāpēc tur tiks meklētas 
arvien jaunākas formas, aizvien ne-
tradicionālāki, eksperimentālāki un 
revolucionārāki paņēmieni - mēs 
vēlamies tam būt gatavi. Visi intere-
senti, kas vēlas pieteikt ierakstu, var 
rakstīt uz e-pastu: steelcutrecords@
inbox.lv.

- Cik augstā kvalitātē šie ierak-
sti taps? Paši spējat visu paveikt 
vai piesaistīsiet skaņas režijas 
speciālistus?

- Pašreizējā studijas darbības pos-

mā ierakstu veidošanai un apstrādei 
pievērsīsies galvenokārt tie jauniešu 
apvienības biedri, kuri ir apzināju-
ši ierakstu veidošanas un apstrādes 
pamatus un prasmes, ieguvuši izglī-
tību, kas ļauj tiem ne vien korekti un 
droši rīkoties ar iegādāto aparatūru, 
bet arī turpināt pilnveidot savas 
prasmes, veltot brīvo laiku personī-
gajai izaugsmei, kā arī interesentu 
apmācībai šajā sfērā. 

- Vai saskatāt skaņu ierakstu 
studijas perspektīvas Krāslavā 
arī pēc 10 un vairāk gadiem?
- Mūsdienās, pateicoties internetam, 
apgūt mūzikas instrumentu spēli 

ir krietni vienkāršāk, nekā tas bija 
agrāk. Jauniešiem ir vieglāk iesais-
tīties un rast sevi dažādos muzikā-
los projektos. Mēs esam par to, lai 
jaunietis ir ieinteresēts un iesaistīts. 
Mēs esam par realizēties iespējamī-
bu tagad un arī pēc desmit gadiem. 

- Kādi ir jauniešu apvienības 
turpmākie plāni? 

- Protams, plāni ir. Bet, kā teicis 
viens no maniem iemīļotākajiem 
pianistiem - „māksla slēpjas pauzēs 
starp notīm”. Sarunu par plāniem 
atliksim uz citu reizi! 

- Paldies par interviju!
Juris Roga

AKTĪVI JAUNIEŠI IZVEIDO SKAŅAS IERAKSTU STUDIJU KRĀSLAVĀ
Biedrība „Jauniešu apvienība „Dzelzsgriezējs”” īsteno 

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) finansētu LEADER projektu „Skaņu ie-
rakstu studija Krāslavā”. 

Plašāk par jauniešu piedāvājumu intervijā ar Tomu Zal-
tānu, kurš ir viens no iniciatoriem idejai par skaņu ierak-
stu studijas izveidi Krāslavā. Jaunietis ir uzaudzis Krāslavā, 
mācījās pamatskolā, pēcāk - Krāslavas Valsts ģimnāzijā. 
Pēc universitātes absolvēšanas strādā algotu darbu, bet 
brīvajā laikā muzicē un apgūst skaņu režiju.

Jau gandrīz gadu porcelāna leļļu 
izstāde - Olgas Gribules kolekcija 
- priecē ne tikai Krāslavas iedzīvo-
tājus, bet arī mūsu pilsētas viesus. 
Šī gada martā Olga ir papildinājusi 
savu izstādi ar jauniem, interesan-
tiem eksponātiem - no vismazā-
kajiem ar augstumu ap 5 cm līdz 
vislielākajiem - ap 1 metru, tagad 
izstādes apmeklētāji varēs apskatīt 
arī 3 leļļu namiņus. Līdz ekspozīci-
jas papildināšanai izstādē bija ska-
tāmas 480 lelles, pašlaik to skaits 
ir pieaudzis līdz 1000. Visi intere-
senti tagad var ieraudzīt arī 9 leļļu 
ratiņus, vairāki ir roku darbs, daži 
ir ļoti vērtīgi un seni. Piemēram, 
viens no ratiņiem ir ražots Lielbri-
tānijas uzņēmumā „Silver cross”, 
kas tiek uzskatīts par vienu no la-
bākajiem bērnu preču ražotājiem. 

Kolekcijā ir apkopotas dažādu 
tautību lelles no daudzām pasaules 
malām – tur ir gan Latvijas skais-
tule Milda, gan lelles no Eiropas, 
Amerikas un pat Ķīnas. Interesan-

tas ir lelles, kas ir karalisko ģimeņu 
prototipi, piemēram, Henrijs VIII 
kopā ar visām savām sievām, kā 
arī pasaku un multfi lmu varoņi 
un lelles, kas ir dažādu pazīstamu 
personu tēli. Katrai lellei ir indivi-
duāls tērps un aksesuāri, kas atbilst 
tās stilam un tēlam, kā arī vairākas 
detaļas, kuras palīdz atklāt lelles 
pievilcību. Daudzus eksponātus ir 
atjaunojusi Olga Gribule. Savām 
brīnišķīgajām lellēm viņa pati šuva 
tērpus, veidoja frizūras, pielīmēja 
skropstas un pat zīmēja vasaras 
raibumiņus. Ir jāuzsver, ka vairā-
ki leļļu namiņi arī ir roku darbs, 
un furnitūra tiem ir izgatavota pēc 
pasūtījuma. Olga spēj stundām ilgi 
pacietīgi sēdēt pie namiņa, lai ar 
superlīmi pielīmētu smalkus dārze-
ņus, kas ir ielikti grozā, un tas tiek 
darīts tāpēc, lai namiņā viss izska-
tītos gandrīz tāpat kā reālajā dzīvē. 
Starp citu, Olga ir izdomājusi savu 
tehnoloģiju, lai ierīkotu namiņos 
elektrību, un tagad tajos ir arī de-

koratīvais apgaismojums. 
Izstādes apmeklētājus sagaida 

patīkama atmosfēra, iespēja apska-
tīt ikvienu lelli, kā arī ir nodrošinā-
ta iespēja uzņemt skaistas fotog-
rāfi jas, izmantojot dažādus tērpus. 
Kolekcijas saimniece ir parūpē-
jusies par skaistiem tērpiem gan 
pieaugušajiem, gan bērniem, kā arī 
ir iespējams papildināt savu tēlu ar 
dažādiem aksesuāriem - cepurēm, 
kroņiem, vainagiem, bižutēriju, so-
miņām utt. Bērni var nofotografē-
ties arī slaveno supervaroņu tērpos. 
Tiek piedāvāta iespēja organizēt 
ekskursiju dzimšanas dienā, kāzu 
dienā, jubileju un citu pasākumu 
laikā (lūgums pieteikties iepriekš 
pa zemāk minēto tālr.). 

Olga un viņas māte Larisa, kuru 
visi tagad sauc par leļļu mammu, 
vāc ziedojumus mūsu pilsētas sli-
majiem bērniem, un  šim mērķim ir 
paredzēta speciāla kaste. 

Izstādes darba laiks: 
līdz 15.05.2018. 
pirmdiena-piektdiena:
 10.00-17.00, 

sestdiena-svētdiena:
 10.00-15.00;
no 15.05.2018. līdz 15.09.2018. 
pirmdiena-piektdiena:
 10.00-18.00, 
sestdiena-svētdiena:
 10.30-19.00. 
Adrese: Pils iela 2, 3. stāvs, 

Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrs.

Ieeja: 2 eiro, bērniem līdz 7 ga-
diem - bez maksas. 

Pieteikšanās fotosesijām, eks-
kursijām un citām aktivitātēm pa 
tālr. 371 65622201, 371 29376090. 

Samanta Miglāne

JAUNUMI NO LEĻĻU KARAĻVALSTS

 Pavasara brīvlaika pēdējā dienā 
43 Krāslavas novada pedagogi tikās 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā 4.starp-
novadu pedagogu metodiskajā kon-
ferencē, kura tika organizēta, lai ak-
tualizētu jautājumus par pilsonisko 
vērtību izkopšanu mācību un audzi-
nāšanas procesā.

Konferences dalībniekus uzru-
nāja Krāslavas novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne 
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas di-
rektors Jānis Tukāns. Turpinājumā 
ar prezentāciju „Pedagogu sadarbī-
ba pilsoniskuma izkopšanā mācību 
un audzināšanas procesā” uzstājās 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotā-
jas Ilga Stikute un Sandra Nemeņo-
noka, aplūkojot tādas aktuālas tēmas 
kā pilsoniskās audzināšanas būtība, 
aktīvais un tradicionālais pilsonis-

kums, pilsoniskā izglītība skolā. 
Valsts izglītības attīstības aģentūras 
Informācijas un karjeras atbalsta de-
partamenta pārstāve Daiga Udrase 
uzstājās ar prezentāciju „Neiznieko 
laiku! Tava karjera tevi gaida”. Viņa 
dalījās pieredzē par to, kādas attīstī-
bas iespējas un dažādas aktivitātes 
var piedāvāt skolēniem skolas laikā, 
lai tie varētu iegūt dzīvei noderīgas 
prasmes un pieredzi.

Lai pedagogiem būtu iespēja dalī-
ties pieredzē par pilsoniskās līdzdalī-
bas izkopšanas veidiem un metodēm, 
dienas otrajā pusē pedagogi strādāja 
darba grupās, kuras vadīja dažādu 
mācību priekšmetu pedagogi un kla-
šu audzinātāji no Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas (Ilga Stikute un Sandra 
Nemeņonoka), Dagdas vidusskolas 
(Irēna Maļkeviča), Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas (Alīna Lukša, 

Natālija Kirkileviča, Daina Strupiša 
un Ludmila Buhalova), Krāslavas 
pamatskolas (Lāsma Dzirkale, Jeļe-
na Japiņa, Ligita Pelnika un Inta Ja-
piņa), no Robežnieku pamatskolas 
(Marina Ignatjeva).

Priecāsimies, ja konferences da-
lībnieki ir smēlušies jaunas idejas 
no kolēģu metodiskiem ieteikumiem 
par pilsonisko vērtību izkopšanu mā-
cību un audzināšanas procesā, aizne-
sīs tās un iedzīvinās savās klases vai 
mācību stundās, skolās, ārpusstundu 
pasākumos. 

Nobeigumā vēlos pateikties 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolek-
tīvam par sadarbību konferences or-
ganizēšanā, kā arī konferences dalīb-
niekiem un darba grupu vadītājām. 

Snežana Petroviča, 
Izglītības pārvaldes 
vadītājas vietniece 

PEDAGOGU METODISKĀ KONFERENCE KRĀSLAVIETIM 
LIELISKS SNIEGUMS!

24. martā norisinājās 2018. gada 
Latvijas čempionāts svaru stieņa 
spiešanā guļus uz atkārtojumu 
skaitu, kas ir vienas no lielāka-
jām pēdējo laiku spiešanas guļus 
sacensībām, kurās startēja 147 at-
lēti, kas pārstāvēja 28 komandas.

Mūsu novadu un pilsētu šajās 
spēka sacensībās šoreiz pārstāvē-
ja tikai viens sportists - Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas 8.a klases 
skolnieks Aivis Plociņš, kurš 
startēja jauniešu grupā. Aivis dzi-
mis 2003. gadā, viņa personīgais 
svars ir 65,45 kg, bet uz stieņa 
tika pieteikti 65 kg, kurus spor-
tists uzspieda 25 reizes, izcīnot 1. 
vietu savā svara kategorijā. Ar šo 
rezultātu Aivis kļuva arī absolūti 
labākais 18 jauniešu konkurencē. 

Juris Roga 



7
kultūra

Apskatot vokālā ansambļa 
„Noktirne” jubilejas pasākuma afi šu, 
jau varēja iedomāties, ka gaidāmais 
vakars noteikti nebūs garlaicīgs. Ce-
rības piepildījušās - jubilejas svinību 
atmosfēra, kā tika solīts, bija silta un 
nepiespiesta, pasākuma viesi atpū-
tās muzikālajā kafejnīcā, uz kurieni 
„Noktirne” uzaicināja visus savus 
labākos draugus. 

Astoņas sievietes, astoņi dažādi 
tēli, astoņi raksturi, astoņas skaistas 
balsis – viens mērķis, viena vēlēša-
nās, viena mīlestība. 

Ansambļa „Noktirne” nosaukums 
nav radies nejauši. Tas ir aizgūts no 
A. Kublinska dziesmas „Noktirne”, 
kas bija viena no pirmajām kolektīva 
repertuārā. Bet vārdi no šīs dziesmas 
kļuva par ansambļa dalībnieču moto 
- „Bet nezudīs sapņi”. Un, sekojot 
savam moto, talantīgas un radošas 
dziedātājas sapņo un dzied jau 25 
gadus. 

Viesi, kas tika uzaicināti uz jubile-
ju, bija ne tikai skatītāju lomā, viņi 
dalījās savās atmiņās, emocijās un, 
protams, laba vēlējumos. 

Daugavpils dzejnieks Staņislavs 
Volodjko iepazinās ar ansambli 
„Noktirne” kādā no pasākumiem 
Krāslavas KN. Iepazīstoties ar ko-
lektīvu, viņš uzzināja, ka ansambļa 
repertuārā ir dziesmas ar viņa dzejas 
vārdiem. Viena no tām („Dička”) 
tika izpildīta jubilejas vakarā. 

„Noktirne” ir biežs viesis dažādos 
pasākumos, kas notiek lauku tautas 
namos, tāpēc uz svētkiem muzikāla-
jā kafejnīcā ieradās viesi no Indras, 
Piedrujas un Ūdrīšiem. 

Viena no „Noktirnes” dalībnie-
cēm, Jeļena Vorošilova, atcerējās 
kuriozu situāciju, kas notika ansam-
bļa uzstāšanās dienā Indrā. Koncerta 

laikā pazuda elektrība, un vokālis-
tēm neatlika nekas cits - bija jādzied 
„akapella”. Skatītāji neapmulsa un 
sāka dziedāt līdzi, atbalstot un uz-
mundrinot kolektīva dalībnieces. 
Šāda kopdziedāšana patika gan tiem, 
kas uzstājās uz skatuves, gan tiem, 
kas sēdēja zālē. 

„Jūs pat tumšajā protat atrast 
gaišo,” uzsvēra, sveicot kolektīvu, 
Indras Tautas nama vadītāja Anže-
la Kuzminska. „Radošas un vien-
mēr dažādas, apburošas un mīļas, 
jūs protat papildināt notikumus ar 
kaut ko savu – novatorisku. Jūs esat 
ideālas lēdijas – pati pilnība!” 

Savukārt, Ūdrīšu Tautas nama va-
dītāja Inita Gončarova salīdzināja ju-
bilāres ar lielu ziedu pušķi, kas dāvā 
klausītājiem skaistumu un siltumu. 

Par dziedātāju balsu skanīgumu 
savu sajūsmu pauda Piedrujas Tau-
tas nama vadītāja Zita Lukša: „Kad 
„Noktirne” uzstājas pasākumos Pie-
drujā, solistu balsis skan pāri visai 
Daugavai!” Sveicot jubilejā, viņa ai-
cināja ansambli piedalīties svinībās, 
kas ir veltītas Piedrujas 400 gadu ju-
bilejai un norisināsies 26. maijā. Un 
tas nebija vienīgais uzaicinājums, ko 
šajā vakarā saņēma ansambļa dalīb-
nieces. 

Maijā kolektīva uzstāšanos gaida 
pasākumā „Muzeju nakts”. Ansam-
bļa „Noktirne” sadarbība ar Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja ko-
lektīvu turpinās jau vairākus gadus. 
Kā uzsvēra muzeja fondu glabātāja 
Alla Lomanovska, šīs talantīgās 
dziedātājas bieži viesojas muzejā. 
Viņu repertuārs vienmēr ir labi pār-
domāts un atbilst pasākumu temati-
kai. 

Sveikt kolektīvu jubilejā ieradās 
arī represēto biedrības pārstāve An-

toņina Subatoviča. Viņa pateicās 
par atbalstu: „Sēru dienās, kad mēs 
pulcējamies pie pieminekļa, lai at-
cerētos cietušos represiju laikā, an-
samblis vienmēr ir ar mums. Ar sa-
vām dziesmām jūs nesat cilvēkiem 
gaismu.” 

Uzstājoties kopīgos koncertos da-
žādos pasākumos, pašdarbības ko-
lektīvu dalībniekiem praktiski nav 
iespēju redzēt savu kolēģu priekšne-
sumus. Taču savā jubilejā ansamblis 
saņēma dāvanu – šajā vakarā dāmas 
no kolektīva „Noktirne” varēja izde-
joties Jāņa Kukļa un Viktora Bernā-
na dziesmu pavadījumā un skaļi ap-
laudēt deju kolektīvam „Jautraviņa”. 

Jānis Kuklis: „Paldies manai sko-
lotājai, pateicoties viņai, esmu pie-
dalījies daudzos pasākumos kopā 
ar ansambli „Noktirne”, dziedāju 
korī. Ja Rita Andrejeva arī turpmāk 
aicinās mani sadarboties, es nekādā 
gadījumā neatteikšos.” 

Kolektīva senais draugs Viktors 
Bernāns ar Ritu Andrejevu, kolek-
tīva vadītāju, iepazinās absolventu 
vakarā dzimtajā skolā, kur izpildīja 
savu dziesmu. Pēc tam ne reizi vien 
dažādos koncertos viņi dziedāja du-

etā, šo divu talantīgo cilvēki radošā 
sadarbība turpinās jau desmit gadus. 

Kopā ar deju kolektīvu „Jautravi-
ņa” ansambļa „Noktirne” dalībnie-
ces uzstājas uz skatuves ne tikai no-
vada un valsts mēroga pasākumos, 
bet arī dodas braucienos uz kaimiņ-
valstīm, kur priecājas par baltkrievu 
atvērtību un viesmīlību, kā arī dzied 
un dejo kopā ar poļiem. 

Kolektīva „Jautraviņa” vadītājs 
Jāzeps Ornicāns apsveica kolēģus 
svētkos: „Pārsteidz ansambļa plašais 
repertuārs, kurā harmoniski apvie-
nojas latviešu folkloras tradīcijas ar 
dziesmām citu tautu valodās, mūs-
dienīgas dziesmas ar senatnīgām 
romancēm. Visvairāk fascinē tas, ka 
jums pašām patīk tas, ko jūs darāt, 
un tas ir ļoti labi pamanāms. Jūs esat 
Krāslavas seja, par jums runā, un tas 
nozīmē, ka jūs dzīvojat pilnvērtīgi.” 

Šajā vakarā silti vārdi skanēja ne 
tikai sakarā ar ansambļa „Noktirne” 
jubileju, kolektīva dalībnieces teica 
„paldies” visiem saviem draugiem. 
Īpašu pateicību par radošām idejām, 
iespējām ceļot un vispusīgu atbal-
stu ansambļa prezidente Skaidrīte 
Gasperoviča izteica kolektīva „ta-

lismanam” - Jāzepam Dobkevičam. 
Par godu viņam šajā vakarā Viktora 
Bernāna izpildījumā skanēja Jāzepa 
iemīļotā dziesma („Platje”). 

Ne tikai kolektīva 25 gadu jubi-
lejā, bet arī skaistajā dzīves jubilejā 
ansambļa dalībnieces sveica savu 
vadītāju Ritu Andrejevu: „Paldies 
par drosmi, sirsnību, harismu un par 
intrigu! Reizēm, kad mēs ejam uz 
mēģinājumu, nemaz nezinām, kas 
mūs gaida. Rita dod mums notis un 
saka: „Meitenes, es zinu, ka tas būs 
skaisti.” Mēs nedroši sākam mācīties 
dziesmu, un pēc kāda laika izrādās, 
ka skatītājiem tā ļoti patīk. Tas nozī-
mē, ka mēs visu darām pareizi.” 

25 gadi ir aiz muguras, priekšā – 
jaunas dziesmas, jauni draugi, jauni 
sapņi un jauni ceļojumi. Viens no 
tiem vairs nav aiz kalniem. Maijā an-
samblis „Noktirne” dosies ceļojumā 
ar prāmi „Romantika” un piedalīsies 
Starptautiskajā mākslas festivālā 
„Baltic and Israel talents – 2018” - 
šādu dāvanu 25 gadu jubilejā, ko 
pasniedza pašvaldības vadītāja viet-
nieks Viktors Moisejs, kolektīvs sa-
ņēmis no Krāslavas novada domes.

Elvīra Škutāne, autores foto

 25 GADI AIZ MUGURAS, PRIEKŠĀ – JAUNAS DZIESMAS UN JAUNI SAPŅI 

Mākslas un teātra dienas Varavīks-
nes vidusskolā ir spilgtākā un rado-
šākā mācību priekšmetu nedēļa. Šīs 
dienas mūsu bērniem ir kā īsti svētki, 
jo viņi var nodarboties ar savu sirds-
lietu, piedalīties pasākumos, prezen-
tēt savas prasmes un talantus. 

Mākslas un teātra nedēļas mērķi 
- attīstīt skolēnu estētiskās un tiku-
miskās īpašības, veicināt viņu rado-
šās spējas, atbalstīt talantīgus bērnus, 
pārbaudīt audzēkņu intelektuālās zi-
nāšanas mākslas jomā, attīstīt prasmi 
darboties kolektīvā. 

Par vienu no spilgtākajām akti-
vitātēm izvērtās vizuālās mākslas 
skolotājas J. Sergejenko organizētā 
plakātu izstāde „Krāslavai-95!”. Sa-
vas zināšanas un prasmes bērni ir 
pārbaudījuši skolas vizuālās mākslas 
olimpiādes ietvaros, labākie darbi 
tika izvietoti īpašā izstādē.

Skolas vizuālās mākslas olimpiā-
des uzvarētāji (I vieta): Ļubomila 
Abramova, Dmitrijs Bertulis (5.a), 
Jeļizaveta Zinkeviča (6.c), Santa 
Rukmāne, Andrejs Baranovskis 
(7.a), Renāte Ruskule (8.a), Rita 
Čertkova (9.a). Labākie mākslinieki 
piedalījās novada vizuālās mākslas 
olimpiādē.

Sākumklašu skolotājas O. Dalec-
ka, N. Rusova un vizuālās mākslas 
skolotājas J. Sergejenko, V. Plotka 
piedāvāja skolēniem interesantu te-
matisko pasākumu „Lieldienu rado-
šās darbnīcas”. Pedagogi N. Tadello, 
N. Adamoviča kopā ar saviem au-
dzēkņiem sagatavoja Pavasara kon-

certu. Mūzikas skolotāja R. Andre-
jeva iesaistīja skolēnus pasākumā 
„Zēnu koru sadziedāšanās”. 

Teātris ir viena no aizraujošāka-
jām mākslas jomām. Ar to ir saistīts 
dzīvesprieks, jautrība, spilgti iespai-
di, jaunas izjūtas. Pasākumus, kas ir 
veltīti šai mākslas sfērai, organizēja 
skolas teātra režisors Andrejs Jaku-
bovskis sadarbībā ar skolēniem un 
viņu skolotājiem. 

1.-4. kl. skolēni labprāt noskatī-
jās uzvedumus „Zaķīša namiņš”, 
„Mammas palīdzes” (3. b klase), 
„Pans Kotofejs” (4. b klase). Mūsu 
atsaucīgie skatītāji skaļi aplaudēja 
daiļlasītājiem: Juliannai Mihailovai 
(1. klase), Tomasam Bergam (2. b 
klase), Alvim Abrosimovam un Ma-
rijai Dregišai (3. a klase), Kevinam 
Narkeļunam (4.b klase). 

9-12. kl. skolēniem tika demons-
trēta izrāde „Manas pilsētas jaunības 
gadi” (10.-11. kl.), ko prezentēja va-
lodu teātra grupa „Aina”. Savas pras-
mes demonstrēja daiļlasītāji - Guntis 

Ungurs (8. a) un Deniss Seļezņovs 
(11. kl.). 

Mūsu skolas pedagogi, iesaistot 
bērnus radošajā darbībā, veido no-
turīgu interesi par kultūru, literatūru, 
teātri. Māksla un teātris attīsta bērnu 
emocionālās spējas, izteiksmīgas 
runas prasmes, spēju brīvi uzstāties 
pieaugušo un vienaudžu priekšā, 
māca būt radošiem, improvizēt. 

Mākslas dienu noslēgumā Vara-
vīksnes vidusskolā notika svētku 
koncerts, kas bija veltīts mūzikas 
skolotājas Ritas Andrejevas jubilejai. 

Galina Mikulāne 
Andreja Jakubovska foto

SPILGTĀKĀ UN RADOŠĀKĀ NEDĒĻA VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ CEĻĀ UZ LATVIJAS SIMTGADI  
Rosinot skolēnu interesi un izpratni par latviešu komponistu devumu mū-

zikā Latvijai, Rīgā tika rīkots atklāts mūzikas konkurss „Latviešu komponis-
tu mūzika Latvijai, izmantojot didaktisko spēli”. Konkursa norises vieta bija 
nesen renovētā Rīgas Mūzikas internātvidusskola, kur sabrauca 9 komandas 
no visas Latvijas. Krāslavas pamatskolas 7.-9.kl. konkursantes – Diāna Berg-
mane Šakele (7.b), Ineta Serbijenkova un Anastasija Šahirova (8.a), Alīna 
Valtere (8.b), Faustina Podjava un Eva Marhileviča (9.b) bija vistālākās un 
vienīgās no Latgales.

Konkursu ievadīja Rīgas Mūzikas internātvidusskolas audzēkņu koncerts, 
pēc kura sekoja konkurss. Uzdevumi bija plaši un sarežģīti, saistīti ne tikai ar 
latviešu komponistu dzīves gājumu, bet ar viņu personības šķautnēm un citā-
tiem. Konkursa gaitā katra komanda sniedza 2 priekšnesumus, kurus vērtēja 
žūrija. Bija jānodzied 1 latviešu komponista dziesma par dzimteni un viena 
no teātra izrādes vai kinofi lmas. Mūsu atraktīvā komanda izpelnījās lielus ap-
lausus un diplomu par interesantāko priekšnesumu. Konkursā mēs izcīnījām 
2.vietu!

Apkopojot meiteņu iespaidus, varu teikt, ka mums patika viss – sākot ar 
gatavošanos konkursam, pašu braucienu, atsaucīgo internātvidusskolas per-
sonālu un beidzot ar konkursa saturu, kas bagātināja zināšanas par latviešu 
komponistu devumu un kultūras mantojumu Latvijas simtgadē. Konkurss 
ļāva pārbaudīt savas zināšanas un iegūt jaunu pieredzi.

Paldies par atbalstu Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai, 
mūzikas skolotājai Skaidrītei Gasperovičai par kopīgu gatavošanos konkur-
sam un Krāslavas novada domei par transportu.

Ilona Aprupe, Krāslavas pamatskolas mūzikas skolotāja 

Biedrība „Stariņš” 
sveic dzimšanas dienā 
Zinaīdu Semjonovu!

Lai katrs mēnesis ir panā-
kumu pilns, katra nedēļa - ar 
veiksmi, katra stunda - ar labu 
garastāvokli, lai katra minūte 
ir izdzīvota pilnībā!
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Krāslavas pensionāru biedrība aicina pensionārus 
piedalīties talkā pilsētas parkā, 

pulcēšanās 21. aprīlī plkst. 9.00 pie bijušās estrādes.

Pilsēta nerodas vienas die-
nas laikā un tā nav konstants 
lielums, tā ietver noteiktu 
teritoriālu attīstību vairāku 
gadu, pat gadsimtu garumā. 
Attīstības procesa pamatā 
ir pilsētas iedzīvotāju tradī-
cijas, saskarsmes kultūra, 
izmaiņas sociālajā un eko-
nomiskajā sfērā, izmaiņas 
telpas administratīvajās ro-
bežās un tās statusā. Rodas 
jautājums, kādi faktori ie-
tekmē pilsētu veidošanos un 
pilsētas statusa piešķiršanu 
apdzīvotai vietai?

Latvijas vēstures gaitā pilsētu 
skaits ir bijis mainīgs, kur izmaiņas 
lielākoties ir ietekmējuši sociālie un 
ekonomiskie apstākļi, kuru rezultā-
tā dažas pilsētas ir zaudējušas savu 
pilsētas statusu, savukārt ciemi ir to 
ieguvuši. Latvijas brīvvalsts posmā 
(1918-1940) 32 apdzīvotas vietas 
ieguva pilsētas statusu.

2018. gads ir Latvijas simtgades 
gads, un šajās noskaņās arī mūsu 
pilsēta – Krāslava - un tās iedzīvo-
tāji 16. aprīlī atzīmēs pilsētai tik ļoti 
nozīmīgo jubileju – pirms 95 ga-
diem – 1923. gadā 16. aprīlī toreizē-
jais Latvijas Republikas prezidents 
Jānis Čakste parakstīja likumu par 
pilsētas tiesību piešķiršanu Krāsla-
vas miestam.

Krāslava par miestu ir kļuvusi 
1729. gadā, kad to no Čapsku dzim-
tas nopērk Jans Ludvigs Plāters. 
Uz šo laiku Krāslavā ir 47 ēkas, no 
kurām tikai dažas ir mūra. Miesta 
iedzīvotāju vairums nodarbojas ar 
tirdzniecību un amatniecību.

Miests ir pilsētas tipa apdzīvota 
vieta, tai ir sava pašvaldība: miesta 
dome un miesta valde. Nodibinoties 
Latvijas valstij un sākoties Latvijas 
brīvvalsts posmam, tika noteiktas 
arī Krāslavas miesta robežas, ku-
ras apstiprināja ar rezolūciju 1921. 
gada 10. jūnijā:  

20. gs. sākumā arī Krāslava Lat-
vijas notikumu kontekstā pārvarēja 
karadarbības izraisītās sekas. 1920. 
gada 14. janvārī par Krāslavas mies-
ta valdes priekšsēdētāju tika iecelts 
Ferdinands Miltovičs (dzimis 1884. 

gadā). Tā paša gada maijā un jūnijā 
miesta vecākā pilnvaras pildīja V. 
Terļeckis. Savukārt 1922. gadā par 
Krāslavas miesta (no 1923. gada 
16. aprīļa, pilsētas) priekšsēdētāju 
kļuva Lucians Gžibovskis (1891-
1971), kurš savu amatu pildīja līdz 
1927. gadam (ievēlēts 2 reizes). 
Būdams Krāslavas pilsētas vecākā 
amatā (1922-1927), viņš projektēja 
un vadīja labiekārtošanas darbus – 
Rīgas ielas remontu, kā arī daudzu 
citu ielu bruģēšanu. Tāpat viņš sek-
mēja Jāņupītes tilta būvi, Krāslavas 
elektrostacijas atjaunošanu, Plāteru 
pils pārveidošanu par Krāslavas lat-
viešu ģimnāziju.

Pēc tā laika publicētajiem da-
tiem periodiskajos izdevumos, re-
dzams, ka Krāslavas pilsētas statu-
sa piešķiršana bija mērķtiecīgs un 
ilglaicīgs process. Jau 1922. gada 
22. septembrī laikrakstā „Valdības 
Vēstnesis” tika publicēti noteiku-
mi (izdoti 1919. gada 16. jūlijā) par 
pilsētas tiesību piešķiršanu Krāsla-
vas miestam, kuros tika noteikts, 
ka Krāslavas pilsētas robežas ir no-
teiktas līdzšinējās Krāslavas miesta 
esošajās robežās, vienlaikus atdalot 
to no Daugavpils apriņķa teritorijas.

Krāslavas pilsētas statusa iegū-
šana ir veicinājusi Krāslavas pil-
sētas attīstību. Turpmākajos gados 
Krāslavā aktivizējās kultūras un sa-
biedriskā dzīve, tika dibinātas dažā-
das biedrības, sekmēta pilsētas lab-
iekārtošana. Ņemot vērā Krāslavas 
daudznacionālo sastāvu, tika atvēr-
tas latviešu, poļu, baltkrievu, krie-
vu un ebreju skola. 1925. gadā tika 
apstiprināts arī Krāslavas pilsētas 
ģerbonis – sudraba laiva ar pieciem 
airiem uz zila fona. Laivas pieci airi 
simbolizē toreizējās Krāslavā dzī-
vojošās tautības: latvieši, poļi, krie-
vi, baltkrievi un ebreji.

Pilsētas statusa piešķiršana 
Krāslavai veicināja pilsētas infra-
struktūras attīstību, ekonomisko iz-
augsmi un būtiskākais - krāslaviešu 
identitātes stiprināšanu.

Baiba Matvejenko,
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzeja vēstures speciāliste

PILSĒTAI DAUGAVAS LOKOS – 95  
SKOLĒNU SACENSĪBAS BASKETBOLĀ

29. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē 
norisinājās basketbola sacensībās 4.-5. kl. skolēniem. Šo-
reiz gan zēnu, gan meiteņu grupās startēja pa trim ko-
mandām - Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas 
un Robežnieku pamatskolas.

Visas spēles noritēja interesanti un aizraujoši. Zēniem pirmo vietu 
un kausu izcīnīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, otro - 
Krāslavas pamatskolas skolēni, trešo zēnu komanda no Robežnieku pa-
matskolas.

Meitenēm sīvā cīņā uzvaru izcīnīja Krāslavas pamatskolas komanda, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieces ieguva otro vietu, bet tre-
šajā vietā ierindojās Robežnieku pamatskolas komanda.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe 

KRĀSLAVAS SLĒPOTĀJI
 NOSLĒDZ ZIEMAS SEZONU 

Šī gada ziema bija izaicinājumu pilna, sākot ar bargu salu, mainīgiem laika 
apstākļiem un distanču slēpošanas popularitātes pieaugumu gan Latvijā, gan 
pasaulē. 

Krāslavas Sporta skolas slēpotāji sezonas laikā savus spēkus vairākkārt 
pārbaudīja distanču slēpošanas trasēs Ērgļos, Siguldā, Vietalvā. Savukārt Ma-
dona slēpotājiem ir kā otrās mājas, jo tur ir izveidota profesionāla mākslīgā 
sniega trase, kā rezultātā regulāri tiek organizētas gan Latvijas, gan pasaules 
mēroga sacensības. 

Šogad daudzi Krāslavas Sporta skolas distanču slēpotāji uzsāka startus ci-
tās vecuma grupās, tādējādi sacenšoties ne vien ar saviem vienaudžiem, bet 
arī par gadu vecākiem slēpotājiem, tādējādi gūstot vērtīgu pieredzi.

Distanču slēpotāji uzrādīja augstus rezultātus Latvijas Skolu ziemas olim-
piskajā festivālā Ērgļos, kurš notika šī gada 2. martā. Savā vecuma grupā 
starp 28 dalībniecēm 9. vietu izcīnīja Līga Volka un 12. vietu ieguva Jana 
Volka.  

Latvijas čempionātā Vietalvā, kurš notika šī gada 3. martā, Sņežana Je-
gorčenko izcīnīja godalgoto 3. vietu 1,3 km garā sprinta distancē, kuru bija 
jāveic klasiskajā solī. Savukārt Līga Volka zaudēja vien 0,5 sekundes, lai ie-
kļūtu fi nālā, tādējādi iegūstot 7. vietu. 

Pēdējā Latvijas čempionāta posmā, šī gada 17.-18. martā, sieviešu koman-
du sprintā Sņežana Jegorčenko un Natālija Kovaļova izcīnīja 3. vietu. Savu-
kārt 15 km distancē Sņežana Jegorčenko izcīnīja 2. vietu un Natālija Kovaļo-
va ieguva 4. vietu. Paldies slēpotājiem par veiksmīgu sezonu! 

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere 

VIEGLATLĒTIKAS ZIEMAS SEZONA
Turpina savu uzvaru sēriju Artūrs Šarkovičs, kas Latvijas čempionātā U18 

vecuma grupā Kuldīgā uzvarēja gan tāllēkšanā – 6.45 m, gan trīssolī – 14.04 
m. Sabīnei Hološinai 5. vieta 3 kg lodes grūšanā – 11,50 m. Februārī Rīgas 
čempionātā U18 grupā Artūram atkal divās zelta medaļas: tāllēkšana – 7.17 
m un trīssolī – 13,84 m. 

Martā Artūrs abās disciplīnās pārstāvēja Latvijas izlasi Baltijas valstu ko-
mandu sacensībās, kas notika Igaunijas pilsētā Viru. Ar divām uzvarām, tāl-
lēkšanā – 7.11 m un trīssolī - 14.09 m, Artūrs palīdzēja Latvijas izlasei pēc 
15 gadu pārtraukuma uzvarēt komandu vērtējumā. Sacensību translāciju var 
noskatīties www.youtube.com/watch?v=vzlQJYjW1MQ.

U16 vecuma grupā Latvijas čempionāts norisinājās februāra beigās Rīgā. 
Izpildīt normatīvus dalībai izdevās divām meitenēm – Danielai Timmai u 
Katrīnai Ļaksai. Abas meitenes Latvijas čempionātā uzstādīja personiskos 
rekordus. Daniela noskrēja 60 m (barjerskriešana) – 9,56 sek. un kā sestā tika 
B fi nālā par 5.-8.vietu un uzvarēja, vēlreiz labojot savu rekordu – 9,47 sek. 
Daniela izpildīja 2. pieaugušo sporta klases normatīvu un ierindojās 5.vietā. 
Augstlēkšanas sacensībās lieliski startēja Katrīna, viņa pārvarēja 1.50 m aug-
stumu un, izpildot 2. pieaugušo sporta klases normatīvu, ierindojās 7.vietā. 

Nedēļu vēlāk, marta sākumā, U16 vecuma grupas meitenes startēja starp-
tautiskajā turnīrā Minskā, no kurienes divus kausus par uzvaru atveda Danie-
la Timma: tāllēkšanā - 4,86 m un barjerskriešanā – 9,51 sek. Viņai arī sudraba 
medaļa trīssolī – 10,32 m. Katrīnai Ļaksai 5. vieta augstlēkšanā – 1.45 m. 
Vēl pēc vienas nedēļas, sezonas nobeigumā, meitenes startēja Viļņā. Bron-
zas medaļu Daniela izcīnīja 60 metru barjerskriešanā – 9,63 sek. un 5. vietu 
tāllēkšanā – 4,79 m (diemžēl atspērieni bija vismaz 20 cm pirms atspēriena 
dēlīša) un Katrīnai 4. vieta augstlēkšanā – 1,45 m. 

Inese Umbraško, 
                                                          sporta skolas direktora vietniece 

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅI
 LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ
Jelgavas novada Staļģenes pilsētā 

23. un 24. martā notika Latvijas čem-
pionāts brīvajā, sieviešu un grieķu-
romiešu cīņā 2003.- 2006. g. dzim. 
jauniešiem. Sacensībās piedalījās 
234 jaunie cīkstoņi dažādās svara 
kategorijās. 

No šī čempionāta mūsu cīkstoņi 
atveda trīs augstākā kaluma godal-
gas. Sacensībās sieviešu konkurencē 
par Latvijas čempionēm kļuva Da-
niela Sutāne (svara kategorijā līdz 50 
kg) un Karīna Andžāne (svara kate-
gorijā līdz 54 kg). Komandu kopvēr-
tējumā mūsu meitenes ieguva trešo 
vietu. Jauniešu konkurencē pirmo 
vietu izcīnīja Konstantīns Dombrov-
skis (svara kategorijā līdz 68 kg), 
pārspējot visus savus pretiniekus un 
nezaudējot nevienu punktu. 

Jurijs Čilikuns un 
Jevgēņijs Tarvids, treneri

ŠĀVĒJIEM JAUNS 
REKORDS

22.-24. februārī krāslavieši pie-
dalījās Latvijas junioru čempionātā 
Tukumā. 

Pirmajā dienā šaušanā no trim stā-
vokļiem (no ceļa, guļus un stāvus) 
teicamu rezultātu uzrādīja Rihards 
Plociņš. Viņš par septiņiem punk-
tiem uzlaboja personīgo rekordu 
un izcīnīja 1.vietu. Danai Soskovai 
meiteņu konkurencē 4. vieta. 

Šaušanā ar pneimatisko šauteni 3. 
vietu izcīnīja Mareks Mjadjuta, un 
tikai trīs punkti šķīra viņu no zelta 
medaļas. 

Šaušanā guļus (30 šāvieni) teica-
mu rezultātu sasniedza Dana Sosko-
va. Viņa par četriem punktiem uz-
laboja personīgo rekordu, par vienu 
punktu - novada rekordu un izcīnīja 
1. vietu. Vīriešu konkurencē Mare-
kam Mjadjutam 4. vieta un Artūram 
Verigo - 5. vieta, Rihardam Plociņam 
- 8. vieta, Denisam Solimam - 9. vie-
ta un Aigaram Ķezikam - 12. vieta.

Komandu vērtējumā krāslavieši 
izcīnīja 3. vietu 14 komandu kon-
kurencē. 

Paldies jauniešiem par lielu ie-
guldīto darbu treniņos, kā arī neat-
laidību un izturību sacensībās. 

Veiksmi nākamajās sacīkstēs!
Sergejs Šveds, 

ložu šaušanas treneris

 Meklēju darbu (kapu kop-
šana) Krāslavā. Ir pieredze. T. 
26290911. 

 23.10.2018. - 31.10.2018. - 
Svētceļojums uz Svēto Zemi. 
Grupu vadīs priesteri. Pieteikties 
pa tālr. 29524763 (Ināra), kā arī 
internetā: www.shalomisrael.lv

 18.06. - 23.06.2018 - Svētce-
ļojums uz Lurdu. Lidojums Rīga 
– Londona - Lurda. Transferts uz 
viesnīcu. Dzīvošana viesnīca ar 
brokastīm un vakariņām. Grupu 
pavada priesteris. Svētceļojuma 
cena: 650 EUR. Vietu skaits iero-
bežots.

 Audi A6 2,5 Tdi - 114kW 
155Hp, dzinēja kods AYM, 2002. 
gads, manuālā 6-pakāpju pārne-
sumkārba. Latvijā kopš 2013. 
gada beigām, viens īpašnieks. 
Ir vizuāli defekti. Maiņas vari-
antus nepiedāvāt, cena runāja-
ma. Papildinformācija pa tālruni 
+37128499782.

 Pārdod „VW Passat”, dīzelis 
2.0, 2008.g., TA līdz 2018. g. jū-
lijam. T. 29344127. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli slim-
nīcas rajonā, 2. stāvs. Cena – pēc 
vienošanās. Т.26386522.

 Pārdod medu, 3 l – 18 eiro, ar 
piegādi. T. 26363427. 

 Zāģēju un skaldu malku. T. 
28221979. 

 Pārdod V.Zlidņa gleznu „Aina-
va”, 58x76, 1993. g. Т.29879959.

 Pērk automašīnu „Žiguļi” vai 
„Moskvič” labā stāvoklī, ar teh-
nisko apskati. Т.26068674.

 Steidzami tiek pārdots 1-ista-
bas dzīvoklis ar kopējo platību 
40 m2. Dzīvoklis atrodas 5-stāvu 
ēkas 4. stāvā. Daļēji veikts re-
monts. Daļējas ērtības. Cena ru-
nājama. Vēlams zvanīt no 12.00 
līdz 13.00 vai pēc plkst. 17.00. T. 
28992029.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 

atjaunošana, dzinēju kapitālais 
remonts, automobiļu ritošās da-
ļas un bremžu sistēmas remonts, 
elektrosistēmas diagnostika un re-
monts. T.29413904.

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

 Vīrietis meklē darbu. 
T.28868419.

sludinājumi

SIA „LATGRAN” iepērk 
skaidas, šķeldu, apaļko-
ku Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Krāslavas un Gulbenes ra-
žotnēs. Cena pēc vienošanās. 
Tālr.20003222.

Krāslavas Sporta skola ai-
cina darbā lietvedi uz nepil-
nu slodzi. 

Uzziņas pa tālr. 26178147


