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Aleksandra Boginiča Deju skolas audzēkņu koncerts, kas notika 17. aprīlī Krāslavas Kultūras namā, pulcēja pilnu skatītāju zāli.

NOTIKUŠAS APSPRIEDES PAR PAŠVALDĪBAS
GRANTS CEĻU PĀRBŪVI

Turpinot iesāktos darbus Eiropas
Savienības līdzﬁnansētajā programmā „Pamatpakalpojumi un
ciematu atjaunošana lauku apvidos”, šī gada martā un aprīlī notika
apspriedes par pašvaldības grants
ceļu pārbūvi piecos Krāslavas novada pagastos – Indrā, Skaistā,
Kalniešos, Robežniekos un Piedrujā, informē Krāslavas novada
domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ināra Dzalbe.
Zemkopības ministrijas pārraudzītās programmas pašvaldībām
un lauksaimniekiem, tai skaitā
konkrētā Pamatpakalpojumu programma, ir vienas no pirmajām
programmām, kur bija pieejams
ﬁnansējums jaunajā ES plānošanas
periodā.
Prioritāri pārbūvējamie ceļi katrā
no novada pagastiem tika deﬁnēti
jau 2015. gadā, bet šogad, saskaņā ar programmas nosacījumiem,
radās nepieciešamība organizēt
papildus apspriedes ar iedzīvotājiem. To mērķis Indras, Kalniešu
un Piedrujas pagastos bija deﬁnēt
konkrētākus izvēlētā ceļa metrus
(jo ceļi, kas bija minēti sākotnējos
dokumentos, ir garāki par konkrētajam pagastam pieejamo ﬁnansējumu), kā arī lemt par papildus

ceļu posmiem Skaistas un Robežnieku pagastos, kur ceļu pārbūve
bija uzsākta jau pagājušgad un bija
radies kvotas atlikums. Lielākajā
daļā no pagastiem iedzīvotāji uzticējās pašvaldības speciālistu piedāvātajiem ceļu posmiem, izņemot
Indru, kur konkrētais ceļa posms
(un attiecīgi arī darbu īstenošanas
graﬁks) atbilstoši sanāksmes dalībnieku lēmumam tiks precizēts.
Ināra Dzalbe: “Izmantojot izdevību, ar iedzīvotājiem tika pārrunātas arī papildus iespējas piesaistīt
ﬁnansējumu lauku ceļu attīstībai,
un konkrēti, Eiropas reģionālās
attīstības fonda ﬁnansējumu uzņēmējdarbības veicināšanai, kur
nosacījumi ir daudz stingrāki un
pašvaldība var startēt tikai ciešā
sadarbībā ar uzņēmēju, kas rada
darba vietas un iegulda savu ﬁnansējumu nelauksaimnieciskajās
ražotnēs. Priecē tas, ka Robežnieku un Kalniešu pagastos jau tika
izvirzīti konkrēti ceļu posmi, pie
kuriem turpmāk tiks strādāts.
Paldies visiem iedzīvotājiem
par aktīvu līdzdarbošanos apspriežu laikā, īpaši tiem, kas piedāvāja
konkrētus risinājumus un idejas!”
Krāslavas novada domes projektu speciāliste Aina Dzalbe pa-

stāstīja, ka pasākuma ietvaros ir
iespēja piesaistīt ELFLA ﬁnansējumu projektu īstenošanai, kuros
var paredzēt pašvaldības grants
ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanu Krāslavas novada lauku
teritorijā. Pēc iepriekš apstiprinātiem kritērijiem pieejamais ELFLA
ﬁnansējums tika novirzīts katram
Krāslavas novada pagastam prioritāro pašvaldības grants ceļu posmu
pārbūvei.
Skaistas pagasta ceļam „Traptišķi – Lūņi – Traptišķi” un Robežnieku pagasta ceļam “Skuķi – Blusi”
jau iepriekš bija izstrādāti tehniskie
projekti, tāpēc ceļu pārbūvi varēja
veikt jau 2016. gadā.
Šobrīd ir uzsākta pasākuma 2.
kārta un tiek veikta ceļu pārbūve
Kombuļu pagastā (ceļa „Kombuļi – Zīmaiši” posms 0,00 – 3,94
km), Izvaltas pagastā (ceļa „Kalvīši - L.Ģengeri - Mazie Suveizdi
– Izvalta” posms 0,00 – 1,70 km)
un Krāslavas pagastā (ceļa „Kalte
- Krasnoļenka” posms 1,00 – 2,79
km).
Tehniskās dokumentācijas izstrāde ir uzsākta Aulejas pagasta
ceļa „Meža Doski – Žaunerāni”
posmam 0,00 – 2,00 km, Kaplavas
pagasta ceļam „Kaplava – Vecborne” no 0,00 līdz 1,88 km un Ūdrīšu
pagasta ceļa „St. Krāslava – Vil-

maņi” posmam 0,96 – 3,42 km.
Lai precizētu pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros plānotos ceļu posmus, šī gada martā
un aprīlī tika organizētas atklātas
apspriedes ar Indras, Skaistas, Kalniešu, Robežnieku un Piedrujas
pagastu lauksaimniekiem un vietējiem iedzīvotājiem. Tikšanos laikā
ar pagasta iedzīvotāju atbalstu tika
apstiprināts, ka šī pasākuma ietvaros tiks pārbūvēti šādi pašvaldības
grants ceļu posmi:
Indras pagasta ceļa „Vaivodi Rusakova – Indra” posms 0,00 –
3,90 km;
Skaistas pagasta ceļa „Čenčupi
– Ezeriņi – Veveri” posms 0,00 –
1,20 km;
Kalniešu pagasta ceļa „Kalnieši – Pakuliški” posms 0,00 – 1,50
km;
Robežnieku pagasta ceļa „Pleiku
apbraucamais ceļš” posms 0,00 –
1,20 km;
Piedrujas pagasta ceļa „Stremki
– Lupandi” posms 2,79 – 4,69 km.
Aina Dzalbe: “Krāslavas novada dome izsaka pateicību pagastu
vietējiem iedzīvotājiem, kuri seko
līdzi pašvaldības darbam un veltīja
laiku, lai ierastos uz apspriedēm un
paustu viedokli par kritiskākajiem
pašvaldības ceļu posmiem.”

Sadarbības
kontakti
ar Norvēģijas
kolēģēm

„Pīlādzītis” nodibināja sadarbības kontaktus ar Norvēģijas
pirmsskolas izglītības kolēģiem no
privāto bērnudārzu tīkla – „Hoppensprett”, kas ir organizācija ar 17
bērnudārziem un vairākām skolām.
„Hoppensprett” moto ir: iedvesmot ikvienu, gan lielu un mazu, uz
dzīvi kustībā, veselīgu attieksmi
pret uzturu un ﬁziskām aktivitātēm.
„Hoppensprett” vēlas popularizēt
spēļu prieku un rosināt jautru bērnu
un pieaugušo kopā darbošanos.
12. aprīlī „Pīlādzītī” notika pirmā
iepazīšanās ar „Hoppensprett” personāla vadītāju un mentālās terapijas treneri Henriku Johanssonu.
Tiekoties Henriks iepazinās ar
„Pīlādzītis” mācību programmām,
rotaļu telpām, lielu uzmanību veltīja aprīkojumam. Pēc sadraudzības partnera atziņas „Pīlādzītis”
bērniem ļoti paveicās, jo te strādā
radoši, jauki pedagogi, ir sporta
un mūzikas zāle ar daudzveidīgu
aprīkojumu, sensoro sajūtu istaba,
kā arī ir nodrošināta iespēja nodarboties individuāli ar psihologu un
logopēdu. Viss liecina par lieliskiem apstākļiem bērnu attīstībai un
augšanai. Kā teica Henriks Johanssons – mums ir daudz kopīga ar
„Hoppensprett” bērnudārziem un
tas ir sākums lieliskai sadarbībai.
Tuvākajos plānos ir „Pīlādzītis”
skolotāju brauciens ar mērķi apgūt
Norvēģu kolēģu darba pieredzi dabas pedagoģijā.
Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis”
vadītājas vietniece
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Krāslavas novada PI „Sociālais dienests” saņēma humāno
sūtījumu no Vadstenas (Zviedrija), kas paredzēta Krāslavas
pilsētas un Krāslavas pagasta
trūcīgām, maznodrošinātām
personām un personām ar invaliditāti.
Palīdzību var saņemt Grāfu Plāteru ielā 6 vienu reizi
no 8.30 līdz 11.30.
Trūcīgas, maznodrošinātas
ģimenes, uzrādot derīgu izziņu par atbilstību statusam,
2., 3.maijā un no 8.maija līdz
11.maijam visu grupu invalīdi,
uzrādot invalīda apliecību, no
15.maija līdz 18.maijam

Aicina norādīt
kontaktpersonu
„E-veselībā”

Veselības ministrija un Nacionālais veselības dienests aicina iedzīvotājus E-veselības sistēmā norādīt
informāciju par kontaktpersonu, ar
kuru ārstniecības personas var sazināties neatliekamā gadījumā, ja
iedzīvotājs ir nokļuvis slimnīcā ar
zaudētām saziņas spējām, atmiņas
zudumu, atrodoties traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklī.
E-veselības sistēmā pieejamā
informācija par pacienta kontaktpersonu sniegs iespēju ārstniecības
personām operatīvi sazināties ar
pacienta tuviniekiem, lai informētu
par pacienta atrašanās vietu, veselības stāvokli vai precizētu informāciju, kas ir svarīga savlaicīgas un
pacientam piemērotākās ārstēšanas
nodrošināšanai. Piemēram, informāciju par pacienta hroniskajām slimībām, alergēniem, lietotajiem medikamentiem u.c., ja šī informācija
nav pieejama E-veselības sistēmā.
Vienlaikus iedzīvotāji tiek aicināti
E-veselības sistēmā norādīt arī savu
kontaktinformāciju. Tas nodrošinās
iespēju saņemt e-pastus ar paziņojumiem par E-veselībā izrakstītajām
e-receptēm, e-darbnespējas lapām,
veikto izmeklējumu rezultātiem un
citu E-veselības sistēmā ievadīto
informāciju, kā arī atgādinājumus
par atkārtoti veicamas vakcinācijas
termiņiem, iespējām veikt valsts apmaksātas proﬁlaktiskās pārbaudes
un citu ar veselību saistītu informāciju. Paziņojumu satura apskatīšanai iedzīvotājam būs jāautorizējas
E-veselības portālā.
Savas kontaktinformācijas norādīšana ir būtiska arī saziņai ar ārstējošajiem ārstiem, kuri nepieciešamības gadījumā varēs telefoniski
sazināties ar pacientu. Piemēram, lai
pārrunātu saņemtos laboratorisko
analīžu rezultātus u. tml.
Lai E-veselības sistēmā norādītu
kontaktpersonu un savu kontaktinformāciju, portālā www.eveseliba.
gov.lv jāautorizējas ar kādu no drošas piekļuves līdzekļiem – internetbankas piekļuves datiem, elektronisko parakstu vai personas apliecību
(eID). Kontaktpersonas informācija
ir jānorāda sadaļā „Kontaktpersonas”, savukārt sava e-pasta adrese
un tālruņa numurs – sadaļā „Kontaktinformācija”.
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

aktuālā informācija
TIEK IZSLUDINĀTS
LIELĀKIE PASĀKUMI
KONKURSS!
KRĀSLAVAS NOVADĀ 2017.

Pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” izsludina konkursu ar
mērķi izstrādāt uzņēmuma logo.

P/a „Labiekārtošana K” ir uzņēmums,
kas nodarbojas ar labiekārtošanu, saimnieciskajiem darbiem un veic sanitāro
apkopi Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā.
Plānotajam logo asociatīvi jāatspoguļo
p/a „Labiekārtošana K” darbības speciﬁka.
Nosakot labāko logo variantu, žūrija
ņems vērā šādus kritērijus:
- atpazīstamība, oriģinalitāte, izteiksmīgums, funkcionalitāte, lakoniskums, teritoriālā piederība.
Konkursa darbus, kā arī kontaktinformāciju elektroniskā formātā jāatsūta pa
e-pastu (lk@kraslava.lv) vai jānogādā
aģentūras birojā (Sporta ielā 10, Krāslavā) ar norādi „Konkursam” līdz 31. maijam (ieskaitot). Sīkāka informācija pa tālr.
28607315.
Konkursa uzvarētājam tiks pasniegta
speciālā balva.

AKTUĀLĀ
INFORMĀCIJA
MĀJRAŽOTĀJIEM

2017. gada 1. jūlijā beidzas pārejas periods, kas noteikts uzņēmumiem, kuri piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku
izcelsmes pārtiku saskaņā ar MK
30.06.2015. noteikumiem Nr. 358
„Prasības
mazumtirdzniecības
uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu
dzīvnieku izcelsmes pārtiku” (turpmāk – noteikumi). Tālāk sniedzam
atbildes uz mājražotāju biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Vai noteikumi zaudēs spēku, sākot ar
2017. gada 1. jūliju?
Nē. Noteikumi joprojām būs spēkā, bet
beigsies pārejas periods, kas skar noteiktus
uzņēmumus un noteiktas darbības.
Vai visiem mājražotājiem no 2017.
gada 1. jūlija jābūt atzītiem?
Nē. Noteikumi neprasa obligātu atzīšanu
mājražotājiem, ja tie ievēro noteikumos
esošās prasības un neplāno realizēt savus
saražotos dzīvnieku izcelsmes produktus
citam mazumtirdzniecības uzņēmumam,
tai skaitā sev piederošiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem (piemēram, kafejnīcām, veikaliem, ja tie atrodas ārpus ražošanas vietas) vairāk nekā 30% apmērā
no kopējā saražotā dzīvnieku izcelsmes
pārtikas daudzuma, bet ne vairāk kā 4000
kilogramu mēnesī.
Vai no 2017. gada 1. jūlija joprojām
varēs piegādāt līdz 30% no saražotā citam mazumtirdzniecības uzņēmumam?
Jā varēs, ja uzņēmums atbilst noteikumu
4. punkta kritērijiem.
Vai tiks pagarināts pārejas periods?
Nē. Zemkopības ministrija šobrīd neplāno pagarināt pārejas periodu.
Vai no 2017. gada 1. jūlija paredzamās
izmaiņas skar visus mājražotājus?
Nē. Mājražotājus, kas piegādā saražoto
produktu tieši galapatērētājam, izmaiņas
no 2017. gada 1. jūlija neskar.
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

29. aprīlis - Joku diena Lielajos muļķos. „Skaistuma etalons”
Lielo Muļķu ciemā
29. aprīlis - Krāslavas novada
kausa izcīņa volejbolā vīriešiem
Varavīksnes vsk.
30. aprīlis - Polijas un Krāslavas kolektīvu sadraudzības pasākums „Dievs. Gods. Tēvzeme.” KKN lielā zālē
30. aprīlis - Krāslavas novada
kausa izcīņa volejbolā sievietēm
Varavīksnes vsk.
4. maijs - „Brīvības ielas svētki”. Skrējiens apkārt Krāslavai,
koncerts, mākslas akcija, gadatirgus Krāslavas pilsētas laukumā
4. maijs - Senioru balle. KKN
lielā zālē
4. maijs - skrējiens apkārt
Krāslavai
6. maijs - Krāslavas novada
atklātā kausa izcīņa galda tenisā
Varavīksnes vsk.
8. maijs - Otrā pasaules kara
upuru piemiņas diena Brāļu kapos pie KN
10. maijs - Četrcīņa Krāslavas
Varavīksnes vsk. stadionā
11. maijs - PII konkurss-koncerts. KKN lielā zālē
14. maijs - Pasākums „Pastaliņām” – 15, KKN lielā zālē
20.maijā - Muzeju nakts
Krāslavas vēstures un mākslas
muzejā
20. maijs - Ceriņu svētki (Beseņu svātki) Kombuļu brīvdabas
estrādē
22. maijs - futbols Krāslavas
Varavīksnes vsk. stadionā
26.-27. maijs - apskrien Latviju Krāslavā
27. maijs - Piedrujas pagasta svētki „Es dziedāšu par tevi,
mana zeme...” Piedrujā
Maijs - Krāslavas Varavīksnes vsk. Asambleja KKN lielajā
zālē
Maijs - Krāslavas pamatskolas gada noslēguma pasākums.
KKN lielā zāle
1. jūnijs - Bērnu svētki, sudraba karotīšu pasniegšana pilsētas
laukumā, teātra izrāde bērniem
un vecākiem „Toms pret superpelēm”, KKN lielā zālē
2. jūnijs – sākas „Krāslava
Games” sacensības (pludmales
volejbols, strītbols, futbols 3x3),
kas notiks visu vasaru, katru nedēļas nogali
14. jūnijs - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas
pasākums, ziedu nolikšana pie
pieminekļa „Māte Latgale raud”
23. jūnijs - Vasaras saulgriežu uzvedums Krāslavas pilsētas
laukumā
23. jūnijs – Zaļumballe
Krāslavas estrādē
28. jūnijs - 2. jūlijs – pasākumi Romas katoļu draudzē,
kas veltīti baznīcas celtniecības
pabeigšanai (250 gadu), baznīcas iesvētīšanai (240 gadu) un
Krāslavas katoļu garīgā semināra atklāšanai (260 gadu)
28. jūnijs - Starptautiskais
miera skrējiens Krāslavā

1. jūlijs - pagasta svētki „Saules pinums” Izvaltā
8. jūlijs - Skaistas pagasta
svētki. Skaistas ciema brīvdabas
estrādē
8. jūlijs - „Bērnu ballīte”.
„Putu diskotēka” Krāslavas pilsētas laukumā
15. jūlijs - Tautas mūzikas festivāls „Spēlē, muzikant!” Indras
Kultūras namā
21. jūlijs - Latvijas spēka vīru
čempionāts Krāslavā
21.-22. jūlijs - Pilsētas svētki
- Krāslavas pilsētas laukums,
Krāslavas estrādē
22. jūlijs – Krāslavas velotūre
2017
22. jūlijs - Autokrosa sacensības „Krāslavas kauss” autosacīkšu trasē pie Krāslavas pamatskolas
22. jūlijs - Ghetto Games laukumā pie veikala “Beta”
5. augusts - Krāslavas novada pašvaldību kultūras iestāžu
sporta svētki. Skaistas ciemata
sporta laukumā
18. augusts - Kalniešu pagasta
svētki Kalniešu Tautas namā
12. augusts - „Ievārījuma
svētki Indrā”, Indras Kultūras
namā
26. augusts - „Krāslava Games” sacensību noslēgums
Septembris-decembris - „VEF
Latvija” jaunatnes basketbola līgas sacensības Varavīksnes vsk.
Septembris – Spēka diena
Krāslavas pilsētas laukumā
Septembris - Futbola diena
Krāslavā
Septembris – „Krāslava CUP
2017” futbola turnīrs Krāslavā
Septembris - Starptautiskais
plenērs „Krāslavas palete”
Septembris - J.Ģērmaņa gleznu izstādes atklāšana Krāslavas
KN izstāžu zālē
23. septembris - Teātra izrāde
„Septiņas vecmeitas”, KKN lielā zālē
30. septembris - Miķeļdienas
gadatirgus Pilsētas laukumā
Oktobris-decembris - Latvijas
basketbola līgas 3. divīzijas sacensības Varavīksnes vsk.
1. oktobris - Senioru balle,
KKN lielā zālē
6. oktobris - Skolotāju dienas
pasākums, KKN lielā zālē
7. oktobris - Novada folkloras kopu saiets. Folkloras kopai
„Izvoltīši”- 30. „Tautas dziesma
mūs vieno, gan svētkos, gan
darba dienā! „Izvaltā
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7. oktobris - Krāslavas novada
atklātā kausa izcīņa galda tenisā
Varavīksnes vsk.
14. oktobris - Kultūras nama
pašdarbnieku vakars, KKN lielā
zālē
28. oktobris - Krāslavas kultūras nama jubileja – namam 50,
KKN lielā zālē
Oktobris - Zemnieku balle,
KKN lielā zālē
Oktobris - Rikšotāju sacensības „Krāslavas novada kauss
2017” Robežnieku pagastā
Oktobris - Podu svētki Aulejas Tautas namā
11. novembris - Lāčplēša dienas pasākums, lāpu gājiens pie
pieminekļa „Māte Latgale raud”
11. novembris - Valsts svētku
koncerts, KKN lielā zālē
11. novembris - Krāslavas
novada kausa izcīņa šahā Varavīksnes vsk.
17. novembris - Valsts svētku
pasākums, KKN lielā zālē
25. novembris - Krāslavas novada kausa izcīņa volejbolā veterāniem Varavīksnes vsk.
28. novembris - Latvijas Sarkanā krusta medicīnas vēstures
izstādes atklāšana Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā
Novembris - Uzņēmēju gada
balle, KKN lielā zālē
Decembris - Virtuālās ekspozīcijas “Pie vīna golda” prezentācija Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā
Decembris - Ceļojošās izstādes “Latvijas valsts izveide:
Krāslava – Latgale - Latvija”
prezentācija Krāslavas Vēstures
un mākslas muzejā
Decembris - Pilsētas egles iedegšana Pilsētas laukumā
Decembris - Koncerts Ziemassvētku noskaņās, KKN lielā
zālē
16. decembris - Krāslavas
novada kausa izcīņa 64 lauciņu
dambretē Varavīksnes vsk.
16. decembris - Krāslavas novada kausa izcīņa volejbolā sievietēm Varavīksnes vsk.
17. decembris - Krāslavas novada kausa izcīņa volejbolā vīriešiem Varavīksnes vsk.
26. decembris - Ziemassvētku
pasākums, KKN lielā zālē
29. decembris - Vecgada balle, KKN lielā zālē
Atsevišķos gadījumos pasākumu datumi var tikt mainīti.
Sekojiet Informācijai!
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Lemj par
Latgales
ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA
speciālās
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU KONKURSA REZULTĀTI ekonomiskās
Aināra Dzalba projekts „Zivju pārstrādes
Edvīna Stepiņa projekts „Mājas ziedu tirdz- zonas atbalsta
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstī- pilnveidošana un attīstība Kombuļu pagastā” niecība – piekabes iegāde un pārbūve par ziedu
bai Krāslavas novadā” pieteikumu iesniegšana ir vērsts uz izaugsmi, jo projektam, kas iesākts veikalu” ar mērķi pārdod Aulejas pagastā izaupiešķiršanu
notika no šī gada 1.marta līdz 7.aprīlim, un tā 2014.gadā ar Krāslavas novada domes atbalstu, dzētas puķes 100 km rādiusā no to audzēšanas
mērķis bija motivēt jauniešus sava biznesa vei- veiksmīgai turpināšanai un ražošanas apjomu vietas.
pirmajiem
Alvja Slesara projekta „Turam kopā” mērķis
došanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersan- palielināšanai ir nepieciešams iegādāties papiluzņēmumiem
tu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos dus aprīkojumu, veikt nojumes celtniecību un ir izveidot jaunu pakalpojumu - dažādu metāla
projekti

vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Konkursam tika iesniegti septiņi pieteikumi no Kombuļu, Aulejas, Robežnieku un Skaistas pagastiem
un no Krāslavas pilsētas. 2017.gada 24.aprīlī
Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija
apstiprināja sešus biznesa plānu projektus.
Āra Buko projekta „Bišu dravas „Bitenieki”
izveide un biškopības produktu realizācija Robežnieku pagastā, izmantojot mūsdienīgas darba iekārtas, tehnoloģijas un zināšanas” mērķis
ir nodrošināt patērētājus ar augstas kvalitātes
biškopības izcelsmes produktiem (medus, vasks, propoliss) Latvijas teritorijā.

labiekārtot teritoriju.
Arņa Dorofejeva projekta „Svaigpiena un
biezpiena sieru gatavošana” mērķis ir palielināt
ienākumus no saražotā piena, piedāvājot vietējam tirgum ne tikai sierus, bet arī biezpienu un
krējumu.
SIA „Baltic Digital Trade” (valdes loceklis - Oļģerts Fjodorovs) projekta „Industriālo
un lauksaimniecības teritoriju aeroﬁlmēšana”
mērķis ir nodrošināt uzņēmuma klientiem iespēju pasūtīt aeroﬁlmēšanas un video montāžas
pakalpojumus. Šobrīd jau vairāki uzņēmumi ir
izteikuši vēlmi sadarboties.

konstrukciju metināšana un remonts, piemēram, metināt alumīnija konstrukcijas.
Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!
Līgums par ﬁnansējuma piešķiršanu tiks noslēgts viena mēneša laikā pēc konkursa vērtēšanas komisijas lēmuma par konkursa rezultātiem
pieņemšanas, bet projekta ieviešana jāpabeidz
līdz 2017.gada 1.novembrim.
Agita Ļebedkova,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta
koordinatore

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
JAUNIEŠU PROJEKTU KONKURSS 2017

Patiess prieks, ka šogad
Krāslavas jaunieši aktīvi
piedalījās projektu konkursa pieteikumu iesniegšanā
un apstiprināja to, ka jauniešu projekti ir iespēja sarīkot sev, saviem draugiem
un citiem novada jauniešiem skaistu pasākumu vai
nelielu izglītojošu aktivitāti. Tā ir iespēja piesaistīt
finansējumu savam projektam - iegūt ieskatu gan projektu rakstīšanā, gan reālu
darba pieredzi, un pats galvenais - priecāties par paveikto darbu un rezultātu!

Vienlaikus tā ir lieliska iespēja
dalīties savās zināšanās, prasmēs,
meistarībā ar citiem jauniešiem,
organizēt vides labiekārtošanas
aktivitāti, sarīkot sporta nodarbības, veicināt brīvā laika lietderīgu
izmantošanu vai brīvprātīga darba
popularizēšanu.
Rakstīt projektu – tas izklausās
sarežģīti un laikietilpīgi, bet patiesībā tas ir pavisam vienkārši. Viss,
kas ir nepieciešams, - vēlēšanās

piedalīties konkursā un radošas
domas.
Šogad Krāslavas novada jaunieši iesniedza 17 projektus. Pateicoties jauniešu aktivitātei, Krāslavas
novada iedzīvotājiem būs iespēja
izbaudīt sporta pasākumus, sakoptu vidi, instalācijas performanci, robotikas dienu, selﬁju
uzņemšanas staciju, izspēlēt spēli
„Eiropols”, piedalīties akcijā –
BEZ interneta, sarīkot labdarības
radošās darbnīcās un piedalīties
daudzās citās radošās un interesantās aktivitātēs!
Krāslavas novada dome ir atbalstījusi dažādus jauniešu projektus.
1. Indras pamatskolas neformālā grupa - „Celies un ej!”.
2. „Ģimnāzisti” - „Krāslavas
Valsts ģimnāzijas Gada balvas pasniegšanas ceremonija 2017”.
3. Jauniešu biedrība „Robežnieku kodols”- „Veselīgs dzīvesveids
- tas ir moderni!”.
4. Robežnieku pamatskolas absolventi 2017 - „Skolas tēls - absolventu rokās”.
5. PIKC RVT Krāslavas teri-

toriālā struktūrvienība - „Saulei
līdzi!”.
6. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases jauniešu grupa
- „Robotikas diena”.
7. PIKC RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienības jauniešu grupa „Sīpa” – “Par skaistu
Krāslavu”.
8. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11.d klase - Spēle „Eiropols” Eiropas Savienības aktualitātēm
pa pēdām.
9. Indras pagasta teātra pulciņš „Skatuve” - „Vārda spēks
Latvijai”.
10. Neformālā jauniešu grupa
„FUTBOLISTI” - „Futbola diena
Krāslavā”.
11. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klases jauniešu grupa - Vidusskolēnu forums „Divas
dienas bez interneta”.
12. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases jauniešu
grupa un klases audzinātāja - Tūrisma diena „Dzīvesprieks bez
interneta”.
13. Krāslavas pamatskolas bēr-

nu klubs „SPICAIS” - „Labdarības radošo darbnīcu cikls”.
14. Indras pamatskolas skolēnu
pašpārvalde - „Mēs - savai skolai!”.
15. PIKC RVT Krāslavas teritorijas struktūrvienība - „Svārciņi
mazajiem pīlādzēniem”.
16. Jauniešu iniciatīvas grupa
„Klubs „Varavīksne”” - „ESI POZITĪVS” - jaunieši pret agresiju”
(izglītojošas aktivitātes bērnu un
jauniešu emocionālajai audzināšanai).
17. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.b klases skolēni „Lietderīga vasara”.
Jaunietis jaunietim – jaunieši
un jauniešu grupas pašas vislabāk
zina, kas tieši jaunietim ir nepieciešams.
Paldies aktīvākajiem novada
jauniešiem! Novēlam veiksmi
projektu īstenošanā, lai izdodas!
Juta Bubina,
Krāslavas novada domes
Izglītības un kultūras nodaļas
projektu koordinatore

BORISA UN INĀRAS TETEREVU FONDS ROSINA AR SAVĀM ROKĀM
SARŪPĒT PĀRTIKU SAVAS SAIMES GALDAM

Borisa un Ināras Teterevu fonda
jaunajā programmā „Pats savam
saimes galdam” vismaz 400 grūtībās nonākušās ģimenes iegūs
papildu iespēju un mudinājumu
pašu rokām veikt zemkopības darbus pārtikas sagādāšanai savam
saimes galdam. Šajā darbā talkā
nāks 15 bezpeļņas organizācijas,
kuras šogad īstenos projektus, aptverot 1400 labuma guvējus. Atbalstīto organizāciju starpā - piecas no Latgales.
Krāslavas novada Izvaltā biedrība „Attīstībai” dārza darbos
iesaistīs 30 mājsaimniecības un
papildus sēklu un stādu dāvinājumam organizēs kopīgu darba dienu vietējā zemnieku saimniecībā.

Tajā varēs apgūt praktiskas iemaņas dārzu ierīkošanā un saņemt
padomus par sava dārza kopšanu.
Savukārt Indrā biedrība „Stāvēt
aizliegts” papildus dārzu kopšanai
organizēs ievārījumu vārīšanas
meistarklasi 12. augustā - ikgadējo ciema Ievārījuma svētku laikā.
Borisa un Ināras Teterevu fonda
jaunā programma sniegs atbalstu
bezpeļņas organizāciju centieniem iesaistīt uzņēmīgus un rosīgus savas apkaimes iedzīvotājus
darbos, kas uzlabo viņu dzīves
apstākļus. Jauno programmu īstenos trīs gadus, ik gadu sniedzot
atbalstu 35000 eiro apmērā (kopā
105000 eiro).
Organizācijas atbalstīto projek-

tu ietvaros sarūpēs sēklas, stādus
un dārza kopšanas piederumus
gan novada trūcīgo ģimeņu piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Visas vasaras garumā būs

arī iespēja saņemt konsultācijas
par dārza kopšanu, savukārt rudenī – par ražas uzglabāšanu ziemai
un konservēšanu.
Diana Germane,
sabiedrisko attiecību speciāliste

Daugavpilī notika Latgales speciālās ekonomiskās
zonas (Latgales SEZ) Uzraudzības komisijas sēde, kurā
tika izskatīti trīs uzņēmumu
pieteikumi par speciālās
ekonomiskās zonas statusa
piešķiršanu ražošanas teritorijai (vairāk nekā 30 hektāru).

Latgales SEZ Uzraudzības komisijas sēde sākās ar izbraukumu
uz Krāslavu, kur tika apmeklēts
viens no uzņēmumiem, kurš iesniedzis pieteikumu speciālās
ekonomiskās zonas statusa saņemšanai.
Uzraudzības komisija izskatīja un atbalstīja triju uzņēmumu
pieteikumus no trīs pašvaldībām:
Daugavpils pilsētas, Krāslavas un
Līvānu novada. Lēmumprojekts
tiks iesniegts Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā
atzinuma sniegšanai.
„Šodien izskatām pirmos uzņēmumu pieteikumus Latgales
SEZ statusa saņemšanai, kas apliecina, ka Latgalē uzņēmumu
attīstībā notiek nozīmīgas, vairāk
nekā 920 000 eiro investīcijas,
kas ir nozīmīgs ekonomikas virzītājspēks. Trīs uzņēmumos tiks
izveidotas 26 jaunas darbavietas.
Sākas darbs pie reģiona konkurētspējas celšanas. Tas, ka uzņēmumi
ir ne tikai no Daugavpils, kas ir
nozīmīgs ekonomiskais centrs, bet
arī no reģiona (Krāslavas un Līvāniem), kam līdzi sekos arī citu
pašvaldību uzņēmumi, liecina par
visa Latgales reģiona izaugsmi,”
atzina Latgales SEZ Uzraudzības
komisijas priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis.
Uzņēmumiem, kuri darbosies
Latgales SEZ teritorijās, būs iespēja pretendēt uz tiešo nodokļu
atvieglojumiem, proti, uzņēmuma
ienākuma nodokļa un nekustamā
īpašuma nodokļa atlaidēm (līdz
80%).
Likums nosaka, ka SEZ darbība
ilgs līdz 2035. gada 31. decembrim un tās kopējā teritorija nepārsniegs 5% no Latgales reģiona
platības.
Konsultācijas par Latgales SEZ
statusa saņemšanas nosacījumiem
var saņemt, sazinoties ar Latgales
SEZ pārvaldi: e-pasts - lsez@latgale.lv; tālr. 26511047.
Latgales SEZ darbību uzsākusi,
lai veicinātu Latgales reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai un jaunu darbavietu radīšanai.
Informāciju sagatavoja:
Oskars Zuģickis,
Latgales plānošanas reģiona
sabiedrisko attiecību speciālists
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LIELĀ TALKA NOSLĒGUSIES

KRĀSLAVĀ IR KĻUVIS
PAR VIENU SAKOPTU VIETU VAIRĀK

Lietus, sniega un vēja atbalstīta, „Lielā Talka 2017” ir
notikusi. Visas nedēļas garumā mūsu novada aktīvākie un
Ziemas mēnešos p/a „Labiekārapzinīgākie iedzīvotāji kopa savu dzīves, darba un atpūtas
tošana
K” darbinieki izzāģēja krūvietu apkārtni.

mus gar upīti, kas iztek no Mandeļu
ezera un plūst gar Sporta ielu. Kad
sniegs izkusa, grava ieguvusi jaunu
veidolu - sakoptu un pat gleznainu.
„Šīs vietas infrastruktūru ir iespējams attīstīt arī turpmāk,” uzskata pašvaldības aģentūras direktors Ēvalds Cauņa. „Šeit var
pavadīt laiku vecāki ar bērniem,
jo grava atrodas priežu ielokā, un,
kā zināms, gaiss priežu mežā ir ļoti
veselīgs. Ja būs tāda vēlēšanās, šeit
ir iespējams organizēt treniņus un
sacensības sporta tūrisma cienītājiem – šīs teritorijas reljefs ir atbilstošs tam, lai varētu ierīkot dažādas
šķēršļu trases.”
Izskatās, ka pastaigas pie šīs
upītes jau tagad patīk daudziem

pilsētniekiem, jo bieži vien šeit ir
redzami dažādi atpūtnieki. Cilvēki,
kas ir ieguldījuši savu darbu, sakārtojot šo teritoriju, cer, ka pilsētnieki
savāks aiz sevis atkritumus.

P/a „Labiekārtošana K” darbinieki atbrīvoja no būvgružiem
un citiem atkritumiem arī Vārnu
mežu.
Elvīra Škutāne, autores foto

VAIRĀK LABU DARBINIEKU!

Šogad, pēc provizoriskām aplēsēm, bijām 611 talkotāji, sākot no
pašiem jaunākajiem – PII „Pienenīte” un „Pīlādzītis” audzēkņiem,
līdz pavisam cienījama vecuma
vecmāmiņām un vectētiņiem.
Lai arī Talku tīmekļa vietnē bijām reģistrējuši 21 talkošanas vietu, īstenībā talku skaits bija daudz
lielāks.
Pieaugot talcinieku skaitam,
piemēsloto vietu skaits samazinās.
Protams, vietumis tuvīnajos mežos
vēl joprojām ir atrodamas stihiski
veidotas atkritumu izgāztuves, taču
apdzīvoto vietu apkārtne kļūst tīrāka.
Šogad ļoti aktīvi talkotāji bija
bērni un jaunieši.
PII „Pienenīte” audzēkņi un darbinieki kopa savu teritoriju, PII
„Pīlādzītis” lielie un mazie aktīvisti
visam klāt arī mazgāja āra apgaismojuma ﬂakonus, krāsoja stabus,
balsināja kokus, izgrieza vecos
zarus krūmiem, krāsoja atribūtus
bērnu laukumos.
Poļu pamatskolas skolēni strādāja pie kapiem Rēzeknes ielā un
Persteņa ezera krastā.
Gr. Plāteru pils un parka teritoriju kopa Krāslavas bērnu un jauniešu centra tūrisma pulciņa dalībnieki, Krāslavas novada vienības
jaunsargi, Krāslavas pamatskolas
skolēni, Varavīksnes vidusskolas
audzēkņi.
Varavīksnes vidusskolas skolēni
sakopa arī Ebreju genocīda upuru
pieminekļa apkārtni Ūdrīšu ielā
un meža teritoriju aiz poliklīnikas.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēkņi kopa savas skolas teritoriju.
Robežnieku pamatskolas skolēni
kopa skolas apkārtni, bērzu birzi
un Taborē taku Lielā Gusena ezera
krastā.
Čakli talkotāji bija pagastos.
Kaplavieši talkoja pie Bornes
evaņģēliski luteriskās baznīcas –
atbrīvoja no krūmiem vietu, kur
atradies vecais koka dievnams
(1936.g. pārvests uz Latvijas Etnogrāﬁsko brīvdabas muzeju), Indras pagastā labiekārtoja Indras un
Vaivodu ciematus, skaistieši kopa
parku pie estrādes, Izvaltā – ceļa
posmu Beržines līdz Ļudvikovai,
Piedrujā iekopa vietu, kur tiks stādīti Latvijas simtgades ozoli.
Krāslavas pilsētā aktīvākie talkotāji bija novada domes, sociālā
dienesta, kultūras nama, muzeja
darbinieki, tiesu izpildītāji, LLKC
Krāslavas biroja kolektīvs un, protams, p/a „Labiekārtošana K” darbinieki.
Ja braucat ārā no pilsētas pa Rēzeknes ielu, pavērsiet skatu pa labi
– tur Lielās Talkas dienā iestādīti
Latvijas simtgades ozoli – mūsu
pienesums Latvijas simtgadei!
Paldies visiem, kuri nenobijās no
sliktā laika, bet vienoti un ar radošu
pieeju piedalījās Talkā!
Mūsu novads noteikti ir zaļākais
visā Latvijā, tāpēc rūpēsimies vienmēr par vietu, kurā esam un šodien
dzīvojam.
Inga Kavinska,
„Lielās Talkas 2017”
koordinatore

Daudzas mūsu pilsētas sievietes ir nodarbinātas tieši
šūšanas biznesā, savukārt
SIA „Nemo” ir lielākais darba devējs šajā jomā Krāslavā
un novadā. Uzņēmuma veiksmes vai neveiksmes tieši ietekmē šo ģimeņu budžetus,
tālab uz interviju aicināju SIA
„Nemo” valdes priekšsēdētāju Ingu Zemdegu-Grāpi.

- Kā ir sācies šis gads jūsu vadītajam uzņēmumam?
- Gads aizsācies cerīgi, tagad varam teikt, ka ekonomiskā krīze ir pilnībā pārvarēta. Klienti ir atgriezušies, pasūtījumu ir vairāk, nekā varam pieņemt
izpildei. Ja ir pasūtījumi, tad arī viss pārējais virzās
uz labo pusi. Šuvēju alga 2016. gadā, salīdzinot ar
2015. gadu, ir palielinājusies par 14%, savukārt apģērbu konstruktoriem algas pieaugums ir vēl lielāks.
Arī šogad šuvēju algas pirmajos divos mēnešos ir palielinājušās jau par 9% un jau zinu, ka par martu tās
būs vēl lielākas.
- Kas ir sekmējis algu kāpumu?
- Galvenokārt darba ražīguma celšanās - tas kāpis
par 9% pret 2015. gadu, un arī algas likme ir cēlusies,
sekojot minimālās algas pieaugumam. SIA „NEMO”
šuvējas alga tagad stabili ir virs 450 eiro mēnesī, labākie darbinieki saņem pat virs 700 eiro. Lielākā daļa
darbinieku pārpilda normas, un mums ir prēmiju sistēma, kas rosina cilvēkus strādāt ražīgi.
- Vai pērn uzņēmumā tika investēti lieli līdzekļi?
Varbūt bija lietas, kas Jūs sarūgtināja 2016. gadā?
- Pagājušajā gadā ļoti daudz investējām – gan aprīkojumā, gan cilvēku apmācībās. Divdesmit tūkstošus eiro uzņēmumam izmaksāja vien dažādas atbalsta
programmas gan bezdarbniekiem, gan skolēniem.
Tieši šie ieguldījumi diemžēl nav attaisnojušies, jo
reālā atdeve bija ļoti zema. Nepatīkami, ka vairāki
pašmāju klienti mums palika parādā par darbu un
radīja zaudējumus virs 40 tūkstošiem eiro. Nav jābrīnās, ka Latvijas veikaliem un citiem vietējiem pasūtītājiem savu preci tagad pārdodam tikai ar priekš-

apmaksu.
- Kādi jaunumi uzņēmumā sagaidāmi šogad?
- Ņemot vērā milzīgo klientu daudzumu, par pasūtījumiem vairs nav jācīnās. Tagad jācīnās par efektivitāti – lai katrs saražotais apģērbs tiktu sašūts vēl ātrāk,
vēl kvalitatīvāk un šuvējai varētu samaksāt vēl lielāku
algu. Ir arī jāsagatavojas lielajam algu kāpumam, kas
paredzams ar 2018. gadu, saskaņā ar izsludināto nodokļu reformu. Izskatās, ka darbiniekiem reforma nesīs lielas un labas pārmaiņas, bet uzņēmumam nebūs
viegli, jo katrs eiro vēl ir jānopelna. Neviens mūsu
klients nepiekritīs būtiskam produkcijas cenu kāpumam, tāpēc ka mūsu kaimiņi, lietuvieši, neplānao paaugstināt minimālo algu. Attiecīgi ražot Latvijā kļūs
par 6-8% dārgāk. Tāpēc mums jābūt daudz efektīvākiem, sākot no šuvējas ikdienišķām prasmēm, beidzot
ar vispārēju darba organizāciju. Pašlaik plānojam iegādāties iekārtas, kas automatizēs vairākas operācijas, vienlaikus kāpinot darba kvalitāti.
- Ko jūs šogad visvairāk vēlētos savam uzņēmumam?
- Vairāk labu darbinieku. Mēs stabili varētu dot
darbu vēl vismaz 20-30 šuvējām. Varam piedāvāt gan
labas algas, gan pilnīgi visas sociālās garantijas, jo
mēs godīgi maksājam visus nodokļus. Mums ir ļoti
vajadzīgi tehnologi un konstruktori, kuri sagatavo
modeļus, un plūsmas meistari, kuri organizē ražošanas darbu. Mums ir vēl daudzas idejas un iespējas,
ir vajadzīgi uzņēmīgi un strādāt griboši cilvēki, kas
varētu to visu realizēt.
Juris Roga

IESNIEGTAS 22 IDEJAS PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSAM
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
Tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu
vidi” noteiktajā termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas ar kopējo budžetu 11 638,42 EUR.

Ja parasti iesniegto projektu sadalījums
starp Krāslavu un lauku pagastiem ir bijis vienmērīgs, tad šogad ir izteikti daudz
projektu no pilsētas – 15, kā arī pa diviem
projektiem no Izvaltas un Indras pagastiem,
un pa vienam projektam no Skaistas, Pied-

rujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir
saistītas ar rotaļu un sporta laukumu labiekārtošanu, kā arī teritoriju apzaļumošanu.
Paldies par iedzīvotāju iniciatīvu uzņemties
atbildību par vietu, kur dzīvojam!
Projektu izvērtēšana plānota maija sāku-

mā, un jau jūnijā lielākā daļa no projektiem
varēs uzsākt iecerēto ideju īstenošanu.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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MŪSU NOVADA DEJOTĀJI
SKATĒ STARTĒJA LIELISKI!

MIRDZUMS
MUZEJA TELPĀS
7. decembrī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā notika Ineses Brants apgleznotā porcelāna izstādes „Mirdzums” atklāšana, kas būs apskatāma līdz pat šī gada 12.
jūnijam.

Izstāde patiesi ļoti izceļas ar savu krāšņumu, darbi
aizrauj ar neaprakstāmiem dekoratīvajiem motīviem,
daudzveidīgajām kompozīcijām un augstvērtīgu tehnisko izpildījumu. Citādi nemaz nevarētu būt - autore
ir viena no Latvijas ievērojamākajām māksliniecēm
porcelāna un keramikas jomā, kura nodarbojas arī ar
pedagoģisko darbu un kuras sirdij tuvāka tieši porcelāna apgleznošana. Viņas darba apjoms ģeogrāﬁski
sniedzas bezmaz no Biskajas līča, kas apskalo Francijas un Spānijas krastu, cauri Eiropai, Āzijai līdz pat
Japānai.
Mūsu pilsētā izstādes atklāšanu apmeklēja vairāki
vietējie mākslas lietpratēji un cienītāji, žurnālisti, citi
interesanti. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
direktors Valdemārs Gekišs akcentēja, ka šāda veida
izstāde Krāslavas muzeja pastāvēšanas gados nekad
nav bijusi.
Mākslinieci ieradās sveikt Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs: „Mūspuse slavena ar māla meistariem, daži šodien ir
atnākuši. Bet porcelāns un tā apgleznošana ir vēl interesantāka lieta! Darbiem ir interesanti nosaukumi,
tas man liek domāt, ka pēc izstādes un brauciena uz

Krāslavu jums radīsies jaunas idejas un taps arī kāds
„Krāslavas motīvs”, ne tikai šeit redzamais „Cesvaines motīvs”. To jums novēlu, un, protams, radošu un
ražīgu darbu arī turpmāk!”
Jau ilgus gadus mūsu pilsētā dzīvo Latvijā un ārpus tās robežām pazīstams mākslinieks Andrejs Gorgocs, kas arī pievienojās Ineses sveicēju pulkam un
apgalvoja, ka mākslinieces darbos koncentrējas tik
daudz savijušos sižeta līniju, ka kaut ko tādu viņš
savā bagātajā mākslas dzīves pieredzē nekad agrāk
nav redzējis un ir neizsakāmi pārsteigts.
Inese Brants neslēpa, ka jūtas ļoti laimīga šajā dienā būt kopā ar krāslaviešiem. Viņa uzsvēra, ka personīgi ar Krāslavu nekas nesaista, jo vairāk ir milzīgs
prieks par ļoti siltu uzņemšanu un to, ka tieši viņas
darbu izstāde atklāj Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja jaunās vitrīnas, kas ir pozitīvs ieguvums iestādes tālākai attīstībai.
Juris Roga, autora foto

LATGALE, DZIESMA PAR TEVI LAI SKAN…
Šie vārdi ir no Viktora Pizāna un Janīnas Tabūnes
dziesmas „Latgales sirds”, ko
dziedāja koru konkursa kopkoris (1.-10. klašu koristi), uzrunāja ikvienu klātesošo, kas
saulainā 5.aprīļa rītā iedziedāja Krāslavu. Seši pilsētas
skolu kori tikās ik pavasara
konkursā, piepildot Krāslavas KN mājīgo zāli ar pāri
200 dziedāt gribētājiem un
varētājiem.

Prieku par kopīgu dziedāšanu visi
dalīja ar Krāslavas novada izglītības iestāžu koru
konkursa žūriju. Jauno un jau pieredzējušo koristu
repertuāra dziesmās žūrija, kuras sastāvā bija trīs
mūzikas skolotājas, kordiriģentes, vokālo un folkloras ansambļu vadītājas Antoņina Tuče, Tatjana Vagale un Olga Grecka, vērtēja koru vokālo sniegumu,
katras dziesmas (kori izpildīja pa trim dziesmām)
tehnisko un māksliniecisko izpildījumu, kā arī kolektīva kopiespaidu.
2. pakāpes diplomus koru konkursā saņēma
Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauktais koris „Mangata” (diriģente Aiga Krute), Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 2.-4. klašu meiteņu koris (diriģente Nadežda Tadello), Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
5.-10. klašu koris (diriģente Rita Andrejeva), Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu koris „Lira” (diriģente
Ilona Aprupe).
Augstāko vērtējumu, kas apstiprināts ar 1.pakāpes diplomiem, ieguva Krāslavas pamatskolas 1.-4.
klašu koris (diriģente Ilona Aprupe) un Krāslavas
novada zēnu koris „Bundzinieki”, kurā dzied Vara-

vīksnes vidusskolas un Krāslavas pamatskolas jaunāko klašu zēni (diriģentes Rita Andrejeva un Ilona
Aprupe). Skaļus aplausus bērni veltīja ne tikai savām
skolotājām-diriģentēm, bet arī uzticīgajām un virtuozajām koncertmeistarēm Nadeždai Tadello un Allai
Kuzmičai.
Trīs jaukās kopdziesmās koristus vienoja novada
mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja
Rita Andrejeva. Skanēja dziesmas, aplausi, gaviles
un paldies vārdi mūzikas skolotājām un bērniem arī
no žūrijas, kura pateicās savām kolēģēm par ieguldīto darbu bērnu, pusaudžu un jauniešu kordziedāšanas mākslas pilnveidošanā mūsu novadā. Dziedot
skolēni attīsta savas spējas uztvert, izjust un novērtēt skaisto cilvēkā, sabiedrībā, mūzikā un dabā, gūst
radošas darbības pieredzi un publiskas uzstāšanās
prasmes. Lai dziesma, prieks un kopīga muzicēšana
nes gandarījumu ik dienu, tiekoties savā kolektīvā un
izdziedot gan skaistākās, gan arī grūtākās repertuāra
dziesmas!
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas bērnu un jauniešu centra metodiķe

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅU PANĀKUMI
31. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika II Latgales reģiona jauno pianistu festivāls, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas klavierspēles 1. klases audzēkne Džuljeta Laura (pedagogs
Lilita Ivanova) un saņēma Atzinības rakstu.
3.-7. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centra zālē notika XV Starptautiskais akordeonistu - solistu konkurss „Naujene-2017”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi Ernests Ēvers - 1. klase (II vieta),
Vita Stivriņa - 2. klase (II vieta), Mārtiņš Vecelis - 2. klase (II vieta), Ligita Bižāne - 3. klase (II vieta), Daniels
Dukaļskis - 7.klase (II vieta). Audzēkņus konkursam sagatavoja pedagogs Anatolijs Livča.

Gatavojoties XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un
XVI Deju svētku Deju lieluzvedumam „Māras zeme”,
no marta līdz maijam visā
Latvijā notiek Deju lieluzveduma „Māras zeme” repertuāra apguves skates, kurās
tiks noteikts koprepertuāra
apguves līmenis tā sagatavošanas pirmajā posmā, kā arī
deju lielkoncerta „Vēl simts
gadu dejai” potenciālie dalībnieki.

Krāslavas deju apriņķa skate notika sestdien, 8. aprīlī, un tajā savu
gatavību svētkiem parādīja 10 mūsu
novada deju kolektīvi. Skates rezultāti ir pierādījums tam, ka mūsu
dejotājiem un viņu vadītājiem ir lielas darbaspējas, gribasspēks un vēlme piedalīties Latvijas simtgades
svētkos.
Vislielākais prieks par mūsu
visjaunāko dejotāju - Krāslavas
pamatskolas un BJC deju kolektīva „Pastaliņas” (vad. Valda Timule)
- panākumiem, viņi saņēma 45,3
punktus un ieguva Augstāko pakāpi.
Savācot 45,7 punktus, Augstāko
pakāpi ieguva arī Krāslavas KN vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jautraviņa” (vad. Jāzeps Ornicāns).
I pakāpes ieguva vairāki kolektīvi.
Krāslavas KN jauniešu deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda Timule), 53,8 p.
Krāslavas BJC deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda Timule),
43,5 p.
Krāslavas KN vidējās paaudzes
deju kolektīvs „Raita” (vad. Valda

Timule), 52,5 p.
Izvaltas pagasta TN jauniešu deju
kolektīvs „Rudņa” (vad. Ligita Pelnika), 41,2 p.
Krāslavas KN senioru deju kolektīvs „Rūtoj” (vad. Jāzeps Ornicāns),
42,8 p.
Izvaltas pagasta pārvaldes senioru
deju kolektīvs „Šaltupe” (vad. Inga
Leikuma), 40,2 p.
II pakāpes ieguva:
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju
kolektīvs „Rakari” (vad. Ingrīda
Grišāne), 37,8 p.;
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju
kolektīvs „Jumis” (vad. Ingrīda Grišāne), 37,3 p.
Skati vērtēja žūrija piecu dejas
ekspertu sastāvā - horeogrāfs, Deju
svētku virsvadītājs Agris Daņiļevičs; horeogrāfs, Deju lieluzveduma
„Māras zeme” mākslinieciskais vadītājs, Deju svētku virsvadītājs Jānis
Ērglis; horeogrāfs, Deju lieluzveduma „Māras zeme” mākslinieciskais
vadītājs, Deju svētku virsvadītājs,
Liepājas deju apriņķa virsvadītājs Jānis Purviņš; horeogrāfe, Dejas
nozares konsultatīvās padomes vadītāja, deju svētku virsvadītāja Zanda
Mūrniece; horeogrāfe, Deju svētku
virsvadītāja, Siguldas deju apriņķa
virsvadītāja Gunta Skuja.
XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki notiks Rīgā
no 2018. gada 30. jūnija līdz 8. jūlijam. Kārtējie Dziesmu un deju svētki norisināsies Latvijas valsts simtgades svinību zīmē.
Inga Kavinska
Anatola Kauškaļa foto

KORU SKATĒ STARTĒJA DIVI
KRĀSLAVAS KULTŪRAS NAMA KORI

Gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI
Deju svētkiem, šobrīd notiek Latvijas koru skates, kas ir
būtisks Dziesmu un deju svētku starplaika pasākums.

2. aprīlī Daugavpils koru apriņķa skatē piedalījās arī divi Krāslavas
Kultūras nama kori - sieviešu koris „Nova”, diriģente Rita Andrejeva un
jauktais koris diriģentes Olgas Greckas vadībā. Jāatzīmē, ka, gatavojoties republikāniskajiem Dziesmu svētkiem, jauktais koris ievilcis dziļu
elpu, piesaistījis dziedātājus no Izvaltas, Aulejas un citiem pagastiem un
ļoti atbildīgi un nopietni strādā.
Kori skatē dziedāja trīs dziesmas – divus izlozes un vienu brīvas
izvēles skaņdarbu.
Koristus vērtēja žūrija trīs kora mūzikas ekspertu sastāvā - diriģenti
Mārtiņš Klišāns un Jānis Baltiņš un komponists Uģis Prauliņš.
Mūsu kori ieguva II pakāpes - sieviešu koris savāca 39,67 punktus,
bet jauktais - 38,78 punktus.
Jāpiezīmē, ka jauktajam korim, kurš pagaidām apguvis nepilno svētku repertuāru, automātiski tika noņemti punkti.
Paldies visiem dziedātājiem un koru diriģentēm Olgai Greckai un
Ritai Andrejevai par ieguldīto laiku, darbu un emocijām!
Inga Kavinska
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LIELDIENU GAIDĪŠANAS NEDĒĻA
IZVALTAS PAMATSKOLĀ
Gaišie Lieldienu svētki nāk ar atmodu dabā, ar saulītes
un siltuma gaidīšanu. No paaudzes paaudzē latvieši pārmanto tradīciju, vajadzību pirms Lieldienām sakopt savu
māju un apkārtni, sagatavoties svētku svinēšanai gan ārēji, gan iekšēji, dvēseliski.

IR PATĪKAMI IEPRIECINĀT DRAUGUS
Pirmssvētku gatavošanās laiks
ir īpašs. Tas liek sakārtot ne tikai
sev tuvāko vidi un sevi, bet arī padomāt un palīdzēt darīt krāsainākus svētkus līdzcilvēkiem.
Arī šajā gadā nu jau tradicionāli Krāslavas pamatskolas bērnu
klubs „Spicais” vairākas nedēļas
aktīvi rosījās un gatavoja rotājumus veco ļaužu pansionātam
„Priedes”. Bērni cītīgi grieza,
līmēja, rotāja. Galvenais nosacījums bija vienkāršs - lai darinājumi vēl vairāk iepriecinātu vecos
ļaudis, darinot rotājumus, jādomā
tikai labas domas un jārunā tikai

par labām un skaistām lietām. Un
tā, pozitīvas enerģijas piepildīti,
krāsaini putni un draiski zaķēni
7. aprīļa pēcpusdienā devās uz
pansionātu. Ir patīkami, ka mēs
turp dodamies kā savējie, jo gadu
gaitā esam iepazinuši vecos ļaudis
un kļuvām par draugiem. Ir priecīgi satikt pansionāta smaidīgo
personālu un atsaucīgo vadītāju
Lieni Viguli, kura labprāt atbalsta
mūsu idejas un vienmēr ir gatava sadarboties. Esam sapratuši
galveno - tieši sadarbības laikā,
sarunājoties, uzklausot un ieklausoties, dažādām paaudzēm kopā

PAVASARA BRĪNUMS

Nedēļa pirms Lieldienām mūsu skolā aizritēja spraigā darbā un
svētku priekšnojautās. Skolēniem bija iespēja piedalīties radošajās
darbnīcās, kur skolotāja Ārija Misjune kopā ar bērniem gatavoja
Lieldienu dekorācijas un rotājumus no visdažādākajiem materiāliem.
Skolas kāpņu telpas un foajē bagātīgi rotāja bērnu zīmējumu izstāde, Lieldienu kompozīcijas un krāsainas, dažādos stilos rotātas
dekoratīvās Lieldienu olas.
Trešdien jau agri no rīta skolā valdīja īpaša rosība un gaisā virmoja kārdinošas smaržas – savu darbu bija sācis Lieldienu tirdziņš.
Kas tikai tur nebija nopērkams, sākot ar pašdarinātiem piezīmju blociņiem un gaumīgām dāvanu kastītēm un beidzot ar kēksiņiem, vafelēm un cukurvati. Labi darbojās arī tirgotāju reklāmas aģenti, un
produkcijas cenas bija konkurētspējīgas.
Skolā šajā nedēļā bija ieradies īpašs viesis – mūsu aktīvais, enerģiskais Izvaltas katoļu draudzes priesteris Guntis Brūvers. Viņš bērniem stāstīja par Lieldienu nozīmi kristīgo cilvēku dzīvē, par Jēzus
Kristus ciešanām un nāvi, par cilvēka dvēseles nemirstību un lūgšanas lomu mūsu dzīvē. Tikšanās beigās izskanēja skaista, aizkustinoša lūgšana, ko priesteris noskaitīja kopā ar bērniem. Visi klātesošie saņēma dāvanā mazu svētbildīti kā atgādinājumu, ka Dievs mūs
vienmēr sargā.
Līvija Bogdāne

AUGAM
LATVIJAI

Viens no būtiskākajiem stūrakmeņiem jauniešu līdzdalībai
pilsoniskā sabiedrībā ir skolēnu
pašpārvalde. Darbošanās skolēnu
pašpārvaldē sniedz vērtīgu ieguldījumu personības attīstībā. Mūsu
novada skolu pašpārvaldes ir aktīvas dažādu ārpusstundu pasākumu organizēšanā. Bet retāk nodarbojas ar skolas dzīves pilnveidi
jomās, kas saistītas ar: skolēnu
problēmu risināšanu, skolas vides un mikroklimata uzlabošanu,
dažādu projektu īstenošanu, informācijas apriti skolā, sabiedrībā,
starpskolu sadarbības veidošanu.
Mācību gada laikā Krāslavas
bērnu un jauniešu centra līderu
skolā tika apmācīti skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāji, sekretāri, atbildīgie par dažādām nodaļām: reklāmu, sportu un kultūru.
Martā un aprīlī nolēmām paciemoties novada skolās. Indras un
Robežnieku pamatskola piekrita
mūs uzņemt. Paldies par sadarbību skolu administrācijai, personīgi Ingai Jākobsonei un Maijai

Šemelei, paldies par viesmīlību
un interesantu dienas programmu.
Šo izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes dalījās ar labās prakses
piemēriem. Aktīvi izmantoja šo
pilnveidošanās iespēju skolēnu
pašpārvalžu pārstāvji no Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes
vidusskolas. Šādas tikšanās reizes
veicina pieredzes apmaiņu starp
izglītības iestādēm, jaunu kontaktu veidošanos, inovatīvu ideju, zināšanu un prasmju apguvi, kā arī
veicina sava pienākuma uzdevumu apzināšanos. Semināros mēs
mācāmies novērtēt savas iespējas,
vienoties un atrast kompromisus,
rast idejas, operatīvi atrast optimālus risinājumus mainīgas vi-

pavadot laiku, uzplaukst smaids
un uzlabojas garastāvoklis vecajiem ļaudīm, bet bērni iemācās
būt iejūtīgi, saprotoši, līdzjūtīgi
un pacietīgi. Liels paldies par šīm
dzīves mācību stundām un skaisto
pieredzi!
Paveries debesīs, ieklausies vējā Jūti - kā mostas puķe un strauts!
Lieldienu rītā dzīvības dziesmu
Mūža garumā sadzirdēt ļauts!
LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komitejas un „Røde
Kors Nord-Trøndelag” atbalstītā
projekta „Tikai kopā sapņi kļūst
krāsaini” ietvaros.
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas psiholoģe

10. aprīlī pagasta bibliotēkā norisinājās pasākums „Pavasara brīnums”, kurā piedalījās Robežnieku pamatskolas 2. klases skolēni.
Pasākuma mērķis – gatavošanās
Lieldienām.
Bērni uzzināja par to, kā radās
šie svētki, kas ir Lielais gavēnis,
kāpēc olas krāso sarkanā krāsā.
Skolēni kopā ar klases audzinātāju Ainu Kudiņu izpildīja dažādus
uzdevumus. Pirmais uzdevums

lēnu uzmanību, attēlos bija jāatrod
atšķirības, bija jāpalīdz zaķītim
izkļūt no labirinta un dabūt burkānus. Visi bērni veiksmīgi tika galā
ar šo pārbaudījumu, bet visuzmanīgākais bija Ričards Buko.
Pēc tam skolēni atrada cāļus ar
viņu vārdiem, katrā cālī bija pārsteigums – šokolādes ola, tad skolēni rakstīja zīmītes, vēlot labu veselību un visu to labāko. Visi cāļi
tagad tiks izstādīti bibliotēkā, bet

kad tiks paveikts labais darbs, vienu pupiņu varēs izņemt. Tas, kurš
ātrāk izņems visas pupiņas, kļūs
par līderi.
Visi bērni tika apbalvoti ar diplomiem, skolēni paši pieņēma lēmumu par to, kam pasniegt diplomu
par uzvaru nominācijās – mazākais, viltīgākais, uzmanīgākais,
nopietnākais, ātrākais, smieklīgākais, pieticīgākais.
Pasākuma noslēgumā skolēnus
uzcienāja ar Lieldienu pīrāgu - kuļiču.

bija šāds - uztaisīt Lieldienu pulksteni. Protams, par sagatavēm bija
padomāts jau iepriekš, bērniem
bija jāizkrāso kartona olas un jāuzraksta savi vārdi uz tām, tad olas
tika pielīmētas pie pulksteņa. Šis
neparastais Lieldienu pulkstenis,
ko skolēni izveidoja pašu rokām,
tagad tiks izvietots viņu klasē un
palīdzēs bērniem mācīties pareizi
nosaukt pulksteņa laiku.
Otrais uzdevums pārbaudīja sko-

liela vista izmitināsies 2. klases
kabinetā. Šie brīnišķīgie rokdarbi
tapa, pateicoties talantīgajai māmiņai - Irinai Buko.
Bērni apsolīja labi mācīties, palīdzēt vecākiem, bet, lai tie nebūtu
tikai tukši vārdi, no bibliotēkas viņi
dabūja ziņojumu dēli, kurā tiks atspoguļota informācija par labajiem
darbiem. Tajā ir tik daudz nodalījumu, cik klasē ir skolēnu, katrā
nodalījumā ir ieliktas pupiņas, un,

Bērni kopā ar klases audzinātāju
Ainu Kudiņu atnesa savas dāvanas - suvenīrus, ko izgatavoja pašu
rokām: Lieldienu zaķi, Lieldienu
kompozīciju un lielu šokolādes
olu. Pasniedzot savus suvenīrus,
bērni izteica sirsnīgus pateicības
vārdus un novēlējumus bibliotēkas
darbiniekiem.
Liels paldies visiem!
Rita Kovaļevska,
Robežnieku pagasta bibliotekāre

des apstākļos. Plašas darbošanās
iespējas skolēnu pašpārvaldēm
paveras, domājot par skolas un
pašpārvaldes individuālā tēla veidošanu un popularizēšanu, kas
ļautu padarīt savu skolu īpašu citu
skolu vidū.
Mācību gads tuvojas noslēgumam, skolēnu pašpārvaldēm jānovērtē padarītais, jāsaprot, kurā
pašpārvaldes attīstības stadijā esat.
Izvērtējiet savu darbību skolā, padomājiet, kas būtu jāmaina, lai pilnvērtīgi veiktu izvirzītos uzdevumus!
Veiksmi skolēnu pašpārvaldes
darbā, darbosimies tā, lai padarītu
to efektīgāku!
Rita Vekšina,
Krāslavas bērnu
un jauniešu centra direktore

„SARKANGALVĪTE UN VILKS”

Ceturtajā aprīlī mūsu skolā viesojās labsirdīgā Sarkangalvīte ar
saviem draugiem: Vecmāmiņu,
Gaili, Sunīti, krāsainiem Tauriņiem un Medniekiem. Skolu arī
apmeklēja viltīgais Vilks.
Izrādē pēc pasakas „Sarkangalvīte” motīviem piedalījās pirmsskolas grupas un 1. klases audzēkņi: Aļbina Minkeviča, Einārs
Koņuševskis, Elizabete Pundure,
Sāra Sondore, Jūlija Boka, Anna
Žura, Diāna Žura, Laura Ščemeļeva, Stanislavs Dmitrenko, Maksims Jerofejevs un Maksims Dančonoks.
Skatītāji sagaidīja jaunus aktierus ar vētrainiem aplausiem un burvīgiem pavasara ziediem.
Milzīgs paldies skolotājai Innai Vaivodišai, skolēniem un viņu vecākiem par izrādi!
Česlava Kozlovska,
Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu pamatskolas direktore
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SKOLĒNU SKATUVES RUNAS
UN MAZO FORMU UZVEDUMU
KONKURSA 2. KĀRTA
4. aprīlī Preiļu Valsts ģimnāzijas sarīkojumu zālē notika Latgales
novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas un mazo formu uzvedumu konkurss. Krāslavas novadu šajā pasākumā pārstāvēja Krāslavas
Valsts ģimnāzijas, Krāslavas pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas audzēkņi, kas sasniedza vislabākos rezultātus Krāslavas
novada konkursā. Septiņi daiļlasītāji un trīs teātra kolektīvi aizstāvēja
mūsu novada godu Preiļos.
Rezultāti nevar neiepriecināt. Žūrija, kas šogad izcēlās ar īpašu stingrību, piešķīra teātra kolektīviem „Vārna” (Krāslavas Valsts ģimnāzija,
vadītāja Daina Andžāne), „Nerrs” un „Aina” (Krāslavas Varavīksnes vidusskola, pedagogi Irēna Gončarova un Andrejs Jakubovskis) trešās pakāpes diplomus. Daiļlasītāji uzstājās veiksmīgāk: Emīls Grišāns, Madara Ērika Daņiļeviča (Krāslavas pamatskola, pedagogi Anita Teiviša,
Valentīna Geka), Evelīna Krista Sitnika, Paula Peipiņa (Krāslavas Valsts
ģimnāzija, pedagogi Daina Andžāne, Ingrīda Grišāne), Jurģis Jākobsons
(Indras pamatskola), Iļja Gavrikovs (Krāslavas Varavīksnes vidusskola)
ieguva otrās pakāpes diplomus, bet Alīna Valtere (Krāslavas pamatskola, skolotāja Ligija Mačuļska) izcīnīja pirmās pakāpes diplomu.
Sveicam visus dalībniekus un viņu skolotājus un novēlam radošus panākumus arī turpmāk!
Andrejs Jakubovskis

CILDINĀM DABAS
SKAISTUMU,
KULTŪRAS DAUDZVEIDĪBU,
SAVU ĢIMENI

Ar mērķi stiprināt bērnu un jauniešu patriotismu un valstisko apziņu, bagātināt kultūrvēsturisko pieredzi, veicināt radošo spēju attīstību, iniciatīvu
izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem,
Krāslavas novada bērni un jaunieši aktīvi uzsākuši līdzdarbošanos Latvijas
100-gades svinību ietvaros, šopavasar piedaloties Valsts izglītības satura
centra organizētajā Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkursā
„Latvijas toņi un pustoņi”.
Krāslavas bērnu un jauniešu centrā līdz 12. aprīlim skatāma mākslas izstāde „Krāslavas novada toņi un pustoņi”. Tās darbu autori jau saņēma vērtējumu un saldās balvas 31. marta svinīgajā pasākumā, kad notika arī tērpu
kolekciju skate. Laureāta diplomu, iegūstot no žūrijas maksimālo punktu
skaitu, saņēma Jana Kitoka no Krāslavas Valsts ģimnāzijas par kolāžu „Latgales krāsas”, 1. pakāpes diplomus vizuālo darbu kategorijā ieguva Kristīne Borisova no Indras pamatskolas, Gabriela Cimmermane no Krāslavas
pamatskolas un Benita Daniela Daugerte no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Vizuāli plastiskās mākslas darbu kategorijā laureāti ir četri: BJC pulciņa
„Vilna Brīnumdare” audzēknes Laura Mežiņa ar darbu „Mūsu gardums”
un Jolanta Markeviča ar darbu „Ezeru dzelmju bagātība” (abi darbi ﬁlcēšanas tehnikā), dekoratīvo sveču liešanas pulciņa audzēkne Lāsma Kumpiņa
ar darbu „Grāfu Plāteru pils” (sveces) un pulciņa „Raibais dzenis” audzēkne Samanta Gailiša ar darbu „Ieeja vēsturē” (veidošana no polimērmāla).
1. pakāpes diplomus saņēma kluba „Saulessvece” audzēkne Margarita
Fomina par darbu „Adamovas taka” (ģipsis), aušanas pulciņa audzēknes
Samanta Prikšāne „Četras māsas” un Laura Mežiņa „Augsim stiprās ģimenēs” (aušana, šūšana), papīra plastikas pulciņa audzēkņu Karīnas Bobičas,
Alīnas Aleksandrovičas, Guntara Vorslova, Viktorijas Rutkovskas, Gabriela Misjūna, Viktorijas Survilo un Lanas Isakas kolektīvais darbs „Galdiņ,
klājies!” (papjēmašē tehnikā), pulciņa „Vilna Brīnumdare” audzēkņu Bernadettas Podjavas, Aleksandras Korovajas un Gunitas Upenieces kopdarbs
„Brīnumainais sapnis”.
Kārtējo reizi savos radošajos darbos žūrijai nelika vilties meitenes, kuras Krāslavas BJC pulciņus apmeklē vairāk par sešiem gadiem. Pulciņa
„Papīra plastika” audzēkne Evelīna Saksone par darbu „Nāciet ciemoties!”
un suvenīru pulciņa audzēkne Sandra Gaiļeviča par darbu pērlīšu aušanas
tehnikā „Latgales rokas sprādzes ritmi” saņēma 1. pakāpes diplomus.
Novada izglītības iestāžu interešu izglītības mākslas jomas pulciņu audzēkņi darbos akcentēja savam pagastam, Krāslavai, Latgalei un Latvijai
raksturīgo vidē, dabā, arhitektūrā, dažāda veida kultūrvēsturiskajā mantojumā, folklorā, etnogrāﬁjā, rakstu zīmēs, sabiedrībā, sapņos… Izglītības
iestāžu mākslas pedagogu sadarbība un pieredzes apmaiņa arīdzan nav
mazsvarīgs faktors audzēkņu - konkursa dalībnieku motivēšanā un atbalstā
iesaistīties interešu izglītības pulciņos. Paldies skolotājām Ērikai Urbanovičai, Jevgēnijai Sergejenko, Vijai Plotkai, Ingai Skerškānei, Žannai Garbrēderei, Larisai Kizjalo un Ainai Gubai.
Labākie Krāslavas novada izstādes darbi tiks nogādāti uz Latgales
kultūrvēsturiskā novada konkursu, kas notiks aprīļa nogalē Preiļos, tur
arī būs skatāma tērpu kolekciju skates 2. kārta, kurā piedalīsies visas
trīs kolekcijas.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

FINĀLA DESMITNIEKĀ

Pēc sīvas mērošanās spēkiem pavārmākslā, patstāvīgi gatavojot maltīti, „Rimi” organizētajā skolu
konkursā „Gardēžu klase” iekļuvušas 10 klases no
visas Latvijas, tostarp Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klase. Konkursa ﬁnālā katra klase piedalīsies meistarklasē, ko vadīs Latvijā labi zināmi pavāri un ēst gatavošanas eksperti – Rimi Gardēži. Tajā
pavārmākslas eksperti skolēniem stāstīs ne tikai par
veselīgu un sabalansētu uzturu, bet arī atklās dažādus
gardu maltīšu pagatavošanas noslēpumus.
Konkursa pusﬁnālā, kas norisinājās no 4. līdz 13.
aprīlim, piedalījās trīsdesmit klases no dažādām Latvijas skolām. Tā ietvaros skolēniem bija uzdevums
pašu spēkiem pagatavot veselīgu maltīti no produktiem, kurus sarūpējuši Rimi Gardēži. Jauniešu gatavotās maltītes, kuru tapšanas process tika iemūžināts
gan foto, gan video, žūrija vērtēja pēc tādiem kritērijiem kā maltītes noformējums, receptes atbilstība
veselīga uztura pamatprincipiem, kā arī precizitāte
un higiēnas prasību ievērošana darba izpildē. Novērtējot visus pusﬁnāla dalībnieku iesūtītos darbus,
Rimi Gardēži noteica desmit prasmīgākās un zinošākās klases, kas turpinās dalību konkursa ﬁnālā un
cīnīsies par Gardēžu klases titulu.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klase konkursa pusﬁnālā gatavoja gan vairākus siltos ēdienus,
gan uzkodas. Skolēni konkursa žūriju pārsteidza ar
veselīgu zirņu biezzupu, pildīto vistu ar rīsiem un

grilētiem dārzeņiem īpašā mērcē, grūbu un kviešu
biezputrām, pupiņu salātiem ar dārzeņiem un zaļumiem, kā arī zaļo veselības kokteili.
Konkursa „Gardēžu klase” pirmās sezonas ﬁnālam,
kas norisināsies no 20. aprīļa līdz 12. maijam, Rimi
Gardēži pēc klašu iegūtajiem punktiem un konkursa
nolikumā izvirzītajiem kritērijiem nākamajai kārtai
ir izvirzījuši 10 klases. Fināla meistarklasēs, cīnoties
par Gardēžu klases titulu, skolēni no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.b klases apliecinās un iegūs
plašākas zināšanas par veselīgu uzturu, kā arī kopā ar
Rimi Gardēžiem taisīs veselīgu un gardu maltīti. Trīs
entuziastiskākās un meistarīgākās klases - ﬁnālistes,
kurām visveiksmīgāk būs izdevies apliecināt savas
zināšanas par veselīgu uzturu un mīlestību uz pašu
gatavotu ēdienu konkursa noslēgumā – 19. maijā –
saņems „Rimi” dāvanu kartes 150 eiro vērtībā.
Savukārt visi pusﬁnālisti, kas konkursā iesnieguši
savu pastāvīgi gatavoto maltīšu foto un video receptes, līdz 12. maijam cīnīsies par līdzjutēju simpātiju
balvu – „Rimi” dāvanu karti 100 eiro vērtībā. To iegūs klase, kuras foto vai video Rimi Bērniem Facebook lapā būs saņēmis visvairāk Facebook lietotāju
reakciju „like” un „share”.
Inga Bite,
SIA „Rimi Latvia”
sabiedrisko attiecību vadītāja

MAZIE DEJOTĀJI ATNĀCA PATEIKT PALDIES!

Pirmdien Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks tikās ar Krāslavas
pamatskolas 4. klases audzēkņiem un pamatskolas deju kolektīvu vadītāju Intu Beikuli,
kuri ieradās pateikties pašvaldībai par atbalstu jaunu tautas tērpu iegādei Krāslavas
pamatskolas dejotājiem.

Lielā delegācija tika sagaidīta domes zālē, zēni un meitenes
nosēdināti pie domes sēžu galda,
pacienāti ar sulu un saldumiem.
Bērni ar lielu interesi noskatījās
īsﬁlmu par Krāslavu un bija pārsteigti, cik skaista ir mūsu pilsēta
no putna lidojuma!
Turpinājumā domes priekšsē-

dētājs Gunārs Upenieks mazajiem
viesiem īsi pastāstīja, kā notiek
domes sēdes. Bērni arī uzzināja
par dažiem pašvaldības darbiem,
kas varētu būt interesanti viņiem
un viņu vecākiem. Pie pamatskolas top sporta zāles piebūve, kas
būs ar labu sporta aprīkojumu. Savukārt pie Krāslavas ģimnāzijas
tuvojas nobeigumam peldbaseina
izbūves darbi. Pašvaldības vadība
domā, kā šo objektu padarīt pieejamu arī lauku bērniem, kurus
varētu organizēti atvest uz pilsētu.
Šogad taps stadions sporta aktivitātēm, ieplānota bērnu pilsētiņa
aiz ēkas, kurā atrodas Nodarbinātības valsts dienests. Ziemā mūsu
pilsētā īslaicīgi darbojās arī slidotava, izbaudīt slidotprieku ilgāku
laiku neļāva laika apstākļi. Iespē-

jams, nākotnē varēs ierīkot slidotavu ar ledus saldējamo iekārtu,
bet šo jautājumu izskatīs jaunievēlētais deputātu sastāvs.
G. Upenieks: „Krāslavā dzīvo
aptuveni 8,5 tūkstoši cilvēku un
apmēram tikpat - laukos. Diemžēl
lauku pagastos paliek mazāk bērnu, bet pilsētā pamatskola noteikti
pastāvēs un tiks modernizēta. Es
ceru, ka jūsu attieksme pret savu
skolu vienmēr būs laba un jūs
gribēsiet gan čakli mācāties, gan
kārtīgi sportot. Aicinu izmantot
visas iespējas, ko ikdienā piedāvā izglītības iestādes un kuras pēc
tam dzīvē noderēs!”
Juris Roga,
autora foto
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BĒRNI MĀCĀS NEBAIDĪTIES
PIEŅEMT LĒMUMUS

Mūsdienu sabiedrības dzīves dinamika pieprasa jaunu pieeju pasākumiem izglītības jomā. Mācību un
audzināšanas darbā par pedagogu
darba prioritāti kļūst harmoniskas
un vispusīgas personības attīstība,
veidojot prasmi atrast savu vietu
mūsu strauji mainīgajā pasaulē.
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
vienmēr cenšas iet kopsolī ar laiku, tāpēc līdztekus jau esošajām
mācību priekšmetu programmām
piedāvā saviem skolēniem dažādas
jaunas mācību formas un metodes.
Apgūstot „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas
virziena mazākumtautību programmu”, paralēli obligātajiem mācību
priekšmetiem mūsu pirmklasnieki
vienu reizi nedēļā apmeklē fakultatīvu „Matemātiskā loģika”. Šis fakultatīvais kurss ir paredzēts visiem
skolēniem, nevis tikai tiem, kas ir
īpaši apdāvināti matemātikā. Lai
maksimāli ieinteresētu bērnus, nodarbībās tiek izmantoti neparasti un
izklaidējoši uzdevumi. Nodarbībās,
kas notiek spēles formā, skolēni jau
iemācījās:
- orientēties telpā;
- salīdzināt un apvienot priekšmetus grupās pēc noteiktām pazīmēm;
- noteikt atšķirības priekšmetu
rindā vai grupā;
- atrast liekos priekšmetus pēc noteiktām pazīmēm.
Šajās nodarbībās liela uzmanība
tiek pievērsta tādu prasmju attīstīšanai, kas palīdz veidot loģiskās
ķēdes, lai risinātu uzdevumus.
Piemēram, skolēni daudz strādā ar
interaktīvo tāfeli, jo vizuālo tēlu
izmantošana dod iespēju veiksmīgi
risināt pat vissarežģītākos loģiskos uzdevumus. Fakultatīvs attīsta
pirmklasnieku loģisko domāšanu,
uzmanību, iztēli, atmiņu, palīdz ne
tikai labāk izprast matemātiku, bet
arī daudz veiksmīgāk apgūt jebkura cita mācību priekšmeta pama-

sludinājumi
 Pārdod 2-stāvu bērnu koka gultu
80x200, 2-guļamo gultu180x200,
piekaramos plauktus (vaļējus), lielu
galdu 100x200, metāla loksni 4,5
mm, lietotu elektromotoru, grīdas
svarus līdz 1000 kg, mēbeļu ražošanas atliekas, lietotas metāla caurules.
T. 29517757.
 Pērk zemi (lauku māju) skaistā
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa
uzreiz. T. 29634979.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas
diagnostika un remonts. Jebkuru
turbīnu (turbokompresoru) remonts
(kravas automobiļi, vieglie auto,
traktori). T. 29413904.
 Auto datoru diagnostika un remonts. Т.27745005.
 Televizoru remonts. Bijusī darbnīca Miesnieku ielā. T. 29703639.
Germans.
 Pērk senlietas: ordeņus, cara
laika rubļus, zobenus, koka un metāla ikonas, svētbildes, porcelāna ﬁgūriņas, grāmatas u.c. T. 22433510.

tus. Bērni mācās domāt patstāvīgi,
nebaidīties pieņemt lēmumus. Tas,
protams, palīdzēs viņiem labāk risināt arī dažādas problēmas, kas rodas dzīves ceļā.
Bērni apmeklē ne tikai nodarbības matemātiskajā loģikā, ko vada
skolotāja Rita Kamola, bet arī šaha
un dambretes nodarbības (skolotājs
Ēriks Zaikovskis).
Tika izveidota grupa „Leļļu teātris” (skolotāja Iveta Putāne). Mūsu
pirmklasnieki tagad ir apguvuši
skaistu latviešu valodu un labas skatuves kustības prasmes.
Arī otrajā klasē skolēniem ir paredzēta ne tikai noteikto mācību
priekšmetu apguve, viņus gaida
robotikas nodarbības (skolotājs Jānis Stepiņš) un datorikas stundas
(skolotāja Ilona Kolodnicka), kā arī
izglītojoši eksperimenti dabaszinību jomā (skolotāja Rita Kamola un
Ēriks Zaikovskis), mēģinājumi un
uzstāšanās bērnu teātrī (skolotāja
Iveta Putāne).
Par veiksmīgu darbu liecina arī
skolēnu sasniegumi: šogad Krāslavas
novada matemātikas olimpiādē mūsu
pirmklasnieki izcīnīja 1. un 3. vietu.
Ņemot vērā iegūtos pozitīvos
rezultātus, Krāslavas Varavīksnes
vidusskola plāno turpināt „Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību
un tehnikas virziena mazākumtautību programmas” īstenošanu arī nākamajā mācību gadā.
Klasi, kas apgūs „Pamatizglītības
matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programmu” 2017. gadā, vadīs skolotāja
Ludmila Konopļa.
Klasi, kas apgūs „Pamatizglītības
mazākumtautību izglītības programmu” 2017. gadā, vadīs skolotāja Daina Strupiša.
Kontakttālrunis: skolas sekretāre
– 65681468.
Ilona Kozačuka,
direktores vietniece mācību

 Pērkam vecus mopēdus, motociklus jebkurā stāvoklī, kara laika
priekšmetus, ķiveres, kastes, munīciju. T. 22433510, diamond2000@
inbox.lv
 Jūsu kāzu video, kā arī citu saviesīgu pasākumu ﬁlmēšana. Noﬁlmētā
materiāla montāža. Videoklipu veidošana. Foto slaidšova veidošana.
Radoša pieeja ikvienam klientam.
Pārrakstu videokasetes DVD formātā. Audiokasešu ierakstu konvertēšana ciparu formātā (mp3). www.
artstudio95.com; t. 26113738.
 Pārdod māju Krāslavā (centrālais
ūdensvads, kanalizācija, boileris,
garāža, laba piekļuve mājām). T.
22156791.
 Pārdod autobagāžnieku, sēdekļus
- aizmugurējo un vidējo (Chrysler),
bagāžnieka aizklāju (Volvo X70),
datorgaldu, jaunus dekoratīvos
diskus (R15), ģitāru. Viss atrodas
Krāslavā. T. 27557714.
 Atrasts atslēgu saišķis, vērsties
Sarkanā Krusta Veselības istabā
(Vienības ielā 63 - 18). T.26821516.
 Pārdod 2-vietīgu alumīnija laivu.
Zvanīt vakaros. T. 27557714.
 Pārdod sadzīves tehniku un mēbeles no Vācijas. T.22053960.
 Pārdodu medu (3 l, 15 eiro), svarus (500 kg – 80 eiro), zirga ratus,

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

VIEGLATLĒTU STARTI ZIEMAS SEZONĀ

Visaugstākos sasniegumus šoziem izdevies sasniegt
2001. g. dz. Artūram Šarkovičam. Baltijas valstu čempionātā U-18 vecuma grupā Šauļos viņš Latvijas izlases sastāvā izcīnīja divas zelta medaļas. Tāllēkšanā
Artūrs sīvā cīņā uzvarēja, aizlecot 6.87 m un apsteidzot 2. vietas ieguvēju no Lietuvas par 3 centimetriem,
trešās un ceturtās vietas ieguvējiem izdevās 6.80 m tāli
lēcieni. Trīssolī Artūrs jau otrajā mēģinājumā izvirzījās vadībā un uzvarēja ar rezultātu 14.05 m (2.vieta –
13.70 m un 3.vieta – 13.69 m). Turklāt Artūrs šoziem
kļuva par divkārtējo Latvijas čempionu U-18 vecuma
grupā, kā arī par Rīgas jaunatnes čempionāta divkārtējo uzvarētāju un Rīgas pieaugušo čempionāta bronzas
medaļas ieguvēju trīssoļlēkšanā.
U – 18 vecuma grupā 2. vietu 500 g šķēpa mešanā izcīnīja Katrīne Tračuma ar pieticīgu rezultātu
– 37.40 m, taču jāņem vērā, ka tas sasniegts grūtos
ziemas apstākļos, cīnoties ar stipru pretvēju. Uzvarētājas rezultāts – 38.90 m.
5. vieta Latvijas čempionāta 6 kg lodes grūšanā U-20 vecuma grupā Andrim Spalvim – 13.13 m,
kas viņam ir jauns personiskais rekords 2. sporta klases normatīva līmenī. Andris šoziem arī izmēģināja
savus spēkus 7 kg lodes grūšanā Latvijas Vieglatlētikas savienības kausā (LVS) Kuldīgā un ieguva 5.
vietu - 11.80 m.
U-16 vecuma grupā, lai piedalītos Latvijas čempionātā, jāizpilda, vismaz 3. sporta klases normatīvs,
kas izdevās četrām krāslavietēm. Pēc slimības startēja Sabīne Hološina un tāpēc ieguva tikai 6. vietu

SLĒPOTĀJIEM SEZONA
NOSLĒGUSIES

11.-12. martā Madonā notika Latvijas čempionāta
noslēdzošais trešais posms distanču slēpošanā. Pēc
ilga pārtraukuma sportisti sacentās komandu sprintā
(divi dalībnieki), kurā katrs slēpoja trīs posmus, mainoties ik pēc apļa.
Elites grupā starp sievietēm Sņežana Jegorčenko
un Natālija Kovaļova izcīnīja sudraba medaļas. Jaunāki slēpotāji sacentās stafetē, kurā piedalījās trīs
sportisti. Jana Volka, Anastasija Kižlo un Līga Volka
ieguva 5.vietu starp 2003.-2004. g. dzimušām slēpotājām.
25. martā slēpotāji noslēdza sezonu Daugavpilī
sprinta distancē. Stropu sporta un atpūtas parkā šo-

lodes grūšanā (3 kg) - 10.70 m. Jāatzīmē, ka Sabīne
pirms šīm sacensībām uzvarēja LVS kausā Kuldīgā
jaunietēm ar rezultātu – 11.24 m un izcīnīja 2. vietu Rīgas jaunatnes čempionātā ar jaunu personisko
rekordu - 11.85 m. Daniela Timma šoziem startēja
trijās disciplīnās. Latvijas čempionātā augstlēkšanā viņai ir 1.50 m un 7. vieta. Tāllēkšanā neizdevās
precīzi trāpīt uz dēlīša, un ar rezultātu 4.73 m tikai
12. vieta. 60 metru barjerskriešanā arī neizdevās noskriet bez kļūdām – un ar rezultātu 10.11 sek. - 14.
vieta. Katrīnei Ļaksai 16. vieta augstlēkšanā – 1.40
m. Anna Monska LČ nepiedalījās slimības dēļ, bet
Rīgas jaunatnes čempionātā uzstādīja jaunu personisko rekordu augstlēkšanā – 1.48 m un ierindojās
7. vietā.
U-14 vecuma grupā, lai kvaliﬁcētos Latvijas čempionātam, jaunajiem vieglatlētiem vajadzēja izcīnīt
vietu labākajā pieciniekā savā, Latgales zonā. Vēl
seši dalībnieki tika pielaisti pēc labākā rezultāta.
Latvija ir sadalīta četrās zonās – Kuldīga, Jēkabpils,
Limbaži un Rīgas pilsēta. Mūsu sportistiem atlases
sacensības notika Jēkabpilī, kur piedalījās sportisti
no 13 novadiem. Izcīnīt ceļazīmes uz Latvijas čempionātu izdevās četriem mūsu novada sportistiem
– Līvai Mārai Mukānei, Ditai Plotiņai, Aigaram
Ostapko un Aigaram Staņevičam. Visaugstāko rezultātu uzrādīja Līva Māra Mukāne augstlēkšanā, kura
pārlēca 1.30 m un ierindojās 14. vietā.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas direktora vietniece
gad tika izveidots un uzbērts mākslīgs sniegs 400 m
posmā, kas pavasarī dod iespēju pagarināt sezonu un
ziemas laikā, neskatoties uz mainīgiem laika apstākļiem, nodrošina pastāvīgu iespēju slēpot un pilnveidot sevi. Mākslīgu sniegu Latvijā izmanto vairāki
slēpošanas centri.
Starp 2004.-2005. gada dzimušām meitenēm otro
vietu ieguva Līga Volka, trešo vietu - Jana Volka.
Starp 2006. gada dzimušām un jaunākām meitenēm visu pjedestālu ieņēma Natālijas Kovaļovas
audzēknes. Pirmo vietu izcīnīja Martīne Djatkoviča,
otro vietu ieguva Evija Radivinska un trešo – Marija
Tumaševiča.
Paldies visiem audzēkņiem par neatlaidību un
sportisku azartu, kā arī vecākiem par atbalstu!
Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere

KRĀSLAVAS SKOLU VOLEJBOLA KOMANDAS LĀSES KAUSĀ 2017
Lāses kausa izcīna šosezon notika 8. aprīlī jau sešpadsmito reizi, un tās ir vienas no populārākajām jaunatnes sacensībām, kuras Latvijas Volejbola federācija rīko vispārizglītojošajām skolām. Finālsacensības
tradicionāli tiek organizētas Rīgā, Olimpiskajā Skonto
hallē, un ir kļuvušas par volejbola svētkiem, jo paralēli
volejbola sacensībām, kas vienlaicīgi notiek 16 laukumos, bērniem un jauniešiem ir iespēja pierādīt sevi arī
dažādās atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs.
Šogad tajās startējušas 76 pilsētu un novadu, kā arī 6
Rīgas rajonu un priekšpilsētu 269 skolu 618 komandas,
kurās kopā tika pieteikti 5430 dalībnieki.
Tiesības startēt ﬁnālsacensībās Rīgā izcīnīja trīs komandas no Krāslavas Valsts ģimnāzijas: 10.-12. klašu
meiteņu un jauniešu, un 9. klašu meiteņu komanda, kā
arī pirmo reizi ﬁnālsacensībās piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. klašu zēnu komanda.
Startus Krāslavas vispārizglītojošām skolām šogad
var novērtēt kā ļoti rezultatīvus. 31 komandas konkurencē 11.vietā ierindojās KVĢ jauniešu komanda,

15.vietu ieguva KVĢ jaunietes un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8.- 9. klašu zēnu komanda, 25.vietā ierindojās KVĢ 9. klašu meiteņu komanda.
Krāslavas Valsts ģimnāzija tika svinīgi godināta ar
piemiņas kausu un vērtīgām balvām – volejbola bumbām, tā bija viena no tām Latvijas skolām, kas uzvarēja
nominācijā „Trīs skolas, kuras startējušas ar lielāko komandu skaitu 1.posma sacensībās”, kā arī tika atzīmēta
kā viena no piecām skolām, kuras startēja ﬁnālsacensībās ar lielāko komandu skaitu.
Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai un sporta skolotājiem I. Lukšam un I. Bernātei
par atbalstu, organizējot „Lāses kausa 2017” 1. posma
sacensības, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam un skolas administrācijai, klašu audzinātājām, skolēniem un skolēnu vecākiem par sadarbību
un atbalstu, bet Krāslavas novada domei - par iespēju
piedalīties sacensībās, nodrošinot transportu.
Natālija Raudive, Krāslavas novada
sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītāja

4. maijā Krāslavā

No 8.00 – Pavasara gadatirgus Ostas ielā, M.Tirgus ielā
Pilsētas laukumā:
10.00 – skrējiens apkārt Krāslavai, reģistrācija 8.45 – 9.20
- mākslas akcija bērniem “Es esmu Latvija”
- pašdarbības kolektīvu koncerts
grābekli (ārdītāju), ecēšas, arklus,
sakas. T. 26363427.
 Ir vajadzīgi ﬂīzētāji darbam Vācijā. T. 15781877556.
 Pērk automobili (VAZ 2103,
2016), riepas - 75/80 R16, skūteri
pēc avārijas. T. 26597732.
 Meklēju vidēja vecuma sievie-
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4. maijā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras
namā notiks Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīts senioru atpūtas
vakars. Pasākumā piedalīsies pašdarbības kolektīvs no Daugavpils novada. Neaizmirstiet
paņemt līdzi labu garastāvokli un groziņu!

ti. Ja prasa atzvanīt, neatbildu. T.
22414624.
 Steidzami meklē viesmīli darbam kafejnīcā. T. 29112899.
 Šūšanas cehs piedāvā darbu šuvējai ar pieredzi, nodrošinām - garantētu darba samaksu un bonusus
par kvaliﬁcētu darbu. T.26980956.
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Biedrība „Stariņš”
sveic dzimšanas dienā
Zinaīdu Semjonovu
un Guntu Brazeviču!
Lai katrs mēnesis ir panākumu
pilns, katra nedēļa - ar veiksmi, katra stunda - ar labu garastāvokli, lai
katra minūte ir izdzīvota pilnībā!
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