www.kraslavasvestis.lv

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SKRĒJIENA APKĀRT KRĀSLAVAI UZVARĒTĀJI
4. maijā notika tradicionālais piecu kilometru skrējiens
apkārt Krāslavai, kurā drīkstēja piedalīties visi skriet gribētāji, saņemot starta numuru sacensību vietā, sekretariātā, 18. novembra laukumā. Šogad skrējienā piedalījās
223 dalībnieki, kuru uzrādītie rezultāti apskatāmi tīmekļa
vietnē sportskraslava.lv un kraslavasvestis.lv.
Skrējiena uzvarētāji atbilstošajā vecuma grupā
s11 Valērija Silakova 24:29,0 (Robežnieki, 2007. dz.g.)
s13 Līga Volka 22:19,1 (Krāslavas pamatskola, 2004.
dz.g.)
s15 Aļona Čubreviča 23:13,2 (Aleksandrova, 2002.
dz.g.)
s17 Jana Poļaka 22:08,9 (Dagda, 2001. dz.g.)
s29 Natālija Kovaļova 20:40,5 (Krāslava, 1993. dz.g.)
s39 Tatjana Kozačuka 24:40,0 (Krāslava, 1979. dz.g.)
s40+ Marina Dorožko 26:06,0 (Krāslava, 1966. dz.g.)
Seši labākie rezultāti dāmām
Natālija Kovaļova 20:40,5 (1993. dz.g.)
Kristīne Semjonova 21:36,6 (1997. dz.g.)

Jolanta Konstantinoviča 21:41,7 (1998. dz.g.)
Jana Poļaka 22:08,9 (2001. dz.g.)
Līga Volka 22:19,1 (2004. dz.g.)
Gaļina Guževa 23:07,9 (1989. dz.g.)
v11 Daniels Kazakevičs
21:28,0 (Dagda, 2006. dz.g.)
v13 Valērijs Čurgelis 20:38,0 (Varavīksnes vsk., 2005.
dz.g.)
v15 Kirills Kižlo 19:57,2 (Varavīksnes vsk., 2002. dz.g.)
v17 Vilmārs Settarovs 18:51,8 (Daugavpils, 2000. dz.g.)
v29 Arnolds Japiņš 17:00,5 (Šķeltova, 1993. dz.g.)
v39 Arnis Paškevičs 17:23,0 (Šķeltova, 1987. dz.g.)
v40+ Uldis Pastars 18:10,0 (Daugavpils, 1966. dz.g.)
Seši labākie rezultāti kungiem
Arnolds Japiņš 17:00,5 (1993.dz.g.)
Arnis Paškevičs 17:23,0 (1987.dz.g.)
Sandis Jakovelis 17:27,5 (1999.dz.g.)
Dāvids Kovaļevskis 17:43,2 (1994.dz.g.)
Ronalds Krams 17:51,1 (1993.dz.g.)
Reinis Andžāns 18:04,9 (1999.dz.g.).
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PAGASTOS TURPINĀS
GRANTS CEĻU PĀRBŪVES DARBI
Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot projektus ELFLA ﬁnansēta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros. Aprīlī jau ir uzsākti ceļu pārbūves darbi Kombuļu un
Krāslavas pagastā, kā arī tuvākajā laikā sāksies darbi Izvaltas pagastā.
Atbilstoši pasākuma nosacījumiem tiek veikta to pašvaldības grants
ceļu pārbūve, kas apstiprināti Krāslavas novada attīstības programmā
2012. - 2018. gadam un noteikti kā prioritārie ceļi pagastos, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi uzlabojot arī iedzīvotāju dzīves
vidi.
Kombuļu pagastā tiek veikta ceļa „Kombuļi - L.Zīmaiši” posma 0,00
– 3,94 km pārbūve, Krāslavas pagastā pārbūvē ceļa „Kalte - Krasnoļenka” posmu 1,00 – 2,79 km un Izvaltas pagastā uzsāks ceļa „Kalvīši
- L.Gengeri - Mazie Suveizdi - Izvalta” posma 0,00 – 1,70 km pārbūvi.
Ceļu pārbūve notiek Krāslavas novada domes projekta ietvaros, kurā
ELFLA ﬁnansējums veido 90% no kopējām projekta attiecināmajām
izmaksām, Krāslavas novada dome sedz atlikušos 10% un investē pašvaldības līdzekļus, ja ceļu pārbūves laikā rodas neparedzētie izdevumi.
Ceļu pārbūves darbus paredzēts īstenot līdz šī gada jūlija beigām.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
projektu speciāliste

2. maijā Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis” notika Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienai veltīti
Baltā galdauta svētki.
Pavasaris nesteidzas iepriecināt
mūs ar sauli un siltumu, bet, neskatoties uz to, Krāslavā jau tika
uzsākta pavasara puķu stādīšana
pilsētas puķu dobēs.
Puķu iestādīšana dobēs, podos
un piramīdās šogad aizkavējusies sakarā ar pārāk zemu gaisa
temperatūru. Taču valsts svētku
dienās pilsētu izdaiļoja aptuveni 4
tūkstoši atraitnīšu stādu. Šie augi
ir izturīgi pret aukstumu, un katru
pavasari tieši šīs puķes ir pirmās,
kas rotā puķu dobes mūsu pilsētas
teritorijā.
„Iepriekšējos gados puķu stādīšana norisinājās jau aprīļa otrajā
dekādē, Lielās Talkas laikā, tāpēc

šajā darbā iesaistījās arī tie pilsētas iedzīvotāji, kas vēlējās strādāt
pilsētas labā. Šogad nelabvēlīgo
laika apstākļu dēļ mūsu plāniem
nebija lemts īstenoties, un tagad
ir jāiztiek tikai ar pašu spēkiem,”
pastāstīja p/a „Labiekārtošana K”
darbiniece Marija Kizjalo.
Pirmās puķes tika iestādītas pilsētas centrālajā daļā, un jau priecē
garāmgājējus. Sarūgtina tikai tas
fakts, ka daži nadzīgi pilsētnieki jau paspēja izrakt puķes, kas
nesen bija iestādītas Sv.Ludvika
laukumā.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Mazie un lielie pīlādzēni sapulcējās kopā, lai atklātu jaunu vides
objektu, kurš tapa īpaši šiem svētkiem - „„Pīlādzīša” brīnumkoks
Latvijas simtgadei”. Vides objekta dizaina idejas autore ir iestādes
skolotāja Aija Trunoviča-Stivriņa, bet šo ideju īstenoja metālā
SIA „GSK” metinātājs Dmitrijs
Čunčuls. Skanot dziesmai par
Krāslavu bērnu izpildījumā, iestādes vadītāja Svetlana Rukmane
pārgrieza atlasa lentīti un pasniedza pateicības rakstus SIA „GSK”
valdes loceklim Aleksandram Savickim par atbalstu un veiksmīgu
sadarbību ar Krāslavas novada PII
„Pīlādzītis” un SIA „GSK” metinātājam Dmitrijam Čunčulam par
augstu meistarību, radošu pieeju

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
iniciatīvas īstenošanā.
Pasākuma turpinājumā visi
bērni mielojās ar pašgatavotām
sviestmaizītēm, pavāru sarūpētiem pīrādziņiem un tēju pie
baltiem galdautiem uzklātajiem
galdiem skaistu melodiju pavadījumā. Audzēkņiem pasākums

patika, tātad Baltā galdauta svētki
izdevās!
Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis”
vadītājas vietniece
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aktuālā informācija
KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
SIA „DOVA” VEIKS ATKRITUMU
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
APSAIMNIEKOŠANAS MAKSAS PĀRRĒĶINU

2017. gada 2. maijā notika Administratīvās komisijas
Krāslavas novada dome un SIA „DOVA”
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāinformē,
ka sadzīves atkritumu poligona
pumu lietas:
„Cinīši”
operators,
veicot sadzīves atkri- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu E.U., dzim.1995. g. un
tumu
apsaimniekošanu
poligonā, ir paR.S., dzim. 1957.g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā katram,
lielinājis
atšķiroto
atkritumu
apjomu, kā
bet V.N., dzim.1958.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
rezultātā
atbilstoši
Atkritumu
apsaimnie- par dzīvesvietas nedeklarēšanu Ļ.V., dzim.1948.g. un A.S.,
košanas
likuma
regulējumam
par 2017.
dzim.1990.g., lietvedība tika izbeigta;
gada
1.
pusgadu
tiks
samazināta
atkritu- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā I.B., dzim.1963.g.,
mu
apsaimniekošanas
maksa.
tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā, bet R.S., dzim.1950.g., tika
uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu A.S., dzim.1972.g., tika izteikts brīdinājums, bet K.Č., dzim.1969.g., tika uzlikts naudas sods 7
EUR apmērā;
- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā T.T.,dzim.1988.g.,
tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā, bet V.Č., dzim.1945.g., lietvedība tika izbeigta;
- par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem vai dzīvnieku nogalināšanas prasību pārkāpšanu D.K., dzim.1991.g., tika uzlikts naudas sods
100 EUR apmērā.
Trīs administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 2017. gada 6. jūnijā plkst.13.00 Krāslavas novada
domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU APRĪLĪ
Sastādīti 23 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par medību, zvejas
un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par namīpašumu neuzturēšanu kārtībā, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par dzīvesvietu nedeklarēšanu, 1 par sīko
huligānismu, 2 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vieta alkohola reibuma
stāvoklī, 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu
vai atrašanos alkoholisko dzērienu, ja to izdarījis nepilngadīgais, 1 par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpšanu, 2 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu un
11 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 42 rakstiskie iesniegumi un atstrādāti 244 izsaukumi, notika
proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas piecas administratīvās lietvedības. Aprīlī tika pieņemti 39 apmeklētāji.
Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas)
-13.
Tika veikti 10 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Krustaceļa
laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 3 cilvēkus Daugavpils
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. Kā arī viens nepilngadīgais
tika nogādāts VSIA Bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā „Ainaži”.
Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja trīs klaiņojošos suņus un četrus kaķus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 32 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika
izcelti un pēc akta iznīcināti 24 nelikumīgi zvejas rīki.

Sadzīves atkritumu apsaimniekotājs Krāslavas
novada pašvaldības teritorijā - SIA „DOVA” - veiks
atkritumu apsaimniekošanas maksas pārrēķinu šādā

PIEDALIES KONKURSĀ!
2018. gadā no 8. līdz 15. jūlijam Krāslavā
norisināsies pasaules latviešu kustības 3x3
saiets, kas pulcē kopā latviešus no trim pusēm - Latvijas, Austrumiem un Rietumiem,
lai satiktos trīs paaudzēs - bērni, vecāki un
vecvecāki un stiprinātu īsti latvisku garu.
Latvijā ik vasaru nedēļas garumā notiek
divi vispasaules latviešu ģimeņu saieti
„Trīsreiztrīs”.
Krāslavas 3x3 saietā turpināsim kopt latviskās
un ģimeniskās vērtības, domāt un dzīvot zaļi. Klaida latviešiem, dzīvojot dažādās zemēs, ir atšķirīga
dzīves pieredze, bet šeit, 3x3, mēs būsim visi kopā
gan no rietumu zemēm, gan no Krievijas - pat Sibīrijas, lai saprastu, kas mūs šķir un kas mūs vieno, lai
apzinātos to kopīgo pamatu, kādēļ mēs, arī dzīvojot
zemeslodei otrā pusē, joprojām uzskatām sevi par
latviešiem. Sīkāka informācija - www.3x3.lv
2018. gada Krāslavas 3x3 logo konkursa
NOLIKUMS
KONKURSA ORGANIZĒTĀJS
Biedrības 3x3 2018. gada Krāslavas 3x3 saieta vadītāji. www.3x3.lv, informatīvais atbalsts - Krāslavas
novada dome.
KONKURSA MĒRĶIS
Konkursa mērķis ir izveidot logo, kas tiks izmantots Krāslavas 3x3 vizuālajā noformējumā, poligrāﬁskajos izdevumos, prezentācijas materiālos, suvenīros un tml.
DARBU IESNIEGŠANAS ADRESES UN TERMIŅŠ
Darbi jāiesniedz, sūtot uz e-pastu kraslava3x3@
gmail.com. Konkursa darbu iesniegšana notiek no
2017. gada 1. aprīļa līdz 2017. gada 1. jūnijam.
KONKURSA DALĪBNIEKI

Konkursa dalībnieks var būt jebkurš interesents.
Viens dalībnieks var iesniegt vairākus logo darbus,
taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi. Konkursa dalībnieks iesniedz savu autordarbu,
pievienojot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, adresi, epastu un tālruņa nr. Krāslavas 3x3 īpaši aicina konkursā piedalīties Krāslavas novada iedzīvotājus!
LOGO JĀATBILST ŠĀDĀM PRASĪBĀM
Formā – tēmai atbilstošs, latvisks, vienkāršs,
vienlaikus uzmanību piesaistošs, inovatīvs, pievilcīgs, viegli uztverams. Lietojams dažādos mērogos
(piem.: liels – plakātos, mazs - nozīmītēs). Logo dizainā jāizmato viena krāsā. Saieta tēma – Rota! Logo
zīmei obligāti sevī jāietver - nosaukums „Krāslavas
3x3 2018”, Baltu zīme - Dieva zīmes elements (skatīt pielikumu). Logo izveidē izmantojami visi graﬁskie un glezniecības līdzekļi. Darbi iesniedzami
elektroniski A4 PDF formātā. Konkursa organizētāji
var logo pārveidot vai uzlabot pēc saviem ieskatiem,
sadarbojoties ar autoru.
KONKURSA IZVĒRTĒJUMS
Konkursa darbus izvērtēs Krāslavas 3x3 darba
grupa. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2017. gada 1. jūlijam. Ja neviens logo negūs atzinību, konkursa organizētāji var organizēt jauno logo konkursu vai veikt
autordarba pasūtījumu.
KONKURSA UZVARĒTĀJS
Pēc konkursa rezultātu apkopošanas ar veicināšanas balvām, suvenīriem no 3x3 un Krāslavas novada
domes, apbalvo pirmās vietas ieguvēju un trīs labāko darbu iesniedzējus. Gadījumā, ja konkursa dalībnieks savu darbu ir veicis pedagoga vadībā, konkursa
organizētājs piešķir balvu arī uzvarētāja darba un trīs
labāko darbu autoru pedagogiem.

UZSĀKA MEŽA DZĪVNIEKU VAKCINĀCIJU

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD)
2017.
gada 2. maijā uzsāka meža dzīvnieku
PAR GROZĪJUMIEM REĢIONĀLAJOS vakcināciju
pret trakumsērgu. Vakcīnas,
VIETĒJĀS NOZĪMES MARŠRUTOS izmantojot mazās aviācijas lidmašīnas,
tiks izvietotas austrumu pierobežā 19 245
Latgales plānošanas reģions informē, ka VSIA „Auto- kvadrātkilometru teritorijā (skat. karti).
transporta direkcija”, pamatojoties uz pārvadātāja SIA Vakcīnu izvietošanu plānots pabeigt līdz
„Daugavpils autobusu parks” ierosinājumu, ir veikusi šā- maija beigām.
dus grozījumus reģionālās vietējās nozīmes maršrutu tīkla
Meža dzīvnieku vakcinācijai izmanto novājinātu
daļas „LATGALE” lotē „KRĀSLAVA”:
trakumsērgas vīrusa SAD BERN MSV Bio 10 celmu
maršrutā Nr. 6144 „Krāslava – Indra”
reisam Nr. 11 plkst. 08.00 no Krāslavas AO noteiktas izpildes dienas
arī svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās);
reisam Nr. 14 plkst. 09.00 no pieturvietas „Indra” noteiktas izpildes
dienas arī svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās);
maršrutā Nr. 6236„Dagda – Rudušķi – Mamonova”
reisam Nr. 01 plkst. 06.50 no Dagdas AO noteiktas izpildes dienas arī
svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās);
reisam Nr. 02 plkst. 07.30 no pieturvietas „Rudušķi” noteiktas izpildes dienas arī svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās);
reisam Nr. 03 plkst. 15.15 no Dagdas AO noteiktas izpildes dienas arī
svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās);
reisam Nr. 04 plkst. 15.55 no pieturvietas „Rudušķi” noteiktas izpildes dienas arī svētku dienās (tagad sestdienās, svētdienās).
Grozījumi stājas spēkā ar 01.05.2017.

kārtībā: maija mēneša rēķinā - pārrēķins par šī gada
pirmajiem pieciem mēnešiem, jūnijā – attiecīgi par
jūniju. Personām, kurām rēķins tiek izrakstīts reizi
ceturksnī, pārrēķins par šī gada sešiem mēnešiem
tiks iekļauts otrā ceturkšņa rēķinā (jūnijā).
SIA „DOVA” un pašvaldība aicina Krāslavas novada iedzīvotājus veikt atkritumu šķirošanu, rūpējoties par vidi un mazinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma izmaksas.
Tālrunis uzziņām par atkritumu šķirošanas iespējām - 65621012.

saturošu vakcīnu „Lusvulpen”, kas iestrādāta zivju
miltu, tauku un parafīna maisījuma iekšpusē.
Iedzīvotājiem, pamanot vakcīnu, kas izskatās kā
brūngans kubiņš, nedaudz mazāks par sērkociņu kastīti, nevajadzētu to aiztikt, jo meža dzīvnieki sajutīs
cilvēku smaržu un ēsmu neēdīs.
Vakcīna nav bīstama ne cilvēkam, ne apkārtējai videi, tomēr, ja cilvēks nonācis tiešā saskarsmē ar vakcīnu (ēsmas iekšpusē tā ir šķidra) – tā nonākusi acīs
vai brūcē, jāvēršas pie ārsta. PVD aicina pieaugušos
par vakcīnām informēt arī bērnus un lūgt tās nekādā
gadījumā neaiztikt.
Vakcīna nav paredzēta suņiem un kaķiem, tomēr,
to apēdot, dzīvnieka veselība nebūs apdraudēta.
Trakumsērga ir bīstama, neārstējama dzīvnieku
un cilvēku veselību un dzīvību apdraudoša infek-

cijas slimība. Trakumsērgas rezervuārs dabā ir savvaļas dzīvnieki, galvenokārt - lapsas un jenotsuņi.
Mājdzīvnieki, visbiežāk nevakcinēti suņi un kaķi, ar
trakumsērgu inﬁcējas pēc kontaktēšanās ar slimiem
savvaļas dzīvniekiem. Vienīgais efektīvais trakumsērgas proﬁlakses pasākums ir savlaicīga dzīvnieku
vakcinācija pret trakumsērgu.
PVD izstrādāto trakumsērgas apkarošanas programmu ir apstiprinājusi un līdzﬁnansē Eiropas Komisija.
Pateicoties sistemātiskai savvaļas dzīvnieku vakcinācijai, kas kopš 2005. gada regulāri tiek veikta
pavasarī un rudenī, trakumsērga Latvijā ir izskausta
- pēdējais trakumsērgas gadījums meža dzīvniekiem
konstatēts 2010. gadā, bet mājas (istabas) dzīvniekiem – 2012. gadā. Pasaules Dzīvnieku veselības
organizācija (OIE) Latviju oﬁciāli atzinusi par valsti,
kas ir brīva no trakumsērgas.
Lai gan Latvijā pēdējo gadu laikā nav konstatēts
neviens trakumsērgas gadījums, ņemot vērā trakumsērgas izplatību kaimiņvalstīs, PVD aicina veikt mājas dzīvnieku, īpaši lauku sētās turēto, vakcināciju
pret trakumsērgu, kā arī ziņot veterinārārstam vai
PVD par katru trakumsērgas aizdomu gadījumu.
Ilze Meistere,
PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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projekti

JAUNI ATRIBŪTI „PĪLĀDZĪTIM”

Biedrība „Pīlādzītis klubs” realizēja AS „Graanul Invest” Latvijā
atbalstītu labdarības programmas
projektu jaunu atribūtu iegādei
bērnu pastaigu laukumos bērnudārzam „Pīlādzītis” Krāslavā.
Ar mūsu pilsētu projekta ﬁnansētājam ir kopīgs tas, ka Krāslavas
SIA „LatGran” ražotnes īpašnieks
ir AS „Graanul Invest”.
AS „Graanul Invest” ﬁnansējums ir 5000.00 eiro, bērnudārza
līdzﬁnansējums - 565.00 eiro.
2017. gada Lielajā talkā tika demontētas vecās rotaļu mājiņas, bet
27. aprīlī uz bērnudārzu „Pīlādzītis” atbrauca meistaru komanda
no „KSIL Baltic”, un jau nākamajā dienā bērni varēja spēlēties jaunajās rotaļu mājiņās! Bērniem ir
lielu lielais prieks, jo četras jaunas
mājiņas ir košas, stabilas, skaistas
un drošas.
Var piebilst, ka pavisam Baltijā
bija atbalstīti 4 projekti no 23, un
2 no tiem ir Latvijā.
Liels paldies AS „Graanul Invest” par atbalstu! Paldies „KSIL

darbi, notikumi, cilvēki
PILSĒTAS KANALIZĀCIJAS TĪKLAM
IR PIESLĒGTAS VĒL 14 MĀJAS
Tuvojas noslēgumam projekts, kas tiek īstenots ar mērķi
paplašināt Krāslavas pilsētas ūdensvada un kanalizācijas
tīklu vairākos posmos – Dīķu, Studentu un Upes ielā.

Būvdarbi norisinājās trīs posmos. Līgums par darbu izpildi projekta
pirmajā posmā tika noslēgts ar uzņēmumu „Preiļu santehniķis”. Savukārt projekta otrajā un trešajā posmā darbus veica Krāslavas uzņēmums
„Leven”.
Kā informēja uzņēmuma „Krāslavas nami” kanalizācijas sistēmu tehniķis Francis Buraks, projekta īstenošanas gaitā pilsētas kanalizācijas
tīklam pieslēgtas 14 privātmājas.
Sagatavoja Elvīra Škutāne

Baltic” par skaistiem atribūtiem!
Pilnu informāciju par
izvēlētajiem
labdarības
projektiem var skatīt šeit:
www.graanulinvest.ee/eng/
charity
Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis
klubs”
valdes priekšsēdētāja

KRĀSLAVAS NOVADA LABĀKAJIEM
DARBARŪĶIEM PASNIEGTI
PATEICĪBAS RAKSTI
5. maijā Krāslavas novada domē Ministru prezidents
Māris Kučinskis pasniedza Pateicības rakstus cilvēkiem,
kuri ar savu darbu sekmē Krāslavas novada attīstību.

KRĀSLAVAS NOVADĀ TIKS ĪSTENOTS
21 „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI” PROJEKTS
Tradicionālajam Krāslavas novada
pašvaldības mazo projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā
termiņā ir iesniegtas 22 projektu idejas,
tai skaitā 15 projekti no Krāslavas, pa 2
projektiem no Izvaltas un Indras, un pa
projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem. Vairākums ideju ir saistītas
ar rotaļu laukumu labiekārtošanu, ir arī
vairāki projekti par baznīcu, kapu, dabas
taku un daudzstāvu māju pagalmu teritoriju sakārtošanu un apzaļumošanu.

Iesniegto projektu kopējais budžets bija 11
638,42 EUR. Izvērtējot projektus, projektu vērtēšanas komisija augstu novērtēja projektu augsto
kvalitāti un tika pieņemts lēmums lūgt pašvaldības
budžetā piešķirt programmai papildus ﬁnansējumu 1200 EUR apmērā. Krāslavas novada domes
27.aprīļa sēdē šis priekšlikums ir apstiprināts un
rezultātā šogad tiks īstenots 21 projekts (tai skaitā
5 ar samazinātu projekta budžetu) par kopējo summu 10 200 EUR.
Apsveicam projektu iesniedzējus un vēlam sekmīgu projektu īstenošanu! Īpašs iedrošinājums
tiem novadniekiem, kas īstenos pirmo projektu
savā dzīvē!
Projekti iesniegšanas kārtībā:
„Izvaltas kapu teritorijas labiekārtošana”, biedrība „Esi ar mums”, 400,00 EUR;
„Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Lakstīgalu
ielā 2, Krāslavā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa
„Lakstīgalas”, 598,00 EUR;
„Vecticībnieku baznīcas saimniecības ēkas ārējo
sienu apdare”, Krāslavas vecticībnieku draudze,
300,00 EUR;
„Ciemata centrā lauksaimniecībā neizmantotā teritorija, kurā vēlamies izveidot augļu dārzu.
PRUNUS”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „4+1”,
300,00 EUR;
„Ziedošā Piedruja, Turpinājums-4”, nereģistrēta
iedzīvotāju grupa „Daugavieši”, 600,00 EUR;
„Krāslavas novada Indras audējas darina tautastērpus”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Indras
aušanas darbnīcas audējas”, 363,50 EUR;
„Indras Romas katoļu baznīcas pagalma labiekārtošana. II posms”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Indras Romas katoļu baznīcas draudzes pārstāvji”, 590,00 EUR;
„Kultūrvēsturiskā mantojuma liecību saglabāšana vecajos Krāslavas kapos”, biedrība „Kruoslo-

vys amatnīku bruoliste”, 455,00 EUR;
„Futbola kluba „Krāslava” sportistu ģērbtuves/
trenera darba kabineta labiekārtošana Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas telpās”, biedrība „Futbola klubs „Krāslava””, 400,00 EUR;
„Ar mīlestību KRĀSLAVAI!”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Vecāku klubs „Varavīksne””,
600,00 EUR;
„Atpūtas vietas ierīkošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Nevienaldzīgie „Motor SPA” apmeklētāji”, 500,00 EUR;
„„Jauniešu istabas” izveide Krāslavas novada
centrālajā bibliotēkā”, nereģistrēta iedzīvotāju
grupa “Rubika kubs”, 475,00 EUR;
„PII „Pienenīte” laukumu labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „PII „Pienenīte”’”,
225,00 EUR;
„Atpūtas parka izveide - bērnu rotaļu laukums
Dārza ielā 1, Izvaltā”, biedrība „Attīstībai”,
600,00 EUR;
„Mūsu mazās rociņas draugu saujā savas dzimtās puses labā”, jauniešu biedrība „Robežnieku
kodols”, 600,00 EUR;
„Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines
parkā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Parka ielas, Jaunsudrabiņa ielas iedzīvotāji”, 600,00 EUR;
„Bērnu rotaļu laukuma atjaunošana Priedaines
parkā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Dārza ielas, Klusās ielas iedzīvotāji”, 600,00 EUR;
„Bērnu rotaļu un aktīvās zonas uzlabošana Latgales ielas 1.nama pagalmā”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Latgales ielas 1. nama iedzīvotāji”,
600,00 EUR;
„Mājas Baznīcas ielā 19 pagalma labiekārtošana”, nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Mēs kopā”,
396,50 EUR;
„Krāslavas BSRC „Mūsmājas” rotaļu laukuma
atjaunošana”, Krāslavas BSRC „Mūsmājas” jaunieši un darbinieki, 597,00 EUR;
„Ceļu satiksmes mācību laukums/poligons bērniem Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” teritorijā”,
biedrība „Pīlādzītis klubs”, 400,00 EUR.
Projektu īstenošana plānota no maija beigām
līdz septembrim.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

Par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbības attīstīšanas veicināšanā
Krāslavas novadā Ministru prezidenta Pateicības rakstu saņēma uzņēmuma „Krāslavas avots” valdes loceklis Nikolajs Turuta.
Par nozīmīgu ieguldījumu Krāslavas novada un Latgales reģiona
tūrisma attīstībā Pateicības rakstu saņēma viesu mājas „Lejasmalas”
saimnieki Anna un Artūrs Ļaksas.
Savukārt Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga Pateicības
rakstu saņēma par nozīmīgu ieguldījumu profesionālās izglītības attīstībā Krāslavas novadā.
Apsveicis klātesošos ar valsts svētkiem, Māris Kučinskis norādīja, ka,
strādājot Rīgā, Ministru kabinetā, viņš ne vienmēr zina par cilvēkiem,
kuri strādā tālu Latgalē. Tomēr tieši ar šiem darbarūķiem, kuri ikdienā
katrs savā vietā godprātīgi veic savu darbu novada labā, arī sākas Latvija.
Pateicības rakstu pasniegšanas ceremonijā piedalījās Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Elvīra Škutāne,
autores foto

„DARBIŅS MAN PRIEKU DEVA”
Darbs – viena no cildenākajām vērtībām latviešu tautasdziesmās. Senie latvieši darbu un darba tikumu vienmēr ir turējuši augstā godā, kas
senajos laikos bijusi lielākā vērtība un bagātība, jo mūsu senči ir zinājuši patieso dzīves gudrību - viss labais nāk strādājot, neko nedarot un
nestrādājot, dzīvē vēlamo un nepieciešamo sasniegt nebūs iespējams.
25. maijā Indras pagastā tika uzsākta projekta „Darbiņš man prieku deva” realizācija, tas tiek īstenots programmas „Pats savam saimes
galdam” ietvaros. Programmu ﬁnansē Borisa un Ināras Teterevu fonds.
Projekta kopējais ﬁnansējums - 1200.00 EUR.
Divpadsmit Indras pagasta ģimenes, uzsākot darbu projektā, saņēma
dārza inventāru un sēklas, lai varētu izaudzēt dārzeņus savai ģimenei.
Agronome Valentīna Bārtule projekta dalībniekiem deva padomus dažādu dārzeņu kultūru audzēšanā. Maija sākumā, iestājoties piemērotiem laika apstākļiem, projekta dalībniekiem tiks iedoti tomātu stādi.
Nākamā projekta aktivitāte tiek plānota jūlijā, kad projekta dalībnieki
no pašu izaudzētajiem gurķiem gatavos ziemas krājumus savām ģimenēm. Projekta īstenošana dod iespēju ģimenēm, audzējot dārzeņus, ne
tikai uzlabot materiālo situāciju ģimenē, bet arī saprast, ka jebkurš labi
padarīts darbs nes augļus.
Ērika Zarovska,
projekta vadītāja
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2016. gads Krāslavas novada uzņēmējiem
bija mierīgs gads, nenotika izmaiņas nodokļu politikā, nebija vērojams straujš cenu kāpums.
Latvija ir neliela valsts, un tās tirgus ir
mazs. Uzņēmumu izaugsmi veicina ārējais
tirgus, tādējādi pozitīvi ietekmējot valsts
tirdzniecības bilanci. Krāslavas novadā darbojas vairāki eksportējošie uzņēmumi. A/S
„Krāslavas piens” daudz investē tehnoloģijās,
kas dod iespēju ievērojami uzlabot produkcijas kvalitāti un apjomu. 2016. gadā rūpnīcā
tika uzstādīts moderns aprīkojums, kas ir paredzēts piena pārstrādei – pašlaik tas ir Baltijā
vienīgais separators ar tiešo piedziņu un sterilizatoru. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums
bija 11 miljoni eiro. Piena pārstrādes produkti
tiek eksportēti galvenokārt uz Vāciju un Holandi, kā arī uz Saūda Arābiju, sausais piens
– arī uz Gruziju, Kazahstānu, Poliju, Lietuvu.
Iekšējam tirgum aiziet 20% no saražotās produkcijas, pieaugot apgrozījumam, pieaug arī
darbinieku skaits.
SIA „Varpa” ir viens no lielākajām kokapstrādes uzņēmumiem Latgalē, kas nodarbina
106 cilvēkus. Galvenā produkcija ir galdniecības izstrādājumi, kokskaidu granulas,
dārza mēbeles un bērnu spēļu laukumi, kuru
eksportē uz Franciju, Zviedriju, Lielbritāniju.
2016. gadā uzņēmums nodeva ekspluatācijā
kokskaidu granulu noliktavu. 2016. gadā uzņēmuma apgrozījums un darbinieku skaits
mazliet pieauga.
SIA „Nemo” ir viens no lielākajiem sieviešu virsdrēbju ražotājs Latvijā, kas veic
rūpniecisko šūšanu un sniedz izšūšanas pakalpojumus, sūtot savu produkciju uz Skandināvijas valstīm. Pašlaik uzņēmuma kopējā
jauda ap 130-150 tūkstoši izstrādājumu gadā.
SIA „Nemo” 2016. gadā maijā Gulbenē atklāja apģērbu šūšanas uzņēmuma ﬁliāli. Uzņēmums nodarbina vidēji 240 strādājošo.
Zviedrijas - Somijas kopuzņēmums „Latgran” nodarbojas ar industriālo kokskaidu
granulu ražošanu un realizāciju, tā produkcija
tiek eksportēta uz Eiropas Savienības valstīm.
SIA „IV PLUS” šūšanas pakalpojumus
sniedz Igaunijas, Norvēģijas un vietējiem uzņēmumiem, gadā tiek sašūti apmēram 52 tūkstoši izstrādājumu – gan darba apģērbi, gan
bērnu virsdrēbes.
2016. gadā Krāslavas novadā savu saimniecisko darbību uzsāka vairāki uzņēmumi.
2016. gada nogalē bijušajā SIA „Krebsar” ēkā
(Indras iela 30, Krāslavā) savu darbību uzsāka SIA „Fiwolat”, kas ražo taras dēļus eksportam uz Lielbritāniju, darbā tika pieņemti
divpadsmit strādnieki.
2016. gada novembrī „Statoil” atvēra jaunu degvielas uzpildes staciju Krāslavā, Rīgas
ielā. Šī ir četrpadsmitā degvielas uzpildes stacija, kas Latvijas „Statoil” tīklā darbojas uz
franšīzes pamata.
Latvijā dzimušais zīmols „Naive Wood
Factory” radies 2014. gada rudenī Rīgā un
no 2015. gada turpina un attīsta savu darbību Krāslavā. SIA „Naive Wood” mēbeļu izgatavošanā izmanto materiālus no savu laiku
nokalpojušām koka celtnēm. Mēbeļu dizainu
papildina veco dēļu izteiksmīgā tekstūra un
metāla elementi. Visa produkcija pilnībā ir
roku darbs. Ik mēnesi tiek ražotas aptuveni
trīsdesmit mēbeles.
Latgales uzņēmēju atbalstam ar 2017. gadu
sāk darboties Latgales speciālās ekonomiskās
zonas (LSEZ) likums, lai veicinātu Latgales
reģiona attīstību, piesaistot ieguldījumus ražošanas un infrastruktūras attīstībai. LSEZ ir
iespēja gan Latgales uzņēmējiem, gan ienākošiem investoriem ieguldīt līdzekļus uzņēmējdarbībā nākotnē - līdz 2035. gadam un saņemt likumā noteiktas nodokļu atlaides: 80%
uzņēmuma ienākuma nodokļa un no 80% līdz
pat 100% nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi. Savu vēlmi saņemt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ir izrādījuši arī Krāslavas
novada uzņēmēji.
2016. gada oktobrī savu darbību uzsāka
Daugavpils Biznesa inkubators, kas veidots,

lai palīdzētu attīstīties jauniem, dzīvotspējīgiem un konkurētspējīgiem komersantiem.
Pirmsinkubācijas atbalsts (100% līdzﬁnansējums) pieejams ﬁziskām personām un komersantiem uz laiku ne ilgāk par 6 mēnešiem
– biznesa idejas novērtējums, uzņēmējdarbībai nepieciešamā vide, biroja aprīkojums. Inkubācijas atbalsts pieejams uz laiku ne ilgāk
par 4 gadiem tiem komersantiem, kuriem ir
iespēja pretendēt uz grantu ar līdzﬁnansējumu
50% apmērā no attiecināmajām izmaksām.
Krāslavas novada ekonomisko platformu
2016. gada 1. janvārī veidoja 722 uzņēmumi,
savukārt 2015. gadā - 736 uzņēmumi.
Pagājušajā gadā Krāslavas novadā reģistrēti 30 jauni uzņēmumi sekojošās nozarēs: kokapstrāde, lauksaimniecība, mazumtirdzniecī-

projektu izstrādē.
Krāslavas novada dome atbalsta novada mazos ražotājus un rīko viņiem vairākus
pasākumus. Pagājušajā gadā pašvaldība ﬁnansēja uzņēmējiem - mājražotājiem dalību
„Pārnovadu uzņēmēju dienā 2016” Aizkrauklē, kur pircējiem garšoja Olgas Birkes sieri
un mājas kēksi, Sergeja Zakrevska maize un
kaņepju sviests, Dinas un Māra Skudru gaļas kūpinājumi ar preču zīmi „Skudru gaļa”,
SIA „Krāslava D” konditorejas izstrādājumi.
21. jūnijā dome iniciēja un atbalstīja novada
mazo ražotāju braucienu uz Kuldīgu, ar mērķi apmeklēt Lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvo sabiedrību (LPKS) „Kuldīgas
labumi”, iegūt informāciju par kooperatīvās
sabiedrības dibināšanas procesu, pārņemt

UZŅĒMĒJDARBĪBA KRĀSLAVAS NOVADĀ.
2016. GADS.

ba, izmitināšanas un viesnīcu pakalpojumi,
ēdināšana. Vadošās nozares Krāslavas novadā: lauksaimnieciskās produkcijas ražošana
un pārstrāde, kokapstrāde, vieglā rūpniecība,
tirdzniecības un pakalpojumu sniegšana un
tūrisms.
2016. gadā notika vairāku uzņēmumu darbības apturēšana. 44 Krāslavas novadā reģistrētie uzņēmumi likvidēja savu darbību, un
2015. gadā savu darbību likvidēja 50 uzņēmumi. Bieži tas bija saistīts ar biznesa vides
sakārtošanu, likvidējot uzņēmumus, kas vairs
nav ekonomiski aktīvi. Bezdarba līmenis
Krāslavā 2016. gada 1. janvārī bija 13,70%
pret darbspējas vecuma iedzīvotājiem.
Katru gadu Krāslavas novada uzņēmēju
zināšanu stiprināšanai tiek rīkoti informatīvi
pasākumi. 2016. gada aprīlī tika organizēts
Latgales plānošanas reģiona Latgales uzņēmējdarbības centra seminārs par pieejamajiem atbalsta instrumentiem uzņēmējdarbībai,
savukārt gada nogales seminārā tika sniegta
aktuāla informācija par atbalsta iespējām uzņēmējdarbībai, nodokļu piemērošanas izmaiņām 2017. gadā.
Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrs (TIC) 2016. gadā organizēja apmācības, dalību izstādēs un pieredzes apmaiņas
braucienus. 2016. gada 5.–7. februārī Latgales reģions prezentēja savu tūrisma piedāvājumu starptautiskajā tūrisma izstādē „Balttour
2016”. Pagājušajā gadā Krāslavas novada
TIC sadarbībā ar tūrisma uzņēmējiem apmeklēja Krāslavas novada tūrisma objektus. Septembra beigās notika pieredzes apmaiņas
brauciens uz Hījumā reģionu Igaunijā, kurā
dalībnieki apmeklēja dažādus reģiona uzņēmumus, dalījās pieredzē, strādājot Eiropas
kulinārā mantojuma tīklā, baudīja visdažādākos kulinārā mantojuma ēdienus un ieguva
daudz jaunu ideju sava darba pilnveidošanai
un dažādošanai. Novembra sākumā Latvijas
tūrisma pārstāvji stiprināja saites ar Baltkrievijas kolēģiem, kuriem prezentāciju sniedza
tūrisma profesionālis arī no Krāslavas.
Klātienē tika sniegtas daudzas konsultācijas
par ﬁnanšu pieejamību, konsultatīvs atbalsts
piemērotu industriālo zonu un telpu atrašanā,
biznesa uzsākšanā, ﬁnansējuma piesaistē un

pieredzi, apzināt sasniegumus un grūtības,
un iespējamos atbalsta mehānismus. Augustā
ZS „Bagātības”, SIA „Latvilna”, ZS „Kurmīši” un L.Morozova piedalījās Latgales dienā
Rīgā.
2016. gada decembrī, pirms Ziemassvētkiem, Krāslavā (Baznīcas ielā 1) tika atvērts
mājražotāju tirgus „Jāņupīte”. Divas dienas
nedēļā tirgū var iegādāties mājražošanas produkciju, ko izgatavo Krāslavas novadā: žāvētus gaļas un zivju izstrādājumus, sieru, maizi,
linu un kaņepju eļļu, medus, zāļu tējas, kā arī
daudzveidīgus konditorijas izstrādājumus.
Ceļu infrastruktūras sakārtošana ir viena
no Krāslavas novada pašvaldības prioritātēm.
2016. gadā ir noslēgta vienošanās par Eiropas
Reģionālās attīstības fonda līdzﬁnansēta projekta īstenošanu. Projekta gaitā veikta Raiņa
ielas posma, Vasarnīcu ielas un pašvaldības
ceļa „Kalnieši – Stalti” posma pārbūve, 2017.
gadā plānota divu Lielās ielas posmu pārbūve. Paredzēts, ka projekta attīstīšana ļaus
pieciem uzņēmumiem izveidot trīspadsmit
jaunas darbavietas un veikt ieguldījumus savu
uzņēmumu attīstībā.
Pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros līdz
2020. gadam Krāslavas novadam ir pieejami
2,43 miljoni eiro Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA) ﬁnansējuma,
lai veicinātu uzņēmējdarbību lauku teritorijās. Finansējums paredzēts investīcijām
pašvaldības grants ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai novada lauku teritorijās,
kas nepieciešami lauku saimniecībām uzņēmējdarbības attīstībai. 2016. gada laikā ir uzsākta pirmo grants ceļu pārbūve. Robežnieku
pagastā tika pārbūvēts ceļš „Skuķi - Blusi”
2,36 km garumā, bet Skaistas pagastā tika
pārbūvēts ceļš „Traptišķi - Lūņi - Traptišķi”
1,62 km garumā. 2017. gadā šī pasākuma
ietvaros ar ELFLA atbalstu tiek paredzēts
veikt 1,70 km garu ceļa „Kalvīši - L.Gengeri
- Mazie Suveizdi - Izvalta” pārbūvi Izvaltas
pagastā, 1,79 km garu ceļa „Kalte - Krasnoļenka” pārbūvi Krāslavas pagastā, 3,94 km
garu ceļa „Kombuļi - L.Zīmaiši” pārbūvi
Kombuļu pagastā, ceļa „Meža Doski – Žaunerāni” (~2 km) pārbūvi Aulejas pagastā,

ceļa „Vaivodi - Rusakova - Indra” (~3 km)
pārbūvi Indras pagastā, ceļa „Kalnieši - Pakuliški” (~1,5 km) pārbūvi Kalniešu pagastā,
ceļa „Vecborne - Kaplava” (1,88 km) pārbūvi
Kaplavas pagastā, ceļa „Stremki - Lupandi”
(~1,9 km) pārbūvi Piedrujas pagastā, ceļa
„Pleiku apbraucamais ceļš” (~1,2 km) pārbūvi Robežnieku pagastā un stratēģiskā ceļa „St.
Krāslava – Vilmaņi” (~ 3 km) pārbūvi Ūdrīšu
pagastā.
Krāslavas novada pašvaldība turpina strādāt arī pie idejas par Indras ielas ražošanas zonas un Tirgus ielas 19 attīstību un Loģistikas
centra Pāterniekos izveides.
2016. gadā ir apstiprināti vairāki ELFLA
LEADER projekti Krāslavas novadā, kuru ietvaros tiks veidoti jauni pakalpojumi un radītas darbavietas, piemēram, SIA „Stivuls” iegādājās autoservisa iekārtas, kas ļauj piedāvāt
jaunu pakalpojumu - jaunākās paaudzes LED
lukturu regulēšanu autoservisā Krāslavā. Āris
Vanags projekta ietvaros iegādājās galdniecības iekārtu komplektu, lai varētu veikt individuālos pasūtījumus no masīvkoka un saplākšņa. SIA „Drošība K” iegādājās iekārtas un
aprīkojumu, kas ļaus sertiﬁcēt ugunsdzēsības
aparātu apkopes punktu Krāslavā. SIA „Rems
R” īstenos projektu, lai sniegtu dažādu transportlīdzekļu mazgāšanas pakalpojumus.
Ikgadējā projektu konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” 2016.
gadā tika saņemti seši biznesa plāna projekti,
no tiem apstiprināti - četri, kopējais piešķirtais ﬁnansējums 9000 eiro. 2012.–2016. gadā
kopā tika atbalstītas astoņpadsmit jauniešu
biznesa idejas; kopējais projektu konkursam piešķirtais ﬁnansējums 41 351,18 eiro.
Sekmīgākie piemēri – Āra Vanaga projekts
„Dāvanu un suvenīru izgatavošana ar lāzera
palīdzību”, Aināra Dzalba projekts „Zivju
pirmapstrādes telpas un kūpinātavas izveide
Kombuļu pagastā” un Vinetas Plintas projekts
„Bērnu apģērba šūšanas ateljē izveide un attīstība”.
2016. gadā Krāslavas novads varēja lepoties ar uzņēmēju godalgām dažādos konkursos. Sviesta konkursā 3.vietu un starptautiskās izstādes „Rīga Food 2016” bronzas
medaļu piešķīra AS “Krāslavas piens” (valdes
priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko) ražotajam
skābkrējuma sviestam ar tauku saturu 82,5 %.
SIA „Nemo” uzvarēja nominācijā „Lielākais
nodokļu maksātājs” konkursā „Latgales reģiona uzņēmēju balva 2016”. 2016. gada 16.
septembrī Latvijas Ārstu biedrība sadarbībā
ar Zemkopības ministriju pasniedza apbalvojumu „Veselīgs Latvijas uzturs” Krāslavas novada Indras pagasta ZS „Bagātības”.
2016. gada 14. oktobrī zemkopības ministrs
Jānis Dūklavs sveica konkursa „Sējējs 2016”
laureātus un veicināšanas balvu saņēmējus –
lauksaimniekus. Veicināšanas balva konkursa
grupā “Gada lauku saimniecība” tika piešķirta Krāslavas novada ZS „Raudovišķi” un tās
saimniekam Aleksandram Ivanovam.
Krāslavas novada dome 2016. gada beigās
rīkoja arī uzņēmēju godināšanas pasākumus,
kuros tiek pateikts paldies novada darbīgākajiem un uzņēmīgākajiem cilvēkiem. Novembra sākumā notika „Saimnieks 2016”,
kurā piedalījās novada zemnieku saimniecību
īpašnieki, kuru ģimenes, daudzas pat vairākās
paaudzēs, saimnieko uz zemes. Novembra
beigās pašvaldība jau ceturto gadu pēc kārtas
rīkoja pasākumu „Krāslavas novada uzņēmējs 2016”, kurā piedalījās aktīvākie novada
uzņēmēji un viņu pārstāvji, kuri devuši lielu
ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un attīstībā.
Lai 2017. gads Krāslavas novada uzņēmējiem ir tikpat ražens un bagāts ar panākumiem, pasākumiem un apbalvojumiem kā
2016. gads!
Agita Ļebedkova,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības
atbalsta projekta koordinatore
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Skola

Jāņa dzimtene ir patālu - Rēzeknes novada
Lendžu pagastā. Sarkaņu baznīca, uz kuru
dodas svētceļnieki, ir vien dažus kilometrus
no vecāku mājām „Smilgas”. Jānis stāsta, ka
Sarkaņu baznīca pazīstama arī ar to, ka tur
notikuši dažādi brīnumi un ir dažādi interesanti nostāsti. Skolas gaitas viņš uzsāka Kalnezeru pamatskolā, kas pēc dažiem gadiem
pārtapa par Kalnezeru katoļu pamatskolu, jo
tā bija iespēja vēl kādu laiku saglabāt skolu, kurā strauji saruka izglītojamo skaits. Šo
skolu slēdza pavisam nesen - pērn.
„Kad skolu savā paspārnē paņēma baznīca, bērniem nācās mācīties drusku savādāk,” atceras Jānis. „Bet es tajā neko sliktu
nesaskatu, būtībā pārmaiņas nebija lielas
un pat savā ziņā ļoti noderīgas. Cik atceros,
mainījās dienas izkārtojums – ik rītu sākām
ar lūgšanu, tās bija arī pirms pusdienām un
pēcpusdienā. Reizi mēnesī bija Mise. Pēc
devītās klases devos uz Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskolu, kur bija
iespēja trīs gados apgūt pilnu vidējo izglītību un amatu. Kokgriešanu mums mācīja
lielisks meistars Antons Rancāns, bet skolas
laikā es tā arī neatvēros kā kokgriezējs un tikai pēc gadiem tas sāka „lauzties” man laukā
un gribējās pašam visu pamēģināt.”

paaudzes paaudzē un apgūtas pašmācības
ceļā, pirms trīs gadiem satiku savu izredzēto
– Baibu. Viņas brālis nesen kā bija apprecējies, remontēja ģimenei māju, kurā vajadzēja
jaunu krāsni. Sameklēja mani, es aizbraucu
mūrēt krāsni un tur satiku Baibu, kurā iemīlējos un pēc tam arī apprecēju. Salaulājāmies Aglonas Romas katoļu bazilikā, kāzas
nosvinējām Dagdā, vietējās arodvidusskolas
telpās.”

ka cilvēki ciena mūsu darbu, priecājas par
tīru un sakoptu pilsētu, par jauniem objektiem, kas to padara pievilcīgāku.
Papildus tiešajiem darba pienākumiem es
šeit varu realizēt savu hobiju – darbošanos
ar koku. Uzņēmuma vadība pat ierādīja atsevišķu telpu, kurā no darba brīvajā laikā
varu izpausties. Man gribas izgatavot kaut
interesantāku, sarežģītāku, smalkāku un novietot to parkā, pilsētas centrā, vēl kaut kur.

JĀNIS:
„KRĀSLAVĀ IR VĒRTS DZĪVOT!”

Nesen uz dzīvi Krāslavā apmetās jauna ģimene, kura ir pozitīvs piemērs
tiem Latvijas iedzīvotājiem ekonomiski aktīvajā vecumā, kuri vēl plāno
vai arī ir pametuši Latviju. Protams, katrs izvēlas dzīvē iet savu ceļu un
nebūs pareizi kādam kaut ko pārmest. Arī Jānis un Baiba Matvejenko
varēja darīt pavisam citādi, bet viņi par savu dzīvesvietu izvēlējās mūsu
brīnišķīgo pilsētu Daugavas krastos. Jānis strādā uzņēmumā „Labiekārtošana K”, Baiba – Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā.

Pasaulē

Uzreiz pēc skolas Jāni dzīve pamētāja pa
pasauli. Salīdzinoši neilgu laiku viņš pastrādāja lielā galdniecības ﬁrmā Valmierā, kura
izgatavoja logus un durvis. Pēc tam devās
uz ārzemēm. Gadu pie Dānijas zemniekiem
veica dažādus lauku darbus uz traktortehnikas un fermā, pēc tam divarpus gadus nodzīvoja Anglijā un strādāja ASV daudznacionālajā korporācijā „Apple” pie datora, ievadot
sistēmā datus.
„Esmu lauku cilvēks, tālab darbs Dānijā
man bija sirdij tuvāks, bet Anglijā pavadītais
laiks paliks atmiņā ar ļoti labvēlīgu darba
devēja attieksmi pret visiem darbiniekiem.”

Hobiji

Arods

Atgriezies Latvijā, Jānis pievērsās krāšņu
mūrēšanai. Izrādās, viņš ir krāšņu mūrnieks
trešajā paaudzē! Šo arodu piekopa gan Jāņa
vectēvs, gan tēvs, kuram, puika būdams,
no mazām dienām gāja palīgā. Sākumā šis
smagais un rūpīgais darbs viņam nepatika,
bet pamazām tas ievilka tā, ka ne atrauties.
Cik ienesīgs ir krāšņu mūrnieka darbs pierobežā?
„Aizbraucu pie vecenītes mūrēt krāsni, bet
viņa skatās uz mani tādām acīm, ka uzreiz
saprotu – sirmajai sievietei pat lieka centa
nav, kur vēl eiro!” Jānis uz jautājumu atbild
ar dzīvu piemēru. “Es zinu, cik maksā materiāls, tālab nolemju, ka neplēsīšu no viņas
pēdējo eiro, bet no otras puses saprotu, ka
arī pašam jāizdzīvo. Smaga dilemma. Manuprāt, cilvēki laukos dzīvo smagāk nekā
pilsētās, bet tur ir tādi, kuri samaksās un
netirgosies, bet pilsētā ir tādi turīgi un lepni,
kuri tirgosies par katru centu un pat negribēs
maksāt.
Pateicoties krāšņu mūrnieka amata prasmēm, kuras mūsu dzimtā tika nodotas no

Tomēr dažas lietas liek domāt, ka šī pilsēta
viņus tik viegli „neatlaidīs”. Ja, ieradušies
Krāslavā, sākumā abi īrēja mitekli, tad tagad
jau labiekārto savu dzīvokli, kuru iegādājās
par pašu ietaupījumiem un ar vecāku palīdzību. Arī darbs abiem ir pie sirds.
Lai arī Jānis par politiku daudz neinteresējas, viņš ir pārliecināts, ka Brexit jeb Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas
Savienības nemainīs situāciju attiecībā uz
Latviju pametušajiem līdzpilsoņiem un viņi
nesteigsies atgriezties dzimtenē. Tie, kuri
cer uz to, rūgti maldās. Viņa brālis Oskars
jau gadu dzīvo un strādā Anglijā, atpakaļ
braukt nedomā. Māsa Ilona pagaidām uzturas dzimtajās mājās, bet, tiklīdz māsasvīrs
būs iekārtojies ārzemēs, arī viņa turp dosies.
Starp citu, gan māsai, gan brālim ir bērni.
Viņi šo ceļu iet, jo Latvijā diemžēl nav iespēju atrast pietiekami labi apmaksātu darbu. Taču nav arī tā, ka Latviju pametušie
absolūti nevēlas atgriezties - katram ir savi
fundamentāli iemesli, kādēļ to nedara. Jānis
savulaik uz ārzemēm brauca ar domu paceļot pa valsti un paskatīties, kā citur pasaulē
dzīvo ļaudis, tālab viņam darbs ārzemes bija
vajadzīgs, lai visupirms varētu atļauties tur
paceļot. Viņš uzskata, ja vēlies dzīvē kaut ko
nozīmīgu sasniegt, tad ir jāstrādā daudz un
smagi, labāk to darīt dzimtenē. Varbūt kādreiz arī šīs domas mainīsies, bet šodien Jānis
un Baiba paliek uzticīgi Krāslavai.

Lēmums

Dagda ir Baibas dzimtā pilsēta, tajā viņa
augusi, skolojusies Dagdas vidusskolā, bakalaura un maģistra grādu vēsturē ieguva,
studējot Daugavpils Universitātē. Pēc kāzām jaunajai ģimenei bija jāatrisina dzīvošanas un darba jautājums. Pirmā doma bija
doties uz lielāku pilsētu, kur būtu plašākas
darba iespējas. Jānis Rēzeknē īrēja dzīvokli,
cerēja, ka abi atradīs darbu, situācija stabilizēsies un varēs sākt nopietni domāt par sava
mitekļa iegādi. Taču Baiba nekur nevarēja
atrast darbu specialitātē, arī pašam darba
meklējumi kaut kā nevedās. Nācās apdomāt
citus variantus, negaidīti Baiba saņēma labu
darba piedāvājumu no Krāslavas Vēstures
un mākslas muzeja. Matvejenko ilgi nevarēja izlemt, kā rīkoties, jo abiem šķita, ka pierobežas pilsētā perspektīvas nav tik lielas,
kā gribētos un kādas tās varētu būt Rēzeknē.
Beigās abi saprata, ka tieši Baibai atrast darbu būs visgrūtāk, bet Jānis, kā jau vīrietis,
varētu strādāt gan celtniecībā, gan citās jomās. Un arī viņam drīz uzspīdēja veiksme.
„Būšu godīgs - sameklēt darbu Krāslavā
nav vienkārši,” atceras Jānis. „Es strādāju
pie kāda cilvēka, kurš ieteica painteresēties
pašvaldības aģentūrā „Labiekārtošana K”.
Aizgāju vienreiz pie uzņēmuma vadītāja
Ēvalda Cauņas, aizgāju otrreiz, centos izstāstīt visas savas prasmes un beigu beigās
mani pieņēma darbā. Mums ir ļoti draudzīgs kolektīvs, un man nebija problēmu
tajā iekļauties. Starp citu, arī Baiba ir labi
iejutusies muzeja kolektīvā. Vispār Krāslavā cilvēki kopumā ir sirsnīgi un atsaucīgi.
Krāslavā ir vērts dzīvot! Man darba diena
nekad nav garlaicīga, katru reizi ir kaut kas
jauns. Lielākais gandarījums man ir par to,

Bet nav pārliecības, ka kaut ko tādu varēs tur
nosargāt, ka to nesalauzīs, nenozags. Izmantojot izdevību, lūdzu pilsētniekus, sevišķi
jauniešus, ar sapratni attiekties pret svešu
darbu. Saprotu, ka jaunajiem vajag sevi izpaust, arī mēs skolas gados darījām blēņas,
bet nekad negājām lauzt un bojāt visu pēc
kārtas. Cienīsim viens otru visās paaudzēs!”

Jānis: „Mums ir daži kopīgi hobiji, piemēram, šad tad kopā braucam makšķerēt.
Brīvdienās kopā braucam pie vieniem vai
otriem vecākiem palīdzēt viņiem un arī atpūsties. Mums abiem patīk zaļumballes,
labprāt braucam uz groziņu vakariem manā
dzimtenē, kurus rīko deju kolektīva „Ūdzeņa” dejotāji, kurā pats esmu dejojis desmit
gadus. Vēl viena kopīga aizraušanās - ar
sievu dejojām deju kolektīvā tepat Krāslavā,
bet dzīves temps ir krietni audzis un tagad
tam vairs neatliek laika. Bet gribētos paceļot,
šogad ir plāns šo sapni piepildīt. Ja sanāks,
gribu aizvest sievu uz tām valstīm, kur pats
biju, plus arī uz Norvēģiju. Parādīšu, ko pats
esmu apskatījis, un to, ko gribēju redzēt, bet
nepaspēju.”
Kopš vidusskolas gadiem Jānis ir muzikants - spēlē ģitāru un sitamos instrumentus.
Grupas „Kokciks” sastāvā spēlēja kāzas, zaļumballes, saviesīgus vakarus un tolaik pēc
muzikantiem bija liels pieprasījums. Jānis

Laiks rādīs

Jāņa pirmie kokgriezumi jau ir pārsteiguši
krāslaviešus un pilsētas viesus Ziemassvētkos un Lieldienās. Pirmais tapa koka lācis
cilvēka augumā, bet šajās Lieldienās pilsētas laukumā milzīgas olas sargāja iespaidīgs
koka zaķis. Vēl dažas koka olas bija apskatāmas piecu airu laivā tilta par Daugavu tuvumā, pretī grāfu Plāteru parkam.
Ne Jānis, ne Baiba šodien nesteigs apgalvot, ka Krāslavā apmetušies uz mūžu. Jo
vairāk tāpēc, ka viņiem vēl nav bērnu un
šādā situācijā ir vieglāk mainīt dzīvesvietu.

domā, ka tas nav gājis mazumā arī tagad - ja
esi labs muzikants un tevi pazīst, darbs būs.
Vēl Jānim patīk sportot. Skolas laikā pievērsās skriešanai un šķēpmešanai, taču vienmēr
pietrūka kripatiņa veiksmes, lai kāptu uz
goda pjedestāla. Jānis vienmēr palika ceturtais, kas, viņaprāt, ir pati sāpīgākā vieta.
Skolas gados viņš nodarbojās ar volejbolu,
tagad pievērsies svarcelšanai. Viņu ir aicinājuši spēlēt basketbolu, bet atteicies, jo tas neesot viņa sporta veids. Lūk, hokejs, jau pavisam cita lieta! Netālu no Jāņa vecāku mājām
Cirmā dzīvo sportiska Pavlovu ģimene, kura
ierīkoja uzlejamo ledus laukumu, ar bortiem,
apgaismojumu un telpu sportistiem, lai varētu pārģērbties, padzert tēju. Turp sarodas
komandas no tuvākas un tālākas apkārtnes,
ripa tiek dzenāta no rīta līdz vakaram. Jānis
tur vienmēr ir spēlētāju pulkā, Baiba - starp
līdzjutējiem.
Juris Roga
Sazināties ar Jāni var pa tālruni
29191266.
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valsts svētki
STĀDOT OZOLUS UN SVINOT BALTĀ
GALDAUTA SVĒTKUS,
ATKLĀJ SIMTGADI

Latvijas valsts simtgades atklāšana 4. maijā rīta agrumā sākās Latvijas ziemeļu, dienvidu, rietumu un austrumu galējos punktos - Ipiķos,
Demenē, Nīcā un Pasienā - un dienas gaitā Latvija piepildījās ar daudzveidīgiem un krāšņiem notikumiem. Akcijā „Apskauj Latviju” pierobežas 45 pašvaldību teritorijās no plkst. 9.00 un visas dienas laikā ar
pasākumiem un cilvēku iesaisti ir stādīti 100 ozoli ar īpašu simtgades
norādi, tādā veidā simboliski iezīmējot Latvijas robežlīniju un Latvijas
vienotību. Trīs ozoli tika iestādīti Daugavas krastā Piedrujā – tā ir vieta,
kur Dvina pārtop Daugavā, kur stāvajās kraujās un plašajās Daugavas
loku terasēs un pieteku ielejās iepukstas Latvijas sirds.

4.MAIJĀ KRĀSLAVĀ NOTIKA
SVĒTKU PASĀKUMI
UN PAVASARA GADATIRGUS

Pasākuma vietā sapulcējās pašvaldības pārstāvji, robežsargi, mazpulcēni, jaunsargi, vietējie ļaudis un viesi, kurus ar dziesmu „Visi muni
gosti beja” sagaidīja folkloras kopas „Mozī latgalīši”, „Aulejas sievas”,
„Rudzutaka” un ansamblis „Viktorija”.
Pasākuma vadītāja, „LV 100” koordinatore Krāslavas novadā, Inga
Kavinska uzsvēra, ka 4. maijs Latvijai ir lielā diena! Tik daudzas rokas
un sirdis iekļaujas kopīgā darbā - stāda simtgades ozolus - simbolisku
jostu, kas ieskaus, sargās un priecēs mūsu zemi nākamos 100 gadus.
Ozoli ieaugs Daugavas krastā blakus Viļņa Titāna akmenim „Daugava”
vietā, kur 1937. gadā atradās Robežsardzes muitas punkts un kur auga
lepna liepu aleja. Iestādīt ozolus aicināja labākos no labākajiem – mūsu
mazpulcēnus, jaunsargus un robežsargus.

Kopā ar mūsu novada ļaudīm šajā lielajā dienā bija arī Kultūras ministre Dace Melbārde, kura savu uzrunu sāka ar poētisko vīziju par sudraba
ozolu Daugavā. Turpinājumā viņa sacīja, ka šī vieta Daugavas krastā
pie robežakmens, uz kura septiņās valodās iekalts Daugavas vārds, ir
ļoti simboliska, visiem kopā piedaloties akcijā „Apskauj Latviju”. Šī
akcija ir aicinājums pret savu zemi izturēties ar lielu mīlestību un paust
to ikdienā visdažādākos veidos.
Piedrujas pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne aicināja visus
pasākuma dalībniekus pie baltā galdauta, kur bija sarūpēts neliels cienasts viesiem un klātesošajiem.
Baltā galdauta svētki (PAR diena) ir pirms gada Kultūras ministrijas
Latvijas valsts simtgades biroja ierosinātā tradīcija svinēt Latvijas otro
dzimšanas dienu, pieminot 1990. gada 4. maiju, kad Latvijas PSR Augstākā padome pieņēma deklarāciju par Latvijas Republikas neatkarības
atjaunošanu - lēmumu, kas atjaunoja Latvijas suverenitāti. Tā bija diena,
kad izvēlējāmies brīvību, pateicām PAR grāmatām, kas drīkst būt mūsu
grāmatplauktos, PAR saziņai ar mūsu draugiem no visas pasaules, PAR
brīvai informācijai, uzņēmīgumam un patiesai līdzdalībai. Šajos svētkos
baltais galdauts ir kā pašapziņas un lepnuma simbols, svētku būtība ir
kopā būšana un sarunas.
Juris Roga, autora foto

Elvīras Škutānes foto

BALTĀ GALDAUTA SVĒTKI
IZVALTĀ

Ingas Leikumas foto
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LATGALES SIMTGADES KONGRESS
Kad saņēmu informāciju par to,
ka ir iespēja kļūt par Latgales simtgades kongresa dalībnieku, nešaubījos ne mirkli. Tika aizpildīta pieteikuma anketa, jo
1. es esmu latgalietis,
2. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
dibinātāja Valērija Seile (1923.g.),
kā arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Stanislavs Jaudzems
(1928. – 1935.) bija pirmā Latgales
kongresa dalībnieki 1917. gada 9.
un 10. maijā.
Patiesībā pirms 100 gadiem tika
likti pamati neatkarīgai Latvijas
valstij. Paradoksāli, ka Latgales
vēsturiskās nošķirtības un rusiﬁkācijas apstākļos konsekventākie latviešu tautas saliedēšanas entuziasti
nāca no Latgales: Francis Trasuns,
Francis Kemps, Valērija Seile. Arī
toreiz domas dalījās - neliela daļa,
39 delegāti no 232 (Franča Kempa
atbalstītāji), kongresu atstāja, jo uzskatīja, ka sākumā jāpanāk autonomija Krievijā un tikai tad jārunā par
apvienošanos ar pārējo Latviju. Nospiedošais vairākums delegātu bija
par tūlītēju apvienošanos ar pārējo
Latviju.
Protams, tāpat kā mūsdienās arī
toreiz Latgalei un Latvijai netrūka
ienaidnieku, bija organizētas provokācijas no Krievijas ierēdņu puses,
tāpēc virsnieka Jāņa Rubuļa vadībā
tika organizēti strēlnieki kongresa
apsardzei un provokāciju novēršanai.
Latgales simtgades kongress bija
plaši organizēts pasākums, ko bija
iespējams apmeklēt apmēram 600
dalībniekiem. Un tas notika Latga-

les vēstniecībā „GORS”. Protams,
bija arī kultūras pasākumi vairākās
pilsētās laikā no 1. līdz 7. maijam.
Esmu lepns, ka arī šī kongresa
organizācijā savu roku ir pielikuši
mūsu novadnieki, ar kuriem esmu
mācījies skolā (Izvaltas vidusskola), Daugavpils Universitātes rektors, profesors Arvīds Barševskis,
Latvijas Universitātes ﬁloloģijas
doktore Lidija Leikuma (sekcijas
„Volūdys i izgleiteibys politikys
voicojumi latgalistikā” vadītāja).
Kongress sākās ar Latvijas himnu, kas tika dziedāta latgaliski.
Kongresā piedalījās Latvijas Valsts
prezidents Raimonds Vējonis (savā
uzrunā pāris teikumus pateica arī
latgaliski), LR Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, LR Ministru
prezidents Māris Kučinskis, eksprezidenti Vaira Vīķe – Freiberga un
Guntis Ulmanis, politiķi, kultūras
un izglītības darbinieki, viesi no Polijas un Krievijas. Tā gaisotne, kas
valdīja kongresā, nav aprakstāma.
Personīgi mani visvairāk uzrunāja Romas Katoļu Baznīcas arhibīskapa Zbigņeva Stankeviča teiktais,
ka Latgale pirms 100 gadiem solīto
ir pildījusi, bet no pārējās Latvijas
gaidīto nav guvusi, kā arī latviešu kino, teātra un operas režisora
Viestura Kairiša (viņš arī vadīja
kongresu kopā ar RTA ﬁloloģijas
profesori Ilgu Šuplinsku) teiktais,
ka Latgale un Latvija ir vienotas.
Bija latviskošanas politika Kārļa
Ulmaņa laikā pirms Otrā pasaules
kara, bija 50 gadus ilga pārkrievošanās politika (agrākos gadsimtus

neskaitīsim), bet mēs to izturējām.
Mēs nepielūdzam elkus: caru, Staļinu vai Putinu, mēs pielūdzam brīvību.
Man liekas, ka daudzas lietas nav
mainījušās arī mūsdienās. Tikai 21.
gadsimta sākumā radītais Latgales
karogs tika zaimots ar separātistu
idejām par autonomiju, par „Latgaļskuju narodnuju respubļiku”, kas
nebūt mums latgaliešiem nav vajadzīgs un nav latgaliešu organizēts.
Arī tagad mūsu lielais kaimiņš iesaistās propagandā. Taču latgalieši
ir sīksti un strādīgi, ir bijuši un būs
kopā ar visu Latviju.
Noslēgumā nedaudz par Latgales
karogu: tumši zils, balts, tumši
zaļš (proporcijas tieši kā Latvijas
karogam).
Karogs tapa kā latgaliešu atmodas simbols. Tumši zila – tā ir rudzupuķu (latgaliski – naktineicu)
krāsa, kas simbolizē Latgali - Zilo
ezeru zemi un Māras zemi. Baltā
strēle rāda gaišu ceļu latgaliešu ticībai, pašapziņai un spēkam.
Timseņš guoja, timseņš guoja,
Es par tymsu nabāduoju.
Bej munam(i) kumeļam(i)
Zvaigžņu dečeits mugorā…
Kongresa noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kas prasa nodrošināt skaidru latgaliešu valodas kā
vēsturiskas latviešu valodas paveida statusu Latvijā.
Dīvs, svētej Latgolu
Dievs, svētī Latviju!
Jānis Tukāns,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktors

izglītība

TEĀTRU FESTIVĀLS VALMIERĀ

Šī gada 21.,22. aprīlī
Indras pamatskolas teātra
pulciņš „Skatuve” devās
uz bērnu un jauniešu teātru festivālu „...un es iešu
un iešu!” Valmierā, kuram
šogad apritēja 10 gadi.
Festivāls norisinājās Valmieras Viestura vidusskolā, divās festivāla dienās
varēja noskatīties 32 izrādes, kuru dalībnieki bija
no visas Latvijas – Saldus,
Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas,
Ikšķiles, Madonas, Aizputes, Ogres, Daugavpils,
Siguldas, Ozolniekiem,
Ludzas, Limbažiem, kā arī no Alūksnes, Amatas un
Krāslavas novada. Šogad festivālā piedalījās arī skolu teātris no Lietuvas.
Galvenais festivāla mērķis ir veicināt bērnu un
jauniešu teātru attīstību, motivēt radīt kvalitatīvas
un mobilas izrādes bērniem un jauniešiem, piedāvājot dažādu žanru iestudējumus, kā arī sekmēt teātru
režisoru profesionālo pilnveidi, veicinot savstarpējo
pieredzes apmaiņu. Festivāla norisē ir iesaistīti profesionāli režisori un eksperti. Tā laikā tiek noteikti
veiksmīgākie iestudējumi un labākie aktiermākslas
sniegumi.
Šis ir festivāla jubilejas gads, un organizatori bija
ieplānojuši daudz dažādu pārsteigumu festivāla dalībniekiem, apmeklētājiem un skolu teātru režisoriem. Aktivitātes norisinājās gan Valmieras Viestura
vidusskolā, gan Valmieras Kultūras centrā.
Festivāla organizatori ir Valmieras Viestura vi-

dusskola sadarbībā ar Valmieras Izglītības pārvaldi,
Valmieras Kultūras centru un Valsts izglītības satura
centru.
Mēs piedalījāmies ar uzvedumu „Tango un Tūtiņa”, kura pamatā ir Māras Zālītes darbs ar tādu pašu
nosaukumu.
Noskatījāmies arī dažas izrādes citu kolektīvu
sniegumā, tai skaitā arī labāko bērnu izrādi „Neglītais pīlēns”, kuru rādīja Valmieras Viesturu vidusskolas kolektīvs.
Atpakaļceļā apmeklējām Cēsu viduslaiku pili, papildinot zināšanas par pilīm Latvijā.
Pateicamies Indras pagasta pārvaldei par sniegto
iespēju apmeklēt teātru festivālu, kurā guvām jaunu
pieredzi un spilgtas un patīkamas atmiņas par labi organizētu pasākumu.
Vija Sjadro,
teātra pulciņa vadītāja

jautājums redakcijai
Vēlos mainīt radiatoru savā dzīvoklī. Ar veco ir problēmas, vairākas reizes tika izsaukts avārijas dienests. Vai
maiņu veic SIA „Krāslavas nami” (par maksu vai bezmaksas)? Ja bezmaksas, kādos gadījumos? Ja maiņu veic pašu
spēkiem, kādi ir noteikumi, kuri jāievēro, lai turpmāk nebūtu problēmu ar SIA „Krāslavas nami”?
SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maslovs:
„Radiatoru nomaiņa ir dzīvokļa īpašnieka vai īrnieka vēlme, un to
apmaksā pats dzīvokļa lietotājs. Sakarā ar to, ka radiatoru izvēle atsevišķā dzīvoklī ietekmē visas mājas siltumapgādes sistēmu, radiatoru nomaiņa dzīvokļos ir jāsaskaņo ar attiecīgās dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. SIA „Krāslavas nami” apsaimniekojamo māju
dzīvokļu lietotājiem jāvēršas SIA „Krāslavas nami” Brīvības ielā 5,
Krāslavā no pirmdienas līdz ceturtdienai 8.00-12.00; 12.30-17.15
un piektdienās 8.00-13.00, tālr. 65681570. Pēc iesnieguma saņemšanas uzņēmuma speciālists aprēķinās pieļaujamos tehniskos parametrus, kurus dzīvokļa lietotājam jāievēro, veicot radiatoru iegādi.
Dzīvokļa lietotājs var pasūtīt radiatoru nomaiņas projektu arī pie sertiﬁcēta siltumapgādes speciālista un iesniegt to SIA „Krāslavas nami”.
Dzīvokļa lietotājs var patstāvīgi izvēlēties speciālistus, kas veiks radiatoru nomaiņas darbus. SIA „Krāslavas nami” par atsevišķu samaksu sniedz
radiatoru nomaiņas pakalpojumu. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta katram objektam atsevišķi, izvērtējot nepieciešamo darbu apjomu.
Neatkarīgi no tā, vai dzīvokļa lietotājs izvēlas veikt radiatoru nomaiņas darbus, piesaistot SIA „Krāslavas nami” vai citu darbu izpildītāju,
pirms radiatoru nomaiņas darbu veikšanas ir jāpiesaka un jāapmaksā
mājas apkures sistēmas ūdens noliešanas pakalpojums (8,72 EUR, ieskaitot PVN 21%, maksājumu var veikt SIA „Krāslavas nami” kasē
vai ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstīto rēķinu), bet pēc darbu izpildes jāpaziņo SIA „Krāslavas nami”, lai uzņēmuma speciālists varētu apskatīt izpildīto darbu un veikt sistēmas piepildīšanu.
Radiatoru nomaiņu var veikt ārpus apkures sezonas laikā - no maija
līdz septembrim, bet sakarā ar lielo iesniegumu skaitu lūdzam visus
dzīvokļu lietotājus, kas plāno radiatoru nomaiņu šis vasaras laikā, jau
tagad vērsties SIA „Krāslavas nami” ar lūgumu izsniegt saskaņojumu.
Atgādinām, ka pēc veiktā remonta dzīvoklī jābūt saglabātai piekļuvei
visu komunikāciju stāvvadiem”.

8. un 9. maijā Krāslavā norinājās
atceres pasākumi par godu nacisma sagrāvei
un Otrā pasaules kara upuru piemiņai.
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Saltā februāra dienā, ejot pa pagalmu netālu no kādas mājas Raiņa ielā, Dmitrijs izdzirdēja skaņas,
kas nāca no atkritumu konteinera.
Atvēris vāku, jauns vīrietis, neticēja savām acīm – kartona kastē, piespiedušies viens otram, žēli smilkstēja jaundzimuši kucēni.
Kad šis nevienaldzīgais krāslavietis piezvanīja Valsts policijas
darbiniekiem, viņi izbrauca uz notikuma vietu. Izmeklēšanas gaitā
tika noteikta persona, kas veikusi
tik nežēlīgu pārkāpumu–1991. g.
dzimusi sieviete.
Skaidrojot savu rīcību, saimniece, kurai pieder suns vārdā Žučka,
neizteica nožēlu par nodarīto un
atklāti atzinās, ka gribēja nogalināt
kucēnus.
Neskatoties uz zemo gaisa temperatūru, kucēni, kas dzimuši no
rīta, bija vēl dzīvi, un pašvaldības
policijas darbinieki nogādāja viņus
Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Uz Administratīvās komisijas
sēdi, kas nesen notika Krāslavas
novada domē, sieviete nav ieradusies. Komisijas locekļi pieņēma
lēmumu - par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem pārkāpējai

tika uzlikts naudas sods 100 EUR
apmērā.
Starp citu, sieviete, kas tik nežēlīgi izrīkojās ar šiem bezpalīdzīgajiem kucēniem, nesen kļuva
par videosižeta varoni interneta
vietnē, kur viņa, jaunā māmiņa, ar
korespondentes palīdzību panāk
„taisnību”, cīnoties par tiesībām
iegūt sociālo pabalstu, kas nesen
tika nodrošināts Krāslavas novada
iedzīvotājiem.

ŠŪŠANAS FABRIKA „NEMO”
AICINA DARBĀ

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, kas
ražo augstākās kvalitātes sieviešu modes apģērbus
Eiropas modes namiem, aicina darbā: šūšanas tehnologus, drēbnieces, šuvējas
Prasības:
tehnologam obligāti jābūt vidējai speciālai vai
augstākai izglītībai ar specializāciju šūšanā;

Kapusvētki Krāslavas
Romas katoļu draudzes kapsētās

Krāslavas Vecajos katoļu kapos
Krāslavas Meža kapos
Vilmaņu kapos
Pukjānu kapos
Ūdrīšu kapos
Gintautu kapos
Vecelišķu kapos
Pastaru kapos
Gribuļu kapos
Naudišu kapos
Kačānu kapos

profesionalitāte;
labas latviešu valodas zināšanas;
pozitīva attieksme pret darbu;
vēlme pilnveidoties.
Mēs piedāvājam
Darbu stabilā un lielā uzņēmumā.
Uzņēmums, kas pakāpeniski investē nākotnē.
Savlaicīgu atalgojuma izmaksu.
Sociālās garantijas.
CV sūtīt uz: svetlana.senkova@nemosewing.lv

4. jūnijā plkst. 12:00
11. jūnijā plkst. 14:00
18. jūnijā plkst. 14:00
18. jūnijā plkst. 15:30
25. jūnijā plkst. 14:00
25. jūnijā plkst. 15:30
9. jūlijā plkst. 14:00
9. jūlijā plkst. 15:30
16. jūlijā plkst. 14:00
16. jūlijā plkst. 15:30
23. jūlijā plkst. 14:00
Eduards Voroņeckis,
Krāslavas sv. Ludvika Romas katoļu
draudzes prāvests

sludinājumi
 Jūsu kāzu video, kā arī citu saviesīgu pasākumu ﬁlmēšana. Noﬁlmētā materiāla montāža. Videoklipu veidošana. Foto slaidšova
veidošana. Pārrakstu videokasetes
DVD formātā. Audiokasešu ierakstu konvertēšana ciparu formātā
(mp3). www.artstudio95.com; t.
26113738.
 Steidzami pārdod dzīvokli
Krāslavas centrā, Raiņa ielā 2, 4.
stāvs, saulains, silts, logi un balkons - stikla paketes. Cena pēc
vienošanās. T. 22030141.
 Anna Suveizda, lūdzu, piezvani pa tālr. 27579929 savai bijušajai klasesbiedrenei Broņislavai
Locei.
 Steidzami pārdod 2-istabu
dzīvokli ar lodžiju, 4. stāvā. T.
29479591.
 Pērk 1-istabas dzīvokli Krāslavā. T. 25573320.

Bez šaubām, ja ģimenē aug
mazulis, bez naudas neiztikt. Nav
vērts apšaubīt arī prognozi par to,
ka šāda māte noteikti iemācīs savam bērnam, kā visādiem līdzekļiem panākt savu. Taču nav zināms,
vai viņa spēs izskaidrot savam mazulim, ar ko atšķiras mīlestība no
nežēlības, labestība no cietsirdības,
sirdsapziņa no bezatbildības?
Elvīra Škutāne

Tuvs cilvēks neaiziet,
Viņš tikai pārstāj līdzās būt. (R.Skujiņa)
Krāslavas novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību Anelei Hmeļņickai, dēlu Edmundu mūžībā aizvadot.
Mammuk,
Atsūti man telegrammu,
To, ar bezdelīgu pastu,
Tikai Dieva putniņi spēj
Savienot manu telpu ar tavējo...
(Anna Rancāne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju
brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Intu Lipšāni,
mammu Virgīniju Lipšāni mūžībā aizvadot.
Krāslavas novada pašvaldība
un priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

Šūšanas cehs piedāvā darbu šuvējai ar pieredzi, nodrošinām - garantētu darba samaksu un bonusus par kvaliﬁcētu darbu. T.26980956.
 Pērk minivenu VW Sharan, grābekli (ārdītāju), ecēšas, arklus,
Ford Galaxy, Seat Alhambra ar sakas. T. 26363427.
TA, manuālā ātrumkārba. Piedā-  Pērk zemi (lauku māju) skaistā
vājiet savu cenu! Ja nevarat sa- vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa
zvanīt, rakstiet īsziņu vai ziņu uz uzreiz. T. 29634979.
e-pastu mm40dem@inbox.lv. T.  Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauz28290962.
 Pārdod 2-vietīgu alumīnija laivu. to kvēlsveču izurbšana ar specinsZvanīt vakaros. Т.20331775.
trumentu, sprauslu sēžas vietu atjau Pārdod māju Krāslavā (centrālais nošana, dzinēju kapitālais remonts,
ūdensvads, kanalizācija, boileris, automobiļu ritošās daļas un bremžu
garāža, laba piekļuve mājām). T. sistēmas remonts, elektrosistēmas
22156791.
diagnostika un remonts. Jebkuru
 Pārdod autobagāžnieku, sēdekļus turbīnu (turbokompresoru) remonts
- aizmugurējo un vidējo (Chrysler), (kravas automobiļi, vieglie auto,
bagāžnieka aizklāju (Volvo X70), traktori). T. 29413904.
datorgaldu, jaunus dekoratīvos  Auto datoru diagnostika un rediskus (R15), ģitāru. Viss atrodas monts. Т.27745005.
Krāslavā. T. 27557714.
 Televizoru remonts. Bijusī dar Pārdod sadzīves tehniku un mē- bnīca
Miesnieku ielā. T. 29703639.
beles no Vācijas. T.22053960.
 Pārdodu medu (3 l, 15 eiro), sva- Germans.
rus (500 kg – 80 eiro), zirga ratus,

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

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

sports

VIEGLATLĒTU
KAUSS
Pamatskolas grupā (2001.-2003.

27. aprīlī Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas stadionā notika Krāslavas un Dagdas novadu vieglatlētikas sacensībās „Vieglatlētu kauss”.
Vispārizglītojošo skolu audzēkņi
startēja divās vecuma grupas (A
grupā - vidusskolas jaunieši, B
grupā - 2001.-2003.g.dz. skolēni),
kuri piedalījās stafetes skrējienā,
100 m,800 m skrējienā, tāllēkšanā,
šķēpa mešanā un lodes grūšanā.
Katrā vecuma grupā labākā zēnu
un meiteņu komanda cīnījās par
kausu. Kopā piedalījās skolēni no
deviņām skolām.
Sprinta distancē vidusskolas grupā jauniešiem uzvarēja Aigars Ļaksa, jaunietēm pirmo vietu izcīnīja
Alīna Ņikitina, abi mācās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.
800 m skrējienā pirmo vietu ieguva Andris Šalajevs no Dagdas
vidusskolas, jaunietēm šajā pašā
distancē labāka bija skolniece no
Varavīksnes vidusskolas Jolanta
Konstantinoviča.
Tāllēkšanā labāko rezultātu jauniešiem uzrādīja Aigars Ļaksa,
jaunietēm pirmo vietu ieguva Alīna Ņikitina, abi no Varavīksnes vidusskolas.
Lodes grūšanā un šķēpa mešanā jauniešiem un jaunietēm pirmo
vietu izcīnīja Varavīksnes vidusskolas skolnieki Andris Spalvis un
Katrīna Tračuma.
Stafetē 4x100 m uzvarēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, 2.vietā – Dagdas vidusskolas jaunieši, bet trešajā – Krāslavas
Valsts ģimnāzijas komanda. Jaunietēm ātrākā bija Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, otro
vietu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunietes.
Kopvērtējumā pirmo vietu un
kausu ieguva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas jaunieši un jaunietes. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
komanda jaunietēm ieguva otro
vietu, Dagdas vidusskolas jauniešiem otra vieta, un Krāslavas Valsts
ģimnāzijai - trešā.

dz.g.) 100 m sprinta distancē zēniem ātrākais bija Artūrs Šarkovičs no Krāslavas pamatskolas, bet
meitenēm uzvaru svinēja Daniela
Timma no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
800 m skrējienā zēniem uzvarēja
Pavels Baranovskis no Varavīksnes vidusskolas, savukārt meitenēm šajā distancē ātrākā bija Jana
Poļaka no Dagdas vidusskolas.
Tāllēkšanā labāko rezultātu starp
zēniem uzrādīja Artūrs Šarkovičs
no Krāslavas pamatskolas, meitenēm uzvarēja Daniela Timma no
Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Lodes grūšanā zēniem pirmo
vietu izcīnīja Daniels Boželko,
meitenēm pirmo vietu ieguva Sabīne Hološina, abi mācās Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā.
Šķēpa mešanā zēniem pārliecinošu labāko rezultātu uzrādīja
Valentīns Rimševičs no Šķeltovas
pamatskolas un starp meitenēm labāka bija Daniela Vaivare no Izvaltas pamatskolas.
Stafetē 4x100 m zēniem pirmo
vietu izcīnīja Dagdas vidusskolas komanda, 2. vietā ierindojās
Krāslavas pamatskolas komanda
un 3.vietā - Varavīksnes vidusskolas zēni. Meitenēm stafetes skrējienā ātrākā bija Krāslavas Valsts
ģimnāzijas komanda, 2.vietā – Dagdas vidusskolas meitenes, 3. vietā
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
komanda.
Kopvērtējumā zēniem labākā
skolas komanda, iegūstot kausu,
ir Dagdas vidusskola, 2.vietā ierindojās Krāslavas pamatskolas
komanda un 3.vietā – Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas komanda.
Meitenēm kausu izcīnīja Krāslavas
Valsts ģimnāzijas komanda, 2.vietā
– Krāslavas Varavīksnes vidusskolas meitenes, 3.vietā palika Dagdas
vidusskolas komanda.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

VOLEJBOLA SACENSĪBAS KRĀSLAVĀ

29. un 30. aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē tradicionāli norisinājās Krāslavas „Pavasara volejbola sacensības” vīriešu un
sieviešu komandām. Starp vīriešiem, 7 komandu konkurencē, 4. vietā ierindojās KVĢ 12. klašu izlase, 3.vietu ieguva Krāslavas kungu komanda.
Par uzvarētāju kausu ﬁnālā cīnījās Dagdas un KVĢ absolventu komandas,
un pavasara turnīra čempiona titulu ieguva KVĢ absolventu komanda.
Gribam atzīmēt Devida Žolneroviča profesionālo spēli, kurš pārstāvēja
KVĢ absolventu komandu, kā arī šobrīd spēlē Baltijas Nacionālajā Līgā.
Sieviešu turnīrs norisinājās nākamajā dienā un kopā pulcināja 6 komandas - Dagdas 7.-8. klašu komandu, Ezernieku, Varavīksnes vidusskolas, KVĢ 9. klašu, KVĢ 11.-12. klašu izlasi un VK „Krāslava” sieviešu
komandas. Visspraigākā spēle norisinājās ﬁnālā starp Ezernieku un VK
„Krāslava” komandu. Sīvā cīņā, izspēlējot trīs setus, par turnīra čempioniem kļuva Ezernieku komanda! VK „Krāslava” ierindojās otrajā vietā,
KVĢ 11.-12. klašu komanda ieguva trešo vietu, KVĢ 9. klašu meiteņu
komanda ierindojās ceturtajā pozīcijā.
Pirmo reizi Krāslavas volejbola sacensībās tika piedāvāts konkurss
„Apakšējās piespēles turnīrs”, kas ieintriģēja visus dalībniekus un skatītājus, bet uzvarētāji tika apbalvoti ar vērtīgām balvām.
22. aprīlī VK „Krāslava” sieviešu komanda veiksmīgi piedalījās Dagdas novada sacensībās volejbolā un mājās atgriezās ar uzvarētāju kausu.
Otrajā vieta ierindojās Ezernieku volejbolistes, un Dagdas komanda ieguva trešo vietu.
VK „Krāslava”
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