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18. aprīlī Krāslavas Kultūras namā notika pasākums par godu 95. gadadienai, kopš Krāslavai piešķirts pilsētas statuss. Skatītāju uzmanībai tika
piedāvāta bērnu animācijas filmas „Reiz Krāslavā” prezentācija, konkursa „Vienā laivā mūsu sirdis dzied” laureātu koncerts, kā arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas teātra izrāde „Dzimtās pilsētas jaunības gadi” (režisors Andrejs Jakubovskis).

TOP JAUNAIS STADIONS

Krāslavas novada pašvaldība turpina attīstīt aktīvās
atpūtas un sporta objektus
pilsētā. Šogad grāfu Plāteru parkā notiek vecā stadiona pārbūve. Projektējot
Krāslavas pils parka aktīvo
zonu, tika ņemts vērā, ka
parks ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis.

Projekta kontaktpersona ir
mūsu novada Izglītības pārvaldes
projektu speciāliste Juta Bubina:
„Pašvaldība veic Krāslavas pils
parka stadiona pārbūvi pašvaldības attīstības programmas investīciju plāna darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība”
8.1.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta
ietvaros. Projekts paredz izglītības iestāžu modernizēšanu, skolu
mācību vides kvalitātes uzlabošanu, informāciju un tehnoloģiju
risinājumu ieviešanu, kā arī jaunas skolēnu dienesta viesnīcas
celtniecību. Projektā tiks iesaistītas trīs pilsētas skolas – Krāsla-

vas pamatskola, Krāslavas Valsts
ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes
vidusskola.”
Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba pastāstīja,
ka pirmie stadiona rekonstrukcijas
darbi sākās ar dažu koku izzāģēšanu vietā, kur plānots ierīkot jaunu
piebraucamo ceļu no Plātera ielas. Tāpat tiks likvidētas stadiona
tuvumā iestaigātās takas, to vietā
būvnieki ierīkos grants seguma
celiņus, kas savienos stadiona teritoriju ar esošajiem parka struktūras elementiem.
Pārbūvētais stadions tiks nožogots, tiks ierīkotas speciālas žoga
atbalsta sienas, kuras iederēsies
parka kopīgajā ainavā. Tajā būs
dabīgā zāliena futbola laukums
un sektori dažādām vieglatlētikas
disciplīnām (skriešanai, tai skaitā
100 m sprintam, lodes grūšanai,
diska un vesera mešanai (laukums
ar nožogojumu), trīssoļu lēkšanai,
tāllēkšanai, šķēpmešanai, augstlēkšanai, kārtslēkšanai). Paredzēts
ierīkot stadiona apgaismojumu
ikdienas un vietēja mēroga sporta

sacensību rīkošanai.
Stadiona teritorijā ierīkos jaunas pārvietojamās tribīnes pasākumu apmeklētājiem, atkritumu
urnas un velosipēdu novietnes.
Soli būs noturīgi pret ārējās vides
apstākļiem un vandālismu, un pie
tiem ērti varēs novietoties cilvēki
ratiņkrēslos.
Nelielās un šaurās zaļās zonas stadiona teritorijā aizpildīs
ar dekoratīvo apzaļumošanu, arī
stadiona perimetrā gar žogu būs
dekoratīvie stādījumi, kas vizuāli
sapludinās to ar pārējo parka daļu.
Būvnieki nojauks vecos šķūnīšus, kas kalpoja sporta inventāra
uzglabāšanai. Jaunās stadiona
ēkas otrajā stāvā ir paredzēta tiesnešu telpa, kādas šeit agrāk nebija,
bet pati ēka būs moduļu tipa konteinerbūve ar papildus koka dēlīšu
apdari. Moduļi būs pilnībā elektriﬁcēti, aprīkoti ar santehniskajām
iekārtām un pieslēdzami pie inženierkomunikācijām.
Juris Roga,
autora foto

JAUNIEŠU NODARBINĀŠANA
2018. GADA VASARAS PERIODĀ
Aicinām reģistrēties jauniešus
(no pilniem 15 gadiem līdz 20 gadiem ieskaitot) Krāslavas novada
domes ﬁnansētajā pasākumā „Jauniešu nodarbināšana 2018. gada vasaras periodā”.
Reģistrācija pasākumam notiek
no 17.04.2018. līdz 08.05.2018.
Kāda būs mērķauditorija?
Jaunieši vecumā no 15 (pilniem)
gadiem līdz 20 (ieskaitot) gadiem,
kuru deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas novads.
Kas ir nepieciešams jauniešiem,
lai uzsāktu darba gaitas vasaras
periodā?
-Jaunieša derīga pase vai identiﬁkācijas karte.
-Jaunieša bankas konts.
-Jauniešiem, slēdzot darbu līgumu ar darba devēju, obligāti ir
jāuzrāda „Izraksts no stacionārā/
ambulatorā pacienta medicīniskās
kartes”, ko var iegūt bez maksas,
vēršoties pie sava ģimenes ārsta.
Kāda būs jauniešiem darba slodze?
No 15(pilniem) gadiem līdz 17
(ieskaitot) gadiem - 3,5 stundas.
No 18 (pilniem) gadiem līdz 20
(ieskaitot) gadiem - 4 stundas.
Kā tiks atlasīti pieteikušies jaunieši darbam vasaras periodā?
-Izlozes veidā.
Kāda būs jauniešu alga?
-Alga pirms nodokļu nomaksas
būs 215,00 EUR (puse no minimālās algas).
Kādi ir darba devēju pienākumi?
-Jānodrošina jaunieši ar darbu un
darbu vadītāju, kurš koordinēs jauniešu darbu.
-Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz
darba līgumi ar jauniešiem.
-Jāiesniedz Krāslavas novada domei mēneša beigās darba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada dome apņemas
-Organizēt jauniešu nodarbināšanu vasaras laikā.
-Apzināt potenciālos darba devējus un apkopot ziņas par tiem.
-Organizēt jauniešu atlasi (izlozes
veidā) uz vakantajām darba vietām.
-Slēgt darba līgumus ar jauniešiem,
kuri strādās pašvaldību iestādēs.
- Krāslavas novada dome no
sava budžeta nodrošinās jauniešiem
pusi no minimālās algas un sociālo
nodokli pašvaldību iestāžu darba
devējiem. Pagastu pārvaldēm būs
jāﬁnansē no sava budžeta darba devēja sociālais nodoklis, bet pusi no
minimālās algas ﬁnansēs Krāslavas
novada dome.
-Iesniegt darba laika tabeles grāmatvedībai un veikt citus nepieciešamos darbus pasākuma veiksmīgai
norisei.
Jauniešu vasaras nodarbinātības
pasākums tiek īstenots saskaņā ar:
1. darba likumu,
2. Ministru kabineta 28.05.2002.
noteikumiem Nr.206 „Noteikumi
par darbiem, kuros aizliegts nodarbināt pusaudžus, un izņēmumi, kad
nodarbināšana šajos darbos ir atļauta saistībā ar pusaudžu profesionālo
apmācību”.
Reģistrēties var tīmekļvietnēs:
kraslava.lv un kraslavasvestis.lv
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PAR ŪDENS
KVALITĀTES
MONITORINGU

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Latgales kontroles nodaļa paziņo, ka atbilstoši
LR MK 2017. gada 28. novembra
noteikumu Nr.692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens
kvalitātes pārvaldības kārtība”
prasībām tiks veikta peldvietu
ūdens kvalitātes uzraudzība.
2018. gadā saskaņā ar Veselības
inspekcijas apstiprināto peldvietu
ūdens paraugu ņemšanas vietu sarakstu Krāslavas novada teritorijā
atrodas paraugu ņemšanas vieta
- Zirga ezera peldvieta. Peldvietā
tiks uzsākts kvalitātes monitorings, nodrošinot regulāras ūdens
kvalitātes pārbaudes par valsts līdzekļiem.
Ūdens paraugu ņemšana laboratoriskajai pārbaudei, kā arī ūdens
kvalitātes vizuālā pārbaude tiks
veikta vienu reizi mēnesī. Katrā
paraugā tiks noteikti mikrobioloģiskie rādītāji (Escherichia coli
un zarnu enterokoku skaits) un
ūdens vizuālā novērtēšana – krāsa, piesārņojums ar peldošiem
u.c. atkritumiem, naftas produkti, zilaļģu u.c. ﬁtoplanktonu aļģu
„ziedēšana”, virsmas aktīvo vielu
klātbūtne.
Pēc testēšanas rezultātu saņemšanas un novērtēšanas Inspekcija
informēs par peldvietas ūdens
kvalitāti. Plānotais paraugu ņemšanas laiks: 2018. gada 7. maijā,
4. jūnijā, 2. jūlijā, 6. augustā, 3.
septembrī.

Valsts zemes dienests informē, ka Krāslavas klientu
apkalpošanas centrs maina
savu atrašanās vietu.
Jaunā adrese būs Lāčplēša ielā 19, Krāslavā, LV5601. Jaunajās telpās klientu apkalpošanu uzsāksim
2018. gada 3.maijā.

tūrisms
Sagaidot aktīvo tūrisma sezonu,
Latvijas profesionālo gidu asociācija ik gadu saviem biedriem rīko
braucienu uz kādu no Latvijas novadiem. Šogad brauciens tika organizēts uz Latgali. Tā mērķis ir
iepazīt reģionus, pašiem redzēt un
novērtēt jaunos tūrisma objektus
un pakalpojumus, lai turpmāk profesionāli organizētu un vadītu braucienus dažāda veida grupām.
Deviņpadsmit Latvijas gidi Latgalē viesojās divas dienas, no 7. līdz
8. aprīlim. Tika apceļota liela daļa
Latgales tūrisma objektu.
Krāslavas novadu viesi sāka iepazīt ar vizīti z/s „Cīruļi” Ūdrīšu
pagastā. Saimniecībā ceļotāji uzzina, kā dzīvo bites, kā rodas medus
un cik veselīgs un vērtīgs tas ir. Z/s
„Cīruļi” atrodas ciemā „Lielie Muļķi”, par kuru saimnieki zina daudz
leģendu un stāstu.
Savā darbnīcā viesus sagaidīja
un meistarību demonstrēja Juris
Kokins, piedāvājot kvalitatīvus un
gaumīgus koka traukus un rotaļlietas bērniem.
Ar lielu prieku gidi apmeklēja
Krāslavas grāfu Plāteru pils kom-

TIPISKĀS KĻŪDAS, KO CILVĒKI PIEĻAUJ
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IEGĀDES PROCESĀ

Nesen iegādātajā īpašumā joprojām deklarēts
kāds no bijušajiem iemītniekiem, tam zemesgrāmatā reģistrēts kultūras pieminekļa statuss
vai ierakstīts īres līgums – tie ir tikai daži no
„pārsteigumiem”, ar ko īpašuma iegādes darījuma noslēgumā var saskarties jaunie īpašnieki,
ja mājas, zemes vai dzīvokļa iegādes procesā
laikus nav pārbaudīti visi iespējamie apstākļi.
Visbiežāk kāds no faktiem īpašuma iegādes
darījuma procesā netiek laikus pārbaudīts nezināšanas pēc – tā lēš Latvijas Zvērinātu notāru
padomes priekšsēdētājs Jānis Skrastiņš: „Tas ir
tikai saprotams – cilvēkiem, kuru ikdiena vai
profesionālā darbība nav cieši saistīta ar nekustamo īpašumu darījumiem, nevar būt šādas
zināšanas. Tomēr situācijas, kādās mēdz nonākt
nekustamā īpašuma pircēji, kuri, cenšoties ietaupīt, paļaujas paši uz saviem spēkiem darījuma izvērtēšanā, var būt pat ļoti nepatīkamas.
Par jebkādiem liegumiem, apgrūtinājumiem
un citiem apstākļiem notārs, apliecinot nostiprinājuma lūgumu īpašuma tiesību reģistrēšanai
zemesgrāmatā, protams, informēs, taču darījumam jau būs veltīts pietiekami daudz laika,
lai piedzīvotā vilšanās kļūtu par zināmu darvas
karoti meduspodā.”

Iegādātais īpašums –
svešinieka deklarētā dzīves vieta

Dzīvesvietas deklarēšanas fakts pats par sevi
gan nerada civiltiesiskas saistības starp dzīvokļa jauno īpašnieku un bijušā īpašnieka tuviniekiem, kuri tajā joprojām deklarēti. „Tajā
pašā laikā visticamāk neviens nevēlas regulāri
saņemt svešus sūtījumus savā pastkastītē vai,
piemēram, piedzīvot policijas vizīti ļoti agrā
rīta stundā, mēģinot sastapt kādu, kurš it kā dzīvo konkrētajā adresē un piespiedu kārtā nogādājams uz tiesas sēdi,” spriež zvērināts notārs
Jānis Skrastiņš.
Tāpēc jau mājokļa iegādes darījuma noformēšanas procesā ir ieteicams vērsties attiecīgajā pašvaldībā vai lūgt īpašuma pārdevējam izdruku no Latvija.lv portāla, lai pārliecinātos par
personām, kas tajā deklarētas līdz šim, un, ja tādas ir, prasīt, lai esošais īpašnieks šo jautājumu
nokārto. „Arī tad, ja šāds fakts atklājas jau pēc
mājokļa iegādes, tā nav liela problēma – ja jaunais īpašnieks tam nepiekrīt, tad līdz ar dzīvokļa
iegādes brīdi tajā iepriekš deklarētajām personām zūd tiesiskais pamats dzīvesvietas deklarācijai šajā īpašumā. Ja tās neizdeklarējas pašas
labprātīgi, tad jaunajam īpašniekam jādodas uz
vietējās pašvaldības iestādi ar lūgumu anulēt šīs
personas deklarēto dzīvesvietu attiecīgajā īpa-

šumā,” skaidro notārs.

tikai saprotami, ka cilvēks, kuram konkrētā īpa-

–

vienīgais tāda mēroga darījums dzīvē, to visu
var arī nezināt. Notāriem ir zināšanas par apstākļiem, kurus nepieciešams pārbaudīt un kā to
izdarīt,” uzsver Jānis Skrastiņš.
Viņš atgādina, ka notārs jau šobrīd var ne
tikai sagatavot darījumu, bet arī to pārraudzīt
– izskaidro pusēm visus ar darījumu saistītos
aspektus un tajā iesaistīto tiesības un pienākumus, pārbauda visus iespējamos datus un informāciju, kas attiecas uz īpašumu, un iesniedz
dokumentus īpašumtiesību reģistrācijai zemesgrāmatā. Turklāt drīzumā – no 1. jūlija komunikācija ar notāru varēs notikt attālināti, izmantojot videokonferenci Latvijas notariāta portālā
www.latvijasnotars.lv un tādējādi sniedzot iespēju cilvēkiem notāru sniegtos pakalpojumus
saņemt attālināti. Tas būtiski paplašinās cilvēku
ērtības un palielinās darījuma norises ātrumu.
Nekustamā īpašuma iegādes procesā zvērināts notārs Jānis Skrastiņš iesaka
Konsultēties ar profesionāliem juristiem, piemēram, vēršoties pie notāra.
Rūpīgi izlasīt jebkuru dokumentu, kas attiecas uz īpašumu un darījumu.
Nekautrēties uzdot jautājumus un nepaļauties
tikai uz cilvēku godaprātu.
Rakstiski ﬁksēt visu, par ko puses ir vienojušās.
Neizmantot internetā pieejamos līguma paraugus bez to kritiskas izvērtēšanas un pielāgošanas konkrētajai situācijai.
Klausīt intuīcijai un neiesaistīties darījumā,
kurā kaut nianse nav skaidra un saprotama.
Skrupulozi pārbaudīt līguma tekstu arī gramatiski – personas datus, īpašumu adreses, kadastra numuru u.c.
Pārbaudīt informāciju atbilstošos reģistros,
t.sk. salīdzināt Valsts zemes dienesta datus ar
informāciju zemesgrāmatā.
Izvērtēt notariāla akta priekšrocības un drošību iepretī privāti sagatavotam līgumam.
Nekad nebalstīties uz uz kaimiņu vai paziņu
pieredzi – katrs darījums ir speciﬁsks.
Neparakstīt līgumu, ja kāds no terminiem vai
nosacījumiem nav saprotams un netiek izskaidrots.
Paredzēt tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja neiestājas plānotās sekas vai rezultāts.
Liene Krīvena,
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja

Par liegumiem un apgrūtinājumiem šuma iegāde, iespējams, ir pirmais un varbūt arī
kad jau par vēlu

Vēlme ietaupīt uz profesionāļu iesaistes rēķina nereti noved cilvēkus arī pie daudz nepatīkamākām situācijām. Internetā pieejamo līgumu
saturs lielākoties vispār neatbilst tam, par ko puses vienojušās – piemēram, darījumam ar zemi
un mežu, tiek aizpildīts internetā lejupielādēts
dzīvokļa pirkuma līgums. Tāpat netiek atrunāti
būtiski līguma noteikumi, kļūdaini norādīts pats
darījuma objekts, nav norādīta norēķinu kārtība,
kā arī konkrēti pienākumi, kurus puses patiesībā
uzņēmušās.
„Bēdīgākais ir tas, ka bieži vien darījumā iesaistītie neiedziļinās vai pat neiepazīstas ar līguma saturu un nenoskaidro sev nesaprotamu
terminu būtību. Tas ļauj otrai pusei, kas, iespējams, nav pilnībā godprātīga, noslēpt būtiskus
apstākļus, kas attiecas uz pārdodamo īpašumu,”
brīdina Jānis Skrastiņš. Šādi apstākļi var būt dažādi apgrūtinājumi, kas vēlāk, piemēram, jaunajam zemes īpašniekam var liegt īstenot ieceres
par jaunās mājas būvniecību, lauksaimnieciskās darbības uzsākšanu, zivju dīķa ierīkošanu
u.tml., jo tam ir piešķirts kultūras pieminekļa
statuss, vai apgrūtināts ar zemes gabalā ierīkotajām inženierkomunikācijām vai elektrības
sistēmām. Kad īpašuma iegādes darījums jau
ﬁniša taisnē un atliek tikai to reģistrēt zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka vārda, tā atcelšana
vai atlikšana šķēršļu novēršanai vai līguma nosacījumu maiņai var atkal prasīt gan laiku, gan
citus ieguldījumus.

Nevērīga attieksme pret darījumu –
risks nevietā

Nevērīga attieksme pret darījuma juridisko
pusi var novest, piemēram, pie tā, ka patiesībā
runa ir nevis par dzīvokli, bet tikai īres tiesībām.
Mēdz gadīties, ka nule iegādātajam dzīvoklim
līdzi nāk arī īrnieki, ar kuriem telpu īres līgums
ir spēkā vēl vairākus gadus, un jaunajam īpašniekam tas būs jārespektē, taču īpašuma pārdevējs par to darījuma slēgšanas procesā nav
informējis.
„Cilvēkam, kurš nolēmis pats saviem spēkiem kārtot darījumu ar nekustamo īpašumu,
ir jābūt ļoti erudītam ne tikai juridiskos jautājumos un jāorientējas likumos, bet arī jāpārzina,
kādos reģistros un institūcijās jāvēršas, lai pārbaudītu visu iespējamo informāciju par zemi,
dzīvokli vai māju, ko iecerēts iegādāties – tieši
šajos datos var atklāties dažādi pārsteigumi. Ir

KRĀSLAVĀ VIESOJĀS LATVIJAS PROFESIONĀLO GIDU ASOCIĀCIJAS BIEDRI

pleksu, veltot atzinīgus vārdus par
paveikto darbu kompleksa atjaunošanā.
Sajūsma un izbrīns. Tā divos
vārdos varētu raksturot izjūtas, kas
radās Latvijas profesionālajiem gidiem, redzot Krāslavas tūrisma informācijas centra 3. stāvā izvietoto
porcelāna leļļu kolekciju. Viesi augsti novērtēja kolekciju un tās izveidē ieguldīto darbu, atzīstot, ka tas
noteikti šobrīd ir viens no Krāslavas
TOP objektiem.
Pēc ekskursijas Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā
mantojuma centrā, viesus aicinājām
pie Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu degustācijas galda. Abu centru vadītāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja ar paveiktajiem darbiem,
plāniem un iecerēm.
Brauciena pirmās dienas noslēgumā Latvijas profesionālo gidu
asociācijas biedriem tika dota iespēja izbaudīt atpūtas kompleksa
„Lejasmalas” plašo pakalpojumu
klāstu.
Tikpat spilgti iespaidi kā Krāslavas novadā tika gūti arī, viesojoties
Līvānos, Daugavpils, Aglonas, Da-

gdas un Rēzeknes novadā.
Brauciena dalībnieku
atsauksmes
„Latgale ir atslēga uz cilvēku
sirdi. Nesavtīgums, miers, sirds siltums un dāsnums mūs lutināja un
ļāva atgriezties bērnībā! Sajust tos
laikus, kad zāle bija zaļāka, debesis
zilākas. Paldies, ka esat ar savu unikalitāti un autentiskumu!”
„Liels paldies par uzaicinājumu
piedalīties burvīgajā ceļojumā uz
Latgali. Jau kuru reizi pārliecinājos, cik ļoti skaisti burbuļo latgaļu
valodiņa. Cik viņi ir sirsnīgi un,
pretimnākoši jau sākot ar „Rudzupuķēm”, fantastisko „Sēlijas”
kungu, un katrs nāca pretī ar atvērtu
sirdi. Nakšņošana atpūtas bāzē „Lejasmalas” - miera un atpūtas oāzē,
agrais rīts ar dzērvju klaigām un
svētdiena bija Dieva un dabas svētīta! Vēlreiz paldies! Man prieks, ka
esmu iepazinusi burvīgus kolēģus!”
„Ir ieguldīts milzīgs darbs! To varēja just ik brīdi. Un arī sajūta, ka
esam gaidīti, bija pārliecinoša un
ļoti patīkama. Es noteikti atgriezīšos Latgalē vēlreiz!”
„Latgale mūs sagaidīja ar jauku

laiku un sirsnīgiem cilvēkiem, patīkami pārsteidza Krāslava un Ludza,
nakšņošana „Lejasmalās” - vienkārši izcili.”
„Tas skaistākais, protams, satiktie
cilvēki Latgalē, kas ar lielu sirsnību
mūs uzņēma, stāstīja, cienāja un
dziedāja! Man vienmēr skaistākais
šķiet vietējo cilvēku stāsti, jo tie dod
vietai dvēseli un ļauj mums uz pat
tādu mazu vietu kā Kombuļi paskatīties ar citām acīm!”
„Kādā braucienā pirms 15 gadiem apciemoju Krāslavu - Plāteru
pils, viena no skaistākajām kungu
mājām manās acīs, izskatījās tik
skumja un nolemta. Lai gan biju
dzirdējusi par pozitīvajām izmaiņām, tagad redzētais tiešām iepriecināja.”
„Novēlu, lai krāslaviešiem izdodas viss iecerētais! Šai brīdī es
iedomājos par sargeņģeļiem TIC
meitenēm, jo viņas bija tās, kas mūs
tik īpaši sagaidīja un ar mīlestību
stāstīja par Krāslavu, skaisto pili un
cienāja ar gardumiem. Ceru, ka pienāks tas brīdis, kad būs iespējams
apmeklēt pili!”
„Gribu īpaši uzteikt Krāslavas

TIC attieksmi pret tūrisma attīstību, jo tas, ka tūrisma informācijas
centrs, kas ir ne tikai informācijas
centrs Krāslavā, strādā nedēļas nogalē, ir īpaši uzteicams, jo Latvijas
ceļotājiem ir iespēja saņemt labāku
pakalpojumu. Kaut gan ir digitālais
laikmets, tomēr slēgtas durvis ir vilšanās, saskarsme ar cilvēku ir nenovērtējama!”
„Ļoti patika Latgales pievēršanās
kulinārajam mantojumam! Protams, to piedzīvot ir iespējams tikai
organizētās grupās, bet kā izņēmumu gribētu pieminēt kādu vīru ar
savu ģimeni, kuru satiku ar savu interesanto stendu uz plača Rēzeknē,
kad viņš tirgoja speķi, alu u.c. labumus. Tas gan bija citā reizē. Lai gan
biju šo to dzirdējusi par Latgales
kulinārajām aktivitātēm, viņš lika
apjaust, ka tās ir ieviestas dzīvē, pat
tādiem garāmbraucējiem. Skaisti,
ka mantojums atgriežas ikdienā!”
„Pēc šī brauciena dvēsele vēl ilgi
gavilēs par redzēto, izjusto, izgaršoto, izprasto. Ir gūtas jaunas idejas,
kuras noteikti realizēsies!”
Krāslavas novada
TIC kolektīvs

darbi, notikumi, cilvēki
SĪKI PUTNI, MAZI PUTNI,
VISI SKAISTI DZIED!
Piedrujas pagasta bibliotēkā notika pasākumu cikls
„Sīki putni, mazi putni, visi
skaisti dzied”.

Bibliotēkā tika iekārtota literatūras izstāde, pasākuma gaitā
bērni varēja iesaistīties sarunās un
diskusijās par putniem, radošākie
piedalījās zīmējumu konkursā,
savukārt asprātīgākie varēja pārbaudīt sava prāta asumu, risinot
krustvārdu mīklu. Pasākuma kulminācijā tā dalībniekiem notika
dažādas aktivitātes ārpus bibliotēkas telpām.
Jāatzīmē, ka pasākums pulcēja
kopā daudz cilvēku - gan bērnus,
gan arī citus interesentus. Skanēja
čalas, smiekli un prieks par putnu
dziesmām un pavasari.

SIRDS SILTUMS - LATVIJAI!

Šis ir Latvijas simtgades gads, tālab nav pārsteigums, ka gan jauns, gan vecs mūsu valsts iedzīvotājs
grib dot savu pienesumu Latvijas simtās dzimšanas
dienas svinībās. Daudziem gados veciem cilvēkiem
ir grūtības pārvietoties, bet viņus nepamet vēlme būt
noderīgiem un vajadzīgiem Latvijai tās jubilejā.
Robežnieku pagasta bibliotekāre Rita Kovaļevska
pastāstīja, ka pagasta aktīvākās gados vecās sievietes
laiku pa laikam sūkstījās par garlaicību. Ja cilvēki
uzturas lielākoties mājās, tā pielavās nemanot. Lai
īsinātu laiku, pensionāres labprāt noadītu kaudzēm
zeķu, ja vien būtu pieejami diegi.
Tā dzima ideja noadīt vismaz 100 zeķu pārus par
godu Latvijas simtgadei. Nevis vienkārši noadīt, bet
ar šo darbu dod pienesumu sabiedrībai. Zeķes ir iecerēts uzdāvināt Skuķu aprūpes centra iemītniekiem
un Krāslavas bērnu sociālās rehabilitācijas centra
„Mūsmājas” audzēkņiem. Ideju atbalstīja Robežnieku pagasta pārvalde, kas adītājām apmaksāja diegus.
Zeķu adīšanā ar prieku iesaistījās Helēna Kozaka

Jeļena Račicka,
autores foto

„REIZ KRĀSLAVĀ”
ZVAIGŽŅU STUNDA
7. aprīlī Rīgā, kinoteātrī „K Suns”, norisinājās bērnu veidoto animā-

cijas ﬁlmu festivāls-konkurss.
Pasākumu organizēja Rīgas bērnu un jauniešu tehniskās jaunrades
nama „ANNAS 2” animācijas pasniedzēja Ilze Ruska sadarbībā ar
biedrību „Debessmanna”. Konkursa žūrija - kino profesionāļi, žūrijas
priekšsēdētāja - Indra Sproģe, māksliniece, animatore. Viņas veidotā animācijas ﬁlma „Awesome Beetle’s Colors” ieguvusi balvu Anesī
starptautiskajā animācijas ﬁlmu festivālā 2016. gadā.
Priecīga vēsts - konkursā piedalījās arī Krāslavas novada bērnu veidotā
animācijas ﬁlma „Reiz Krāslavā”, kura kategorijā „Bērnu grupu darbs”
ieguva 2. vietu un piedzīvoja savu pirmo zvaigžņu stundu uz lielā ekrāna.
Krāslavas animācijas darbnīcā bērniem palīdzēja māksliniece - animatore Dace Liepa, kura arī ieguva diplomu par 2017. gada darbu kopā ar
bērniem dažādos Latvijas bērnu animācijas darbnīcas projektos Krāslavā, Jēkabpilī un Salacgrīvā.
Festivāla kino skates starpbrīdī bērni tradicionāli cienājās ar īstu
debesmannu un dalījās savos iespaidos par redzētajām ﬁlmām. Filmu
Krāslavā būs iespēja redzēt jau pavisam drīz - 18. aprīlī plkst.18.00. Pēc
ﬁlmas prezentācijas tā būs publiski pieejama internetā.
Svinēsim Krāslavas 95. gadadienu kopā!
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(Хелена Козак), (Marija Žogla) Мария Жогла, (Sabīna Puncule) Сабина Пунцуль, (Valentīna Olehnoviča) Валентина Олехнович un (Inga Babiško)
Инга Бабишко. Uz šo brīdi viņas noadījušas jau 107
zeķu pārus, kas pansionāta un bērnu centra iemītniekiem tiks dāvināti oktobra nogalē. Vienlaikus plānots
pateikties arī visām adītājām, kuras iesaistījās akcijā.
Juris Roga

kultūra

PIRMIZRĀDE NOTIKA!

20. aprīlī uz Krāslavas Kultūras
nama skatuves notika Rūdolfa Blaumaņa komēdijas „Trīnes grēki” pirmizrāde.
Savu skatījumu lugai, kas tika uzrakstīta 1896. gadā, prezentēja Krāslavas Kultūras nama amatierteātra
„Smalkais stils” režisors Voldemārs
Varslavāns.
„Trīnes grēki” ir joku luga četros
cēlienos, kurā savijas intrigas un joki,
kaisle un pārpratumi. Galvenā varone
Trīne ilgojas pēc mīlestības un sapratnes un dara visu, lai arī viņu kāds izvēlētos par sievu. Izrādes ﬁnālā kādam no
varoņiem veiksme beidzot uzsmaidīja,
bet kādam vēl nāksies pagaidīt savu
otro pusīti.
Lugas pirmizrāde ir veltījums amatierteātra „Smalkais stils” 25 gadu ju-

ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTI –
SAVAS SKOLAS ATBALSTĪTĀJI

Nejauša satikšanās pilsētā, īsa saruna…, un 9. aprīlī
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
vidusskolēni jau iesaistās interesantā sarunā ar 2011. gada
absolventu Valentīnu Novicki,
kas ir apguvis kuģa mehāniķa
profesiju un pašlaik uz bīstamo kravu pārvadāšanas kuģiem strādā par 3. mehāniķi.
Sarunās atklāts, pozitīvs,
smaidošs jaunietis, kam katra
brauciena laikā jāuzmana iekārtas, no kurām atkarīga ne
vien kuģa nevainojama darbošanās, bet arī cilvēku drošība un dzīvība. Uz mājām Valentīnam bieži atbraukt neizdodas, jo darbs ir
saistīts ar vairāku valstu apceļošanu, uz kurām tiek vesti dažādi ķīmiskie
produkti un gāzes. Viņš ir jau pabijis vairāk nekā 11 valstīs un tagad ir
atlidojis no Dienvidkorejas. Jautājumi, joki, visdažādākie piedzīvojumi,
dažādie sastaptie cilvēki, mentalitātes, prasme sadzīvot komandā (jo uz jūras, neizkāpjot krastā, nākas pavadīt no dažām dienām līdz pat mēnešiem,
bet braucienā līdz pat pusgadam, un, jāsaka, ka katrā braucienā komandas
sastāvs nav viens un tas pats!), profesionālās lietas, ķīmijas, ﬁzikas, matemātikas, ģeogrāﬁjas un valodu zināšanas nepieciešamība, satikšanās ar
pirātiem, sava rakstura norūdīšana un sirsnīgie pateicības vārdi skolai – tās
ir tikai ļoti nedaudzās lietas, par kurām četru (!!!) stundu laikā tika runāts
un atkal pārrunāts, un atkārtots, jo patiesa interese un sirsnīgums strāvoja
ne vien no Valentīna, bet arī no ģimnāzistiem.
Priecājamies par mūsu absolventiem, kas vienmēr, atbraucot uz dzimto
pilsētu, atnāk ciemos uz skolu un saviem jaunākajiem pastāsta, kā ir tur –
lielajā dzīvē. Valentīnam novēlam būt tikpat pozitīvam, lai piepildās sapņi
un lai vienmēr labs ceļavējš! Gaidām Tevi atkal skolā!
Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece

Elvīras Škutānes foto
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JURĢU DIENAS
PASĀKUMS IZVALTĀ

- Jūs dzīvojāt un strādājāt Rīgā,
kā jūs atkal nokļuvāt Krāslavā?
- Neskatoties uz to, ka Rīgā ir pietiekami liela konkurence un daudz
kosmētisko salonu, mana dzīve galvaspilsētā veidojās veiksmīgi. Es un
vīrs iekārtojām savu mājokli, man
bija darbs. Bet iecere kādreiz pārcelties uz dzīvi Krāslavā man radās pēc
meitas piedzimšanas.
Pēc vairākiem gadiem pieņemt
galīgo lēmumu par ģimenes dzīvesvietu mums palīdzēja mazā Jana.
Meitiņai ļoti nepatika iet uz bērnudārzu Rīgā, toties Krāslavā, kad vienu vasaru mēs viesojāmies pie vecmāmiņas, meitenīte ar prieku gāju uz
vietējo dārziņu. Janas dēļ es nolēmu
uzturēties Krāslavā ilgāk, vēl dažus
rudens mēnešus. Tajā pašā laikā es
uzzināju, ka poliklīnikā ir brīvs kabinets, ko var nomāt.
Apskatīt kabinetu aizgāju tikai tāpēc, lai apmierinātu savu interesi, tad
es vēl nebiju domājusi, ka nodarbošos ar kosmetoloģiju Krāslavā. Bet,
kad es ieraudzīju šo telpu, man radās
liela vēlēšanās strādāt tieši šeit!
Vīrs bija devies kārtējā reisā, un,
kamēr viņš bija prom, es un meita
palikām Krāslavā – Jana apmeklēja
bērnudārzu, bet es nolēmu riskēt un
atvēru kosmētisko kabinetu. Paldies
manam vīram, kas morāli atbalstīja
šo ieceri! Gribu izteikt lielu pateicību Aleksandram Jevtušokam par
iespēju ierīkot šo kabinetu poliklīnikas telpās. Pārsteidzoši, taču viss bija
veiksmīgi, nostrādāja tā saucamais
„sarafānu radio”, un jau drīz izveidojās arī klientu rinda.
Es sapratu, ka man nemaz negribas atgriezties Rīgā. Un līdz šim laikam es ne reizi neesmu nožēlojusi,
ka mēs pārcēlāmies uz Krāslavu. No
rīta, kad es dodos uz darbu, mans garastāvoklis uzlabojas jau no tā vien,
ka es braucu pa dzimtās pilsētas ielām. Rīgā ļoti nogurdināja „korķi”,
bet šeit uz jebkuru vietu pilsētā var
nokļūt 5 minūšu laikā.
- Kā jūtas Krāslavā Jana?
- Krāslavā ir daudz iespēju bērna attīstībai, man tas ir ļoti svarīgs
faktors. Šeit aktīvi strādā Māmiņu
klubs. Kad meita bija vēl maziņa,

IRĒNA: „Sapratu, ka man
nemaz negribas atgriezties Rīgā”

Jautājums par jauniešu aizplūšanu no mazpilsētām uz galvaspilsētu vai ārzemēm nezaudē savu aktualitāti jau vairāku gadu garumā. Aizbrauc daudzi, taču ir arī tādi, kas paliek vai atgriežas. Par to, kā veidojas viņu dzīve dzimtajā
pilsētā, mēs jau rakstījām. Šodien piedāvājam jūsu uzmanībai vēl vienu stāstu par atgriešanos dzimtenē.
Irēna Bronko-Solovjova ir dzimusi Krāslavā, beigusi ģimnāziju un pēc tam Rīgā iestājusies Policijas akadēmijā, kur
studējusi jurisprudenci. Pēc augstskolas beigšanas viņa apprecējās ar tālbraucēju kapteini. Tas bija pagrieziena punkts
viņas dzīvē. Nācās aizdomāties par citu profesiju - gribējās pašai organizēt savu darba laiku, lai varētu pielāgoties
dzīvesbiedra darba grafikam. Irēna nolēma apgūt kosmetologa specialitāti un 5 gadus mācījās medicīnu un kosmetoloģiju. Pašlaik Irēna ir diplomēta kosmetoloģe, viņa dzīvo kopā ar ģimeni Krāslavā, kur viņai ir savs kosmētiskais
kabinets poliklīnikas telpās.

apmeklējām skolu „Yamaha”, kā arī
citus pasākumus, ko organizē klubs.
Krāslavā ir plašs piedāvājumu klāsts,
ko var izmantot pirmsskolas vecuma
bērni, un galvenais - nekur tālu nav
jābrauc. Pašlaik Jana nodarbojas ar
sporta dejām, viņa jau veiksmīgi piedalās sacensībās. Plānojam iestāties
mūzikas skolā vijoļspēles klasē.
Drīz meitiņa ies pirmajā klasē.
Esmu pārliecināta, ka izglītības kvalitāte Krāslavas skolās ir augstā līmenī. Kad es absolvēju ģimnāziju un
iestājos Policijas akadēmijā, tur es
jutos konkurētspējīga. Līdz šim laikam esmu ļoti pateicīga saviem skolotājiem par stingrību un prasīgumu.
- Vai jums ir kāds hobijs? Ar ko

nodarbojaties brīvajā laikā?
- Manam vīram Krāslava patika
ar to, ka šeit upe un daudz ezeru, kas
piedāvā viņam lieliskas iespējas, jo
mana dzīvesbiedra hobijs ir makšķerēšana. Mūsu ģimene bieži atpūšas
pie dabas krūts, labprāt apmeklēt arī
pasākumus, kas notiek pilsētā. Kad
ilgojamies pēc lielpilsētas steigas,
braucam pie draugiem uz Rīgu, ceļojam pa Eiropu. Un vēl viens mūsu
kopējais hobijs ir kalnu slēpošana.
Pēdējā laikā mana aizraušanās ir
krēmu un citu kosmētisko līdzekļu
izgatavošana. Šie produkti nesatur
agresīvas virsmaktīvās vielas, kas
lietošanas laikā var izraisīt dažādas
nepatīkamas sajūtas, piemēram, ādas

sausumu vai kairinājumu. Gan aptiekās nopērkamajos līdzekļos, gan
zīmolu produktos, nemaz nerunājot
par kosmētikas līdzekļiem no lielveikalu tīkliem, ir sulfāti. Manis izgatavoto kosmētisko līdzekļu galvenās
sastāvdaļas ir hidrolāti, dabīgās eļļas,
aktīvās vielas, dabīgie emulgatori un konservanti. Turklāt daudzus
produktus es izgatavoju individuāli,
ņemot vērā klientu ādas stāvokli un
tipu – dažiem ir nepieciešams uzmundrināt ādu ar C vitamīnu, kādam
ir vajadzīgs kolagēns un elastīns, citam – nomierinošas vielas.
Maniem līdzekļiem ir arī mīnusi
– īss glabāšanas laiks un īpaši uzglabāšanas apstākļi. Šos produktus ieteicams uzglabāt ledusskapī ne ilgāk
kā 3 mēnešus.
- Kādus pakalpojumus jūs piedāvājat saviem klientiem?
- Pirmkārt, tā ir klasiskā kosmetoloģija, dažāda veida masāžas (seja
un dekoltē zona), kā arī aparātu
kosmetoloģija. Krāslavas sieviešu vidū vispieprasītākā ir klasiskā
kosmetoloģija, masāžas un attīrošās
sejas kopšanas procedūras, lai gan
ir dāmas, kuras iecienījušas aparātu
kosmetoloģiju – mikrostrāvas terapiju, RF-liftingu, elektroporāciju,
vakuummasāžu, ultraskaņas terapiju, gaismas terapiju, sejas attīrīšanu
ar ultraskaņu, „BIOPTRON” lampu.
Lielākajai daļai klientu visvairāk patīk, ja meistars strādā ar rokām, tāpēc
es izmantoju kombinētās metodes.
Mana darba koncepcija ir sejas
ādas kvalitātes uzlabošana līdztekus
relaksējošai terapijai. Parasti pēc
procedūras klienti saņem arī ieteikumus, kā kopt sejas ādu ikdienā.
Ar laiku es sapratu, ka man vaja-

dzīga pāriniece, kas varētu pieņemt
klientus vakara stundās un brīvdienās. Pašlaik es sadarbojos ar augsti
kvaliﬁcētu speciālisti no Rīgas, viņa
piedāvā galvenokārt injekciju metodes.
- Jūsu kabinetā ir dažādas iekārtas, vai jums ir viss nepieciešamais darbam?
- Sākumā man bija tikai pāris
aparātu, pēc tam pakāpeniski es
iegādājos arī citas iekārtas, kas ir
vajadzīgas, lai sniegtu klientiem
pakalpojumus. Es cenšos pastāvīgi
uzlabot sava darba kvalitāti. Pirmais,
ko es nopirku, uzsākot darbu šajā kabinetā, bija laba ergonomiska, elektriski regulējama kušete. Pēc tam
parādījās vēl vairāk dažādu ierīču.
Kosmetoloģija ir sfēra, kurā ir nepieciešama nepārtraukta attīstība, ne
tikai tehniskajā ziņā, bet arī pašmācības jomā. Reizi piecos gados jāveic
resertiﬁkācija. Lai iegūtu nepieciešamos kredītpunktus sertiﬁkāta atkārtotai izsniegšanai, ir nepieciešams
apmēram divas reizes mēnesī apmeklēt seminārus.
Taču man ļoti patīk attīstīties, patīk, kad acis deg. Es priecājos, kad
man parādās jauns aprīkojums, kad
es varu piedāvāt saviem klientiem
jaunu pakalpojumu. Apmaiņā pret
savu iztērēto enerģiju es smeļos
pozitīvas emocijas no saviem klientiem. Esmu pateicīga viņiem par uzticēšanos.
Tā ir laime – dzīvot dzimtajā pilsētā un nodarboties ar sirdslietu, kas
sagādā prieku un gandarījumu.
- Paldies, ka atradāt laiku intervijai!
Elvīra Škutāne,
autores foto

Jura Rogas foto
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MĀKSLAS PULCIŅU AUDZĒKŅI
PĒTA UN IZZINA LATVIJAS DABU
Ar mērķi veicināt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes
līdzekļiem un rosināt interesi par
Latvijas dabu, tās daudzveidību un
saglabāšanu šogad interešu izglītībā
iesaistītie audzēkņi piedalās vides
objektu un mākslas darbu izstādē –
konkursā „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”, ko rīko Valsts izglītības
un satura centrs (VISC) sadarbībā
ar novadu pašvaldībām.
Krāslavā konkursa 1.kārtas organizatorisko daļu uzņemas Krāslavas
Bērnu un jauniešu centrs. Pilsētas
jubilejas nedēļā ikvienam krāslavietim bija iespēja aplūkot klātienē
vairāk nekā 60 bērnu un jauniešu
veidotos 28 vides objektus, kas tika
izvietoti Raiņa ielas teritorijās ap
peldbaseinu, ģimnāziju un Bērnu
un jauniešu centru.
Vides objektus un ārējā vidē eks-

ponējamus mākslas darbus izvērtēja
žūrija, kuras sastāvā bija pieaicināti
Inga Kavinska, Krāslavas novada
domes sabiedrisko attiecību speciāliste, „Latvijai 100” koordinatore,
Valdis Pauliņš, pedagogs, keramiķis, Krāslavas Mākslas skolas direktors, Dzintra Skutele, Krāslavas
novada ainavu arhitekte. Labākie
18 darbi, kurus veidoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Indras pamatskolas, Krāslavas Valsts
ģimnāzijas un Bērnu un jauniešu
centra mākslas pulciņu audzēkņi,

tika izvirzīti konkursa 2. kārtai, kuru
vērtēšana
notika
Rīgā, VISCā no
17. līdz 19. aprīlim
pēc
iesūtītajiem
pieteikumiem un
darbu fotogrāﬁjām,
oriģinālākajiem
un mākslinieciski
interesantākajiem
darbiem piešķirot
I, II un III pakāpes
diplomus.
Darbi, kas konkursa 2.kārtā saņēma
augstāko
novērtējumu, izvirzīti konkursa 3.kārtai un izstādei „Visa
Dieva radībiņa saulītē līgojās”, kas
17. maijā tiks iekārtota un atklāta
Rundāles novada Mazmežotnes
muižas teritorijā un priecēs ikvienu
tās puses apmeklētāju.
Uz Mazmežotni dosies Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 11.kl.audzēkņu
Raivja Kokaņa un Valda Vorslova kopdarbs „Sargs” (sk. Inga
Skerškāne), Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas pulciņa „Mozaīka” audzēkņu Ligitas Pitkevičas, Santas
Rukmānes, Samantas Rukmanes,
Anatolija Prosolova, Anastasijas
Denisovas, Samantas Simanovičas
(7. klase) kolektīvais darbs „Lielās
saules mazais portrets” (sk. Jevgēnija Sergejenko), Krāslavas Bērnu
un jauniešu centra papīra plastikas
pulciņa audzēkņu Annas Umbraško,
Raivja Savicka, Gabriela Misjūna,
Guntara Vorslova, Karīnas Bobičas, Anastasijas Pudnikas, Karīnas
Kudrjašovas, Ksenijas Loskutovas,
Kārļa Vagaļa, Viktorijas Survilo
(3. klase) kolektīvais darbs „Putni
manā pagalmā”, Evelīnas Saksones
(12. klase) darbs „Latgales kukaiņu
jautrais randiņš”, apgleznošanas
pulciņa audzēknes Lauras Dzalbes
(7. klase) darbs „Daugavas dārgums” (sk. Larisa Kizjalo). 3. kārtā
piedalīsies arī Krāslavas BJC pulciņa „Vilna Brīnumdare” audzēknes

Gunitas Upenieces (5.klase) darbs
„Vārnu trio” (sk. Žanna Garbrēdere), aušanas pulciņa audzēknes
Lauras Mežiņas (7.klase) darbs
„Nenoķersi” un pulciņa „Meistarstiķis” audzēkņu Annas Umbraško,
Dagmāras Stivriņas, Ivetas Švilpas,
Jekaterinas Mihailovas, Annas Gubas, Viktorijas Survilo, Alīnas Aleksandrovičas (2.-6. klase) kolektīvais
darbs „Vasaras pieturzīmes” (sk.
Aina Guba).
Tā būs interešu izglītībā iesaistīto mākslas pedagogu viena no
sadarbības un pieredzes apmaiņas
stiprināšanas iespējām, jo tikai šiem
pedagogiem būs pieejama dalība
radošajā seminārā šī gada 13. septembrī, kad noslēgsies lielā izstāde,
kurai kopumā izvirzīti vairāk par
100 darbiem.
Savukārt visus Krāslavas novada
mākslas konkursu dalībniekus sumināsim pasākumā „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās vietā, ko mīlu,
kurai piederu”, kas notiks 9. maijā
plkst. 14.00 Krāslavas BJC, kur pedagogi piedāvās radošas darbnīcas
gaidāmās Māmiņu dienas noskaņās, iesaistot visus audzēkņus. Šūšanas un modelēšanas pulciņš rādīs
tērpu priekšnesumu, 1.stāva foajē
atklāsim BJC foto pulciņa „Kadrs”
audzēkņu darbu izstādi.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

MATEMĀTIKAS OLIMPIĀDES UZVARĒTĀJI
MĀCĀS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ
Daugavpils Centra vidusskolā 14. aprīlī notika Lat-

gales reģiona 13.atklātā matemātikas olimpiāde 4. kl.
skolēniem.
Olimpiāde tiek rīkota ar mērķi veicināt skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu matemātikā,
aktivizēt un padziļināt matemātikas apguvi stundās un
ārpusstundu laikā, piedāvāt skolotājiem vienotus kritērijus sava darba efektivitātes novērtēšanai un veicināt Latgales reģiona matemātikas skolotāju sadarbību.
Šajā olimpiādē Krāslavas novadu un Varavīksnes
vidusskolu pārstāvēja 4. a klases skolēni, kas uzrādīja
augstus rezultātus skolas un novada līmenī. Viņi šāda
mēroga olimpiādē piedalījās pirmo reizi. Protams,
bērni ļoti uztraucās par to, kā viņi tiks galā ar uzdevumiem. Bet piedalījās veiksmīgi un atbrauca mājās ar
diplomiem. Tie ir 4.a kl. skolēni Rihards Sorogovecs
– 1. vieta un Nikola Stepaņenko – 2. vieta.
Skolēni, kas piedalījās reģionālajā olimpiādē, bija
ļoti disciplinēti un labi organizēti. Malači! Liels paldies vecākiem par bērnu audzināšanu, paldies olimpiādes organizatoriem par siltu uzņemšanu, lielisku
koncertu un gardām pusdienām!
Mūsu skolas pedagogi cenšas attīstīt talantīgo bērnu

spējas un dot viņiem iespēju pārbaudīt savus spēkus
olimpiādēs eksaktajās zinībās. Dalība olimpiādēs ir
ļoti nozīmīga bērna personības izaugsmes procesā.
Tatjana Markušenoka,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
sākumklašu skolotāja,
4. a klases audzinātāja

KRĀSLAVIEŠU
PANĀKUMI DEBATĒS

Krāslavas debatētāji veiksmīgi piedalījās Latgales reģiona debašu turnīrā, debatējot par jautājumu - vai demokrātijas procesos mēdz būt krīze?

Demokrātija bija, ir un vienmēr būs pakļauta krīzei no ļoti dažādiem
aspektiem. Vai demokrātija ir apdraudēta pasaulē, Eiropā vai Eiropas
Savienībā? 4. aprīlī 30 10.-12. klašu jaunieši un 7 skolu treneri-tiesneši
no Latgales reģiona meklēja atbildi uz jautājumu, vai demokrātija piedzīvo krīzi Eiropas Savienībā.
Migrācija, zems dalībnieku rādītājs vēlēšanās, sabiedriskā līdzdalība, „Brexit” ietekme, nacionālisms, protesti, minoritātes, masu mediji
un vārda brīvība, cilvēktiesības, nacionālā identitāte, terorisms, vienlīdzīgas tiesības, korupcija un birokrātija, populisms, Eiropas Savienības
parlaments kā labs demokrātijas rādītājs ir tas, ko jaunieši saskatīja šajā
rezolūcijā. Ir gandarījums par jauniešu spēju brīvi runāt, analizēt, saskatīt priekšrocības un trūkumus lielajā politisko un ekonomisko jautājumu labirintā. Turklāt jaunieši to darīja ne tikai dzimtajā valodā, bet arī
svešvalodā, kas rada lielākas grūtības terminoloģijas dēļ. Saliekot visus
punktus uz ‘i’, skolēni nonāca pie secinājuma, ka ES tiek lieliski galā ar
ķibelēm, kas skar demokrātiju, un krīze ir tikai vēl viens pārbaudījums,
lai būtu stiprāka un vienotāka.
1.-3. vietas ieguvēji latviešu valodas posmā ir divas Krāslavas Valsts
ģimnāzijas komandas (trenere V. Nalivaiko) un viena Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda (trenere V. Purpiša). Angļu valodas posmā - Daugavpils Valsts ģimnāzijas komanda ar treneri R. Murāni un
Daugavpils Krievu vidusskolas-liceja komandas ar treneri I.Bučinsku.
Rakstu sagatavoja Latgales reģiona debašu centra koordinatore
Rita Murāne

ĢIMNĀZISTI,
KRĀSLAVAS JUBILEJU GAIDOT

Krāslavas Valsts ģimnāzijā projektu nedēļa bija veltīta Krāslavas pilsētas jubilejai.

7.-11.klašu skolēni meklēja un apkopoja materiālus par pazīstamiem
krāslaviešiem, par cilvēkiem, kas padara Krāslavu atpazīstamu valstī un
pasaulē, intervēja vietējo uzņēmumu pārstāvjus, lai noskaidrotu, kādu
produkciju ražo un kādus pakalpojumus tie sniedz. Daudzi pētīja savu
dzimtas koku, kā arī savu vecāku vai vecvecāku uzņēmējdarbību.
10. aprīlī ģimnāzijā notika Krāslavas 95. gadu jubilejai veltīts pasākums. Klašu pārstāvji prezentēja savus darbus.
7.-11. klašu skolēni iepazinās un apkopoja materiālus par dažādiem
uzņēmumiem - AS „Krāslavas piens”, SIA „Leven”, Indras zemnieku saimniecību „Vaicuļevas avots”, kokzāģētavu „ Pabērziņi”, SIA
„RETE”, šūšanas ﬁrmām „IVplus” un „NS fabrika”, gofrēta kartona
produkciju ražotni „AS NIDL”, uzņēmumu „Latvilna” no Robežniekiem.
9. klases skolēni lepojās ar savu vecāku radošumu - Juri Kokinu, kurš
nodarbojas ar koka izstrādājumu darināšanu, prasmes viņš pārmantojis no vectēva; Oksanu Karabeško, kurai pieder pilsētnieku iecienītais
skaistumkopšanas salons; Daniela un Rinalds Timma pamatoti lepojas
ar sava brāļa Jāņa Timmas panākumiem basketbolā.
8. klases skolniece Lāsma Kumpiņa un 10. klases skolnieces Dina
Silova un Žaneta Nikolaičenko stāstīja par savu dzimtu cilvēkiem, kuru
vidū ir gan barikāžu dienu dalībnieki, gan prasmīgi meistari.
Interesantu informāciju piedāvāja 10.c klase, jo viņi stāstīja par saviem vienaudžiem, kuri ir guvuši panākumus dažādās jomās un nesusi
ģimnāzijas un arī Krāslavas vārdu republikā. Tie ir Artūrs Šarkovičs
- vieglatlētika, Alise Samsonoviča - tūrisms un uzņēmējdarbība, Jana
Bargana, Oskars Vaivodišs - tūrisms, Ričards Škagals - sporta dejas,
Elvis Avgucevičš - spīdvejs, Daniels Dukaļskis - mūzika, Dana Soskova
un Mareks Medjuta - šaušana, Loreta Makņa - uzņēmējdarbība.
Pasākuma dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka Krāslava ir vieta, kur
var attīstīt savus talantus un gūt gandarījumu.
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja
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KRĀSLAVAS NOVADA SKOLĒNI KONKURSĀ
„CILVĒKI – LATVIJAS NOVADU DĀRGUMI”

12. aprīlī Daugavpils novadpētniecības muzejā notika konkursa
„Cilvēki - Latvijas novadu dārgumi” darbu prezentācija. Pasākums
noritēja ļoti sirsnīgā atmosfērā. Par
tiesībām startēt konkursa trešajā
kārtā piedalījās 8 skolu pārstāvji,
kuru prezentācijas bija ieguvušas
augstāko novērtējumu pirmajā kārtā Latgales novadā (kopā - 17 dalībnieki). Konkursu organizēja Latvijas okupācijas muzejs. Tā mērķis
- apzināt un apkopot prezentācijā
sava novadnieka veikumu, pierādot
tā nozīmīgumu Latvijai un tās cilvēkiem. Arī 2 Krāslavas novada skolas
piedalījās darbu prezentācijā. Visi
labākie darbi būs skatāmi internetā.
Lāsma Batarāga un Sanija Bogdāne no Izvaltas pamatskolas apkopoja informāciju par savu mū-

zikas skolotāju un folkloras kopas
„Mozī latgolīši” vadītāju Silviju
Stivriņu. Prezentējot darbu, meitenes ne tikai sirsnīgi runāja, bet
arī nodziedāja tautasdziesmu un
novadīja rotaļu, iesaistot tajā visus klātesošos. Žūrija arī labi
novērtēja viņu darbu - 4. vieta.
Eva Marhileviča un Faustina
Podjava no Krāslavas pamatskolas
veidoja ﬁlmiņu par savu matemātikas skolotāju un klases audzinātāju,
kā arī Izvaltas pagasta tautas deju
kolektīva „Rudņa” vadītāju Ligitu
Pelniku. Iesākot prezentāciju, meitenes ģitāras pavadījumā nodziedāja dziesmu - pašsacerētu veltījumu
skolotājai, kura arī pati bija atbraukusi līdzi uz prezentāciju. Šo ﬁlmiņu
var noskatīties www.youtube.com.
Prezentācija bija tik sirsnīga, ka aiz-

rāva visus klātesošos. Arī žūrija augstu novērtēja meiteņu darbu - 3.vieta
un tiesības savu darbu prezentēt 3.
kārtā, Rīgā. Ja uzstāšanās Rīgā būs
veiksmīga, tad Eva un Faustina iegūs iespēju lidot uz Briseli. Vēlēsim viņām veiksmi un izdošanos!
Paldies skolotājām par to, ka
piekrita sadarboties, un visiem tiem
cilvēkiem, kuri atsaucās uz meiteņu
lūgumu, atbildēja uz jautājumiem,
kā arī atbalstīja un pamudināja viņas veidot šīs prezentācijas.
Irēna Kriviņa,
konkursa „Cilvēki - Latvijas
novadu dārgumi”
darbu konsultante,
Krāslavas un Izvaltas
pamatskolas vēstures skolotāja

UZVARA KORU KONKURSĀ
„DZIESMAI BŪT!”

Jau trešo reizi Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku starplaikos VISC (Valsts izglītības un satura centrs) organizē koru konkursu vispārizglītojošo
skolu 5.-9. klašu koriem „Dziesmai būt!”. Konkurss
notiek divās kārtās, vispirms novados un pilsētās kori
dzied pašu izvēlētas divas dziesmas un trešo dziesmu
no obligātā repertuāra. Interesantākie, atraktīvākie un
muzikālākie kori tiek uzaicināti piedalīties otrās kārtas
konkursos kultūrvēsturiskajos novados.
Krāslavas pamatskolas 5.-9. klašu koris „LIRA”
veiksmīgi startēja I kārtā Krāslavā un ieguva 2. pakāpi.
II kārtas koru konkurss Latgalē notika – 2018. gada
13. aprīlī Jēkabpilī. Konkursā piedalījās 20 kori no visas Latgales. Koristi bija labi sagatavojušies, un rezultāts ir fantastisks! 40,33 punkti un 1. pakāpe!
Paldies katram koristam par ieguldīto darbu, par
mēģinājumiem rīta agrumā un radošumu. Sirsnīgs
paldies visiem koristu vecākiem. Paldies mūsu kora

koncertmeistarei – Allai Kuzmičai. Pateicība skolas
direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu un arī skolotājiem – Vitai Valterei, Irēnai Jakovelei, Veltai Daņiļevičai, Lolitai Dzalbei, Daigai Kušnirei un Janīnai
Samsanovičai!
Sveicam un uzgavilējam kora „LIRA” vadītājai Ilonai Aprupei – jūs esat mūsu lepnums!

Skaidrīte Gasperoviča, direktora vietniece

SPĒLE - VIKTORĪNA SĀKUSIES

Ideja izveidot spēli - viktorīnu „Krāslavas novads Latvijas valsts 100
gadu vainaga pinumā” un veltīt to Latvijas 100 gadu jubilejai radās
Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra novadpētniecības radošajai darbnīcai „Jāņtārpiņi”. Divu gadu laikā audzēkņi rūpīgi atlasīja materiālu un
veidoja prezentāciju. „Jāņtārpiņiem” palīgā nāca Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Anna Bartuša, kurai ir liela pieredze
novadpētniecības darbā, un bibliotēkas sistēmas administratore Ilona
Cabule. Šobrīd spēle ir sākusies. Katrs ir aicināts izspēlēt to un uzzināt,
cik labi pazīst Krāslavas novadu. Ir dota iespēja virtuāli pabūt Krāslavas
pilsētā, visos Krāslavas novada pagastos un iepazīties ar to daudzveidīgām ievērībām - vēstures un kultūras mantojumu, izciliem cilvēkiem,
dabas objektiem, atpūtas iespējām. Mēs arī aicinām papildināt viktorīnu
vēl ar kādu ievērību.
Viktorīnā ir 50 jautājumi, izglītojošā informācija zināšanai un arī priekam.
Mūsu novadam ir, ar ko lepoties!
Piebildīšu, ka pirmie, kas pieteicās izspēlēt spēli, bija Krāslavas pamatskolas 4.a klases skolēni ar klases audzinātāju Ināru Kruti. Malači, spēles rezultātā parādīja labas zināšanas. Ar prieku sagaidījām arī
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku,
Indras un Izvaltas pamatskolas skolēnus un vēstures un sociālo zinību
skolotājus.
Mūsu spēle gaida arī Tevi!

Viktorija Urbanoviča,
novadpētniecības radošās darbnīcas „Jāņtārpiņi” skolotāja

MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅU PANĀKUMI

11.aprīlī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika IX
Starptautiskais Jauno mūziķu konkurss “VIVA LA
MUSICA”, kurā piedalījās
Krāslavas Mūzikas skolas
klavierspēles 1.klases audzēkne Džuljeta Laura (ped.
Lilita Ivanova) un klavierspēles 6.klases audzēkne Agate Pauliņa (ped.Maija
Steļmačenoka). Par labu izpildījumu meitenes saņēma pateicību.
16. un 17. aprīlī Daugavpils novada Kultūras centrā notika XVI
Starptautiskais akordeonistu-solistu
konkurss ,,Naujene 2018”, kurā piedalījās Krāslavas
Mūzikas
skolas
audzēkņi Mārtiņš
Vecelis
(3.klase) , Vita Stivriņa
(3.klase) un Ligita
Bižāne (4.klase).
Skolas audzēkņi ieguva 2.vietas diplomus.
Pateicamies pedagogam Anatolijam Livčam par ieguldīto darbu!
18. aprīlī Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi piedalījās reģionālajā
konkursā mūzikas literatūrā un solfedžo ,,Jāzepam Vītolam - 155”.
II. pakāpes diplomu saņēma Laila Sosnare kategorijā ,,Kompozīciju
konkurss”.
Pedagogs Anna Cingele-Ivanova saņēma PATEICĪBU par audzēkņu
komandas sagatavošanu.
Konkursu noslēdza reģionu mūzikas skolu absolventu
koncerts ,,Muzicējam ar prieku!””, kurā piedalījās mūsu
skolas klavierspēles 8.klases
audzēkne Evelīna Krista Sitnika
(ped.A.Ragine).
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TIEKAMIES SKRĒJIENĀ
APKĀRT KRĀSLAVAI - 2018!

Jau tradicionāli Krāslavas novada iedzīvotāji un pilsētas viesi pulcējas 4. maijā 18.novembra laukumā, lai kopīgi veiktu 5 km garu distanci
pa Krāslavas ielām.
Sacensībām var pieteikties klātienē 4. maijā 18.novembra laukumā
no plkst. 08.30 līdz plkst. 09.40. Starts plkst. 10.00. Aicinām ikvienu
veltīt savu skrējienu Krāslavas – 95 un Latvijas – 100 jubilejai!

sports

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
„SPORTA DIENA 2018”
Saulainajā, bet nedaudz vējainajā
11. aprīļa pēcpusdienā Krāslavas
Valsts ģimnāzijā notika ikgadējais
sporta dienas pasākums. Visiem
skolēniem bija iespēja uzdrīkstēties
un pārbaudīt savas iemaņas piedāvātajās aktivitātēs gan individuāli,
gan komandās. Skolas telpās bija
jūtams sacensību gars, taču, neskatoties uz to, gan dalībnieku, gan
tiesnešu sejas rotāja smaids.
Sporta dienas atklāšana notika
aktu zālē ar rīta rosmi, ko vadīja
sporta skolotāja Natālija Raudive
un 10. c klases skolnieces. Kā ierasts, atklāšanas ceremonijas laikā
skolas labākie sportisti zālē ienes
sporta dienas karogu. Šoreiz šis
gods bija šāvējai Danai Soskovai un
basketbolistam Reinim Andžānam,
kuri pārstāv savus sporta veidus jau
no agriem pamatskolas gadiem. Pēc
tam sekoja erudītu konkurss, savā
starpā sacentās vidusskolas un pamatskolas klašu skolēni. Viktorīnas
jautājumi bija saistīti ar Latvijas
sportistiem un sporta veidu vēsturi. Vidusskolas grupā atjautīgākie
izrādījās 12. d klases skolēni, bet
pamatskolas konkurencē – 8. a un
9. a klases skolēni ieguva vienādu
punktu skaitu.
Pēc dalībnieku domām, viena no
aizraujošākajām aktivitātēm bija

virves vilkšana. Šajā
stafetē klasesbiedri
varēja pārbaudīt ne
tikai savu ﬁzisko spēku, bet arī komandas
saliedētību, jo, tikai
darbojoties
visiem
vienā ritmā, varēja
gūt panākumus un
kļūt par labākajiem.

Tas vislabāk izdevās 12. un 8. klašu
skolēniem.
Bez šaubām, dienas emocijām bagātākā aktivitāte bija zēnu ﬂorbola
sacensības. Visi dalībnieki bija ātri,
azartiski un precīzi, tāpēc atbalstītājiem skatīties spēles bija interesanti,
toties pašiem dalībniekiem nenācās
viegli uzvarēt savus konkurentus.
Bija gan kritieni, gan smiekli, gan
ovācijas. Sacensību noslēgumā tika
paziņoti uzvarētāji, kas bija 12. d un

„SPORTOT PRIEKS” ARĪ 2018. GADĀ
Basketbola klubs „Krāslava” sadarbībā ar Krāslavas novada domi
un Krāslavas Sporta skolu arī 2018.
gadā turpina iesākto tradīciju rīkot
dienas sporta nometnes bērniem,
kuri vēlas nodarboties ar vieglatlētiku un basketbolu. Nav šaubu, ka
šie divi sporta veidi ir vieni no populārākajiem pasaulē, un, kas nav
mazsvarīgi, ir Latvijā labām tradīcijām bagātākie. Grūti pat nosaukt
visus Krāslavas vieglatlētus, kuri ir
nesuši Krāslavas un Latvijas vārdu
pasaulē. Daži no viņiem: Jurijs Silovs, Valentīna Gotovska, Ilze Gribule un Ineta Radeviča. Joprojām
ar augstiem rezultātiem mūs priecē
Dmitrijs Silovs. Basketbols cenšas
neatpalikt, un pēdējā laikā ir vērojama strauja basketbola attīstība
valstī. Latvijas izlases sastāvā stabilu vietu ir ieņēmis mūsu novad-

nieks Jānis Timma, viņam līdzināties cenšas daudzi jo daudzi mazie
basketbolisti.
Mērķa grupa ir 10-17 gadus veci
bērni, taču individuāli tiks uzņemti
arī jaunāki vai vecāki interesenti.
Kas jauns? Šogad šādas nometnes
tiks rīkotas trīs – jūnija sākumā,
augusta beigās un oktobrī (skolas
brīvdienu laikā). Jauninājums ir
arī tas, ka 2018. gadā tiks izmantotas jaunās Sporta skolas telpas
un aprīkojums Pils ielā 5. Tāpat kā
iepriekšējā nometnē, dalībnieki no
rītiem ieradīsies uz nodarbībām,
bet vakarā atgriezīsies dzīvesvietā.
Nepieciešamības gadījumā, individuāli var tikt risināts jautājums
par naktsmītnēm. Katru nodarbību
dienu tiks nodrošināti divi treniņi
(gan sporta zālē, gan ārā), tikšanās
ar Latvijas sporta slavenībām, tiks

8. a klases skolnieku komandas.
Katram bija iespēja piedalīties
individuālajos sporta veidos. Tika
piedāvātas tādas aktivitātes kā novusa, galda tenisa, badmintona un
dambretes spēle, šautriņu mešana,
šaušana un lekšana ar lecamauklu.
Skolēni bija aktīvi un vēlējās izmēģināt visu. Populāra bija šaušana ar
gaisa šauteni. Neskatoties uz to, ka
tā notika ārpus skolas telpām un ārā
pūta vējš, kas sarežģīja ieroča tēmēšanu, skolēnu rinda pie šaušanas nesamazinājās. Nāca ne tikai zēni, bet
arī meitenes.
Krāslavas Valsts ģimnāzijā mācos trešo un pēdējo gadu, un šajā
jaukajā skolas tradīcijā esmu piedalījusies gan kā vidusskolas, gan
pamatskolas skolniece, kad mācījos
Aulejas pamatskolā. Mani vienmēr
priecēja plašais aktivitāšu klāsts un
iespēja pārbaudīt savu ﬁzisko sagatavotību. Paldies ģimnāzijas skolotājiem par organizēto pasākumu!
Gribu novēlēt visiem skolēniem arī
turpmāk būt tikpat ieinteresētiem un
aktīviem, kādi ir bijuši līdz šim.
Laura Dzalbe,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
12. d klases skolniece

vadītas interaktīvas nodarbības par
psiholoģiju, veselīgu dzīvesveidu,
veselīgu uzturu, garīgās veselības
sekmēšanu, kā arī pilnvērtīgas pusdienas un vakariņas. Papildus tiks
demonstrētas Latvijas un ārzemju
mākslas ﬁlmas par sporta tematiku.
Runājot par basketbolu, viens

jaunums ir tāds, ka šogad uz nometnēm aicinām pieteikties arī zēnus (ieteicams gara auguma), kuri
nav basketbola nodaļas audzēkņi,
taču, iespējams, turpmāk gribētu
nodarboties ar basketbolu Krāslavas Sporta skolā. Katram nometnes
dalībniekam treniņu slodzes tiks
piemērotas individuāli, atbilstoši
viņa sagatavotībai. Ja jūsu dēls ir
gara auguma un dzīvo Krāslavas,
Dagdas vai Aglonas novadā, tad

šī iespēja ir noteikti jūsu! Katrs iesniegums tiks izskatīts individuāli.
Piedalīšanās nometnē ir bezmaksas. Vietu skaits ir limitēts. Tālrunis uzziņām - 26134166 (Raitis).
Nometnes tiks rīkotas Krāslavas novada domes īstenotā SAM 9.2.4.2. projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.

8
CERAM UZ
ROKDARBNIEČU AKTIVITĀTI

sports

VOLEJBOLA SVĒTKI

Latvijas Pensionāru federācija (LPF) piedāvā Latvijas simtgades atzīmēšanai dāvināt valstij Latvijas karti, kas noklāta ar pensionāru organizāciju rokdarbnieču adītām cimdu kontūrām (15x7 cm), kurās būtu
redzami reģionu etnogrāﬁskie raksti.
Krāslavas novada pensionāru biedrība lūdz visu novada pagastu un
pilsētas rokdarbnieces atrast laiku un noadīt cimda fragmentu un dāvināt izstādes organizatoriem LPF. Paveikto darbu nodot līdz 25. maijam pagasta bibliotēkā vai Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, kurā
notiks izstāde „Mūsu novada karte”. Ceram uz rokdarbnieču aktivitāti.
Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji!
Krāslavas novada dome atgādina, ka otrais NĪN maksājuma termiņš ir 15.maijs. Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.

PATEICĪBA

Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas grupa”” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem un labvēļiem
2017. gadā, kuri nesavtīgi dāvāja
savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.
Paldies nodibinājumam „Caritas Latvija”, Krāslavas novada
domei, SIA „Krāslavas aptieka”,
SIA „Ritms R”, SIA „Krāslava D”,
Sarkanā Krusta Norvēģijas viesiem,
SIA „Latgran”, SIA „Varpa”, SIA
„Nordserviss”, Krāslavas bērnu un
jauniešu centram (sk. Ainai Gubai
un pulciņa „Meistarstiķis” meite-

PASĀKUMI

29.

aprīlī plkst.17.00 Krāslavas Kultūras namā piedzīvojumu ﬁlma „Vasara, pēc kuras
viss bija citādi”.
maijā plkst. 10.00 Krāslavas
KN - A.Boginiča sporta deju
skolas audzēkņu koncerts.
maijā no plkst. 8.00 pavasara gadatirgus. Stādi un lauku
labumi Tirgus laukumā Ostas ielā,
amatniecības un daiļamata meistaru
izstrādājumi M.Tirgus ielā.

1.
4.

nēm), Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvam, Krāslavas novada
Centrālajai bibliotēkai, Juškeviču
ģimenei, Ilgvaram Ugaram, Janīnai
Samsanovičai, prāvestam Eduardam Voroņeckim, Valteram Sičevam, Pēterim Muižniekam, Lonijai
Mironovai, Bartušu ģimenei, Andrijevsku ģimenei, Janīnai Gajevskai,
Regīnai Bidzānei, Lūcijai Bittei,
Broņislavai Tračumai, Sigitai Jevgļevskai, Ivetai Upeniecei, Ainai
Stanevičai, Oļegam Rinķevičam,
M.Rukmanei, kā arī visiem anonīmajiem atbalstītājiem un sv. Vincenta altāra Krāslavas katoļu baznīcā ziedotājiem.

4

. maijā – Brīvības ielas svētki.
Plkst.10.00 skrējiens apkārt
Krāslavai.
Vides objektu izstāde, mākslas
akcija bērniem „Es dzīvoju Brīvības
ielā”.
Plkst.10.00 – pašdarbības kolektīvu koncerts.
maijā plkst. 16.00 – 18.00 Izvaltas pamatskolas zālē Baltā
galdauta svētki.
maijā, plkst. 14.00 piemiņas
brīdis un ziedu nolikšana pie
pieminekļa Otrā pasaules karā kritušajiem karavīriem.

4.
8.

A/S Latvijas Valsts Meži informē, ka remontdarbu dēļ tiek slēgts
Priedaines skatu tornis Krāslavas pievārtē. Paldies par sapratni!

4. maijā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts
senioru atpūtas vakars.
Neaizmirstiet paņemt līdzi labu garastāvokli un groziņu!

sludinājumi
 Meklēju darbu (kapu kopšana)
Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911.
 Lēti pārdod māju Latgalē, dzīvokli (netālu no Rīgas), var arī iznomāt. Pārdod mēbeles, kartupeļus,
dārzeņus, cūkgaļu, arī kūpinātu, siltumnīcas plēvi, iespējama piegāde.
T. 22376941.
 Pārdod elektroērģeles, velosipēdu, mēbeles un sadzīves tehnika no
Vācijas. T. 22053960.
 Pārdod vasarnīcu pie Zirga ezera.
Cena pēc vienošanās. T. 26975130,
65621287.
 Pārdod māju Kalnu ielā ar krāsns
apkuri, 60 m2, dārzs - 20 āri, garāža,
pagrabs, saimniecības ēkas. Cena
pēc vienošanās. T. 26863374.
 Pārdod maza auguma suņa kucēnus. Nikni, rej, kucītes. Cena - 20
eiro. T. 25633636.
 Pārdod timotiņu, āboliņu un kartupeļus. T.29117568.
 Pārdod „VW Passat”, dīzelis 2.0,

2008.g., TA līdz 2018. g. jūlijam. T.
29344127.
 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.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Vīrietis meklē darbu. T.28868419.
 Steidzami tiek pārdots 2-istabu
dzīvoklis Krāslavā. T.20095055,
28170030.

SIA „LATGRAN” iepērk
skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas
un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc
vienošanās. Tālr.20003222.

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

„Top kausa 2018” ﬁnālsacensības šosezon notika 7. aprīlī jau
septiņpadsmito reizi, un tās ir
populārāko jaunatnes sacensību
skaitā Latvijā, 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 vienlaikus notiek uz 16 laukumiem, bērniem un jauniešiem
ir iespēja pierādīt sevi arī dažādās
atrakcijās, viktorīnās un citās aktivitātēs. Šogad tajās startējušas 47
pilsētu un novadu, kas veidoja 125
komandas no 84 skolām.
Sacensībām ir divi posmi - atlases sacensības četrās grupās – 8.-9.
klašu grupā zēniem un meitenēm
un 10.-12. klašu jauniešiem. „Top
kauss 2018” 1.posma atlases sacensības Krāslavas un Dagdas
novadu norisinājās 22. februārī un
1. martā Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolā. Sacensībās piedalījās 28
novadu skolas ar dažādu komandu skaitu: KVĢ - 18 komandas,
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
– 4 komandas, Dagdas vidusskola - 2, Ezernieku vidusskola - 3,
Šķaunes pamatskola – 1 komanda.
Tiesības startēt ﬁnālsacensībās
Rīgā izcīnīja 2 Krāslavas Valsts
ģimnāzijas komandas: 10.-12.
klašu meiteņu un 8.- 9. klašu zēnu
komanda, kā arī Ezernieku vidusskolas jauniešu un Dagdas vidusskolas 8.-9. klašu meiteņu komandas. Starti vispārizglītojošām
skolām noritēja veiksmīgi. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandas
ierindojās 20 vietā (meitenes 32
komandu konkurencē) un 16.vietā
(zēnu komanda). Ezernieku vidusskolas jaunieši ieguva augsto 7.vietu, Dagdas vidusskolas meitenes
12. vietā. Krāslavas Valsts ģimnāzija tika svinīgi godināta par iegūto
trešo vietu nominācijā „Trīs skolas,
kuras startējušas ar lielāko koman-

du skaitu 1.posma sacensībās” un
ieguva piemiņas kausu un vērtīgas
balvas – volejbola bumbas.
Paldies Krāslavas novada izglītības pārvaldes kolektīvam par
atbalstu, Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas administrācijai un
sporta skolotājiem I. Lukšam un
I. Bernātei par atbalstu, organizējot „Top kausa 2018” 1.posma sacensības, spēļu tiesnesim D. Silovam, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktoram J. Tukānam un skolas
administrācijai, sporta skolotajam
D. Duškinam, klašu audzinātājām,
skolēniem un skolēnu vecākiem
par sadarbību un atbalstu, Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties sacensībās nodrošīnot ar
transportu.
Natālija Raudive,
Krāslavas novada sporta
skolotāju metodiskās
komisijas vadītāja

VOLEJBOLA TURNĪRI PAVASARĪ
17. martā norisinājās
vairāki volejbola turnīri.
Krāslavas veterānu komanda piedalījās „Kungu volejbola kausa” izcīņā Maltā,
kur tika godināta ar sudraba
medaļām. „Jūlijas Treiģas
kausa” izcīņā Neretā Krāslavas jaunietes ieguva 2. vietu,
jauniešu komanda ierindojās
5. vietā.
24. martā Dagdā MIX
(3x3) sacensībās Krāslavas
komanda ieguva 7. vietu.
14. un 15. aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
sporta zālē notika „Pavasara volejbola turnīrs 2018”
vīriešu un sieviešu komandām. Vīriešu sešu komandu
konkurencē 1. vietu izcīnīja Ezernieku komanda, 2.
vietā ierindojās Krāslavas
komanda, 3. vietu ieguva
Varavīksnes
vidusskolas
skolēni. Sieviešu piecu komandu konkurencē sacensību kausu izcīnīja Krāslavas
Valsts ģimnāzijas komanda, Dagdas vidusskolas jaunietes ierindojās otrajā godalgotajā vietā, bet KVĢ absolventu komanda - trešajā.
Pateicamies Krāslavas novada sporta organizatoram Raitim Timmam par skaistiem kausiem un medaļām, kā
arī Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties sacensībās.
Dmitrijs Duškins
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