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Krāslavas novada Bērnu sadziedāšanās svētki
Elvīras Škutānes foto

Krāslavas novada pašvaldība šo-
gad ar 49000 eiro atbalstīs skolēnu 
nodarbināšanu 2017. gada vasaras 
periodā, kopskaitā nofi nansējot 207 
vakances.

Darbs vasarā skolēniem uz pus-
slodzi tiks nodrošināts pašvaldības 
iestādēs un pagastu pārvaldēs: PII 
„Pienenīte” (6 skolēniem), PII „Pī-
lādzītis” (6), Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejs (6), „Krāslavas 
Vēstis”  (2), Krāslavas Kultūras 
nams (2), Krāslavas Valsts ģim-
nāzija (8), Tūrisma informācijas 
centrs (6), Krāslavas bērnu un jau-
niešu centrs (pilna slodze, 2 skolē-
ni), Bērnu sociālās rehabilitācijas 
centrs „Mūsmājas” (2), Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola (4), p/a 
„Labiekārtošana K” (26), Krāslavas novada 
Centrālā bibliotēka (2), Izvaltas pagasta pār-
valde (9), Kaplavas pagasta pārvalde (10), 
Indras pagasta pārvalde(22), Ūdrīšu pagasta 
pārvalde (12), Skaistas pagasta pārvalde (8), 
Kalniešu pagasta pārvalde (10), Piedrujas 
pagasta pārvalde (18), Robežnieku pagasta 
pārvalde (24), Krāslavas pagasta pārvalde 
(5) un Aulejas pagasta pārvalde (7).

Darbam vasarā pieteicās kopumā 290 sko-
lēnu. Paredzot, ka interese pārsniegs piedā-
vājumu, savlaicīgi tika izveidota un apstip-
rināta komisija par skolēnu nodarbināšanu 
2017. gada vasaras periodā, kuras sastāvā 
strādāja Viktors Moisejs (komisijas priekš-
sēdētājs), Inta Murāne, Inga Eizenberga, Ed-
gars Ciganovičs un Agita Ļebedkova. 

Šī gada 10. maijā Krāslavas Kultūras namā 
komisija organizēja atklātu izlozi pretenden-
tiem tajās 12 vakanču grupās, kurās stādāt 
gribētāju skaits pārsniedza piedāvājumu. 
Pasākumu vēroja daudzi atnākušie jaunieši 
un arī vairāku darba devēju pārstāvji. Lozē-
šanu veica divi brīvprātīgie jaunieši no zāles: 
Varavīksnes vidusskolas 9. klases skolniece 
Karīna Kurica un Krāslavas pamatskolas 8. 
klases skolēns Artūrs Goņčeronoks. 

Process tika organizēts šādi: uz katra no 
diviem galdiem tika novietoti seši stikla 
trauki, kuros sabērtas lapiņas ar pretenden-
tu uzvārdiem. Katram traukam pievienota 

informācija par darba vietu, laika posmu un 
vakanču skaitu. Komisijas locekļu un dau-
dzo jauniešu zālē klātbūtnē Karīna veica 
izlozi pie pirmā galdiņa, pēc tam to pašu pro-
cesu atkārtoja Artūrs pie otrā galdiņa. Lozes 
vilka tikai pa vienai, katrs izlozētais vārds un 
uzvārds tika skaļi nolasīts un uzreiz piefi k-
sēts dokumentos. Vairākus laimīgos sapulcē-
jušies jaunieši sveica ar skaļiem aplausiem.

Nākamajā dienā pēc izlozes par savu veik-
smi laimīgie pretendenti tika informēti ar 
īsziņas starpniecību. Informēti tiks arī tie, 
kuriem izlozē nepaveicās. 

Jāatzīmē, ka Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) tīmekļa vietnē maijā  sākusies 
skolēnu vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ie-
skaitot) elektroniskā reģistrācija dalībai NVA 
īstenotajos „Nodarbinātības pasākumos va-
saras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglī-
tību vispārējās, speciālās, vai profesionālās 
izglītības iestādēs”. Skolēnam ir jāreģistrējas 
tajā NVA fi liālē, kuras apkalpošanas terito-
rijā viņš vēlas strādāt! Elektroniski reģistrē-
ties pasākumam skolēni varēs līdz pat 2017. 
gada 17. augustam, tādejādi visi skolēni, kas 
vēlēsies piereģistrēties dalībai pasākumā, to 
varēs izdarīt. Skolēna reģistrācija vēl nega-
rantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfi nan-
sēto darba vietu skaits ir ierobežots, un ie-
priekšējo gadu pieredze liecina, ka reģistrēto 
skolēnu daudzums pārsniedz piedāvāto dar-
ba vietu skaitu!

Juris Roga, autora foto 

NOTIKUSI PRETENDENTU IZLOZE
 DARBAM VASARĀ

NOSLĒGTS SADARBĪBAS LĪGUMS
 STARP KRĀSLAVU UN DAUGAVPILI

16. maijā Daugavpils Universitātes telpās Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplē-
sis un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks parakstīja sadarbības līgu-
mu.

Jau šobrīd abas pilsētas veiksmīgi sadarbojas medicīnas jomā, ir izveidojusies sadarbība 
starp slimnīcām, Daugavpils Autobusu parks nodrošina pasažieru pārvadājumus Krāslavā, 
sadarbība aizsākta arī ES projektos. Tāpēc tika nolemts noslēgt sadarbības līgumu un šo 
sadarbību attīstīt arī citās jomās-uzņēmējdarbības veicināšanā,  kultūrā, tūrismā, izglītībā, 
sportā . Līgums būs spēkā līdz 2022. gada 16. maijam.

Daugavpils Domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa

Lai diskutētu par Latgales reģiona izaugs-
mei aktuāliem jautājumiem un tuvinātu valdī-
bas darbu un pieņemtos lēmumus sabiedrībai, 
otrdien, 16. maijā, kārtējā valdības sēde notika 
Daugavpilī.

Ministru kabineta sēdē tika izskatīti jautāju-
mi par Latgales reģiona izaugsmi, ražošanas 
un valsts ceļu tīkla attīstību, augstākās izglītī-
bas pārvaldības modernizāciju un Daugavpils 
pilsētas attīstības perspektīvām.

Pēc svinīgi parakstītiem līgumiem starp Lat-
gales SEZ pārvaldi un trīs Latgales SEZ ka-
pitālsabiedrībām  (SIA „EAST WEAR”, SIA 
„LīvMet”, kā arī Krāslavas SIA „IV PLUS”) 
par ieguldījumu veikšanu teju miljons eiro 
apmērā tika pasniegtas SEZ apliecības par tie-
sībām piemērot tiešo nodokļu atvieglojumus.

Līgumu parakstīšanas brīdī piedalījās un 
klātesošos uzrunāja VARAM ministrs K. Ger-
hards, kas uzsvēra: „Īstenojot Rīcības plānu 
Latgales reģiona izaugsmei, esam izveidojuši 
Latgales speciālo ekonomisko zonu. Šī inicia-

tīva jau ir sniegusi pirmos rezultātus – Latga-
les speciālās ekonomiskās zonas darbības 3 
mēnešos atbalstīti 4 komersanti, kas plāno pie-
saistīt 931 tūkst. eiro privātās investīcijas un 
investīciju rezultātā līdz 2019. gada beigām ra-
dīt 31 jaunu darba vietu. Tas apliecina, ka uz-
ņēmēji atzinīgi novērtē valsts sniegtās iespējas 
attīstīt uzņēmējdarbību Latgales reģionā. Ir 
radīts pamats turpmākai šī reģiona attīstībai. 
Tāpēc būtiski neapstāties pie jau sasniegtā un 
turpināt darbu, lai attīstītu uzņēmējdarbības 
vidi un radītu jaunas darba vietas reģiona ie-
dzīvotājiem”.

Konsultācijas par Latgales SEZ statusa sa-
ņemšanas nosacījumiem var saņemt, sazino-
ties ar Latgales SEZ pārvaldi (e-pasts: lsez@
latgale.lv, tālr.: 26511047).

Oskars Zuģickis, 
Latgales plānošanas reģiona 

sabiedrisko attiecību speciālists

KRĀSLAVAS UZŅĒMUMS SIA „IV PLUS”
 SAŅĒMA LATGALES SEZ STATUSU
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vēlēšanas 3.jūnijā, sestdienā, Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas, kurās būs jāievēl Krāslavas novada domes deputāti.

Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa”     

Mūsu saraksta uzdevums - kopā 
Krāslavas novada izaugsmei, kopā 
Latgales izaugsmei. Izaugsmei, ku-
ras pamatā ir darbs, stipras ģimenes, 
kvalitatīva izglītība mūža garumā, 
nodrošināta veselības aprūpe un 
cienīgas vecumdienas, droša un sa-
kārtota vide, uzņēmējdarbību veici-
noša infrastruktūra, daudzveidīgas 
iespējas visām paaudzēm un soci-
ālajām grupām.

Mūsu galvenās vērtības ir Krāsla-
vas novada iedzīvotāji un būt saim-
niekiem savā zemē.

PROGRAMMA nav priekšvē-
lēšanu solījumi, tā ir plānveidīga 
prioritāro darbu veikšana, iesākto 
darbu turpinājums Krāslavas nova-
da iedzīvotāju interesēs. Tie ir reāli 
esoši novada budžeta un ES projek-
tu līdzekļi, investīcijas, ziedojumi. 
Tā ir atbildība un darbs.

Veicināt informācijas tehnoloģiju 
infrastruktūras attīstību.

Saglabāt novada pagastos visus 
esošos pakalpojumus. 

Veicināt novada ezeru apsaimnie-
košanu. 

Skolu restruktizācijas gadījumos 
katrā pagastā saglabāt pirmskolas 
grupas bērniem.

Ģimene. Atbalstīt jaunās ģime-
nes, īpašu uzmanību veltot ģime-

nēm ar bērniem, audžu ģimenēm un 
aizbildņiem. Atbalstīt interešu cen-
tru darbību, to daudzveidojot.

Uzņēmējdarbība. Veidot uzņē-
mējdarbībai draudzīgu infrastruk-
tūru. 

Veidot un attīstīt infrastruktūru at-
bilstoši vietējo uzņēmēju prasībām.

Sekmēt esošo uzņēmumu darbī-
bu un atbalstīt jaunu veidošanu, kā 
arī atbalstīt vietējos uzņēmējus un 
z/s jaunu darba vietu radīšanas ga-
dījumos.

Izglītība. Uz esošās vai slēgtās 
izglītības iestādes bāzes izveidot 
infrastruktūru vasaras nometņu or-
ganizēšanai.

Atbalstīt talantīgākos skolēnus, 
izveidot stipendiju fondu studen-
tiem, novadam nepieciešamo jauno 
speciālistu piesaistei.

Turpināt apmaksāt brīvpusdienas 
novada skolu skolēniem un pirms-
skolu izglītības iestāžu audzēkņiem. 

Pilnveidot materiāli tehnisko bāzi 
un informācijas tehnoloģijas izglītī-
bas iestādēs. 

Atbalstīt pedagogu tālākizglītību, 
nodrošinot kvalifi cētu pedagoģisko 
personālu.   

Kultūra. Veicināt pašdarbības 
kolektīvu darbību, daudzveidīgu un 
kvalitatīvu pasākumu organizēšanu 

visās novada kultūras iestādēs.
Turpināt kultūrvēsturiskā manto-

juma saglabāšanu un attīstību. 
Pilnveidot jauniešu brīvā laika 

pavadīšanas iespējas, nodrošinot 
resursus pasākumu organizēšanai.

Sports. Atbalstīt masu sporta pa-
sākumus un labākos sportistus.

Turpināt darbu pie sporta infra-
struktūras pilnveides. 

Veselība un sociālā palīdzība
Turpināt pilnveidot medicīnisko 

aprūpi novadā.
Uzlabot feldšeru punktu darba 

nodrošinājumu pagastos, veikt jau-
nu darbinieku piesaisti.

Rast iespējas dotēt komunālos 
maksājumus pensionāriem.

Turpināt veidot efektīvu soci-
ālo pabalstu piešķiršanas sistēmu 
maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
pensionāriem un represētajiem.

Turpināt sniegt materiālu atbalstu 
dzimušā bērna vajadzību nodroši-
nāšanai.

Ar partiju līdzdalību atbalstīt vi-
sas iniciatīvas pensiju paaugstinā-
šanai.

Tūrisms. Veicināt tūrisma infra-
struktūras attīstību novadā.

Tūrisma vietu ierīkošana un po-
pularizēšana novadā.

Aulejas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Indras pagastā
Komunālās saimniecības renovā-

cija, notekūdeņu attīrīšana.
Izbūvēt sporta zāli Indras ciematā.
Atbalstīt mākslas un mūzikas 

skolu .
Uzturēt pagasta ceļus.
Izvaltas pagastā
Saglabāt pamatskolu.
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Atbalstīt vietējos pašdarbības ko-

lektīvus.
Kalniešu pagastā
Izveidot labiekārtotu stāvlauku-

mu tālbraucēju šoferiem.
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Kaplavas pagastā
Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju iekšpagalmu rekonstrukciju.
Kombuļu pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Krāslavas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Piedrujas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.

Robežnieku pagastā
Piesaistīt ES līdzekļus ciemata 

ceļu seguma atjaunošanai.
Saglabāt pamatskolu.
Renovēt pagasta ciemu ielu ap-

gaismojumu.
Turpināt ūdensvada atjaunošanu.
Skaistas pagastā
Uzbūvēt nelielu brīvdabas estrā-

di.
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Ūdrīšu pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu un 

uzturēt ceļus.
Krāslavas pilsētā
Sekmēt pilsētas pievilcīga tēla 

veidošanu Latvijas un ārvalstu tūris-
tiem. Sniegt atbalstu iedzīvotājiem 
daudzdzīvokļu māju siltināšanā, 
piesaistot ES, valsts un pašvaldības 
līdzekļus. 

Saglabāt un attīstīt Krāslavas no-
vada vispārizglītojošās, profesio-
nālās ievirzes un interešu izglītības 
iestādes. 

Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju iekšpagalmu rekonstrukciju, 
izveidot papildus automašīnu stāv-
vietas.

Turpināt bērnu laukumu un atpū-
tas vietu ierīkošanu.

LATGALES PARTIJA, Latvijas Reģionu Apvienība         

Nr.p.
k. Vārds, uzvārds Reģistrētā 

dzīvesvieta Dz.g. Izglītība Darbavieta Ieņemamais amats

1. Raimonds Kalvišs Daugavpils 1980.

Krāslavas ģimnāzija
Rīgas Tehniskā universitāte  
Telekomunikāciju koledža

Krāslavas novada dome
SIA „Melissa-K”
SIA „Melissa-D”
SIA „Rems R”
Biedrība „BITS”

Deputāts
Tirdzniecības aģents
Rīkotājdirektors
Valdes loceklis
Valdes loceklis

2. Dmitrijs Zalbovičs Krāslavas novads 1986.
Transporta un sakaru institūts
Višķu profesionālā vidusskola
Latgales Transporta un sakaru 
tehniskā skola

Z/S „Alas”
Z/S „Vaicuļeva”

Īpašnieks
Darbinieks

3. Ņina Kovaļevska Krāslavas novads 1959. Baltijas Starptautiskā akadēmija
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Z/S „Ņina” Vadītāja palīgs

4. Pjotrs Boločko Krāslavas novads 1961. Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Indras pamatskola
Robežnieku pamatskola

Fizikas skolotājs
Fizikas skolotājs
Mājturības skolotājs

5. Ainārs Galasko Krāslavas novads 1990. Višķu profesionālā vidusskola
Piedrujas pamatskola

Pašnodarbinātā persona

6. Aleksandrs Kļimovs Krāslavas novads 1956. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Krāslavas Varavīksnes vidusskola Darba aizsardzības speciālists
7. Agnese Pavlova Daugavpils 1987. Daugavpils Universitāte Rīgas Stradiņa universitāte Studente
8. Vladimirs Leonkins Krāslavas novads 1955. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Pašnodarbinātā persona
9. Zigmunds Paškevičs Krāslavas novads 1949. Rīgas Medicīnas institūts

Krāslavas 1. vidusskola
Pensionārs

10. Aleksandrs Krjukovs Krāslavas novads 1980. Krāslavas Varavīksnes vidusskola VUGD LRB Krāslavas nodaļa Ugunsdzēsējs - glābējs

11. Juzefa Reruha Krāslavas novads 1976.
Kalniešu pamatskola
Dagdas arodvidusskola
Daugavpils tirdzniecības skola

SIA „PETER WILLEMSEN” Iepakotāja

12. Vladimirs Voitjuls Krāslavas novads 1953. Rīgas Politehniskais institūts
Iekšlietu ministrijas Valsts policijas
 apvienība „Apsardze” 
Latgales starprajonu nodaļa

2.iecirkņa vecākais inspektors

13. Nikolajs Širokins Krāslavas novads 1972. Madonas 1. vidusskola
SIA „Mācību centrs plus”

Pašnodarbinātā persona Daiļamatnieks- uzņēmējs

14. Vasilijs Zaicevs Krāslavas novads 1944. Višķu lauksaimniecības tehnikums Pensionārs
15. Daina Strupiša Krāslavas novads 1965. Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts Krāslavas Varavīksnes vidusskola Sākumskolas skolotāja

Nr.
p.k. Vārds, uzvārds Reģistrētā

 dzīvesvieta Dz.g. Izglītība Darbavieta Ieņemamais amats

1. Aivars Krūmiņš Krāslavas novads 1967. Dagdas vidusskola 
Krāslavas novada Robežnieku
 pagasta pārvalde

Datorspeciālists,
atbildīgais par ugunsdrošību,
darba aizsardzības speciālists

2. Vjačeslavs Aprups Krāslavas novads 1961. RMI SIA „Krāslavas slimnīca” Ķirurģiskās nodaļas vadītājs

3. Snežana Petroviča Krāslavas novads 1974.
Krāslavas 2. vidusskola
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
DU

Krāslavas novada dome Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas
vietniece

4. Gunārs Svarinskis Krāslavas novads 1966. Ezernieku vidusskola Krāslavas novada Indras pagasta
pārvalde Komunālās saimniecības vadītājs

5. Pāvels Tatareņecs Krāslavas novads 1987. Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Transporta un sakaru institūts

SIA „NSIS.LV” Īpašnieks

6. Aleksandrs Korovackis Krāslavas novads 1985. LLU
Bebrenes profesionālā arodskola

Z/S „Saknes” Īpašnieks

7. Ivars Stivriņš Krāslavas novads 1980. Krāslavas ģimnāzija SIA „IVIKS” Direktors
8. Raitis Timma Krāslavas novads 1966. LSPA Krāslavas Sporta skola

Krāslavas novada dome
Treneris
Sporta organizators

9. Egils Muskars Krāslavas novads 1963.
LLA
LU
DU

LAD Dienvidlatgales reģionālās
lauksaimniecības pārvaldes 
Kontroles un uzraudzības daļa

Vecākais inspektors

10. Valdis Viļums Krāslavas novads 1972.
Ezernieku vidusskola
LLU

Dagdas novada dome
Aglonas novada pašvaldība
IK „Arh-K”

Būvinspektors
Būvvaldes vadītājs
Vadītājs
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 Sociāldemokrātiskā partija

 „Saskaņa” 
Mūsu partijas moto – PAR CILVĒ-

KA CIENĪGU  DZĪVI  IKVIENAM.
Mūsu darbības pamatuzdevumi
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICI-

NĀŠANA:
- veicināt uzņēmējdarbību visā no-

vadā, veidot uzņēmējdarbībai labvēlī-
gu vidi un maksimāli izmantot vietējo 
uzņēmēju pakalpojumus; 

- atbalstīsim mazo, vidējo uzņēmē-
ju un zemnieku projektus, kas tendēti 
uz jaunu darba vietu veidošanu, pie-
saistot valsts, ES strukturālos fondus 
un ārzemju partnerus;

- maksimāli rezultatīvi darbosimies 
investīciju piesaistē no Eiropas Sa-
vienības, Nacionālajiem fondiem un 
programmām, kā arī no citiem inves-
toriem;

- atbalstīsim daudzdzīvokļu māju 

siltināšanu.
IZGLĪTĪBA:
- visiem novada iedzīvotājiem sko-

las vecuma bērniem ir jāiegūst vis-
maz vidēja izglītība;

- attīstīsim interešu izglītības prog-
rammas, pulciņus un papildus nodar-
bības skolēniem ārpusstundu laikā;

- sekmēsim jauniešu aktivitātes un 
dalību dažādos projektos, paredzot 
līdzfi nansējumu;

- saglabāsim minoritāšu skolas, ku-
ras sniedz kvalitatīvu izglītību.

VESELĪBAS APRŪPE UN SO-
CIĀLĀ PALĪDZĪBA:

- nodrošināsim veselības aprūpes 
pieejamību visiem novada iedzīvotā-
jiem, kas dotu iespēju katram saņemt 
savlaicīgus profi lakses, diagnostikas, 
ārstēšanas pakalpojumus;

- sniegsim atbalstu augstas kvalifi -
kācijas speciālistu piesaistei pilsētas 

medicīnas iestādē;
- veicināsim veselīga dzīvesveida 

popularizāciju, tai skaitā organizējot 
dažādus sporta pasākumus;

- atbalstīsim medicīnas darbinieku 
apmācību nepieciešamajās specialitā-
tēs kvalifi kācijas celšanai;

- sniegsim atbalstu maznodrošinā-
tām ģimenēm, vientuļiem cilvēkiem.

KULTŪRA UN SPORTS: 
- piešķirsim līdzekļus kultūras un 

sporta darba attīstīšanai un atbalstīsim 
sporta un kultūras aktivitātes, tādējādi 
radot iespējas jauniešiem vispusīgi 
attīstīties un lietderīgi izmantot brīvo 
laiku;

- atbalstīsim mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu darbu, iedzīvotāju 
iesaistīšanos tajos;

- izstrādāsim pilsētas sporta attīstī-
bas stratēģiju, īpašu uzmanību pievēr-
šot pilsētā perspektīvākajiem sporta 

veidiem un atbalstot tos;
- veicināsim reģionālo, republikas 

un starptautiskā mēroga kultūras pa-
sākumu organizēšanu Krāslavā.

PILSĒTSAIMNIECĪBA:
- turpināsim sakārtot pilsētas un 

pagastu  ielas, ceļus, pievēršot īpašu 
uzmanību darbu kvalitātei un līgum-
saistību izpildes fi nansiālajām garan-
tijām;

- rekonstruēsim daudzdzīvokļu 
namu pagalmus;

- turpināsim apgaismošanas sistē-
mas rekonstrukciju, izmantojot elek-
troenerģijas ekonomiskas izmantoša-
nas tehnoloģijas;

- turpināsim siltumtīklu rekons-
trukciju; 

- turpināsim pasākumus dzeramā 
ūdens kvalitātes uzlabošanai, ūdens 
apgādes un kanalizācijas tīkla papla-
šināšanai;

- izstrādāsim un ieviesīsim daudz-
dzīvokļu māju siltināšanas program-
mas stimulāciju; 

- strādāsim, lai varētu samazināt 
apkures tarifus attiecīgi reālajiem iz-
devumiem par siltumapgādi;

- samazināsim novada pašvaldības 
administratīvos izdevumus;

- pilsētas komunālajai saimniecībai 
ir jābūt pašvaldības uzņēmuma aprū-
pē, kas ļaus ekonomēt līdzekļus un 
paaugstinās pakalpojuma kvalitāti;

- izstrādāsim zivju resursu atražo-
šanas programmu.

TŪRISMS:
- attīstīsim Krāslavas TIC darbību, 

veicinot tūrisma nozares attīstību no-
vadā.

Mēs redzam Krāslavas novadu kā 
vienu no attīstītākajiem novadiem 
Latgales reģionā!

Mēs dzīvojam mūsu novadā un 
gribam, lai tas ir attīstīts un plauks-
tošs - lai tas ir novads cilvēkiem!

Mums visiem jāizvēlas, vai tas, 
ko darām, sniedz mums gandarīju-
mu, vai varam kopīgi tālāk strādāt 
pie esošajām un nākamajām prog-
rammām, iesaistot visus pašvaldī-
bas iedzīvotājus, ekspertus un noza-
ru profesionāļus.

Mūsu darbības pamatmērķi
Sociālajā un veselības aizsar-

dzības jomā:
- galvenā sociālā vajadzība cil-

vēkam ir darbs. Mūsu prioritāte ir 
tautsaimniecības attīstības veicinā-
šana un iedzīvotāju labklājības lī-
meņa celšana;

- piedalīties un atbalstīt nodarbi-
nātības projektus pieaugušajiem un 
skolēniem;

- veselības un sociālo iestāžu 
uzturēšana un attīstība, sociālo dzī-
vokļu izveide;

- p/a „Krāslavas Slimokase” pa-

kalpojumu klāsta saglabāšana.
Izglītības jomā:
- pēc iespējas saglabāsim esošo 

izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā 
izglītojamo, vecāku, pedagogu, dar-
binieku intereses;

- atbalstīsim profesionālās izglītī-
bas attīstību novadā;

- atbalstīsim stipendiju piešķir-
šanu novada defi cīto specialitāšu 
apguvei;

- saglabāsim ārpusskolas aktivi-
tāšu, mācību līdzekļu līdzfi nansēša-
nu, skolēnu prēmēšanu;

- atbalstīsim tālmācības apmācī-
bu.

Kultūra un sports:
- kultūras objektu infrastruktūras 

uzlabošana;
- kultūras mantojuma saglabāša-

na, iedzīvotāju iesaistīšana kultūrvi-
des veidošanā;

- turpināsim darbu pie grāfu 
Plāteru pils kompleksa attīstības, 
baznīcu saglabāšanas;

- sadarbosimies ar konfesijām kā 
kristīgo vērtību saglabātājām;

- turpināsim un pilnveidosim ik-
gadējo pilsētas un pagastu svētku 
tradīcijas;

- jaunu sporta objektu celtniecība 
(sporta zāle, stadions), esošo re-
konstrukcija;

- atbalstīsim dažādu sporta veidu 
attīstību;

- labiekārtosim aktīvās atpūtas 
vietas novadā (Persteņa ezers u.c.).

Infrastruktūras jomā:
- līdzsvarota teritorijas attīstība;
- turpināt centralizētās ūdensap-

gādes un apkures sistēmu rekons-
trukciju;

- īstenot tarifu politiku atbilstoši 
ekonomiskajai situācijai un iedzī-
votāju maksātspēja;

- atbalstīt daudzdzīvokļu māju 
siltināšanas, teritoriju sakārtošanas 
programmu (pievedceļi, apgaismo-
jums, trotuāri, bērnu laukumi).

- ceļu programmas turpināšana 

(līdz pagastu centriem, uzņēmē-
jiem, individuālo māju mikrorajo-
niem, Krāslavas apvedceļa posma 
būvniecība, tiltu rekonstrukcija) 
pagastos un pilsētā.

Ekonomika un uzņēmējdarbība:
- radīt labvēlīgu vidi pašnodarbi-

nātības un uzņēmējdarbības uzsāk-
šanai un attīstībai;

- aktīvi darboties Latgales speciā-
lās ekonomiskās zonas, darbavietu 
radīšanas programmās;

- esošo uzņēmumu atbalsts un in-
vestīciju piesaiste;

- veicināt vietējo uzņēmēju kon-
kurētspēju pašvaldības pasūtījumu 
realizācijā;

- biznesa organizētības atbalsts;
- turpināt atbalsta programmu 

jaunajiem uzņēmējiem;
- atbalstīt novadā ražotās produk-

cijas un pakalpojumu realizāciju;
- turpināt attīstīt pārrobežu sadar-

bību.
Administrācija un budžets:

- budžeta līdzekļu racionāls izlie-
tojums, kas nodrošina visas teritori-
jas vienmērīgu attīstību;

- ikvienam novada iedzīvotājam 
ir tiesības zināt, cik naudas ir bu-
džetā un cik tiek izlietots konkrētam 
mērķim;

- iedzīvotāju pakalpojumu pieeja-
mības nodrošināšana, lai maksimāli 
tuvu dzīvesvietai saņemtu pašvaldī-
bas darbinieku un iestāžu pakalpo-
jumus.

Sabiedriskā kārtība:
- strādāsim pie sabiedriskās kār-

tības nodrošināšanas kopā ar Valsts 
policiju. Ikvienam novada iedzīvo-
tājam ir tiesības savā novadā justies 
drošam un aizsargātam visās dzīves 
situācijās!

Mūsu mērķis nav krēsli, mēs par 
kompetenci!

Sadarbosimies!  Radīsim vidi, 
kurā cilvēks varētu dzīvot atbilstoši 
savām vajadzībām, zināšanām un 
spējām, un ieguldītajam darbam!

Zaļo un Zemnieku savienība

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:
• 29. maijā no plkst.16.00 līdz 20.00
• 30. maijā no plkst. 9.00 līdz 13.00

• 31. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
• 1. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
• 2. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00

Pirms vēlēšanu dienas var nobalsot iepriekš – 
31. maijā, 1. jūnijā, 2. jūnijā.

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņi pašvaldību vēlēšanu dienā, 2017. gada 3. jūnijā, ir atvērti no pulksten 7.00 līdz 22.00

Nr.
p.k Vārds, uzvārds Dzīvesvieta Dz. g. Izglītība Darbavieta Ieņemamais amats
1. Gunārs Upenieks Krāslavas novads 1964. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Krāslavas novada dome Priekšsēdētājs
2. Aleksandrs Jevtušoks Krāslavas novads 1952. Rīgas Medicīnas institūts SIA „Krāslavas slimnīca”

Krāslavas novada dome
Valdes loceklis
Deputāts

3. Ēvalds Cauņa Krāslavas novads 1958. Baltijas Starptautiskā akadēmija P/a „Labiekārtošana K” Direktors

4. Jānis Tukāns Krāslavas novads 1963. Daugavpils Pedagoģiskais institūts
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas novada dome
LR IZM Izglītības kvalitātes 
valsts dienests

Direktors
Deputāts
Skolu darbības kvalitātes ārējās 
vērtēšanas eksperts

5. Jānis Geiba Krāslavas novads 1956. Rīgas Celtniecības tehnikums Krāslavas novada dome Izpilddirektors

6. Jāzeps Dobkevičs Krāslavas novads 1950.
Maskavas Kultūras institūts
Daugavpils Universitāte

Krāslavas novada dome
Krāslavas poļu biedrība
Krāslavas Romas katoļu draudze

Deputāts, ārējo sakaru organizators 
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētājs

7. Antons Ļaksa Krāslavas novads 1965.
Fr. Roziņa Maltas sovhoztehnikums

Kombuļu pagasta pārvalde

Krāslavas novada dome
Kooperatīvs „Sauleskalns – 1”

DA un CA speciālists, atbildīgais par 
lektrosaimniecību
Deputāts
DA un CA speciālists, atbildīgais  par 
elektrosaimniecību

8. Ēriks Zaikovskis Krāslavas novads 1969.
Liepājas Pedagoģiskais institūts Krāslavas Varavīksnes vidusskola

Krāslavas novada dome

Sākumklašu skolotājs, 
kristīgās mācības skolotājs
Deputāts

9. Viktors Moisejs Krāslavas novads 1959.
Ekonomikas un kultūras augstskola
Rīgas Starptautiskā ekonomikas
 biznesa  administrācijas augstskola

Krāslavas novada dome Deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks

10. Vitālijs Aišpurs Krāslavas novads 1955. Baltijas krievu institūts AS „Sadales tīkls”
Krāslavas novada dome

Krāslavas nodaļas vadītājs
Deputāts

11. Janīna Vanaga Krāslavas novads 1962.
Latvijas lauksaimniecības akadēmija
SDSPA „Attīstība”

Krāslavas novada domes 
PI „Sociālais dienests”
Aulejas pagasts

Sociālais darbinieks Aulejas
pagastā
Lauksaimniecības konsultants 

12. Viktorija Lene Krāslavas novads 1961. Bulduru sovhoztehnikums
Z/s „Smilgas”
SIA LLKC

Krāslavas novada dome

Pārvaldniece
Krāslavas novada lauku attīstības 
konsultante
Deputāte

13. Valentīna Bārtule Krāslavas novads 1957. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Indras pagasta pārvalde Lauksaimniecības attīstības speciāliste,
 zemes lietu speciāliste

14. Vera Bīriņa Krāslavas novads 1964. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Robežnieku pagasta pārvalde
Krāslavas novada dome

Plānotāja
Deputāte

15. Juris Saksons Krāslavas novads
1970. Višķu sovhoztehnikums

SDSPA „Attīstība”
Krāslavas novada PI 
„Sociālais dienests”
Krāslavas novada dome

Sociālais darbinieks
Deputāts

16. Andris Uzuls Krāslavas novads
1957. Višķu sovhoztehnikums

Baltijas krievu institūts
Krāslavas novada dome

Kaplavas pagasta pārvalde

Sociālo un veselības aizsardzības lietu
komitejas speciālists
Vadītājs

17. Svetlana Kozlovska Krāslavas novads 1983. Daugavpils 1. arodvidusskola Piedrujas pagasta pārvalde Sekretāre-lietvede
18. Aleksandrs Savickis Krāslavas novads 1965.  Latvijas Lauksaimniecības akadēmija SIA „GSK” Valdes loceklis
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darbi, notikumi, cilvēki

BASEINA BŪVNIECĪBA – 
FINIŠA TAISNĒ! 

Līdz ar pavasara-vasaras sezonas iestāšanos Krāslavas 
novadā noris aktīvi celtniecības darbi, ir uzsākti būvdarbi 
jaunos objektos. 

Pašlaik pilsētā notiek Lielās ielas posma rekonstrukcija - no Vienības 
ielas līdz Aronsona ielai, kur tiks ieklāts asfaltbetona segums, būs uzbū-
vētas gājēju ietves un tiks ierīkots ielu apgaismojums. 

Lai nodrošinātu ērtāku autobusu kustību un paplašinātu brauktuvi, 
Pils ielā tiek rekonstruēts ceļa posms pagriezienā pie autotrases. 

Krāslavas novada Kombuļu un Krāslavas pagasta ceļu pārbūve sākās 
jau aprīlī. Bet pagājušajā nedēļā tika uzsākta ceļa pārbūve Izvaltas pa-
gastā. Darbus ir plānots īstenot līdz jūlija beigām. 

Turpinās sporta zāles būvniecība pie Krāslavas pamatskolas. Savu-
kārt tenisa laukuma ierīkošana gr.Plāteru pils parkā ir pabeigta. 

Finiša taisnē ir arī cita ilgi gaidītā objekta būvniecība – atklāt peldba-
seinu ir plānots jūlijā, pilsētas svētku pasākumu programmas ietvaros. 

Pašlaik ir pabeigta projektēšana un tiek gatavota iepirkuma dokumen-
tācija, lai varētu veikt ceļa remontu un pagalma teritorijas rekonstrukci-
ju Raiņa-Rēzeknes ielā (aiz veikala „Kristīne”). 

Vasarā sāksies otrais remontdarbu posms vēl vienā objektā – tiks at-
jaunoti gājēju celiņi un piebraucamie  ceļi pirmsskolas izglītības iestā-
des „Pienenīte” teritorijā. 

Elvīra Škutāne, autores foto

projekti   

Tuvākajā laikā Krāslavas pilsētā tiks veikta Lielās 
ielas posmu pārbūve. Darbi tiks veikti projekta „Ceļu 
un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana 
darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei 
Krāslavas novadā” (Nr. 3.3.1.0/16/I/008) ietvaros ar 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfi nansējumu 
3.3.1. specifi skā atbalsta mērķa ietvaros.

Darbus ir paredzēts veikt divos posmos – no Vie-
nības ielas līdz Aronsona ielai un no Spīdolas ielas 
līdz rūpnieciskās zonas apbūvei. Saskaņā ar iepir-
kuma rezultātiem pārbūves darbu kopējās izmaksas 
sastāda EUR 295 425.21 (no projekta tiks segtas iz-
maksas EUR 169 611.43 apmērā) un tos veiks SIA 
„Ošukalns” un SIA „Latgales Ceļdaris”. 

Projekta nepieciešamību noteica uzņēmēju pie-
prasījums pēc atbilstošās transporta infrastruktūras, 
transporta daudzuma pieaugums, transportlīdzekļu 
dinamikas attīstība un cilvēku dzīves procesu inten-

sifi cēšanos, kas diktē prasības pēc drošas un visām 
ceļa lietotāju grupām piemērotas satiksmes organi-
zācijas.

2016.gada nogalē Krāslavas novada teritorijā ir jau 
ir veikta Raiņa un Vasarnīcu ielu, kā arī ceļa „Kalnie-
ši – Stalti” pārbūve. 

Projektā iekļautie ielu posmi ir pilsētas nozīmes 
publiskās ielas, kas nodrošina pilsētas vietējo satik-
smi, piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem un ražo-
šanas zonām. Projektā iekļautais lauku ceļa posms 
nodrošina piekļūšanu pie daudzu fi zisko personu un 
zemnieku saimniecību īpašumiem Kalniešu pagastā. 

Tiek paredzēts, ka labumu no projekta darbībām 
gūs 5 uzņēmumi, kas apliecinājuši, ka tie izveidos 
13 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus savu uz-
ņēmumu attīstībai vismaz EUR 400 000.00 apmērā.

Andris Rukmans

TURPINĀSIES UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI 
NEPIECIEŠAMĀS TRANSPORTA 

INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA

2017. gada 18. maijā Krāslavā norisinājās 
Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programmas 2014.-2020. gadam 
projekta Nr. LLI-183 „Darba tirgus bez robe-
žām” („Labour Market without Borders/Mo-
bility”) uzsākšanas sanāksme.

Atklājot sanāksmi, Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs vietnieks V.Moisejs atzinīgi novērtēja sagata-
voto un atbalstīto projektu, tā mērķi un sasniedzamos 
rezultātus, doto iespēju profesionālām skolām dalīties 
pieredzē, kā arī novēlēja, lai projektā iesaistītajās izglī-
tības iestādēs pēc projekta īstenošanās pieaugtu profe-
sionālās izglītības līmenis.

Sanāksmes turpinājumā tika skatīti praktiskie jautā-
jumi par projekta ieviešanu kopumā, plānotām aktivi-
tātēm, budžetu, sasniedzamiem rezultātiem, projektu 
partneru iesaistīšanos aktivitāšu ieviešanā u.c. Diskusi-
ju rezultātā tika nolemts, ka plānotos iepirkumus par ap-
rīkojuma iegādi un telpu remontu projekta partneriem 
ir nepieciešams veikt līdz 2017. gada beigām, pirmās 
tematisko bloku tikšanās notiks jau jūnijā (tekstils un 
dizains) un septembrī (transports).

Sanāksmes noslēgumā projektā iesaistīto pārstāvju 
pilnvarotās personas parakstīja projekta partnerības lī-
gumu. Projektā ir iesaistītas 4 profesionālās izglītības 
iestādes no Latvijas – Malnavas koledža, Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”, Bal-
vu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Rī-
gas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība; un 4 
profesionālās izglītības iestādes no Lietuvas – Alantas 
biznesa un tehnoloģiju skola, Zarasai lauksaimniecības 
skola, Utenas reģionālā arodskola un Jonišķu lauksaim-
niecības skola. 

Projekta „Darba tirgus bez robežām” (MOBILITY) 

uzmanības centrā ir problēmsituācija, kad darbaspēka 
iemaņas, ko piedāvā profesionālā izglītība, ne vienmēr 
atbilst darba tirgus prasībām Latvijas-Lietuvas piero-
bežā, kā arī netiek pilnībā izmantotas darba iespējas 
otrpus robežai. Tādēļ projekta mērķis ir stimulēt darba-
spēka mobilitātes iespējas pāri robežai un, sadarbojoties 
8 profesionālās izglītības iestādēm abās robežas pusēs, 
uzlabot darbaspēka iemaņas, kas atbilstu Latgales re-
ģiona – Utenas un Šauļu rajonu pārrobežu teritorijas 
vajadzībām.

Projekta galvenā mērķa grupa ir 8 projektā iesaistīto 
skolu audzēkņi un pasniedzēji, kas caur piedalīšanos 
kvalifi kācijas celšanas pasākumu ciklā pasniedzējiem 
un teorētiskās un radošās darbnīcās studentiem uzlabos 
savas prasmes, lai atbilstu pārrobežu darba tirgus prasī-
bām. Projekta aktivitātes tiks organizētas četrās tēmās 
savstarpēji sadarbojoties visām iesaistītajām skolām, 
t.i., autotransports, ieskaitot auto tehniskos aspektus un 
interjera dizainu; tekstila un grafi skais dizains; ainavu 
arhitektūra un agro tūrisms; lauksaimniecība un tehno-
loģijas.

Projektā paredzēts uzlabot izglītības programmu pie-
dāvājumu un materiāli tehnisko bāzi izglītības procesa 
nodrošināšanai.

Projektu „Darba tirgus bez robežām” („Labour Mar-
ket without Borders/Mobility”) līdzfi nansē Interreg 
V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
ma 2014.-2020. gadam.

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 
2020. gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu 
ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos pa-
darīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, 
uzņēmējdarbībai un tūrismam. 

Rakstu sagatavoja: Andris Rukmans

STARTĒJIS JAUNS LATVIJAS-LIETUVAS 
PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTS

 DARBA TIRGUS VEICINĀŠANAI

LAI AUGĻU DĀRZS ZEĻ!

13. maijā Skaistas ciema aktīvo iedzīvotāju grupa „4+1’’, kas pie-
dalījās Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, realizēja savu  projektu „Ciemata centrā 
lauksaimniecībā neizmantotā teritorija, kurā vēlamies izveidot augļu 
dārzu „PRUNUS’’.

Skaistas  ciemā, ceļa malā, tika stādīts augļu dārzs.  Lai ir prieks pa-
šiem un ikvienam, kurš apciemo Skaistu!

Lai augļu dārzs zeļ, zied un ražo augļus!
„4+1”

Biedrības „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas” grupa” telpās, Baznīcas 
ielā 2-10, ir iespējams saņemt saziedotu lietotu bērnu, sieviešu un vīrie-
šu apģērbu un apavus. Lūdzam pilsētas iedzīvotājus nepieciešamības ga-
dījumā atnākt un izvēlēties sev un ģimenei nepieciešamo. Pirms nākša-
nas lūdzam sazināties ar biedrības darbiniekiem pa tālruņ iem 29353767, 
29929145. Visi esat mīļi gaidīti.

Šogad arvien reālāka kļūst ideja par ro-
bežšķērsošanas procesa uzlabošanai plā-
noto stāvlaukuma izveidi Krāslavas no-
vada Pāterniekos, pie kuras pašvaldība 
strādā jau kopš 2014. gada.

Konkrētās idejas īstenošanai Krāslavas novada 
dome kā partneris ir iesaistījusies Eiropas Kaimiņ-
attiecību instrumenta pārrobežu sadarbības prog-
rammas 2014.-2020. gadam stratēģiskajā projektā 
„Robežšķērsošanas punktu „Pāternieki” (Latvijas 
Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Re-
publika) infrastruktūras uzlabošana”, kura koncepci-
ja jau ir apstiprināta Eiropas K omisijā.

Šobrīd sadarbībā ar projekta vadošo partneri – 
VAS „Valsts Nekustamie Īpašumi”, programmas 
sekretariātu un nozaru ministrijām notiek darbs pie 
projekta pieteikuma sagatavošanas. Uzsākta projek-
tēšana Krāslavas novada pašvaldības projekta akti-
vitātei - inženiertehniskās infrastruktūras izveidei 
robežšķērsošanas procesa uzlabošanai Krāslavas 

novada Pāterniekos (stāvlaukuma izveidei). Projek-
tēšanu veic SIA „Alberts GS”. Konkrēti būvniecības 
darbi varētu tikt uzsākti 2018. gada otrajā pusē.

Projekta ieviešana radīs jaunas darba vietas Krāsla-
vas novadā un ļaus sakārtot gan vidi, gan transport-
līdzekļu kustību un stāvēšanu tiešā robežkontroles 
tuvumā.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja,

autores foto

Projekts robežšķērsošanas infrastruktūras uzlabošanai
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Pagājušo piektdien Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zejā svinīgi atklāta Baltijas valstu un Baltkrievijas māksli-
nieku gleznu izstāde „Upe”, kurā apskatāmi 20 darbi. Šīs 
starptautiskās izstādes iniciatore, kuratore un organizatore 
ir Latvijas gleznotāja Agnija Ģērmane, bet mākslas darbus 
šim projektam ir radījuši profesionāli mākslinieki Giedre 
Riškute (Lietuva), Agnija Ģērmane (Latvija), Antanas Ob-
carskas (Lietuva), Peeter Krosmann (Igaunija), Viktorija 
Krupskaja (Baltkrievija), Viktors Nikolajevs (Baltkrievi-
ja), Natālija Demšova (Baltkrievija) un Leonīds Med-
vedskis (Baltkrievija). 

Par atbilstošu noskaņu pasākumā gādāja slavenais seno 
Latgales mūzikas instrumentu meistars un muzikants 
Aleksandrs Maijers. Muzeja direktors Valdemārs Gekišs 
apsveica klātesošos sakarā ar starptautiskas izstādes at-
klāšanu, kas mūsu muzejā ir vēl nebijis pasākums. Viņš 
uzsvēra, ka mūsu novadā ir daudz mākslinieku, tālab 80. 
gadu beigās un 90. gadu sākumā muzejs sāka rīkot tra-
dicionālās rudens izstāde, kurās vidēji piedalās ap trim 
desmitiem mākslinieku. Taču šāda starptautiska līmeņa 
izstāde muzejā apskatāma pirmoreiz. Klātesošajiem vie-
siem - māksliniecei Agnijai Ģērmanei un darbu autoriem 
Viktorijai Krupskajai un Viktoram Nikolajevam – Gekiša 
kungs pasniedza ziedus un uzdāvināja Valentīna Zlidņa 
darbu katalogu. 

Uzrunājot klātesošos, Agnija pastāstīja, ka izstādes da-

lībnieki ir viņas draugi, profesionāli mākslinieki, kurus 
viņa ļoti ciena un ar kuriem iepazinās un sadraudzējās 
plenēros Latvijā, Lietuvā un Baltkrievijā: „Šie mākslinie-
ki, manuprāt, ir brīnišķīgi cilvēki, visi savas jomas pro-
fesionāļi, kas sevi jau apliecinājuši kā labi meistari. Ideja 
apvienoties kopīgā izstādē radās, piedaloties mākslas sim-
pozijos Lietuvā, Latvijā un Indijā, sajūtot radniecīgi tuvu 
un nopietnu attieksmi pret tēmu, profesionālismu un spēju 
sadarboties kopīgā projektā. Paldies Krāslavas muzejam, 
kas uzņēma šo izstādi. Es biju domājusi, kur tā Upe varētu 
tecēt? Tad, protams, iedomājos par Daugavu un brīnišķīgo 
vietu tās krastā - Krāslavu, kur divas reizes biju plenērā un 
par kuru palika ļoti siltas atmiņas.”

Juris Roga, autora foto

kultūra

ČETRU VALSTU MĀKSLINIEKU
 UPES REDZĒJUMS

MIRKĻI, KAS VAIRS NEATKĀRTOSIES
Krāslavas Kultūras nama mazajā 

zālē atklāta Daugavpils Universitā-
tes rektora, akadēmiķa un citiem ti-
tuliem bagātā mūsu novadnieka Ar-
vīda Barševska fotogrāfi ju izstāde 
„15 kadri pasaules”, kas visupirms 
pārsteidza ar cilvēkiem un ainavām, 
nevis kukaiņiem un vabolītēm. 

Kā zināms, profesora 
A.Barševska zinātnisko pētījumu 
galvenie virzieni ir Baltijas reģiona 
vaboļu fauna, izplatība un aizsardzī-
ba, kā arī skrejvaboļu izpēte un mo-
nitorings dažādās augu sabiedrībās, 
bet šajās fotogrāfi jās ne miņas no tā. 
Šī izstāde ieskicē pasaules daudzveidīgumu un tajā mītošos cilvēkus. Darbu 
autors centies iemūžināt patiesas un nepiespiestas cilvēku emocijas.

A. Barševskis nav profesionāls fotogrāfs, bet savos daudzajos ceļojumus 
vienmēr ņem līdzi fotoaparātu. Darbu autors atzīst, ka patīk bildēt cilvēkus 
tā, lai viņi to nemana. Ja cilvēks neredz fotogrāfu, sanāk dabiski, pretējā ga-
dījumā cilvēks sāk pozēt, un fotogrāfi ja vairs nav interesanta. Viņš apceļojis 
vairāk nekā 60 pasaules valstis, katrā daudz bildējis un sakrājis tūkstošiem 
fotogrāfi ju, no kurām šai izstādei mērķtiecīgi izvēlējies, viņaprāt, interesantā-
kās un mākslinieciskākas. 

Izstādes atkāšanas pasākumu apmeklēja arī daži izvaltieši, kuri pauda prie-
ku, ka A. Barševskis ir Izvaltas skolas absolvents un atgādināja, ka pie viņiem 
ir liela zāle, kurā labprāt uzņemtu novadnieka plašāku fotoizstādi. Savukārt 
Arvīda bijusī klases audzinātāja Zenta Gaveiko dalījās atmiņās par to, kāds 
skolēns bija viņas audzināmais, ar ko aizrāvies un pārsteidzis jau skolas ga-
dos. 

A. Barševskis: „Lai ko un kā runātu, sanāk tā, ka ar nelielas lauku skolas 
atestātu  var kļūt par akadēmiķi. Patiesībā Izvaltas skolā tiek dotas labas zi-
nāšanas, laba izglītība, laba bāze, lai cilvēks varētu atsperties un iet lielajā 
pasaulē tālāk! Esmu patīkami pārsteigts arī par to, ko redzu Krāslavā un no-
vadā. Kad man kāds kādreiz pabaksta, ka tur ir pierobeža, Latvijas nomale, 
es vienmēr atbildu: „Piedodiet, bet šeit sākas Latvija, nevis Rīgā vai vēl kaut 
kur citur!” Krāslava ir mūsdienīga, sakopta, skaista un eiropeiska pilsēta!”

Juris Roga, autora foto

„Šķiet, pavisam nesen kopā de-
vāmies uz festivālu konkursu Mo-
zirā, Baltkrievijā, kur viens otram 
apsolījām tikties 2005. gada Sko-
lu jaunatnes deju svētkos. Mūžīgi 
kustīgie un ņiprie mazie dejotāji 
nu ir izauguši - meitas kā liepas 
un puiši kā ozoli. Priecājos, ka 
deja jums ir kļuvusi par sirdslietu. 
Lai jums vienmēr ir vieta, kur jūs 
vēlaties atgriezties, lai vienmēr 
ir cilvēki, kurus gribat satikt un 
lai vienmēr ir deja, kuru vēlaties 
dejot! Priecīgus svētkus, un uz 
tikšanos Latvijas simtgades deju 
svētkos Rīgā.” 

Ar šiem vārdiem Jānis Purviņš, 
viens no Latvijas vadošajiem ho-
reogrāfi em, sveica 15 gadu jubi-
lejā Krāslavas bērnu un jaunie-
šu centra tautas deju kolektīvu 
„Pastaliņas”. 

Ansambļa jubilejas koncerts no-
tika 14. maijā, tas kļuva par dāva-
nu pilsētai Mātes dienā.  

Pašlaik kolektīvā, ko vada Valda 
Timule, dejo trīs sastāvi – aptuve-
ni 60 bērnu. Mazie dejotāji ir ak-
tīvi koncertprogrammu dalībnieki 
dažādos pasākumos, kas notiek 
Krāslavas novadā, kā arī citviet. 
Kopš dibināšanas dienas ansamb-
lis „Pastaliņas” nav izlaidis ne-
vienus Dziesmu un deju svētkus 
Rīgā. Bet iepriekšējos svētkos ko-
lektīvs dejoja pirmajā rindā! 

Svētku koncerta laikā kolektīva 
vadītājai Valdai Timulei tika pa-
sniegti goda raksti. 

„Esmu lepna par šī kolektīva 
panākumiem!” uzsvēra Krāsla-
vas BJC direktore Rita Vekšina, 
pasniedzot Valsts izglītības sa-
tura centra Atzinības rakstu par 

ilggadēju pedagoģisko 
darbu, ieguldījumu bērnu 
un jauniešu deju mākslas 
attīstībā un Dziesmu un 
deju svētku tradīciju sa-
glabāšanā. 

Krāslavas novada do-
mes priekšsēdētājs Gu-
nārs Upenieks pasniedza 
Latgales plānošanas re-
ģiona Pateicības rakstu 
par Latgales kultūras sa-
glabāšanu un dejas māks-
las popularizēšanu un at-
tīstību. 

„Esmu gandarīts par 
to, ka Krāslavā ir cilvēki, 
kuri spēj dot citiem!” atzi-
nis pašvaldības vadītājs. 

Šajā dienā skanēja pateicības 
vārdi, kas tika adresēti ne tikai 
ansambļa vadītājai, bet arī sko-
lotājiem, kas 15 gadu garumā at-
balstīja, palīdzēja un bija kopā ar 
saviem audzēkņiem –„Pastaliņu” 
dalībniekiem. 

Viena no tiem ir Anita Teiviša, 
Krāslavas pamatskolas sākumkla-
šu skolotāja. 

Anita Teiviša: „Tuvojoties Lat-
vijas simtgadei, daudzi runā par 
patriotismu. Taču, lūk, šeit, uz 
skatuves, ikvienā solī un skatie-
nā izpaužas tas īstais patriotisms. 
Šo gadu garumā ir gadījies visādi, 
taču šiem bērniem vienmēr bija 
liela atbildības izjūta. Kad brau-
cām uz Dziesmu un deju svēt-
kiem, labi sapratām, ka pārstāvam 
visu Krāslavas novadu. Mēs ne-
varam pārveidot visu valsti, bet 
ikviens var mainīt savu attieksmi 
pret veicamo darbu.” 

Svētku koncerta dalībnieki pār-

steidza skatītājus ar savu meista-
rību un profesionalitāti, saņemot 
pretī vislabāko pateicību - skaļus 
aplausus. 

Bez šaubām, jebkura deju ko-
lektīva panākumu pamatā ir vadī-
tāja meistarība, mērķtiecīga virzī-
ba uz priekšu un pastāvīgi radošie 
meklējumi, kā arī dalībnieku ta-
lants, atbildība un spēja strādāt 
komandā. 

Deju skolotāja Valda Timule 
izceļas ar īpašu pieeju bērniem, 
spēju dot to, ko jaunie dejotāji no-
teikti paņems līdzi arī pieaugušo 
dzīvē. Varbūt tieši tāpēc daudzi 
bērnu deju kolektīva „Pastaliņas” 
dalībnieki nesteidzas atvadīties 
no dejām un turpina darboties 
jauniešu deju kolektīvā „Raita”. 
Jo tautas dejas viņiem ir ne tikai 
brīvā laika pavadīšanas veids, bet 
arī kultūra, pasaules redzējums un 
attieksme pret dzīvi. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVAM „PASTALIŅAS” - 15

KAS ES ESMU?
Krāslavas Kultūras nama foajē 

apskatāma Daugavpils Universitā-
tes Mūzikas un mākslu fakultātes 
Mākslas zinātņu institūtā studējošo 
gleznu izstāde „Es esmu…”. 

Izstādes ekspozīcijā iekļauti gan 
profesionālo augstākās izglītības 

bakalaura studiju programmu „Da-
tordizains” un „Māksla” 2016. gada 
absolventu, gan šobrīd programmās 
„Dizains” un „Datordizains” 3. un 
4. kursā studējošo gleznotie pašpor-
treti eļļas, akrila un jauktajā tehnikā. 
Izstāde „Es esmu…” būs apskatā-
ma līdz 2017. gada 11. jūnijam.

Poparta, sirreālisma, fovisma sti-

listikas ietekmē radītajos darbos to 
autori droši un radoši interpretē sa-
vas personības pasauli mākslas tēlā 
un valodā, ne t ikai vizualizējot ska-
tītājam vēstījumu par sevi šajā laika 
un telpas nogrieznī, bet arī meklējot 
subjektīvas atbildes uz jautājumu, 
kas es esmu?

MUZEJU NAKTS KRĀSLAVĀ
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IEPAZĪSTAM, STĀSTĀM UN RĀDĀM  
Krāslavas novada bēr-

ni un jaunieši aktīvi uz-
sākuši līdzdarbošanos 
Latvijas 100-gades svi-
nību ietvaros, šogad pie-
daloties Valsts izglītības 
satura centra organizē-
tajā vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas darbu 
konkursā „Latvijas toņi 
un pustoņi”.  28. aprīlī 
ar tērpu kolekciju skati 
un izstādes darbu autoru 
apbalvošanu noslēdzās 
konkursa „Latgales toņi 
un pustoņi” 2.kārta.

Preiļu KN un 1.pamat-
skolā skanēja bērnu un 
skolotāju balsis. Svinīgajā pasākumā organizatori pasniedza diplomus 
par dalību vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstādē, kurā tika ska-
tīti arī 25 jauno krāslaviešu – interešu izglītības pulciņu audzēkņu darbi. 
6 no tiem ieguva 1. un 2. pakāpes diplomus, kas nodrošina darbu nokļū-
šanu arī konkursa 3. kārtā, kas notiks 1.-2. jūnijā Bauskā.  

Izbaudot kopā būšanu un ievingrinot pirkstiņus piedāvātajās radoša-
jās darbnīcās, ar nepacietību gaidījām žūrijas vērtējumu tērpu kolekciju 
kategorijā. Uz Preiļu KN mēles redzējām 16 tērpu kolekcijas no Rēzek-
nes, Viesītes, Līvāniem, Ludzas, Kārsavas, Balviem, Daugavpils, Viļā-
niem un, protams, savējos. Valsts izglītības satura centra žūrija katego-
rijā „Modes dizains” Krāslavas BJC pulciņu (sk. Aina Guba) kolekcijai 
„Dridzis” piešķīra 30 no iespējamajiem 30 punktiem un 1. pakāpes dip-
lomu. Tērpu kolekcija „Deviņu zāļu spēks” ieguva 2. pakāpes diplomu, 
bet kategorijā „Konceptuālā mode un avangards” Indras pamatskolas 
mākslas pulciņa (sk. Ērika Urbanoviča) tērpi „Latgales keramikas ko-
lekcija” arī saņēma 1. pakāpi.

 Savam pagastam, Krāslavai, Latgalei, citiem novadiem raksturīgo 
vidē, dabā, arhitektūrā, dažāda veida kultūrvēsturiskajā mantojumā, 
folklorā, etnogrāfi jā, rakstu zīmēs, sabiedrībā un sapņos vērosim jūnija 
sākumā Bauskā, uz kurieni dosies visas trīs tērpu kolekcijas, lai piedalī-
tos V Latvijas bērnu un jauniešu mākslas un mūzikas festivāla „Toņi un 
pustoņi” mākslas programmās.Parādot sevi, iepazīsim arī citu Latvijas 
novadu dabu, kultūrvidi un cilvēkus.                     

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe 

10.-12. maijā notika pieredzes apmaiņas seminārs 
pašvaldību interešu izglītības speciālistiem un interešu 
izglītības iestāžu direktoriem „Skolēnu pilsoniskās līdz-
dalības sekmēšana un patriotisma audzināšana interešu 
izglītībā Krāslavas un Dagdas novados”.

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs uzņēma 47 ciemi-
ņus no visām Latvijas malām. Interešu izglītības speciā-
listus uzrunāja novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aleksandrs Jevtušoks. Mūsu novada dome atbalsta 
interešu izglītības pasākumus, bērnu un jauniešu akti-
vitātes. Kā pateica A.Jevtušoks, mēs ar prieku dalāmies 
ar to labāko, kas mums ir, un esam atvērti jaunajam un 
mūsdienīgajām. Izglītības nodaļas vadītāja iepazīstinā-
ja ar novada izglītības iestādēm un attīstības iespējām. 
Jaunatnes lietu koordinatore Juta Bubina stāstīja par 
jauniešu dalību dažādos projektos. RVT Krāslavas teri-
toriālās struktūrvienības vadītājs A.Andžāns runāja par 
jauniešu karjeras iespējām, apgūstot dažādas profesijas, 
par pēctecību: bērnu un jauniešu centra pulciņi - teh-
nikuma programmas. Krāslavas BJC interešu izglītības 
metodiķe Sanita Kumpiņa iepazīstināja ar sasniegu-
miem kultūrvēsturiskā mantojuma apgūšanā, bērnu un 
jauniešu līdzdalību nacionālās identitātes stiprināšanā. 
Krāslavas BJC direktore Rita Vekšina prezentēja BJC 
darbu patriotiskās audzināšanas virzienā. Interešu izglī-
tības speciālistiem bija iespēja iepazīties ar BJC pulci-
ņiem, iemācīties ārā spēli BOCCIA, redzēt automoto 

pulciņa audzēkņu darbu trasē. Paciemojāmies Indrā, 
Indras pamatskolas direktore Inga Jākobsone padalījās 
ar labās prakses piemēriem audzināšanā, visi draudzīgi 
nodziedājām „Dod, Dieviņi, kalnā kāpti” Tēvijas parkā. 

 Ciemiņi iepazinās ar Latgales kulināro mantojumu, 
mūsu pilsētas kultūrvēsturiskajām vietām, radoši pa-
vadīja laiku ar māksliniekiem Valdi Pauliņu un Alek-
sandru Maijeru. Mēs ar lepnumu runājām par padarīto 
un par saviem pulciņu skolotājiem, kuri īsteno interešu 
izglītības programmas gan bērnu un jauniešu centrā, 
gan novada vispārizglītojošās skolās.

  Tikpat radoši un interesanti ciemiņi pavadīja laiku 
Dagdas vidusskolā un Dagdas jauniešu centrā.

 Mēs parādījām, ka šeit, Latgalē, vietā, kur sakās Lat-
vija, ikviens no mums ir Latvijas daļa - ar savu smaidu, 
balsi, stāju un talantu, rādot mūsu valstij raksturīgo un 
neatkārtojamo un darot tās vārdā iespējamo un neiespē-
jamo!

Rita Vekšina, BJC direktore

 KRĀSLAVAS NOVADU APMEKLĒJA 
CIEMIŅI NO VISĀM LATVIJAS MALĀM

NEBAIDIETIES SAPŅOT!
Nebaidieties sapņot, jo tikai cilvēkam, 
kuram ir sapņi, ir iespējas tos piepildīt. (Paulu Koelju)

Patiesībā viss sākās tikai šajā mācību gadā, kad septem-
brī skolotāja I.Stikute mums piedāvāja iespēju apgūt un 
pilnveidot savas līdera prasmes, darbojoties projektā 
„Esi Līderis”. Pirmā semestra laikā apguvām teorētiskas 
zināšanas un kārtojām pārbaudījumu mācību priekšme-
tā „Lietišķā etiķete”, bet otrā semestra laikā apgūstam 
jau „Mārketinga” kursu un gatavojamies nākamajam 
pārbaudījumam. Lai zināšanas apgūt būtu interesantāk 
un aizraujošāk, šī projekta ietvaros mums tika piedāvāts 
izzinošais ceļojums – mācību prakse „Ziemeļitālija un 
Austrija pavasarī”. To arī izmantojām! 

Mūsu ceļojums sākās 30. aprīļa rītā, kad kopā ar ci-
tiem 40 Latvijas skolēniem – līderiem, izbraucot cauri 
Lietuvai un Polijai, nokļuvām pirmajā apskates objektā 
,,Minimundus”  - miniatūrā pasaulē Austrijā, kurā iespē-
jams uzzināt interesantas lietas. Šajā minimizētajā zemē 
ir apmēram 170 dažādu pasaulslavenu ēku, vilcienu un 
kuģu modeļu. Apskatījām Sidnejas Operas namu, „pa-
staigājāmies” zem Eifeļa torņa, apbrīnojām Brīvības 
statuju un redzējām vēl daudz citas lietas. Minimundus 
modeļi ir veidoti ļoti rūpīgi un precīzi līdz pat sīkākajai 
detaļai mērogā 1:25 un izmantojot oriģinālos materiā-
lus.  Minimundus - visa pasaule miniatūrā, kur ir unikāla 
iespēja dienas laikā apceļot vairākas valstis un pilsētas.  
      Nākamais rīts Itālijā mūs sagaidīja ar zilām debesīm, 
sauli un lielisku laiku.  Mazās ieliņas, kanāli un burvīgie 
tiltiņi Venēcijā - tur var klīst stundām. Silda saule, atvē-
sina dievīgais itāļu saldējums un iedvesmo Itālija! Ap-
skatījām slavenākos apskates objektus - Svētā Marka 
laukumu, kur atrodas Dodžu pils, Bazilika, promenāde. 
Braucām arī ar gondolām un apskatījām blakus esošās 
Burano un Murano salas. Burano ir maza, krāsaina un 
fotogrāfu ļoti iecienīta Venēcijas arhipelāga saliņa. At-
šķirībā no Murano salas, kas ir slavena ar savām stikla 
pūšanas tradīcijām, Burano sala izsenis ir bijusi slavena 
ar savām smalkajām mežģīnēm. Mūsu skatus gan pie-

saista spilgti izkrāsotās mājiņas, kas uz zilās debess un 
zaļo ūdeņu fona izskatās vēl divtik spilgti. Nu neesam 
mēs pieraduši redzēt dzīvojamās mājas tik spilgtās krā-
sās, tāpēc gribas nofotografēt vai katru stūri. Venēcija ir 
kaut kas vienreizējs un neaizmirstams.

Mēs bijām priecīgi iepazīt lielu, skaistu un senu pil-
sētu – Veronu. Daudz kur uz māju sienām vēl bija sa-
glabātas senās freskas, bet apmetums atjaunots tikai tur, 
kur fresku vairs nebija. Tāds jauks itāļu haoss, kas tam 
visam piešķīra vēl lielāku šarmu. Objekti Veronā – arē-
na un slavenais Džuljetas balkoniņš, kas pārpildīts ar 
tūristiem. “Gardaland” – milzīgais izklaides un atrakci-
ju parks Gardas ezera krastā, kas mūs iejūsmināja. Tajā 
valda itāļiem raksturīgais dabiskums, nepiespiestība un 
temperaments. Desmitiem ultramodernu atrakciju, kal-
niņu, karuseļu, kuģīšu, tematisko paviljonu.

Itālija ir valsts, kurā ir vērts atgriezties, lai baudītu 
visu, ko šī daudzkrāsainā zeme sniedz!

Katrs ceļojums, lai arī uz cik tālām vai tuvām zemēm 
mēs dotos, tas bagātina mūs un mūsu iekšējo pasauli, 
bet vismīļāk ir atgriezties mājās. Brauciena laikā iepa-
zināmies ar jauniešiem, kas ir tikpat aktīvi, atklāti un 
radošu ideju bagāti kā mēs, vienojāmies, ka ļoti daudzas 
no vistrakākajām idejām īstenosim savā dzimtenē. 

Paldies vecākiem, Krāslavas Valsts ģimnāzijai, 
Krāslavas novada domei, Biznesa vadības koledžai un 
Rīgas Komercskolai par mums doto iespēju darboties 
un pilnveidoties.

Antra Umbraško,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolniece

„Krāslavas novads sā-
kas vietā, kur Dvina pār-
top Daugavā, un „labrīt” 
atskan daudzās valodās.  
Novads ar garīgi bagātiem, 
radošiem, izglītotiem, vies-
mīlīgiem un savu novadu 
mīlošiem cilvēku, novads 
ar ģimeniskām vērtībām. 
Visu paaudžu un tautību 
novada iedzīvotājiem tiek 
piedāvāta dzīvei, darbam 
un atpūtai labvēlīga vide.” 
(Krāslavas novada attīstī-
bas programma) 

1991. gada savu darbību uzsā-
ka Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskola. Šogad 13. maijā sko-
las absolventiem pēdējais zvans 
atskanēja 17. reizi. Skolā valdīja 
īpaša svētku atmosfēra. Skolas 
direktore Česlava Kozlovska sir-
snīgi sveica nākamos absolven-
tus, vēlot panākumus eksāmenos 
un turpmākajā dzīvē. Katram tika 
pasniegts albums ar skolas hro-
nikas liecībām no pirmās klases. 
Latvijas Poļu Savienības vadītājs 
Rišards Stankevičs, pirmā skolo-
tāja Iveta Putāne, klases audzinā-
tāja Valentīna Račko veltīja jau-
niešiem uzmundrinošus un cerību 
pilnus vēlējumus. Vēl eksāmeni, 
un tad - katram savi ceļi ejami, 
skrienami, lidojami. Ir viena lieta, 
kas vieno gandrīz visus poļus. Tā 

ir ticība Dievam, kas palīdzējusi 
pārdzīvot ne vienu vien smagu 
brīdi gan Polijas valsts, gan tau-
tiešu dzīvē pasaulē. Aizkustino-
šus novēlējumus sargāt kristīgas 
vērtības turpmākajā dzīvē izteica 
Krāslavas draudzes vikārs Rodi-
ons Doļa un Priedaines prāvests 
Janušs Bulašs.

 Šodien poļu skolā bērni mācās 
poļu valodu un literatūru, Polijas 
valsts vēsturi. No pirmās klases 
ar bērniem strādā pedagogi no 
Polijas. Poļu valoda kļūst arvien 
svarīgāka mūsdienu Eiropā. Kā 
raksta angļu laikraksts „The Guar-
dian”: „Pirms desmit gadiem poļu 
valoda  nebija pat starp desmit 
Eiropas populārākajām valodām 
- šodien kļuva par otro visvairāk 
runāto valodu pēc angļu - Anglijā 
un Velsā, trešo Norvēģijā pēc nor-
vēģu un vācu, arī ne mazāk popu-
lāra Vācijā, Īrijā, Nīderlandē.” Vai 
tas nav iemesls, lai dotu bērnam 
iespēju mācīties tik ļoti nepiecie-
šamo mūsdienu Eiropā valodu? 

Krāslavas gr. Plāteru v.n. poļu 
pamatskola realizē pamatizglītī-
bas mazākumtautību programmu 
un pirmskolas izglītības mazā-
kumtautību programmu. Pēdējo 
gadu laikā centralizēto eksāmenu 
rezultāti ir augstāki par vidējo rā-
dītāju valstī.

Skolā bērni iemācās runāt labā 

un pareizā poļu valodā. Taču vide, 
kurā viņi pamatā uzturas, ir krie-
viski runājošā, jo bieži vien ģime-
nes ar poļu saknēm ir no Baltkrie-
vijas, Ukrainas, Krievijas.

Tradicionālajās poļu ģimenēs, 
kādu gan Latvijā kļūst arvien ma-
zāk, bērni runā savā senču valodā, 
bet jauktajās ģimenēs tomēr do-
minē latviešu vai krievu valoda. 
Varbūt šis ir viens no iemesliem, 
kāpēc poļu skaits Latvijā katru 
gadu sarūk vidēji par tūkstoti. 

Poļu tradīcijas Krāslavā ir ne-
pieciešams saglabāt. Poļu valodā 

notiek dievkalpojumi Krāslavas 
baznīcās. Skolā ir izveidojušās 
vairākas tradīcijas un tiek svinēti 
svētki: Zinību diena, Latvijas Re-
publikas Neatkarības diena, Poli-
jas Republikas Neatkarības diena, 
Ziemassvētki, Lieldienas, Mātes 
diena, Pēdējais zvans, Absolventu 
balle. Skolā darbojas vokālais an-
samblis „Kropeļki”, kas ir ieguvis 
vairākas balvas un atzinības Lat-
vijā un Polijā. Skolas ietvaros dar-
bojas Krāslavas Poļu biedrība un 
folkloras kopa „Strumeņ”.  Esam 
raduši svētkos pulcēties kopā ar 

Poļu skolas audzēkņiem, pedago-
giem, bērnu vecākiem. Nav Latvi-
jā citas vietas, kas varētu būt tik 
cieši saistīta ar Poliju, kā Krāsla-
va. Krāslava ir unikāls paraugs 
daudzu tautu, reliģiju un kultūru 
līdzāspastāvēšanai. 

Krāslavas novada dome uztur 
un atbalsta poļu skolas darbību, 
bet Polijas Republikas Senāts da-
ļēji sedz Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
poļu pamatskolas izdevumus.

  Jāzeps Dobkevičs, 
Latvijas Poļu Savienības

 Krāslavas nodaļas vadītājs 
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Katru vasaru, kad skolās ir 
beigušās mācību stundas, pil-
sētas izglītības iestādēs turpi-
nās darbs - skolēniem tiek pie-
dāvātas dažādas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas. Visbie-
žāk daudzveidīgas aktivitātes 
norisinās jūnijā, jo pēc tam 
skolas gatavojas jaunajam 
mācību gadam un remontē 
telpas. Arī šī vasara nebūs iz-
ņēmums.

Krāslavas bērnu un jauniešu cen-
trā 1.-4. klases bērni varēs pavadīt 
brīvo laiku vasaras radošās nodarbēs 
„Nāc, rodi un radi” ( lietišķajā māks-
lā, kustību mākslā, foto-videomākslā, 
sporta un citās radošās nodarbēs). No 
5. līdz 22. jūnijam no 9.00 līdz 15.00 
(par pusdienām - vecāku maksa). 
Pierakstīšanās un vecāku iesniegumi 
(BJC, Raiņa 25) līdz 30. maijam.

Krāslavas pamatskolā rotaļu lau-
ciņš 1.-4. klašu skolēniem notiks no 1. 
jūnija līdz 16. jūnijam. 

Lauciņa mērķis ir veicināt bērnu 
garīgo un fi zisko prasmju attīstību, ro-
sināt skolēnu interesi par savu dzimto 
pilsētu-attīstot lepnumu un cieņu par 
Krāslavu, radot priekšstatu par kvali-
tatīvu un vispusīgu brīvā laika pavadī-
šanu. Lietderīgi pavadīt savas vasaras 
brīvdienas, papildināt savas zināšanas 
un iegūt jaunus draugus, kļūt zinošā-
kam, atraisītākam un draudzīgākam, 
attīstīt un pilnveidot bērnu talantus, 
celt viņu pašapziņu.

Krāslavas Valsts ģimnāzijā notiks 
radošās dienas pilsētas un novada 6.-
8. klašu skolēniem. 

1. radošās dienas 12. - 14. jūnijs;
2. radošas dienas 16. - 18. augusts.

Krāslavas Varavīksnes skolā tiks 
organizēts vasaras atpūtas spēļu lau-
ciņš „Lietderīga vasara”.

Projekta īstenošanas vieta - Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola un atpūtas 
laukumi skolas apkārtnē – stadions, 
trenažieru sektors, norobežotie atpū-
tas sektori spēlēm, rotaļām un svētku 
rīkošanai, telpas nodarbībām skolā – 
zāle, atpūtas un nodarbību telpa lietus 
laikā, mūzikas klase, sporta zāle.

Programma paredz mērķtiecīgas 
atpūtas organizēšanu 7-10 gadus ve-
ciem bērniem no 2017. g. 1. līdz 15. 
jūnijam. 

Katru dienu skolēni piedalīsies da-
žāda veida konkursos, tematiskajos 
svētkos, ekskursijās, pārgājienos, 
sporta sacensībās, radošajās darbnī-
cās, veiks eksperimentus, spēles un 
rotaļas, muzikālās pauzes, viktorīnas, 
deju stundas, individuālās sarunas, 
tikšanās, konkursi, sižetiskās un lomu 
spēles, neklātienes ceļojumi, intelek-
tuālās spēles, tematiskās dienas.

Atpūtu un tematiskās nodarbības 
organizē mūzikas, sporta, vizuālās 
mākslas skolotāji, sociālie un citi pe-
dagogi, kā arī 11.b klases jaunieši.

 Krāslavas novada Centrālā bib-
liotēka organizē skolēnu vasaras 
interešu darbnīcas un gaida bērnus 
vecumā no 7 līdz 17 gadiem ar angļu 
valodas priekšzināšanām, kuri vieno-
jušies ar saviem vecākiem par šāda 
veida laika pavadīšanu no 5. jūnija 
līdz 30. jūnijam katru darba dienu 
no plkst.10.00 līdz plkst.14.00 Dīķu 
ielā 5. Sīkāka informācija pa tālruni 
65623572, 65624096. 

LAIKA
 PAVADĪŠANAS 

IESPĒJAS BĒRNIEM 
VASARĀ

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem proģim-
nāzijas 7. klasēs skolēnus, kas ir beiguši 6. 
klasi. Vecāku iesniegums un skolēna liecība 
ir jāiesniedz Krāslavas Valsts ģimnāzijas kan-
celejā. Skola nodrošina visus 7. klašu skolē-
nus ar mācību grāmatām, nepieciešamajām 
darba burtnīcām, nepieciešamības gadījumā 
– bezmaksas internātu. Uzziņas pa tālruni: 
65622095, 65622096. Organizatoriskā sa-
pulce vecākiem - 2017. gada 20. jūnijā plkst. 
18.00.

*       *       *

Krāslavas Valsts ģimnāzija uzņem 9. klašu 
absolventus ģimnāzijas 10. klasēs šādās izglī-
tības programmās:

vispārējās vidējās izglītības humanitārā un 
sociālā virziena izglītības programmā;

vispārējās vidējās izglītības matemātikas, 
dabaszinātnes un tehnikas virziena izglītības 
programmā;

vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojo-
šā virziena izglītības programmā.

Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kancelejā līdz 

2017. gada 15. jūnijam. Ieskaitīšana 10. klasē 
- 15. jūnijā.

Piesakoties uzņemšanai 10. klasē, jāie-
sniedz šādi dokumenti:

skolas direktoram adresēts vecāku (aizbild-
ņu) vai skolēna personisks iesniegums;

pases vai dzimšanas apliecības kopija;
apliecība par pamatizglītību, sekmju iz-

raksts;
skolēna medicīniskā karte 026/u.
Uzziņas pa tālr. 65622095, 65622096. 

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA UZŅEM SKOLĒNUS

PIRMAIS LATVIJAS 
100-GADNIEKU SALIDOJUMS

Šovasar, 15. jūlijā, Pilsrundālē notiks Pirmais Latvijas 100-gad-
nieku salidojums. Šī ir pilsoniskā iniciatīva, kas veltīta Latvijas 
valsts lielajai jubilejai.

Salidojums – tas ir aicinājums simtgadniekiem iziet sabiedrībā 
kopā ar vienaudžiem. Tas ir aicinājums satikties cilvēkiem, kuri ir 
veidojuši mūsu kopīgās vēsturiskās atmiņas pamatu. Tas ir aicinā-
jums aktualizēt godājamo senioru devumu savam novadam, dzimtai, 
valstij.

Aicinām atbalstīt svētku veidošanu simtgadi sasniegušiem Latvi-
jas iedzīvotājiem, kuri joprojām spēj apburt gan ar personīgo šarmu, 
gan aktīvo sabiedrisko dzīvi, gan dzīvesprieku un zinātkāri. Un šādi 
cilvēki ir katrā novadā.

Salidojums notiks 15. jūlijā plkst. 13.00 Pilsrundālē, Rundāles pils 
Baltajā zālē. Lūgums atsaukties un pieteikt dalību līdz 1. jūnijam.

Būs ekskursijas, iepazīstot mākslas vērtības pils muzejā, iespē-
ja izstaigāt pils dārzus, paredzēts mākslinieku un aktieru koncerts, 
svētku mielasts pēc Latvijas valsts sākuma gados izdoto recepšu grā-
matām. Bet pāri visam - lai sirdi pilda lepnums par mūsu cilvēkiem!

Plašāk par šo iniciatīvu - www.biedribarasa.lv/latvijai100. 
Informācija – 29574170,  20209935.

Jautājums redakcijai
Vai konteineros, kas pa-

redzēti stiklam, var mest 
ne tikai stikla pudeles vai 
burkas, bet arī „parasto” 
sasisto stiklu (piem. logi, 
sasisti durvju stikli, stikli no 
siltumnīcas utt.).  Pēc kāda 
principa šķiro polietilēnu, 
ja klāt var mest arī metāla 
konservu kārbiņas? 

SIA „Dova” valdes loceklis 
Mārtiņš Teivišs: „Pašlaik Krāsla-
vā iedzīvotājiem tiek piedāvāts 
šķirot sadzīves atkritumus šķiro-
šanas punktos, kur uzstādīti šķiro-
šanai paredzētie konteineri ar zaļo 
un dzelteno vāku. Konteinerā ar 
zaļu vāku drīkst mest tikai stikla 
burkas, burciņas un pudeles. „Pa-
rasto” logu, durvju vai siltumnīcu 
stiklu ir iespējams nodot atkritu-
mu šķirošanas laukumā Krāslavā, 
Indras ielā 47 (iepriekš vienojo-
ties par sašķirotā stikla piegādi 
uz laukumu, to varat nodot bez 
maksas). Konteinerā ar dzeltenu 
vāku drīkst mest tikai plastmasas, 
metāla, papīra un kartona iepako-
jumu. Visiem šķirotajiem atkritu-
miem jābūt tīriem, bez pārtikas 
produktu atliekām. Šo konteineru 
sastāvu šķirošanas centrā vēlreiz 
pāršķiro pa atkritumu veidiem 
un atdala no nešķirotiem atkritu-
miem. Kopš Krāslavā ir uzstādīti 

šie šķirošanas konteineri, iedzīvo-
tāji izmanto šo atkritumu šķiroša-
nas iespēju un šķirošanas kultūra 
ir būtiski augusi. Taču diemžēl 
gadās arī neapzinīgie eksemplāri, 
kas šķirošanas konteinerā samet 
neatbilstošus vai maisiņos satītus 
atkritumus. Piemēram, stikla, kas 
sajaukts ar neparedzētiem atkri-
tumiem, šķirošana ir pat bīstama, 
var viegli savainoties. Daži iedzī-
votāji ļaunprātīgi met konteineros 
tam neparedzēto, tādā gadījumā 
šie atkritumi nevar tikt izmantoti 
otrreizējai pārstrādei - iedzīvotā-
jiem samazinot maksu, bet tiek 
vesti par pilnu samaksu uz atkri-
tumu poligonu. Pārējos šķiroto 
atkritumu veidus - elektriskas un 
elektroniskas iekārtas, dienasgais-
mas lampas, baterijas un akumu-
latorus, dzesēšanas iekārtas, eļļu, 
eļļas fi ltrus, liela izmēra atkritu-
mus, celtniecības atkritumus, no-
lietotas riepas u.c. - SIA „DOVA” 
pieņem šķiroto atkritumu gla-
bāšanas laukumā Indras ielā 47. 
Pirms atkritumu piegādes ar SIA 
„DOVA” administrāciju (Indras 
ielā 15, Krāslavā vai pa tālruni 
65621012) ir jāsaskaņo dalīti vāk-
to atkritumu veids, apjoms un no-
sacījumi. Atkritumu šķirošana ir 
jāveic pareizi, lai veltītais laiks un 
resursi nebūtu lieki iztērēti.”

 Interesē ūdens sastāvs 
Krāslavas pilsētā salīdzinā-
jumā ar pērkamo dzeramo 
ūdeni, kāds ir cietības līme-
nis un vai ūdens ir derīgs pa 
tiešo dzeršanai?

SIA «Krāslavas nami» valdes 
priekšsēdētājs Valerijs Maslovs: 
«SIA “Krāslavas nami” var sniegt 
atbildi tikai par pilsētas ūdensva-
dā piegādājamo ūdeni, par vei-
kalos realizētā ūdens kvalitāti 
jāinteresējas pie tās ražotājiem. 
Prasības dzeramā ūdens kvalitātei 
tiek noteiktas Ministru kabine-
ta noteikumos Nr.235 “Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitorin-
ga un kontroles kārtība”, minētie 
noteikumi nosaka arī ūdens mo-
nitoringa kārtību. SIA “Krāslavas 
nami”, kā ūdens piegādātājs, veic 
dzeramā ūdens regulāru kārtējo 
monitoringu (pārbaudi), lai iegū-
tu informāciju par dzeramā ūdens 

mikrobioloģiskajiem, organolep-
tiskajiem un fi zikāli ķīmiskajiem 
rādītājiem atbilstoši noteikumu 
prasībām. Dzeramā ūdens monito-
ringā nosakāmie rādītāji un analī-
žu veikšanas biežums, kā arī pa-
raugu ņemšanas vietas ir noteiktas 
monitoringa programmā, kas ir 
saskaņota ar Veselības inspekcijas 
Latgales kontroles nodaļu. Saska-
ņā ar monitoringa programmu tiek 
noteikti sekojoši rādītāji: amo-
nijs, elektrovadītspēja, ūdeņraža 
jonu koncentrācija (pH), dzelzs, 
Koliformu un Escherichia coli 
skaits, kā arī duļķainība un krā-
sainība. Ūdens paraugu analīzes 
veic Pārtikas drošības, dzīvnieku 
veselības un vides zinātniskā in-
stitūta «BIOR» akreditētā labo-
ratorija. Informējam, ka veicot 
kārtējo ūdens monitoringu, ūdens 
paraugos netika konstatētas neat-
bilstības noteikumu prasībām».

*       *       *

24.-25. martā krāslavieši pieda-
lījās Latvijas Junioru čempionātā 
Tukumā. Pirmajā dienā PŠ-40 
vingrinājumā tikai 3 punkti šķīra 
Mareku Mjadjutu no pjedestāla un 
viņš palika 4. vietā.  Artūram Veri-
go 25 sportistu konkurencē ir 7.vie-
ta, Rihardam Plociņam - 8.vieta. 
Teicamu rezultātu (291 punktus no 
300 iespējamajiem) vingrinājumā 
MŠ-30 (30 šāvieni guļus) uzrādī-
ja Rihards Plociņš, kas ir izcīnījis 
3.vietu, Aigaram Kezikam ir 7.vie-
ta, Marekam Mjadjutam – 8. vieta.

Otrajā dienā šāvām vingrināju-
mu MŠ 3x20 (pa 20 šāvieni guļus, 
no ceļa un stāvus). Sīvā konkuren-
cē mūsu šāvējiem izdevās uzrādīt 
labus rezultātus: Danai Soskovai 
ir 5.vieta, zēnu konkurencē Mare-
kam Mjadjutam 3. vieta, Rihardam 
Plociņam 4. vieta un Artūram Ve-
rigo 7. vieta.  Kopvērtējumā, starp 
12 komandām, krāslavieši ieguva 
4.vietu.

21.- 22. aprīlī Krāslavas Spor-
ta skolas šāvēji piedalījās Dobelē 
notikušajā Latvijas Jaunatnes čem-
pionātā ložu šaušanā vidējā vecu-
ma grupā 

Pirmajā dienā šāvēji sacentās 
divos vingrinājumos: MŠ-30 (30 
šāvieni guļus) un PŠ-40 (40 šāvieni 
ar pneimatisko šauteni).  Šaušanā 

guļus Mareks Mjadjuta ierindojās 
4. vietā, bet meiteņu konkurencē 
Danai Soskovai 3.vietā.  Šauša-
nā ar pneimatisko šauteni Mareks 
Mjadjuta izcīnīja 1. vietu, Ēriks 
Lukaševičs ierindojās 11. vietā, 
Aivis Plociņš - 15. vietā, bet mei-
teņu konkurencē Danai Soskovai ir 
5.vieta.

Otrajā dienā šāvēji sacentās vis-
sarežģītākajā vingrinājumā - MŠ-
3x20. Krāslavas šāvēji uzrādīja 
labus rezultātus: Mareks Mjadjuta 
ieguva 2.vietu, Aivis Plociņš ierin-
dojās 9.vietā, bet Dana Soskova ar 
personīgo rekordu izcīnīja 1.vietu.

Kopvērtējumā, 11 komandu 
konkurencē, krāslavieši ieguva 
4.vietu.

6.-7. maijā Dobelē norisinā-
jās Latvijas kauss pieaugušajiem. 
Mūsu šāvēji uzrādīja labus rezultā-
tus un sīvā cīņā ierindojās godalgo-
to šāvēju vidū.

Vingrinājumā 60 šāvieni guļus 
Karīna Krilova pārveda mājās kau-
su par 2.vietu, bet Dana Soskova 
ierindojās 4. vietā. Šajā vingrināju-
mā, vīriešu konkurencē, Rihardam 
Misjunam 4.vieta un Artūram Veri-
go 10.vieta.

Otrajā dienā sacensības nori-
sinājās vingrinājumā MŠ 3x20 
(šaušanā no ceļa, guļus un stāvus). 

ŠĀVĒJU STARTI

Karīna Krilova izcīnīja 3.vietu, zau-
dējot tikai 2 punktus sudraba kausa 
ieguvējai.

Ne mazāk nervus kutinoša cīņa iz-
vērtās šajā pašā vingrinājumā vīriešu 
konkurencē. Bet mūsu puiši izturēja 
spriedzi un spēja uzkāpt uz goda pje-
destāla: Marekam Mjadjutam 2.vie-
ta un Rihardam Plociņam 3.vieta, bet 

Rihardam Misjunam 8.vieta.
Maijā beigās mūsu šāvēji Latvijas 

izlases sastāvā piedalīsies Baltijas 
kausa izcīņas sacensībās. Novēlēsim 
viņiem veiksmi, drosmi un labus re-
zultātus.

Sergejs Šveds, 
treneris



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

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

8

  Skaldu malku. T. 24938455. 
 Pārdod traktoru MTZ 80, 2,5 

tūkst. eiro, ir dokumenti, darba 
kārtībā; garāžu karjerā Krāslavā 
(vai iznomāju); kūtsmēslus (pašiz-
vešana), piena teļus. T. 22468200. 

 Pārdod lietotus: šīferi, durvis, 
loga rāmjus, ģitāru, pusaudžu 
rakstāmgaldu. T. 27557714.

 Pērk automobili (VAZ 2103, 
2016), riepas - 75/80 R16, skūteri 
pēc avārijas. T. 26597732. 

 Pārdod 2-vietīgu alumīnija laivu. 

Zvanīt vakaros. Т.20331775.
 Pārdod sadzīves tehniku un mē-

beles no Vācijas. T.22053960. 
 Pērk zemi (lauku māju) skaistā 

vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa 
uzreiz. T. 29634979. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, nolauz-
to kvēlsveču izurbšana ar specins-
trumentu, sprauslu sēžas vietu atjau-
nošana, dzinēju kapitālais remonts, 
automobiļu ritošās daļas un bremžu 
sistēmas remonts, elektrosistēmas 
diagnostika un remonts. Jebkuru 
turbīnu (turbokompresoru) remonts 
(kravas automobiļi, vieglie auto, 

traktori). T. 29413904.
 Auto datoru diagnostika un re-

monts. Т.27745005.
 Televizoru remonts. Bijusī dar-

bnīca Miesnieku ielā. T. 29703639. 
Germans. 

 Pērk senlietas: ordeņus, cara 
laika rubļus, zobenus, koka un me-
tāla ikonas, svētbildes, porcelāna fi -
gūriņas, grāmatas u.c. T. 22433510. 

 Pērkam vecus mopēdus, moto-
ciklus jebkurā stāvoklī, kara laika 
priekšmetus, ķiveres, kastes, munī-
ciju. T. 22433510, diamond2000@
inbox.lv 

Šūšanas cehs piedāvā darbu šu-
vējai ar pieredzi, nodrošinām - ga-
rantētu darba samaksu un bonusus 
par kvalifi cētu darbu. T.26980956.

Sludinājumi

Tuvs cilvēks neaiziet, 
Viņš tikai pārstāj līdzās būt...

(R.Skujiņa)
 Izsakām līdzjūtību Ļubovai 

Zeļenkovai, māti Mariju Kra-
sovsku aizsaulē pavadot.

Krāslavas novada domes
 I zglītības un kultūras nodaļa

Kapusvētki Krāslavas 
Romas katoļu draudzes kapsētās  

Krāslavas Vecajos katoļu kapos 4. jūnijā plkst. 12.00
Krāslavas Meža kapos 11. jūnijā plkst. 14.00
Vilmaņu kapos 18. jūnijā plkst. 14.00
Pukjānu kapos  18. jūnijā plkst. 15.30
Ūdrīšu kapos 25. jūnijā plkst. 14.00
Gintautu kapos 25. jūnijā plkst. 15.30
Vecelišķu kapos  9. jūlijā plkst. 14.00
Pastaru kapos  9. jūlijā plkst. 15.30
Gribuļu kapos 16. jūlijā plkst. 14.00
Naudišu kapos 16. jūlijā plkst. 15.30
Kačānu kapos 23. jūlijā plkst. 14.00

Dievkalpojumi Piedrujas draudzes kapsētās 
Lupandu kapi 17. jūnijā plkst. 13.00 
Dvorčanu kapi 18. jūnijā plkst. 15.00 
Piedrujas kapi 24. jūnijā plkst. 13.00 
Kiseļevcu kapi 25. jūnijā plkst. 15.00 
Fiļipovcu kapi, 8. jūlijā plkst. 13.00 

Vaivodu kapi 9. jūlijā plkst. 12.00 
Tolojevcu kapi 15. jūlijā plkst. 13.00 
Krivoseļcu kapi 16. jūlijā plkst. 15.00 
Patarnieku kapi 22. jūlijā plkst. 13.00 
Ostrovnas kapi 23. jūlijā plkst. 15.00

Kapusvētki Skaistas pagasta kapsētās 
Skaistas kapos - 10. jūnijā, plkst. 13.00 Sv.Mise Skais-
tas baznīcā. Pēc Sv.Mises, plkst. 14.00 kapusvētki
Skaistas kapsētā.
Bebrišu kapos 15.jūlijā, plkst. 14.00
Luņu kapos 15.jūlijā, plkst. 16.00
Ludvikovas kapos 22. jūlijā, plkst. 14.00
Romulišķu kapos 22. jūlijā, plkst.15.00 
Stolu kapos 5.augustā, plkst. 15.30 
Vēveru kapos 19.augustā, plkst. 14.00
Čenčupu  kapos 19.augustā, plkst.15.30
Bogdānu kapos  26.augustā, plkst. 14.00
Skradeļu kapos - 26.augustā, plkst.15.00

KAPUSVĒTKI KAPSĒTĀS  

Biedrība „Stariņš” 
sveic jubilejā 

Jeļenu Andrijevsku 
un dzimšanas dienā -  

Filomenu Fuks, 
Zoju Smirnovu.

Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību

Vēlam Jums no visas sirds! 

KRĀSLAVĀ ATVĒRTA PIRMĀ 
PAŠAPKALPOŠANĀS AUTOMAZGĀTAVA

16. maijā Krāslavā netālu no veikala „Mego” un degvielas 
uzpildes stacijas „Ingrid A” ir atvērta diennakts pašapkalpoša-
nās automazgātava. 

SIA „Pitstop Pluss” valdes locekļi Pāvels Pumpiņš un Dmitrijs Kustovs 
pastāstīja, ka „Ehrle CarWash” mazgātavā vienlaicīgi iespējams nomazgāt 
divas automašīnas. Vācijā ražotā mūsdienīgā iekārta ļauj veikt pilnu mazgā-
šanas ciklu, sākot ar priekšmazgāšanu, mazgāšanu, skalošanu, vaskošanu un 
beidzot ar spodrināšanu. Pašapkalpošanās automazgātavas klientam nav jā-
ņem līdzi ne spainis, ne švamme, ne mazgāšanas līdzekļi un neko tamlīdzīgu 
- to visu pat ir aizliegts šeit izmantot.

Automobiļa mazgāšana ir maksas pakalpojums. Automātā ir jāveic priekš-
apmaksa ar 50 centu, viena vai divu eiro monētām. Citi maksāšanas līdzekļi 
(banknotes, maksājumu kartes, svešas monētas) apmaksai netiek pieņemti. 
Uzņēmumu ērtībām tiek piedāvātas speciālas atslēgas ar čipu, kurā tiek ie-
kodēta informācija par pakalpojuma apmaksu. Tādas atslēgas var saņemt arī 
privātpersonas, ja ir vēlēšanās izmantot šādu maksājuma veidu par automaz-
gāšanu.

Informācija par mazgāšanas posm iem ir izvietota uz baneriem, ar saturu 
vēlams iepazīties, pirms uzsākat automazgāšanu, jo samaksa ir par mazgāša-
nas laiku: par 50 centu monētu mazgāšanas ilgums ir viena minūte un piecas 
sekundes, par vienu eiro – divas minūtes un 10 sekundes, par diviem eiro 
– četras minūtes un 20 sekundes. Citiem vārdiem, jūs pērkat laiku, kuram at-
skaite sākas ar brīdi, kad pirmoreiz tiek nospiesta mazgāšanas spiediensūkņa 
pistoles mēlīte un uzskaite neapstājas, pat ja mēlīti atlaiž. Samaksājiet par vē-
lamo laiku, paņemiet mazgāšanas spiediensūkni, izvēlieties vienu no pieciem 
mazgāšanas režīmiem, uzsāciet mazgāšanu un pēc vajadzības pārslēdziet re-
žīmus. Ar mazgāšanas spiediensūkni jāiemanās rīkoties ātri, ja strādāsi lēni, 
sanāks maksāt vēl un vēl, līdz auto būs gana tīrs. 

Autovadītājiem tiek piedāvāts vēl viens pakalpojums – putekļu sūcēja iz-
mantošana. Iekārta atrodas mazgāšanas kompleksa nelielās autostāvvietas 
kreisajā stūrī (sarkans skapis ar šļauku). Arī par šo pakalpojumu samaksāt var 
tikai un vienīgi ar monētām, bet būtiski zināt, ka laika atskaite šeit sākas ar 
brīdi, kad esat iemetuši monētas automātā: par 50 centu monētu putekļu sūcē-
ja darbības ilgums ir trīs minūtes, par vienu eiro – sešas minūtes, par diviem 
eiro – 12 minūtes. Pārliecinieties, ka automašīna novietota pietiekami tuvu, 
lai var aizsniegties līdz visām tīrāmām vietām salonā, kā arī salons sagatavots 
procedūrai. Ir paredzētas arī pāris autostāvvietas, kur autovadītāji var īslaicīgi 
atstāt auto, lai, piemēram, apmeklētu kādu blakus esošo veikalu. 

Vai pašapkalpošanās automazgātavā ir iespējams nomazgāt savu auto tīri 
un droši?  Objekta pieņemšanas ekspluatācijā komisija personīgi pārliecinā-
jās, ka viņu klātbūtnē mazgātais auto, izbraucot no mazgātavas, spīdēja un 
laistījās. 

Pāvels un Dmitrijs apgalvo, ka pašapkalpošanās automazgātava ir 
drošs pakalpojums. To apstiprina arī saņemtie sertifi kāti. Pilnībā ievē-
rojot auto mazgāšanas instrukciju, kas aprakstīta pa soļiem infografi kā, 
auto virsbūves krāsojumu nevar sabojāt. Abi iesaka automazgātavā būt 
uzmanīgiem un ievērot instrukciju, tad arī rezultāts sagadās prieku. Pir-
majās dienās objektā strādās fi rmas darbinieks, kurš sekos iekārtu dar-
bam un nepieciešamības gadījumā palīdzēs autovadītājiem ar padomu. 
Automazgātavā ir pieejami arī kontakttālruņi, uz kuriem varēs zvanīt 
jautājumu gadījumā vai informēt par iekārtu bojājumiem.

Kontakttālrunis juridiskām personām: 29537363 (Pāvels Pumpiņš).
Juris Roga, 
autora foto

9.00 Aizlūgums par bērniem un vecākiem Krāslavas 
Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcā

9.30 Reģistrācija Rotāto ratiņu konkursam
9.45 Pulcēšanās Mazo novadnieku svētku gājienam
10:00 Svētku gājiens un Sudraba karotīšu svinīgā 

pasniegšana mazajiem novadniekiem
- Rotāto ratiņu konkursa dalībnieku defi lē
- Pirmskolas izglītības iestāžu „Pienenīte” un 

„Pīlādzītis” svētku koncerts
- Zīmēšana uz asfalta
- Tikšanās ar pasaku tēliem
Aptuveni 11.00 - Mazo rāpotāju sacīkstes
Pēc koncerta aicinām uz Rotāto ratiņu konkursa da-

lībnieku apbalvošanu
Lietus gadījumā pasākums notiks Krāslavas KN!

MAZO NOVADNIEKU SVĒTKI KRĀSLAVĀ 

Piektdiena, 21. jūlijs
16.00 - peldbaseina atklāšana
17.00 - parka estrādē Latvijas 

spēkavīru čempionāts 
Mākslinieka Osvalda Zvejsal-

nieka albuma „Krāslava mūža ga-
rumā” atvēršanas svētki un gleznu 
izstādes atklāšana Krāslavas Kul-
tūras namā

 Sestdiena, 22. jūlijs
8.00 – amatnieku un mājražotā-

ju tirdziņš Ostas un M.Tirgus ielā
10.00 - darbu sāks bērnu pilsēti-

ņā Gr.Plāteru ielā 
18. novembra laukumā
10.00 – nūjotāju pārgājiena 

dalībnieku starts (reģistrācija no 
9.30) 

11.00 – Krāslavas velotūres 
dalībnieku starts (reģistrācija no 
10.00)

11.00 – vietējo pašdarbības ko-
lektīvu koncerts

Autokrosa sacensības „Krāsla-
vas kauss” autosacīkšu trasē pie 
Krāslavas pamatskolas

13.00 – zirgu sētas „Klajumi” 
fi gurālās jāšanas priekšnesums 
Dīķu ielā

„Ghetto Games” 
12.00 - basketbols 3x3 (lau-

kums pie veikala „Beta”)
„Kraslava Games”
16.00 - futbols 3x3 (Krāslavas 

Varavīksnes vsk. stadions) 
17.00 – volejbols 2x2 (Zirga 

ezers)
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzejā:
ekspozīcija „Pieci airi”
ekspozīcija „Grāfa Plātera notā-

ra kabinets”

izstāde no muzeja krājuma 
„Tēlniecei Vandai Zēvaldei – 95”

izstāde „Krāslavas Sv.Ludvika 
Romas katoļu baznīcai – 250”

16.00 - mākslinieces Daigas Lap-
sas jubilejas izstādes „Starp zemi 
un debesīm” atklāšana pils  staļļos
Pils dārzā 

17.00 – Latgales kulinārā man-
tojuma svētki

Parka estrādē 
20.00 – svētku lielkoncerts
Piedalās:
pašdarbības kolektīvi no Krāsla-

vas un Aizkraukles novadiem,
Aija Andrejeva ar pavadošo 

grupu „Wild Detroit Gang”
Svētku uguņošana
Zaļumballe kopā ar grupu „Ginc 

un es” 

KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKU PROGRAMMA

Ceļu būves uzņēmums aicina darbā 
projektu vadītāja asistentu (-ti) 

Pienākumi
Ikdienas darbu un uzskaites apkopošana
Būvdarbu dokumentācijas pildīšana
Prasības
Vēlama ar būvniecību saistīta izglītība un interese 

par ceļu būvniecību
Labas prasmes darbā ar datoru (MS Offi  ce)
Komunikabilitāte, precizitāte un augsta atbildības 

sajūta
Vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība

Uzņēmums piedāvā
Darbu stabilā būvniecības uzņēmumā
Darbu draudzīgā komandā un dinamiskā vidē
Izaugsmes iespējas
Apmācības un kursus kvalifi kācijas paaugstināšanai
Pamatalgu no 500 EUR 
Darba laiks - pilna darba slodze
Darba vieta – KRĀSLAVAS PILSĒTA

Līdz 22.05.2017. lūdzam sūtīt CV un pieteikuma 
vēstuli latviešu valodā uz e-pasta adresi:

 dainis@osukalns.lv


