
KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS № 1 (387) 2023. GADA 20. JANVĀRĪ

www.kraslavasvestis.lv

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMSKRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS INFORMATĪVAIS IZDEVUMS № 1 (387) 2023. GADA 20. JANVĀRĪ№ 1 (387) 2023. GADA 20. JANVĀRĪ

www.kraslavasvestis.lvwww.kraslavasvestis.lv

Krāslavas novada pašvaldība ai-
cina iedzīvotājus pieteikties Ne-
kustamā īpašuma nodokļa mak-
sājuma paziņojumu saņemšanai 
elektroniski uz e-pastu vai e-adre-
si. Tas palīdzēs ietaupīt pašvaldī-
bas budžeta fi nanšu līdzekļus, kā 
arī nodrošinās videi draudzīgu pa-
kalpojumu sniegšanu un saņemša-
nu. Turklāt tas ir drošāk un ērtāk, 
nekā saņemt paziņojumu papīra 
formātā.

Svarīgi zināt!
Ja personai jau ir aktivizēts ofi -

ciālās elektroniskās adreses konts, 
valsts iestāde ar personu sazinās, 
izmantojot ofi ciālo elektronisko 
adresi. Proti, ja nodokļa maksātājs 
ir aktivizējis savu e-adresi, nekus-
tamā īpašuma nodokļa paziņojums 
tiek automātiski nosūtīts uz to un 
nav nepieciešams pieteikties.

Kā pieteikties maksāju-
ma paziņojumu saņemšanai 
elektroniski?

Ir trīs iespējas, izvēlies sev ēr-
tāko!

1. Izveido e-adresi portālā www.
latvija.lv

izpildi norādījumus iedzīvotā-
jiem https://mana.latvija.lv/e-ad-
rese/ vai norādījumus juridiskām 

personām https://mana.latvija.lv/e-
adrese-juridiskam-personam/

nodokļa maksātājiem, kuriem ir 
aktivizēta e-adrese, visu pašvaldī-
bu sagatavotie maksāšanas paziņo-

jumi automātiski tiks sūtīti uz e-ad-
resi.

2. Autorizējies portālā www.epa-
kalpojumi.lv, izmantojot savu in-
ternetbanku vai elektroniskā pa-
raksta rīku, sadaļā „Nekustamais 
īpašums” – „E-pasta un SMS pietei-
kums” jānorāda pašvaldība, e-pas-
ta adrese un mobilā tālruņa numurs, 
kas ir nepieciešams, lai pieteiktos 
atgādinājumiem par NĪN samak-
sas termiņa tuvošanos,jāapstiprina 
ievadītās e-pasta adreses pareizība, 
atverot saiti e-pasta adreses apstip-
rināšanas paziņojumā.

3. Dodies uz saiti https://forms.
gle/uvBgRy2Chr7uUR3x8 un aiz-
pildi pieteikšanās formu.

Kas jāņem vērā?
Ja konkrētajam nekustamā īpa-

šuma nodokļa maksātājam pieder 
īpašumi vairākās pašvaldībās, kat-
rai no tām iesniegums jāiesniedz 
atsevišķi.

Uz NĪN maksātāja norādīto e-
pasta adresi maksāšanas paziņo-
jumi tiks sūtīti līdz brīdim, kamēr 
nodokļa maksātājs neatsauks šo ie-

sniegumu vai ar jaunu iesniegumu 
nenorādīs citu e-pasta adresi vai ci-
tu paziņojuma saņemšanas veidu.

Uzmanību!
No šī gada 1. janvāra e-adreses 

lietošana uzņēmumiem u.c. Uzņē-
mumu reģistra reģistros reģistrē-
tiem tiesību subjektiem ir obligāta, 
tādējādi izslēdz šai grupai adresē-
to maksāšanas paziņojumu nosū-
tīšanu aploksnē. Pašvaldība aicina 
uzņēmējus neiekavēt e-adreses ak-
tivizēšanu, lai savlaicīgi saņemtu 
nekustamā īpašuma nodokļa mak-
sāšanas paziņojumus par saviem 
īpašumiem.

Kā saņemt atbildes uz jau-
tājumiem?

Aicinām sazināties ar Krāslavas 
novada pašvaldības nodokļu admi-
nistrāciju pa tālr. +371 65681766, 
e-pastā: anita.krivina@kraslava.
lv, klātienē darba dienās Krāslavas 
novada pašvaldības ēkā, Rīgas ielā 
51, 1. stāvā, 18. kabinetā.

Krāslavas novada pašvaldība

PIESAKIES NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀJUMA PAZIŅOJUMU 
SAŅEMŠANAI ELEKTRONISKI!

Anatola  Kauškaļa foto
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Ir sācies pēdējais ESF projekta 
 „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimī-
bu profi laksei Krāslavas novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/097) īstenošanas 
gads (projekta ilgums 75 mēneši, 
19.06.2017.-18.09.2023.).

Projekta galvenais mērķis - uz-
labot pieejamību veselības vei-
cināšanas un slimību profi lakses 
pakalpojumiem, jo īpaši naba-
dzības un sociālās atstumtības 
riskam pakļautajiem iedzīvo-
tājiem. Aktivitātes tika vērstas 
uz pasākumiem veselīga uztura 
popularizēšanai, fi zisko aktivi-
tāšu veicināšanai (teniss, nūjo-
šana, vingrošana ūdenī, fi tness), 
garīgās veselības stiprināšanai, 
reproduktīvās veselības uzlabo-
šanai, kā arī sirds un asinsvadu, 
onkoloģisko slimību profi laksei 
dažādām mērķa grupām.

Ieplānoto pasākumu īstenoša-
nu 2020.-2021.gadā lielā mērā 
aizkavēja Covid-19 infekcijas 
ierobežojošie noteikumi, bet 
2022. gadā kopumā Krāslavā un 
atsevišķos pagastos tika īsteno-
ti vairāk kā 400 pasākumi, t.sk., 
nometnes skolēniem, veselības 
dienas, nodarbības nūjošanā un 
tenisā, fi tnesā un vingrošana 

ūdenī, futbolā. Vecāku skolas 
ietvaros fi zisko aktivitāšu blokā 
notika deju nodarbības un pel-
dētapmācība bērniem. Tika or-
ganizētas arī nodarbības gados 
vecākiem iedzīvotājiem un pan-
sionātu klientiem. 2022.gada va-
sarā jau atkal varēja rīkot lielāko 
ikgadējo pasākumu - Veselības 
svētkus, kurus organizēja bied-
rība „Krāslavas māmiņu klubs”. 
Pasākumā reģistrēto dalībnieku 
skaits pārsniedza 800, kas ap-
liecināja novada iedzīvotāju, arī 
pilsētas ciemiņu lielo interesi un 
vēlēšanos darboties piedāvātajās 
aktivitātēs.

2023. gada janvārī ir ieplānotas 
nodarbības Krāslavas peldbaseinā 
– vingrošana ūdenī, TRX nodarbī-
bas un peldētapmācība bērniem,  
bet Krāslavas Sporta skolā turpi-
nāsies nodarbību cikli fi tnesā. No-
tiks arī nodarbības, kas paredzētas 
Krāslavas novada senioriem.

Detalizēts nodarbību grafi ks 
2023. gada mēnešiem tiek publi-
cēts vietnē www.kraslava.lv.

Inta Murāne, 
projekta vadītāja

VESELĪBAS VEICINĀŠANAS 
PASĀKUMI KRĀSLAVAS NOVADĀ

Atbilstoši normatīvajiem ak-
tiem izvērtētas 999 mājsaimnie-
cības. Piešķirts trūcīgas statuss 
- 2027 personām, maznodrošinā-
tas statuss - 246 personām, kā arī 
21 mājsaimniecībā kopā 52 per-
sonām piešķirts maznodrošinātā 
statuss, kas sniedz iespēju saņemt 
tikai Eiropas atbalsta fonda pārti-
kas un saimniecības preču pakas.

Pamatojoties uz Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošajiem 
noteikumiem nr.2021/16 „Par 
maznodrošinātas mājsaimniecī-
bas ienākumu slieksni un sociālās 
palīdzības pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”, pabalsts ga-
rantētā minimālā ienākuma (GMI 
pabalsts) līmeņa nodrošināšanai 
izmaksāts EUR 102859,99 apmē-
rā 565 personām, mājokļa pabalsts 
EUR 137466,48 apmērā nodro-
šināts 625 mājsaimniecībām t.sk. 
šis pabalsts naudā EUR 75616,05 
ieskaitīts klientu kontos un EUR 
61850,43 pārskaitīts pakalpojumu 
sniedzējiem, pabalsts veselības 
aprūpei nodrošināts 97 mājsaim-
niecībām EUR 4397,56 apmērā, 
pabalsts ar ēdināšanu saistīto izde-
vumu apmaksai nodrošināts 127 
bērniem skolās EUR 4839,19 ap-
mērā un 44 bērniem pirmsskolas 
izglītības iestādēs EUR 2068,- ap-
mērā, pabalstu pirts (dušas) pakal-
pojuma apmaksai izmantojušas 68 
personas, pārskaitot pakalpojuma 
sniedzējam EUR 571,-. Pabalsts 
krīzes situācijā izmaksāts 4 perso-
nām EUR 185,- apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas no-
vada pašvaldības saistošajiem no-
teikumiem nr.2021/17 „Par brīv-
prātīgas iniciatīvas pabalstiem 

Krāslavas novada pašvaldībā”, 
pabalsts sakarā ar bērna piedzim-
šanu izmaksāts 93 ģimenēm EUR 
9750,- apmērā, aprūpes pabalsts  - 
60 personām EUR 7225,- apmērā, 
pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā 
- 15 personām EUR  1330,- apmē-
rā, 24 apbedīšanas pabalsti EUR 
7642,94 apmērā. Pabalsts EUR 
100,- apmērā izmaksāts 2 Na-
cionālās pretošanās kustības da-
lībniekiem un 2 Černobiļas AES 
avārijas seku likvidatoriem EUR 
100,- un 13 politiski represētam 
personām izmaksāts EUR 650,-. 
Cits atbalsts (Pašvaldības pie-
ņemtais lēmums) 1 personai EUR 
100,- apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem - ikmēneša pabalsts 
27 personām EUR 10725,- ap-
mērā, kā arī pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai 1 personai EUR 
218,- apmērā un pabalsts sadzī-
ves priekšmetu iegādei 1 personai 
EUR 820,05 apmērā. Atbalsts 16 
audžuģimenēm, kurās uzturas 25 
bērni – ikmēneša pabalsts  EUR 
19910,- apmērā, pabalsts apģērba 
un mīkstā inventāra iegādei EUR 
1505,- apmērā. 

Pamatojoties uz Ukrainas civil-
iedzīvotāju atbalsta likumu, Uk-
rainas civiliedzīvotājiem snieg-
tais atbalsts - GMI pabalsts 120 
personām EUR 20769,01 apmērā, 
pabalsts krīzes situācijā 28 perso-
nām EUR 7042,- apmērā, kā arī 4 
personām izmaksāta atlīdzība par 
Ukrainas iedzīvotāju izmitināšanu 
EUR 992,14 apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu iz-
maksas nodrošināšanai 4. ceturk-

snī izlietoti EUR 341266,36.
Pakalpojumu nodrošināšana 

-  papildus tiem novada iedzīvo-
tājiem, kuri turpina saņemt dažā-
dus sociālos pakalpojumus kopš 
2022. gada sākuma, papildus šī 
gada 4.ceturksnī – 33 personām 
piešķirts asistenta pakalpojums, 
12 personas ievietotas aprūpes 
institūcijās (pašvaldības pansio-
nātos), 10 personām izvērtēta 
sociālā situācija mājsaimniecībā, 
lai piešķirtu aprūpes pabalstu, 28 
personām veikta ikdienas akti-
vitāšu un vides novērtēšana (in-
formācija VDEĀVK), 1 personai 
sagatavoti un nosūtīti dokumenti 
SIVA uzņemšanai valsts ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā perso-
nām ar smagiem garīga rakstura 
traucējumiem. 2022. gadā kopu-
mā specializētais transports tika 
izmantots 197 reizes, dažos gadī-
jumos vienlaicīgi pārvadājot pat 
vairākas personas.

Atbalstot ģimenes ar bērniem, 
sociālās rehabilitācijas pakalpo-
jums (konsultācijas) tika sniegts 
3 nepilngadīgām personām, psi-
hologa pakalpojums 2 personām, 
kā arī uzsāktas 4 sociālā darba lie-
tas , sociālās rehabilitācijas pakal-
pojums krīžu centrā „Mūsmājas” 
sniegts 11 personām. Sociālās re-
habilitācijas pakalpojums kā var-
darbībā cietušām tika nodrošināts 
9 personām centrā „Rasas pērles” 
un 2 personām dzīvesvietā. No-
slēgts līgums ar 1 audžuģimeni, 
kurā ievietots 1 bērns. 

Elita Trūle, 
Krāslavas novada pašvaldības 

iestādes „Sociālais dienests”
vadītājas vietniece

 SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO: 
2022. GADA 4. CETURKSNĪ  

Līdz 24. janvārim iespējams 
pieteikties tiešsaistes apmācī-
bām pārmaiņu ieviešanai un 
kopienu attīstībai „Darbīgās ko-
pienas Latgalē - 2023”, kuras īs-
teno Izglītības iniciatīvu centrs un 
„British Council” pārstāvniecība 
Latvijā. Apmācību kurss sāksies 
25. janvārī, un tā mērķis ir stipri-
nāt vietējās kopienas un veicināt 
kopienu aktīvistu izpratni par pro-
jektu kā rīku pārmaiņu ieviešanā 
un kopienas attīstības procesu sti-
mulēšanā. 

Tiešsaistes apmācībās tiek aici-
nāti piedalīties Latgales reģiona 
kopienu līderi, iedzīvotāju grupas, 
iestādes, organizācijas un NVO. 
Apmācības notiks 25. janvārī, 1. 
un 8. februārī no plkst. 15.00 līdz 
plkst. 17.00. Nodarbības vadīs 
„British Council” pārstāvniecības 
Latvijā kopienu attīstības konsul-

tante Kristīne Ļeontjeva. Nodar-
bību laikā dalībnieki uzzinās gal-
venos priekšnosacījumus un veiks 
sagatavošanās soļus veiksmīgai 
kopienu iniciatīvu plānošanai un 
īstenošanai. Dalība šajās apmā-
cībās dalībniekiem dos iespēju 
piedalīties kopienu iniciatīvu kon-
kursā  „Darbīgās kopienas Latgalē 
– 2023”, kurā viens kopienas ini-
ciatīvas pieteikums var pretendēt 
uz fi nansējumu līdz EUR 2000,00. 
Plānots atbalstīt līdz 10 kopienu 
iniciatīvām.

Pieteikties apmācībām 
var līdz 24. janvārim, aizpil-
dot pieteikuma formu (pieeja-
ma vietnē www.kraslava.lv).
Pieslēgšanās saite reģistrētajiem 
dalībniekiem tiks nosūtīta uz pie-
teikuma formā norādīto e-pasta 
adresi. Dalība apmācībās ir bez 
maksas.

Vairāk informācijas par apmā-
cībām un kopienu iniciatīvu kon-
kursa nolikumu var lasīt vietnē 
https://iic.lv/darbigas-kopienas-
latgale-2023/.

Izglītības iniciatīvu centra ini-
ciatīva „Darbīgās kopienas” tapu-
si sadarbībā ar „British Council” 
 pārstāvniecību Latvijā „People 
to People Cultural Engagement” 
programmas ietvaros. Program-
mas mērķis ir atbalstīt vietējo ko-
pienu izglītības, kultūras, sociālās 
uzņēmējdarbības aktivitātes, kas 
veicina sabiedrības saliedētību. 
Programma tiek īstenota sadarbī-
bā ar vietējām organizācijām. Vai-
rāk par „British Council” darbību 
Latvijā meklē www.britishcoun-
cil.lv.

Kristīne Liepiņa, 
iniciatīvas „Darbīgās kopienas” 

vadītāja

IESPĒJA PIETEIKTIES TIEŠSAISTES APMĀCĪBĀM 
„DARBĪGĀS KOPIENAS LATGALĒ - 2023”

22. decembrī 
notika Krāslavas 
novada pašvaldī-
bas domes sēde, 
kurā deputāti 
apstiprināja uz 
pieciem gadiem 
Svetlanu Saksoni 
Krāslavas nova-
da pašvaldības 
aģentūras „Lab-
iekārtošana K” 
direktores amatā 
ar 2023. gada 1. 
janvāri. Šo lēmu-
mu deputāti sēdē 
pieņēma vienbal-
sīgi.

Svetlanas dar-
ba pieredze paš-
valdības aģen-
tūrā „Labiekārtošana K” sākās 
2007. gada 1. oktobrī kā darbu 
vadītājai, no 2013. gada 1. feb-
ruāra viņa sāka strādāt par „Lab-
iekārtošana K” direktora vietnie-

ci, šī lēmuma pieņemšanas brīdī 
- Krāslavas novada pašvaldības 
aģentūras „Labiekārtošana K” 
direktora pienākumu izpildītāja.

Juris Roga,
autora foto

APSTIPRINA 
PAŠVALDĪBAS AĢENTŪRAS  

„LABIEKĀRTOŠANA K” DIREKTORI

Februārī un martā, divas reizes 
mēnesī, Krāslavas K ultūras nama 
pirmajā stāvā (Rīgas iela 26) ie-
dzīvotājiem būs iespēja noformēt 
un saņemt pasi un personas aplie-
cību jeb eID karti. 

Pakalpojumu varēs saņemt 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta, 
kas tiks nodrošināts pa tālruni 
27331143 katru pirmdienu no 
plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30. 

Ārpus šī laika pieraksts netiks 
veikts.

Pieraksta dienas: 23. janvārī; 
30. janvārī; 6. februārī; 13. febru-
ārī; 20. februārī; 27. februārī vai 
līdz brīdim, kad tiks aizpildītas 
visas brīvās vietas.

Pieņemšanas dienas un laiks: 
1. februārī (9.00-15.20); 15. feb-
ruārī (9.00-15.20); 1. martā (9.00-
15.20); 15. martā (9.00-15.20).

KRĀSLAVĀ NOFORMĒS 
UN IZSNIEGS PERSONAS 

DOKUMENTUS
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2022. gadā projektu konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Krāslavas novadā” tika 
iesniegti trīs pieteikumi, no ku-
riem Krāslavas novada pašvaldī-
bas konkursa vērtēšanas komisija 
apstiprināja Ženijas Nikolaičenko 
projektu „Konfekšu ražošana mā-
jas apstākļos Krāslavas novadā”. 
Projekta mērķis - uzsākt saldumu 
ražošanu (pistāciju konfektes), tā 
papildinot Krāslavas novada mājra-
žotāju piedāvājuma klāstu ar jaunu 
produktu.

Ženija jau 17 gadus dzīvo Izval-
tas pagastā, kuplā ģimenē. Viņai ir 
sportiska mazākā māsa - Žaklīna, 
izpalīdzīgs brālis - Inārs, uzticīga 
vecākā māsa - Žanete un mīloši 
vecāki - Žanis un Ināra. Mācību 
gaitas sāka Izvaltas pamatskolā, no 
8. klases turpināja Krāslavas ģim-
nāzijā.

Jauniete ir pabeigusi Krāslavas 
Mūzikas skolu, kurā apguva kla-
vierspēli. Šobrīd ārpus skolas dejo 
trijos deju kolektīvos, fotografē 
skolas pasākumus, ja atliek laiks, 
piedalās dažādos konkursos, akci-
jās un projektos. Vēl viņai ļoti pa-
tīk palasīt kādu saturīgu grāmatu 
saistībā ar psiholoģiju, fi lozofi ju vai 
ekonomiku. Ir sportiska, patīk skriet 
garas distances, zīmēt ar akrila krā-
sām, uzspēlēt volejbolu, klavieres. 
Šobrīd mācās šahu.

„Man ir svarīgi izglītot sevi da-
žādās jomās, jo tādā veidā es mek-
lēju un veidoju sevi,” Ženija atbild 
uz jautājumu, kā nonāca pie idejas 
sākt savu biznesu. „Doma par uz-
ņēmējdarbības uzsākšanu dzima 

jau aizpagājušajā vasarā. Vēlējos 
realizēt praksē kaut ko tādu, lai 
tas sakristu, cik vien var vairāk, ar 
galvā izdomāto. Manā galvā bija 
daudz, jāatzīst, pat nereālu ideju. 
Bet ideja par saldumiem un pis-
tācijām radās, tad, kad no trauku 
mazgājamās mašīnas izņēmu „Nu-
tella” burku, kuras etiķetes attēls 
mazgāšanas procesā izmainījās: 
krēms uz maizes bija nokrāsojies 
zaļā krāsā. Tādā dīvainā veidā 
man radās ideja par pistāciju krē-
mu, kas tobrīd šķita visreālākā no 
visām idejām. Mācoties skolā uz-
ņēmējdarbību, no skolotājas Agitas 

Svarinskas uzzināju par projektu 
konkursu „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsāk-
šanai vai attīstībai Krāslavas no-
vadā”. Tas mani ieinteresēja. Iedzi-
ļinoties procesā un sadarbojoties, 
sākotnējā ideja par pistāciju krēmu 
pārtapa idejā ražot pistāciju kon-
fektes. Ar to tad arī veiksmīgi star-
tēju projektu konkursā, Krāslavas 
novada pašvaldība piešķīra man 
fi nansējumu 968,96 EUR projekta 
realizācijai. Par šo naudu iegādājos 
konfekšu ražošanai nepieciešamo 
aprīkojumu. Tagad pircējiem pie-
dāvāju pistāciju konfektes „SWE-

ET HEART”. Pētot tirgu sapratu, 
ka vēlos papildināt Krāslavas māj-
ražotāju piedāvājumu klāstu ar sal-
dumiem, jaunu un nebijušu preci.”

Ženija jau no paša sākuma centās 
izvairīties no gaidām, lai nebūtu jā-
viļas sevī un gala rezultātā. Sapro-
tams, ka nācās panervozēt, no kaut 
kā atteikties, taču tam tā ir jābūt. 
Meitene ne mirkli neaizmirsa, ka jā-
būt pacietīgai un ir pateicīga saviem 
vislielākajiem atbalstītājiem - ģime-
nei un draugiem.

Ženija uzskata, ka viņas vecumā 
pats būtiskākais ir vēlme gūt zinā-
šanas un darīt visu iespējamo, lai 
zināšanas apgūtu un papildinātu 
turpmāk visas dzīves laikā. Viņa ap-
zinās, ka diez vai uzņēmējdarbībā 
viss ritēs raiti, taču tā ir lieliska ie-
spēja gūt svarīgu pieredzi. Skaidrs, 
ka dažādas problēmas prasa da-
žādus risinājumus, gadās, ka dažu 
problēmu nespēj atrisināt pat pēc 
vairākiem mēģinājumiem, tad viņa 
atliek malā mēģinājumus un laika 
gaitā tā atrisinās pati. Vismaz līdz 
šim tā bijis.

Ženijai ir svarīgas cilvēku at-
sauksmes, kuras jauniete uzklausa 
un analizē, lai varētu uzlabot, piln-
veidot gan sava produkta sastāvu, 
gan produkta vizuālo izskatu. Pis-
tāciju konfektes jauniete pārdod tir-
dziņos, kā arī caur tiešajiem kontak-
tiem pēc pasūtījuma. Produkts savā 
ziņā ir neparasts, balstīts uz ekolo-
ģiju, jauniete turpina to pilnveidot, 
dažādot, variēt. Ženijas novērojumi 
liecina, ka diemžēl šāds produkts 
ne katram ir pa kabatai, bet tie, kuri 
reiz to nogaršojuši, labprāt iesaka.

Par nākotnes plāniem jauniete 

runā skopi: „Vairāk cenšos būt šeit 
un tagad, tas man šķiet svarīgāk, 
nekā detalizēti saplānota nākotne. 
Tādēļ man ir grūti nosaukt savus 
nākotnes plānus - visa uzmanība 
tiek pievērsta tagadējiem notiku-
miem. Teikšu tā: nākotnes redzē-
jums nav viens, taču viens no tiem 
ir saistīts ar uzņēmējdarbību.

Vienaudži, radi un paziņas ir sa-
jūsmināti par manu biznesa ideju un 
novēl, lai viss izdodas. Lai arī viņi 
priecājas par manu izaugsmi un 
centību aktīvi iesaistīties dažādās 
dzīves jomās, tomēr brīžiem kāds 
palūdz, lai saudzēju sevi, jo aktivi-
tāšu reizēm ir par daudz. Ar tādu 
atbalstītāju loku esmu pārliecināta 
– man viss noteikti izdosies!

Savukārt vienaudžiem novēlu 
būt atvērtiem pasaulei un cilvē-
kiem, mācīties patstāvīgi pieņemt 
lēmumus un gūt pieredzi, jo jebku-
ra jauna pieredze ir noderīga, ja to 
izanalizē un no tās mācās. Tas, kas 
šobrīd šķiet neiespējams, ar laiku 
kļūst iespējams!”

Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto

ŽENIJA NIKOLAIČENKO: „KAS ŠOBRĪD ŠĶIET NEIESPĒJAMS, 
AR LAIKU KĻŪST IESPĒJAMS!”

Iniciatīva izglītības iestāžu paš-
pārvalžu atbalstam „Kontakts” tika 
īstenota ar mērķi stiprināt izglītības 
iestāžu pašpārvalžu attīstību. Tās 
ietvaros 2022. gada pavasarī tika 
organizētas mācības Malnavā, kur 
Priežmalas pamatskolas jaunietes 
mācījās analizēt pirms mācībām 
veikto skolasbiedru aptauju par 
viņu labbūtību, noteikt attālināto 
mācību rezultātā radušās problēmas 
un rast idejas, kā jauniešos mazināt 
Covid-19 pandēmijas radītās sekas. 
Triju mācību dienu laikā tika izstrā-
dātas projekta galvenās aktivitātes.

Jaunatnes starptautisko program-

mu aģentūra Jaunatnes politikas 
valsts programmas 2022.-2024. ga-
dam ietvaros 2022. gadā bija izslu-
dinājusi atklāto projektu „Atbalsts 
izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstī-
bai programmas „Kontakts” inicia-
tīvu projektu īstenošanai”. Priežma-
las pamatskola piedalījās konkursā 
ar izstrādāto projektu „Uzlādē sevi 
un citus” un guva atbalstu. Sāko-
ties mācību gadam, tika uzsākta arī 
projekta īstenošana. Viena no ak-
tivitātēm tika veltīta pašpārvaldes 
skolēnu apmācībām, izmantojot ne-
formālās izglītības metodes. To va-
dīja jauniešu biedrības „DAGNE” 
vadītājs Aivars Bačkurs. Aktivitātes 
rezultātā pašpārvaldes komanda 
ieguva zināšanas par pašpārvaldes 
dalības principiem, apguva prasmi 
strādāt komandā, mācījās, kā veik-
smīgi organizēt pasākumus.

„Uzlādes dienā” – ķermeņa „uz-
lāde”, notika sporta aktivitātes 
„Visu varam, visu darām!”. Izman-
tojot iegādāto sporta inventāru, tika 
organizētas jautras stafetes un citas 
sportiskas aktivitātes. Izglītojamie 
ieguva pozitīvas emocijas, saliedē-
jās klašu kolektīvi, uzlabojās skolē-
nu pašsajūta.

Lai izglītojamie attīstītu radošu-
mu, fantāziju, darbotos praktiski, 
pašpārvaldes dalībnieki organi-
zēja „Uzlādes dienu” – fantāzijas 
„uzlāde”, „jaunās skolas formas” 
skati. Katra klase no dažādiem 

materiāliem izveidoja savu skolas 
formas modeli un nodemonstrēja 
to modes skatē. Pašpārvaldes da-
lībnieki guva pieredzi pasākuma 

plānošanā, organizēšanā un vadī-
šanā.

„Uzlādes dienā” - mērķtiecības 
„uzlāde”, notika tikšanās ar skolas 

absolventiem „Dzīves skola”. 7.-9. 
klašu skolēni tikās ar Priežmalas 
pamatskolas absolventiem - uz-
ņēmēju Karinu Stivriņu („Karina 

Home” īpašnieci) un doktorantiem 
Raimondu Reščenko (pašlaik Ņu-
jorkas štata universitāte Bufalo 
(ASV)) un Vladislavu Pļešanovu 

 UZLĀDES DIENAS PRIEŽMALAS PAMATSKOLĀ
(Freiburgas universitāte). Izglīto-
jamie ieguva motivāciju sava mēr-
ķa izvirzīšanai un tā sasniegšanai, 
ieguva zināšanas par profesijām, 
par, uzaicināto absolventu, mērķa 
sasniegšanas pieredzi.

„Uzlādes dienā” – radošuma 
„uzlāde”, „Talantu šovā” skolēni 
demonstrēja savus talantus – ēdie-
nu gatavošanā, zīmēšanā, dzejas 
lasīšanā, dziedāšanā, muzicēšanā, 
dejošanā. Piedaloties šajā  aktivi-
tātē, skolēniem bija iespēja radoši 
izpausties, skolēni labāk iepazina 
viens otru. Savukārt pašpārvaldes 
dalībnieki mācījās izveidot izstādi, 
organizēt un vadīt pasākumu.

Ar aktivitāti – „Uzlādes diena” – 
garastāvokļa uzlāde „Diskodance” 
Priežmalas pamatskolā veiksmīgi 
noslēdzās projekts „Uzlādē sevi un 
citus!”. Ar jautrām dejām un akti-
vitātēm tika saņemts milzīgs pozi-
tīvisma lādiņš. „Uzlādēja” skolēnu 
pašpārvalde, skolēnu fantāzija, 
mērķtiecība, radošums un garastā-
voklis! Sešās aktivitātēs projekta 
mērķis – uzlabot izglītojamo pašsa-
jūtu - tika sasniegts! 

Projekts īstenots Izglītības un zi-
nātnes ministrijas Jaunatnes politi-
kas valsts programmas 2022.-2024. 
gadam valsts budžeta fi nansējuma 
ietvaros.

Sandra Rakova, 
projekta vadītāja

Autores foto
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Šogad Krāslavas novada Sporta 
skolai aprit 70 gadi kopš tās di-
bināšanas.  Tālajā 1952. gada 1. 
septembrī, pirms skolas atvērša-
nas Krāslavā, Latvijā darbojās ti-
kai divas sporta skolas. Tātad jau 
tolaik bijām pirmajā trijniekā.  

Pagājušo gadu laikā tika saga-
tavoti daudzi augsta līmeņa spor-
tisti, kuri piedalījās visaugstākā 
līmeņa sacensībās: četri vasaras 
olimpisko spēļu dalībnieki viegl-
atlētikā  - Juris Silovs, Valentīna 
Gotovska, Ineta Radeviča un Ilze 
Gribule - uzsāka savus pirmajos 
soļus sportā mūsu novadā. Zie-
mas olimpisko spēļu dalībnieks, 
distanču slēpotājs Oļegs Andre-
jevs, simtiem kilometru noslēpoja 
Krāslavas mežos. Paralimpisko 
spēļu dalībnieks, pasaules un Ei-
ropas čempions šķēpa mešanā 
Dmitrijs Silovs tūkstošiem treni-
ņus ir veicis Krāslavas stadionos 
un turpina gatavoties jauniem iz-
aicinājumiem. Ne katra, pat lielā-
ku pilsētu sporta skola var lepoties 
ar tāda līmeņa sportistiem. 

Skolas pirmsākumi ir saistīti ar 
tās pirmo direktoru Pēteri Maslo-
vu un  Krāslavas rajona Izglītības 
nodaļas priekšnieku Anisimovu. 
Tolaik, sporta skola uzsāka savu 
darbību, atverot sekcijas viegl-
atlētikā, distanču slēpošanā un 
mākslas vingrošanā. Gadu vēlāk 
tika atvērtas basketbola, riteņ-
braukšanas un slidošanas nodaļa. 
Pirmās sacensības slidošanā tika 
organizētas uz Zirga ezera. Pēteris 
Maslovs strādāja arī par vieglat-
lētikas treneri, bet viņa audzēkne 
Anna Dundare (1947. dz.g.) Eiro-
pas čempionātā 1969. gadā PSRS 
izlases sastāvā 4x400 m stafešu 
skrējienā izcīnīja 4. vietu.

1954. gadā tika nolemts Indrā 
izveidot futbola nodaļu, ko ini-
ciēja toreizējais „Vārpas” priekš-
sēdētājs A.Neverovskis. 1956. 
gadā savu darbību uzsāka ložu 
šaušanas nodaļa, ko vadīja Jev-
gēnijs Trojanovskis. Par direktoru 
tika norīkots Leonīds Mazdrevičs, 
kā arī tika atvērtas skolas fi liāles 
Izvaltā, Kalniešos un Indrā. 

1958.gadā par sporta skolas di-
rektoru tika iecelts vieglatlētikas 
un basketbola treneris (Krāslavā 
no 1953.gada) Andrejs Māziņš, 
kurš šajā amatā nostrādāja 37 ga-
dus. Viņa sieva, Valentīna Māziņa 
tika pieņemta darbā par vieglatlē-
tikas treneri 1954. gadā. Valentīna 
vairāk nekā četrdesmit savas dzī-
ves gadus atdeva treneres darbam 
Krāslavā. Pati būdama basketbo-
liste, trenere sagatavoja daudzas 
jaunās vieglatlētes. Daļa no au-
dzēkņu rekordiem joprojām ir  la-
bāko Krāslavas jaunatnes rekordu 
sarakstā, kuru apskatīt var Krāsla-
vas novada Sporta skolā. Profe-
sionālās sportistes gaitas turpināja 
Valentīna Gotovska, kura izpildī-
ja lielmeistara klases normatīvus 
augstlēkšanā un tāllēkšanā un 
kurai, joprojām, pieder Latvijas 
rekords augstlēkšanā  - 1,97 cm. 

Vladislavs Skerškāns, kurš 
vairāk nekā 30 gadus nostrādāja 
vieglatlētikas trenera amatā, sa-
gatavoja PSRS izlases vieglatlētu 
4x100 m stafetē, divu olimpisko 

medaļu ieguvēju Juri Silovu (sud-
rabs Minhenē 1972. gadā un bron-
za Monreālā 1976. gadā). 

Pagājušā gadsimta 70.-80. ga-
dos vairāk nekā 10 gadus vieglat-
lētus trenēja Ivans Maslovs. Tajā 
laikā tika izveidotas sporta klases 
Krāslavas 2. vidusskolā (1968., 
1971. un 1974. gadā dzimuša-
jiem), kuru audzēkņiem treniņi no-
tika bieži vien divas reizes dienā, 
kā arī jaunajiem sportistiem skolā 
un pilsētas kafejnīcās tika nodroši-
nāta ēdināšana trīs reizes dienā. Ir 
dzirdēts, ka skolu spartakiādēs tika 
izcīnītas medaļas PSRS mēroga 
sacensībās. Diemžēl sporta skolā 

dokumenti, kas to apstiprinātu, nav 
atrodami. Katrā gadījumā, trene-
ris I. Maslovs ir sagatavojis daudz 
godalgoto vietu ieguvējus Latvijas 
mēroga sacensībās. 

1961. gadā tika atvērta galda te-
nisa sekcija, kura pastāvēja cetrus 
gadus un kuru vadīja Jevgēnijs 
Trojanovskis, kurš turpināja trenēt 
arī šāvējus.  Jāatzīmē, ka sešdes-
mitos gados vairāki treneri strādā-
ja divos sporta veidos. 

1962. gadā atvēra vieglatlētikas 
nodaļu Dagdā. Slēpošanas nodaļā 
par treneri tika pieņemts Valentīns 
Zlidnis, kurš atdeva šai profesijai 
vairāk nekā 30 gadus (līdz 1993. 
gadam) un sagatavoja daudzus 
slēpotājus, vairāki no tiem sasnie-
dza augsta līmeņa rezultātus. Ana-
tolijs Ļevša - trīskārtējs pasaules 
čempions triatlonā, pašlaik viņš 
turpina trenera darbu Daugavpilī.  
Daži Valentīna Zlidņa audzēkņi 
izvēlējās sporta trenera profesiju - 
Pēteris Sardiko jau daudzus gadus 
vada distanču slēpošanas nodaļu 
Daugavpilī. Mūsu pilsētas trene-
re Ilona Vanaga (dz. Varnase) jau 
vairāk kā 20 gadus strādā Krāsla-
vas Sporta skolā, kur tagad strādā 
arī viņas audzēkņi – Ojārs Vanags 
un Natālija Kovaļova. 

Sešdesmitos gados tika aizvēr-
tas vairākas nodaļas, bet darboties 
turpināja 3 sporta veidu nodaļas: 
distanču slēpošana, ložu šaušana 
un vieglatlētika. 

1969. gadā darbā par treneri 
brīvajā cīņā tika pieņemts Jurijs 
Čilikins, līdz ar to sākās cīņas 
sporta veida ēra Krāslavā. 50 ga-
dus garajā trenera karjerā, kas ir 
sporta skolas rekords,  Jurijs saga-
tavoja desmitiem sporta meistaru 
un  vairākus desmitus Latvijas 
čempionu. Cienījamā trenera gai-
tas šobrīd turpina viņa audzēknis 
Jevgēnijs Tarvids.  

1975. gadā ložu šaušanā noda-
ļā par treneri tika uzņemts Zigis-
munds Blaževičs, kura vadībā tika 
uzstādīti pirmie Krāslavas rekordi 

šaušanā ar pneimatisko un mazka-
libra šautenēm un tika sagatavoti 
vairāki lielmeistara klases sportis-
ti. Viena no tiem ir Lidija Taraso-
va (dz. Vitkovska), kura turpināja 
trenera Zigismunda iesākto un no-
strādāja sporta skolā vairāk nekā 
10 gadus. Kopš 2005. gada Lidijas 
audzēknis Sergejs Šveds strādā 
par treneri šajā sporta veidā.  

1982. gadā vieglatlētikas noda-
ļā sāka strādāt jauna trenere Inna 
Radeviča, kura trenē jaunus spor-
tistus joprojām. Innas meita, Ineta 
Radeviča pabeidza Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolu un, kā stāsta 
trenere, jau no pirmā dzimšanas 

gada pavadīja daudz laika stadio-
nā. Īpaši meitenei iepatikās tāllēk-
šanas bedre, kura no bērnu smilšu 
kastes pārvērtās par sava sapņa 
visaugstāko piepildījumu, viņas 
lielisko sasniegumu sektoru. Šo-
brīd Inetai pieder Latvijas rekords 
tāllēkšanā – 6,92 m, kas ir par 1 
cm tālāks nekā Valentīnas Go-
tovskas rekords, kurš Latvijas re-
kordu pirmajā ailītē noturējās 10 
gadus. Šogad augstskolā iestājās 
un turpina trenēties, lai sasniegtu 
augstākos mērķus, Evelīna Kris-
ta Sitnika. Novelēsim Evelīnai 
izpildīt normatīvu Eiropas čem-

pionātam, kas ir ļoti reāls viņas 
iespējām.  Innas Radevičas, viena 
no pirmajām audzēknēm, Inese 
Umbraško arī izvēlējas profesiju 
sporta jomā. Viņa no 1997.gada 
strādā par Krāslavas Sporta skolas 
direktora vietnieci un vieglatlēti-
kas treneri. Patlaban, Daugavpils 
Universitātē sporta skolotāja pro-
fesiju apgūst vēl divi Innas Rade-
vičas audzēkņi.  

1987. gadā slēpošanas nodaļā 
darbu u zsāka Ivans Afanasjevs. 
Desmit gadu laikā tika sagatavo-
ti daudzi Latvijas čempioni, viņu 
skaitā – Oļegs Andrejevs, kurš 
turpināja profesionālo karjeru 
Daugavpilī, kā arī izpildīja FIS 
punktus dalībai 2006. gada ziemas 
olimpiskajās spēlēs Turīnā.  

Līdz 1995. gadam Krāslavas 
Sporta skolā darbojās nodaļas 
četros sporta veidos. Mainījās 

treneri, bet šie sporta veidi likās 
Krāslavas apstākļiem perspek-
tīvākie un piemērotākie. Toreiz 
notika daudz komandu sacensību 
(Lauku spēles, Latvijas Spartaki-
ādes), kurās pilsētas cīnījās savā 
starpā dažādos sporta veidos. At-
sevišķos sporta veidos tika piemē-
rots arī komandu vērtējums, kas 
līdz šodienai saglabājies ir tikai 
brīvajā cīņā un šaušanā. 

1995. gadā par skolas direktoru 
un vieglatlētikas treneri tika ie-
celts Viktors Beinarovičs, kas no-
strādāja šajā amatā līdz 2019. ga-
dam. Viktors sagatavoja daudzus 
godalgoto vietu ieguvējus Latvi-
jas čempionātos un nebaidījās ap-
gūt jaunas, sev un Krāslavai maz 
pazīstamas vieglatlētikas discip-
līnas – vesera mešanu, diska me-
šanu un kārts lēkšanu, kuros viņa 
audzēkņi guva labus sasniegumus 
un medaļas Latvijas čempionātos.  

Tajā pašā 1995. gadā Krāslavas 
rajona padome iniciēja basketbola 
sekcijas atvēršanu un sporta sko-
lā par treneri tika pieņemts Raitis 
Timma. Viņa dēls, Jānis Timma, 
līdz 16 gadu vecumam tēva vadī-
bā trenējās Krāslavā un iekļuva 
Latvijas U16 basketbola izlasē. No 
16 gadu vecuma Jānis turpināja 
basketbolista karjeru Rīgā. Vēlāk 
Jānis tika draftēts NBA, kā arī re-
gulāri pārstāvēja U18, U20 un pie-
augušo Latvijas basketbola izlases, 
kā arī daudzas augsta līmeņa, tajā 
skaitā vairākas Eirolīgas koman-
das, kurās bija viens no vadošajiem 
spēlētājiem.  Šogad Jānis Latvijas 
izlases sastāvā izcīnīja ceļazīmi uz 
Pasaules kausa izcīņas fi nālsacen-
sībām, kas notiks 2023. gadā.  Vai-
rāki Raita audzēkņi ir izvēlējušies 
basketbola trenera profesiju, bet 
trīs no viņiem - Raivis Kokins, Jā-
nis Cauņa un Māris Pļavenieks arī 
šobrīd strādā trenera amatā. Trīs 
audzēkņi patlaban spēlē basketbo-
lu ārzemju klubos. 

2013. gadā Krāslavas Sporta 
skolas nodaļu skaits pieauga līdz 
sešām, jo 2013. gadā futbola en-
tuziasti atrada jauno talantīgo tre-
neri Vadimu Atamaņukovu, kurš 
uzņēmās futbola nodaļas vadīšanu 
un jauno futbolistu trenēšanu. No-
vēlēsim trenerim un viņa audzēk-
ņiem sekmes un attīstību.

No šī gada 1. septembra skolas 
jaunais nosaukums ir Krāslavas 
novada Sporta skola. Līdz ar Da-
gdas Sporta skolas pievienošanos 
skolas nodaļu skaitu ir papildinājis 
septītais sporta veids - volejbols, 
šo nodaļu vada divi treneri Dagdā.  

Apsveicam visus bijušos un 
esošos sporta skolas darbiniekus 
un audzēkņus 70. gadu jubilejā!  

Inese Umbraško,
Krāslavas novada Sporta skolas 

direktora vietniece
Autores fotoreprodukcijas no 

Krāslavas novada Sporta skolas 
krājuma

Attēlos: Krāslavas sportisti 
spartakiādē, Rīgā, 1963. gads. 

Uzvalkā - Pēteris Maslovs. 
P arādē soļo Petuhovs, Miškins, 

Ploksts, Māziņa, Vecele, Kokina, 
Škutāne, Titova, Karpenko
Pēteris Maslovs 50-to gadu 

sākumā 1. vidusskolas skrejceliņā

KRĀSLAVAS NOVADA SPORTA SKOLAI – 70!

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas pedagogi „Erasmus+” prog-
rammas „Jobshadowing” ietvaros 
piedalījās darba ēnošanas vizītē 
Turcijas skolā.

Mūsu profesionālās pilnveides 
ceļojums „Erasmus+” projekta ie-
tvaros sākās 27. novembra rītā ar li-
dojumu uz Stambulu. Tālāk lidojām 
uz mūsu galamērķi – kūrortpilsētu 
Bodrumu, kas, pēc turku domām, 
neliela, klusa mazpilsēta pie Egejas 
jūras (divi miljoni iedzīvotāju zie-
mas sezonā un pieci miljoni – va-
saras), ir slavena atpūtas un radoša 
darbības vieta gan vietējiem, gan 
ārzemniekiem. Vēlā vakarā mēs 
beidzot ieradāmies Bodrumā un no 
ziemas nokļuvām vasarā. 

Pirmajā darba dienā skolas šoferis 
aizveda uz skolu (TED Bodrum Ko-
leji), kur mūs sagaidīja, visur pava-
dīja un sniedza atbalstu divas sirsnī-
gas, atsaucīgas kolēģes (Gülgün 
Widdows un Sinem Bakkaloģlu).

Mēs iepazināmies ar skolu. 1928. 
gadā tika izveidota organizācija – 
Turku Izglītības asociācija, kuras 
mērķis bija nodrošināt kvalitatīvu 
izglītību. Šīs organizācijas paspārnē 
visā Turcijā tika atklātas nevalstis-
kas skolas – TED koledžas. Vienā 
no tādām mēs arī nokļuvām - tā ir 
privātskola ar savu īpašu izglītības 
programmu, kas nodrošina izglī-
tības veselumu un nepārtrauktību, 
sākot ar bērnudārzu un beidzot ar 
vidusskolu. Skola strādā pēc britu 
metodikas. Skolēni brīvi runā angļu 
valodā. Vidusskolas padziļinātajos 
kursos stundas notiek angļu valodā. 
Skolēnu centrēta programma ļauj 
tiem efektīvi mācīties multikultu-
rālā vidē. Ar starpdisciplināro mā-
cību, projektu un izpētes palīdzību, 
izmantojot mūsu laikmeta jaunākās 
tehnoloģijas, tā dod iespēju skolē-
niem izaugt par modernās pasaules 
aktīviem indivīdiem.

Bodrumas koledžā mācās aptuve-
ni 900 skolēni - pirmskolas grupas, 
sākumskola (1.-4.kl.), pamatskola 
(5.-8.kl.) un vidusskola (9.-12.kl.). 
Neatkarīgi no tā, kurā klasē tu mā-
cies, slodze visiem ir vienāda – 40 
stundas nedēļā. No rīta vairāk nekā 
30 skolas autobusi atved skolēnus 
un skolotājus uz skolu, un puspie-
cos vakarā sagaida tos, lai nogādā-
tu mājās. Tā ir privātskola, tāpēc 
gan skolēnu slodze, gan mācīšanas 
metodes, gan skolēnu mācību mo-
tivācijas atšķiras no valsts skolām. 
Mācību process ir ļoti daudzveidīgs. 

Otrajā darba dienā mēs, kā jau 
pienākas darba ēnošanas procesā, 
lai mācītos, padziļinātu savu profe-
sionalitāti un atpakaļ uz Latviju pār-
vestu jaunu profesionālo pieredzi, 
apmeklējām mācību stundas katra 
savā jomā: nodarbības pirmskolā, 
matemātikas un angļu valodas stun-
das sākumskolā, bioloģijas, mate-
mātikas un inženierzinību stundas 
vidusskolā.

(Turpinājums 6.lpp.)

PROFESIONĀLĀS 
PILNVEIDES 

CEĻOJUMS UZ 
TURCIJU
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Sabiedrība vēlas redzēt ini-
ciatīvas un idejām bagātus jau-
niešus, kuriem būs vēlme un 
spējas mainīt pasauli uz labo 
pusi. Taču ne vienmēr mūsu gai-
das piepildās. Kāpēc? Pirmkārt, 
savu artavu ienesa Covid-19 
laiks, kad par jauniešu sabied-
roto kļuva telefons, internets, 
attālinātā komunikācija. Otrkārt, 
mūsu labklājības līmenis ir sa-
līdzinoši augsts, un sabiedrība 
neizjūt akūtu vajadzību ieviest 
pārmaiņas. Kāpēc iespringt, ja 
visi paēduši? Treškārt, iniciatī-
vai jābūt …! Kādai? Tādai, lai 
lietderības koefi cients būtu mak-
simāli augsts. Piekrītiet, ko tādu 
izdomāt un piedāvāt citiem nav 
viegli! 

2022. gads ir Eiropas Jaunat-
nes gads, kas paredz jauniešu 
līdzdalību, paveiktā ilgtspēju, 
lietderīgu nodarbinātību, labbū-
tību, zaļāku un digitālāku Eiro-
pu, jauniešu fi ziskās un garīgās 
veselības uzlabošanu, kuru bū-
tiski ietekmēja Covid-19 pan-
dēmija. Tieši tāpēc šogad tika 
piedāvātas daudz un dažādas 
iespējas, kuras, manuprāt, diez-
gan aktīvi izmantojām. Agrā pa-
vasarī mūsu skolas pašpārvaldes 
pārstāvji devās uz triju dienu 
mācībām, kur jaunieši apguva 
projektu rakstīšanas prasmes. 
Maijā grupa sanāca uz savu kār-
tējo sanāksmi, lai rakstītu pro-
jektu „Vidusskolēnu kongress” 
programmas „Kontakts” ietva-
ros, augustā notika visi projekta 
aktivitāšu plānošanas darbi, kur 
jaunieši mācījās plānot līdzek-

ļus, samērot vajadzīgo un iespē-
jamo.

2022. gada 1. septembris bija 
projekta īstenošanas diena. Pēc 
mācību stundām visi kongresa 
dalībnieki pulcējās skolas aktu 
zālē, lai ķertos darbam klāt. 

Kongresa 1. aktivitāte - „Sa-
liedētības treniņš”. Aktivitāte, 
kura paredzēja, ka skolēni kļūs 
saliedētāki, labāk iepazīs viens 
otru, viņiem būs priekšstats par 
to, kādi cilvēki ir apkārt, kas 
viņus interesē, uz kuru var pa-
ļauties. 

Kongresa 2. aktivitāte – prak-
tiska nodarbība „Lēmuma pie-
ņemšana”. Skolēni praktiskas 
nodarbības rezultātā ieguva 
rīkus, kuri iedrošināja un palī-
dzēja pilnveidot prasmi pieņemt 
lēmumu.  

Kongresa 3. aktivitāte – „Par-
lamenta vēlēšanas”. Skolēni 
guva pieredzi pilsoniskās līdz-
dalības jomā, jo apguva prak-
tiskas zināšanas par vēlēšanu 
sagatavošanas un īstenošanas 
procesu, nepieciešamību būt at-
bildīgam, izdarot apzinātu izvē-
li, kā arī guva piederības sajūtu 
skolas saimei. 

Kongresa 4. aktivitāte – „Sko-
las ārpusklases darba plānoša-
na” 2022./2023. mācību gadam. 
Skolēni ņēma aktīvu un reālu 
dalību skolas ārpusklases pasā-
kumu un dzīves organizēšanā, 
izstrādāja ieteikumus skolas 
iekšējās kārtības noteikumu uz-
labošanā un papildināšanā, ie-
teikumus mūsdienīgam mācību 
procesam. 

Kongresa 5. aktivitāte – „10. 
klases skolēnu iesvētīšana”. Ak-
tivitāte sekmēja skolas tradīciju 
saglabāšanu, papildināšanu, uz-
labošanu. Tā bija lieliska iespēja 
interesanti un lietderīgi pavadīt 
laiku ar saviem vienaudžiem, 
neizmantojot internetu un mobi-
lo tālruni. 

Kongresa 6. aktivitāte – „Kon-
gresa darba izvērtējums”, kura 
laikā skolēni pilnveidoja pras-
mi apkopot informāciju, apstrā-
dāt un analizēt kvalitatīvus un 
kvantitatīvus rādītājus, attīstīja 
kritisko domāšanu. Kongresā 
piedalījās klašu audzinātāji un 
skolotāji, kuri palīdzēja organi-
zēt ieplānotās aktivitātes.

Ir pagājuši daži mēneši kopš 
projekta realizācijas, un loģiski 
būtu spriest par minētā projekta 
ilgtspēju. Kā projekta tapšana 
un īstenošana ietekmēja skolas 
pašpārvaldes turpmāko darbu, 

būtībā – projekta mērķi? 
Lielākais guvums, kuru sek-

mēja projekta aktivitāšu īste-
nošana, ir mūsu pašpārvaldes 
patstāvīgums un iniciatīvu pro-
ducēšana. 

Pirmā patstāvīgi izstrādātā un 
īstenotā aktivitāte - pašpārvaldes 
stundas. Vecāko klašu skolēni 
devās pie 1.-4. klašu skolēniem, 
lai ļoti vienkāršā un saprotamā 
valodā pastāstītu par dabaszinī-
bu jomas priekšmetiem, nepie-
ciešamību tos apgūt, to saikni ar 
dzīvi. Dažādi uzskates materiāli, 
eksperimenti ar vielām, kuras ir 
ikvienas virtuves skapītī, un jau-
nāko skolēnu interese bija ga-
rantēta! Decembrī visu šo prog-
rammu demonstrējām arī 5.-8. 
klašu skolēniem. Pēdējā stundā 
stāstījām par to, kas ir pašpār-
valde, kāpēc būtu jāiesaistās tās 
darbā.

Otrā patstāvīgā aktivitāte – da-

lība hakatonā „Skola skolēnam”  
vispārējās izglītības iestāžu 9.-
12. klases jauniešiem. Tas notika 
24. un 25. novembrī. Dažas in-
teresantas domas, pārdomas un 
idejas, kuras izmantosim turp-
mākajā darbā!

Trešā patstāvīgi sagatavotā 
un īstenotā aktivitāte – Ziemas-
svētku dziesmu festivāls 9.-12. 
klašu skolēniem. Šis pasākums 
ir skolas tradīcija – pasākums, 
kuras gaitu plānoja skolotāji, 
taču šogad festivāla scenāriju 
pilnībā sagatavoja un īstenoja 
skolas pašpārvaldes dalībnieki. 
Varētu teikt, ka skolas tradīcijai 
piešķīrām jaunu skanējumu, par 
ko esam ļoti gandarīti. 

Nobeigumā vēlos teikt, ka pa-
veikt visu nebija viegli. Dažreiz 
slinkums, dažreiz laika trūkums, 
bet dažreiz šaubas traucēja, bet, 
kad darbs bija paveikts, ganda-
rījums lika sevi manīt. Apetīte 
rodas ēdot! Mums ir plāni un 
ieceres, kuras turpināsim iedzī-
vināt mūsu skolas dzīvē. Paldies 
visiem mūsu iedvesmotājiem un 
atbalstītājiem! 

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam valsts bu-
džeta fi nansējuma ietvaros.

Elizaveta Karole, 
11.a klases skolniece un skolas 

pašpārvaldes dalībniece
Anželas Semjonovas foto

  VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS PAŠPĀRVALDES 
PROJEKTA „VIDUSSKOLĒNU KONGRESS” PIENESUMS UN ILGTSPĒJA

Pasaulē, Latvijā un mūsu pilsē-
tā ir tik daudz pamestu dzīvnieku, 
kuriem nav savu māju, nav cilvē-
ka, kas par tiem parūpētos. 

Krāslavas ģimnāzijas trešo kla-
šu skolēni nolēma veikt vēl vienu 
nelielo LABO DARBIŅU skolas 
100-gades ietvaros!  Skolēni pie-
dāvāja sarīkot labdarības akciju 
Daugavpils dzīvnieku patvers-
mei, kurā pašlaik atrodas aptuve-
ni 70 suņi, kucēni un vairāk nekā 
150 kaķi. Labdarības akcija ilga 
no 1. līdz 14. decembrim, kad ar 

lielāko prieku tika saziedota sau-
sā suņu un kaķu barība, konservi, 
kārumiņi kaķiem, segas, pledi, 
gultiņa kaķītim, bļodiņas, siksni-

ņas un mīļmantiņas dzīvniekiem.
15. decembra rītā bērni salika 

dāvaniņas skolas auto vešanai uz 
patversmi, lai iepriecinātu dzīv-
nieciņus Ziemassvētkos un devās 
ceļā! 

Patversmes darbinieki, saņe-
mot dāvanas patversmei, bija 
ļoti priecīgi un teica lielu, lie-
lu paldies ikvienam bērnam un 

vecākam. Bērniem bija iespēja 
piedalīties nelielā ekskursijā pa 
patversmi. Samīļot un apčubināt 
tik mīkstus un mīļus kucēnus un 
kaķīšus.

Ziedojumu vākšanā piedalījās:
3.a klases Ričarda Cakula, Ag-

nijas Gasperovičas, Viktorijas 
Hmeļnickas, Aurēlijas Rimšānes, 
Annas un Dmitrija Sergejevu, 
Aleksandras Meļko, Markusa 
Adamoviča vecāki;

3.b klases Sofyas Esman, Di-
ānas Dilbas, Viktorijas Vītoliņas, 
Kristas Podskočijas, Maksima 
Meirāna, Dāniela Ščetinina, Ja-
nas Dilbas, Lauras Kevišas, Ste-
fānijas Kononovas, Karolīnas 
Petrovas, Miķeļa Viļuma, Rober-
ta Čiževska vecāki;

3.c klases Emīla Bebriša, Re-
nātes Bosovas, Katrīnas Botores 
– Tumovas, Evelīnas Leikumas, 
Maksima Ogorelova, Arinas 
Ravdevas, Artūra Tukāna, Egīla 
Veselovska vecāki.                           

Būsim saudzīgi un izturēsimies 
atbildīgi pret saviem mājdzīvnie-
kiem!

Lai visiem gaiši un mierpilni 
Ziemassvētki!

Ināra Mukāne, 
Dace Samsonoviča 

un Inese Egle, 
3. klašu skolotājas

MAZIE ĢIMNĀZISTI PALĪDZ DZĪVNIEKU 
PATVERSMEI

„Mūžu dzīvo, mūžu mācies!” - 
mācāmies klātienē un neklātienē 
kursos, semināros, mācāmies cits 
no cita.

20. decembrī pieci Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centra (BJC) pe-
dagogi piedalījās pieredzes apmai-
ņas pasākumā Daugavpils pilsētas 
Bērnu un jauniešu centrā „Jaunī-
ba”, kas šajā mācību gadā pārcēlās 
un darbojas savās jaunajās mājās 
Saules ielā 7. 

Brauciena ietvaros bija tikšanās 
ar Daugavpils interešu izglītības 
kolēģiem. Pasākumā pedagogiem 
bija iespēja iepazīties ar centru, 
centra darba izaicinājumiem, pe-
dagogu pieredzi ikdienas darbā, 
un, veidojot metodiskās izstrādnes, 

iesaistīties radošajā darbnīcā „Za-
ķīšu pirtiņa”, apmeklēt Daugavpils 
Dizaina un mākslas vidusskolu 
„Saules skola” un Daugavpils 
Inovāciju centru, kurš decembra 
mēnesī vēra durvis apmeklētājiem 
kā izglītības iestāde un darbosies 
Daugavpils BJC paspārnē. Tikša-
nās laikā pedagogi varēja pārrunāt 
interesējošos jautājumus, apmai-
nīties ar domām, dalīties pieredzē, 
veidot jaunus kontaktus turpmākai 
sadarbībai.

Lai jaunajā gadā visiem ir stipra 
veselība, radošiem darbiem bagāta 
ikdiena, izdodas īstenot iecerēto!

Elfa Bižāne, 
Krāslavas BJC direktore

Anatola Kauškaļa foto

KRĀSLAVAS BJC PEDAGOGU 
PIEREDZES APMAIŅAS 

BRAUCIENS
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Dagdas Jauniešu iniciatīvu 
centrs (JIC) piedalījās Jaunat-
nes starptautisko programmu 
aģentūras (JSPA) izsludinātā 
projektu konkursā „Atbalsts 
jaunatnes politikas īstenošanai 
vietējā līmenī”. Rezultātā tika 
saņemts finansējums 7000 eiro 
apmērā projekta „ Re-Starts” 
īstenošanai Krāslavas novadā.
Projekta mērķis ir attīstīt 
Krāslavas novada jaunatnes 
darba sistēmu, uzlabojot vie-
tējo jaunatnes darbinieku di-
gitālās kompetences un veicot 
esošās darba ar jaunatni sistē-
mas izvērtēšanu un rekomen-
dāciju izstrādi turpmākai jau-
natnes politikas pilnveidošanai 
Krāslavas novada pašvaldībā.

Projekta īstenošanas laiks - no 
2022. gada 1. decembra līdz 
2023. gada 30. septembrim. 
Projekta īstenošanas pirmajā 
posmā piecpadsmit jaunatnes 
darbinieki, proti, vietējo jaunie-
šu iniciatīvu/brīvā laika pavadī-
šanas centru darbinieki un jau-
niešu nevalstisko organizāciju 
pārstāvji, tiks iesaistīti teorētis-
kās un praktiskās mācībās par 
jauniešiem saistošiem, drošiem 
digitāliem rīkiem un to izman-
tošanu darbā ar jaunatni. 

Savukārt projekta otra-
jā posmā ir paredzēts veikt 

šobrīd esošās darba ar jau-
natni sistēmas izvērtējumu, 
apspriedi un rekomendāciju 
sagatavošanu vienotas, kvali-
tatīvas un ilgtspējīgas darba 
ar jaunatni sistēmas izveidei.
Projekta aktivitāšu īstenoša-
na palīdzēs attīstīt Krāslavas 
novada jaunatnes politiku, kas 
vērsta uz visu vietējo jauniešu 
dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam ietvaros.

Aivars Bačkurs,
projekta vadītājs un Dagdas 

JIC jaunatnes lietu speciālists 

PROJEKTA „RE-STARTS” ĪSTENOŠANA 
  KRĀSLAVAS NOVADĀ

PAZIŅOJUMS
Krāslavas novada bāriņtiesa at-

gādina, ka saskaņā ar spēkā esoša-
jiem normatīvajiem aktiem, visiem 
aizbildņiem, aizgādņiem un ne-
pilngadīgo bērnu mantas pārval-
dītājiem ir pienākums līdz 2023. 

gada 1. februārim iesniegt Krāsla-
vas novada bāriņtiesā norēķinus 
par iepriekšējo gadu. Neskaidrību 
gadījumā zvanīt pa tālr. 65623319.

Krāslavas novada bāriņtiesa

Ceļi un ražošanas zonas 
Veikta Indras ielas ražošanas teri-

torijas Krāslavā grantēto ielu posmu 
asfaltēšana; papildus plānots veikt 
Daugavpils ielas Dagdā posma pār-
būvi no Narūtas upes tilta līdz pilsē-
tas centram.

Uzņēmējdarbības veicināša-
nai Indras pagastā ir noasfaltēts 
ceļa „Indra-Paternieki-Koškovci” 
posms 3,5 km garumā; savukārt, 
Kalniešu pagastā ir uzsākti ceļa 
„Spalvi-Trušeļi” pārbūves darbi 1,1 
km garā posmā.

Uzsākti Rīgas ielas posma pār-
būves darbi, t.sk., paredzot ap-
gaismotu gājēju ietves izbūvi līdz 
N.Rancāna ielai un plašu stāvlauku-
mu pie Krāslavas poliklīnikas.

Vērtēšanā projekts ielu apgais-
mojuma modernizācijai Dagdas un 
Krāslavas pilsētās.

Sociālā joma 
Turpinās deinstitucionalizācijas 

projekta pasākumi jaunu sociālo 
pakalpojumu attīstībai Krāslavā.

Vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanai un slimību profi lak-
sei Krāslavas novadā turpinās divu 
projektu aktivitātes dažādām mērķ-
grupām (nometnes, fi zisko aktivitā-
šu pasākumu cikli, veselības dienas 
un citi izglītojoši pasākumi).

Projekts „Proti un dari!” turpina 
piedāvāt jauniešiem apgūt jaunu 
pieredzi, iesaistīties nodarbinātībā 
vai izglītības pilnveidošanā. 

Krāslavas novada Sociālā dienesta 
ēkai tiek veikti jumta pārbūves darbi.

Pilotprojekta ietvaros uzsākta 
Dagdas, Andrupenes un Andzeļu 

kapsētu digitalizēšana. 
Apstiprināts projekts vides pie-

ejamības nodrošināšanai pašvaldī-
bas ēkai Dagdā. 

Vide un kultūra
Līdz vasaras sezonai tiks labie-

kārtotas četras Krāslavas novada 
pludmales: Priežmalē, Ezerniekos, 
Ūdrīšu pagastā un Dagdā.

Sadarbībā ar biedrībām „Krāsla-
vas māmiņu klubs” un „Volejbola 
klubs „Krāslava”” turpinās Zirga un 
Persteņa ezeru peldvietu labiekārto-
šana.

Uzsākts projekts Laimes muzeja 
Indrā teritorijas labiekārtošanai.

Muzejā „Andrupenes lauku sēta” 
atjaunots dūmu pirts lubiņu jumts, 
kā arī iepirkta meistara darināta 
skalu plēšanas ierīce skalu grozu 
darbnīcai.

Turpinās projekts Krāslavas peld-
baseina energoefektivitātes uzlabo-
šanai.

Zivju resursu papildināšanai se-
šos novada ezeros ielaisti zandarta 
mazuļi, zivju resursu aizsardzības 
pasākumiem novadā ir iegādāta 
eholote. 

Izstrādāta Krāslavas skatu lauku-
ma attīstības koncepcija.

Citi attīstības pasākumi 
Uzsākta teritorijas plānojuma iz-

strāde jaunajai Krāslavas novada 
teritorijai.

Turpinās pieteikšanās preču zī-
mei „Ražots Krāslavas novadā”.

2022. gadā īstenoti 33 pašvaldī-
bas projektu konkursa „Iedzīvo-
tāji veido savu vidi” projekti visā 

Krāslavas novada teritorijā.
2022. gadā īstenots viens pašvaldī-

bas jauniešu biznesa ideju projekts.
Uzsākta projekta „Darbīgās ko-

pienas Latgalē” īstenošana.

Finansējuma avoti
Projektu ideju īstenošanai pie-

saistīts Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda, Eiropas Sociālā fonda, 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai, Atveseļošanas un 
noturības mehānisma, pārrobežu 
programmu fi nansējums, valsts 
mērķdotāciju un pašvaldības budže-
ta fi nansējums. 

Tiek turpināta būvprojektu iz-
strāde jaunām aktivitātēm un jaunu 
projektu pieteikumu sagatavošana 
ceļu infrastruktūras pārbūvei, kul-
tūras mantojuma objektu un citu 
publiskās ārtelpas objektu attīstībai, 
pašvaldības ēku energoefektivitātes 
uzlabošanai utt.

Novēlējums jaunajā gadā
Krāslavas pilsētas simtgades 

gadā novēlam – lai katra diena ir 
laba diena, lai rokas un prāts gurst 
tīkamā darbā, bet spēkus lai atjauno 
tuvāko cilvēku klātbūtne! 

Aicinām iedzīvotājus būt atvēr-
tākiem un aktīvākiem novada dzī-
vē, uzņemties lielāku atbildību par 
savas dzīves kvalitāti. Visi kopā, 
atbalstot viens otru, varam paveikt 
vairāk.

Lai mierpilns, radošs un piepil-
dīts jaunais gads!

Attīstības nodaļas komandas vār-
dā - 

nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe

PROJEKTI KRĀSLAVAS NOVADĀ 2022 /2023

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES 
CEĻOJUMS UZ TURCIJU

(Turpinājums. 
Sākums 4. lpp)

Šajā dienā mēs iepazināmies ar 
skolas teritoriju, kur aug visdažā-
dākie augi (olīvkoki, garšvielas, 
banānkoki, palmas, citrusaugi 
u.c.), lai skolēni spētu tos pētīt, 
izmantot mācību procesā. Dienas 
noslēgumā kopā ar 2. klases skolē-
niem devāmies mācību ekskursijā 
uz nelielu privātu rūpnīcu, kurā 
spiež olīveļļu un no tās gatavo zie-
pes.

Trešā darba diena bija ļoti rado-
ša. PREP klases skolēni (skolēni, 
kuri pēc iestājpārbaudījumu rezul-
tātiem nav tikuši vidusskolā, bet 
gadu aktīvi strādā, lai nokārtotu 
iestājpārbaudījumus) iepazīstināja 
mūs ar Turcijas reģioniem, to kul-
tūru, slavenākajām vietām, apska-
tes objektiem un virtuvi.

Kopā ar viņiem mēs pinām 
olīvzaru vainagus un lējām želej-
sveces. Jāpiebilst, ka katra radošā 
darbnīca, ekskursija šajā skolā ob-
ligāti notiek kādas mācību stundas 
ietvaros. Sveču liešana – dabaszi-
nības. Skolotāja stāstīja par gēla 
kušanas un liešanas temperatūrām, 
pašu liešanas procesu, materiāliem, 
kurus drīkst pievienot. Vainagu pī-
šana – literatūra, vēsture un ekolo-
ģija. Olīvkoku zari netiek speciāli 
apgriezti. Procesā izmantoja to, 
ko bija apgriezis skolas dārznieks, 
kopjot olīvkokus. Skolēni lasīja 
mītu par sengrieķu dieviem un vai-
naga nozīmi.

Skolas dārzā mūs apmācīja, kā 
pareizi tradicionāli novākt olīvas. 
Pēc tam kopā ar pirmskolas grupas 
bērniem skolas virtuvē cepām mai-
zītes ar olīvām. Šādām nodarbībām 
skolas teritorijā ir speciāli iekārtota 
virtuve, kurā darbojas skolēni. Ap-
meklējām arī spāņu valodas stun-
du, kurā mēģinājām apgūt vārdu 
krājumu saistībā ar olīvām.

Ceturtajā dienā mums bija dota 
iespēja prezentēt savu valsti un 
dzimto pilsētu – Krāslavu. Skolēni 
ar lielu interesi noskatījās fragmen-
tus no mūsu dziesmu un deju svēt-
kiem, video par Latviju un Krāsla-
vu, aktīvi uzdeva jautājumus. 
Pārsteigums bija 10 interesantākie 
fakti par Latviju. Mūsuprāt skolēni 
ir ļoti atvērti, gatavi sarunai, nebai-
dās komunicēt, uzdot jautājumus. 

Šajā dienā mēs iepazināmies ar 
ļoti radošu personu – skolas biblio-
tekāri, kura ir ļoti kreatīva, nemitīgi 
domā par to, kā piesaistīt skolēnus 
bibliotēkai. Bibliotēkas gaisotne ir 
neatkārtojama, gribas tajā pakavē-
ties pēc iespējas ilgāk. 

Pēcpusdienā mēs devāmies eks-
kursijā uz pilsētas centru. Bodrumā 
mēs apskatījām daudzus senatnes 
pieminekļus: Halikarnasas cie-
tokšņa sienas fragmentus, Mindo-

sa vārtu torņus, pilsētas simbolu 
- Svētā Pētera cietoksni, pasaulē 
lielāko Zemūdens arheoloģijas 
muzeju un Jūras muzeju. Jūras mu-
zejā mēs iepazināmies ar pilsētas 
vēsturi un uzzinājām, ka pilsētu di-
binājuši senie hellēņi un tās nosau-
kums kādreiz bija Halikarnasa. Tā 
bija bagāta grieķu polisa. Tāpēc arī 
visu laiku radās iespaids, ka atro-
damies Grieķijā – smalkas, zili bal-
tas mājiņas, mandarīnu koku dārzi, 
bugenvilijas pie katras mājas. Sla-
vena Bodruma kļuva pateicoties 
pazīstamajam turku rakstniekam 
Dževatam Šakiram Kabbagačilli 
ar iesauku - zvejnieks no Halikar-
nasas. Pateicoties viņa grāmatām, 
Bodruma pagājušā gadsimta sāku-
mā kļuva par ievērojamu atpūtas 
vietu.

Šajā dienā mēs iepazināmies ar 
itāļu AFS studentiem, kuri iera-
dās uz olīvu festivālu no Izmiras 
kopā ar Turcijas AFS koordinatori. 
Dienas beigās mūs gaidīja svētku 
vakariņas kopā ar itāļiem, vecāku 
pārstāvjiem un skolotājiem.

Piektajā dienā notika ikgadējais 
starptautiskais olīvu festivāls, kuru 
organizēja skola. Festivāls notika 
ar mērķi popularizēt vietējās vēr-
tības, uzturēt Bodrumas kultūras 
un ģeogrāfi skās vērtības, veicināt 
starpkultūru mijiedarbību, panākt 
starptautisku solidaritāti un mieru 
caur „olīvām», draudzību starp-
tautiskajā arēnā. Festivāla ietvaros 
notikušajā ceremonijas program-
mā piedalījās skolēni un pedagogi 
no Itālijas un Latvijas. Pēc prog-
rammas viesskolēni un skolotāji 
Bodrumas rajona Lauksaimniecī-
bas un mežsaimniecības direkcijas 
pavadībā veica tradicionālo olīvu 
stādu stādīšanas ceremoniju. Šajā 
dienā mēs atkal prezentējām savu 
valsti: stilizētu nacionālo apģērbu, 
vietējos produktus, dalījāmies ar 
informāciju par Latviju.

Festivāla noslēgumā saņēmām 
Eiropas mobilitāti apliecinošus ser-
tifi kātus, koledžas pateicības balvu 
skolai un olīvkokus dāvanā.

„Erasmus+”  programma dod ie-
spēju mainīt vidi, lai vērotu, kā citu 
valstu skolēni apgūst mācību vielu, 
iepazītu izglītības sistēmu kopīgās 
un atšķirīgās iezīmes, pētītu mācī-
bu satura īstenošanu, vērotu skolo-
tāju darbu un smeltos jaunas idejas 
mūsu ikdienas darbam. Ar saviem 
kolēģiem mēģināsim pārņemt kādu 
redzēto skolas darba fragmentu un 
ieviest reālajā skolas dzīvē.

Projekta ēnošanas vizīte ir fi nan-
sēta no projekta „Erasmus+” prog-
rammas.

Vija Marhileviča, 
Ludmila Marinenko, 

Iveta Putāne, Everita Ungure, 
kursu dalībnieces

Krāslavas novada Būvvalde un 
Krāslavas novada pašvaldības poli-
cija atgādina Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem, ka saskaņā ar Krāsla-
vas novada pašvaldības saistošo 
noteikumu Nr. 2020/4 „Par Krāsla-
vas novada teritorijas kopšanu un 
būvju uzturēšanu” 4.10. punktu 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai faktiskajam valdītājam nepie-

ciešams nodrošināt sniega un ledus 
(arī lāsteku) notīrīšanu no jumta, 
karnīzēm, balkoniem, lodžijām un 
dzegām, ūdens noteku caurulēm, 
kur tas apdraud garāmgājēju dzīvī-
bu un veselību, norobežojot bīsta-
mo vietu un notīrot vai veicot citus 
atbilstošus drošības pasākumus, kā 
arī ietves sakopšanu.

Par saistošajos noteikumos no-

teikto prasību neievērošanu pa-
redzētā administratīvā atbildība. 
 Fiziskajām personām piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu no 
4 (četrām) līdz 70 (septiņdesmit) 
naudas soda vienībām, bet juri-
diskajām personām piemēro brī-
dinājumu vai naudas sodu no 10 
(desmit) līdz 280 (divi simti astoņ-
desmit) naudas soda vienībām.

PAR KRĀSLAVAS NOVADA TERITORIJAS KOPŠANU 
UN BŪVJU UZTURĒŠANU

Iedzīvotāju ievērībai
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No 2022. gada 21. septembra 
līdz 30. novembrim Krāslavas no-
vada Centrālā bibliotēka sadarbībā 
ar „Data Media Group”, Kultūras 
informācijas sistēmu centru „BIB-
LIO” projekta ietvaros īstenoja 
jaunu projektu „Krāslavas novada 
Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 
pagastu bibliotēku emuāri vietnē 
blogger.com” (atbilstoši modelim, 
kuru nodrošina Erasmus+ prog-
ramma). Šī projekta mērķis bija 
izveidot un izplatīt kvalitatīvu bib-
liotēkas pakalpojumu publicitātes 
un jaunumu informācijas saziņas 
vietni - emuāru, nodrošinot tā pie-
ejamību un digitālā tēla popularizā-
ciju atbilstoši sabiedrības interesēm 
un bibliotekāru izaugsmes spējām.

Pamatojoties uz 2021. gada ad-
ministratīvi teritoriālo reformu, no 
2021. gada 1. jūlija  trīs Aglonas 
novada pagasti - Grāveru, Kastu-
ļinas un Šķeltovas - tika iekļauti 
Krāslavas novadā, kā rezultātā mi-
nēto pagastu bibliotēkas tika pie-
vienotas Krāslavas novada Centrā-
lajai bibliotēkai.

Katrai Krāslavas novada bib-
liotēkai, Dagdas bibliotēkai un tās 
struktūrvienībām ir savs emuārs un 
bibliotēku speciālistiem ir atbils-
tošas kompetences to uzturēšanā. 
Turpretī iepriekš minēto Grāveru, 
Kastuļinas un Šķeltovas pagas-
tu bibliotēku darbiniekiem nebija 
pieredzes darbā ar emuāriem. Tā-

pēc, lai izveidotu vienotu Krāsla-
vas novada bibliotēku informatīvo 
tīklu, aktualizējās jautājums par šo 
pagastu bibliotēku digitālo tēlu, 
sabiedrības informēšanas kanā-
lu un bibliotekāru zināšanām un 
prasmēm, veidojot emuāra saturu 
blogspot.com.

Galvenās projekta aktivi-
tātes

1. Izstrādāt projektu.
2. Veikt bibliotēku lietotāju ap-

tauju un apkopot datus par biblio-
tēkas personīgo zīmolu un to po-
pularizācijas svarīgumu, emuāra 
pieejamību un aktualitāti, vērtīgu 
un interesantu saturu lietotājiem 
pirms projekta realizācijas.

3. Pilnveidot 3 pagastu bibliotē-
ku speciālistu zināšanu un prasmju, 
veidojot emuāra saturu blogspot.
com (praktikumi).

4. Izstrādāt un izveidot 3 pagastu 
bibliotēku emuārus, veidot efektī-
vu refl eksiju.

5. Kvalitatīvi koordinēt un popu-
larizēt 3 pagastu bibliotēku emuāru 
vietņu saturu ilgtermiņā.

6. Publicēt un popularizēt pro-
jekta rezultātus.

Projekta īstenošanas re-
zultāti

Ir izveidoti 3 Krāslavas novada 
Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 
pagastu bibliotēku emuāri, līdz ar 

to  tagad visām Krāslavas novada 
bibliotēkām ir emuāri:

Grāveru pagasta bibliotēkas 
emuārs: https://graverupbiblioteka.
blogspot.com/

Kastuļinas pagasta bibliotēkas 
emuārs: https://kastulinasbibliote-
ka.blogspot.com/

Šķeltovas pagasta bibliotēkas 
emuārs: https://skeltovaspbibliote-
ka.blogspot.com/

Ir izveidoti 3 Krāslavas novada 
Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 
pagastu bibliotēku „facebook” 
konti:

Grāveru pagasta bibliotēkas 
„facebook” konts: https://www.
facebook.com/graverupagastabib-
lioteka

Kastuļinas pagasta bibliotēkas 
,,facebook” konts: https://www.
facebook.com/kastulinaspagasta-
biblioteka/

Šķeltovas pagasta bibliotēkas 
„facebook” konts: https://www.
facebook.com/skeltovaspagasta-
biblioteka/

Aicinām sekot Krāslavas novada 
Grāveru, Kastuļinas un Šķeltovas 
pagastu bibliotēku emuāriem un 
sociālajiem kontiem  ,,facebook”!

Ilona Cabule,
Krāslavas novada Centrālās 

bibliotēkas
sistēmas administratore, 

idejas autore 
un projekta īstenotāja

KRĀSLAVAS NOVADA GRĀVERU, KASTUĻINAS 
UN ŠĶELTOVAS PAGASTU BIBLIOTĒKU EMUĀRI 

VIETNĒ „BLOGGER.COM”

Ar Eiropas Sociālā fonda atbal-
stu Latvijā turpinās Ekonomiskās 
sadarbības un attīstības organizā-
cijas (OECD) Starptautiskais pie-
augušo kompetenču novērtēšanas 
programmas pētījums (PIAAC). 
Sadarbojoties Izglītības un zināt-

nes ministrijai, Latvijas Universi-
tātei un pētījumu centram SKDS, 
līdz 2023. gada pavasarim plānots 
iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pē-
tījumā aicināts piedalīties ikviens 
Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī 
saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā 
pastkastītē.

Pētījuma norisei ir svarīgs 
ikviens uzrunātais respon-
dents

„D alība pētījumā ir brīvprātīga, 
tomēr tieši jūsu iesaiste šajā starp-
tautiskajā pētījumā ir ļoti svarīga, 
tāpēc neatsakiet dalību tajā. Katra 

izlasē iekļuvusī mājsaimniecība 
pārstāv vairākas citas sev līdzīgas 
mājsaimniecības. Jūsu atteikums 
rada risku, ka tiks iegūti nepilnī-
gi dati un var tikt izdarīti kļūdaini 
secinājumi par patieso situāciju 
Latvijā,” norādīts uzaicinājuma 

vēstulē, kas izlasē iekļautajiem 
respondentiem nosūtīta 2023. gada 
janvārī.  

Pētījuma centra SKDS intervē-
tāji ierodas pie tiem Latvijas iedzī-
votājiem vecumā no 16 līdz 65 ga-
diem, kuri iekļauti pētījuma izlasē 
un saņēmuši uzaicinājuma vēstuli:

nodarbinātie, bezdarbnieki un 
pensionāri,

tie, kuri vēl mācās un tie, kuri jau 
sen beiguši skolu,

iedzīvotāji ar dažādu izglītību – 
gan tie, kuri ieguvuši universitātes 
diplomu, gan tie, kas izglītošanos 
pabeiguši zemākās pakāpēs.

Uzrunātie respondenti aicināti 
informēt par mājsaimniecības da-
lību, zvanot vai rakstot uz vēstulē 
norādīto kontaktinformāciju: +371 
27741893, +371 27741903, +371 
25000911, piaac@skds.lv. 

Pētījumu veido aptaujas anketa, 
kuru aizpilda intervētājs, fi ksējot 
dalībnieka atbildes, un uzdevumi, 
kurus dalībnieks veic patstāvīgi 
speciāli tam paredzētā planšetda-
torā.

Pētījums pieaugušo pras-
mju attīstībai 

OECD PIAAC pētījumā aplū-
ko iedzīvotāju prasmes galvena-
jās informācijas apstrādes jomās, 
tostarp lasītpratībā, rēķinātpratī-
bā un problēmu risināšanā. Tās ir 
prasmes, kas nepieciešamas veik-
smīgai dalībai sabiedrības dzīvē, 
spējai iekļauties darba tirgū, parū-
pēties par sevi un saviem tuvajiem.

Pamatojoties uz OECD PIAAC 
rezultātiem, Latvija līdz ar vairāk 
nekā 40 pētījumā iesaistītajām val-
stīm varēs izstrādāt izglītības un 
apmācības programmas pieaugu-
šajiem, lai palīdzētu apgūt trūksto-
šās prasmes.

Latvijā OECD PIAAC īsteno 
ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu 
projektā Nr. 8.3.6.1/16/I/001 „ Da-
lība starptautiskos izglītības pētīju-
mos”. 

Izglītības un zinātnes 
ministrijas 

Komunikācijas nodaļa

LATVIJĀ PĒTA PIEAUGUŠO PRASMES; 
RESPONDENTI SAŅEM UZAICINĀJUMA VĒSTULI

Jau daudzus gadus pēc kārtas, arī 
šajā gadā, Robežnieku pagastā tika 
izsludināts konkurss  „Ziemas pa-
galms”. Vērtēšanai tika ievēlēta ko-
misija šādā sastāvā: Aivars Krūmiņš, 
Irēna Truskovska un Irina Buko. 

Neskatoties uz krīzi un dārgo 
elektrību, daudzi pagasta iedzīvotā-
ji nolēma piedalīties šajā konkursā 
un izrotāja savu sētu, pagalmu un 
daudzdzīvokļu māju logus, lai pirms 
svētkiem iepriecinātu sevi un apkār-
tējos. Tādējādi šie cilvēki radīja svēt-
ku noskaņu savā pagastā. Braucot 
garām tādām mājām, bija patīkami 
vērot krāsainās svētku virtenes, kas 
mirdzēja tumsā. Pat tie, kas dzīvo 
viensētā un tālu no galvenajiem ce-
ļiem, vēlējās dāvāt prieku sev un 
garāmbraucējiem ar savu svētku no-
formējumu un rotājumiem. 

Šogad mūs īpaši pārsteidza Okoļi-
cas ciema iedzīvotāji. Viņi izveidoju-
ši (vai varbūt pareizāk būtu teikt uz-
būvējuši) milzīgu Sniegavīru. Mēs, 
protams, nemērījām to ar mērlenti, 
bet, pēc pirmā acu uzmetiena, tas 
bija aptuveni piecus metrus augsts. 
Šī radošā darba iniciators bija Iv-
ars Kološkins, un viņam palīdzēja 
Nikolajs Koleda, Jurijs Stepiņš un 
Māris Koleda. Komisija nolēma šo 
darbu novērtēt ar visaugstāko atzī-
mi, un privātmāju kategorijā šiem 
iedzīvotājiem tika piešķirta 1. vieta 
un vērtīga balva. Otro vietu ieguva 
Arons Stouns. Pagaidām Robežnie-
ku pagastā viņš nedzīvo pastāvīgi, 
bet atbrauc uz šejieni vasarā un Zie-
massvētku brīvdienās, bet viņš vien-
mēr izrotā savu māju, lapeni un pat 
pirti, uzstādot skaistas iluminācijas. 
Šādā veidā viņš rada svētku gaisotni 
visiem baznīcas draudzes locekļiem, 
kuri, dodoties uz dievkalpojumu, 

pievērš uzmanību šai skaistajai mā-
jai, kas atrodas pretī baznīcai. Un 
trešo vietu ieguva Skuķu ciema ie-
dzīvotāja - Tatjana Stagita. Viņas pa-
galms bija pārvērties par īstu ziemas 
pasaku – visur mirdzēja daudzkrā-
sainas lampiņas. 

Mēs nevarējām nenovērtēt vēl 
četras lauku sētas, kas  spoži spīdēja 
tumsā. Tas ir Ērika Onzula pagalms 
Skuķu ciemā, Edgara Rakovska 
pagalms Krūmaņu ciemā, Natašas 
Šarkovičas pagalms Pleiku ciemā un 
Ināras Plutjakovas pagalms Okolicas 
ciemā. Viņus mēs arī apbalvojām. 

Robežnieku pagastā ir zemnieku 
saimniecība „Zarečje”, kuras saim-
nieki arī izrotāja savu darbavietu 
- fermu un tās pagalmu - Ziemas-
svētku stilā, tādējādi radot svētku 
noskaņu visiem darbiniekiem. Mēs 
piešķīrām viņiem pirmo vietu zem-
nieku saimniecību kategorijā. 

Robežniekos dzīvo aktīvas pen-
sionāres, kas vienmēr iesaistās pa-
gasta sabiedriskajā dzīvē. Viena no 
tām ir Česlava Jeremjonoka. Viņai 
ir dzīvoklis, un katrā viņas mājokļa 
logā mirdzēja dažādas gaismiņas un 
fi gūriņas. Mēs viņai piešķīrām 1. 
vietu daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
ju kategorijā un pasniedzām vērtīgu 
dāvanu. Vēl mēs gribētu atzīmēt arī 
Alīnas Stavro pagalmu un noteikti 
priecājāmies par to, ka dzīve mūsu 
ciematā nemaz nav garlaicīga, bet 
gan jautra un daudzveidīga - pateico-
ties visiem iedzīvotājiem, kuri svēt-
kos izrotā savus logus un pagalmus, 
rada pozitīvu noskaņu un dod mums 
ticību un cerību, ka viss būs labi, 
spilgti un gaiši! Un arī turpmāk viss 
būs atkarīgs tikai no mums! 

Irina Buko, 
komisijas priekšsēdētāja

ZIEMAS PASAKA ROBEŽNIEKU 
PAGASTĀ

Acīgākie Krāslavas novada ie-
dzīvotāji, braucot garām Krāslavas 
dzelzceļa stacijai, jau ir pamanījuši 
liela izmēra zīmējumu uz stacijas 
sienas. Kā un kāpēc tas ir radies, jau-
tājam Astrīdai Leščinskai, remigrāci-
jas koordinatoram Latgalē:

„Lai popula-
rizētu un atbals-
tītu remigrācijas 
ideju, Latgales 
plānošanas re-
ģions jau otro 
gadu pašvaldībās 
rada lielformāta 
zīmējumus „Es 
atgriežos Latga-
lē!”. Reģiona ie-
dzīvotāji un viesi 
jau ir iecienījuši 
īstenotos projektus Daugavpilī, Prei-
ļu, Balvu un Rēzeknes novadā.

Gada nogalē lielformāta zīmējums 
tika prezentēts Krāslavas novadā, 
Krāslavas dzelzceļa stacijā, tas sim-
boliski attēlo iedzīvotāju pārvieto-
šanās iespējas un atgriešanos dzim-
tajā novadā. Kā zināms, vilcienu 
satiksme tiek attīstīta kā galvenais 
pasažieru pārvadāšanas veids, tāpēc 
Latgales plānošanas reģions izsaka 
pateicību Latvijas dzelzceļam par 
atjaunoto maršrutu „Rīga – Indra”, 

pēc 21 gada pārtraukuma, kas ir liels 
atbalsts iedzīvotājiem galvaspilsētas 
sasniegšanai. Ņemot vērā līdzšinējo 
pieredzi ar lielformāta zīmējumiem, 
ir pierādījies, ka tie sniedz pozitīvas 
emocijas un piesaista iedzīvotāju 
uzmanību - tiek iemūžinātas bildes 

un ieliktas sociālajos tīklos, tādējādi 
popularizējot objektu un vietu.”

Aktivitāte notiek Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības ministri-
jas prioritārā pasākuma 2019.-2021. 
gadam „Diasporas likuma normu 
īstenošanai (Atbalsta pasākums re-
migrācijas veicināšanai „Reģionālās 
remigrācijas koordinators”) ietvaros.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada 

Attīstības nodaļas vadītāja
Autores foto

DĀVANA KRĀSLAVAS NOVADA 
IEDZĪVOTĀJIEM UN VIESIEM
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SPORTS

29. decembrī Krāslavas novada 
Sporta skola sadarbība ar Krāslavas 
novada pašvaldību un Krāslavas no-
vada pašvaldības Izglītības pārvaldi 
rīkoja pasākumu, kurā tika sumināti 
labākie novada sportisti. Pasākumā 
piedalījās sportisti, kuri bija izcīnīju-
ši godalgotas vietas gan Baltijas val-

stu sacensībās, gan Latvijas čempio-
nātos, kā arī daudzveidīgās Latgales 
un valsts mēroga sacensībās. Tika 

sasniegti izcili rezultāti un godam 
pārstāvēts Krāslavas novads.

Vieglatlētikas nodaļā par jaunat-
nes laureātiem tika sumināti sportis-
ti gan no Krāslavas, gan no Dagdas. 
Tika apbalvoti: Evelīna Krista Sit-
nika, Rihards Sitniks, Dēvids Geks, 
Artjoms Jemeļjanovičs, Vjačeslavs 

Tračums, Vladislavs Tračums, 
Anastasija Apenko, Santa Ostrovs-
ka, Bernadetta Podjava, Inta Kara-

baņa, Dmitrijs Adamovičs, Milena 
Kovaļova, Ieva  Murāne, Undīne 
Goligina, Aleks Ozoliņš, Sandra 
Dimpere, Maksims Giruckis, Luīze 
Kromāne, Arnis Dimpers, Adriana 
Plakoša, Valērija Ovčinko, Ernests 
Ļoļāns,  Raivis Platacis, Artūrs 
Nagļa, Juris Pauliņš, Lolita Lipšāne 
un Kārlis Utkins.

Audzēkņus trenē Krāslavas no-
vada Sporta skolas vieglatlētikas 
treneri: Inna Radeviča, Inese Um-
braško, Vija Nipere, Jevgēnijs Du-
bovecs un Jevgēnijs Igaunis.

Distanču slēpošanas nodaļā par 
laureātiem kļuva Adriāna Šumins-
ka, Valērija Burceva, Martīne Djat-
koviča, Jana Volka, Evija Radivins-
ka, Ariāna Tribisa, Gregors Pauliņš, 
Mārtiņš Severīns Vecelis, Artemijs 
Kozačuks un Evija Avsjuķeviča. 
Sportistus trenē: Ilona Vanaga, Na-
tālija Kovaļova un Ojārs Vanags.

Ložu šaušanas nodaļā par jaunat-
nes laureātiem kļuva Aļģis Berest-
nevs, Lija Ignatjeva, Laura Putne 
un Milena Timergalejeva. Audzēk-
ņus trenē šaušanas treneris Sergejs 
Šveds.  

Brīvās cīņas nodaļā par laureā-
tiem kļuva Viktorija Dimbovska, 
Vjāčeslavs Burcevs, Renāts Gonča-
ronoks un Everts Toporkovs, kurus 
trenē Jevgēnijs Tarvids.

Basketbola nodaļā par laureātiem 
kļuva Edvards Kristens Silajānis, 
Rinalds Timma un Lauris Pļave-
nieks. Audzēkņus trenē Raitis Tim-
ma.

Futbola nodaļā par laureātiem 
kļuva U-12 komanda: Tomass 
Bergs, Aigars Bobičs, Bogdans 
Murāns, Gļebs Šlapins, Artjoms 
Križanovskis, Rihards Leikums, 
Anrī Aleksandrovičs, Orudz Rahi-
movs, Ņikita Minkevičs un Omars 
Rahimovs. Komandu trenē Vadims 
Atamaņukovs.

Ilona Vanaga,
Krāslavas novada 

Sporta skolas metodiķe
Arta Upenieka foto

KRĀSLAVAS NOVADA 
SPORTA SKOLAS LAUREĀTS 2022

Pirmā mācību semestra beigās, 22. 
decembrī, Krāslavas ģimnāzijā nori-
sinājās viens no skaistākajiem sporta 
pasākumiem - „Ziemassvētku volej-
bola turnīrs 2022”. Sacensības tika 
organizētas kā sporta svētku diena, 
kura pulcināja 16 komandas, vienlai-
kus darbojoties Krāslavas ģimnāzi-
jas un Krāslavas Sporta skolas zālē.

8.-9. klašu grupā piedalījās zēnu 
un meiteņu komandas no Krāslavas 
ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru 
v.n. poļu pamatskolas, Dagdas vidus-
skolas. Dagdas vidusskolas meiteņu 
komanda kļuva par uzvarētājām un 
tika apbalvota ar kausu, Varavīksnes 
vidusskolas komanda izcīnīja otro 
vietu, Krāslavas ģimnāzijas meite-
nes ieguva 3.vietu. Savukārt zēnu 
konkurencē Varavīksnes vidusskolas 
komanda izcīnīja kausu, Krāslavas 
ģimnāzijas komanda ierindojās otra-
jā vietā, bet Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
poļu pamatskolas komanda ieguva 
trešo vietu.

Kā neatņemama „Ziemassvētku 
volejbola turnīrs 2022” sastāvdaļa 
bija „Apakšiņu” konkurss. Par uzva-
rētājiem konkursā 8.-9. klašu grupā 
kļuva Reinis Krumpāns (Krāsla-
vas ģimnāzija) un Arina Hološina 
(Krāslavas Varavīksnes vidusskola), 
bet vecākajā grupā Marija Patrīcija 
Kovaļevska (Krāslavas ģimnāzija) 
un Andrejs Puzanovs (Dagdas vi-

dusskola).
Aizraujošas, intrigu pilnas spē-

les norisinājās starp vecāko klašu 
Krāslavas novada vispārizglītojošo 
skolu un pieaicinātajām Profesionā-
lās izglītības kompetences centra Rī-
gas Valsts tehnikuma (PIKC RVT) 
Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju 
centra, Krāslavas ģimnāzijas absol-
ventu, skolotāju un skolēnu vecāku 
volejbola komandām. Četru sieviešu 
komandu konkurencē ar uzvarētāju 
kausu tika apbalvota Krāslavas ģim-
nāzijas absolventu komanda, Krāsla-
vas ģimnāzijas jaunietes ierindojās 
otrajā, bet Varavīksnes vidusskolas 
komanda trešajā vietā.

Jāatzīmē, ka vīriešu konkuren-
cē piedalījās sešas komandas! Par 
čempioniem Krāslavas ģimnāzijas 
„Ziemassvētku volejbola turnīrs 
2022” kļuva Krāslavas ģimnāzijas 
absolventu komanda. Otrajā pozī-
cijā ierindojās skolotāju un vecāku 
komanda, trešo vietu ieguva Dagdas 
vidusskolas komanda.

Ziemassvētku volejbola turnīru 
organizēja Krāslavas ģimnāzijas 
sporta skolotāji, sacensību galvenais 
tiesnesis bija ģimnāzijas KVĢ ab-
solvents Imants Vilmanis.

Natālija Raudive 
un Dmitrijs Duškins,
Krāslavas ģimnāzijas 

sporta skolotāji

KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJAS 
„ZIEMASSVĒTKU VOLEJBOLA 

TURNĪRS 2022”

8. decembrī Krāslavas novada 
Sporta skolas zālē notika basketbo-
la sacensības skolēniem. Vidussko-
las grupā sacentās Krāslavas ģim-
nāzijas un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas jauniešu komandas. 
Par uzvarētājiem kļuva Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas skolēni.

2007.-2008. g. dzim. jauniešu 
grupā sacensībās piedalījās četras 
komandas: Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola, Krāslavas ģimnāzija 
(divas komandas) un Robežnieku 
pamatskola. Pirmo vietu izcīnīja 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

skolēni, otro vietu ieguva Krāsla-
vas ģimnāzijas pirmā komanda, bet 
trešajā vietā ierindojās Krāslavas 
ģimnāzijas otrā komanda.

C vecuma meiteņu grupā par 
uzvarētājām kļuva Krāslavas ģim-
nāzijas komanda, bet otrajā vietā 
ierindojās Robežnieku pamatsko-
las komanda. Šajā vecuma grupā 
ārpus konkursa spēlēja arī Indras 
pamatskolas meiteņu komanda, 
kura uzrādīja labu sniegumu.

Ilona Vanaga,
Krāslavas novada 

Sporta skolas metodiķe

BASKETBOLA DIENA

Šogad Krāslavas novada iedzī-
votāji tika aicināti piedalīties sa-
censībās „Sporto sev un Latvijai 
attālināti - 2022!”, kurās ikviens 
sportot gribētājs varēja skriet sev 
ērtā laikā un tempā, kā arī katra 
skrējiena distancei bija jābūt vis-
maz vienu kilometru garai. Daudzi 
dalībnieki piedalījās sacensībās 
pirmo reizi.

Krāslavas novada pašvaldības ie-
dzīvotāji laika posmā no 26. oktob-
ra līdz 20. novembrim kopā noskrē-

ja 1258,28 km. Vairāki sacensību 
dalībnieki veica savus garākos skrē-
jienus tieši 18. novembrī, kā arī visi 
dalībnieki veltīja savus sportiskos 
sasniegumus Latvijas Republikas 
proklamēšanas 104. gadadienai.

Rezultāti pieejami www.krasla-
vasvestis.lv.

Ar godalgotu vietu ieguvējiem 
sazināsimies individuāli.

Diāna Vanaga,
biedrības „SPORTISTS” 

valdes locekle

NOSLĒDZĀS SACENSĪBAS 
„SPORTO SEV UN LATVIJAI 

ATTĀLINĀTI – 2022!”2022. gada 16. decembrī un 29. 
decembrī notika Administratīvās 
komisijas sēdes, kurās tika izska-
tītas 20 administratīvo pārkāpumu 
lietas:

par Enerģētikas likuma 118. pan-
ta otrās daļas pārkāpšanu personai 
tika uzlikts naudas sods 25,00 EUR 
apmērā;

par Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 77. panta otrās daļas pārkāp-
šanu piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis 2 nepilngadīga-
jiem - izteikts brīdinājums (katram);

par Bērnu tiesību aizsardzības li-

kuma 83. panta otrās daļas pārkāp-
šanu 2 personām tika izteikts brīdi-
nājums (katrai);

par Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 81. panta pārkāpšanu piemē-
rots audzinoša rakstura piespiedu 
līdzeklis nepilngadīgajam - izteikts 
brīdinājums;

par Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 78. panta pirmās daļas pār-
kāpšanu piemērots audzinoša rak-
stura piespiedu līdzeklis 2 nepiln-
gadīgajiem - izteikts brīdinājums 
(katram);

par Dzīvnieku aizsardzības liku-

ma 58. panta pārkāpšanu personai 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR 
apmērā;

par Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 78. panta otrās daļas pārkāp-
šanu  piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis 11 nepilngadī-
gajiem - izteikts brīdinājums (kat-
ram).

Administratīvās komisijas nā-
kamā sēde tiks sasaukta pēc ne-
pieciešamības Krāslavas novada 
pašvaldības 20. kab. (Rīgas ielā 51, 
Krāslavā).

Administratīvā komisija

ADMINISTRATĪVĀS KOMISIJAS 
DECEMBRA SĒDES

NOVADA DOME INFORMĒ


