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Klāt ir pavasaris, un nu jau 
piecpadsmito gadu tas ir arī 
starts Krāslavas novada pašval-
dības projektu konkursam „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi 2023”.

Konkursa rīkotājs: 
Krāslavas novada pašvaldība.

Konkursa mērķis: 
paaugstināt Krāslavas nova-

da iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
un līdzdalību, iesaistot vietējos 
iedzīvotājus savu ideju formu-
lēšanā un īstenošanā novada at-
tīstībai.

Konkursā projektu pieteiku-
mu var iesniegt neformālas ie-
dzīvotāju grupas un sabiedris-
kas organizācijas (biedrības vai 
nodibinājumi). Projektu koman-
dām jāiesniedz pašu izstrādāts 
projekts, kas saistīts ar dzīves 
kvalitātes uzlabošanu Krāslavas 
novadā un ko projekta komanda 
spēj īstenot publiski pieejamu 
vietu labiekārtošanai pēc prin-
cipa „Darām paši”.

Konkurss tiek izsludināts 
2023. gada 1. martā, un pro-
jektu pieteikumi tiks pieņem-
ti līdz 2023. gada 31. martam 
plkst.12.00.

Projektu īstenošanas laiks: 
2023. gada 1. jūnijs – 30. sep-

tembris.

Pieejamais finansējums – 
maksimālais atbalsts vienam 
projektam ir 1000 eiro. Projek-
tiem virs 500 eiro nepieciešams 
vismaz 10% līdzfinansējums.

Lai pieteiktos konkursam, 
projekta pieteicējam ir rūpīgi 
jāiepazīstas ar konkursa noli-
kumu un pašvaldībā jāiesniedz 
šādi dokumenti:

aizpildīta konkursa pieteiku-
ma veidlapa (1. pielikums);

attiecīgās saskaņojuma lapas, 
ja projekta īstenošana paredzēta 
kopīpašumā (2. pielikums) vai 
pašvaldības valdījumā (3. pieli-
kums) esošā teritorijā;

papildu informācija - skices, 

plānus, esošās situācijas fotog-
rāfijas utt.

Cauršūtu konkursa pieteiku-
mu var iesniegt pašvaldībā per-
sonīgi, nosūtīt pa pastu, atstāt 
pasta kastē pie Krāslavas nova-
da pašvaldības vai pie Dagdas 
Klientu apkalpošanas centra, 
vai iesniegt e-parakstītu uz e-
pastu: dome@kraslava.lv. Kon-
kursa pieteikuma elektroniskā 
forma iesniedzama datu nesējā 
kopā ar oriģinālo pieteikumu 
vai nosūtāma uz e-pastu: attis-
tiba@kraslava.lv.

Detalizētāka informācija par 
to, kā iesniegt projekta pietei-
kumu, pieejama konkursa no-
likumā un tā pielikumos, kas 
atrodami pašvaldības tīmekļ-
vietnēs www.kraslava.lv un 
www.kraslavasvestis.lv, vai sa-
ņemami, nosūtot pieprasījumu 
uz e-pasta adresi: attistiba@
kraslava.lv .

Ikviens, kam ir radušies jautā-
jumi par konkursu, pieteikumu 
aizpildīšanu vai projektu īste-

nošanu, tiek aicināts sazināties 
ar konkursa rīkotāja kontakt-
personām – Krāslavā (Ināra, 
tālr.29185871) vai Dagdā (Olga, 
tālr. 27172941), kā arī rakstot 
uz attistiba@kraslava.lv.

Lai sirds silti un iedvesmojoši 
projekti!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada 

pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāja

Pielikumi pieejami pašvaldī-
bas tīmekļvietnēs - www.krasla-
va.lv; www.kraslavasvestis.lv:

Konkursa nolikums
Pielikums Nr.1 „Projekta pie-

teikuma forma”
Pielikums Nr.2 „Saskaņojums 

ar daudzstāvu mājas iedzīvotā-
jiem” (ja attiecas)

Pielikums Nr.3 „Saskaņojums 
ar pašvaldību” (ja attiecas)

Pielikums Nr.4 „Atskaites 
forma”

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA TRADICIONĀLO PROJEKTU 
KONKURSU „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
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Kā liecina arhīva dokumenti, 
ceļš uz pilsētas tiesību piešķir-
šanu nav bijis viegls un tas aiz-
sākās jau 4 gadus pirms pilsētas 
statusa iegūšanas.

Jau 1919. gada 18. augustā 
Tautas padomes sēdē tika pie-
ņemti pagaidu noteikumi par 
pilsētu domnieku vēlēšanām: 
„Krāslava, tolaik Kreslava, tika 
minēta kā pilsēta ar 12 domnie-
kiem. Bet tā kā šai apdzīvotai 
vietai pilsētas tiesības līdz tam 
nav bijušas piešķirtas un tās te-
ritorija nebija izslēgta no apriņ-
ķa robežām, tad še nodibināta 
vispirms miesta pašvaldība un 
Iekšlietu ministra apstiprinātas 
miesta robežas publicētas „Val-
dības Vēstnesī” Nr. 283, 1921. 
g. 14. decembrī.” Jāpiebilst, ka 
Iekšlietu ministrijas Pašvaldī-
bas departaments 1920. gada 
29. maija vēstulē Daugavpils 
apriņķa valdei ziņoja: „Atsau-
coties uz to, ka minētie miesti 
ir uzņemti pilsētas sarakstā par 
pilsētu domnieku vēlēšanām, no 
18. augusta 1919. gada, nevar 
tikt uzskatīti par pilsētām, jo tur 
esot runa tikai par nākošām pil-
sētām.”

Tolaik Krāslavas miests ietil-
pa Daugavpils apriņķī un atra-
dās tiešā tā pārraudzībā, tādēļ 
pilsētas statusa piešķiršanas 
jautājumā lielākās domstarpības 
bija tieši ar Daugavpils apriņ-
ķa valdi. Tā, piemēram, 1920. 
gada 31. decembrī Daugavpils 
apriņķa valdes pašvaldības no-
daļa ziņojumā Iekšlietu ministri-

jas Pašvaldības departamentam 
norādīja, ka „Krāslavas miestā 
iedzīvotāju ir tikai apmēram 
3900, rūpniecības nav gandrīz 
nekādas, tirdzniecība ir attīstīta 
ļoti vāji, miests vispārīgi nopos-
tīts un nav spējīgs tagadējā brīdī 
uzturēt savu dzīvi; skolas uztur 
un medicīnisko palīdzību sniedz 
vienīgi apriņķa valde, budžets 
par 1920. gadu galvenokārt bals-
tīts uz ienākumiem vienīgi no 
tirgus plačiem, tas pierāda, ka 
miestam nav vajadzīgā ienāku-
ma avota. Apriņķa valde nolemj, 
ka pilsētas tiesību piešķiršana 
Krāslavas miestam nav vēlama 
un pielaižama.” Līdzīga satu-
ra atbildes vēstuli Daugavpils 
apriņka valdei 1921. gada 14. 
janvārī rakstīja arī Pašvaldības 
departaments: „Iekšlietu minis-
trijas Pašvaldības departaments 
piekrīt apriņķa valdei, ka tagad 
vēl nav iemesla Krāslavas mies-
tam dot pilsētas tiesības un izteic 
cerību, ka miesta pašvaldības ie-
kārta nebūs par kavēkli miesta 
uzplaukšanai.”

Tomēr gan Krāslavas miesta 
pašvaldība, gan tās iedzīvotāji 
vairākkārt griezās pie valdības 
iestādēm, lai Krāslavas miestam 
piešķirtu pilsētas tiesības.

Kā norādīts 1922. gada 15. 
janvāra Krāslavas miesta valdes 
ziņojumā „Par pilsētas tiesību 
piešķiršanas vajadzību Krāsla-
vas miestam”: „Jautājums par 
pilsētas tiesību vajadzību mūsu 
miesta pašvaldībai ir nodarbi-
nājis domnieku prātus jau sen, 

bet tagad sakarā ar 1922. gada 
budžeta sastādīšanu tas parādī-
jās visā savā asumā.” Vislielā-
kās domstarpības bija ar Dau-
gavpils apriņķa valdi fi nanšu 
jautājumu dēļ, proti, lielākā 
nodokļu ieņēmumu daļa nonā-
ca nevis Krāslavas miestam, 
bet Daugavpils apriņķa valdei, 
kas ierobežoja miesta saimnie-
cisko attīstību. Ziņojumā tiek 
norādīts, ka „Krāslavas dome 
nolemj vienbalsīgi lūgt valdību 
piešķirt Krāslavai pilsētas tiesī-
bas. Dome pilnvaro miesta val-
des locekļus J. Budņacki un M. 
Rabinoviču personīgi pārstāvēt 
augšminēto domes lūgumu pie 
attiecīgām valdības iestādēm.”

1922. gada 19. februārī Krāsla-
vas miesta dome iesūtīja lēmu-
mu Satversmes Sapulces Pašval-
dības komisijai, norādot, ka „pēc 
iedzīvotāju skaita, apm. 5000 un 
pēc sava ģeogrāfi skā stāvokļa 
Krāslava, salīdzinot ar citām pil-
sētām, ir ļoti ievērojams punkts, 

mēs lūdzam Satversmes Sapul-
ces pašvaldības komisiju pie-
šķirt Krāslavai pilsētas tiesības.”

Viens no svarīgākajiem noti-
kumiem pilsētas tiesību piešķir-
šanas jautājumā bija 1922. gada 
10. jūlijs, kad Krāslavu ar savu 
ierašanos pagodināja Satversmes 
Sapulces prezidents J. Čakste un 
savas vizītes laikā iepazinās ar 
Krāslavas miesta apstākļiem un 
vajadzībām, starp kurām visne-
pieciešamākā bija vajadzība pie-
šķirt Krāslavai pilsētas tiesības. 
Šo faktu apstiprina arī vēl viens 
arhīva dokuments, kurš datēts ar 
1939. gada 12. janvāri: Krāsla-
vas fotogrāfa Movšas Rogaļska 
lūgums Krāslavas pilsētas valdei 
izsniegt apliecību. Tajā M. Ro-
gaļskis norāda, ka „mana foto-
grāfi ja pastāv tik ilgi un to aplie-
cina manis izpildītie darbi, kuri 
arī redzami pilsētas valdē: biju-
šā Valsts prezidenta J. Čakstes 
apmeklējuma fotogrāfi ja, Z.A. 
Meierovica un pirmās Krāslavas 
domes fotouzņēmumi.”

Pēc savas vizītes Krāslavā 
Latvijas Satversmes sapulces 
prezidents J. Čakste 1922. gada 
21. augustā sniedza atbildi Iekš-
lietu ministrijas Pašvaldības 
departamentam: „Ierosinātā jau-
tājumā par pilsētas tiesību pie-
šķiršanu Krāslavai ieskatu par 
pienākumu ziņot Jums, ministra 
kungs, ka šī miesta iedzīvotāji 
griezās tanī lietā arī pie manis, 
kad es pagājušā mēnesī apmek-
lēju to valsts nomali, un cik man 
bija izdevība iepazīties ar miesta 

apstākļiem, tad varēju nākt pie 
slēdziena, ka minētais ierosinā-
jums patiešām pelna ievērību un 
būtu pabalstāms.”

1922. gada 7. septembrī tika 
pieņemti Noteikumi par pilsētas 
tiesību piešķiršanu Krāslavas 
miestam un laikrakstā „Valdības 
Vēstnesis” publicēti 1922. gada 
22. septembrī Nr. 213. Tā paša 
gada 14. decembrī Pašvaldības 
komisijas sēdes protokolā Nr.2 
tika norādīts, ka „J. Veržbickis 
sniedz sīkāku ziņojumu attiecī-
bā uz 16. jūlija likumu kārtībā 
izdotiem noteikumiem par pilsē-
tu tiesību piešķiršanu Krāslavas 
miestam, pie kam aizrāda, ka no-
teikumi atstājami spēkā. Viņu iz-
došana notikusi saskaņā ar mies-
ta iedzīvotāju izteikto vēlēšanos, 
pret kuru arī no apriņķa valdes 
netiek iebildumi celti. Komisija 
nolemj, ka valdības izdotie no-
teikumi nav grozāmi un atstāja-
mi spēkā.”

Turpinājums sekos
Latvijas Valsts vēstures 

arhīva materiālus apkopoja 
Baiba Mileika,

Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja
vēstures speciāliste

Jāņa Čakstes attēls no 
www.president.lv

CEĻŠ UZ PILSĒTAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU UN PREZIDENTA VIZĪTE KRĀSLAVĀ

KRĀSLAVAS PILSĒTAI – 100. PILSĒTAS NOSAUKUMS
Šogad, 16. aprīlī, Krāslavai ap-

rit 100 gadi kopš piešķirtas pilsē-
tas tiesības. Balstoties uz Latvijas 
Valsts vēstures arhīva materiā-
liem, publicēsim būtiskākos vēs-
tures faktus, kliedējot daudzus 
mītus par mūsu pilsētas vēsturi. 
Iesākumā piedāvājam nelielu ie-
skatu par pilsētas nosaukumu.

Dažādos vēstures posmos 
Krāslavas nosaukums ir bijis at-
šķirīgs: Kraslaw, Креславль, 
Kreslawka, Kreslava, Krōslova, 
Kruoslova, Krāslava.

Vēl 1920. gadā tiek lietotas da-
žādas miesta nosaukuma formas, 
kas valsts iestādēm rada neskaid-
rības un pārpratumus. Tā, piemē-
ram, 1920. gada 27. augustā Sa-
tiksmes ministrijas pasta telegrāfa 
virsvaldes vēstulē, kura adresēta 
Iekšlietu ministrijas administratī-
vajam departamentam, ir rakstīts: 
„Latgales lietu departaments savā 
šī g. 9. janvāra rakstā Nr. 60127 
paziņo Latgales pilsētu, miestu 
un pagastu nosaukumus latviešu 
valodā, starp kuriem ir arī miesta 
nosaukums „Kroslowa”. Tagad 
turpretī Latgales apgabala priekš-
nieks raksta, ka šo miestu sauc 
“Kraslowa”. Ievērojot šo nosau-
kumu nesaskaņu, virsvalde lūdz 
paziņot, kurš no viņiem būtu pa-
reizais.”

1920. gada 4. septembrī Pašval-
dības departaments lūdz Krāslavas 
miesta valdei, pēc Administratīvā 

departamenta 31.08.1920. raksta 
Nr. 10737 uzdevuma, „usmeklet 
pehz wezeem dokumenteem un 
pasiņot meesta ihsto nosaukumu”. 
Te jāpiebilst, ka visi par šo tēmu 
arhīvā pētītie dokumenti rakstīti 
vecajā ortogrāfi jā, bet turpmāk 
vieglākai teksta satura uztverei 

izmantosim mūsdienu latviešu va-
lodas ortogrāfi ju.

Krāslavas miesta valde ziņo 
Iekšlietu ministrijas pašvaldības 
departamentam adresētajā vēs-
tulē Nr. 2184 par to, ka 1920. 
gada 6. septembra miesta valdes 
sēdē ir pieņemts, ka „miesta pa-

reizais nosaukums ir Kreslava”. 
Vēstuli parakstīja miesta valdes 
priekšsēdētājs F. Miltovičs. Lat-
gales apgabala priekšnieks šim 
viedoklim nepiekrīt un raksta vēs-
tuli Iekšlietu ministrijai: „Ziņoju, 
ka miesta valdes domas nav uz 
neko pamatotas un ir nepareizas. 
Atvasinājums „Kreslaw” nāk no 
poļu un krievu nosaukuma, ka-
mēr latviski miesta nosaukums 
ir „Kraslowa” (latgaliešu izrunā 
- „Kroslowa”), tāpēc arī uzdevu 
miesta valdei, līdz šī jautājuma zi-
nātniskai noskaidrošanai, pieturē-
ties pie nosaukuma „Kraslowa””. 
Latgales apgabala priekšnieks 
pasvītro, ka līdz šim latviskais 
miesta nosaukums netika lietots 
un ka visa miesta valde sastāv no 
cittautiešiem, kuri latviski runāt 
neprot. Tiešām, pēc 1925. gada 
tautas skaitīšanas datiem Krāslavā 
dzīvoja 1716 ebreji, 984 poļi, 833 
latvieši, 445 krievi, 428 baltkrievi, 
79 pārējo tautību pārstāvji.

1920. gada 21. septembrī Iekš-
lietu ministrijas Pašvaldības de-
partaments raksta vēstuli Izglītī-
bas ministrijai ar lūgumu dot savu 
atsauksmi Kreslavas miesta pa-
reiza nosaukuma lietā. Savukārt, 
Izglītības ministrija 23. septembrī 
pāradresē vēstuli Latvijas Augst-
skolai. Un 27. septembrī Latvijas 
Augstskolas Valodnieciski-fi lozo-
fi skā fakultāte dod atbildi: „Sa-
karā ar no Jums piesūtīto rakstu 

no 23/IX 1920 Nr. 12832 Valod-
nieciski- fi lozofi skā fakultāte pa-
godināts paziņot, ka pēc minētā 
jautājuma apspriešanas fakultātes 
sēdē 25-IX fakultāte atzina no vi-
sām pievestām Krāslavas pilsētas 
nosaukuma formām par pareizā-
ko nosaukumu Krāslava, latga-
liešu - Krōslova, vecā ortogrāfi jā 
Krahslawa”. Vēstuli parakstīja 
fakultātes dekāns Jānis Endzelīns, 
sekretārs E.Blesse. Dokuments 
apzīmogots ar Latvijas augstsko-
las Valodnieciski-fi lozofi skās fa-
kultātes apaļo zīmogu.

1920. gada 6. oktobrī Iekšlietu 
ministrijas Pašvaldības departa-
ments dara zināmu miesta valdei 
Latvijas Augstskolas Valodnie-
ciski-fi lozofi skās fakultātes atzi-
numu par pareizo miesta nosau-
kumu – „Krāslava”. Jāpiebilst, ka 
dokumenta virsrakstā miesta no-
saukums rakstīts ar garo patskani 
–ā vecajā ortogrāfi jā – Krahslawa. 
Šo faktu varētu izskaidrot ar to, ka 
tolaik latviešu valodas ortogrāfi ja 
vēl bija attīstības procesā un tikai 
1922. gada 24. maijā valdība iz-
deva likumu par jauno ortogrāfi ju.

Arhīva dokumentus apkopoja 
Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja 

galvenā krājuma glabātāja 
Alla Lomanovska

Fotogrāfi jas 
no Krāslavas Vēstures 

un mākslas muzeja krājuma
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Krāslavas Vēstures un māks-
las muzejam šī gada februāra 
pēdējā nedēļa iesākās ar priecī-
gu ziņu – Valsts Kultūrkapitāla 
fonds mērķprogrammā „Muzeju 
nozares attīstības programma” 
projektu konkursā atbalstīja arī 
mūsu muzeja pieteikto projektu 
„Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja izstādes „Krāslavas pil-
sētai 100. Dzimuši Krāslavai” 
baneru izgatavošana”. Piešķir-
tais finansējums ir 1000 eiro.

Īstenojot projektu, tiks izvei-
doti 24 izstādes baneri, aktuali-
zējot un izgaismojot nozīmīgā-
kos Krāslavas pilsētas vēstures 
posmus 100 gadu garumā, sākot 
no 1923. gada 16. aprīļa, kad 
Krāslavas miestam tika piešķir-
tas pilsētas tiesības. Izstādes 
24 baneri būs papildinājums 
izstādes priekšmetiskajai da-
ļai, izveidojot vienotu stāstu 
par mūsu pilsētu, pievēršoties 
personālijām un akcentējot per-
sonību lomu Krāslavas pilsētas 
vēsturē. Baneru tehniskais risi-
nājums un to ērtā transportēšana 
ļaus tos izmantot arī ilgtermiņā, 
sadarbojoties ar citām kultūras 

un izglītības iestādēm.
Izstādes „Krāslavas pilsētai 

100. Dzimuši Krāslavai” atklā-
šana paredzēta šī gada 16. aprīlī 
un ar to iesāksies Krāslavas pil-
sētas simtgades jubilejas svinī-
go pasākumu cikls.

Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja
vēstures speciāliste

TOP KRĀSLAVAS SIMTGADEI 
VELTĪTA IZSTĀDEVārds „sanatorija” ir svešvārds, 

kura saknes ir latīņu valodā un 
kura nozīmi skaidro šādi – ārst-
niecības iestāde, kurā slimnieku 
ārstēšanai izmanto galvenokārt 
dabiskos līdzekļus (klimatu, mi-
nerālūdeņus u. c.) kopā ar fi ziote-
rapiju, diētisko uzturu u. tml.

Slimnīca ir pati nopietnākā 
ārstniecības iestāde, kur pacienti 
nokļūst akūtos gadījumos, ievēro 
ārstu noteikto režīmu, dzer table-
tes, saņem potes, arī nokļūst uz 
operāciju galdiem.

Kūrorti ir nebēdnīgākā ārstnie-
cības iestāde, kur cilvēki ierodas 
atjaunot spēkus, veselīgi padzī-
vot kādu laiku, bet pie reizes arī 
baudīt dabu, mākslu un patīkamu 

kompāniju.
Sanatorijas nav ne kūrorti, ne 

slimnīcas. Var teikt arī otrādi – 
sanatorija ir nedaudz kūrorts un 
mazlietiņ slimnīca.

Agrākos laikos ļoti izplatīta 
kaite bija dilonis jeb plaušu tu-
berkuloze. Lai veiksmīgi ārstētu 
šo slimību, nepietiek tikai ar tab-
letēm un spēcinošu uzturu, ļoti 

svarīga nozīme bija āra gaisam, 
kuru slimnieki elpo.

20. gs. 20. gadu beigās Latvi-
jā bija 14 sanatorijas, bet nevie-
na no tām nebija Latgalē. 1929. 
gadā Daugavpils apriņķa valde 
uzņēmās iniciatīvu izveidot Lat-
galē pirmo sanatoriju. Tika mek-
lēts fi nansējums, domāts, kurā 
vietā sanatoriju ierīkot, jo vietai 
sanatoriju gadījumā ir primāra 
nozīme.

Bija nepieciešams tīrs, sauss, 
priežu koku bagātināts gaiss!

1930. gadā tika atrisināti fi -
nansiālie un administratīvie jau-
tājumi, sākās sanatorijas izbūve, 
1931. gadā šī ārstniecības iestāde 
uzņēma pirmos sirdzējus[1].

Sanatoriju iekārtoja Krāslavā. 
„Sanatorija uzcelta priežu mežā 
uz augsta Daugavas krasta. Kaut 
maza, bet glīti un praktiski ierī-
kota. [..] Darbojas vairākas mā-
sas un masieres. Pastāv arī rent-
gena kabinets, diatermija, kalna 
saule un citas labierīcības.”[2]

Sanatorijā varēja vienlaikus 
ārstēties 20 slimnieki, maksa par 

būšanu sanatorijā nebija no lēta-
jām. 1931. gada vasarā Daugav-
pils apriņķa lauku iedzīvotājiem 
bija jāmaksā 5,10 lati dienā, bet 
pilsētniekiem un citu apriņķu ie-
dzīvotājiem 6,90 lati dienā. Tajā 
laikā Krāslavas tirgū pudu kviešu 
miltu varēja nopirkt par 4,80 Ls, 
sivēnu par 5 Ls, litru krējuma par 
0,70 Ls[3]. Jāpiebilst, ka vēlākos 
gados sanatorijas iemītniekiem 
cenas kļuva krietni draudzīgākas.

Par jaunizveidotās sanatorijas 
priekšnieku tika iecelts Daugav-
pils apriņķa ārsts Jēkabs Kret-
cers. Viņa specializācija bija sirds 
un plaušu slimības. Viņš bija arī 
Daugavpils cietuma ārsts, vadīja 
dziedniecību Poguļankas kūrortā, 
tādēļ  droši vien bija labākā kan-
didatūra vadīt Krāslavas sanato-
riju. 1929. gadā Jēkabs Kretcers 
tika apbalvots ar 5. šķiras Triju 
Zvaigžņu ordeni – par priekšzī-
mīgu ārsta darbu Daugavpils cie-
tumā.

Līdz Otrajam pasaules karam 
Krāslavas sanatorija bija Latga-
lē vienīgā šāda tipa ārstniecības 
iestāde. Bija plāni līdzīgu, lielu 
sanatoriju izveidot Veczosnā, 
taču šī iecere tā īsti nerealizējās. 
Arī Krāslavas sanatoriju gribēja 
paplašināt, taču vienmēr atradās 
kāds iegansts vai cita prioritāte, 
lai tas tā nenotiktu. Piemēram, 
1938. gadā bija paredzēts „celt 
Krāslavā jaunu sanatorijas ēku, 
bet šo projektu atlika un nolē-
ma Dagdā celt jaunu slimnīcas 
ēku”[4].

Latgalē tobrīd bija 18 ārstnie-
cības iestādes, Krāslavas sanato-
rija bija viena no tām. 1938. gadā 
Krāslavas sanatorijā ārstējās 92 
slimnieki, pavadot tanī kopumā 7 
000 dienu[5].

Bija daži tādi slimnieki, kuri 
pēc sanatorijas nebrauca mājup, 
bet palika dzīvot Krāslavā, jo 
juta, ka šejienes gaiss, daba un 
viss pārējais ir tas, kas viņiem vi-
tāli nepieciešams.

KRĀSLAVAS SANATORIJA

1941. gada jūnija beigās-jūlija sā-
kumā apkārt Krāslavai un pašā pil-
sētā vairākas dienas notika niknas 
kaujas. Kā institūcija Krāslavas sa-
natorija beidza pastāvēt 1941. gadā.

Desmit gadu laikā daudzi slim-
nieki no visas Latvijas Krāslavas 
sanatorijā uzlaboja savu veselību, 
atveseļojās. Šī vieta, šeit sastaptie 
cilvēki spilgti palika gan viņu, gan 
viņu tuvinieku atmiņā.

Sanatorijas ēka ir saglabājusies 
līdz mūsdienām. Kā skaidro Krāsla-
vas muzeja darbinieki, tā ir aiz slim-
nīcas, šobrīd apšūta ar plastikātu.

Valentīns Lukaševičs, 
kultūrvēsturnieks

Foto no autora personīgā arhīva

[1] Latvijas Republikas IV Saei-
mas stenogrammas. I un ārkārtējā 
sesija – Rīga: Latvijas Republikas 
Saeima, 1931., 390. lpp.

[2] V–ers. Pirmā sanatorija 
Latgalē // „Latvijas Kareivis”, 
31.07.1931.

[3] Lauksaimnīcības ražojumu 
cenas // „Latgolas Zemkūpis”, 

1931., Nr.7.–8.

[4] Dagdā cels jaunu slimnīcu // 
„Rīts”, 24.08.1938.

[5] Veselības aizsardzības darbs 
ievirzīts pareizās sliedēs // „Latga-
les Vēstnesis”, 12.05.1939.
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Uz vokālās mūzikas konkursa 
„Balsis 2023” 1. kārtas norisi feb-
ruāra pēdējā dienā Krāslavas Bēr-
nu un jauniešu centrā sanāca un 
sabrauca ap pus simta pasākuma 
dalībnieku – izglītības iestāžu vo-
kālo ansambļu audzēkņi un viņu 
pedagogi.

Gatavojoties konkursam, uz-
devumu daudz: jāapzina sava 
kultūrvēsturiskā Latgales novada 
tautas dziesmu mantojums, jā-
padziļina zināšanas par latviešu 
tautas dziesmu, jāsekmē jauna, 
mākslinieciski augstvērtīga un ra-
doša vokālā ansambļa repertuāra 
izvēle, apguve un paplašināšana. 
Kopā tika svinēti svētki dziesmai, 
jo repertuārs, ko paredz konkursa 
nolikums, nav no vienkāršajiem – 
jādzied trīs dziesmas, kas atbilst 
katrai vecuma grupai, arī daudz-
balsīgi! Viena no tām ir sava kul-
tūrvēsturiskā novada latviešu tau-
tas dziesma/apdare a cappella un 
divas dziesmas – brīvas izvēles 
latviešu autora oriģināldziesma 
vai latviešu tautas dziesmas ap-
dare, kurā izmantoti mūsdienīgi 
izteiksmes līdzekļi.

Vērtēšanas komisijas sastāvā 
bija mūzikas pedagoģe, folklo-
ras kopu vadītāja Silvija Stivriņa, 
mūzikas pedagoģe, Mg. music 
Skaidrīte Gasperoviča un Bai-
ba Trūle – mūzikas pedagoģe, 
Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktores vietnie-
ce izglītības jomā. Pieredzējušas 
vērtētājas bija dāsnas gan ar ietei-

kumiem, gan neskopojās ar kom-
plimentiem: kustības-dzīvīgums, 
ritms, intonatīvi tīri; skaists, košs 
a cappella, spēcīgi alti, glītas ter-
cas, burvīgi solisti, aktīvs piano, 
kanons izdevās! Visam pa virsu 
– smaids, skanīgs dziedājums un 
pozitīva attieksme! Būt drošākiem 
un nepazaudēt dziedāšanas prie-
ku! Priekšnesumos tika izmantoti 
dažādi mūzikas instrumenti: tradi-
cionālajam klavieru pavadījumam 
pievienojās vijoles, svilpaunieki, 
kociņi, trejdeksnis…

1. kārtas Krāslavas novada kon-
kursa rezultāti vainagojās ar da-
žādu pakāpju piešķiršanu un divu 
kolektīvu izvirzīšanu Latgales 
reģiona kārtai, kas notiks jau nā-
kamnedēļ, 10. martā Rēzeknē. Uz 
turieni dosies augstākās pakāpes 
ieguvēji B grupā (skanīgākie starp 
vispārējās izglītības iestāžu vo-
kālajiem ansambļiem) – Dagdas 
vidusskolas meiteņu ansamblis, 
vadītāja Ilze Spiridonova, un I pa-
kāpes ieguvēji A grupā (iesaistītie 
profesionālās ievirzes mūzikas iz-

glītības iestāžu kolektīvi) Krāsla-
vas novada Mūzikas un mākslas 
skolas ansamblis „Krāslaviņa”, 
vadītāja Olga Grecka un koncert-
meistare Jeļena Mihailova. Lai 
skan!

I pakāpi konkursā ieguva arī 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
ansamblis „Online”, vadītāja Rita 
Andrejeva, II pakāpi – Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 5. klases 
ansamblis „Saules stariņi”, vadītā-
ja Nadežda Tadello. Rutas Andru-
kovičas vadītā Indras pamatsko-

las vokālā ansambļa „Liesmiņas” 
sniegums tika novērtēts ar III pa-
kāpes diplomu. Pateicību par uz-
drošināšanos piedalīties pasākumā 
ārpus konkursa saņēma Priežmalas 
pamatskolas ansamblis, vadītāja 
Ilona Bazuļeva.

Pēc divu gadu attālinātās sa-
ziņas dziedājām, cits citam acīs 
skatoties, dzirdot aplausus, pa-
teicības un iedrošinājuma vārdus 
no vērtēšanas komisijas un ko-
lēģiem-pedagogiem. Pavasarīgi 
krāsaini puķupodi, saldās balvas 
dalībniekiem no Krāslavas BJC – 
interešu izglītības norišu novadā 
organizatora.

Ar Krāslavas BJC papīra plas-
tikas pulciņa bijušās audzēknes 
Evelīnas Saksones darbu „Manas 
vecmāmiņas logs” un pedagoģes 
Larisas Kizjalo veidoto nofor-
mējumu atvērām Krāslavas logu 
mūzikai, dejai, mākslai un teātrim 
– interešu izglītības 2023. gada 
pavasara/vasaras norisēm, kuras 
veltām arī savai pilsētai, sava no-
vada centram – savai Krāslavai 
jubilejas gadā!

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas Bērnu 

un jauniešu centra 
metodiķe

Skaidrītes Gasperovičas foto

ATVERAM KRĀSLAVAS LOGU MŪZIKAI…
Krāslavai 100

Sagaidot Krāslavas pilsē-
tas 100. gadadienu, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs 
un Krāslavas novada laikraksta 
„Ezerzeme” redakcija ir izsludi-
nājuši literāro darbu konkursu.

Literāro darbu konkursa 
„Krāslavas pilsētai - 100” mēr-
ķis - aicināt autorus oriģinālā 
veidā, ļaujoties brīvam domu 
lidojumam un izmantojot jeb-
kuru literatūras žanru (dzejolis, 
poēma, eseja, vēstule, tēlojums, 
stāsts, pasaka, miniatūra, utt.) 
paust savas domas, sajūtas, aso-
ciācijas par mūsu pilsētu, spilg-
tākajiem notikumiem, cilvē-
kiem, stiprinot piederību savai 
pilsētai. 

Konkursā var piedalīties ik-
viens, kurš uzrakstījis konkursa 
nolikumam atbilstošu un līdz 
šim nepublicētu darbu latvie-
šu, latgaliešu, krievu, poļu, 
baltkrievu valodā. Konkursam 
iesniedzamais darbs jānoformē 
datorrakstā (Times New Roman 
šriftā), burtu lielums – 12, at-
starpe starp rindām – 1,5. Lite-
rārā darba apjoms nepārsniedz 2 
(divas) A4 formāta lapas. Viens 
autors var iesniegt konkursam 
ne vairāk kā 3 darbus.

Konkursa darbi jāiesūta elek-
troniski Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejam uz e-pastu: 
kraslavasmuzejs@kraslava.lv 

un Krāslavas novada laikraksta 
„Ezerzeme” redakcijai uz e-pas-
tu: ezerzeme@ezerzeme.lv līdz 
2023. gada 16. aprīlim, norādot 
konkursa darba nosaukumu, au-
tora vārdu, uzvārdu, vecumu, 
nodarbošanos, saziņai telefona 
numuru un e-pastu.

Laikraksta „Ezerzeme” redak-
cija pieņem arī manuskriptus no 
tiem konkursa dalībniekiem, 
kuriem nav iespējas iesniegt 
darbus konkursam datorrakstā.

Iesniegtos darbus vērtēs žūri-
jas komisija, kuras sastāvā dar-
bosies Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja un Krāslavas 
novada laikraksta „Ezerzeme” 
redakcijas pārstāvji. Labāko 
darbu autori saņems balvas un 
2023. gada maijā Muzeju nakts 
pasākumā tiem būs iespēja pub-
liski prezentēt savus literāros 
darbus. 

Konkursa laureātu darbi un 
citi veiksmīgākie radošie darbi 
tiks publicēti laikrakstā „Ezer-
zeme”, portālā www.ezerzeme.
lv un Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja „facebook” 
lapā.

Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejs, 

Krāslavas novada 
laikraksta „Ezerzeme” 

redakcija

LITERĀRO 
DARBU KONKURSS 

„KRĀSLAVAS PILSĒTAI - 100”
14. februārī Krāslavas Mūzi-

kas skolas mākslas programmu 
audzēkņi no Dagdas, Indras un 
Krāslavas pulcējās Dagdā uz pirmo 
apvienotās skolas „Sniega skulptū-
ru festivālu”. Šī ir diena, kad dau-
dzi vairāk nekā ikdienā aizdomājas 
un runā par mīlestību. Arī mums šī 
tēma šķita interesanta. Mīlestībai ir 
dažādas izpausmes formas. Mūsu 
skolas bērniem un skolotājiem īpa-
ši aktuāla ir mīlestība pret mākslu 
un radošumu. Radošais process 
iepriecina, attīsta un padara pasauli 
labāku un skaistāku.

Apvienotā Krāslavas novada 
Mūzikas un mākslas skola īpašu 
uzmanību pievērš programmu īs-
tenošanas vietu Dagda, Indra un 
Krāslava vienmērīgai attīstībai. 
Tiek plānoti kopīgi pasākumi, kas 
saliedē skolas audzēkņus un pe-
dagogus. Kopš septembra mums 
jau ir izdevies organizēt vairākus 
kopīgus, saturīgi piepildītus, kva-
litatīvus pasākumus. Svinot Lat-
vijas dzimšanas dienu, visi pulcē-
jas Krāslavā. Mākslinieki veidoja 
kopdarbu, mūziķi muzicēja svētku 
koncertā, un visi kopā gājām svēt-
ku gājienā.

2023. gada janvārī Dagdā noti-
ka Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skolas Akordeona spēles 
akordeonistu konkurss. Visi skolas 
akordeonisti pulcējās Dagdā, lai 
atrādītu viens otram un pedagogu 
žūrijai savas muzicēšanas prasmes. 
Pasākuma kontekstā audzēkņiem 
bija iespēja piedalīties fantastiskā, 

interaktīvā, izzinošā lekcijā par 
akordeona spēles vēsturi un meis-
tarklasē, kuru sagatavoja Jurijs un 
Marija Piskunovi.

Janvāra beigās skolas mūzikas 
programmu audzēkni pulcējās In-
drā uz jau tradicionālo Indras vār-
da dienas svinību koncertu. Indra 
ir viena no nedaudzajām Latvijas 
vietām, kurai ir iespēja svinēt savu 
vārda dienu. Tāpēc šis pasākums ik 
gadu ir jauks un sirsnīgs.

Ir februāra vidus, un mēs atkal 
visi kopa esam Dagdā. Ir fantastis-
ki skaists saulains laiks un sniegs. 
Jāpiezīmē, ka Dagda ir viena no 
Latvijas vietām, kur sniega segas 
biezums ir saglabājies pietiekams 
šādām aktivitātēm.

Mācāmies, strādājam un priecā-
jamies kopā.

Visa mācību gada laikā mācību 
process ir piesātināts un saspringts. 
Paralēli mācībām audzēkņi pieda-

lās konkursos un koncertos. Tomēr 
ir viens notikums šogad, par kuru 
mēs visi domājam īpaši. Šogad 
mēs svinam Krāslavas 100 gadu 
jubileju. Krāslavas tēmai būs vel-
tīti skolas mākslas programmas 
audzēkņu noslēguma darbi un iz-
laidums maijā Krāslavā. Krāslavas 
tēmai būs veltīts plenērs - mākslu 
radošā laboratorija „Pilsētā pie 
Upes dzimušie” jūnijā.

Upe ir nepārtraukta un mūžīga 
kustība, pārmaiņas un veldzējums. 
Mums visiem kopā jādarbojas, lai 
arī Krāslava un viss novads ir vie-
ta, kur kustība un pārmaiņas ir ne-
pārtrauktas, lai mēs sagaidām pozi-
tīvas pārmaiņas, kuras nesīs mums 
veldzējumu.

Ērika Zarovska,
Krāslavas novada Mūzikas un 

mākslas skolas direktore
Darjas Smoļaņinovas un Ingas 

Romules foto

VISI SNIEGI KĀDREIZ SATEK UPĒS
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Šī gada 3. martā Rīgā, Satvers-
mes tiesas skolēnu zīmējumu un 
domrakstu konkursa „Mana at-

bildība nākamo paaudžu priek-
šā” svinīgajā apbalvošanas cere-
monijā tika godināti uzvarētāji, 
laureāti un pedagogi no dažā-
diem Latvijas novadiem.

Konkursā tika pārstāvētas 40 
skolas, aptverot visus Latvijas 
reģionus. 12. klašu grupā tika ie-
sūtīts 31 domraksts, un III vieta 
tika piešķirta Krāslavas ģimnā-
zijas audzēknei Laurai Dzalbei 
(skolotāja Dzintra Rateniece), 

Atzinību pasniedza Satversmes 
tiesas priekšsēdētājs Aldis La-
viņš. Laura saņēma arī konkur-

sa sadarbības partneru simpātiju 
balvas no bijušās Satversmes 
tiesas priekšsēdētājas, Eiropas 
Savienības Tiesas tiesneses Ine-
tas Ziemeles.

Uzvarētājus uzrunāja Satvers-
mes tiesas priekšsēdētājs Aldis 
Laviņš, Izglītības un zinātnes 
ministre Anda Čakša, bijusī 
Satversmes tiesas priekšsēdē-
tāja, Eiropas Savienības Tiesas 
tiesnese Ineta Ziemele, Latvi-

jas Mākslas akadēmijas rektors 
Kristaps Zariņš, kā arī žurnāla 
„Jurista Vārds” galvenā redak-

tore Dina Gailīte. Tika godināti 
arī laureāti, kas saņēma pirmā 
Latvijas Valsts prezidenta Jāņa 
Čakstes mazmazmeitas Kristī-
nas Čakstes, kā arī žurnāla „Do-
muzīmes” specbalvas.

Vairāk informācijas Latvijas 
Republikas Satversmes tiesas tī-
mekļvietnē www.satv.tiesa.gov.lv.

Foto: Toms Norde

APBALVOTI KONKURSA 
„MANA ATBILDĪBA NĀKAMO PAAUDŽU PRIEKŠĀ” 

UZVARĒTĀJI

DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

Simtgades svinībās Krāslava 
atver logu Pasaulei un sevi pie-
saka kā pilsētu ar savu raksturu, 
daudzkrāsainu kultūrtelpu.

Neatkārtojamā koka arhitektū-
ra ļauj pielikt plaukstu un sirdi 
koka gadskārtām un izjust vēs-
tures čukstus. Krāslavas novada 
Mūzikas un mākslas skolas au-
dzēkņi apzinās koka logu orna-
mentālo vērtību, kas neatkārto-
jami ierakstās pilsētas ainavā un 
ļauj būt tai mūžīgai.

Tāpēc skolas vecāko kursu 
audzēkņi nolēmuši gada dip-
lomdarba tēmu noformulēt tā: 
„Logs, kas atdzimst tevī”. 

Krāslavas, Dagdas un Indras 
jaunieši ar savu darbu palīdzību 
grib akcentēt un paturēt, šo īpa-
šo vēstures liecību, lai vienmēr 
tā ir pilsētas vizītkarte. Mēs jau 

aizrautīgi strādājam un solāmies 
savu darbu rezultātu parādīt iz-
stādē, kas būs skatāma vienā no 
pilsētas simtgades svētku pasā-
kumiem, kā arī apceļos daudzus 
novada kultūras namus.

Esiet pārliecināti, mēs to pa-
veiksim, lai kopā varētu atvērt 
logu Pasaulei.

Māris (Mariuss) Susejs,
Krāslavas novada 

Mūzikas un mākslas skolas 
skolotājs

Autora foto

LOGS, 
KAS ATDZIMST TEVĪ

Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA) filiāles visā Latvijā 
no 9. marta līdz 6. aprīlim pie-
ņem darba devēju pieteikumus 
skolēnu nodarbinātības pasā-
kuma īstenošanai 2023. gada 
vasarā.

Darba devējs, kurš piedāvās 
darba vietu skolēnam vasaras 
brīvlaikā, saņems dotāciju sko-
lēna mēneša darba algai 50% 
apmērā no valstī noteiktās mi-
nimālās mēneša darba algas. Ja 
darba devējs nodarbinās skolē-
nu ar invaliditāti, NVA dotācija 
būs valstī noteiktās minimālās 
mēneša darba algas apmērā. 
NVA apmaksās veselības pār-
baudi skolēnam, ja to paredz 
normatīvie akti par obligātajām 
veselības pārbaudēm, kā arī ap-
drošinās skolēnu pret nelaimes 
gadījumiem darba vietā. 

Nodarbinātības valsts aģentū-
ra piešķirs arī dotāciju skolēna 
darba vadītāja atalgojumam. 
Savukārt darba devējam būs 
jānodrošina līdzfinansējums 
skolēna darba algai, nodokļu 
nomaksa un kompensācija par 
neizmantoto atvaļinājumu. Sko-
lēna mēneša atalgojumam par 
pilnu nostrādātu darba laiku jā-
būt vismaz valstī noteiktās mi-
nimālās algas apmērā – 620 eiro 
pirms nodokļu nomaksas.

Skolēns pasākumā tiks nodar-
bināts vienu mēnesi, atsevišķos 
gadījumos, vienojoties ar darba 
devēju, līdz diviem mēnešiem. 
Skolēnu vasaras nodarbinātības 
pasākuma noteikumi paredz, 
ka darba devējs var vienoties 
ar konkrētu skolēnu par darba 
vietu un laiku, norādot šo infor-
māciju pieteikumā. Atgādinām, 
ka skolēnus nedrīkst nodarbināt 
darbos, kas saistīti ar paaugsti-
nātu risku viņu drošībai, veselī-
bai, tikumībai un attīstībai.

Lai pieteiktos skolēnu nodar-
binātības pasākuma īstenošanai, 
darba devējam jāaizpilda NVA 
tīmekļvietnē pieejamā pieteiku-
ma forma un aizpildītais pietei-
kums kopā ar piedāvāto darba 
vietu sarakstu un darba pienāku-
mu aprakstu jāiesniedz tai NVA 
filiālei, kuras apkalpošanas teri-
torijā plānots veidot darba vie-
tu. Ja darba devējs vēlas veidot 
darba vietas skolēniem vairāku 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
filiāļu apkalpošanas teritorijās, 
tad parakstīts ar drošu elektro-
nisko parakstu pieteikums ir 
jānosūta uz NVA oficiālo elek-
tronisko adresi. NVA oficiālā 
e-adrese, kā arī filiāļu kontakt-
informācija pieejama NVA tī-
mekļvietnes sadaļā „Kontakti”.

Skolēnu vasaras nodarbinātī-

bas pasākumu NVA sadarbībā 
ar darba devējiem īstenos no 1. 
jūnija līdz 31. augustam. Valsts 
līdzfinansētajās darba vietās 
strādāt varēs skolēni vecumā no 
15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri iegūst izglītību vispārējās, 
speciālās vai profesionālās iz-
glītības iestādēs. 

Darba iespējas vasaras brīv-
laikā jau otro gadu pēc kārtas 
varēs izmantot arī Ukrainas ci-
viliedzīvotāju bērni.

Skolēnu pieteikšanos dalībai 
vasaras nodarbinātības pasāku-
mā plānots uzsākt maija pirmajā 
nedēļā, pieteikties dalībai pasā-
kumā skolēni varēs elektroniski 
- aizpildot pieteikuma anketu 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
tīmekļvietnē.

Šogad pasākuma īstenoša-
nai paredzētais finansējums ir 
3542672 eiro, kas ir pietiekams, 
lai izveidotajās darba vietās no-
darbinātu 10302 jauniešus. 

2022. gada vasarā darba vie-
tas skolēniem piedāvāja 599 
darba devēji. Skolēnu dalību 
skaits pasākumā bija 9752.  
Valsts līdzfinansētajās darba 
vietās strādāja arī 74 Ukrainas 
skolēni.

Nodarbinātības 
valsts aģentūra

NODARBINĀTĪBAS VALSTS AĢENTŪRA AICINA 
DARBA DEVĒJUS PIETEIKTIES SKOLĒNU 

NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMA ĪSTENOŠANAI 
2023. GADA VASARĀ

Krāslavai 100
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IZSOLES

2023. gada 8. februārī notika 
Administratīvās komisijas sēde, 
kurā tika izskatītas 5 adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas: 

- par narkotisko un psi-
hotropo vielu un zāļu, kā arī 
prekursoru likumīgās aprites 
likuma 48. panta pirmās daļas 
pārkāpšanu piemērots audzino-
ša rakstura piespiedu līdzeklis 
nepilngadīgajam - izteikts brī-
dinājums;

- par Bērnu tiesību aiz-

sardzības likuma 78. panta ot-
rās daļas pārkāpšanu piemērots 
audzinoša rakstura piespiedu 
līdzeklis nepilngadīgajam - iz-
teikts brīdinājums;

- par Bērnu tiesību aiz-
sardzības likuma 78. panta pir-
mās daļas pārkāpšanu piemērots 
audzinoša rakstura piespiedu lī-
dzeklis 2 nepilngadīgajiem - iz-
teikts brīdinājums (katram);

- par Ceļu satiksmes li-
kuma 82. panta otrās daļas pār-

kāpšanu personai tika uzlikts 
naudas sods 150,00 EUR apmē-
rā.

Administratīvās komisijas 
nākamā sēde tiks sasaukta pēc 
nepieciešamības Krāslavas no-
vada pašvaldības 20.kab. (Rīgas 
ielā 51, Krāslavā).

Krāslavas novada 
pašvaldības 

Administratīvā komisija

Pašvaldība aicina jauniešus 
piedalīties un iesniegt pietei-
kumus konkursam „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīs-
tībai Krāslavas novadā”, kura 
mērķis ir motivēt un palīdzēt 
jauniešiem īstenot savas bizne-
sa idejas, piešķirot finansiālu 
atbalstu.

Projektus var iesniegt jaunieši 
vecumā līdz 30 gadiem (ieskai-
tot), kas vēlas uzsākt saimnie-
cisko darbību vai komercdarbī-
bu Krāslavas novadā un jaunie 
uzņēmēji, kuri savu darbību 
reģistrējuši ne agrāk kā divus 
gadus pirms projektu konkursa 
izsludināšanas dienas. Projek-
tu pieteikumu pieņemšana no-
tiks no 2023. gada 1. marta līdz 
2023. gada 17. aprīlim plkst. 
12.00.

Konkursa pieteikumus var 
iesniegt personīgi vai nosūtīt 
pa pastu Krāslavas novada paš-
valdībai, Rīgas ielā 51, Krāsla-

vā, LV-5601, vai elektroniski 
parakstītus nosūtīt uz e-pastu - 
dome@kraslava.lv.

Kontaktpersona: Krāslavas 
novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas projektu speciāliste Inta 
Murāne, tālr. 65620033, mob.
tālr. 29278741, e-pasts: inta.
murane@kraslava.lv. Konsultā-
cija par pieteikuma aizpildīša-
nas metodiku notiks attālināti 
(e-pastā, telefoniski).

Ar projektu konkursa noliku-
mu var iepazīties:

1) tīmekļa vietnēs - www.
kraslava.lv, www.krasla-
vasvestis.lv;

2) nosūtot pieprasījumu uz 
e-pasta adresi: inta.murane@
kraslava.lv.

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

Krāslavas novada Izglītības 
pārvalde izsludina tradicionālo 
projektu konkursu jauniešiem, 
kura mērķis ir atbalstīt jauniešu 
iniciatīvas un līdzdalību sabiedris-
kajās norisēs, kas veicina jauniešu 
intelektuālās, fi ziskās un sociālās 
dzīves kvalitātes uzlabošanu.

Projekta konkursa jomas ir iz-
glītība, dabas aizsardzība, apkārt-
nes labiekārtošana, kultūra, māks-
la, sports un brīvais laiks.

Projekta iesniedzēji - Krāslavas 
novada izglītības iestāžu skolēnu 
pašpārvaldes, nevalstiskas jaunie-
šu organizācijas, jauniešu klubi un 
neformālās jauniešu grupas, kurās 
ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Kopējais jauniešu projektiem 
pieejamais fi nansējums 2023. 
gadā - EUR 5000, maksimālā fi -
nansējuma summa viena projekta 
realizēšanai - EUR 300.

Projekta pieteikumi jāiesniedz 
Krāslavas novada Izglītības pār-
valdei (Skolas ielā 7, Krāslavā) 
līdz 2023. gada 31. martam

Projekta nolikums un pieteiku-
ma veidlapas atrodamas pašvaldī-
bas vietnē.

Kontaktpersona: Julianna Mo-
isejenkova, tālr. 26302442, e-
pasts: julianna@kraslava.lv.

Julianna Moisejenkova,
jaunatnes lietu speciāliste

No šī gada janvāra līdz aprī-
lim biedrība „Latgales jauniešu 
sadarbības tīkls” organizē pro-
jekta „Atbalsts jaunatnes orga-
nizāciju darbībai, to iniciatīvām 
jauniešu līdzdalības veicināša-
nai un iekļaušanai sabiedrībā” 
kārtējo aktivitāti - fotoplenēru 
„Sajūti Krāslavas novadu”.

Fotomākslas pamatu apgūša-
nas nodarbības vada profesio-
nāls fotomākslinieks Anatols 
Kauškalis, kurš projektā iesais-
tītos jauniešus praktiski iepazīs-
tina ar fotografēšanas procesu, 

iegūtās prasmes jaunieši uzreiz 
pielieto, fotografējot Krāslavas 
skaistākās vietas, veidojot da-
žādus foto sižetus un praktiski 
iejūtoties fotogrāfa lomā.

Šī projekta realizācijas gaitā 
martā Krāslavas novada jau-
niešiem tiks izsludināts foto-
konkurss „Sajūti Krāslavas 
novadu”, kuram jaunieši varēs 
iesniegt bildes par tēmu, kā viņi 
redz savu dzimto pilsētu Krāsla-
vu. Labākās jauniešu fotogrāfi-
jas tiks eksponētas nelielā iz-
stādē Krāslavā, kas tiks veltīta 

Krāslavas pilsētas simtgadei.
Projekts īstenots Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros.

Agita Svarinska,
projekta koordinatore

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA 
IZSLUDINA JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 

PROJEKTU KONKURSU

JAUNIEŠU INICIATĪVU 
PROJEKTU KONKURSS

SAJŪTI KRĀSLAVAS NOVADU

Krāslavas novada pašvaldība 
paziņo, ka izsolē ar augšupejošu 
soli tiek nodotas nedzīvojamās 
telpas ar kopējo platību 28,80 m2 
Daugavpils ielā 8, Dagdā, Krāsla-
vas novadā.

Izsoles sākumcena – 100,80 
EUR (bez PVN mēnesī).

Izsole notiks 2023. gada 23. 
martā plkst. 10.00 Krāslavas no-
vada pašvaldības Dagdas pilsētas 
un pagastu apvienības sēžu zālē, 

Alejas ielā 4, Dagdā, Krāslavas 
novadā.

Ar izsoles noteikumiem var 
iepazīties Krāslavas novada paš-
valdības Dagdas pilsētas un pa-
gastu apvienībā, Alejas ielā 4, 
Dagdā, Krāslavas novadā, darba 
dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 
un no plkst.12.30 līdz 17.15 
(piektdienās līdz plkst.13.00), kā 
arī Krāslavas novada pašvaldības 
tīmekļvietnē.

IZSOLE DAUGAVPILS IELĀ 8, 
DAGDĀ

Krāslavas novada pašvaldība 
paziņo, ka tiks izsolītas nomas 
tiesības neapbūvētas zemes vie-
nībai ar kadastra apzīmējumu 
6062 004 0876, 0.59 ha platībā 
Krāslavas novada Indras pagas-
tā.

Iepazīties ar nomas tiesību 
izsoles noteikumiem var paš-
valdības tīmekļvietnē sadaļā 
Izsoles vai personīgi darba lai-
kā Krāslavas novada pašvaldī-
bas ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2023. 
gada 21. martam (plkst. 17.00) 
darba laikā Krāslavas novada 
pašvaldības ēkā 2.kab., Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru 
vai pa pastu.

Izsole notiks 2023. gada 22. 
martā plkst. 13.30 Krāslavas 
novada pašvaldības ēkā, Rīgas 
ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām +371 
65681752, +371 65681754.

IZSOLE 
INDRAS PAGASTĀ

Krāslavas novada pašvaldība 
paziņo, ka tiks izsolītas nomas 
tiesības neapbūvētas zemes 
vienībai ar kadastra apzīmējumu 
6062 008 0036, 5.73 ha platībā 
Krāslavas novada Indras pagastā.

Iepazīties ar nomas tiesību 
izsoles noteikumiem var 
pašvaldības tīmekļvietnē sadaļā 
Izsoles vai personīgi darba laikā 
Krāslavas novada pašvaldības 
ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā.

Izsoles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2023. gada 21. 
martam (plkst. 17.00) darba laikā 
Krāslavas novada pašvaldības ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
nogādājot pieteikumu personīgi, 
ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2023. gada 22. 
martā plkst. 14.00 Krāslavas 
novada pašvaldības ēkā, Rīgas 
ielā 51, Krāslavā.

Tālrunis uzziņām +371 
65681752, +371 65681754.

IZSOLE 
INDRAS PAGASTĀ
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izglītība

Jau vairākus gadus veiksmīgi 
rit uz priekšu jaunā mācīšanās 
modeļa ieviešana skolās. Jauno 
kompetenču priekšrocība ir tā, 
ka skolotājs var nolikt malā mā-
cību grāmatu un ar bērniem būt 
izgudrotājs, mākslinieks, inže-
nieris, zinātnieks, rakstnieks…

Šobrīd literatūra ir tas mācību 
priekšmets, kur ļoti precīzi ie-
deras slavenie dzejnieka Ojāra 
Vācieša vārdi „Esi dzejnieks – 
taisi no nekā….”, un tik tiešām 
literatūras stundās radošumam 
nav robežu. Īpaši jauki tas ir 
tad, kad skolēni arī „pavelkas” 
līdzi skolotājam. Nemēģina uz-
tvert kādu „traku” skolotājas 

ideju kā kaut ko apgrūtinošu 
un sarežģītu, bet ar interesi un 
iedvesmu atdodas uzdevumam. 
Kā rezultātā rodas fantastiski 
darbi: gan teksta izpausmē, gan 
arī vizuālajā izpildījumā.

Nu, lūk, arī man ir pienāku-
si tā reize, kad gribu uzslavēt 
savus skolēnus un pateikties 
viņiem par vienreizējiem darbi-
ņiem. Šoreiz runa būs par 6. b 
un 8. c klases skolēniem.

Mazākie – 6. b klases skolēni 
– cītīgi darbojās folkloras lau-
ciņā – iepazinās ar latviešu tau-
tasdziesmām (pareizāk sakot, 
turpināja iepazīšanos) un pasa-
kām. Un, lai skolēnus nenoslo-

gotu ar gariem un sarežģītiem 
pārbaudes darbiem, piedāvāju 
bērniem izveidot tautasdzies-
mu un pasaku kalendāru. Klasē 
ir 24 skolēni, tāpēc 12 skolēni 
veidoja kalendāru ar tautas-
dziesmām, bet vēl 12 – ar tautas 
pasakām. Katrs skolēns izlozē-
ja savu mēnesi un jomu (pie-
mēram, jūnijs un pasakas vai 
arī augusts un tautasdziesmas 
utt.). Tālāk sekoja uzdevums – 
izveidot kalendāra lapu 2023. 
gadam izlozētajā mēnesī. Uz 
lapas jābūt attiecīgajam mēne-
sim piemeklētām vai nu tautas-
dziesmām (vismaz 5), vai tautas 
pasakai, kā arī vizuāli jānofor-

mē sava lapa. Kas no tā sanāca, 
skatieties fotogrāfijās!

Savukārt 8. c klases skolēni 
dzīvojās pa Antuāna de Sent - 
Ekziperī pasaku „Mazais prin-
cis”. Biju ļoti gandarīta, kad 
daudzi skolēni, izlasot šo daiļ-
darbu, secināja – man patika, 
bija ļoti interesanti.

Kā zināms, pasakas galvenais 
varonis Mazais princis ceļo pa 
7 dažādām planētām. Skolē-
niem bija uzdevums izdomāt 
un izveidot (zīmēt nedrīkstēja) 
astoto planētu, kur varētu no-
kļūt Mazais princis, bet planētai 
jābūt saistītai ar pašu skolēnu. 
Darbi izdevās fantastiski! 

LITERATŪRA PA JAUNAM

Krāslavas novada pašvaldības 
iestāde „Sociālais dienests” pa-
ziņo, ka pacienta līdzmaksājuma 
apdrošināšanas pakalpojuma ap-
maksu par 2023. gada II ceturks-
ni EUR 20,00 apmērā jāveic līdz 
2023. gada 31. martam (ieskaitot).

Iemaksu var veikt Krāslavas po-
liklīnikas III stāvā.

Veicot apmaksu ar pasta vai 
bankas pārskaitījumu, maksājuma 
mērķī obligāti jānorāda:

Maksājuma saņēmējs: Krāsla-
vas novada PI „Sociālais dienests”

Saņēmēja konta Nr.: LV06UN-
LA0050019786997

Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: iemaksa pa-

cienta līdzmaksājuma apdrošinā-
šanai AAS „BALTA”, vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīves vieta, 
tālruņa Nr.

Atgādinām, ka, pamatojoties uz 
Veselības aprūpes fi nansēšanas 
likuma 6. panta 2. punktu, no pa-
cienta līdzmaksājuma ir atbrīvotas 
personas ar I un II grupas invali-
ditāti.

Sīkāka informācija pa tālr. 
65622835, 65622828.

IEDZĪVOTĀJU 
IEVĒRĪBAI

PAZIŅOJUMSAFIŠAS

Šī gada 3. martā Staņislava 
Broka Daugavpils Mūzikas vi-
dusskolā notika VIII Latvijas 
mūzikas skolu un mūzikas vidus-
skolu audzēkņu festivāls vispārē-
jās klavierēs. Festivāla uzdevums 
bija popularizēt mācību priekš-
metus - vispārējās klavieres un 
kolektīvā muzicēšana.

Šajā festivālā piedalījās 17 
mūzikas skolu un vidusskolu 
audzēkņi no visas Latvijas, kuri 
ikdienā mūzikas skolās apgūst 
dažādus mūzikas instrumentus 
– kā vijole, fl auta, akordeons, 
saksofons, ģitāra, taču festivālā 
viņi visi rādīja savas prasmes un 
iemaņas klavierspēlē.

Festivāla dalībnieki atskaņoja 
dažāda rakstura un stila skaņdar-
bus, muzicējot gan solo, gan kla-
vieru ansambļos, tādejādi parādot 
savu daudzpusību, pilnveidojot 

publiskās uzstāšanās pieredzi un 
vienkārši radot prieku gan sev, 
gan klausītājiem.

Arī Krāslavas novada Mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi bija 

šī festivāla dalībnieku vidū. Fes-
tivālā piedalījās Stefans Gorns 
(4. akordeona klase) un Sergejs 

Loskutovs (5. akordeona klase), 
kur abi kopā muzicēja klavieru 

ansamblī, kā arī Agnese Pauliņa 
(6. vijoles klase), Artūrs Smo-
ļaninovs (2. akordeona klase), 
Artjoms Smirnovs (4. akordeona 
klase), kuri spēlēja klavieres solo. 
Audzēkņus festivālam sagatavoja 
skolotāja Anna Cingele-Ivanova, 
Larisa Tukiša, Jeļena Mihailova. 
Festivāla gaisotne bija jauka un 
brīva, visiem dalībniekiem bija 
iespēja vienam otra priekšnesu-
mu noklausīties un „nesaskumt” 
par neiegūtām vietām, jo visi da-
lībnieki saņēma pateicības raks-
tus.

Tā ar spilgtām skaņām tika ie-
skandināts pirmais pavasara mē-
nesis.

Baiba Trūle,
direktora vietniece 

izglītības jomā
Annas Cingeles-Ivanovas foto

KRĀSLAVAS NOVADA MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI 
PIEDALĀS FESTIVĀLĀ

Skolēni lika Mazajam princim 
ceļot gan uz Saldumu paradīzi 
(kur Mazais princis nokļuva že-
lejkonfekšu paradīzē), gan Me-
tāllūžņu planētu (tās galvenais 
uzdevums pievilkt visus metāl-
lūžņus, kas planē Visumā), gan 
Skolas planētu (kuras galvenā 
sūtība – sniegt zināšanas), gan 
uz radošo planētu Notis, gan 
Mākslas planētu (te komentā-
ri lieki, jo šīs planētas veidoja 
skolēni ar māksliniecisku ievir-
zi), gan Skudru planētu (kur visa 
pamatā ir darbs un tikai darbs), 
gan Tīruļu planētu (tur mājo 3 
mazi rūķīši, kas cīnās par eko-
sistēmas saglabāšanu), gan 
Bērnības atmiņu planētu (kur 
svarīga loma ir bērnības atmi-
ņām un emocijām), gan Šausmu 
planētu (tās pamatiedzīvotāji ir 
dažādi briesmoņi), gan Ledus, 
gan Ūdens planētas (abās pla-
nētās visa pamats ir ūdens, tikai 
dažādos veidos, kas ir civilizā-
cijas pamatā), gan Sniega planē-
ta (kur mājo jaukais sniegavīrs 
Olafs), gan Pāva (kur vienīgais 
iedzīvotājs ir Pāvs, jo viņš ir 
visskaistākais, visburvīgākais), 
gan Draugu planēta (uz tās, 
protams, aktuālākais ir draudzī-
ba), gan Divkrāsainā (kur valda 
emocijas – pozitīvās, negatīvās), 
gan Ekoloģiskā planēta ( liela 
nozīme tīrībai), gan Pārpratumu 
planēta (kur ir viens iedzīvotājs, 
kurš ir īpatnis).

Bērnu prezentācijas izdevās 
lieliskas, paši ar lielu uzmanību 
klausījās un pētīja citu paveik-
to!

Aija Jakovele,
Krāslavas ģimnāzijas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja
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EP Vēstnieku skolu komandas 
no visas Eiropas 2023. gada 17. 
februārī Eiropas Padomē Stras-
būrā piedalījās „Euroscola” 
hibrīdsesijā, kuras tēma „Zeme 
ir tikai viena: Eiropas Savienī-
bas ambīcija apturēt mežu iz-
ciršanu» ir aktuāla pasaulē. Tā 
bija hibrīdsesija, jo dažu skolu 
pārstāvji piedalījās attālināti. 
Latviju pārstāvēja 24 skolēni 
no Daugavpils Tehnoloģiju vi-
dusskolas – liceja un Krāslavas 
ģimnāzijas.

17. februārī mums bija liels 
prieks satikt vairāk nekā 1000 
jauniešus no visas Eiropas. 
Hibrīdsesijas sākumā jauniešus 
un skolotājus videosveicienā 
uzrunāja Eiropas Parlamenta 
prezidente Roberta Metsola. 
Tikāmies ar @TAG, European 
Parliament locekli un kvesto-
ri , un Ellen Nieuwenhuyze & 
Natalia Papasteriadou, Eiropas 
Parlamenta Vides, sabiedrības 
veselības un pārtikas nekaitīgu-
ma komitejas (ENVI) politikas 
analītiķi.

Mūsu skolu aktīvi pārstāvēja 
12.a klases skolnieces Domini-
ka Kalpiša, Helēna Baranovska, 
Daniela Bučinska, 11.a klases 
skolnieki Ženija Nikolaičenko, 

Jurģis Jākobsons un 10.a klases 
skolniece Anita Jurkeviča.

Piedāvāju izlasīt skolēnu at-
sauksmes par 17.02. hibrīdsesi-

ju Strasbūrā.
- Man paveicās piedalīties Ei-

roparlamenta pasākumā Stras-
būrā 17.02. un pārstāvēt Krāsla-
vas ģimnāziju. Tēma bija „Ir 
tikai viena Zeme: Eiropas Sa-
vienības ambīcijas apturēt mežu 
iznīcināšanu”. Pārnākot no tā, 
sapratu, ka braucienā devos ne 
par velti.

Hibrīdsesijā, apspriežot mežu 
izciršanas problēmu, sastopa-

mies ar izvēles grūtībām un 
nepieciešamību izvirzīt parei-
zas prioritātes. Diskusiju daļā 
vajadzēja saprast, cik radikālus 

likumus mēs varam pieņemt, 
tiecoties saglabāt dabas daudz-
veidību. Prioritāte bija gan 
daba, gan ekonomiskā stabilitā-
te, izvēles situācija radīja asas 
debates. Šī simulācija parādīja 
man, cik grūti ir atrast parei-
zo problēmas risināšanas ceļu. 
Intervijas laikā ar analītiķiem 
no ENVI tika izvirzīts populā-
rākais mežu izciršanas problē-
mas risinājums - veicināt jaunu 
materiālu ražošanu, kas varētu 
aizvietot koksni. Tās autore ir 
Dominika Kalpiša, Krāslavas 
ģimnāzijas skolniece.

Man ir liels prieks, par to, ka 
Latvijas pārstāvei pieder jau-
niešu vidū visatbalstītākā risi-
nājuma ideja.

- Pasākumā piedalījās gandrīz 
visu ES valstu „Euroscola” ko-
mandas, tas ļāva sajust darbību 
mērogu, to, cik daudz izglītotu 
cilvēku nepieciešams, lai vadītu 
ES pareizā virzienā.

Mani iespaidoja, tas, cik ener-
ģiski un iedvesmoti jaunieši 
aizstāvēja savas pozīcijas. Es 
pati, braucot uz Strasbūru, vis-
vairāk uztraucos par to, kā iz-
dosies sadarboties ar citu valstu 
pārstāvjiem, bet veltīgi, idejas 
mūs vienoja. Radās pārliecība 
par to, cik mēs esam dažādi, 
atšķirīgās tradīcijās uzauguši, 
un tomēr, cik daudz kopīga ir 

starp mums. Mēs visi saprotam 
cilvēku ikdienas problēmas un 
izaicinājumus un ievērojām to, 
kā pieņemtie lēmumi varētu ie-
tekmēt to ikdienu.

Kaut tā bija simulācija, es tie-
šām izjutu atbildību un uztrau-
cos par balsošanas rezultātiem. 
Apspriestais likums ar balsu 
vairākumu tika pieņemts. Pasā-
kums bija izcili novadīts. Seci-
nu, ka nodarbība mainīja manu 
izpratni par lēmumu pieņemša-
nas procesiem un parlamenta 

darbību kopumā. Kā arī pare-
dzēju, diena Eiroparlamentā 
bija vērtīga un unikāla pieredze. 
(Anita Jurkeviča)

- Informatīvi bija klausīties ek-
spertu - Ellen Van Nieuwenhuyze 
un Natalia Papasteriadou - atbil-

des uz jauniešu jautājumiem, kā 
arī uz manu uzdoto jautājumu. 
Eiropas Parlamentā iepazinos 
ar citiem ES valstu pārstāvjiem. 
Viens no tiem bija zēns vārdā To-
mas, atbraucis arī no mazpilsētas 
Telšia, Lietuvā. Atrodoties vienā 
grupā, dalījāmies savā redzējumā 
par mežu aizsardzības tēmu, taču 
brīvākā brīdī Tomas izstāstīja par 
Telšiai vēsturi un parādīja man 
pilsētas vēstures piemiņas vietas, 
tas tiešām bija aizraujoši. Tā es 
guvu priekšstatu ne tikai par EP, 
bet arī par Lietuvas pilsētu. (Že-
nija Nikolaičenko)

- Lai gan daudzos jautājumos 
uzskatu sevi par eiroskeptiķi, at-
rodoties Eiroparlamentā, es sa-
jutu sevi kā daļu no kaut kā liela. 
Es redzēju tādus pašus skolēnus 
kā es pats, idejiski attīstītus un 
ieinteresētus politikā. Es sapra-
tu, ka es esmu ļoti lēns un man 
ir grūti uzdrošināties - abus jau 
galvā izdomātos jautājumus uz-
deva citu valstu pārstāvji, taču, 
neskatoties uz to, es uzzināju 
daudz jauna, sākot no mežu iz-
ciršanas mīnusiem un plusiem 
līdz horvātu kultūras un daudzu 
cilvēku interesantajiem dzīves 
stāstiem. (Jurģis Jākobsons)

Lepojos ar Krāslavas ģimnāzi-
jas skolēniem, kuri aktīvi iesais-
tījās diskusijās, izteica priekš-

likumus un balsoja par citu 
jauniešu idejām. Eiropu mainīt 
varam mēs visi kopā!

Dzintra Rateniece,
Krāslavas ģimnāzijas vēstu-

res un sociālo zinību skolotāja
Brauciena dalībnieku foto

ĢIMNĀZISTI „EUROSCOLA” HIBRĪDSESIJĀ STRASBŪRĀ

Februāra vidū Krāslavas ģim-
nāzijas 9. un 10. klasei notika 
neformāla nodarbība, kuru va-
dīja Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijas (NATO) pārstāvji 
no Amerikas Savienotajām Val-
stīm (ASV) sadarbībā ar ASV 
vēstniecību, lai izglītotu jaunie-
šus iekšējās un ārvalstu drošī-
bas jautājumos.

Skolēni atkārtoja faktus par 
Latvijas vēsturi (1. un 2. pa-
saules karš, pēckara periods) 
un Latvijas statusu Pasaules 
organizācijās – NATO un Eiro-
pas Savienībā (ES). Viesi vieg-
li uztveramā veidā jauniešiem 
skaidroja NATO nozīmi, aktuā-
lo informāciju, karavīru misiju.

Jaunieši aktīvi uzdeva sev 
interesējošus jautājumus, par 

pierobežas reģionu drošību un 
NATO lomu pasaules notiku-
mu kontekstā. Kopumā skolēni 
nodarbību vērtēja kā pozitīvu 
un noderīgu, jo varēja ne tikai 
pilnveidot angļu valodas komu-
nikāciju prasmes, bet arī atsvai-
dzināt Latvijas un pasaules vēs-
tures zināšanas.

Jauniešu viedokļi par tikšanos
- „Kopumā nodarbība bija 

forša. Bija gan pašam zināmas 
dažas lietas, bet papildu infor-
mācija arī var noderēt”. Jānis 
K., 10. klase.

- „Bija ļoti aizraujoši uzzināt 
vairāk par NATO un vēsturi. 
Viegli uztverama informācija, 

stunda man paliks atmiņā”. Te-
rēza P.,10. klase.

- „Interesanti bija uzzināt vai-
rāk par militāro sistēmu valstī. 
Tā arī bija laba prakse pārbaudīt 
savas angļu valodas zināšanas”. 
Dominika, 10. klase.

- „Mēs uzzinājām jaunas lie-
tas par karavīriem, NATO un 
vēsturi.” Sofija S., 10. klase.

- „Man viss ļoti patika, bija 
neierasti klausīties angļu valo-
du, bet es visu sapratu un tas ir 
galvenais. Godīgi sakot, klausī-
ties Latvijas un citu valstu vēs-
turi bija aizraujoši.” Diāna V., 
10. klase.

- „Interesants pasākums. Prie-
cīga, ka daudzas valstis ir, gata-
vas mūs aizsargāt. Tikšanās lika 
saprast, ka esam pelnījuši būt 

NATO.” 10. klases skolniece.
Nodarbības finansē ASV 

vēstniecība Latvijā projekta 
„Brothers in arms” ietvaros. 
Pārstāvji apmeklēja arī Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolu un 
skolas Daugavpilī.

Laura Upeniece,
Krāslavas ģimnāzijas angļu 

valodas skolotāja
Autores foto

ASV VĒSTNIECĪBAS DARBINIEKU VIZĪTE KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ
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21. februārī visā pasaulē tiek 
svinēta Starptautiskā dzimtās 
valodas diena, kuras mērķis ir 
pievērst sabiedrības uzmanību 
valodu daudzveidībai, kā arī 
dzimtās valodas skaistumam un 
vērtībai. Arī Krāslavas ģimnā-
zijā daudz tiek runāts par to, ka 
ikviena valoda ir bagātība, ka tā 
ir dzīva, ka valodu ir nepiecie-
šams sargāt un pilnveidot. Tieši 
tāpēc mūsu skolā audzēkņiem ir 
iespēja apgūt angļu, vācu, krie-
vu, ķīniešu, franču un latgaliešu 
valodu.

Dzimtās valodas diena sko-
lā pagāja emocionāli siltās no-
skaņās – šoreiz atvēlējām laiku 
kopīgai grāmatu lasīšanai. Tad 
skola iegrima klusumā, kurā va-
rēja vien nojaust tās planētas, uz 
kurām bija aizceļojuši lasītāji. 
Atgriežoties realitātē, jau gaidī-
ja nākamais uzdevums – vienā 
vārdā izteikt to, ko mums kat-
ram nozīmē dzimtā valoda. Mūsu 
skolēniem tā ir Latvija, ģimene, 
laime, dzimtene, spēks, tradīcijas, 
prieks, atbildība, draugi, vismīļā-
kā, visskanīgākā, māmiņas valo-
da, siltums, sirds, zinātne, dzīves 
gudrība, bērnība, patriotisms, 
basketbols, mans gods, Latgale, 
ziedoša, skanīga, raita, grezna, 
skolotāja, mana identitāte, nākot-
ne, kultūra, brīvība, vecmāmiņa, 
dziesma, uguns, drošība, sākums, 
dzīva, vērtība, literatūra…

Runājām, ka valoda nav tikai 
tā, ko lasām, bet arī tā, ko un 
kā rakstām, jo ar savu rokrakstu 
parādām attieksmi pret visu pa-
sauli, tāpēc divreiz vairāk jāpie-
domā, kad rakstām, lai lasītājs 
(tāpat kā paši pirmajā nodarbībā) 
gūst tikai pozitīvas emocijas no 
mūsu rakstītā teksta. Un tad bija 

glītrakstīšanas nodarbība. Kāds 
prieks bija vērot, cik atbildīgi 
un ar kādu azartu skolēni pildīja 
šo uzdevumu! Un zināt – mūsu 
skolēniem ir skaisti rokraksti! 
Rakstījām arī mēs, skolotāji. Tā 
lēni, nesteidzoties, kārtīgi veido-
jot katru burtiņu…skaisti… Kār-
tīgāko, kaligrafi skāko rokrakstu 
īpašnieki tika īpaši sumināti…

Valoda ir jādzird, tāpēc tai ir 
jāskan. 10. klašu skolēnu sniegu-
mā klausījāmies publiskās runas 
piemērus, kad skolēni izteica sa-
vus viedokļus par dzimto valodu, 
pamatoja nepieciešamību apgūt 
arvien vairākas valodas, sargāt 
savu un nenoliegt citas, kā arī būt 
lepniem par mūsu valsts – latvie-
šu – valodu. Akcijā sapulcējušies 
9.-12.klašu skolēni un skolotāji 
pieņēma izaicinājumu – nolasot 
publikas priekšā izlozēto teksta 
fragmentu, pamatoti izteikt savas 
domas, analizēt lasītā aktualitāti, 
secināt, ieteikt, mudināt…Un tas 
izdevās ļoti labi.

Lūk, dažu skolēnu pārdomas 
dienas noslēgumā:

„Atklāju, ka nejauši no plauk-
ta paņemta grāmata var būt inte-
resanta lasāmviela” (11.a);

„Man ļoti patika lasīt, jo bija 
ideāls laiks lasīšanai; grāmati-
ņā bija daudz kas interesants un 
daudz ko varēja iemācīties, es 
iemācījos drusciņ ātrāk lasīt, tas 
man deva prieku” (5.a);

„Ļoti patika lasīt, īpaši, ka 
drīkstēja izvēlēties vietu, kur var 
lasīt” (2.b);

„Ļoti patika pasākums skolas 
gaitenī, kad bija iespēja izmē-
ģināt savus spēkus publiskajā 
runā” (11.a);

„Patika klausīties, ko stāsta 
skolotāja, rakstīt visiem kopā uz 

lielās lapas visskaistākos vārdus 
par valodu, bija labi, ka visi at-
nesa grāmatas lasīšanai” (1.a);

„Patika lasīt visiem kopā, bet 
katram savu grāmatu, jo tas ir 
ļoti interesanti, patiktu, ja skolā 
būtu lasīšanas stunda” (4.a);

„Valoda ir svarīgākais, kas 
tautai var piederēt, kārtējo reizi 
apzinājāmies dzimtās, tas ir, lat-
viešu valodas, vērtību” (9.a);

„Nekad nebiju aizdomājies, 
cik glīti es protu rakstīt; katram 
jāsargā sava valoda, jo tā ir puse 
no mums” (9.b);

„Glīti un kārtīgi pārrakstot 
tekstu, daudz vairāk atcerējos no 
uzrakstītā” (8.b);

„Diena pagāja brīnišķīgi! No-
teikti gribētu šādas aktivitātes 
arī nākamgad Dzimtās valodas 
dienā, un varbūt tad jau būtu 
drosme nākt publikas priekšā un 
brīvi runāt par tēmu”(10.kl.).

Mūsu valoda ir spēcīga valo-
da, ja spēcīgi savās domās esam 
paši. Tāpēc noslēgumā vienojā-
mies skanīgā spēka dziesmā, kur 
katrs sev apsolījām cienīt, sargāt 
to, kas mums ir dots, par ko, ti-
kai labu mums vēlot, ir cīnīju-
šies mūsu senči.

Novēlu ne tikai svētku reizēs, 
ne tikai kritiskos mirkļos, bet 
katru dienu, katru brīdi apzinā-
ties, ka esam atbildīgi par savu – 
latviešu – valodu. Un lai arī visā 
pasaulē tiek runāts par globali-
zāciju, aicinu, cienot un protot 
citas valodas, galveno lomu savu 
domu un saziņas pasaulē ierādīt 
koptai, bagātai, mīlētai latviešu 
valodai!

Ilga Stikute,
Krāslavas ģimnāzijas 

direktora vietniece 
metodiskajā darbā

DZIMTĀS VALODAS DIENA KRĀSLAVAS 
ĢIMNĀZIJĀ

Krāslavas ģimnāzijā mācību 
programmas „SKOLA 2030” 
sociālajās zinībās 3. klasē tiek 
apgūts temats „Kā pētīt, ko dara 
uzņēmēji?”.

Katrā apdzīvotā vietā ir uzņē-
mumi un uzņēmēji, kas piedāvā 
preces vai pakalpojumus, lai 
gūtu peļņu. No uzņēmēja pras-
mēm, zināšanām un rakstura 
īpašībām ir atkarīgs, cik veik-
smīga būs uzņēmuma darbība. 
Temata ietvaros skolēni attīsta 
uzņēmējspēju, izdomājot un iz-
veidojot produktus, piedaloties 
vietējos tirdziņos, satiekoties 
ar uzņēmēju, izzinot ražošanas 
procesu.

Lai skolēniem būtu vieglāk 
izprast tik sarežģītu tematu, 
ģimnāzijā tika noorganizēta tik-
šanās ar Krāslavas novada uzņē-
mēju - z/s „Kurmīši” īpašnieku 
Ivaru Geibu.

Uzņēmējs pastāstīja par savu 
darbu - ārstniecības augu audzē-
šanu, ievākšanu, kaltēšanu. Kā 
no bagātā vākuma gatavo gan 
tējas, gan ziedūdeņus jeb hidro-
lātus, ar ko papildina turpat ra-

KO DARA 
UZŅĒMĒJI?

Līdz šī gada 2. aprīlim dažā-
du profesionālo jomu pārstāvjus 
ar jau iegūtu augstāko izglītību 
aicina pieteikties dalībai skolo-
tāju izglītības projektā „Mācīt-
spēks”, lai darba vidē balstītās 
studijās Latvijas Universitātē, 
Daugavpils Universitātē vai Lie-
pājas Universitātē iegūtu skolo-
tāja kvalifi kāciju. Šogad īpaši 
pieteikties aicināti profesionāļi, 
kuri vēlas kļūt par latviešu vai 
otrās svešvalodas (vācu, franču 
u.c. valodu), kā arī STEM mācī-
bu priekšmetu pedagogiem.

„Mana vīzija, ka Latvijā ik-
viens skolēns saņem kvalitatīvu 
izglītību neatkarīgi no tā, kurā 
skolā viņš mācās. Un šo izglītī-
bu viņam sniedz labākie profe-
sionāļi – motivēti un zinoši pe-
dagogi. „Mācītspēks” ir unikāls 
projekts. Tas palīdz piesaistīt 
citu jomu profesionāļus peda-
goga profesijai un tas noteikti ir 
plats solis uz to, lai mūsu skolas 
kļūtu par modernām izglītības 
iestādēm mainīgajā pasaulē,” 
norāda izglītības un zinātnes mi-
nistre Anda Čakša.

„Skolotājs iedvesmo, skolotājs 
māca, kā mācīties, un skolotājs 
arī pats nepārtraukti mācās. Mā-
cīšanās ir ceļš uz izaugsmi un 
ceļš uz jauniem sasniegumiem. 
Šogad jau ceturto reizi aicinām 
visus interesentus, kam ir augstā-
kā izglītība un kas ir domājuši, kā 
apgūt šo mācīšanas spēka un stip-
rināt mācīšanās vēlmi, pieteikties 
projektā „Mācītspēks”, lai kļūtu 
par skolotājiem un iedvesmotu 
jaunos cilvēkus kļūt zinošākiem 
un radošākiem,” aicina Latvijas 
Universitātes Pedagoģijas, psi-
holoģijas un mākslas fakultātes 
dekāne prof. Linda Daniela.

Dalībai skolotāju izglītības 
projektā „Mācītspēks” jau ce-
turto gadu ir aicināti pieteikties 
mērķtiecīgi un motivēti dažādu 
jomu profesionāļi – programmē-
tāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, 
pētnieki u.c. profesiju pārstāvji 
–, kuri līdz 2023. gada jūnijam 
būs ieguvuši augstāko vai vis-
maz 2. līmeņa profesionālo aug-
stāko izglītību un vēlas apgūt 
skolotāja profesiju. Pēc veik-

smīgi izturētas atlases katram no 
100 topošajiem skolotājiem tiks 
piedāvāts darbs tam piemēro-
tākajā skolā, ņemot vērā skolas 
atrašanās vietu, skolēnu vecumu 
u.c. kritērijus.

Projekta „Mācītspēks” ilgums 
ir divi gadi. Jau pirmajā projekta 
gadā tā dalībnieki uzsāks atalgotu 
darbu kādā no Latvijas skolām un 
paralēli iegūs skolotāja kvalifi kāci-
ju, studējot Latvijas Universitātes, 
Daugavpils Universitātes un Lie-
pājas Universitātes kopīgi izstrādā-
tajā darba vidē balstītajā 2. līmeņa 
profesionālās augstākās profesio-
nālās izglītības studiju programmā 
„Skolotājs” un saņemot mācību 
stipendiju. Papildus studiju un 
darba procesam topošais skolotājs 
saņems atbalstu no „Mācītspēks” 
komandas un pieredzējušiem ko-
lēģiem skolās. Pēc skolotāja kva-
lifi kācijas iegūšanas otrajā jeb 
indukcijas gadā skolotāji turpina 
savu profesionālo attīstību, izvēlo-
ties vienu no četrām tālākizglītības 
programmām Latvijas Universitā-
tē: pārmaiņu vadību izglītībā, spe-
ciālo un iekļaujošo izglītību, klas-
vadību efektīvai mācību stundai 
vai tehnoloģiju bagātinātu mācību 
procesa organizēšanu.

Pieteikuma anketa un plašā-
ka informācija par skolotāju iz-
glītības projektu „Mācītspēks” 
pieejama tīmekļvietnē https://
macitspeks.lv/.

Par projektu „Mācīt-
spēks”

Projektu „Mācītspēks” īsteno 
Latvijas Universitāte, Daugav-
pils Universitāte un Liepājas 
Universitāte, to pārrauga Izglītī-
bas un zinātnes ministrija. Pro-
jekts „Mācītspēks” tiek īstenots 
Eiropas Sociālā fonda līdzfi nan-
sētā projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 
„Latvijas Universitātes inovatī-
vas, pētniecībā balstītas studiju 
virziena „Izglītība un pedagoģi-
ja” studiju programmas” un otrā 
līmeņa profesionālās augstākās 
izglītības programmas „Skolo-
tājs” licenču ietvaros.

Elza Lāma,
skolotāju izglītības projekta 

„Mācītspēks” pārstāve

PROFESIONĀĻUS 
AR AUGSTĀKO IZGLĪTĪBU 

AICINA KĻŪT PAR 
„MĀCĪTSPĒKS” SKOLOTĀJIEM

27. februārī Krāslavas novada 
Mūzikas un mākslas skolas vijoles 
spēles audzēkņi un skolotāji devās 
uz Rīgu, lai piedalītos Valsts kon-

kursa Latvijas profesionālās ievirzes 
un profesionālās vidējās izglītības 
iestāžu izglītības programmas „Stīgu 
instrumentu spēle – Vijoles spēle” 
fi nālā.

Konkurence starp Latvijas mūzi-
kas skolu vijolniekiem bija tiešām 
sīva, jo 2. kārtā tiek izvirzīti paši la-
bākie audzēkņi.

Sava vecuma grupā 6. vijoles spē-

les klases audzēkne Agnese Pauliņa 
(skolotāja Inga Laura, koncertmeis-
tars Gļebs Beļajevs) ieguva 3. vietu 
valstī.

6. vijoles spēles klases audzēknim 
Kristeram Gapševičum (skolotāja 
Anastasija Mališeva, koncertmeis-
tars Gļebs Beļajevs) tika piešķirta 
pateicība par piedalīšanos valsts 
konkursā. Vēlam veiksmi izaugsmē!

Baiba Trūle,
direktores vietniece 

izglītības jomā
Anastasijas Mališevas foto

MŪSU JAUNO VIJOLNIEKU 
PANĀKUMI

žotos krēmus un lūpu balzamus. 
Skolēni uzzināja, ka „Kurmīšu” 
saimniecībā audzē vairāk nekā 
60 dažādus augus, no tiem iegū-
tos labumus var nopirkt ne vien 
bioloģiskās pārtikas veikalos un 
tirdziņos, bet arī interneta vei-
kalā. Pēc nodarbības skolēniem 
bija iespēja pašiem veidot savu 
vaska svecīti un iejusties uzņē-
mēja lomā.

Otrajā nodarbībā 3. klašu 
skolēniem bija iespēja pašiem 
padarboties. Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas 12. klašu skolnieces 
Elizabete Križanovska, Anete 
Marija Tamene, Ieva Stanke-
viča un Krista Kristiāna Rinča 
novadīja spēli - nodarbību „At-

spēriena punkts”.
Meitenes skolēniem pastāstī-

ja, kas ir uzņēmējs, uzņēmums, 
kas ir uzņēmējdarbība. Skolēni 
ar interesi klausījās, atbildēja 
uz jautājumiem un pēc tam arī 
veidoja savu uzņēmumu. Dau-
dzi skolēni atnākot mājās, jau 
kala plānus, kādu uzņēmumu 
veidos!

Mēs, skolotājas, ļoti ceram, 
ka šī nodarbība būs pirmais 
atspēriena punkts turpmākajai 
profesijas izvēlei.

Ināra Mukāne, 
Dace Samsonoviča, 

Inese Egle,
Krāslavas ģimnāzijas 
3. klašu audzinātājas
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Dagdas Folkloras centrs sadar-
bībā ar Dagdas Kultūras centru 
supratkas Dagdā organizē kopš 
2018. gada, un šo tradīciju turpi-
nāja arī šogad.

Dagdas Folkloras centra va-
dītāja Inta Viļuma pastāstīja, ka 
senāk supratkas bija cilvēku kopā 
sanākšana, īpaši rudens pusē un 
ziemā, kad lielie saimniecības 

darbi padarīti un ir vairāk brīva 
laika, kuru varēja pavadīt kopā 
ar kaimiņiem, paziņām un drau-
giem. Šādiem pasākumiem bijis 
dažāds mērķis – nopietna strādā-

šana, klusas sanākšanas reizes ar 
stāstījumiem un dziesmām, tāpat 
jautra laika pavadīšana ar dzies-
mām, dejām un rotaļām.

Supratku Dagdā mērķis bija at-
vadīties no ziemas, jo pati daba 
ar gaisu, kas smaržo savādāk, ar 
pirmajiem kurmja rakumiem, ar 
gaismu, kas uzkavējas ilgāk, liek 
manīt, ka ir pārejas punkts no zie-
mas miera uz kustību, darbību un 
jaunu sākumu. Šoreiz apmeklētā-
jiem tika piedāvātas dažādas ie-
spējas, kā pavadīt brīvo laiku un 
godam atvadīties no ziemas.

Radošajās darbnīcās, kuras va-
dīja Svariņu Tautas nama pasā-
kumu organizatore Erna Šļahota, 
bija iespēja izgatavot dzīvības 
zariņus, rotājot bērza zariņus ar 
krāsainām spalvām un lentītēm. 
Senākos laikos bērzam tika pie-

dēvētas pārdabiskas spējas: uz-
skatīja, ka bērzu pumpuri, kas 
sāk raisīties šajā laikā, ir pilni ar 
dzīvību, tāpēc šie bērzu zari tika 
saukti arī par dzīvības zariņiem. 

Tauta ticēja, ka, kamēr bērzi ir 
pumpuros (nav atdevuši spēku la-
pām), tajos ir auglības spēks, tā-
pēc gavēņa laikā ar buntītēm tika 
„pērti” gan lopi, gan vecāki (īpaši 
sievas), gan lauki pirms aršanas 
un arkli, gan koki, lai veicinātu 
auglību.

Tāpat, izmantojot pogas un 
diegu, katrs varēja izgatavot 
gan rotaļlietu, gan senu mūzikas 
instrumentu. Senos laikos, kad 
bērniem nebija lielas rotaļlietu 
izvēles, tika asprātīgi izmantotas 
dažādas saimniecībā izmantoja-
mas lietas, tajā skaitā arī pogas. 
No pogām un stipra diega tika 
gatavoti „žvūrgzdyny” – gan ro-
taļlieta, gan mūzikas instruments.

Jaunieši aicināja ikvienu ie-
saistīties tradicionālajās rotaļās 
un dejās.

Tiem, kam bija vēlēšanās iz-
kustēties un pavadīt šo dienu 
svaigā gaisā, bija iespēja vizinā-
ties ar ragaviņām, šļukt no kalna, 
slēpot vai vienkārši pastaigāties, 

nododoties nūjošanai.
Senos laikos uz supratkām nāca 

dažādu paaudžu cilvēki, tāpēc 
Dagdā šajā dienā tika padomāts 
par visiem, lai katrs var atrast sev 
tīkamu nodarbi, jo klāt pie visa 
minētā supratku noslēguma daļā 
skatītājus izsmieties no sirds ai-
cināja Nautrēnu pagasta Dekteru 
amatierteātra aktieri, kuri piedā-
vā izrādi latgaliešu valodā „Mo-
dernā laulība jeb slimokases pa-
cients”, režisore Ērika Bozoviča. 
Smiekli, aplausi, pilna zāle skatī-
tāju bija supratku cienīgs noslē-
gums, kā arī apliecinājums tam, 
ka ziema tika godam pavadīta.

Nevar nepieminēt pankūkas un 
karstu tēju, kurus bija iespējams 
baudīt pie īpaši šim nolūkam pa-
redzētajiem galdiņiem kopā ar 
ģimeni, draugiem vai kaimiņiem 
visu supratku garumā. Par garšī-
gajām pankūkām parūpējās Dag-
das vidusskolas pavāres.

Jura Rogas foto

SUPRATKAS DAGDĀ
KULTŪRA

No šī gada 6. marta 
Latvijas pašvaldību pub-
liskajās bibliotēkās tiks 
dots starts izzinoši izglīto-
jošam konkursam „LASI, 
MEKLĒ UN CEĻO!”, 
kurā bibliotēku lasītāji un 
bibliotekāri aicināti meklēt 
atbildes uz jautājumiem 
elektroniskajos resursos, 
kuri pieejami Latvijas bib-
liotēkās (arī attālinātā veidā) – 3td 
e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.
lv, digitālo zinību resursā www.
letonika.lv un „Lursoft” laikrakstu 
bibliotēkā www.news.lv.

Konkurss norisināsies no 6. marta 
līdz 2. aprīlim.

Katras nedēļas sākumā tiks atvēr-
ta jauna jautājumu kārta, uz kuru 
atbildes būs jāiesniedz līdz nedēļas 
beigām.

Konkursa uzvarētāji balvās sa-
ņems grāmatas no 3td bibliotēkas 
sadarbības izdevniecībām un dāva-
nu kartes no konkursa atbalstītāja – 
ceļojumu aģentūras IMPRO!

Aicinām piedalīties aizraujošajā 
un izzinošajā atbilžu meklēšanas 
procesā un cīnīties par vērtīgām un 
interesan-tām balvām! Konkursa 
nolikums: www.kraslavasvestis.lv.

Konkursu rīko Kultūras informā-
cijas sistēmu centrs, kas ar Latvi-
jas pašvaldību publisko bibliotēku 
starpniecību un atbalstu piedāvā 
Latvijas iedzīvotājiem brīvpieejā 
daudzveidīgus digitālos resursus. 
Konkursa partneri – izdevniecības 
„Zvaigzne ABC”, „Latvijas Mediji” 
un „Jumava”, IT uzņēmumi „Tilde” 
un „Lursoft IT”.

Ilma Elsberga,
projekta vadītāja asistente

PAR KONKURSU „LASI, MEKLĒ 
UN CEĻO!” Svece ir līdzeklis telpu ap-

gaismošanai. Lai gan sveces cil-
vēkiem mūsdienās vairs nav ne-
pieciešamas kā gaismas avots, 
tās kļūst arvien populārākas un 
iecienītākas stresa pilnajā ik-
dienā, kad ikviens meklē atel-
pu, mieru un iespēju gremdēties 
jauka aromāta valdzinājumā.

Mūsdienās sveces lieto arī de-
koratīvos nolūkos kā nozīmīgu 
interjera priekšmetu romantis-
ku vai svinīgu noskaņu radīša-
nai. Sveces iededzina, lai radītu 
mierpilno sajūtu, ko sniedz dzī-
vas uguns dvēsele.

Sveces liesma patīkami pie-
pilda telpu ar dzīvu gaismu, 
pastiprina siltuma, mājīguma, 
miera un harmonijas sajūtu. 
Sveces gaisma padara spēcī-
gākas domas un jūtas. Modina 
visu labo, kas mājo cilvēka sir-
dī. Tā apskaidro neskaidro, ne-
apzināto, nojaušamos sapņus un 
vēlmes.

Februārī Dagdas bibliotēkā 
bija skatāma Olgas Brenčas 

vaska sveču izstāde „Svece – 
gaismas un siltuma simbols” 
un 23. februārī bija tikšanās ar 
pašu sveču meistari.

Tikšanās laikā no Olgas uz-
zinājām interesantus faktus par 
sveču liešanu. Ar sveču izgata-
vošanu viņa nodarbojas ap 10 
gadiem. Viņas ģimenē biško-
pības meistara kvalifikācija ir 
vīram, kurš apsaimnieko ap 40 
bišu stropiem.

Ražojot medu, rodas izejvie-
la – vasks, tāpēc Olgas ģimene 
nolēma to likt lietā un nodarbo-
ties ar sveču izgatavošanu. No-
darbošanās Olgai ļoti patīk, jo 
vilina vaska smarža un ganda-
rījums par galarezultātu. Sveces 
lej pārsvarā viņa pati, dažreiz 
palīdz ģimenes locekļi. Gatavo-
jot sveces, netiek izmantotas ne 
krāsvielas, ne smaržvielas. Kā 
pirmie mēģinājumi bija sveču 
liešana dažādu ziedu formās, 
kas Olgai ir vismīļākās. Pama-
zām formiņu kolekcija kļuva 
arvien lielāka. Kolekcijā ir – 

eglītes, sniegpārsliņas, čiekuri, 
rūķīši, oliņas, dažādi dzīvnie-
ciņi u.c. Sveču iegāde cilvēku 
vidū ir ļoti izplatīta, jo tās tiek 
iegādātas dāvanām, ja vēlamies 
iepriecināt tuviniekus vai drau-
gus, vai arī vienkārši tāpat lab-
vēlīgai mājas gaisotnei. Olgas 
sveces ir iemīļotas dažādās iz-
stādēs, piemēram, bibliotēkās, 
tautas namos u.c.

Saruna ar sveču liešanas 
meistari bija aizraujoša, jo tas 
ir temats, par ko Olga varē-
tu stāstīt un stāstīt. Tā ir viņas 
sirdslieta, kas raisa pozitīvas 
emocijas, uzlabo garastāvok-
li un rada prieku par padarīto 
darbu. Novēlam sveču liešanas 
laikā smelties gaišuma un siltu-
ma enerģijas, uzkrāt pozitīvas 
emocijas un gaišas domas, ku-
ras varētu tālāk nodot svecīšu 
mīlētājiem.

Vija Dzalbe,
Dagdas bibliotēkas 

bibliotekāre

SVECE – GAISMAS UN SILTUMA SIMBOLS
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Laiks ir nepielūdzams. Pa-
audzes mainās, un katra diena 
tiek ierakstīta vēstures grāmatā. 
Pastāstīsim par vienu dienu no 
Indras vēstures.

Mūsu pierobežas pašvaldī-
ba ir daudznacionāla. Jau kopš 
seniem laikiem te dzīvoja un 
sazinājās cilvēki, kas runāja da-
žādās valodās. Katrai tautai ir 
savas īpatnības, tradīcijas, kul-
tūra un sava dzimtā valoda - ie-
vērojama, neaptverama, dzīva. 
Dzimtās valodas zināšanas ir 
lepnums un atbildība savu sen-
ču un nākamo paaudžu priekšā.

Valoda ir saziņas līdzeklis, 
ar kura palīdzību cilvēki pauž 
savas jūtas un domas. Daudz-
ējādā ziņā ar valodas palīdzību 
veidojas vienota un vienlīdzīga 
sabiedrība. Tāpēc ir tik svarīgi 
zināt un cienīt tās valsts valodu, 
kurā dzīvojat! Tieši valsts valo-
da var novērst pārpratumus un 
haosu „daudzbalsīgā” sabiedrī-
bā, saliedēt un veidot vienotu 
nāciju.

Pēc UNESCO iniciatīvas ik 
gadu 21. februārī visa pasaule 
godina dažādas valodas un kul-
tūras, atzīmējot Starptautisko 
dzimtās valodas dienu.

25. februārī Indras Kultūras 
namā tika organizēts svētku 
koncerts. Mūsu novada skais-
tumu, bagātību un daudzbalsību 
prezentēja vairāki kolektīvi:

„Noktirne” (vadītāja Rita 
Andrejeva, Krāslavas Kultūras 
nams),

„Akolica” (vadītāja Kari-
na Beikule, Dagdas baltkrievu 
biedrība „Verbica”),

„Viktorija” (vadītāja Tatja-
na Raciņa, Robežnieku Tautas 
nams),

Balbinovas pagasta koris (va-
dītāja Ruta Andrukoviča, Ind-
ra),

„Labvakar” (vadītāja Ilo-
na Kangizere, Indras Kultūras 
nams),

„Foļvarka” (vadītāja Ruta 
Andrukoviča, Indras Kultūras 
nams).

Pasākuma noslēgumā koncer-
ta dalībnieki un skatītāji drau-
dzīgi nodziedāja latviešu tau-
tasdziesmu „Bēdu, manu lielu 
bēdu”.

„VUORDINEICA” (mācā-
mies runāt latgaliski!) – tas ir 
jauns Indras Kultūras nama pie-
dāvājums un vēl viena iespēja 
kļūt daudzpusīgākiem un brīvā-
kiem. Labas savas dzimtās va-
lodas vai citu valodu zināšanas 
nodrošina vieglumu un neatka-
rību saskarsmē!

Andžela Kuzminska,
Indras KN vadītāja

VIEGLUMS UN NEATKARĪBA SASKARSMĒ

Starptautiskās sieviešu dienas 
priekšvakarā Robežniekos tika 
organizēts pasākums „Pavasara 
pieskāriens”.

Sākumā norisinājās neliels 
koncerts, kurā pārsvarā pieda-
lījās vīrieši. Visu mūsu pasāku-
mu pastāvīgais dalībnieks Žans 
Buko uzstājās ar monologu par 

sieviešu loģiku. Pēc tam tika 
prezentēts skečs par „grūto” 
uzdevumu, kas jārisina vīrie-
šiem - ko uzdāvināt sievietēm 
8. martā. Noslēgumā visus uz-
mundrināja vīriešu duets - Vja-
česlavs Jacina un Eduards Ižiks. 
Viņi nodziedāja jautras častuš-
ķas par Sieviešu dienu.

Neskatoties uz to, ka laikaps-

tākļi tajā vakarā nemaz nelīdzi-
nājās pavasarim - aiz loga sniga 
un pūta stiprs vējš, vīrieši, kas 
ienāca zālē ar krāsainu tulpju 
pušķiem, manuprāt, atkausēja 
klātesošo sieviešu sirdis. Katra 
saņēma pušķi, par ko bija sajūs-
mā. Tad mēs visi kopā nodzie-
dājām dziesmu par pavasari. 
Taču tie nebija visi pārsteigumi 
šajā vakarā. Tiklīdz mēs no-
dziedājām dziesmu, zālē ienāca 
liels polārlācis, kas tikko ielīda 
pa durvīm. Tā bija vīra un viņa 
dēlu dāvana sievai un māmi-
ņai, kurai iepriekšējā dienā bija 
dzimšanas diena. Visi sāka de-
jot kopā ar jubilāri.

Bieži mēs uzdodam sev jau-
tājumu: „Cik daudz vajag cil-
vēkam, lai viņš būtu laimīgs?” 
Un, skatoties, kā pieaugušie 
priecājās par dejojošo lācīti, 
atbilde ir acīmredzama: „Drau-
dzīga ģimene, uzticami draugi, 
tad ir labs noskaņojums, cilvēks 
ir uzlādēts ar pozitīvu enerģiju, 
prieks pārpilda dvēseli, un visi 
ir laimīgi un gandarīti.” Kas vēl 
ir vajadzīgs? Mums tikai jāie-
mācās priecāties par sīkumiem, 
un mūsu dzīve uzmirdzēs košās 
krāsās!

Irina Buko, 
Robežnieku Tautas nama 

vadītāja
Lindas Babiško foto

PAVASARA PIESKĀRIENS 
ROBEŽNIEKOS

Februāra beigās Krāslavas 
novada Sporta skolā notika Lat-
gales reģiona basketbola sacen-
sības „Oranžā bumba” 2011. 
gadā dzimušiem un jaunākiem 
skolēniem.

Sacensībās startēja trīs mei-
teņu komandas. Krāslavas 
ģimnāzijas komanda kļuva par 
čempioniem, otro vietu ieguva 
Dricānu vidusskolas komanda, 
trešajā vietā ierindojās Dau-
gavpils Vienības pamatskola. 
Krāslavas ģimnāzijas komandā 
spēlēja Ella Koževņikova, Pau-
la Murāne, Melānija Kononova, 
Sofija Egle, Emīlija Skerškāne 
(5.a klase), Nellija Aleksandro-
viča (5.c klase), Jana Dilba, Ka-
rolīna Petrova (3.b klase).

Zēnu konkurencē sacentās 
četras komandas. 1.vietu iz-
cīnīja Rēzeknes sākumskolas 
komanda, otro vietu ieguva Lī-
vānu 1.vidusskolas komanda, 

trešo vietu izcīnīja Krāslavas 
ģimnāzijas komanda, ceturto 
Daugavpils Vienības pamatsko-
la. Krāslavas ģimnāzijas sastā-
vā spēlēja Mareks Paškevičs, 
Aleksandrs Ancveriņš, Gļebs 
Šlapins (5.b klase), Anri Alek-
sandrovičs, Raitis Stigevičs 

(5.c), Armīns Panfilo, Armīns 
Pavļukevičs, Dāvids Plotiņš, 
Artis Solims, Deivids Lipšāns 
(4.b klase).

Natālija Raudive,
Krāslavas ģimnāzijas sporta 

skolotāja
Autores foto

ORANŽĀ BUMBA

24. februārī Ērgļos notika 
Latvijas skolu Ziemas festivāls. 
Vairākus gadus ziemas festivāls 
norisēja virtuālajā vidē, bet šo-
gad notika klātienē un pulcē-
ja 1053 dalībniekus 13 ziemas 
sporta veidos.

Krāslavas novadu šajā ziemas 
festivālā pārstāvēja Krāslavas 
novada Sporta skolas audzēkņi, 
kuri piedalījās distanču slēpoša-
nas sacensībās. 

Labus rezultātus 2011.-2012. 
g. dz. meiteņu grupā 1 km garā 

distancē uzrādīja Evija Avsju-
keviča – 5. vieta, Stanislava 
Abramova – 6. vieta, Inese Pit-
rāne – 7. vieta. Ariana Tribisa 2 
km garā distancē ieguva 7. vie-
tu. 2007.-2008. g. dz. jauniešu 
grupā 3 km garā distancē par 
uzvarētāju kļuva Martīne Djat-
koviča, Valērijai Burcevai – 4. 
vieta, Evijai Radivinskai – 7. 
vieta. 

Šajā vecuma grupā jauniešu 
konkurencē Mārtiņš Severīns 
Vecelis ieguva 6. vietu un Gre-
gors Pauliņš - 8. vietu.

Ilona Vanaga,
Krāslavas novada Sporta 

skolas metodiķe
Foto: Latvijas sporta 

federāciju padome

KRĀSLAVAS NOVADA SPORTA SKOLAS DISTANČU 
SLĒPOTĀJU STARTI

SPORTS

Krāslavas novada Centrālajā 
bibliotēkā notika otrā tikšanās 
no jaunā pasākumu cikla „Pa-
saule ceļotāja acīm”, šoreiz - ar 
Mariju Mickeviču. Pasākums 
noritēja interesantā gaisotnē un 
jaukā noskaņā, to ieskandināja 
vokālais ansamblis „Krāslavi-
ņa”, vadītāja Olga Grecka.

Nekur nevar doties bez ceļa 
maizes, arī šodien, uzsākot vir-
tuālo ceļojumu ar Mariju, neiz-
tika bez maizes, ko uzcepa viņa 
pati. Ceļojuma laikā cilvēks ar 
visiem maņas orgāniem izjūt, 
neparasto un interesanto un 
mēs, pasākuma dalībnieki, ju-
tām līdzi. Ceļojot mēs gūstam 
vairāk, kā jebkādā citā veidā. 
Dažreiz diena pavadīta svešumā 
sniedz vairāk nekā desmit gadu 
dzīves mājās.

Marija dalījās ar skaistām at-
ziņām par saviem ceļojumiem: 
„Mēs uzņemam fotogrāfijas, lai 
tās kalpotu kā biļetes atpakaļ uz 
mirkli, kas piedzīvots, bet zudis. 
Uzsāku savu ceļojumu Francijā, 
caur Parīzi uz Turciju. Iegriezā-
mies Beļģijā, aplūkojām kārdi-
noši garšīgās beļģu vafeles un 
Briseles parlamentu. Turpinot 
ceļojumu Dānijā, apskatījām 
neparasto māju arhitektūru.”

Ieskatu Portugālē Marija uz-
sāka ar vērienīgo Fatimas sank-
tuāriju un stāstu par Portugā-
les mūziku. Alfama ir viens no 
tiem pilsētas rajoniem, kurā var 
klausīties Lisabonas fado. Šis 

portugāļu tradicionālas mūzikas 
žanrs dzimis Lisabonā tādu cil-
vēku vidū, kas nebija raduši iz-
teikt savas domas, rakstot, kuri 
nebija, izglītoti, bet mūzika un 
dziesmas bija viņu iespējas iz-
sacīt pasaulei savas jūtas, pār-
dzīvojumus, iespaidus un emo-
cijas.

Marija: „Ungārijā iepazinām 
Budapeštas ielas, Itālijā - tādas 
vietas, kā Roma, Melpignano un 
Otranto, savukārt Bulgārijā ap-
skatījām Jambolu un Sozopoli.”

Ieskats Spānijā sākās ar vēs-
turisko šedevru Romas katoļu 
baznīcas katedrāli - Santiago de 
Compostela. Turpinājumā tika 
apskatīta Vimianzo - neliela pil-
sētiņa Galīcijā. Vimianzo pils, 
kas pašlaik pieder pašvaldībai, 
ir viena no vislabāk saglabāta-
jām pilīm Galīcijā. Pilī ir ierī-
kots rokdarbu centrs. Darbojas 
tradicionālā izstāde, kur var re-
dzēt un iepazīt Galīcijas vēsturi, 
tradīcijas.

Pasākuma nobeigumā Marija 
dalījās ar saviem iespaidiem, 
kas gūti no ceļojuma pa Nor-
vēģijas fjordiem. Šajā pēcpus-
dienā dzirdētais mums paliks 
atmiņā ar skaistām bildēm, ne-
parasto mūziku un svaigas mai-
zes smaržu.

Cikla „Pasaule ceļotāja acīm” 
nākamais pasākums notiks mar-
tā, sekojiet informācijai!

Margarita Žavnerčika,
bibliotekāre

CEĻOJUMS PA EIROPU AR 
MAIZES GARŠU
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SPORTS

Šī gada 11. februārī pludmales 
volejbola halles „Vasara” (Zolva, 
Preiļu novads, Rušonas pagasts) at-
klāšanas pasākumā notika pludma-
les volejbola turnīrs. Turnīrā pie-
dalījās astoņas komandas: „Preiļi”, 
„Tukums”, „Rudens”, „Tropical 
Thunder”, „Nodokļu nemaksātāji”, 
„STAR”, „Beach arēna” un volej-
bola klubs (VK) „Krāslava”. Pāru 
skaits turnīrā bija ierobežots.

Komandas tika sadalītas divās 
grupās, kuru ietvaros, spēlējot 
katrs ar katru, tika noskaidrotas 
komandu vietas priekšsacīkstēs. 
Tālāk sekoja „play off ” spēles.

VK „Krāslava” grupā izcīnīja 1. 
vietu un, vienīgo zaudējumu sīvā 
cīņā piedzīvojot tikai fi nālā, ieguva 
2. vietu. VK „Krāslava” pārstāvē-

ja Normunds Muižnieks un Jurijs 
Dmitrijevs. Goda pjedestāls bija 
šāds:

1. vieta – „Beach arēna” (viesi 
no Rīgas);

2. vieta – VK „Krāslava”;
3. vieta – „Tukums”.
Godalgoto vietu ieguvējus ap-

balvoja pasākuma īpašie viesi - pa-
saules līmeņa Latvijas pludmales 
volejbolisti Aleksandrs Samoilovs, 
Jānis Šmēdiņš, Mārtiņš Pļaviņš un 
Mihails Samoilovs, kas vēlāk no-
vadīja meistarklases, kā arī paši 
aizvadīja paraugspēli.

Apsveicam mūsu komandu, ku-
rai atbalstu sniedza Krāslavas no-
vada pašvaldība!

Normunds Muižnieks,
VK „Krāslava”

VK „KRĀSLAVA” IZCĪNA 
SUDRABU

Par Latvijas čempionu titu-
liem cīņu sāka U14 un U16 ve-
cuma grupu sportisti. 3. un 4. 
februārī Kuldīgas vieglatlētikas 
manēžā pulcējās nepilni 600 
vieglatlētu, kuri izpildīja Lat-
vijas Vieglatlētikas savienības 
noteiktos normatīvus.

Krāslavas novada Sporta sko-
lu pārstāvēja četri sportisti. U14 
grupā Alekss Ozoliņš ar 8,45s 
rezultātu izcīnīja 3. vietu un 
ieguva čempionāta bronzas me-
daļu. Tāllēkšanā viņš ierindojās 
14. vietā. Luīze Kromāne tāl-
lēkšanā ar rezultātu 4,42 m ie-
guva 9. vietu un 60 m distancē 
- 15. vietu. U16 vecuma grupā 
Maksims Giruckis augstlēkšanā 
pārvarēja 1,66 m un ierindojās 
6. vietā, bet tāllēkšanā 12. vietā. 
Mariks Ļebedevs startēja trijās 
disciplīnās un izcīnīja pilnu me-
daļu komplektu. Ar 6,20 m tālu 
lēcienu viņš kļuva par čempio-
nu tāllēkšanā. 60 m disciplīnā ar 
7,35s personisko rezultātu viņš 
izcīnīja sudraba medaļu. 200 
m skriešanā Mariks sasniedza 
savu labāko laiku 24,53s un pēc 
bronzas medaļas kāpa uz trešā 
pjedestāla pakāpiena.

5. februārī Valmierā viegl-
atlēti turpināja cīņu par LVS/
SPORTLAND kausiem. 3. pos-
mā startēja Evelīna Krista Sitni-
ka. Starp 22 dalībniekiem 1500 
m distancē viņa ieguva 3. vietu.

10. un 11. februārī Valmieras 
vieglatlētikas manēžā par Lat-
vijas čempionu tituliem cīnī-
jās U18 un U20 vecuma grupu 
sportisti. Rihards Sitniks U18 
jauniešu vecuma grupā 1500 m 

distancē ar 4:14,85 personisko 
rezultātu izcīnīja 3. vietu. Arī 
3000 m viņš ieguva bronzas me-
daļu. Anastasija Apenko 60 m 
barjerskriešanā ar 9,14s rezul-
tātu ierindojās augstajā 5. vietā. 
Tāllēkšanā sportiste ieguva 13. 
vietu. Santa Ostrovska augst-
lēkšanā izcīnīja 8. vietu. 

Par Latvijas čempionu titu-
liem pieaugušo konkurencē 18.-
19. februarī Valmierā cīnījās 
Artjoms Jemejanovičs, Evelīna 
Krista Sitnika un Rihards Sit-
niks. Evelīna Krista 1500 m un 
3000 m distancēs uzrādīja per-
soniskos rezultātus un abās izcī-
nīja sudraba medaļas. Jāatzīmē, 
ka sportiste 3000 m ar rezultā-
tu 9:51,81 pirmo reizi distanci 
noskrēja ātrāk par 10 minūtēm. 
Artjoms 60 m distancē ieguva 
16. vietu, bet 200 m distancē 
17. vietu. Rihards vīru konku-
rencē 1500 m skriešanā izcīnī-
ja 10. vietu. 3000 m distancē 
viņam 9. vietā un ar rezultātu 
9:16,36 statistikas rangā jau-

niešu grupā sportists ierindojās 
trešajā vietā.

Gaidīsim arī turpmāk augstus 
rezultātus un jaunus sasniegu-
mus!

Vija Nipere,
Krāslavas novada 

Sporta skolas 
direktora vietniece

Autores un sportistu foto

NOVADA VIEGLATLĒTU STARTI LATVIJAS 
ČEMPIONĀTOS

10.-12. februārī Krāslavas Spor-
ta skolas šāvēji piedalījās Latvijas 
Ziemas čempionātā pieaugušajiem.

Sportisti sacentās šaušanā ar 
mazkalibra šauteni. Vingrinājumā 
MŠ-60 (60 šāvieni no stāvokļa gu-
ļus) sieviešu konkurencē 3. vietu 
izcīnīja Diāna Tarvida, Karīnai 
Krilovai 6. vieta, Milenai Timer-
galejevai 9. vieta. Vīriešu kon-
kurencē Andrejam Maksimovam 
10. vieta, Aļģim Berestnevam 11. 
vieta.

Vingrinājumā MŠ-3x20 (20 
ieskaites šāvieni no stāvokļiem 

celis, guļus, stāvus) Aļģis Be-
restņevs izcīnīja 2. vietu, Mareks 
Mjadjuta ierindojās 5. vietā, bet 
sieviešu konkurencē Lija Ignatje-
va izcīnīja 3. vietu, Laura Putne 
ierindojās 6. vietā, bet Karīna Kri-
lova 9. vietā.

Neskatoties uz neskaitāmiem 
šķēršļiem, daudzi no mūsu spor-
tistiem uzlaboja savus personīgos 
rekordus, kas motivē strādāt vēl 
labāk un vairāk!

Sergejs Šveds, 
šaušanas treneris

Autora foto

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI 
UZLABO SAVUS PERSONĪGOS

REKORDUS

Šī gada 18.-19. februārī noti-
ka Latvijas kausa 1. posma sa-
censības sporta tūrismā, kuras 
norisinājās Rīgā. Sacensības 
tika rīkotas ar mērķi popularizēt 
sporta tūrismu kā veselīgu un 
sportisku dzīvesveidu. Sacen-
sību uzdevums bija noskaidrot 
2023. gada labākās komandas 
sporta tūrisma iemaņu apguvē 
telpās un saglabāt sporta tūris-
ma tradīcijas Latvijā.

Krāslavas Bērnu un jaunie-
šu centru pārstāvēja „SapSan” 
četras komandas – D, C, A un 
P vecuma grupās. Līdz ar to 
Krāslavas sporta tūristi startē-
ja katrā vecuma grupā. Pirmās 
dienas ietvaros startēja un sa-
vas zināšanas pielietoja D un C 
grupas pārstāvji. Jaunāko grupu 
dalībniekiem šī bija pirmā pie-
redze tik liela mēroga sacensī-
bās. Komandas tūrisma tehnikā 

dalībnieku uzdevums bija veikt 
četras trases, kuru laikā tika 
pārbaudītas sportistu zināša-
nas, fiziskā sagatavotība, pras-
me darboties komandā, loģiskā 
domāšana un veiklība. Pirmās 
dienas rezultāti patīkami pār-
steidza, jo D vecuma grupas ko-
manda ierindojās 3. vietā.

Individuālās tūrisma tehnikas 
trases ietvaros dalībnieka uzde-
vums bija maksimāli ātri veikt 
trasi, nepieļaujot kļūdas. Indivi-
duālās tūrisma tehnikas rezultā-
ti ir šādi: D (visjaunākā) vecu-
ma grupā zēniem Aleksandram 
Ancveriņam godalgotā 2. vieta 
un C (jaunākā) vecuma grupā 
Madarai Šņucinai 2. vieta. Ko-
pējie rezultāti jaunākajām gru-
pām ir ļoti pozitīvi, kas parāda, 
ka ir perspektīvas uz nākotnes 
sacensībām. Otrās dienas ie-
tvaros sacentās vecāko grupu 

pārstāvji jeb B, A un P vecuma 
grupas.

Krāslavas BJC sporta tūrisma 
pulciņu „SapSan” pārstāvēja di-
vas komandas. A vecuma grupas 
komanda startēja ļoti saliedēti, 
pārdomājot katru trasi. Līdz ar 
to kopvērtējumā Krāslavas A 
vecuma grupas komanda ierin-
dojās 3. vietā. Individuālajos 
startos vecākajām grupām trase 
bija ļoti grūta un tehniski sma-
ga, bet visi Krāslavas sportisti 
to ir paveikuši. Individuālajā tū-
risma tehnikā godalgoto 2. vie-
tu A vecuma grupā jauniešiem 
ieguva Maksims Berestņevs. 
Liels prieks par Krāslavas BJC 
sporta tūrisma „SapSan” dalīb-
niekiem un viņu rezultātiem!

Alise Samsonoviča,
Krāslavas BJC sporta tūrisma 

pulciņa „SapSan” trenere

„SAPSAN” DIVAS KOMANDAS STARTĒJA 
LATVIJAS KAUSA 1. POSMA SACENSĪBĀS 

SPORTA TŪRISMĀ 

Šī gada 29. martā plkst. 15.00 
Krāslavas Kultūras namā notiks 
Krāslavas novada pensionāru 
biedrības atskaites sapulce, kas 
sāksies ar nelielu senioru kon-
certu. 

Sapulces laikā iestāžu amat-
personas sniegs atbildes un 

iepriekš iesniegtajiem jautāju-
miem.

Jautājumus/pr iekšl ikumus 
līdz 27. martam lūdzam iemest 
pasta kastītē, kas atrodas pie no-
vada domes.

Krāslavas novada 
pensionāru biedrība

TUVOJAS PENSIONĀRU 
BIEDRĪBAS ATSKAITES SAPULCE

PAZIŅOJUMS


