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Aicinām ikvienu domubiedru 
grupu, kam ir vēlme uzlabot dzī-
ves vidi Krāslavas novadā, pie-
dalīties projektu konkursā „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi 2022”!

Konkursa rīkotājs: Krāslavas 
novada pašvaldība.

Konkursa mērķis: paaugstināt 
Krāslavas novada iedzīvotāju 
dzīves kvalitāti un līdzdalību, ie-
saistot vietējos iedzīvotājus savu 
ideju formulēšanā un īstenošanā 
novada attīstībai, ar vadmotīvu 
„Sabiedrība ar dvēseli”.

Konkursā projektu pieteikumu 
var iesniegt neformālas iedzī-
votāju grupas un sabiedriskas 
organizācijas (biedrības vai no-
dibinājumi). Projekta grupā jā-
apvienojas vismaz 10 vietējiem 
iedzīvotājiem un viena projektu 
grupa var iesniegt tikai vienu 
pieteikumu. 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 princi-
pa „Darām paši”.

Konkurss tiek izsludināts 
2022. gada 4. aprīlī, projektu pie-
teikumi tiks pieņemti līdz 2022. 

gada 3. maijam plkst.16.00.
Konkursa pieteikumu var ie-

sniegt pašvaldībā personīgi, no-
sūtīt pa pastu, atstāt pasta kastē 
pie pašvaldības vai pie Dagdas 
Klientu apkalpošanas centra, vai 
iesniegt e-parakstītu uz e-pastu: 
dome@kraslava.lv. Konkursa 
pieteikuma elektroniskā forma 
iesniedzama datu nesējā kopā 
ar oriģinālo pieteikumu vai no-
sūtāma uz e- pastu: attistiba@
kraslava.lv.

Pasākumu piemēri, kas var 
tikt atbalstīti Krāslavas novada 
publiski pieejamu teritoriju at-
tīstībai:

inovatīvu vides elementu iz-
veide;

kultūrvēsturisko vietu sakārto-
šana;

peldvietu, parku un citu atpū-
tas vietu apkārtnes labiekārtoša-
na;

sakrālo objektu teritoriju lab-
iekārtošana;

dabas un aktīvās atpūtas taku 
izveide utt.

Pieejamais fi nansējums – mak-
simālais atbalsts vienam projek-
tam, kas tiks īstenots Krāslavas 
novada teritorijā jebkurā no mi-
nētajiem pasākumiem, ir 1000 

eiro. Projekta grupai, kas plāno 
realizēt projektu, jānodrošina 
brīvprātīgais darbs vismaz 50 
stundu apmērā kā savs ieguldī-
jums. Projektiem virs 500 eiro 
nepieciešams vismaz 10% līdz-
fi nansējums.

Konkursa ietvaros būs attieci-
nāmas šādas izmaksas:

celtniecības un citu materiālu 
iegāde;

stādāmo materiālu (košum-
krūmu, daudzgadīgo augu, koku 
utt.) iegāde;

citas izmaksas, kas nepiecie-
šamas sekmīgai projekta ievie-
šanai un kas nav norādītas kā 
neattiecināmas.

Projektu īstenošanas laiks: 
2022. gada 15. jūnijs – 2022. 
gada 30. septembris.

Lai pieteiktos konkursam, pro-
jekta pieteicējam pašvaldībā jā-
iesniedz šādi dokumenti:

konkursa pieteikuma 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-

rāfi jas utt.
Detalizētāka informācija par 

to, kā iesniegt projekta pieteiku-
mu, pieejama konkursa noliku-
mā un tā pielikumos, kas atro-
dami pašvaldības tīmekļvietnēs 
www.kraslava.lv, www.dagda.lv 
un www.kraslavasvestis.lv. Pie-
ejami šādi dokumenti: Konkursa 
nolikums;  „Projekta pieteikuma 
forma”; „Saskaņojums ar daudz-
stāvu mājas iedzīvotājiem” (ja 
attiecas); „Saskaņojums ar paš-
valdību” (ja attiecas); „Gala 
ziņojuma forma”; „Līgums par 
fi nansējuma saņemšanu (pa-
raugs)”.

Tā kā projekti būs jāīsteno 
pašiem projekta grupas dalīb-
niekiem, aicinām visus iesaistīt 
jau projekta gatavošanas pos-
mā – lai jau laicīgi izrunātu un 
izplānotu visas nepieciešamās 
darbības un izmaksas. Jāparedz 
tādi projekti, kuru rezultāti būs 
pieejami sabiedrībai. Jāsaprot, 
kā īpašumā atrodas teritorija, 
kurā plānots īstenot projektu, 
lai varētu laicīgi saņemt visas 
atļaujas un saskaņojumus pro-
jektā plānoto darbu veikšanai. 
Jāatceras, ka projektam jāat-
bilst visiem nosacījumiem, kas 

noteikti konkursa nolikumā. 
Ja projekts saistīts ar teritori-
jas labiekārtošanu, ieteicams 
konsultēties ar Būvvaldi un no-
skaidrot, vai nav nepieciešams 
papildus sagatavot ar būvniecī-
bu saistītus dokumentus (kon-
kursā nav atbalstāmi projekti, 
kuriem nepieciešami būvpro-
jekti, vai kuru īstenošanu nevar 
veikt paši projekta dalībnieki). 
Pieteikumam ieteicams pie-
vienot vizualizācijas - skices, 
plānus, esošās situācijas fotog-
rāfijas un citus materiālus, kas 
vērtēšanas komisijai pierādīs, 
ka esat rūpīgi pārdomājuši sa-
vas ieceres.

Ikviens, kam ir radušies kādi 
jautājumi par konkursu, pietei-
kumu aizpildīšanu vai projektu 
īstenošanu, tiek aicināts sazinā-
ties ar konkursa rīkotāja kon-
taktpersonām – Krāslavā (Ināra, 
tālr.29185871) vai Dagdā (Olga, 
tālr. 27172941), kā arī rakstot uz 
attistiba@kraslava.lv.

Lai iedvesmojoši projekti!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības

Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA IZSLUDINA TRADICIONĀLO IEDZĪVOTĀJU 
PROJEKTU KONKURSU „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2022”

Lieldienas ir dzīvības un dabas at�odas laiks. 
Lai šie pavasara svētki Jūsu mājās un sirdīs sniedz laimi, iedvesmu un enerģiju jauniem darbiem! 

Lai ikvienā mājā un ģimenē dzīvo saticība un mīlestība!
Labām domām un priecīgiem mirkļiem piepildītas Lieldienas!

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
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darbi,notikumi, cilvēki

PROJEKTI

 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 2022. 
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 2022. gada 22. aprīlim.

Projekta pieteikuma veidlapas - 
pašvaldības mājaslapā.

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

Julianna Moisejenkova,
jaunatnes lietu speciāliste

Seni koka sadzīves priekšmeti, 
dekora elementi un mēbeles ir at-
rodamas teju katrā lauku mājoklī. 
Šāda veida priekšmetiem piemīt 
īpaša aura, tieši tāpēc cilvēki tos 

cenšas saglabāt un piešķir tiem īpa-
šu nozīmi.

Projekta „Practical art” ietvaros 
notiek virkne aktivitāšu, kuru laikā 
sabiedrība tiek mudināta un moti-

vēta saudzēt savu 
apkārtējo vidi 
un visu pasauli 
kopumā, samazi-
not neaprakstāmi 
lielos atkritumu 
kalnus. Viens no 
veidiem, kā to var 
izdarīt – radīt jau-
nas lietas no lieto-
tiem materiāliem 
un priekšmetiem.

A i z v a d ī t a j ā 
sestdienā Krāsla-
vas Amatniecības 
centra kokap-
strādes darbnīcā 
norisinājās koka 
mēbeļu restau-
rācijas meistar-
klase, kuru va-
dīja koktēlnieks 
Aivars Andžāns. 
Nereti koka mē-
beles, kas kādam 
kļuvušas neva-
jadzīgas, nonāk 
vai nu atkritumu 
izgāztuvēs vai 
arī ugunskuros. 
Talantīgais kok-
tēlnieks, rādot 
paraugus, kā no 
vecas kumodes 
daļām var radīt 
skaistu plauktu 
vai no koka at-
zveltnēm smalkus 
rāmjus, tādējādi 
tām piešķirot otro 

dzīvi, aicināja palūkoties uz mēbe-
lēm radoši un ļauties fantāzijai.

Meistarklases pamattēma bija 
koka mēbeļu restaurācija, kas ir ļoti 
laikietilpīgs process. Darba procesā 
ir jāievēro daudzas nianses. Dau-
dzas no tām meistarklases laikā 
atklāja arī tās vadītājs Aivars An-
džāns. Viņš stāstīja par „kāju pie-
audzēšanu”, restaurēto darbu krāso-
šanu, lakošanu, līmēšanu, atsevišķu 
detaļu izgatavošanu un atjaunošanu.

Praktiskās darbošanās laikā kopā 
ar visiem dalībniekiem Aivars iz-
jauca senu krēslu. Šī procesa laikā 
dalībnieki varēja iepazīties ar mate-
riāliem, kas izmantoti krēsla izga-
tavošanā, kā arī izpētīt slāņus, kas 
atklājās, noņemot krēsla pārvalku.

Tā sagadījās, ka meistarklasē 
piedalījās tikai sievietes. Dalībnie-
ce Irēna ir jau ar zināmu pieredzi, 
viņas mājās ir vairākas restaurētas 
mēbeles. Pēc nodarbības viņa atzi-
na, ka tā esot bijusi ļoti iedvesmojo-
ša. Savukārt Vladislava, kura gadu 
no gada atliek savās mājās esošo 
priekšmetu restaurācijas un atjau-
nošanas darbus, atzina, ka tagad, 
pēc meistarklases apmeklējuma, 
viņa daudz drošāk to varēs uzsākt.

Pasākums rīkots projekta LLI-
489 „PRACTICAL ARTS” ietva-
ros. To līdzfi nansē Eiropas Savie-
nība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas 
2014.-2020. gadam ietvaros. Kopē-
jās projekta attiecināmās izmaksas 
– 154 760 EUR, ERAF fi nansējums 
85 % - 131 546 EUR. Projektu īste-
no nevalstiskā organizācija „Spren-
dimų centras” un biedrība „Eirore-
ģions „Ezeru zeme””.

Inga Pudnika-Skerškāne
Autores foto

KOKA MĒBEĻU RESTAURĀCIJAS 
MEISTARKLASE

Krāslavas novada pašvaldība aicina 
jauniešus piedalīties un iesniegt  pie-
teikumus konkursam „Jauniešu biz-
nesa ideju konkurss komercdarbības 
uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas no-
vadā”, kura  mērķis ir motivēt un palī-
dzēt jauniešiem īstenot savas biznesa 
idejas, piešķirot fi nansiālu atbalstu.

Projektus var iesniegt pretendenti 
vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot), 
kas vēlas uzsākt saimniecisko darbī-
bu vai komercdarbību Krāslavas no-
vadā  un jaunie uzņēmēji, kuri savu 
darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs 
gadus pirms projektu konkursa izslu-
dināšanas dienas. Projektu pieteiku-
mu pieņemšana notiks no 2022.gada 
28.marta līdz 2022.gada 25.aprīlim 
plkst. 12.00.

Konkursa pieteikumus var ie-
sniegt personīgi Krāslavas novada 
pašvaldībā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
LV-5601 vai nosūtīt pa pastu uz mi-

nēto adresi, ar norādi –„Konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai attīs-
tībai Krāslavas novadā””.

Kontaktpersona: Krāslavas no-
vada pašvaldības Attīstības nodaļas 
projektu speciāliste Inta Murāne, 
tālr. 656 20033, mob. tālr. 29278741  
e-pasts: inta.murane@kraslava.lv. 
Konsultācija par pieteikuma aizpil-
dīšanas metodiku notiks individuāli, 
iepriekš sazinoties (e-pastā, telefo-
niski).

Ar projektu konkursa nolikumu 
var iepazīties:

1)  interneta mājas lapās https://
kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv;

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

Inta Murāne,
Krāslavas novada pašvaldības 

Attīstības nodaļas
projektu speciāliste

IZSLUDINĀTS JAUNIEŠU BIZNESA 
IDEJU PROJEKTU KONKURSS

JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU 
KONKURSS

Pēdējo dienu laikā interese par 
dienesta iespējām Zemessardzē ir 
krietni palielinājusies. Kandidāti 
piesakās gan zvanot pa rekrutē-
šanas tālruni 1811, gan rakstot e-
pastus uz esizemessargs@mil.lv, 
gan atstājot savus telefona numu-

rus rekrutēšanas vietnē www.esi-
zemessargs.lv.  Tomēr topošajiem 
zemessargiem jārēķinās ar to, ka 
ar e-pasta uzrakstīšanu pilsonis vēl 
nav iestājies Zemessardzē. Pēc tam, 
kad kandidāts aizpildījis iestāšanās 
anketu, tiek veikta anketā snieg-

to datu pārbaude. Pa to laiku kandi-
dāts iziet medicīnas komisiju.  Kad 
datu pārbaude veikta, medicīnas 
komisija  dod slēdzienu, vai zemes-
sarga kandidāta veselības stāvoklis 
atbilst dienestam Zemessardzē. Tad 
kandidāts dod zemessarga zvēres-

tu un uzsāk pamatapmācību, kas ir 
katra jaunā zemessarga pirmais uz-
devums.   

Kandidātu atlases process var aiz-
ņemt kādu laiku, tāpēc aicinām būt 
pacietīgiem. Šobrīd strādājam pie 
tā, lai zemessarga pieteikuma anke-

tu varētu aizpildīt lietotājam drau-
dzīgā ceļā, piedāvājot arī iespēju 
anketu parakstīt un iesniegt elektro-
niski.  

Vissvarīgākais ir tas, ka Latvi-
jas pilsoņos kvēlo vēlme aizsargāt 
mūsu valsti un tautu. Jebkuram 
pretiniekam  mazinās vēlme īste-
not agresiju pret valsti, ja tās ie-
dzīvotāji demonstrē savos darbos 
nepārprotamu gribu aizsargāt savu 
valsti. Valsts neatkarību un brīvību 
neviens nedrīkst uztvert kā pašsa-
protamu.  Latvijas neatkarība ir jā-
sargā katram un ikvienam Latvijas 
iedzīvotājam. Un viens no veidiem, 
kā būt gataviem aizsargāt savu 
valsti, ir stāties Zemessardzes rin-
dās. Zemessardzē savu vietu atradīs 
ikvienas profesijas un specialitātes 
pārstāvis. Ikviena zemessarga civilā 
izglītība un iegūtā darba pieredze 
būtiski papildina un stiprina Ze-
messardzes vienību spējas paveikt 
visdažādākos aizsardzības uzdevu-
mus.

Šobrīd Zemessardzē dienē aptu-
veni 8200  Latvijas pilsoņu, taču šis 
skaitlis ik pa brīdim nedaudz mai-
nās.  Piemēram, zemessargi izstā-
jas, sasniedzot noteiktu vecumu, sa-

vukārt jauni nāk viņu vietā. Jebkurā 
gadījumā - no kopējo aizsardzības 
spēju viedokļa - dienestam un mi-
litārajai apmācībai Zemessardzē ir 
paliekoša pievienotā vērtība, jo ze-
messargi vēlāk tiek ieskaitīti rezer-
ves karavīros.  

Svarīgi atzīmēt, ka pēdējos gados 
būtiski uzlabojies zemessargu in-
dividuālais ekipējums un tas prak-
tiski ir identisks karavīra ekipēju-
mam. Turklāt zemessargi saņem 
arvien jaunākus strēlnieku ieročus, 
kā arī vienības tiek apbruņotas ar 
pretgaisa aizsardzības un prettan-
ku ieroču sistēmām. Jau tuvākajā 
laikā Zemessardzes vienības sāks 

saņemt arī jaunos 6x6 platformas 
bruņutransportierus „Patria”. 

Ja vēlies dienēt tieši Zemessar-
dzes 35. kājnieku bataljonā, sazi-
nies ar mums:

67209878;
35bn@mil.lv;
facebook.com/zs35kb, 
instagram.com/zs35kb.

Ilze Kivleniece,
Zemessardzes 35. kājnieku 

bataljona
Civilmilitārās sadarbības 

speciāliste
Vecākā zemessardze 

Jurija Rogas 
un Anatola Kauškaļa foto

DIENESTS ZEMESSARDZĒ NES GODU VISA MŪŽA GARUMĀ, 
SARGĀJOT ĢIMENI, VALSTI UN VĒRTĪBAS
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INTERVIJA

Īstenojot savas funkcijas, paš-
valdībām ir jāveic darbs arī ar jau-
natni. Aivars Bačkurs ir viens no 
diviem jaunatnes lietu speciālis-
tiem novadā. Paralēli vada jaunie-
šu biedrību „Dagne”, kas pastāv 
kopš 2004. gada. 

Aivars jūtas un joprojām ir jau-
nietis, kurš savulaik pabeidzis Da-
gdas vidusskolu, bakalaura grādu 
ieguva Rēzeknes Tehnoloģiju 
akadēmijā. 

„Esmu pirmā posma skolotājs, 
specialitāte - matemātika. Šobrīd 
studēju Biznesa augstskolā „Tu-
rība”, kur apgūstu biznesa psiho-
loģiju un cilvēkresursu vadību uz-
ņēmumā. Atlika aptuveni pusgads 
līdz maģistra grāda iegūšanai.”

 Mūsu saruna bija par vairākām 
tēmām, kas aktuālas gan jaunie-
šiem, gan jaunatnes lietu speciā-
listam. Lūk, Aivara viedoklis.

Jauniešu vecums
Ir divi uzskati, ja runājam par 

Latviju un Krāslavu konkrēti, tad 
pēc likuma jaunietis Latvijā ir no 
13 līdz 25 gadiem. Savukārt citur 
Eiropā jaunietis ir no 13 līdz 30 
gadiem. Centrālās statistikas pār-
valdes dati liecina, ka mūsu no-
vadā ir 984 bērni vecumā no 0-6 
gadiem; 1388 – vecumā 7-14 ga-
diem; 2072 jaunieši vecumā no 
15-24 gadiem, kas ir mūsu, Dag-
das un Krāslavas jaunatnes lietu 
speciālistu, mērķauditorija. Esam 
salikti kopā kā ūdens un uguns, 
un tagad tā jāstrādā. Tas nav slikti, 
tas ir labi - abi cenšamies maksi-
māli sadarboties iespēju robežās. 
Man šis darbs šķiet ļoti intere-
sants, jo katrā no darbiem, kurus 
veicu, ir savs redzējums uz katru 
no jautājumiem.

Jaunatnes politikas virzo-
šie spēki

Mums ir divi jaunatnes poli-
tikas virzošie spēki – Izglītības 
un zinātnes ministrija (IZM) un 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra (JSPA). Strādā kopā, 
tajā pašā laikā ir dažādi mērķi. 
IZM ir tendēta uz formālu izglī-
tību - projekti, pulciņi utt. Savu-
kārt JSPA tendēta uz neformālo 
izglītību. Te izpaužas bijušo mazo 
novadu atšķirības: Krāslavas pusē 
ļoti spilgti izteikta formālā izglītī-
ba - tiek piekopta dažāda veida in-
terešu izglītība. Dagdas pusē esam 
tendēti uz neformālo izglītību, kas 
ir saturiska brīvā laika pavadīša-
na. Ir varbūt mazāk izteikts for-
mālais pulciņu variants bērnu un 
jauniešu centros (BJC). Mēs aktī-
vi aicinām, lai bērni nāk uz cen-
triem pavadīt brīvo laiku lietderīgi 
un līdz ar to tur cenšamies viņus 
gan izglītot, gan arī attīstīt viņiem 
dzīvē nepieciešamās prasmes.

Novadā ir trīs jaunatnes poli-
tikas realizēšanas instrumenti. 
Viens no tiem - skolas un skolē-
nu pašpārvalde, kur jaunieši dar-
bojas un līdzdarbojas gan skolas, 
gan pilsētas pilsoniski svarīgos 
notikumos. Nākamais nozīmīgais 
rīks, kas palīdz realizēt jauniešu 
politiku novadā, ir BJC. Un trešais 
ir nevalstiskais sektors. 

Jauniešu lietu speciālisti ir tie 

cilvēki, kuriem ir jākoordinē, jā-
informē un jāievirza šie trīs rīki, 
lai sasniegtu jaunatnes politikā 
paredzētos mērķus un uzdevumus 
– sekot tendencēm un attīstīt bēr-
nus un jauniešus tajā virzienā, kas 
ir nepieciešams un aktuāls.

Jaunatnes politikas stra-
tēģija 

Dagdā un Krāslavā bija katram 
sava jaunatnes politikas stratēģija. 
Pie kopējās jauniešu stratēģijas iz-
strādes vēl īsti neesam apsēdušies. 
Šī gada sākumā tika apstiprināts 
jaunā novada stratēģiskais attīstī-
bas dokuments, kurā ir atsevišķa 
sadaļa - „Jaunieši”. Jauniešu akti-
vizēšana ir arī viena no horizon-
tālajām prioritātēm, kas caurvij 
attīstības dokumentus.

Varu pateikt, ka iepriekšējais 
dokuments bijušajā Dagdas nova-
dā ir novecojis un neatbilst JSPA 
un IZM piedāvātajām vadlīnijām, 
kas ir būvētas uz Eiropas Savienī-
bas (ES) normatīvajiem aktiem. 
Ceru, ka visīsākajā laikā sakār-
tosim tos jautājumus, kas vitāli 
svarīgi sakarā ar novadu apvieno-
šanu. 

Gribu pateikt, ka, sadarbojo-
ties ar jaunatnes lietu speciālisti 
Krāslavā Juliannu Moisejenkovu, 
tika organizēti daži pasākumi, lai 
apkopotu jauniešu redzējumu uz 
problēmām. Galvenās jau izkris-
talizējušas, galvenie izaicinājumi 
un iespējas – izprasti. Mums ir 
sapratne par to, kas mums ir jāda-
ra un kādas ir jauniešu prioritātes. 
Tas viss dokumentēts, bet to ne-
var dēvēt par jaunatnes politikas 
stratēģiju, to var dēvēt par reālās 
situācijas izzināšanu.

Kopā vienā novadā
Ar Dagdas jauniešiem esam 

uzsākuši aktīvu darbību Krāslavā 
un uzskatu, ka sanācis veiksmīgi 
sadarboties ar vietējiem jaunie-
šiem, veicināt mijiedarbību starp 
Dagdas un Krāslavas jauniešiem 
un tas realizējas labos pasākumos 
– gan sociālo akciju rīkošana, gan 
labdarības akciju rīkošana. 

Vēl jāpiemin starptautiskie pro-
jekti Erasmus+, kas ir ļoti daudz. 
Sadarbojoties ar domi un Vara-
vīksnes vidusskolu, esam dabū-
juši telpas Krāslavā. Darbs starp 
Dagdu un Krāslavu norit veiksmī-
gi gan no nevalstiskās puses, gan 
no jaunatnes lietu speciālista pu-
ses – esam uzrakstījuši projektu, 
ko fi nansēja JPSA, un profesionā-
lu mentoru vadībā esam ieguvuši 
un apkopojuši informāciju ne tikai 

par pilsētām, bija pārstāvji prak-
tiski no katra novada. Šajā doku-
mentā ir izklāstīti riski un iespē-
jas, jauniešu vēlmes, prioritātes, 
kā jāattīstās un kurp jāvirzās. 

Piemēram, jauniešiem, kuri dzī-
vo no pilsētām attālākos pagastos, 

viena no lielākajām problēmām 
ir telpu trūkums, kur pulcēties un 
veidot savas iniciatīvu kopienas. 
Tā nav runa par to, lai pašvaldība 
vērtu vaļā jauniešu centrus katrā 
pagastā, bet vienkārši ierādītu tel-
pas, kur jaunieši var brīvi nāk un 
nodarboties ar savām aktivitātēm. 
Vairākos pagastos jaunieši šobrīd 
izmanto bibliotēkas, Tautas na-
mus, kas atbalsta viņu aktivitātes, 
bet ir arī tādas vietas, kur šādu ie-
spēju jauniešiem nav.

Dagdā situācija ļoti laba, ir 
BJC un jauniešu iniciatīvu centrs 
„Parka rozes”. Viens pilsētas cen-
trā, otrs – nomalē. Vietas gana. 
Mēs cenšamies iesaistīt vairāk 
jauniešus, meklēt saskares punk-
tus. Ļoti sarežģīti par šo tēmu 
runāt tagad, jo bijusi divu gadu 
pauze saistībā ar Covid-19 pan-
dēmiju. Patiesībā bijām atrauti no 
frontālā darba ar jauniešiem, tikai 
uzsākam visu atjaunot. Ceru, ka 
vasarā būs vieglāk, darbs turpi-
nāsies.

Krāslavas jauniešiem gribētos 
telpu brīvā laika pavadīšanai, kurp 
var atnākt jebkurš. Tāda, cerams, 
būs Krāslavas BJC jaunajās tel-
pās, bet veicams vēl liels darbs. 
Vēl jaunieši vēlas uzlabot trena-
žieru zāles pieejamību - Krāslavā 
ir tādas zāles, bet brīvi pieejamas 
jebkuram jebkurā laikā tās nav. 
Manuprāt, šī problēma saistīta ar 
pandēmijas izplatības ierobežoju-
miem - laika diennaktī ir tik, cik tā 
ir un cik varēja, tik cilvēkiem arī 
nodrošināja piekļuvi. Krāslavas 
novadā profesionālu sportistu pie-
tiekoši, paldies dievam, un viņiem 
ir priekšroka. 

Jauniešu informētība
Skolu pašpārvalde un jauniešu 

centri saņem informāciju, patei-
coties masu medijiem, ar kuriem 
sadarbojas šīs institūcijas. Skolē-
nu pašpārvaldes mazāk praktizē 
sociālo tīklu izmantošanu, infor-
mē jauniešus sapulcēs, konfe-
rencēs Zoom platformā, savukārt 
jauniešu centri ļoti plaši izmanto 
sociālos tīklus. Nevalstiskais sek-
tors atkal aktīvi strādā sociālos 
tīklos. Neaizmirstam arī par nova-
da tīmekļvietnēm, kur publicējam 
informāciju jauniešiem. 

Interešu dažādības as-
pekts

Jauniešu intereses ir dažādas, 
jāstrādā gudri, lai tās apmierinā-
tu. Īsi pastāstīšu savu pieredzi. 
Jauniešu centru sāku apmeklēt, 
kad apritēja 11 gadi, tajā laikā 
pievienojos arī jauniešu biedrības 
„Dagne” kolektīvam. Es iesaistī-
jos šajās organizācijās, jo man ļoti 
patika valdošā atmosfēra, proti, ka 
pieauguši ar mani komunicēja kā 
līdzīgs ar līdzīgu. Tas daudziem 
jauniešiem ieaudzināja spēcīgas 
pilsoniskas īpašības.

Jauniešu centra dzīve saistīta 
ar daudz pasākumiem, kādam tie 
jāorganizē, jāvada, jāfotografē, 
jāfi lmē, jāmontē, jāraksta publikā-
cijas, jādejo, un daudz ko cita jā-
paveic. Šajā procesā tiek iesaistīti 
daudzi cilvēki, un JIC darbinieki 
un jaunieši caur šo darbu pareizi 
spēj ievirzīt savu talantu un inte-
resi tā, lai viņš pats attīstītos. Tas 
arī ir svarīgākais - kāds dod aps-
tākļus, resursus, bet tu vienkārši 
piedalies visā tajā procesā, liekot 
lietā savas prasmes un savas inte-
reses. 

Jauniešu centrā jābūt ļoti vien-
kārši – esam draugi un paziņas, 
jaunieši nāk pie mums lai, pava-
dītu brīvo laiku forši un lietderīgi. 
Bet mēs arī neesam tie, kas kopā 
ar viņiem veiks kaut ko sliktu. 
Piemēram, grib jaunietis apglez-
not sienu ar grafi ti - mēs radīsim 
viņiem iespēju to darīt, nepārkāp-

jot likumu, šādā veidā negatīvo 
enerģiju, ievirzot pozitīvajās slie-
dēs.

Jauniešu biznesa idejas
Laikam ritot, jaunietim ro-

das jaunas intereses - viena daļa 
sāk raudzīties biznesa virzienā. 
Krāslavā šajā jautājumā bija ra-
dītas labas iespējas - pašvaldība 
aicināja jauniešus piedalīties un 
iesniegt pieteikumus konkursam 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Krāslavas novadā”. Ta-
gad šī iespēja būs pieejama arī 

bijušā Dagdas novada jaunie-
šiem. Skaidrs, ka Krāslavas pusē 
šis konkurss bija populārs, bet es 
ceru, ka arī Dagdas pusē būs gana 
daudz jauniešu, kuri grib sākt 
savu uzņēmējdarbību un piedalī-
sies konkursā.

Jauniešiem plānojam vienu jau-
nu aktivitāti - uzņēmējdarbības 
Hakatons, lai piesaistītu fi nansē-
jumu projektiem, kas mācītu fi -
nanšu pratību un uzņēmējdarbības 
pamatus, lietišķo komunikāciju. 
Pašvaldība gatava mūs šajā jautā-
jumā fi nansiāli atbalstīt, diemžēl 
pagaidām neesam atraduši nevals-
tiskā sektora fondu atbalstu. Bet 
ir ļoti daudz fondu, kas atrodas 
mums kaimiņos un lobē jaunie-
šu biznesa idejas, tāpēc uzskatu, 
ka pāris gadu laikā situācija ļoti 
strauji mainīsies uz labāko pusi.

Vēl mums ir 15 starptautiski 
jauniešu apmaiņas projekti. Ne-
esam vēl kompetenti un gana spē-
cīgi, lai uzņemtu ārzemniekus pie 
sevis, jo šajā jomā darbojamies ti-
kai otro gadu. Bet tā ir iespēja 100 
novada jauniešiem doties pilnīgi 
par velti uz ārzemēm, iegūt jaunas 
zināšanas, iemaņas un prasmes 
komunicējot svešvalodās par ak-
tuālām Eiropas tēmām. 

Jaunieši vajadzīgi nova-
dam

Mums, jaunatnes lietu speciā-
listiem, nav vienalga, jaunieši 
paliek novadā  vai aizbrauc uz 

visiem laikiem. Tas nav tikai 
demogrāfi skais jautājums, tas ir 
novada izdzīvošanas jautājums. 
Jau daudzus gadus saku - ja es ar 
savu darbību spēšu motivēt kādu 
jaunieti palikt vai atgriezties no-
vadā, un veidot savu dzīvi šeit, 
tad mana misija būs izpildīta. 
Jautāsiet, kad uzzināšu, ka mana 
misija izpildīta? Nekad, jo ar kat-
ru jaunieti katru reizi strādājam 
no jauna.

Uzklausīja Juris Roga
Foto no Aivara Bačkura 

personīgā arhīva

NOVADAM IR NĀKOTNE, JA TAJĀ IR JAUNIEŠI
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SIA „Dagdas komunālā sai-
miecība” informē, ka Veselības 
inspekcija noteikusi Krāslavas 
novadā pa Vecdomes ūdensapgā-
des sistēmu piegādātajam dzera-
majam ūdenim atkārtotas īpašās 
normas:

dzelzs saturam 1,1 mg/l,
mangāna saturam 0,123 mg/l,
duļkainības rādītājam, kas sais-

tīts ar paaugstinātu dzelzs saturu.
Īpašās normas noteiktas no 

01.04.2022. līdz 31.03.2023., 
pamatojoties uz Pārtikas aprites 
uzraudzības likuma 19. panta 
sesto daļu un Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.671 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” 71.,76.,77. 
un 80. punktu. 

Dzeramā ūdens kvalitātes ne-
atbilstība ir saistīta ar pazemes 
ūdens īpatnībām. Neatbilstības 
novēršanai tiks veikta papildus 
atdzelžošanas stacijas fi ltru ska-
lošana, un līdz īpašo normu pie-
mērošanas noteiktā perioda bei-
gām ūdens atdzelzošanas stacijā 
tiks nomainīts fi ltrējošais mate-
riāls, pievienojot klāt mangāna 
samazināšanas fi ltrējošo slāni.

Atbilstoši Pasaules Veselības 

organizācijas (turpmāk - PVO) 
vadlīnijās noteiktajam  ir aprē-
ķināts, ka īslaicīgi paaugstināta 
dzelzs koncentrācija dzerama-
jā ūdenī nerada risku cilvēku 
veselībai, ja tā nepārsniedz 1,6 
mg/l patērētāju grupai ar vidējo 
ķermeņa masu 20 kg, patērētāju 
grupai ar vidējo ķermeņa masu 
40 kg – 3,2 mg/l, bet patērētāju 
grupai ar vidējo ķermeņa masu 
60 kg – 4,8 mg/l. Dzelzs koncen-
trācija, kas lielāka par 0,05 mg/l, 
var izraisīt duļķainības un rūsas 
nokrāsas veidošanos ūdensvados 
esošajam dzeramajam ūdenim, 
bet dzelzs koncentrācija, kas 
lielāka par 0,3 mg/l, var izrai-
sīt ūdens garšas izmaiņas. Dze-
ramajā ūdenī esošā dzelzs var 
veicināt dzelzs baktēriju attīs-
tību, kā rezultātā uz cauruļvadu 
virsmas var veidoties gļotains 
aplikums, kas laika gaitā var aiz-
sprostot cauruļvadus, veicināt 
korozijas un nepatīkamas sma-
kas veidošanos.

PVO vadlīnijas nosaka maksi-
māli pieļaujamo mangāna kon-
centrāciju dzeramajā ūdenī 0,4 
mg/l, kuru pārsniedzot, var po-
tenciāli negatīvi ietekmēt patē-
rētāju veselību. Mangāna saturs, 

kas lielāks par 0,1 mg/l, var iz-
raisīt nevēlamas dzeramā ūdens 
garšas pārmaiņas un nosēdumu 
veidošanos uz virsmām, ar ko 
tas ir saskarē. Mangāna koncen-
trācija ūdenī, kas ir lielāka par 
0,2 mg/l, var ietekmēt nogulšņu 
un aplikuma veidošanos cauruļ-
vadu sistēmā.

PVO vadlīnijās duļķainības 
rādītājam nav noteikta cilvēka 
veselību ietekmējoša koncentrā-
cija, tomēr paaugstināta dzeramā 
ūdens duļķainība patērētājam var 
būt estētiski nepieņemama.

Gadījumā, ja patērētāji novē-
ro nevēlamas ūdens kvalitātes 
izmaiņas, līdz ūdens kvalitātes 
uzlabošanas pasākumu īsteno-
šanai atdzelžošanas stacijā, sa-
skaņā ar Veselības inspekcijas 
ieteikumiem, iedzīvotāji paši var 
veikt preventīvas korektīvas dar-
bības – pirms lietošanas uzturā 
novārīt un nostādināt ūdeni vai 
fi ltrēt dzeramo ūdeni ar mājsaim-
niecībām paredzētajiem ūdens 
fi ltriem.

Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.                                              

 Sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību 

„Dagdas komunālā saimniecība”

Par pazeminātu nekaitīguma un kvalitātes prasību noteikšanu dzerama-
jam ūdenim Krāslavas novada Vecdomes ūdensapgādes sistēmā

Krāslavas novada pašvaldība 
aicina darba devējus pieteikties 
fi nansētajā nodarbinātības prog-
rammā darbam vasarā!

Pieteikšanās no 05.04.2022. 
līdz 09.05.2022.

Kādi varbūt darba devēji?
Pašvaldības iestādes.
Struktūrvienības.
Pagastu pārvaldes.
Kāda būs mērķauditorija?
Jaunieši vecumā no 15 (pilniem) 

līdz 19 gadiem (ieskaitot), kuru 
deklarētā dzīvesvieta ir Krāslavas 
novads.

Kad sākies jauniešu reģistrā-
cija darbam vasarā?

Reģistrācija sākies jūnija mēne-
sī.

Kādos vasaras mēnešos jau-
nieši strādās?

Jūlijs.
Augusts.
Kāda būs jauniešu darba slo-

dze?
3,5 stundas jauniešiem vecumā 

no 15 (pilniem) līdz 17 gadiem 
(ieskaitot).

4 stundas jauniešiem vecumā 18 
(pilniem) līdz 19 gadiem (ieskai-
tot).

Kā tiks atlasīti jaunieši dar-
bam vasaras periodā?

Izlozes veidā.
Cik lielu algu saņems jaunie-

ši?
Alga pirms nodokļu nomaksas 

būs 250,00 eiro (puse no minimā-
lās algas).

Kādi ir darba devēju pienā-
kumi?

Jānodrošina jaunieši ar darbu un 
jānozīmē darbu vadītāju, kurš  ko-
ordinēs jauniešu darbu.

Pagastu pārvaldēm būs jāslēdz 
darba līgumi ar jauniešiem attiecī-
gajos pagastos.

Mēneša beigās jāiesniedz 
Krāslavas novada pašvaldībai dar-
ba laika uzskaites tabeles.

Krāslavas novada pašvaldība 
apņemas

Organizēt jauniešu nodarbinātī-
bu vasaras laikā.

Apzināt potenciālos darba devē-
jus un apkopt ziņas par tiem.

Organizēt jauniešu atlasi (izlo-
zes veidā) uz vakantajām darba 
vietām. 

Informēt jauniešus par izlozes 
rezultātiem.

Slēgt darba līgumus ar jaunie-

šiem, kuri tiks izlozēti.
Krāslavas novada pašvaldība no 

saviem fi nanšu līdzekļiem nodro-
šinās  jauniešiem pusi no minimā-
lās darba algas un nodokļus paš-
valdību iestāžu darba devējiem. 
Pagastu pārvaldēm būs jāfi nansē 
no sava budžeta darba devēja no-
dokļi, bet pusi no minimālās algas 
fi nansēs Krāslavas novada pašval-
dība.

Iesniegt darba laika uzskaites 
tabeles grāmatvedībai un veikt ci-
tus nepieciešamos darbus pasāku-
ma veiksmīgai norisei.

Kur darba devēji var iesniegt 
savu pieteikuma veidlapu?

Pieteikuma veidlapa ir jāie-
sniedz, sūtot to elektroniski uz e-
pasta adresi: inga.eizenberga(@)
kraslava(.)lv 

Pasākuma kontaktpersona
Projektu nodarbinātības organi-

zatore: Inga Eizenberga, 
tālrunis: + 371 65681771, 
e-pasta adrese: inga.eizenber-

ga(@)kraslava(.)lv
Pasākumu fi nansē Krāslavas 

novada pašvaldība.
Darba devēju veidlapa - pašval-

dības mājaslapā.

INFORMĀCIJA DARBA DEVĒJIEM

LSK KRĀSLAVĀ

Krāslavas novada Sociālais dienests informē par 
paveikto šī gada 1. ceturksnī

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

Atbilstoši normatīvajiem aktiem 
Krāslavas novadā izvērtētas 903 
mājsaimniecības un piešķirts trūcī-
gas statuss - 1588 personām, maz-
nodrošinātas statuss - 124 personām, 
vēl papildus 6 personas saņēmušas 
izziņu Eiropas atbalsta fonda paku 
saņemšanai.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/16 „Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni un sociālās palīdzības pabal-
stiem Krāslavas novada pašvaldībā”, 
pabalsts garantētā minimālā ienāku-
ma (GMI pabalsts) līmeņa nodroši-
nāšanai izmaksāts EUR 121211,11 
apmērā 654 personām, mājokļa 
pabalsts EUR 55213,18 apmērā no-
drošināts 378 mājsaimniecībām, t.sk. 
šis pabalsts naudā (EUR 36108,89) 
ieskaitīts klientu kontos un EUR 
19104,29 pārskaitīts pakalpojumu 
sniedzējiem, pabalsts veselības aprū-
pei nodrošināts 23 mājsaimniecībām 
EUR 876,73 apmērā, pabalsts ar 
ēdināšanu saistīto izdevumu apmak-
sai nodrošināts 14 bērniem skolās 
EUR 360,46 apmērā un 33 bērniem 
pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 
672,06 apmērā, pabalstu pirts (du-
šas) pakalpojuma apmaksai izman-
tojušas 28 personas, pārskaitot pa-
kalpojuma sniedzējam EUR 102,50. 
Pabalsts krīzes situācijā izmaksāts 6 
personām EUR 1215,- apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas 
iniciatīvas pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”, pabalsts saka-
rā ar bērna piedzimšanu izmaksāts 
138 ģimenēm EUR 13900,- apmē-
rā, aprūpes pabalsts  - 40 personām 
EUR 4315,- apmērā, pabalsts nozī-
mīgā dzīves jubilejā - 22 personām 
EUR 2000,- apmērā, 22 apbedīšanas 
pabalsti EUR 6625,26 apmērā. Pa-
balsts EUR 1900,- apmērā izmaksāts 
38 Afganistānas kara dalībniekiem, 
21 politiski represētai personai kopā 
izmaksāts EUR 1050,-. Cits atbalsts 
(Pašvaldības pieņemtais lēmums) 15 
personām EUR 94,- apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas 

bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem - ikmēneša pabalsts 
27 personām EUR 8168,- apmērā. 
Atbalsts 17 audžuģimenēm, kurās 
uzturas 26 bērni – ikmēneša pabalsts 
EUR 18995,71 apmērā, pabalsts ap-
ģērba un mīkstā inventāra iegādei 
EUR 2545,65 apmērā. 

Pamatojoties uz Ukrainas civilie-
dzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas 
civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts 
- GMI pabalsts 11 personām EUR 
2187,- apmērā, pabalsts krīzes situ-
ācijā 5 personām EUR 2202,- apmē-
rā, 1 nepilngadīgai personai, ieceļot 
ārkārtas aizbildni, kopumā sniegts 
atbalsts EUR 301,42 apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu izmak-
sas nodrošināšanai izlietoti EUR 
243935,08.

Pakalpojumu nodrošināšana - so-
ciālo pakalpojumu saņēmēju skaits 
strauji pieaug. Papildus tiem, kuri tur-
pina saņemt dažādus sociālos pakal-
pojumus kopš 2021. gada, šī gada 1. 
 ceturksnī 42 personām piešķirts asis-
tenta pakalpojums, 3 nepilngadīgie 
saņem aprūpes pakalpojumu DI pro-
jekta ietvaros, 15 personas ievietotas 
aprūpes institūcijās (pansionātos), 40 
personām izvērtēta sociālā situācija 
mājsaimniecībā, lai piešķirtu aprūpes 
pabalstu, 26 personām veikta ikdie-
nas aktivitāšu un vides novērtēšana 
(informācija VDEĀVK), sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums no pret-
tiesiskām darbībām cietušām pilnga-
dīgām personām ar izmitināšanu no-
drošināts 1 gadījumā un 3 gadījumos 
nepilngadīgām personām Latgales 
Reģionālajā atbalsta centrā „Rasas 
pērles”, sociālās rehabilitācijas pa-
kalpojums dzīvesvietā tiek sniegts 1 
no prettiesiskām darbībām cietušai 
nepilngadīgai personai, kā arī uzsākta 
1 sociālā darba lieta, 3 gadījumos ģi-
menēs ar bērniem risinātas sarežģītas 
krīžu situācijas, piesaistot krīžu centru 
„Mūsmājas”. Noslēgti līgumi ar 3 au-
džuģimenēm, kurās ievietoti 5 bērni. 
Pamatā gandrīz visos gadījumos, kur 
strādā sociālie darbinieki darbam ar 
ģimenēm un bērniem, tiek izmantots 
arī sociālā dienesta psihologa pakal-
pojums.

„Latvijas Sarkanais Krusts” 
(LSK) ir starptautiski humāna bied-
rība, kas dibināta 1918. gada 20. 
novembrī. LSK ir viena no vecāka-
jām sabiedriskajām organizācijām 
Latvijā, kuras darbība aptver visu 
valsts teritoriju. Biedrības darbība 
nemitīgi attīstās un pilnveidojas, lai 
varētu dažādot un  piedāvāt humānos 
pakalpojumus cilvēkiem, kam palī-
dzība nepieciešama visvairāk, tuvāk 
viņu dzīvesvietai. Brīvprātīgie, bied-
ri un darbinieki palīdz cilvēkiem, kas 
nonākuši dažādās krīzes situācijās.
LSK Krāslavas komitejā ietilpst  32 
nodaļas, no kurām 3 ir jaunatnes 
nodaļas. Brīvprātīgo nodaļas atro-
das gandrīz katrā Krāslavas novada 
pagastā. Biedrības biedri un brīvprā-
tīgie iespēju robežās raksta projektus 
un rīko dažādas aktivitātes, lai snieg-
tu atbalstu līdzcilvēkiem. Lai darbi 
ritētu raitāk, aktīvisti labprāt pulcētu 
savā komandā aktīvus, radošus, ener-
ģijas pilnus cilvēkus, kam ir vēlme 

palīdzēt citiem. 
Palīdzot citiem, 
cilvēks pirm-
kārt palīdz sev.
Mūsu komiteja augsti novērtē  sa-
darbības partneru ieguldījumu mūsu 
līdzcilvēkos. Pateicoties viņiem, 
tiek  rīkotas vairākas aktivitātes, kas 
uzlabo mazaizsargāto iedzīvotāju 
grupu labklājību. Kā vienus no ilg-
gadējiem/patstāvīgajiem sadarbības 
partneriem mūsu komitejai varam 
minēt „ Nord-Trøndelag Røde Kors” 
no  Norvēģijas un  Olli Kunertu ar 
viņa komandu no Vācijas. Pateicoties 
viņu atbalstam, komiteja varēja atbal-
stīt vai rīkot dažāda veida aktivitātes.
LSK Krāslavas komiteja pārstāv da-
žāda veida darbības jomas. Vajadzī-
bas gadījumā vari zvanīt -  65622250 
un kopējiem spēkiem risināsim tev 
aktuālo.

Sandra Drozdova,
LSK Krāslavas komitejas projektu 

koordinatore

2022. gada 3. martā, 9. martā 
un 25. martā notika Administra-
tīvās komisijas sēdes, kurās tika 
izskatītas 11 administratīvo pār-
kāpumu lietas:

par Enerģētikas likuma 118. 
panta otrās daļas pārkāpšanu 2 
personām tika uzlikts naudas 
sods 50,00 EUR apmērā (katrai);

par Bērnu tiesību aizsardzī-
bas likuma 79. panta otrās daļas 
pārkāpšanu personai tika uzlikts 

naudas sods 200,00 EUR apmērā;
par Bērnu tiesību aizsardzī-

bas likuma 77. panta otrās daļas 
pārkāpšanu, piemērots audzinoša 
rakstura piespiedu līdzeklis 3 ne-
pilngadīgajie m - izteikts brīdinā-
jums (katram);

par Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 85. panta pārkāpšanu, 3 
personām tika izteikts brīdinā-
jums (katrai);

par Bērnu tiesību aizsardzības 

likuma 81. panta pārkāpšanu, 
personai tika uzlikts naudas sods 
100,00 EUR apmērā;

par Ceļu satiksmes likuma 82. 
panta otrās daļas pārkāpšanu, 
personai tika uzlikts naudas sods 
70,00 EUR apmērā.

Administratīvās komisijas nā-
kamā sēde tiks sasaukta pēc ne-
pieciešamības Krāslavas novada 
pašvaldības 20. kab. (Rīgas ielā 
51, Krāslavā).
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Krāslavas novada Centrālā biblio-
tēka  līdz 14. aprīlim aicina visus in-
teresentus piedalīties Eiropas „All 
Digital Weeks 2022” organizētajos 
bezmaksas tiešsaistes pasākumos, 
kur tiek dota iespēja pilnveidot savas 
digitālās prasmes dažādos konkur-
sos, testos, spēlēs un viktorīnās. 

29. martā Krāslavas ģimnāzijas 
9. c klases audzēkņi ar skolotāju 
Jeļenu Japiņu izmantoja iespēju un 
tiešsaistē, platformā „Zoom”, aktīvi 
iesaistījās tiešsaistes viktorīnā „E-
PRASMES VIKTORĪNA 2022”. 
Šo viktorīnu vietnē „Kahoot” izvei-
doja Krāslavas novada Centrālās 
bibliotēkas sistēmas administratore 
Ilona Cabule. Viktorīna sastāv no 

9 jautājumiem. Jautājumi saturiski 
bija veidoti par ieteikumiem, kā iz-
vērtēt un pārbaudīt, vai publicētajai 
informācijas var uzticēties. Skolēni 
veiksmīgi tika galā ar spēles jautā-
jumiem. Tā kā spēlējām tiešsaistē, 
rezultāti bija zināmi uzreiz. 

Tiešsaistē pasākuma laikā skolē-
niem tika dota iespēja izspēlēt vēl 
vienu izglītojošu medijpratības spēli 
„Medijpratības cirks”, ko izveidoja 
Komunikācijas zinātnes doktore, ko-
munikācijas un medijpratības kursu 
pasniedzēja Latvijas Universitātē un 
Vidzemes Augstskolā, starptautisku 
un Latvijas medijpratības projektu 
satura veidotāja un vadītāja, mediju 
un medijpratības eksperte Klinta Lo-

čmele ar komandu. 
Spēle ir atrodama vietnē 

https://medijpratiba.lv/. 
Šī spēle paplašina medijpratības 

izpratnes robežas, aptverot arī jautā-
jumus par vārda brīvību, maldinošas 
informācijas atpazīšanu medijos, 
vizuālo pratību, naida runu, stereoti-
piem un attēliem medijos un citiem 
mūsdienās svarīgiem jautājumiem.

Visi dalībnieki saņēma „Europe 
Direct Austrumlatgalē” sarūpētās 
balviņas - pildspalvas.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada C entrālās 

bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļas vadītāja

IZGLĪTĪBA

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas 4. kl. skolēni, īstenojot 
starppriekšmetu saikni kompeten-
ču izglītībā, caur dažādu mācību 
priekšmetu prizmu apguva tēmu 
„Skaņas”. Projekta mērķis bija at-
tīstīt skolēnu interesi, radošumu par 
skaņu pasauli, pievērst skolēnu uz-
manību dažādu mūzikas instrumen-
tu radīto skaņu bagātībai un daudz-
veidīgai pasaulei.

Lai attīstītu skolēnu radošās spē-
jas, skolotāji dizaina stundā rosināja 
izgatavot skaņu rīkus no dažādiem 
materiāliem, katrs varēja prezentēt 
savu pašdarināto mūzikas instru-
mentu.

Mūzikas stundā skolēni kopā ar 

N. Tadello improvizēja ritmiski 
spēlēt ar tiem, iepazinās ar kopī-
gas muzicēšanas formām, kā arī 
no plastmasas kokteiļu salmiņiem 
meistaroja stabulītes.

Latviešu valodas stundā Meteņ-
dienai bērni skandināja un ritmizēja 
iemācītās latviešu tautasdziesmas.

Dabaszinību stundā skolēni no-
skaidroja, ka skaņas cēlonis ir ķer-
meņa svārstība, uzzināja, kā rodas 
augstas un zemas skaņas, kāpēc 
skaņas ir klusas un skaļas, piemek-
lēja paraugus no saviem darināju-
miem, izpētīja, kā izplatās skaņas 
dažādās vidēs.

Iveta Putāne, Natālija Rusova,
klases audzinātājas

PROJEKTS „SKAŅAS”SEKOJAM LĪDZI 
„ALL DIGITAL WEEKS 2022”!

No 24. Līdz 26. februārim Kok-
neses Mūzikas skolā notika III 
Starptautiskais akordeona mūzikas 
izpildītāju solistu un kolektīvās mu-
zicēšanas konkurss. Konkursa mēr-
ķis - popularizēt akordeona spēli 
plašai auditorijai, izcelt dažādu stilu 
un žanru mūziku akordeona izpil-
dījumā. Šogad konkursā piedalījās 
dalībnieki no Latvijas, Krievijas, 
Lietuvas.

Krāslavas Mūzikas un mākslas 
skolu konkursā pārstāvēja 4. akor-
deona spēles klases audzēknis SER-
GEJS LOSKUTOVS (skolotāja 
Baiba Trūle). Sveicam Sergeju ar 
konkursā iegūto 3. vietu!

Baiba Trūle, 
akordeona spēles skolotāja

PANĀKUMI A KORDEONISTU KONKURSĀ

Kā ik gadu, arī šis 2022. gada 
pavasaris nāk ar daudz dažādām 
interešu izglītības aktivitātēm 
gan pulciņa, gan skolas, gan no-
vada, gan valsts līmenī. Šogad 
arī citādāk, nekā ierasts pirms 2, 
3 gadiem, bet notiek. Februāris 
un marts aktīva saziņa „Zoom”, 
„Google meet” platformās da-
žādu interešu izglītības jomu 
skolotājiem, pulciņu, kolektīvu 
vadītājiem - informatīvi izglī-
tojoši semināri, profesionālo 
kompetenču pilnveides kursi, 
labās prakses piemēru materiāli.

Pasākumi, norises ir un būs: 
notiks attālināti, video un klā-
tienes formātos. Martā savu 
veikumu rādīs novada vizuālās 
un vizuāli plastiskās mākslas 
jomā iesaistītie, aprīlī emocijas 
un radošumu atklās audzēkņi 
teātra mākslas pulciņos un ska-
tuves runas norisē, folkloras ko-
pās iesaistītie, sabalsos novada 
vokālie ansambļi, valsts līmeņa 
norisē iesaistīsies popgrupas un 
vokālisti instrumentālisti, maijs 
iezīmēsies kora dziesmas no-
skaņās, jaunākajiem koristiem 
sadziedot 2.-4. kl. koru dziedā-
šanas svētkos „Tauriņu balsis” 
un pārējie-koru norisē „Dziedi 
jel…”, formātu izvēloties atbil-
stoši tā brīža epidemioloģiskās 
drošības nosacījumiem.

Šo un citu pasākumu mērķis 

ir bērnu un jauniešu pilsoniskās 
līdzdalības, kultūras izpratnes 
un pašizpausmes mākslā liet-
pratības veicināšana un iesais-
tīšanās tradīciju saglabāšanā, 
kopšanā un apguvē. 

Visa mācību gada laikā intere-
šu izglītības pedagoga svarīgā-
kais uzdevums ir bijis un ir mo-
tivēt bērnu un jauniešu interesi 
dziedāt, dejot, veidot, spēlēt, 
veicinot viņu radošo izpausmi 
mūzikā, vizuālajā mākslā, dejā, 
skatuves mākslā arī epidemio-
loģiskās situācijas ierobežotos 
apstākļos. Galvenais šī mācību 
gada uzdevums ir sekmēt bērnu 
psihoemocionālo labbūtību, po-
zitīvas emocijas un gandarīju-
mu par paveikto, kopības izjū-
tu, iesaistoties dažādās interešu 
izglītības norisēs.

Divas norises šogad ir piedā-
vātas tieši pedagogiem - labās 
prakses popularizēšana martā-
aprīlī interešu izglītības vizuā-
lās un vizuāli plastiskās māks-
las pulciņu pedagogu metodisko 
darbu skatē „Ideju kaste”, bet 
maijā - jūnijā vides interešu iz-
glītības pedagogu labās prakses 
skatē „Nāc ārā!”. Abas norises 
tiek īstenotas ar mērķi sekmēt 
kvalitatīvu, daudzveidīgu un 
mūsdienīgu interešu izglītības 
programmu veidošanu un īste-
nošanu gan mākslā, gan vides 

izglītībā. 
Pieredze dalībai šādās skatēs 

Krāslavas novada skolotājiem 
ir. Priecē tas, ka atsaucība ir arī 
šogad. Tas veicina pedagogu sa-
darbību, ļauj apzināt, apkopot 
un popularizēt pedagogu me-
todiskā darba pieredzi. Novadā 
tiek plānoti pieredzes apmaiņas 
pasākumi iesaistītajiem interešu 
izglītības pedagogiem, iepazīs-
toties ar viņu darbiem, popula-
rizējot labās prakses piemēru 
izmantošanu.

Novada norišu organizators 
- Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centrs - sadarbojas ar interešu 
izglītības jomu koordinatoriem, 
iesaistīto skolu administrāci-
jām, novada Izglītības pārvaldi 
un Valsts izglītības satura cen-
tru.

Lai jau marta beigās sabalso 
vokālie ansambļi savās izglī-
tības iestādēs, bet Krāslavas 
KN netrūkst skatītāju bērnu un 
jauniešu mākslas darbu izstādei 
„Kas tavā kastē?”!

Kā allaž arī par interešu izglī-
tības aktualitātēm novadā varat 
lasīt un skatīt https://kraslava.
lv/pasvaldiba/interesu-izglitiba/
zinas.

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas Bērnu un jauniešu 

centra metodiķe

INTEREŠU IZGLĪTĪBA - BĒRNU 
PSIHOEMOCIONĀLĀ LABBŪTĪBA, POZITĪVAS 

EMOCIJAS UN GANDARĪJUMS

Paziņojums

SIA „Krāslavas nami” informē, 
ka, sākot no 2022. gada aprīļa, sadzī-
ves atkritumi no privātmājām, kas 
atrodas Krāslavas pilsētas robežās, 
tiks savākti vienu reizi divās nedēļās. 

Mainās tikai sadzīves atkritumu 
izvešanas grafi ks, bet atkritumu sa-
vākšanas maršruts pa ielām paliek 
nemainīgs (atkritumu savākšanas ne-
dēļas diena pa pilsētas ielām paliek 
nemainīga). Pēc jaunā grafi ka atkri-
tumi no privātmājām tiks savākti no 
4. aprīļa līdz 7. aprīlim, bet nākamās 
izvēšanas reizes būs no 18. aprīļa 
līdz 22. aprīlim utt. 

Atgādinām, ka SIA „Krāslavas 
nami” piedāvā iespēju iegādāties 
priekšapmaksas atkritumu maisus 
gadījumam, ja rodas vairāk atkri-
tumu nekā ir paredzēts un esošajā 
konteinerī nepietiek vietas. Priekš-
apmaksas atkritumu maisu cena ir 
10.89 EUR par pieciem maisiem 
(maisu apjoms ir 80 L, un cenā ir 
iekļautas izmaksas par atkritumu 
izvešanu). Maisus var novietot pie 
saviem konteineriem atkritumu iz-
vešanas dienā vai arī personīgi atvest 
un iemest tam paredzētajā konteinerī 
pie šķiroto atkritumu laukuma Lat-
gales ielā 5, Krāslavā.

Minimālais sadzīves atkritumu 
izvešanas biežums ir noteiks Krāsla-
vas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos „Par sadzīves atkri-
tumu apsaimniekošanu Krāslavas 
novada administratīvajā teritorijā” 
- individuālām dzīvojamām mājām 
Krāslavas pilsētas administratīvajā 
teritorijā minimālais izvešanas bie-
žums sastāda vienu reizi mēnesī. SIA 
„Krāslavas nami” ir nodrošināta kat-
ras izvešanas reizes uzskaite katram 
klientam un, izvērtējot statistiku par 
iepriekšējiem periodiem, konstatē-
jam, ka lielākā klientu daļa Krāslavā 

izmanto iespēju nodod sadzīves at-
kritumus tikai vienu vai divas reizes 
mēnesī. Arī Krāslavas novada pagas-
tu ciemos sadzīves atkritumu izveša-
na individuālām mājām tiek nodro-
šināta divas reizes mēnesī. Ņemot 
vērā, ka būtiski pieauga degvielas 
izmaksas, četru reisu nodrošināšanai 
mēnesī, kas ļoti maz tiek izmantoti 
no klientu puses, būtu nepieciešams 
jau tagad veikt maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu paaugs-
tināšanu. Grafi ka izmaiņas dod ie-
spēju pagaidām saglabāt maksu par 
atkritumu apsaimniekošanu esošajā 
līmenī, neskatoties uz izmaksu pie-
augumu, vienlaicīgi nerādot būtiskas 
neērtības klientiem. 

Ar klientiem noslēgto līgumu no-
teikumi paredz, ka apsaimniekotājs 
nodrošina sadzīves atkritumu savāk-
šanas iespēju saskaņā ar izvešanas 
grafi ku, kas tiek publicēts Krāslavas 
novada tīmekļvietnē www.kraslava.
lv. Jaunais grafi ks paredz sadzīves 
atkritumu izvešanas iespēju divas 
reizes mēnesī, kas atbilst gan Krāsla-
vas novada pašvaldības saistošo no-
teikumu prasībām, gan ar klientiem 
noslēgto līgumu noteikumiem. Ai-
cinām klientus individuālajās mājās 
pārkārtot savus ieradumus un pielā-
goties jaunajām sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas grafi kam. Atgādi-
nām, ka sadzīves atkritumu apjomu 
var samazināt, aktīvāk izmantojot 
iespēju šķirot atkritumus, bet gadī-
jumiem, kad rodas vairāk atkritumu 
nekā ir paredzēts un esošajā kontei-
nerī nepietiek vietas, SIA „Krāslavas 
nami” piedāvā iespēju iegādāties 
priekšapmaksas atkritumu maisus. 

Tālrunis uzziņām 65687002. 
Sadzīves atkritumu izvešanas gra-

fi ks publicēts www.kraslava.lv un 
www.kraslavasvestis.lv.

PAR SADZĪVES ATKRITUMU 
IZVEŠANAS GRAFIKA 

IZMAIŅĀM KRĀSLAVAS PILSĒTĀ

SIA „Krāslavas nami” informē, 
ka laika periodā no 2022. gada 26. 
aprīļa līdz 2022. gada 2. maijam 
tiks veikta maģistrālo ūdensvadu 
profi laktiskā dezinfekcija, sakarā 
ar ko minētajā laika posmā ūde-
nim iespējama neliela hlora smaka 
un piegarša.

Informējam, kā hlora koncen-
trācija nepārsniegs pieļaujamās 
normas un ūdeni var droši lietot. 
Pirms lietošanas uzturā ūdeni ie-
teicams uzvārīt. 

 Atvainojamies par sagādātajām 
neērtībām.

SIA „Krāslavas nami”

ŪDENSVADU PROFILAKTISKĀ 
DEZINFEKCIJA
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IZGLĪTĪBA/PROJEKTI

Piekrītot domai, ka prāta spēju 
potenciāls varētu būt iedzimts, ne-
var nepiekrist, ka to var arī attīstīt. 
Nepārtraukti darbojoties, trenējot 
spēju risināt uzdevumus, attīstot 
loģisko domāšanu, runas mākslu, 
mākslinieka talants tomēr, šķiet, ir 
Dieva dāvāta dāvana. 

Krāslavas novada Centrālā bib-
liotēka jau vairākus gadus piedāvā 
saviem apmeklētājiem talantīgo 
krāslaviešu devumu, organizējot  
gleznu izstādes no cikla „Krāslavie-
šu lepnums skaistuma acīm”. 

Šoreiz marta un aprīļa mēnesī 
bibliotēkas telpās var apskatīt Aijas 
Trunovičas Stivriņas gleznu izstādi 
„Ar mani atkal runā kaijas”.

Mūsu draudzība ar vietējo māks-
linieci, krāslavieti Aiju Stivriņu, ir 
kopš bērnības, kad Aijas māmiņa 
Anna Trunoviča 42 gadu garumā 
veica bibliotekāres pienākumus 
Krāslavas bērnu bibliotēkā. Aija 
ir ne tikai centīga zīmētāja, bet arī 
aizrautīga grāmatu lasītāja, izlasot 
milzīgu daudzumu grāmatu.

Savu talantu un meistarību māks-
liniece izkopa skolotāju Lilijas Ta-
mas un Ingas Skerškānes vadībā. 
Savas studiju gaitas Aija turpināja 
Daugavpils Universitātē, studējot 
Kultūras vēsturi un pedagoģiju. Vēl 
šodien ar milzīgu sajūsmu  Aija at-
ceras skolotājas L. Tamas pieeju, 
individuālo darbu ar skolēniem 
zīmēšanas pulciņā. Kā mācību ins-
trumentu vizuālās mākslas mācību 

priekšmeta programmas apguvē 
skolotāja nereti izmantoja Marga-
ritas Stārastes grāmatas un ilustrā-
cijas. Tas ir apbrīnojami un cieņas 
vērts! Spējas, ko  skolotāja pama-
nīja jau Aijas bērnībā, liecina par 
viņas talantu arī šodien. Savu māks-
liniecisko devumu Aija galvenokārt 
sniedz akvareļtehnikā, piekopjot arī 
grafi kas tehniku, izmantojot zīmuli 
vai tušu ainavās un klusajā dabā.

 Kopš 2016. gada Aija strādā 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 
par skolotāju, iedvesmojot un iedro-
šinot savus mazos audzēkņus ticēt 
savam potenciālam, attīstot viņu 
mākslas spējas. Būdama aktīva un 
talantīga  skolotāja un vietējās ko-
pienas pārstāve, Aija līdzdarbojas 
ne tikai ikdienas pedagoģiskajā 
darbā, bet arī iesaistās dažādās pil-
soniskās aktivitātēs - biedrības „Pī-
lādzītis klubs” pasākumos, veidojot 
bērnudārza telpu un vides vizuālo 

noformējumu, piedāvājot Krāsla-
vas novada teritorijas objektu risi-
nājumus un  personīgās ilustrācijas 
vairākām publicētām grāmatām un 
darba burtnīcām.

 Krāslavas novada Centrālās 
bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļa piedāvā saviem lasītājiem trīs 
Aijas Trunovičas Stivriņas ilustrē-
tās grāmatas – „Daugavas stāsts”, 
„Daugavas rakšana” un „Pīlādzī-
tis”. Meklējiet šīs grāmatas biblio-
tēkas plauktos vai e-katalogā htt-
ps://kraslava.biblioteka.lv/Alise/lv/
home.aspx  

Viss, ko Aija attēlo, ir pozitīvu 
sajūtu pilns – dzīvesprieks, krāsu 
daudzveidība, līniju elastīgums un 
notikuma elpas aptvere. Aicinām 
jūs apskatīt gleznu izstādi Krāslavas 
novada C entrālajā bibliotēkā!

Žaneta Moiseja, 
Krāslavas novada Centrālās 

bibliotēkas metodiķe

MĀKSLINIEKA TALANTS VAI DIEVA DĀVANA

   Šī gada 28. martā 95. gads-
kārtā atceramies orķestra „Rīga” 
dibinātāju Gunāru Ordelovski 
– izcilu komponistu, pedagogu, 
Latvijas pūšaminstrumentu spē-
les meistaru, izcilu trombonistu, 
aranžētāju, 680 skaņdarbu auto-
ru, Vispārējo latviešu dziesmu 
un Deju svētku virsdiriģentu.

   Latvijas Virtuālais pūtēju 
orķestris profesora Jāņa Puriņa 
vadībā par godu Maestro jubi-
lejai ierakstīja viņa skaņdarbu – 
„Tautas kadriļa”.

   Krāslavas Mūzikas un m āks-
las skolas saksofona klases au-
dzēkņi Jānis Vorslovs un Berna-
deta Podjava piedalījās virtuālā 

orķestra ierakstā izveidē. Tā ir 
jauna pieredze viņu radošajā 
biogrāfi jā. Pirmais solis Krāsla-
vas pūšamo instrumentu orķestra 
atjaunošanā. 

Spodris Kačāns, 
Krāslavas Mūzikas 

un mākslas skolas direktors

VIRTUĀLAIS ORĶESTRIS KRĀSLAVĀ

Kastuļinas Tautas namā Starp-
tautiskajā Laimes dienā notika 
iniciatīvas „Riti raiti, valodiņa, 
Priežmalē” noslēguma pasākums, 
kurā piedalījās Kastuļinas pagas-
ta ģimenes, pārvaldes vadītāja, 
Priežmalas pamatskolas pedago-
gi, kā arī pieaicinātie viesi - Izglī-
tības iniciatīvu centra pārstāves.  

Domājām, runājām un sprie-
dām, kas ir laime, kāda tā ir, kas 
ir nepieciešams, lai cilvēks justos 
laimīgs? Pasākuma laikā, visiem 
par prieku, savus priekšnesumus 
sniedza Karina Stivriņa, „Karina 
Home” īpašniece, Priežmalas pa-
matskolas meiteņu vokālais an-
samblis Ilonas Bazuļevas vadībā, 
Laura, Valērija un Karīna Bogda-
novas, Amanda Reščenko un Ali-
se Vigupe. 

Tika izvērtēts arī paveiktais: 
iniciatīvas īstenošanas laikā tika 
organizētas piecas nodarbības, 
kurās aktīvi piedalījās ģimenes ar 
bērniem: „Riti raiti, valodiņa, in-
terneta pasaulē!”, „Kopā mācīties 
jautrāk!”, „Dedzin’, Laime, vaska 
sveci, lai ir gaiši istabā!”, „Mana 
dzimtā valoda” un „Laimes die-
na”. 

Kopumā iniciatīvas aktivitātēs 
piedalījās septiņpadsmit ģimenes. 
Īstenotajās aktivitātēs vecāki ap-
guva IT rīkus, ieguva informāciju 
par interneta saitēm, kurās ir mā-
cību materiāls patstāvīgai latviešu 
valodas apguvei ģimenē. Kopīgi 
darbojoties, pildot uzdevumus, 
piedaloties radošajās darbnīcās, 
iepazīstot latviešu tautas tradīci-
jas, vecāki un bērni ieguva jaunas 
zināšanas un prasmes. Veiksmīgai 
valodas apguvei ģimenē tika no-
drošināti Latviešu valodas aģentū-
ras mācību materiāli. Metodiskos 
un mācību materiālus saņēma arī 
Priežmalas pamatskola latviešu 
valodas centra izveidei. 

Pateicos visām aktīvajām Kas-
tuļinas pagasta ģimenēm! Īpašs 
paldies Izglītības iniciatīvu cen-
tram par ierosmi, atbalstu, uz-
mundrinājumu un klātesamību 
visā iniciatīvas sagatavošanas un 
īstenošanas laikā! Aktīvi iesaisto-
ties visu nepieciešamo materiālu 
iegādē, nodarbību sagatavošanā 
un vadīšanā l ielu atbalstu iniciatī-
vas īstenošanas laikā sniedza Kas-
tuļinas pagasta pārvaldes vadītāja 
Marita Grebeža, kura pasākuma 

noslēgumā aplie-
cināja, ka Priež-
males kopienas 
iniciatīvas „Riti 
raiti, valodiņa, 
Priežmalē” mēr-
ķis ir sasniegts, 
un kopiena ir pierādījusi, ka ir dar-
boties griboša un varoša. Šoreiz 
tā bija ierosme latviešu valodas 
apguvei, bet jau iecerētas jaunas 
iniciatīvas. 

Iniciatīva ir noslēgusies, bet 
visi dalībnieki izteica vēlēšanos 
turpināt darboties, būt kopā, vei-
dot kopīgus pasākumus, radošās 
darbnīcas un apkārtnes uzkopša-
nas talkas. 

Aktivitātes notika, ievērojot 
visus valstī noteiktos drošības pa-
sākumus Covid-19 izplatības iero-
bežošanai.

Projekts „Darbīgās kopienas” 
tapis sadarbībā ar „British Coun-
cil” pārstāvniecību Latvijā. Vairāk 
par „British Council darbību Lat-
vijā meklē www.britishcouncil.lv.

Sandra Rakova, 
Priežmales kopienas pārstāve

LAIMES DIENA PRIEŽMALĒ

Skolotāju izglītības projekts 
„Mācītspēks” aicina dažādu jomu 
profesionāļus ar augstāko izglītī-
bu apgūt skolotāja profesiju, reizē 
strādājot skolā un studējot. Kopš 
gada sākuma dalībai projektā pie-
teikušies vairāk nekā 700 dažādu 
jomu profesionāļi no visas Latvi-
jas.

Dalībai projektā ir vairāki for-
mālie priekšnosacījumi: līdz 
2022. gada jūnijam iegūta augstā-
kā izglītība, vidējā atzīme diplomā 
vismaz 7 balles, kā arī skolotāja 
kvalifi kācijas neesamība.

Kandidātu atlase projektam 
„Mācītspēks” norisinās divās 
kārtās. Pirmajā kārtā interesenti 
aizpilda detalizētu elektronisko 
anketu, savukārt otrajā kārtā - in-
tervijā ar lomu spēli - parāda savu 
atbilstību vairākiem kritērijiem, 
tostarp motivāciju kļūt par skolo-
tāju, orientāciju uz pašizaugsmi, 
spēju risināt konfl iktsituācijas, kā 
arī orientāciju uz risinājumu un 
sadarbību.

Topošie skolotāji dalību projek-
tā uzsāks ar intensīvām vasaras 
mācībām, kam sekos izglītojošas 
nometnes skolēniem, savukārt 1. 
septembrī projekta dalībnieki uz-
sāks darbu kādā no Latvijas sko-
lām un paralēli mācīsies augstsko-
lā. Visa projekta laikā dalībnieki 
saņems arī stipendiju.

Kopumā projekts „Mācītspēks” 
dalībniekiem ilgs divus gadus. 
Pirmā gada laikā dalībnieki vie-
nu dienu nedēļā mācīsies Latvijas 
Universitātē, Daugavpils Univer-
sitātē vai Liepājas Universitātē, 
lai iegūtu skolotāja kvalifi kāciju. 
Paralēli studijām projekta dalīb-
nieki no pirmdienas līdz ceturtdie-
nai strādās skolā kopā 14 līdz 21 
kontaktstundu apmērā, saņemot 
skolotāja darba algu un skolas 

mentora atbalstu. Pirmā projekta 
gada laikā dalībnieki arī strādās 
profesionālās pilnveides grupās 
„Iespējamās misijas” kuratoru va-
dībā.

Savukārt projekta otrā gada 
laikā jaunie skolotāji papildinās 
savas zināšanas un prasmes no-
dibinājuma „Iespējamā misija” 
profesionālās pilnveides izglītī-
bas programmā. Jaunie skolotāji 
varēs izvēlēties vienu no padzi-
ļinātajiem mācību virzieniem – 
pedagoģiju vai pārmaiņu vadību. 
Paralēli mācībām otrā gada laikā 

dalībnieki turpinās strādāt skolā 
četras dienas nedēļā  un reizi ne-
dēļā izglītosies profesionālās piln-
veides mācību programmā „Iespē-
jamās misijas” kuratoru vadībā. 
Otrā gada laikā kuratori klātienē 
arī vēros jauno skolotāju vadītās 
mācību stundas, palīdzot tās iz-
vērtēt un sniedzot rekomendācijas 
to pilnveidei. Kā papildus atbalsts 
dalībniekiem otrajā projekta gadā 
būs pieejamas individuālas super-
vīziju nodarbības.

Par projektu „Mācītspēks”
Projektu īsteno Latvijas Uni-

versitāte, Daugavpils Universi-
tāte, Liepājas Universitāte un no-
dibinājums „Iespējamā misija”, 
to pārrauga Izglītības un zināt-
nes ministrija. Projekts „Mācīt-
spēks” tiek īstenots Eiropas So-
ciālā fonda līdzfi nansētā projekta 
Nr. 8.2.1.0/18/I/004 „Latvijas 
Universitātes inovatīvas, pēt-
niecībā balstītas studiju virziena 
„Izglītība un pedagoģija” studi-
ju programmas” un otrā līmeņa 
profesionālās augstākās izglītības 
programmas „Skolotājs” licenču 
ietvaros.

Vairāk par projektu: 
www.macitspeks.lv

DAŽĀDU JOMU 
PROFESIONĀĻUS AICINA KĻŪT 

PAR SKOLOTĀJIEM

7. martā Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skolas koncertzālē 
izskanēja koncerts „Pavasara 
skaņu virpulī”. Saklausīt un sa-
just šo pavasara brīnumu mums 
ļāva mūzikas skolas audzēkņi, 
atskaņojot dažāda žanra, stila 
mūziku. Koncertā dzirdējām 
klavieru, akordeona, vijoles, 
saksofona, ģitāras spēli un vo-
kālās dziedāšanas mākslu. Kat-

ra audzēkņa izpildījums ļāva sa-
just pavasara silto sauli, putnu 
vīterošanu, strautiņu čalošanu, 
visa mūzika deva iedvesmu jau-
nām idejām, mērķiem, sapņiem. 
Gribas vēlēt ikvienam, lai šis 
pavasaris j ums būtu gaišs un 
priecīgs! 

Baiba Trūle, 
direktora vietniece 

izglītības jomā

PAVASARA SKAŅU VIRPULĪ
Pavasaris ir sapņu, iedvesmas un, protams, mīles-

tības laiks
Pavasaris ir tik skaists, ka par to vienkārši nevar 

klusēt!
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Turpinot projekta „Enjoy being 
together” īstenošanu, 2022. gada 
5. martā Krāslavā notika „Boccia” 
spēles sacensības.

„Boccia” ir specifi ska sporta spē-
le, kas piemērota cilvēkiem ar da-
žādu fi ziskās sagatavotības līmeni, 
tajā skaitā cilvēkiem ar kustību un 
cita veida traucējumiem, cilvēkiem 
pēc traumām rehabilitācijas fāzē utt. 
Tā ir daudzpusīga spēle, kur notei-
cošais ir nevis spēks, bet loģiskā do-

māšana, stratēģija un iekšējs miers.
Sacensības tika rīkotas ar mērķi 

popularizēt sportisku dzīvesveidu, 
sekmēt bērnu un jauniešu no mazāk 
aizsargātām grupām integrāciju sa-
biedrībā, veicinot arī komunikācijas 
prasmes, rast iespēju satikties ār-
pus ierastās vides, pārbaudot savas 
sportiskās prasmes.

„Boccia” spēles sacensībās pie-
dalījās 20 bērni un jaunieši no 
Krāslavas un Krāslavas novada. Par 

piedalīšanos „Boccia” spēles sacen-
sībās visi dalībnieki tika apbalvoti 
ar diplomiem un saņēma garšīgas 
dāvanas.

Sacensību organizēšanā tika ie-
saistīti Žanna Garbrēdere un bied-
rība „Saulessvece”, Raisa Vagale 
un biedrība „ Atvērtība”, Dmitrijs 
Silovs, Vjačeslavs Vērdiņš.

Informāciju sagatavoja: 
Edīte Lukša, 

projekta vadītāja

ORGANIZĒTAS „BOCCIA” SPĒLES SACENSĪBAS

Sestdien, 12. martā, Krāslavā no-
tika „Sport un Lego” pasākums pro-
jekta ENI-LLB-1-017 „Enjoy being 
together” ietvaros. Laika periodā 
no plkst. 10.00 līdz 16.00 „Sport un 
Lego” pasākumu apmeklēja 4 gru-
pas - 10 bērni katrā grupā. Kopumā 
pasākumā piedalījās 40 dažāda ve-
cuma bērni un jaunieši no Krāslavas 
un Krāslavas novada. Draudzīgā at-
mosfērā bērni un jaunieši no mazāk 
aizsargātām grupām un daudzbērnu 
ģimenēm piedalījās dažāda veida 
sporta aktivitātēs, popularizējot 

sportisku dzīvesveidu un pārbaudot 
savas sportiskās prasmes, kā arī at-
tīstīja radošās spējas un komunikā-
cijas prasmes, spēlējoties ar „Lego” 
konstruktoriem un citām attīstošām 
spēlēm. 

Pasākuma dalībnieki izmantoja 
iespēju un iesaistījās biedrības „Lat-
Lug” piedāvātajās aktivitātēs: pie-
dalījās spirālveida torņa būvēšanas 
sacensībās, spēlēja „Lego” futbolu, 
brauca ar radiovadāmiem bagijiem, 
būvēja dažāda veida formas, mode-
ļus un fi gūras, izmantojot „Lego” 

klucīšus, kā arī apskatīja „Lego” 
modeļu izstādi. Savukārt biedrība 
„Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtī-
ba”” sagatavoja plašu sporta aktivi-
tāšu piedāvājumu – stafetes, rotaļas, 
jautrās aktivitātes, kas palīdzēja 
dalībniekiem būt aktīviem, enerģis-
kiem un sociāli atvērtiem.

Par piedalīšanos „Sport un Lego” 
pasākumā visi dalībnieki tika apbal-
voti ar diplomiem un saņēma garšī-
gas dāvanas. Veiklākie, ātrākie un 
drosmīgākie dalībnieki saņēma dā-
vanā „Lego” konstruktorus, kurus 
sagādāja biedrība „LatLug”.

Paldies par palīdzību pasākuma 
organizēšanā biedrībai „LatLug”, 
Raisai Vagalei un biedrībai „Atvēr-
tība”. Paldies par iesaisti un atbalstu 
biedrībai „Saulessvece”, Varavīks-
nes vidusskolai, Krāslavas ģimnā-
zijai, Indras pamatskolai un visām 
pasākumā iesaistītajām ģimenēm.

Informāciju sagatavoja: 
Edīte Lukša, 

projekta vadītāja

VEIKSMĪGI AIZVADĪTS „SPORT UN LEGO” 
PASĀKUMS KRĀSLAVĀ

Šī gada 28. februārī Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centrā tika orga-
nizētas sacensības „SapSan pavasa-
ris – 2022”. Sporta tūrisma pulciņa 
„SapSan” dalībnieki sacentās indi-
viduālas tūrisma tehnikas sacensī-
bās, un katrs atbilstoši savai vecuma 
grupai veica trasi. Trase sevī ietvē-
ra tehnikas pamatus un pieprasīja 
maksimālu koncentrāciju, jo katra 
kļūda varēja ietekmēt rezultātu. 
Sporta tūrisms ir daudzšķautnains 
sports, kurā svarīga ir veiklība, āt-
rums, lokanība, disciplīna, spēks, 
loģika un atjautība. Ņemot vērā 
distancē pavadīto laiku un pieļautās 
kļūdas, tika izsecināti rezultāti:

D vecuma grupā 3. vietu ieguva 
Artjoms Šuminskis, 2. vietu - Sa-
manta Jakovele un 1. vietu - Laila 
Ulduka.

Jāatzīmē, ka šīs bija pirmās sa-
censības, kurās piedalījās mūsu jau-
nākie „SapSan” dalībnieki. Prieks 
par pirmajiem rezultātiem un sa-
sniegumiem.

C grupā meiteņu konkurencē 3. 
vieta - Dacei Krumpānei, 2. vietā 
ierindojās Madara Šņucina un 1.  
vieta - Samantai Berestņevai, pie-
redzējušākajai jaunietei šajā grupā.

C grupā zēniem 3. vietu ieguva 
Aleksandrs Ancveriņš, bet 2. vietu 
- Edvīns Mažuta, 1. vietu izcīnīja 
Alekss Pavlenoks.

A grupā jaunietēm 3. vietu ieguva 
trenere Alise Samsonoviča, 2. vietu 
izcīnīja Evita Mažuta, 1. vietu - Di-
āna Smertjeva.

A grupā jauniešiem 3. vietu ie-
guva Ņikita Paks, 2. vietu - Arnis 
Šidlovskis un 1. vietu - Maksims 

Berestņevs.
Sporta tūrisma pulciņa „Sap-

San” dalībnieki trenējas, sacenšas 
savā starpā  un gatavojas Latvijas 
kausa 2. posma sacensībām  spor-
ta tūrismā „Rīgas Skolēnu pils 32. 
atklātās sacensības sporta tūrismā”, 
kas ir iekļautas Latvijas Jaunatnes 
sporta tūrisma federācijas, Latvijas 
Alpīnistu savienības sporta tūrisma 
komisijas 2022. gada plānā un ir pa-
redzētas aprīļa beigās.

Vēlam audzēkņiem būt neatlaidī-
giem savā ceļā uz lielākiem sasnie-
gumiem!

Sportosim un būsim veseli!

Alise Samsonoviča,
Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra sporta tūrisma pulciņa 

„SapSan” trenere

„SAPSAN” PAVASARIS - 2022

11. martā Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā norisinājās Latvijas Kul-
tūras akadēmijas (LKA) organizētā 
Latvijas kultūras kanona konkursa 
„Kultūras kanona desmitgade. Ai-
navas paplašināšana: daba, kultūra 

un es” fi nāls, kurā 14 skolu ko-
mandas no visas Latvijas prezentē-
ja konkursa ietvaros tapušos tūris-
ma maršrutus. 

LKA rektore Rūta Muktupāve-
la savā svētku uzrunā uzsvēra, ka 
„ne tikai atmiņas veido nacionālo 
kultūru – tikpat svarīga ir tagadne 
un nākotne, ko veidot aicināts ir ik-
viens, un jo īpaši jaunā paaudze.”

Šajā gadā konkursa organizatori 
aicināja skolēnus veidot tūrisma 
maršrutus, kas tika izstrādāti, ap-
zinot Latvijas kultūras kanonā ie-
kļautās kultūras un dabas vērtības, 
kā arī identifi cējot savas pilsētas 
dabas un kultūrainavas.

Arī Krāslavas ģimnāzijas ko-
manda jau desmito gadu piedalījās 
Kultūras kanona konkursā.

Mācību gada sākumā 11. klašu 
skolēni, Laura Dzalbe, Jeļizave-
ta Abrosimova un Daniels Vaga-
lis, pieņēma izaicinājumu veikt 
1.kārtas uzdevumu - izveidot ideju 
kopumu par jaunu, oriģinālu tūris-
ma maršrutu Krāslavā. Papildus 
nosacījumi - jāatklāj komandas 
idejas saistība ar kādu Latvijas 
Kultūras kanonā esošu vērtību, jā-
iekļauj ainaviskums kā vērtība. Uz-
devums nebija no vieglajiem. Par 
pamatu komanda izvēlējās Kul-
tūras kanona vērtību – Daugavas 
ainavu, kuru sasaistīja ar Krāslavas 
pazīstamiem objektiem un jau aiz-
mirstiem objektiem.

Latgales  reģiona kārtā koman-
da atklāja ideju, kuras pamatā ie-
kļāva kopsakarību - Grāfu Plāteru 
pils - Svētā Ludviga Romas katoļu 
baznīca - bijušā pontona tilta vieta 
-Karņicka kalns. Kā visu maršrutu 
vienojošais elements ir Daugava, 
jo Krāslava ir pilsēta pie Dauga-
vas. Tas izdevās veiksmīgi, tika 
iegūta iespēja papildināt savas zi-
nāšanas 2. kārtā un piedalīties Kul-
tūras kanona konkursa fi nālā Rīgā, 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Komanda  pozitīvi novērtēja ie-

spēju 2.kārtas radošajā seminārā 
no pieredzējušiem gidiem, tūrisma 
maršrutu veidotājiem mācīties par 
tūrisma maršruta, pastaigu takas 
veidošanas principiem, nosacīju-
miem, arī vēstījuma  dramatur-

ģiju. Vislielākais pārbaudījums 
komandai bija izveidotā tūrisma 
maršruta vērtēšana klātienē. 9. 
martā žūrija – Anda Laķe, Patrīci-
ja Kolāte, Laura Ozoliņa -  kopā ar 
komandu izgāja izveidoto maršru-
tu Krāslavā. Tā bija jauna pieredze 
jauniešiem, jo bija vajadzīgas ne 
tikai dziļas zināšanas, bet prasme 
komunicēt, aizraujoši pasniegt in-
formāciju par objektu un atbildēt 
uz jautājumiem. Neskatoties uz 
auksto laiku, žūrija bija apmierinā-
ta ar izveidoto maršrutu un iespēju 
iepazīt Krāslavu.

 Konkursa fi nālā dalībniekus 
vērtēja kompetenta žūrija: Latvijas 
Kultūras akadēmijas pasniedzēja 
un Latvijas Nacionālā mākslas mu-
zeja Laikmetīgās mākslas kolekci-
jas glabātāja Astrīda Rogule, Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas projekta 
„Kultūras kanons” koordinatore 
Anita Smeltere, Kultūras ministri-
jas Kultūrpolitikas departamenta 
eksperte Lolita Rūsiņa, UNESCO 
Latvijas Nacionālās komisijas Ko-
munikāciju un informācijas sektora 
vadītāja Beāte Lielmane, režisore, 
teātra pedagoģe, projekta „Skola 
2030” vecākā eksperte Inga Kri-
šāne, kultūrizglītības programmas 
„Latvijas skolas soma” vadītāja 
Aija Tūna, Latvijas Kultūras aka-
dēmijas Zinātniskās pētniecības 
centra pētniece Ieva Vītola, Latvi-
jas Kultūras akadēmijas students 
un vairāku Kultūras kanona kon-
kursu dalībnieks Didzis Ruicēns.

Ģimnāzijas komanda ir ganda-
rīta par iespēju piedalīties fi nālā, 
par, mūsuprāt, interesanti izveidoto 
maršrutu. Protams, ir jāpiestrādā, 
lai siltākā laikā maršrutu varētu iz-
mantot ikviens gribētājs.

Krāslavas ģimnāzijas komanda:
Jeļizaveta Abrosimova

Laura Dzalbe
Daniels Vagalis

Vēstures skolotāja 
Inga Skerškāne

KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJA 
LATVIJAS KULTŪRAS KANONA 

KONKURSĀ
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Sports

3. un 9. martā Dagdas Sporta 
skolas vieglatlēti piedalījās sporta 
skolas „Arkādija” (Rīga) atklātās 
sacensībās vieglatlētikā. Ļoti labi 
startēja Maksims Giruckis, kas ie-
guva 1. vietu divcīņā (tāllēkšana, 60 
m skriešana). Alekss Ozoliņš izcīnī-
ja 1. vietu vidējā trīscīņā (60 m, 500 
m skriešana, pildbumbas mešana).

5. martā Ezerniekos notika sie-
viešu dienai veltītas sacensības 
volejbolā. Dagdas Sporta skolas 
audzēknes parādīja cienīgu snie-

gumu laukumā un ieguva 2. vietu 
starp piecām komandām. Sacensī-
bās piedalījās divas Rēzeknes nova-
da BJSS komandas, Adamovas un 
Bērzgales komandas. 1. vietu izcī-
nīja Bērzgales komanda.

18. martā Daugavpilī notika 19. 
Starptautiskais Henrija Silova tur-
nīrs augstlēkšanā. No mūsu sporta 
skolas piedalījās deviņi vieglatlēti. 
Viņu labākie rezultāti: Kārlis Ut-
kins - 4. vieta, Adriana Plakoša - 5. 
vieta, Valērija Ovčinko un Evelīna 

Zemlicka - 6. vieta.
26. martā mūsu volejbolistes 

(2009. - 2010. g. dzimušas meite-
nes) piedalījās Latvijas čempionāt 
pirmajā posmā Daugavpilī. Sacen-
sībās komanda piedalījās pirmo rei-
zi. Meitenes cīnījās ar Daugavpils 
BJSS un Līvānu BJSS komandām 
un abās spēlēs zaudēja. Nākamais 
posms notiks 3. aprīlī Gulbenē. Vē-
lēsim volejbolistēm veiksmi!

J. Igaunis, 
sporta skolas metodiķis

DAGDAS  SPORTA SKOLAS 
AUDZĒKŅU PANĀKUMI MARTĀ

Ziemas sezonas noslēgumā vai-
rākiem Krāslavas Sporta skolas 
vieglatlētiem izdevās sasniegt vērā 
ņemamus rezultātus. 

26. februārī Latvijas čempionātā 
telpās vieglatlētikā Evelīna Krista 
Sitnika izcīnīja savu pirmo medaļu 
pieaugušo konkurencē. 1500 metru 
skriešanā Evelīna Krista izcīnīja 3. 
vietu, priekšā palaižot tikai piere-
dzējušas skrējējas ar startu pieredzi 
Eiropas un pasaules līmenī. 

Nedēļu vēlāk Krāslavas sportis-
te aizstāvēja Latvijas godu Baltijas 
valstu komandu sacensībās U-20 
vecuma grupā divās disciplīnās. 
Katras valsts komandas sastāvā, 
atsevišķā disciplīnā, piedalās spor-
tisti, kuri ir sasnieguši divus labākos 
rezultātus. Pirmajā dienā Evelīna 
Krista startēja 1500 m un izcīnīja 
2.vietu, zaudējot vien savas koman-
das biedrei no Valmieras. 

Otrajā dienā Evelīna Krista pār-
liecinoši uzvarēja 800 m skrējienā 
ar personisko rekordu – 2:15,36 
min. Apsveicam krāslavieti ar nu 
jau ceturto medaļu Baltijas valstu 

sacensībās. 
Šogad jaunāko grupu audzēk-

ņiem martā sākumā nesanāca ik-
gadējais brauciens uz vieglatlētikas 
turnīru Minsku, kurā piedalījāmies 
vairāk nekā 15 gadus.  Tā vietā ņē-
mām dalību tradicionālajā piemiņas 
kausā Kuldīgā, kurā sacentās vairāk 
nekā 20 komandas no Latvijas un 
viesu komanda no Marijampoles 
(Lietuva). 

 No turnīra Kuldīgā mājās tika 
atvesti divi kausi par pirmajām 
vietām. U18 jaunietēm Anastasija 
Apenko uzvarēja 60 m barjerskrie-
šanā – 9.34 (vēlreiz izpildot 1. spor-
ta klasi). Santa Ostrovska uzvarēja 
augstlēkšanā U16 jaunietēm – 1.56. 
Īpaši līdzi jutām par mūsu jauno 
sprinteri Bernadettu Podjavu, kura 
cīņā par iekļūšanu fi nālā (64 dalīb-
nieki!) pārliecinoši uzvarēja savā 
skrējienā. Finālskrējienā Bernadeta 
lieliski cīnījās ar Latvijas labākajām 
U16 grupas sprinterēm un izcīnīja 
4. vietu ar jaunu personisko rekordu 
– 8.41, kas ir izpildīts otrās sporta 
klases normatīvs.  60 m skrieša-
nā personiskos rekordus uzstādīja 
Anastasija Apenko – 8.38 sek. un 
Santa Ostrovska – 8,78 sek. 

Pēc nedēļas augstlēcējas bija aici-
nātas piedalīties tradicionālajā Hen-
riha Silova kausa izcīņā Daugavpi-
lī. Lieliski startēja Santa Ostrovska, 
uzvarot sacensības U16 meitenēm 
un uzlabojot personisko rekordu 
– 1.63 m. Sportistei pietrūka tikai 
2 centimetri līdz 1.  sporta klasei. 
Santai izdevās sasniegt šīs sezonas 
trešo labāko rezultātu Latvijā savā 
vecuma grupā. 

Inese Umbraško, 
direktora vietniece

Foto no 
Krāslavas Sporta skolas arhīva 

ZIEMAS SEZONA NOSLĒGUSIES

Pēc ilgstošas pauzes cīkstoņiem 
sākās sacensību cikls, kas spor-
tistiem dod iespēju parādīt savu 
labāku sniegumu un atgriezties 
intensīvajā treniņu procesā. Šogad 
tika aizvadīti divi Latvijas čem-
pionāti, un drīz sportisti dosies uz 

starptautisko brīvās cīņas turnīru, 
kas notiks Tallinā.

Pirmais šī gada Latvijas čem-
pionāts notika brīvajā cīņā U17 
vecuma grupā 5. martā Daugav-
pils Olimpiskajā centrā. Svara ka-
tegorijā līdz 110 kg 2. vietu iegu-

va Vjačeslavs Burcevs,  un Vadims 
Plutjakovs svara kategorijā līdz 
60 kg piekāpās cīņā par bronzas 
medaļu un ierindojās 5. vietā. 

Tam sekoja Latvijas čempionāts 
U15 vecuma grupā, kas tika aiz-
vadīts 19. martā Rēzeknes Olim-
piskajā centrā. Lielisku sniegumu 
uzrādīja Viktorija Dimbovska, kas 
kļuva par čempioni svara katego-
rijā līdz 42 kg. Svaru kategorijā 
līdz 75 kg 3. vietu ieguva Everts 
Toporkovs, savukārt Samuels Is-
tratijs ierindojās 5. vietā, ciešot 
neveiksmi sīvā cīņā par bronzas 
medaļu. 

Šādi bija mūsu cīkstoņu pirmie 
starti. Novēlēsim viņiem neat-
laidību un augstus rezultātus arī 
turpmāk.

Jevgēnijs Tarvids, 
treneris

CĪKSTOŅU STARTI LATVIJAS ČEMPIONĀTOS

12.-13. martā Madonā notika Lat-
vijas čempionāta 3. posms distanču 
slēpošanā. 

Pirmajā dienā distanču slēpotāji 
sacentās komandu stafetēs brīvajā 
solī. Komanda sastāvēja no trīs da-
lībniekiem, un attiecīgi katrs slēpoja 
savu posmu. 2008.-2009. g.dzim. 
meiteņu grupā 5. vietu ieguva 
Krāslavas Sporta skolas komanda, 
kurā startēja Ariana Tribisa, Viktorija 
Rutkovska, Valērija Burceva.

Jaunietēm S18 vecuma grupā ko-
mandu stafetē bronzas medaļu izcī-
nīja Evija Radivinska, Jana Volka un 
Adriāna Šuminska.

Otrajā sacensību dienā distanču 
slēpotāji distanci veica klasiskajā 
stilā ar masu startu. Šoreiz jaunie-
tes veica 10 km garu distanci, kurā 

Adriāna Šuminska izcīnīja sudraba 
medaļu, Jana Volka – 5. vietā. Tikpat 
garu distanci slēpoja arī 2006.-2007. 
gadā dzimuši jaunieši. Gregors 
Pauliņš ierindojās 9. vietā, savu-
kārt Mārtiņš Severīns Vecelis – 11. 

vietā. Jaunietes šajā vecuma grupā 
sacentās 7,5 km garā distancē, Evi-
ja Radivinska ieguva 5. vietu. S14 
vecuma grupā 5 km garā distancē 
Valērija Burceva kļuva par Latvijas 
čempioni. Ariāna Tribisa ierindojās 
12. vietā, bet Viktorija Rutkovska - 
15.  vietā.

Šī ziemas sezona distanču slēpo-
tājiem bija ļoti aktīva un sacensībām 
bagāta. Krāslavas Sporta skolas au-
dzēkņi centīgi trenējās un sacensībās 
vienmēr slēpoja ar pilnu atdevi, lai 
uzrādītu savu labāko sniegumu. 

DISTANČU SLĒPOTĀJI LIELISKI NOSLĒDZ SEZONU

Pēc gada ilga pārtraukuma šogad 
notika Ziemas skolēnu čempionāts, 
kurš tradicionāli norit četros posmos. 
Tajā aktīvi un kuplā skaitā piedalījās 
Krāslavas Sporta skolas distanču slē-
pošanas audzēkņi.

Pirmais čempionāta posms notika 
28. janvārī Siguldā SUPER sprintā 
jeb 200 metrus garā distancē, kurā 
vajadzēja sacensties brīvajā stilā. 
2008.-2009. g. dzim. meiteņu grupā 
par čempioni kļuva Valērija Burce-
va. Labus rezultātus uzrādīja arī Evi-
ja Radivinska (S16) un Līga Volka 
(S18), abas meitenes ieņēma 5. vietu 
katra savā vecuma grupā. Starp jau-
niešiem (V16 vecuma grupā) 8. vie-
tu ieguva Mārtiņš Severīns Vecelis.

Otrais čempionāta posms nori-
sinājās 11. februārī Pļaviņās, slē-
pošanas un biatlona sporta bāzē 
„Jankas – Jaujas”. Šajā sacensību 
posmā distanču slēpotāji sacentās 
klasiskajā solī. Meitenēm teicamus 
rezultātus 1,2 km garā distancē uz-
rādīja Valērija Burceva, kļūstot par 
uzvarētāju, bet Martīne Djatkoviča 
izcīnīja sudraba medaļu. Adriāna 
Šuminska savā vecuma grupā (S18) 

3,6 km garā distancē kļuva par čem-
pioni. Šajā čempionāta posmā labus 
rezultātus uzrādīja Evija Radivinska 
– 6. vieta, Gregors Pauliņš – 6. vieta, 
Mārtiņš Severīns Vecelis – 7. vieta, 
Evija Avsjukeviča – 8. vieta.

Trešais čempionāta posms notika 
25. februārī slēpošanas un biatlona 
sporta bāzē „Cēsis”. Šajā sacensību 
posmā piedalījās 193 dalībnieki un 
distanci bija jāveic brīvajā stilā, bet 
S/V10 vecuma grupai klasiskajā 
solī. Arī šis posms bija veiksmīgs, 
un Krāslavas Sporta skolas distanču 
slēpošanas audzēknes Valērija Bur-
ceva un Adriāna Šuminska izcīnīja 
sudraba medaļas savā vecuma gru-
pā. Labus rezultātus uzrādīja Evija 
Radivinska - 6. vieta, Jana Volka – 6. 
 vieta, Mārtiņš Severīns Vecelis – 8. 
vieta, Viktorija Lakeviča – 9. vieta, 
Stanislava Abramova – 9. vieta.

Apsveicam visus Krāslavas Spor-
ta skolas distanču slēpošanas au-
dzēkņus ar labiem rezultātiem, kā arī 
dažus ar pirmajiem startiem sacensī-
bās!

Krāslavas Sporta skolas 
distanču slēpošanas treneri

„S! FISCHER” ZIEMAS SKOLĒNU 
ČEMPIONĀTS 2022

Ilona Vanaga, Natālija Kovaļova 
un Ojārs Vanags, 

Krāslavas Sporta skolas distanču 
slēpošanas treneri

Latvijas 
Slēpošanas federācijas foto


