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Anatola Kauškaļa foto

Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā 4. maijā norisinājās vēl nebijis pasākums – praktisko mākslu festivāls „Pārvērtības”.
Festivāla galvenais mērķis – pievērst sabiedrības uzmanību atkritumu otrreizējai pārstrādei un izmantošanai. Pasaulē arvien skaļāk tiek runāts par globālo
piesārņojumu. Pasaule apaug ar atkritumiem, ko sabiedrība rada ikdienā. Lēnām cilvēki mācās šķirot savās mājsaimniecībās radītos atkritumus, bet lielu daļu
no atkritumu tvertnēs izmestā var izmantot atkārtoti. Visbiežāk atkritumos nonāk tekstils, plastmasa, stikls, koks un metāls.
Visus šos materiālus, no tiem radītos un jau lietotos priekšmetus var izmantot atkārtoti. Festivālā „Pārvērtības” darbojās vairākas meistarklases, kurās pieredzējuši un talantīgi meistari mācīja piešķirt lietotiem materiāliem, lietām un priekšmetiem otru dzīvi. No lietotiem džinsiem tika veidotas ziedu piespraudes, no
veciem mēteļiem un krekliem – jauns apģērbs, arī no plastmasas maisiņiem tapa apģērbs un dekora priekšmeti, no saplīsušiem stikla priekšmetiem – dekori, no
koka un metāla – praktiskas lietas un dekori.

MAZO NOVADNIEKU SVĒTKI VISIEM KOPĀ!
1. jūnijā plkst. 10.00 Krāslavā,
18. novembra laukumā pie strūklakas (lietus gadījumā – Krāslavas
Kultūras namā) notiks tradicionālie Mazo novadnieku svētki, kuros
godinās mazuļus, kas gada laikā ir
dzimuši un nākuši klāt Krāslavas
novadā.
Šī tradīcija – publiski sumināt
jaundzimušos un ģimenes – Krāslavas novadā ir aizsākta nu jau tālajā
2009. gadā.
Šogad šajā pasākumā mīļi aici-

nātas piedalīties arī jaundzimušo
ģimenes no bijušā Dagdas novada
teritorijas, Grāveru, Šķeltovas un
Kastuļinas pagasta.
Pasākumu ievadīs Rotāto ratiņu
konkursa dalībnieku gājiens, kas
sāksies plkst. 9.45 no pulcēšanās
vietas pie Dzimtsarakstu nodaļas Krāslavā, Brīvības ielā 13 līdz
strūklakai.
Jaundzimušo ģimenes sveiks
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre, bet tradicionālo melhiora

karotīti (apsudrabota) ar novada
ģerboni un vietējā uzņēmumā ražotu bērna sedziņu katrai ģimenei
pasniegs pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Plānots arī neliels koncerts, notiks bērniem paredzētas aktivitātes.
Pasākumā tiks fotografēts un ﬁlmēts.
Juris Roga,
autora foto

KĀ PIETEIKTIES DALĪBAI ROTĀTO RATIŅU KONKURSĀ?
Rotāto ratiņu gājienu un konkursu pirms pandēmijas organizēja biedrība „Krāslavas māmiņu
klubs” sadarbībā ar pašvaldību.
Informāciju par šo konkursu, kā
arī citiem biedrības pasākumiem
auditorijai ar bērniem biedrība
pārsvarā publicē sociālā tīkla „facebook” proﬁlā - https://www.facebook.com/groups/kraslavasmaminuklubs.
Arī šogad pasākums notiks Mazo
novadnieku svētkos, 1. jūnijā. Gājienā un konkursā var piedalīties
zīdaiņi (ratiņos) un lielāki bērni (ar
skrejriteņiem, velosipēdiem, rotaļu

automašīnām utt.). Tas varētu būt
īpaši svarīgi bērniņiem un vecākiem, kuriem krāšņais pasākums
izpalika, kā arī novada karotīšu saņēmēju vecākajiem brāļiem un māsām. Ratiņiem un citiem braucamrīkiem galvenais noteikums - jābūt
riteņiem, rotājumus (ne)ierobežo
vecāku brīva fantāzija. Pasākumā
notiek skatītāju balsojums, piemēram, iepriekš uzvarētāju vidū ierindojās par Krāslavas simbolu - kuģi
- pārveidoti ratiņi, veicināšanas
balviņas cenšamies sarūpēt katram
konkursantam.
Pieteikties konkursam var jau šo-

brīd, aizpildot anketu https://ej.uz/
z51t, kā arī uz vietas 1.06.2022, pie
Dzimtsarakstu nodaļas, Brīvības
ielā 13, sākot ar plkst. 9.30. Papildu informāciju var iegūt, rakstot epastu (kraslavas.maminu.klubs@
gmail.com).
Ratiņu gājienā mazuļi un bērni
droši var piedalīties arī ar nerotātiem braucamrīkiem, kā arī izvizināt savus rotaļu draugus leļļu ratos.
Uz tikšanos svētkos!
Gunta Ahromkina,
Krāslavas māmiņu kluba valdes
locekle
J. Rogas foto

2
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KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU PROJEKTU
KONKURSA REZULTĀTI

2022. gadā Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa
ietvaros tika iesniegti 16 jauniešu iniciatīvu projekti, ﬁnansējumu saņems
15 jauniešu idejas. Šogad Krāslavas
novada jauniešiem būs iespēja organizēt un līdzdarboties dažādās aktivitātēs, tajā skaitā volejbola laukuma
labiekārtošanā, tūrisma maršruta
izveidē, remontdarbos parlamenta
telpās, vairākos sporta pasākumos
un aktivitātēs, radošajās darbnīcās.
Tiks organizēti arī 2 jauniešu „kvesti” (izzinoša spēle ar piedzīvojumu
elementiem). Projekti tiks organizēti
Krāslavas un Dagdas pilsētas, Robežnieku, Indras, Kastuļinas, Andzeļu, Šķaunes pagastu teritorijās.
Izvērtējot visus projekta pieteikumus atbilstoši nolikumam, komisija
nolēma 2022. gadā piešķirt ﬁnansējumu sekojošiem jauniešu projektiem:
1. Biedrība „Orhidejas S” - „Volejbola laukuma labiekārtošana Andzeļos”, 300 EUR.
2. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases skolēni - „Tūrisma
taka „Krāslavas leģendas””, 300
EUR.
3. Jauniešu biedrība „Dagne” -

„First step-cooperation”, 299,81
EUR.
4. Krāslavas ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes aktīvistu grupa „NNN-nav nekā neiespējama!”, 300
EUR.
5. Varavīksnes meitenes - „Krāslava jauniešu acīm”, 300 EUR.
6. Neformālā jauniešu grupa
„PIKC RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības audzēkņu grupa
„Aktīvisti” - „Profesiju kvests”, 290
EUR.
7. Indras pamatskolas skolēnu

valde” - „Atpūtas telpas labiekārtošana”, 210 EUR.
12. Amālija Grišāne - „Dagdas Super Jauniešu laimes rats”, 150 EUR.
13. Krāslavas Varavīksnes vidusskola - „Kopā mēs varam justies labāk!”, 186 EUR.
14. Biedrība „Jauniešu klubs „Robežnieku kodols” - „Atgriezties, lai
papildinātu, lai dalītos…”, 150 EUR.
15. Jauniešu biedrība „Laimis spuorni” - „Dabas n-tie pieskārieni, 175
EUR.
Ar katru no projektiem tiks slēgts
atsevišķs līgums. Kopējais piešķirtais ﬁnansējuma apjoms ir 3800,81,
ﬁnansējuma apjoms nevar tikt palielināts. Projekti tiks īstenoti līdz 2022.
gada oktobrim.
Novēlam ikkatram projekta īstenotājam stipru komandu, vēlmi
un veiksmi savas idejas realizācijā.
Jauniešiem - būt aktīviem, sekot
informācijai un aktīvi līdzdarboties
projekta aktivitātēs!

pārsteidzoši...”
Skaidrīte Šenvalde, talantīga
adītāja: „Man ļoti patika, ka seminārs nebija tikai ierastā sēdēšana, ka varēja darboties un iziet
no ierastajiem rāmjiem. Ieguvu
drosmi parādīt sevi un savu produktu.”
Radošās NEdarbnīcas noslēgumā Ilze Stabulniece izteica cerību, ka, iedvesmojušies no Vitas,
Krāslavas novada amatnieki un
visi tie, kas vēl šaubās par savām
spējām un tikai dvēselē sevi sauc

sējums no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda - 131 546 EUR.
Projektu īsteno nevalstiskā organizācija „Sprendimų centras”
Lietuvā un biedrība Eiroreģions
„Ezeru zeme” Latvijā. Projekta
mērķis: pašvaldībām sadarbojoties un izmantojot jau pieejamos
resursus, stiprināt tās un atrisināt
to problēmas. Projekta plānotais
rezultāts ir divu attālu pierobežas
pilsētu modernizācija, izmantojot
atkārtotu resursu izmantošanu.
Rezultātā sabiedrība iegūs mo-

par amatnieku vai rokdarbnieku,
drosmīgi nāks ar savu produkciju uz praktisko mākslu festivālu
„Pārvērtības” un mācēs tirgot un
tirgoties.
Pasākums rīkots projekta LLI489 „Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot
dzīves vidi ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm”/
„PRACTICAL ARTS” ietvaros.
To līdzﬁnansē Eiropas Savienība
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas – 154
760 EUR. Projekta līdzﬁnan-

tivāciju un izpratni par resursu
lietderīgu atkārtotu izmantošanu,
tādējādi saudzējot vidi un resursus kopumā, kā arī, radoši darbojoties, izveidos vides objektus
savai pilsētai un stiprinās savu
piederību tai.
Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības ﬁnansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā
atbild biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas
Savienības oﬁciālo nostāju.

Pavasaris vienmēr bijis mūzikas
konkursu laiks, šoreiz bez konkursa,
bet ar dalību Krāslavas novada vokālo ansambļu „saBalsošanā” divos
posmos martā klasēs/kolektīvos/skolās un aprīlī video formātā novadā
piedalījās 7 kolektīvi no 6 izglītības
iestādēm.
Kolektīvi ir ļoti dažādi, bet vieno
viņus dziesma.
Dagdas vidusskolas vokālajā ansamblī (vadītāja Rita Kāposte) dzied
atsaucīgi un talantīgi bērni. Ar prieku
piedalās konkursos. Ansambļa dalībnieki turpina attīstīt savas muzikālās
dotības, cenšas sasniegt unisonu arī
dzīvē.
Indras meitenes (vadītāja Ruta
Andrukoviča) dzied kopā pirmo
gadu. Ar lielu prieku piedalās arī
klātienes nodarbībās skolas teātra
pulciņā, apmeklē Indras Mākslas un
mūzikas skolu. Viņām patīk sportot
un atpūsties svaigā gaisā.
Andrupenes pamatskolas mūzikas
pulciņā (vadītāja Aija Vaičule) darbojas visi bērni, kuri vēlas, arī bez
izteiktām muzikālām dotībām.
„Krāslaviņas” (vadītāja Olga
Grecka) meitenēm patīk dziedāt latviešu tautasdziesmas, piedalīties skolas un novada pasākumos.
Meitenes ansamblī „Online” (vadītāja Rita Andrejeva) šī gada sastāvā
piedalās pirmo reizi, bet visas dzied
no pirmās klases. Kolektīva repertuārs ir ļoti plašs – pamatā mūsdienu
autoru dziesmas, ar interesi strādā pie
tautasdziesmām. Ansamblis uzstājās
visos skolas pasākumos, meitenēm ir
liela skatuves pieredze.
Ezernieku vidusskolas 2.-4. klašu
ansamblis (vadītāja Ilze Spiridonova) ir pavisam jauns kolektīvs, šādā
sastāvā dzied pirmo gadu. Lai arī ne
vienmēr sanāk tik labi kā gribētos,
viņi nenolaiž rokas un turpina cītīgi
strādāt, lai balsis kļūst arvien skanīgākas. Tā priecējot klausītājus ar
savām skaistajām balsīm un skanīgajām dziesmām.
Ansambļa „Saules stariņi” (vadītāja Nadežda Tadello) dalībniecēm
ļoti patīk uzstāties koncertos, skolas
pasākumos un konkursos. Viņas ir
aktīvas, spēcīgas un dzīvespriecīgas.
Paldies iesaistīto izglītības iestāžu
kolektīvajam atbalstam, ieinteresētībai un informatīvi/praktiskajai
palīdzībai kolektīvu vadītājiem video nodrošināšanā. Abas dziesmas
ansambļu dalībniekiem bija jādzied
no galvas. Pats galvenais uz šo brīdi- saglabāt un ieinteresēt, dalīties
ar savu veikumu, gūt gandarījumu,
kopt vokālo ansambļu muzicēšanas
tradīcijas, dalībnieku radošumu un
akustiskās muzicēšanas prasmi, sekmējot izpildījumu „a cappella” un
daudzbalsīgu dziedāšanu.
Visi kolektīvi saņems Valsts izglītības satura centra pateicības un
Krāslavas BJC atzinības un saldās
balvas.
Ar saviem videopriekšnesumiem
kolektīvi varēja dalīties iestāžu tīmekļvietnēs, sociālajos tīklos kopā
ar aprakstiem un fotokolāžām.

Inga Pudnika-Skerškāne
Autores foto

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

pašpārvalde - „Sports saliedē un uzmundrina”, 300 EUR.
8. Priežmalas pamatskolas pašpārvalde - „Skolas parka svētki”, 300
EUR.
9. Robežnieku pamatskolas skolēnu pašpārvalde „Zvaniņš” - „Pozitīvs noskaņojums mācību gada beigās”, 300 EUR.
10. Krāslavas slēpotāju iniciatīvas
grupa - „Esi kustībā!”, 240 EUR.
11. Neformālā jauniešu grupa
„PIKC RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības audzēkņu pašpār-

Julianna Moisejenkova,
Krāslavas novada
Izglītības pārvaldes jaunatnes
lietu speciāliste
Jura Rogas foto

UZŅĒMĒJI MĀCĀS PIELIETOT PRAKTISKO RADOŠUMU SAVAS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS PILNVEIDOŠANAI

Radošā NEdarbnīca „Praktiskais radošums uzņēmēja konkurētspējai” pulcēja daudzpusīgu,
uzņēmīgu un darbīgu cilvēku
kompāniju. Pasākuma laikā zinošā un talantīgā lektore Vita Brakovska radīja jaudīgu un motivējošu vidi.
Pasākumā, kas norisinājās
marta izskaņā Krāslavā, piedalījās Krāslavas novada amatnieki,
mājražotāji, tūrisma nozares un
kultūras iestāžu pārstāvji.
Radošā NEdarbnīca tika rīkota projekta „Practical arts”
ietvaros. Projekta vadītāja Ilze
Stabulniece, atklājot pasākumu,
dalībniekiem īsumā pastāstīja
par projekta ietvaros organizētajām radošajām meistarklasēm,
Ziemassvētku rotājumu izgatavošanu un iedzīvotāju iesaisti Latgales ielas un egles dekorēšanu
aizvadītajos Ziemassvētkos, akcentējot dažādu materiālu/priekšmetu otrreizējo izmantošanu, kas
sabiedrībā kļūst aizvien populārāka un ieņem svarīgu lomu cilvēku ikdienas paradumos. Visa
projekta ietvaros iedzīvotāji tika
motivēti radīt ko jaunu no jau
lietotiem materiāliem un priekšmetiem, tādējādi piešķirot tiem
„otru dzīvi”. Ilze visus dalībniekus aicināja uz praktisko mākslu
festivālu „Pārvērtības”, kas 4.
maijā notiks Krāslavas pils kompleksā.
Vita Brakovska savas karjeras
laikā ir strādājusi gan ar skolēniem, kas vēlas apgūt pirmos
soļus uzņēmējdarbībā, gan ar
lieliem un ietekmīgiem uzņēmumiem. Viņa spēj rast pieeju teju
katram, kas viņā klausās un ir
gatavs mācīties un apgūt jaunas
prasmes. Radošās NEdarbnīcas

„Praktiskais radošums uzņēmēja konkurētspējai” dalībnieki
ar lielu interesi klausījās Vitas
teiktajā un aktīvi iesaistījās gan
individuālajā, gan grupu darbā.
Pasākumā, izmantojot radošās
domāšanas metodes un piemērus, lektore rosināja apzināt un
praktiski pielietot savus iekšējos
resursus savu ražojumu virzībai
tirgū. Tika rosināts šķietami vienkāršus priekšmetus padarīt par
īpašiem un tirgū pamanāmiem.
Strādājot grupās, dalībnieki
ļāvās fantāzijas lidojumam un
atklāja jaunas šķautnes arī sevī.
Vita mudināja domāt plašāk un
tālredzīgāk, kā arī atteikties no
lietām, kas neļauj attīstīties un
virzīties uz priekšu.
Diena izdevās piepildīta. Uz
jautājumu – kāda būs tā atziņa, ar
ko aiziesiet no šī pasākuma – no
dalībniekiem izskanēja vērtīgas
un ļoti svarīgas atbildes: „Pieņemt sevi tādu, kāds tu esi!”,
„Būt drosmīgam!”, „Darīt un
neatteikties no savām idejām”,
„Nebaidīties mēģināt realizēt
savas idejas pat tad, ja kāds tam
netic”.
Anna Krumpāne, radoša tūrisma uzņēmēja, atzina, ka pārcēlusi visus šīs dienas plānus, lai
piedalītos pasākumā „Praktiskais
radošums uzņēmēja konkurētspējai” un to nemaz nenožēlo, jo pasākums bija iedvesmojošs un ļoti
vērtīgs.
Aina Guba, Krāslavas Amatniecības centra audēja: „Iedvesmojoša lektore, kura lika domāt.
Pavērās plašs skatījums (nebiju
iedomājusies) uz amatniecības
iespējām, Latvijā ir ļoti daudz
kolosālu, neatkārtojamu, idejām
bagātu cilvēku – tas ir pozitīvi

IZGLĪTĪBA
„SABALSIS”
KRĀSLAVAS
NOVADĀ
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INDRAS PAGASTĀ IR UZSĀKTI PAŠVALDĪBAS
CEĻA POSMA PĀRBŪVES DARBI

SIA
„ACBR”
(reģ.nr.
42403006225), pamatojoties uz
noslēgto līgumu ar Krāslavas
novada pašvaldību, ir uzsākusi
ceļa „Indra – Pāternieki – Koškovci” posma pārbūvi (3500
m), izbūvējot asfalta segumu.
Pārbūves darbu izmaksas bez
pievienotās vērtības nodokļa
sastāda EUR 1 223 704.47, un
tos ir plānots pabeigt līdz 2022.
gada novembrim. Pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošina
SIA „RoadLat”, tehniskā projekta autoruzraudzību – SIA
„Ceļu komforts Rīga”.
Pārbūves darbi tiek īstenoti
Eiropas Reģionālās attīstības
fonda projekta 5.6.2.0/21/I/003
„Ceļu un citas nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana
darbavietu radīšanai un privāto

investīciju piesaistei Krāslavas
novadā” ietvaros.
Pārbūvējamais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu pie daudzu
fizisko personu un zemnieku
saimniecību īpašumiem Krāslavas novada Indras pagastā.
Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga
uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā
veidā nodrošinot sociālo un
ekonomisko aktivitāšu pieejamību.
Tiek paredzēts, ka veicot
transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību
saistītajā teritorijā, paaugstināsies privāto investīciju apjoms,
kā arī tiks izveidotas jaunas
darbavietas. Sakārtota trans-

porta infrastruktūra ir viens no
svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes
un daudzveidīgu pakalpojumu
pieejamības un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai,
kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. Tiek paredzēts, ka labumu no projekta
darbībām gūs 3 komersanti, kas
apliecināja, ka izveidos 12 jaunās darbavietas un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR 5 400 000.00
apmērā.
Andris Rukmans,
Attīstības nodaļas projektu
realizācijas speciālists

PROJEKTS JAUNIEŠIEM „PROTI UN DARI”

Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais projekts
„PROTI
un
DARI!”
(Nr.8.3.3.0./15/I/001) ir unikāls ar
to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz
29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm,
prasmēm, iespējamiem attīstības
virzieniem un vajadzībām.
Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus
– mācīšanos (ikdienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un
tālākizglītības kursus, aktivitātes

izvēlētās profesijas iepazīšanai,
pirmās darba pieredzes/prakses
iegūšanai u.c., kuru īstenot palīdzēs programmas vadītājs un
mentors.
Pagarināts projekta īstenošanas
laiks līdz 2023.gada 31.decembrim.
„PROTI un DARI!” ir Eiropas
Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas perioda darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā atbalsta
mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto
NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA
īstenotajos pasākumos Jauniešu

garantijas ietvaros un nevalstisko
organizāciju vai jauniešu centru
darbībā” projekts, kuru īsteno
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas
pašvaldībām.
Jautājumu gadījumā par iespējamo dalību projektā lūgums
rakstīt uz e-pastu: inta.murane@
kraslava.lv; tatjana.munda@dagda.lv
Inta Murāne,
projekta koordinatore

LATGALES RAKSTAINO ZEĶU ADĪŠANAS
PRASMES

Pagājušā gada nogalē aušanas
darbnīcas „Indra” rokdarbnieces
ierosināja adīt zeķes. Aicinājumam atsaucās 12 novada pagasti
un Krāslavas pilsēta un ap četr-

Īstenojot projektu „Latgales
rakstaino zeķu adīšanas prasmju
saglabāšana Krāslavas novadā”,
8. aprīlī adītājas tikās klātienē Indrā, lai iepazītos, smeltos radošas

Dagdā, lai iepazītos un izpētītu
„Latgales līgavas pūru”, maijā –
Krāslavā, lai apmeklētu amatniecības centru un muzeju. Jūnijā,
pasaules adīšanas dienā, Krāsla-

desmit adītājām Šķeltovā, Šķaunē, Ezerniekos, Bērziņos, Svariņos, Konstantinovā, Kaplavā,
Aulejā, Ūdrīšos, Robežniekos,
Kalniešos, Indrā un Krāslavā.
Sākotnēji projekts aizsākās
virtuāli, jo tikties adītājas varēja,
tikai izmantojot datora vai telefona ekrānus. Tika organizētas
vairākas „ZOOM” tikšanās un
pārrunātas radošās idejas. Pirms
Ziemassvētkiem notika arī virtuālā zeķu izstāde sociālajā tīklā
„facebook” - „Laimīgi Indrā”.

idejas, apgūtu jaunas prasmes,
dalītos pieredzē, klātienē izpētītu
jau noadītās zeķes. Lai pilnveidotu adīšanas un rakstu veidošanas prasmes, tika novadītas divas
meistardarbnīcas - „Rakstaino
zeķu adīšana tradīcijas Latgalē.
Raksti” un „Zīmes – stilizācija”. No noadītajām zeķēm tika
izveidota arī izstāde. Pēc šīm
radošājām nodarbībām kolekcija
vēl tiks papildināta ar rakstainām
zeķēm.
Aprīļa beigās adītājas tikās

vā būs rokdarbnieču pasākums
un zeķu izstāde. Projekta noslēgumā tiks izveidota ceļojošā izstāde.
Projekts „Latgales rakstaino
zeķu adīšanas prasmju saglabāšana Krāslavas novadā” tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Indras pagasta pārvaldes
ﬁnansiālu atbalstu.
Olga Jokste,
aušanas darbnīcas „Indra”
vadītāja, projekta koordinatore
Jura Rogas foto

LATGALES PLĀNOŠANAS
REĢIONS IZSLUDINA UZŅĒMĒJU
ATKLĀTĀ GRANTU PROJEKTU
KONKURSA 2. KĀRTU

Latgales plānošanas reģions izsludina pieteikšanos atklātā projektu konkursā „Atbalsts biznesa
ideju īstenošanai Latgalē” EEZ
grantu 2014.–2021. gada perioda
programmas „Vietējā attīstība,
nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” ietvaros otrajā
kārtā.
2022. gada 1. aprīlī Latgales
plānošanas reģions ir izsludinājis
pieteikšanos EEZ grantu 2014.–
2021. gada perioda programmas
„Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”
atklātā projektu konkursā „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai
Latgalē”, kur būs iespēja saņemt
atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz 2024. gadam, īstenojot
jaunas biznesa idejas un radot
darba vietas Latgales reģionā.
Jau iepriekš tika informēts,
ka sākotnējā pieteikšanās konkursam noslēgusies 2021. gada
septembrī. Konkursa „Atbalsts
biznesa ideju īstenošanai Latgalē” vērtēšanas komisija sadarbībā ar neatkarīgajiem ekspertiem
izvērtēja konkursa pieteikumus.
Latgales plānošanas reģions kā
grantu shēmas apsaimniekotājs
šobrīd ir noslēdzis 8 projektu līgumus uzņēmējdarbības attīstībai
un jaunu darbavietu radīšanai.
Ar piešķirto atbalstu tiks radītas
vismaz 8 jaunas darbavietas un
dažādots preču sortiments, veidoti jauni un uzlaboti jau esošie
pakalpojumi tūrisma, informācijas tehnoloģiju, ēdināšanas, kokapstrādes u.c. nozarēs.
Arī otrajā konkursa kārtā tiks
atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam
var pieteikties jebkura ﬁziska
un juridiska persona (mazais vai
mikrouzņēmums), kas savu saim-

niecisko darbību veic Latgales
reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs
saņemt atbalstu jaunu produktu
vai pakalpojumu radīšanai, esošu
produktu uzlabošanai, ražošanas
jaudas būtiskai palielināšanai vai
ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī esošu pakalpojumu
efektivitātes uzlabošanai.
Konkursam pieejamais programmas
līdzﬁnansējums
ir
457 625,01 EUR, un vienam
projektam pieejamais līdzﬁnansējums ir no 5000 līdz 10 000
EUR. Līdzﬁnansējuma atbalsta
intensitāte nepārsniedz 55% no
projekta kopējām attiecināmajām izmaksām. Minētais atbalsts
turpinās Rīcības plāna Latgales
reģiona ekonomiskajai izaugsmei
īstenošanu.
Visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona mājas lapā, sadaļā
Grantu shēma „Atbalsts biznesa
ideju īstenošanai Latgalē” šajā
saitē: https://lpr.gov.lv/lv/regionalie_projekti/eez-ﬁ-programma/
grantu-shema-atbalsts-biznesaideju-istenosanai-latgale/#.YkviiyhByM8 Kā arī EEZ grantu
tīmekļvietnē šajā saitē: https://
eeagrants.lv/regionala-attistibaun-kultura/projektu-konkursi/
Reģistrētiem
dalībniekiem
pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz
2022. gada 24. aprīlim
Vairāk informācijas par EEZ
grantu programmu „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana
un kultūras sadarbība”: www.
eegrants.lv
Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!

informācija
PAR BĒRNU ROTAĻU LAUKUMU
Šī gada aprīlī ir pabeigta bīstamāko bērnu rotaļu laukuma elementu
nomaiņa/jaunu uzstādīšana bērnu rotaļu laukumā Pīlādžu ielā, Krāslavā
(pretim veikalam „Beta”); drīzumā
turpināsies darbi seguma atjaunošanai, žoga remontam, smilšu krājumu
atjaunošanai un koka elementu krā-

sošanai, tomēr šobrīd sakarā ar iedzīvotāju pieprasījumu, jaukajiem laika
apstākļiem un brīvdienām, laukums
atvērts mazajiem apmeklētājiem.
Lūgums vecākiem uzņemties atbildību par bērnu atrašanos laukumā,
kā arī informēt pašvaldību par būtiskiem pamanītajiem defektiem.
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ŠŪŠANAS UZŅĒMUMS „NYBO”
IR IENĀCIS KRĀSLAVĀ

Maija sākumā notika svinīgs
pasākums, kurā šūšanas uzņēmuma „Nybo” pārstāvji ar prieku
paziņoja par savas ﬁliāles atvēršanu Krāslavā. Firmas piegādes
ķēdes vadītāja Gunta Ābika klātesošajiem izstāstīja par kompānijas vēsturi, kuras pirmsākumi
Latvijā meklējami 1999. gadā,
kad Dobelē darbu sāka dāņu apģērbu ražotājs, kurš Eiropā darbojas kopš 1962. gada. No pirmā
darbības gada Latvijā un līdz šim
brīdim uzņēmums uzrāda dinamisku izaugsmi un tiecas uz paplašināšanos. Šodien „Nybo” ir
attīstījies līdz pilna servisa ražošanas rūpnīcām vairākās Latvijas
pilsētās. Kompānija ir ieņēmusi
spēcīgu un pārliecinošu pozīciju
Eiropas tirgū kā augstas kvalitātes apģērbu ražotājs, kurā Latvijā
strādā 150 kvaliﬁcētu un zinošu
darbinieku Dobelē, Jelgavā un
Talsos. Kopš 2020. gada sākuma
SIA „Nybo Dobele” Latvijā ir
ieguvis ISO sertiﬁkātu, kas apliecina uzņēmuma darbības procesu
kvalitātes atbilstību starptautis-

kiem standartiem un rada uzticamību sadarbības partneriem.
Krāslavas ﬁliāle ir visjaunākā –
šobrīd tajā strādā septiņi cilvēki.
G. Ābika uzsvēra, ka Krāslavu
saskata kā vietu, kur var daudz
paveikt: „Mēs vēlamies turpināt
attīstību, piedāvājot Krāslavas
un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem stabilu darbavietu, sociālās
garantijas un pozitīvu atmosfēru.
Gaidīts ir ikviens, tostarp no lauku apvidus, kas vēlas iekļauties
mūsu kolektīvā, bet nepieciešamās iemaņas var tikt apgūtas
ﬁliāles meistares Valentīnas Jankovskas vadībā.”
Firmas pārstāvji īpaši akcentēja, ka Krāslava ir nozīmīgs posms
ﬁrmas attīstībā. „Nybo” gatavs
dot ne tikai jaunas darbavietas,
bet arī papildināt pašvaldības
budžetu ar veiktajiem nodokļu
maksājumiem un iespēju robežās atbalstīs Krāslavas slimnīcu
ar pašu izgatavotajiem darba apģērbiem. Turklāt šos vārdus tūlīt
pat apliecināja ar noderīgu dāvanu - Krāslavas novada pašvaldī-

bas domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks saņēma trīs kastes ar
iepakotām darba jaciņām un biksēm Krāslavas slimnīcas personālam.
Savā uzrunā G. Upenieks pateicās par dāvinājumu un novēlēja ﬁrmai veiksmi attīstīsies. Viņš
akcentēja, ka pašvaldība primāri
iegulda uzņēmējdarbības atbalstam. Ir iecere uzbūvēt vēl vienu
angāru Indras ielas ražošanas
zonā, lai interesentiem varētu
piedāvāt kvalitatīvas telpas uzņēmējdarbības veikšanai. Domes
priekšsēdētājs arī atzīmēja, ka
laika gaitā Krāslavā ir izveidojušās profesionālu šuvēju dinastijas. Pašvaldība pievērš uzmanību
arī profesionālās izglītības jautājumiem. Pilsētā vairākus gadus
veiksmīgi darbojas Rīgas Valsts
tehnikuma Krāslavas teritoriālā
struktūrvienība, kas spēj operatīvi mainīt apmācību programmas,
atbilstoši uzņēmēju interesēm un
pieprasījumam pēc darbaspēka.
Juris Roga,
autora foto

SOLIS PIRMS KRĀSLAVAS
SIMTGADES

Šogad aprit 99 gadi, kopš Krāslava ir ieguvusi pilsētas tiesības.
Straujiem soļiem tuvojamies mūsu
valdzinošās pilsētas – Krāslavas –
simtgadei. Vēl tikai viens gads, vēl
viens solis priekšā līdz pilsētā skanēs lepnais „100”.
Krāslavas vārds ir stiprs, sens un
daudzskanīgs, apvīts ar vairākām
teiksmām par pilsētas nosaukuma
rašanos. Pilsēta gadsimtu un gadu
laikā ir pieredzējusi dažādus cilvēku
likteņus; daudz kas ir noticis, daudz
kas ir mainījies, pilsēta ir augusi un
attīstījusies.
Latvijas brīvvalsts posmā 32 apdzīvotas vietas ieguva pilsētas statusu. Svarīgs notikums krāslaviešu
dzīvē notika 1923. gada 16. aprīlī,
kad toreizējais Latvijas Republikas
prezidents Jānis Čakste parakstīja
likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam. 1922. gada

(dzimis 13.11.1884.). Tā paša gada
maijā un jūnijā miesta vecākā pilnvaras pildīja V. Terļeckis. Savukārt
1922. gadā par Krāslavas miesta
(no 1923. gada 16. aprīļa - pilsētas) priekšsēdētāju kļuva Lucians
Gžibovskis (1891-1971), kurš savu
amatu pildīja līdz 1927. gadam (ievēlēts 2 reizes).
No 1927. gada līdz 1932. gadam
pilsētas galva Moisejs Rabinovičs
(1882-1941). 1933. gadā par pilsētas galvu kļuva Otto Drusts (18971933), taču ļaunā slimība izdzēsa
šī cilvēka dzīvību pašā spēku briedumā. No 1934. gada līdz 1940.
gadam par pilsētas vecāko strādāja
Antons Ruskulis (1902-1942).
Pilsētas attīstība ir nepārtraukts
dinamisku pārmaiņu process, taču
tā nemainās vienas dienas laikā.
Pilsētas statusa piešķiršana sekmēja
ekonomisko izaugsmi, saimniecis-

22. septembrī laikrakstā „Valdības
Vēstnesis” tika publicēti noteikumi
(izdoti 1919. gada 16. jūlijā) par
pilsētas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam, kuros tika noteikts,
ka Krāslavas pilsētas robežas ir noteiktas līdzšinējās Krāslavas miesta
esošajās robežās, vienlaikus atdalot
to no Daugavpils apriņķa teritorijas.
1920. gada 14. janvārī par Krāslavas miesta valdes priekšsēdētāju
tika iecelts Ferdinands Miltovičs

ko, infrastruktūras, kultūras un sabiedriskās dzīves attīstību, pilsētas
labiekārtošanu. Tajā pat laikā tas ir
veicinājis pilsētnieka identitātes apzināšanos, piederības un lepnuma
sajūtu.
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvs sveic visus krāslaviešus pilsētas dzimšanas dienā!
Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja vēstures speciāliste

LIELĀS TALKAS IETVAROS
KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI SAPOŠ APKĀRTĒJO VIDI

Pavasaris ir laiks, kad cilvēki sakopj savas sētas, ciemus un pilsētas.
Šī gada 30. aprīlī jau piecpadsmito
gadu Latvijā notika akcija „Lielā
talka”. Tās laikā cilvēki tiek aicināti kopīgi talkot, attīrot vietas, kas ir
aizaugušas, un attīrīt teritorijas no
atkritumiem. Tāpat talkas ietvaros
cilvēki ik gadu stāda kokus, padarot
mūsu Latviju zaļāku un tīrāku.
Otro gadu „Lielo talkas” koordinators Krāslavas novadā bija
Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs (TIC).
Kopīgai talkošanai atsaucās Krāslavas novada pašvaldības nodaļu
un pašvaldības iestāžu darbinieki,
visas Krāslavas skolas (Krāslavas
ģimnāzija, Krāslavas Varavīksnes
vidusskola, Rīgas valsts tehnikuma
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
un Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu
pamatskola), PII „Pīlādzītis”, vairāki iestāžu un uzņēmumu kolektīvi,
kā arī pilsētas iedzīvotāji. Īpaši aktīvi bija Priedaines (Krāslava) iedzīvotāji, kuri attīrīja mežu no milzīgas
atkritumu kaudzes.

Talkas laikā tika sakopts parks
Grāfu Plāteru ielā, pils komplekss,

Teātra kalns, Šokolādes kalns un
Sauleskalna iela, pludmale pie Zir-

ga ezera, Krāslavas pilskalns, teritorija pie pieminekļa, kas veltīts
ebreju genocīda upuriem. Iedzīvotāji sakopa teritorijas Pļavu ielā, pie
Priedaines skatu torņa un ceļmalas
virzienā no Priedaines līdz attīrīšanas iekārtām. Ārpus pilsētas tika
pieteiktas talkošanas vietas Ūdrīšu
pagastā, Borovkā, Tartakā, netālu
no dzelzceļa stacijas „Krāslava” un
Robežnieku pagastā.
Atkritumus, kas savākti speciālajos talkas maisos, bez maksas izveda SIA „Krāslavas nami”. Šogad
tika savāktas un izvestas 9 tonnas
atkritumu.
Dagdas pusē „Lielās talkas” koordinatori bija Dagdas Tūrisma informācijas punkts. Daudzas teritorijas tika sakoptas jau līdz oﬁciālajam
Lielās talkas datumam. Dagdas
daudzdzīvokļu māju iemītnieki rīkoja savu pagalmu uzkopšanu, Dagdas vidusskolēni talkoja Dagdas
muižas parkā, Kultūras centra darbinieki – Dagdas pilskalnā. Lielajā
talkā iesaistījās arī Daugavpils Būvniecības tehnikuma IPĪV „Dagda”

audzēkņi un kolektīvs. Pilsētas
teritorijā darbu koordināciju veica
„Dagdas Pilsētsaimniecība”.
Kā katru gadu, pagastu pārvaldes savā teritorijā rīkoja talkas un
piedāvāja iedzīvotājiem tajās piedalīties: Svariņu talkotāji sakārtoja
Locu un Puščas kapu teritoriju, kā
arī Beresnes baznīcas apkārtni; Ķepovā tika sakopta Vides izglītības
un kultūras centra „Ķepa” teritorija;
Konstantinovā aktīva bija jauniešu
biedrība „Dzirkstelītes”; Ezernieku
ciematā savākti atkritumi ceļam
tuvējā mežiņā, kur diemžēl katru
gadu sakrājas gana liela atkritumu
kaudze; Andzeļos tika sakopts Bērnu un jauniešu centra pagalms.
Kopā tika savākti gana lieli kalni
ar pilniem baltajiem Lielās talkas
maisiem. To izvešana tiks pakāpeniski organizēta sadarbībā ar
atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu. Kopā mēs spējam padarīt
Latviju zaļu un sakoptu.
Krāslavas novada
pašvaldības TIC
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AIZVADĪTA KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJU SANĀKSME

Krāslavas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centrs
(TIC) ik gadu uz sanāksmi aicina Krāslavas novada tūrisma
uzņēmējus.
Tas ir ikgadējs pasākums,
kuru labprāt apmeklē liels
skaits tūrisma nozarē strādājošo. Pēc divu gadu pārtraukuma,
kad bija pulcēšanās ierobežojumi, šogad, 6. aprīlī, 40 Krāslavas novada tūrisma uzņēmēji
pulcējās, lai pārrunātu aktuālos
jautājumus tūrismā.
Pa šo laiku ir mainījusies visa
pasaule, arī ceļotāju paradumi.
Uzņēmējiem ir jāmācās pielāgoties, būt elastīgiem un sekot
līdzi aktualitātēm pasaulē.
Sanāksmi atklāja Krāslavas
novada pašvaldības TIC vadītāja Tatjana Kozačuka. Savā
uzrunā viņa izklāstīja pagājušās
tūrisma sezonas statistikas datus, atskatījās uz paveiktajiem
darbiem un ieskicēja jaunās ieceres un plānus, kā arī iepazīstināja ar uzņēmējiem, kas pagājušajā sezonā ieguvuši dažāda
veida apbalvojumus.
Viena no balvu saņēmējiem
ir Karīna Stivriņa, brīvdienu
mājas „Karina Home” īpašniece, viņa arī klātienē prezentēja
savu uzņēmumu un veltīja klātesošajiem aizkustinošu uzstāšanos, dziedot dziesmas.
Novadu reformas rezultātā

ir apvienoti Krāslavas un Dagdas novadi, kā arī 3 pagasti
no bijušā Aglonas novada. Tagad Krāslavas novads ir kļuvis
daudz lielāks, arī tūrisma piedāvājums kļuvis daudz plašāks
un daudzveidīgāks. Šī gada
sanāksmē uzņēmējiem bija iespēja arī savstarpēji iepazīties
ar kolēģiem no Krāslavas novadam pievienotajām teritorijām,
veidot sadarbību savā starpā un
radīt ceļotājiem ērtu un pilnvēr-

tīgu pakalpojumu klāstu.
Turpinājumā Krāslavas novada pašvaldības TIC speciāliste Inga Pudnika-Skerškāne
stāstīja par jaunās tūrisma sezonas aktualitātēm un plānotajiem pasākumiem, tādiem kā
LPMA rīkotā „Piļu un muižu
apceļošanas akcija” (no 1. maija līdz 30. septembrim), Mājas
kafejnīcu dienas (9.-10. jūlijs).
Krāslavas novada pašvaldības
TIC turpinās popularizēt aktī-

vās atpūtas iespējas, iesaistoties pasākuma „Lielais plosts
2022” (21. maijs), velomaršruta
„Euro Velo 11” atklāšanas (7.8. maijs) un rudens pārgājiena
(oktobrī) organizēšanā. Kopš
2022. gada Krāslavas novada
TIC ir atbildīgs par tirdziņu
rīkošanu Krāslavā. Tie pēc iepriekš saskaņota grafika tiks rīkoti Grāfu Plāteru ielai piegulošajā parkā un Grāfu Plāteru pils
kompleksā.

Krāslavas novada pašvaldības TIC pakļautībā darbojas
jaunatklātais Krāslavas Amatniecības centrs, kurā atvērtas
četras darbnīcas. Centru varēja
apmeklēt ikviens sanāksmes
dalībnieks, kā arī iepazīties ar
piedāvājumu katrā no četrām
darbnīcām.
Jaunais objekts, kas uzsāka darbu 2021. gada 14. jūlijā, veiksmīgi papildina kopējo
Krāslavas pils kompleksa piedāvājumu un paildzina cilvēku
uzturēšanos šajā vietā pat līdz
vairākām stundām. Tieši šī iemesla dēļ aizvadītajā sezonā
Krāslavas grāfu Plāteru pils
komplekss saņēma Latgales
gada balvu nominācijā „Labākais tūrisma produkts”.
Visa aktuālā Krāslavas novada pašvaldības tūrisma informācija lasāma tīmekļvietnē www.
visitkraslava.com, par tūrisma
jaunumiem, par Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra un Krāslavas Amatniecības
centra rīkotajiem pasākumiem
informācija publicēta sociālo
tīklu vietnē „facebook”.
Veiksmīgu 2022. gada tūrisma sezonu vēlot,
Krāslavas novada
pašvaldības TIC kolektīvs
Ingas Pudnikas-Skerškānes
foto

PAR PIETEIKŠANOS ALTUM PRIVĀTMĀJU ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS
UN ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS PROGRAMMĀ

No 27. aprīļa iedzīvotāji var
iesniegt pieteikumus ALTUM
atbalsta programmā privātmāju
energoefektivitātes uzlabošanai
vai elektroenerģijas ražošanai,
uzstādot saules paneļus vai nelielus vēja ģeneratorus.
Ekonomikas ministrijas izstrādātās programmas atbalsts privātmāju īpašniekiem visā Latvijā paredzēts grantu, tehniskās
palīdzības un garantiju veidā,
un maksimālā atbalsta summa
būs 6000 eiro. Pieteikumus var
iesniegt ALTUM klientu apkalpošanas portālā mans.altum.lv.
ALTUM energoefektivitātes
programmu departamenta vadītāja Ieva Vērzemniece: „Energoefektivitātes uzlabošana un
elektroenerģijas ražošana privātmājās šobrīd ir ļoti aktuāla,
un arī sasniedzamais efekts, ja
projekts tiek īstenots kvalitatīvi, ir ievērojams - privātmājās,
kuras energoefektivitātes projektus īstenoja pagājušā gada
pilotprogrammā, apkures ietaupījums ir robežās no 26% līdz
70%, savukārt ēkas energoefektivitātes klase ir palielināta par
vienu vai pat divām klasēm.
Visbiežāk māju īpašnieki veica
būvdarbus dzīvojamās mājas norobežojošajās konstrukcijās t.i.
logu nomaiņu, ārsienu siltināšanu, bēniņu siltināšanu, apkures
veida nomaiņu, ūdens sildīšanas
iekārtas nomaiņu un rekuperācijas sistēmas uzstādīšanu. Jaunās
programmas papildinājums ir iespēja izvēlēties ar valsts atbalstu

īstenot vai nu energoefektivitāti
uzlabojošus darbus vai uzstādīt
elektroenerģijas ražošanas iekārtas. Iepriekšējās programmas
pieredze rāda, ka daudzi iedzīvotāji papildu darbus veica arī
par saviem resursiem, tādējādi
panākot vēl lielāku siltumenerģijas un attiecīgi arī naudas līdzekļu ietaupījumu ilgtermiņā.”

Dokumentus iespējams
sagatavot jau laikus

ALTUM pieteikumus izskatīs
iesniegšanas kārtībā un aicina
interesentus jau laikus iepazīties
ar informāciju par iesniedzamajiem dokumentiem. Infograﬁka
par atbalsta ietvaros veicamajiem darbiem pieejama šeit.
Lai pretendētu uz atbalstu ALTUM privātmāju energoefektivitātes programmā, mājai ir jāatbilst šādiem kritērijiem: saskaņā
ar kadastrs.lv reģistru māja atbilst viena vai divu dzīvokļu
mājas klasei, tai ir jābūt nodotai
ekspluatācijā, mājā netiek veikta saimnieciskā darbība, kā arī
pieteikuma iesniedzējam ir jābūt
ēkas īpašniekam un viņa apgādībā jābūt vismaz vienam bērnam.
Šādi kritēriji ir noteikti Ministru
kabineta noteikumos, kas regulē
šīs atbalsta programmas darbību.
Dokumentus iesniegšanai iespējams gatavot jau iepriekš. Ja
plānots uzlabot mājas energoefektivitāti, būs nepieciešams
iesniegt sākotnējo mājas energoefektivitātes novērtējumu, ko
sagatavo ALTUM atlasīti pakal-

pojumu sniedzēji. Savukārt, ja
plānota saules paneļu vai vēja
ģeneratoru uzstādīšana, jāiesniedz dokuments par enerģijas
patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā,
pieslēguma tehniskie parametri,
aprēķins, kas apliecina vismaz
20% enerģijas ietaupījumu, piedāvājums no iekārtu tirgotāja
ar iekārtu jaudu, informatīvu
atbildi par iekārtas pieslēgšanu
esošajam elektrotīklam u.c. Detalizēta informācija par atbalstu
ēku energoefektivitātes uzlabojumiem vai elektroenerģijas ražošanai pieejama https://www.
altum.lv/.
Valsts atbalsta pasākumus var
īstenot par saviem vai bankas
aizdevuma līdzekļiem. Ja atbalsta pasākumus ir plānots īstenot
ar bankas aizdevuma palīdzību,
vispirms ir jāvēršas pie savas komercbankas, lai saņemtu konsultāciju par aizdevuma saņemšanas
iespējām. Tāpat jau laikus jānoformē e-paraksts elektroniskai
dokumentu parakstīšanai un jāreģistrējas portālā mans.altum.lv.
Līdz ar pieteikumu jāiesniedz
arī informācija par bērnu: dzimšanas apliecības kopija, izdruka
no latvija.lv par bērna deklarēto
dzīvesvietas adresi, kurai jāsakrīt ar pieteikuma iesniedzēja
dzīvesvietu, izdruka no EDS, ka
bērns atrodas atbalsta saņēmēja
apgādībā.
Kopīpašuma gadījumā kopā
ar pieteikumu būs jāiesniedz arī
visu mājas kopīpašnieku piekrišanas. Ja mājā reģistrēts uz-

ņēmums, būs nepieciešams arī
apliecinājums, ka saimnieciskā
darbība tiek veikta citviet. Divu
dzīvokļu mājas gadījumā nepieciešams īpašnieku kopības lēmums par pilnvaroto personu.

Atbalsta veidi

Grantu 5000 eiro apmērā un
tehnisko palīdzību 1000 eiro
apmērā varēs saņemt iedzīvotāji, kuriem pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas ir
paaugstināta dzīvojamās mājas
energoefektivitātes klase vismaz
līdz C līmenim un samazināts
siltumenerģijas patēriņš apkurei
vismaz par 20%.
Grantu elektroenerģijas ražošanas iekārtām – saules paneļiem vai vēja ģeneratoriem - varēs saņemt, ja plānots iegādāties
un uzstādīt elektroenerģijas
ražošanas iekārtas ar jaudu līdz
11,1 kW (ieskaitot) ar un bez
pieslēguma kopējam elektroapgādes tīklam. Atbalsta apmērs
būs atkarīgs no uzstādītās iekārtas jaudas.
ALTUM arī izsniegs garantiju
bankas aizdevumam līdz 30 %
no aizdevuma summas, ja iedzīvotājam nepieciešams papildu
nodrošinājums
kredītiestādes
aizdevumam, bet nepārsniedzot
20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš ir desmit gadi, un uz to var
pretendēt jebkura ﬁziska persona, kuras īpašumā ir ekspluatācijā nodota privātmāja. Garantija būs pieejama pēc sadarbības
līgumu noslēgšanas ar bankām.

Pieteikuma iesniegšana
un atbalsta saņemšana

Pieteikums jāiesniedz portālā
mans.altum.lv, pievienojot tam
nepieciešamos dokumentus. Pēc
tā izvērtēšanas ALTUM sniegs
atbildi pieteikuma iesniedzējam.
Ja tā būs pozitīva, ALTUM noslēgs līgumu ar atbalsta saņēmēju. Pirms līguma parakstīšanas
būs jāierodas ALTUM ﬁliālē,
lai veiktu personas identiﬁkāciju. Finansiālā atbalsta līgums
jāparaksta ar drošu elektronisko
parakstu un jāiesniedz mans.altum.lv. Pēc līguma noslēgšanas
jāsāk īstenot privātmājas energoefektivitātes projektu, vai jāveic elektroenerģijas ražošanas
tehnoloģisko iekārtu iegāde un
uzstādīšana.
ALTUM atbalsts tiks izmaksāts tikai pēc projekta īstenošanas.
Ministru kabinets apstiprināja
grozījumus privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanas atbalsta programmā š.g. 8. martā,
piešķirot papildus ﬁnansējumu
3,27 miljonu eiro apmērā.
Papildu informācija, jaunumi
un atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta
programmu privātmāju energoefektivitātei atrodama ALTUM
tīmekļvietnē, kā arī iestādes sociālos tīklos twitter, facebook un
linkedin.
Sandra Eglīte,
ALTUM sabiedrisko attiecību
speciāliste
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APCEĻOSIM LATVIJAS PILIS
UN MUIŽAS 2022!

Latvijas Piļu un muižu asociācija sadarbībā ar Latvijas investīciju un attīstības aģentūru šogad
jau desmito reizi organizē akciju
„Apceļosim Latvijas pilis un muižas”. Tās laikā ir iespēja iepazīt
Latvijas pagātnes mantojumu
– pilis un muižas, kuras ar lielu
rūpību tiek lolotas un saglabātas
ne tikai mūsu, bet arī nākamajām
paaudzēm. Akcija, kas pirmo reizi notika 2000. gadā, iepriekšējos
gados ir guvusi lielu atsaucību un
gandarījumu gan no apceļotāju,
gan no vēsturisko objektu īpašnieku puses.
Šī gada akcijā, no 1. maija līdz
30. septembrim, piedalās 60 pilis
un muižas visos Latvijas reģionos,
tai skaitā arī Krāslavas grāfu Broel-Plāteru pils komplekss. Akcijas
zīmodziņu var saņemt Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centrā, Pils ielā 2, Krāslavā, tālrunis
65622201, darba laiks tūrisma
sezonā (no 16. maija līdz 15. septembrim) – katru dienu no 9.30
līdz 18.00. Nosacījums zīmodziņa
saņemšanai – kāda no pils kompleksa objektiem apmeklējums.
Īpašais piedāvājums - 14. maijā,
kad par godu akcijas atklāšanai,
Muzeju nakts ietvaros, akcijas
dalībniekiem tiks piedāvāta 50%
atlaide O.Gribules porcelāna leļļu
kolekcijas apmeklējumam. Vairāk
informācijas Krāslavas apmeklējumam www.visitkraslava.com.
Apmeklētāju kontrollapu ikviens var lejupielādēt šeit, kā arī
tīmekļvietnē: www.pilis.lv, „facebook” sociālajā kontā: „Latvijas
piļu un muižu asociācija” vai arī
dodoties uz jebkuru no akcijas pi-

KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJAS UN
SALASPILS 1. VIDUSSKOLAS
SADARBĪBA
Krāslavas ģimnāzijas skolotāji
regulāri piedalās „Pieredzes skolā”, kas ir Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas,
Krāslavas ģimnāzijas un Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas metodisko centru kopīgi organizēta mācīšanās. Februārī arī es piedalījos
„Pieredzes skolā” ar savu meistarklasi „Robotu integrēšana mācību procesā” un pēc tās saņēmu
vēstuli no Salaspils 1. vidusskolas
datorikas un robotikas skolotājiem
ar piedāvājumu novadīt nodarbību
par robotu izmantošanu ne tikai
pulciņa ietvaros, bet arī mācību
stundās. Protams, ka piekritu, jo,
stāstot un mācot citus, pilnveidojamies paši.
Marta beigās tikāmies neformālā tiešsaistes nodarbībā ar Salaspils kolēģiem, kuras laikā es
stāstīju par skolā pieejamajiem
robotiem, robotiķu sasniegumiem
un par piemēriem, kā izmantot robotus mācību stundās.
Ņemot vērā būtiskākos uzsvarus pilnveidotajā mācību saturā
un pieejā, roboti viennozīmīgi nav
vienkārši metodes vai paņēmie-

līm un muižām. Akcijas apmeklējuma vietās būs dažāda veida uzdevumi un aktivitātes, kas jāveic,
lai saņemtu atzīmi par vietas apmeklējuma reģistrāciju. Savācot
vismaz 30 atzīmju par vietu apmeklējumiem, apceļotājiem būs
iespēja piedalīties balvu izlozē,
savukārt, aktīvākie apceļotāji varēs piedalīties akcijas noslēguma
ballē, kas notiks šī gada rudens
nogalē. Vairāk informācijas par

akciju meklē www.pilis.lv un „facebook” kontā „Latvijas piļu un
muižu asociācija”, savukārt idejas
ceļojumiem var smelties www.
latvia.travel un „facebook” kontā:
Atklāj Latviju no jauna.
Lai piepildīts ceļojums!
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas vadītāja
Jura Rogas foto

ni, bet lieliski risinājumi, kā var
ieinteresēt skolēnus radīt jaunas
iespējas, atrast problēmu risinājumus un izvērtēt savu projektu vai
ideju. Svarīgs mērķis - izmantojot
robotikas elementus, rosināt skolēnus modelēt, praktiski veidot un
demonstrēt attiecīgās situācijas
dažādās mācību stundās. Tādēļ ir
lieliski, ka blakus vienmēr ir superīgi kolēģi, kas ir gatavi sadarboties.
Dalība projektā „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.
8.3.2.2/16/I/001) ir uzdāvinājusi
mūsu skolai vairāku veidu robotus, kas tiek izmantoti aktīvi mācību stundās. Pateicoties Krāslavas
novada pašvaldības atbalstam,
skolā ir iepirkti vairāku veidu roboti, kuri arī palīdz radošajiem
skolēniem labāk un aizraujošāk
uztvert mācību vielu.
Daiga Kušnire,
Krāslavas ģimnāzijas datorikas
un programmēšanas skolotāja

LATGALES REĢIONA DEBAŠU
TURNĪRS 7.-9. KLASĒM

12. aprīlī Latgales reģiona debašu centrs pulcināja 6.-9.kl. skolēnus uz debatēm par to, vai pārbaudes darbi ir/nav jāatceļ skolā.
Tikšanās klātienē raisīja ilgas diskusijas, kurās piedalījās skolēni

ti bija saistīti ar to, ka pārbaudes
darbi ir galvenais stresa iemesls
skolā, ka pārbaudes darbi un par
tiem iegūtās atzīmes veicina ārējo
motivāciju, bet skolas uzdevums
ir veicināt skolēna iekšējo motivā-

no Daugavpils Valsts ģimnāzijas,
Daugavpils 12. vidusskolas, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskolas
- liceja, Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Rudzātu vidusskolas
un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Debates notika latviešu un
angļu valodā.
Mūsu skolu pārstāvēja divas
9.a klases komandas: A. Vanaga,
K. Svygryte, M. Skripļonoka, A.
Krasnikovs, A. Pitkevičs un D.
Ponamarčuks. Rezolūcijas tēma
„Pārbaudes darbi ir/ nav jāatceļ
skolā” lika mums aizdomāties par
to, vai atzīme vienmēr atspoguļo
mūsu reālās zināšanas. Mēs noskatījāmies vairākus „Skola 2030” videosižetus par vērtēšanu, iepazināmies ar Somijas izglītības sistēmas
ieguvumiem un pozitīvo pieredzi
mācību darba vērtēšanā.
Apstiprinošās lietas argumen-

ciju. Trešajam argumentam izmantojām Somijas pieredzi, kura rāda,
ka augstu izglītības līmeni var
sasniegt arī bez pārbaudes darbu
veikšanas.
Noliedzošās lietas pamatā bija
divi argumenti: pārbaudes darba
atzīmes rāda, ko skolēns iemācījies
temata, semestra, mācību gada noslēgumā, un tas, ka vērtējums palīdz viņam saskatīt savu izaugsmi
un attīstības iespējas.
Mēs pateicamies oponentiem
par debatēm un jūtamies gandarīti
par iegūto 2. un 3. vietu. Gatavošanās šim turnīram lika mums aizdomāties par savu attieksmi pret
zināšanu apguvi un labāk izprast
tās pārmaiņas, kuras pašlaik notiek
Latvijas skolās.
M. Skripļonoka,
9.a klases skolniece

JAUNU IDEJU MEKLĒJUMOS
Ar mērķi sekmēt kvalitatīvu un
daudzveidīgu interešu izglītības
programmu veidošanu un īstenošanu
vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņiem, šajā mācību gadā
Valsts izglītības satura centrs aicināja
pulciņu skolotājus piedalīties mākslas pedagogu metodisko darbu skatē
„Ideju kaste”. Pirmā kārta Krāslavas
novadā norisinājās klātienē 7. Aprīlī
Krāslavas KN. Klātesošie iepazinās

ar 10 metodiskajiem darbiem:
„Zīmējumu noformējums”, sk.
Viktors Ivanovs, Andrupenes psk.;
„Pērlīšu aušanas tehnika rotu darināšanā”, sk. Diāna Kiseļova, Ezernieku vsk.;
„Tējas vakaru noskaņojumam”,

sk. Erika Urbanoviča, Indras psk.;
„Spēlējamies ar papīru!”, sk. Larisa Kizjalo, Krāslavas BJC;
„Plastmasas spainīšu slepenā dzīve”, sk. Aina Guba, Krāslavas BJC;
„Mošanās” un „Mazās lietās liela laime”, sk. Žanna Garbrēdere,
Krāslavas BJC;
„Gravējums uz kartona”, sk. Jevgēnija Sergejenko, Varavīksnes vsk.;
„Plastilīna tehniku apguve”, sk.

Vija Plotka, Krāslavas Varavīksnes
vsk.;
„Kas ir manā mājiņā?”, sk. Anita
Reščenko, Priežmalas psk.
Darbus vērtēja: māksliniece,
mākslas pedagoģe Maija Šuļga,
Krāslavas BJC metodiķe Sani-

ta Kumpiņa un interešu izglītības
eksperte Rita Vekšina. Četri darbi
- „Pērlīšu aušanas tehnika rotu darināšanā”, „Spēlējamies ar papīru!”,
„Plastmasas spainīšu slepenā dzīve”,
„Plastilīna tehniku apguve” - tika izvirzīti uz 2. kārtu Rīgā (VISC), kur
maija sākumā būs jāiesūta „Power
Point” prezentācijas par savu metodisko darbu.
Lai labi rezultāti skolotājiem 2.

kārtā. Lai saulains pavasaris un mācību gada noslēgums!
Aina Guba,
Krāslavas Bērnu un jauniešu
centra mākslas jomas metodiķe
Anatola Kauškaļa foto
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NOVADNIEKU PANĀKUMI IV LATGALES LATGALES REĢIONA AKORDEONISTU SEMINĀRS
JAUNO VIJOLNIEKU KONKURSĀ
„GRIBU BŪT MŪZIĶIS”

Ir izskanējis Ludzas Mūzikas
pamatskolas un biedrības „Ludzas
Mūzikas pamatskolas atbalsta
biedrība” rīkotais IV Latgales jau-

gu instrumentu nodaļas vadītāja,
LNSO mūziķe, Lolita Greitāne
- Ludzas Mūzikas pamatskolas
direktore.

no vijolnieku konkurss, kas šogad
norisinājās attālinātā
formātā.
Konkursā tikai aicināti piedalīties
Latgales reģiona mūzikas skolu IP
Stīgu instrumentu spēle – Vijoles
spēle 2.-9. klašu audzēkņi.
Konkursā piedalījās kupls dalībnieku skaits - 30. Tika pārstāvētas 12 Latgales reģiona skolas.
Konkursantu uzstāšanās video
vērtēja kompetenta žūrija: Arigo
Štrāls - J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas profesors, LNSO
mūziķis, Inese Štrāle - J.Mediņa
Rīgas Mūzikas vidusskolas stī-

Krāslavas Mūzikas un mākslas
skolu konkursā pārstāvēja 5. vijoļspēles klases audzēkne Agnese Pauliņa (skolotāja Inga Laura)
un 5. vijoļspēles klases audzēknis
Kristers Gapševičus (skolotāja
Anastasija Mališeva).
Apsveicam AGNESI ar iegūto
1. vietu un KRISTERU ar iegūto
2. vietu! Vēlam arī turpmāk uzdrīkstēties apliecināt savu talantu,
savas darba spējas!
Anastasija Mališeva,
vijoles spēles skolotāja
Baibas Trūles foto

CEĻĀ UZ SVĒTKIEM 2023!

Svinot Starptautisko dejas dienu, Krāslavas Kultūras namā kuplā skaitā pulcējās gan dejotāji, gan
skatītāji - gan vieni, gan otri jau noilgojušies pēc tikšanās koncertos.
Deju kolektīvi „Jumis”, „Rakari”, „Raita”, „Rūtoj” un „Pastaliņas” izdejoja XXVII Vispārējo
latviešu Dziesmu un XVII Deju
svētku lieluzveduma „Mūžīgais
dzinējs” stāstu par to, „kādi vēji
pūš Kurzemē, kas izraksta Sēlijas
ceļus, kā silst zeme Zemgalē, kas ir
Latgales pūrā, kālab jākāpj Vidzemes kalnos, kā to Rīgu ieraudzīt?”,
tādējādi apliecinot kolektīvu uzsākto ceļu uz Svētkiem 2023!
Valda Timule,
Krāslavas novada deju kolektīvu
virsvadītāja
Anatola Kauškaļa foto

27. aprīlī Krāslavas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņi piedalījās
Latgales reģiona akordeonistu semināra „Gribu būt mūziķis” noslēguma pasākumā Staņislava Broka
Daugavpils Mūzikas vidusskolā,
kurš apvienoja jaunus akordeonistus no mūzikas skolām, topošos
mūziķus – vidusskolas audzēkņus
un mūzikas akadēmijas studentus.
Šis bija ﬁnāls vērienīgajam pasākumu ciklam, kas norisinājās
visa otrā mācību pusgada garumā.
Pasākumu cikla ietvaros Latgales
mūzikas skolas akordeona spēles
pedagogiem bija iespēja apmeklēt
profesionālās kvaliﬁkācijas pilnveides kursus, gūt jaunas zināšanas
un dalīties pieredzē izbraukuma
meistarklasēs Latgales reģiona mūzikas skolās, savukārt audzēkņiem
tika piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes. Viena no tām - viktorīna „Mission impossible vai Nospēlē, ja proti” un komandu spēles
sadarbībā ar SBDMV akordeonistiem. Kā arī vidusskolas audzēkņi aicināja jaunos akordeonistus
piedalīties konkursā „Akordeona
spēles meistarības uzliesmojošās
zvaigznes”. Tā galvenais uzdevums bija parādīt savu instrumenta
spēles meistarību, tehniskās sagatavotības un skaņas pārvaldīšanas
līmeni un izvirzīt labāko dažādās
nominācijās - „Mērķtiecīgais strēl-

nieks”, „Veiklais perfekcionists”,
„Nepārtrauktās darbības mākslinieks”, „Skaņu enerģijas pārvaldnieks”, „Reaktīvais sprinteris”,

Mūzikas vidusskolas skatuves.
Koncertā Krāslavas Mūzikas
un mākslas skolu pārstāvēja akordeonisti Stefans Gorns un Sergejs

„Pārsteiguma efekta meistars”.
Fināla pasākums tika atklāts ar
Latgales reģiona mūzikas skolu
akordeonistu apvienotā orķestra
priekšnesumu. Jāatzīst, ka kopš ar
pandēmiju saistīto ierobežojumu
atcelšanas šis bija pirmais klātienes
pasākums, kas apvienoja tik kuplu
jauno akordeonistu skaitu – vairāk
nekā 60. Bērni guva patiesu gandarījumu par kopā būšanu uz lielās

Loskutovs (skolotāja Baiba Trūle).
Pasākuma noslēgumā jaunajiem
akordeonistiem bija iespēja baudīt
akordeona spēles mākslu, ieklausīties Lietuvas Mūzikas un Teātra
akadēmijas akordeona katedras
studentu profesionālajā izpildījumā.
Baiba Trūle,
akordeona spēles pedagogs
Autores foto

MONTESORI PEDAGOĢIJA KRĀSLAVAS
ĢIMNĀZIJĀ

Patiesi radošs tu vari būt tikai
tad, kad esi iepazinis tehnikas,
materiālus, esi redzējis gana daudz
iespēju. Līdzīgi ir arī Montesori
pedagoģijā - jo gatavāka roka, jo
redzošākas acis un jūtīgāka uztvere, jo radošāki darbi izdosies. Par
to es pārliecinos arvien vairāk,
organizējot dažādas nodarbības
skolēniem.
„Acs, kas redz, roka, kas klausa, dvēsele, kas jūt, ” tā Dr.
M.Montesori ir teikusi par to, kas
vajadzīgs, lai bērns varētu zīmēt.
Ir daudz veidu un materiālu, kas
Montesori pedagoģijā netieši sagatavo bērnu krāsu izjūtas un rokas attīstīšanai. Tā arī es 1.klasē,

vadoties pēc Montesori pedagoģijā lasītā, veicu skolēniem praktisku nodarbību. Šajā nodarbībā
nolēmām izpētīt ziedu – narcisi.
Skolēnu praktiskā darbošanās iederas arī kompetenču pieejā skolā.
Katram pirmais uzdevums uzzīmēt ziedu, kāds tas izskatās.
Skolēni varēja pētīt, taustīt, apskatīt ziedu, lai iepazītos ar tā uzbūvi.
Pēc tam skolēni ziedu sadalīja sastāvdaļās un pielīmēja katru zieda
daļiņu uz pamatnes. Viņi pierakstīja arī auga daļu nosaukumus.
Noslēgumā skolēni pastāstīja par
savu veikto darbiņu, pilnveidojot darba prezentēšanas prasmes.
Strādājot grupās, skolēni mācījās

sadarboties, sadalīt pienākumus,
lai sasniegtu nodarbībai izvirzīto
mērķi – padziļināti izpētīt zieda
uzbūvi.
Skolēni veica darbu ar interesi
un radoši!
Pasākums noritēja Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.
8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.
Inta Beikule,
Krāslavas ģimnāzijas 1.b klases
audzinātāja
Autores foto

POPULĀRĀKĀS PROFESIJAS, KURAS ŠOGAD
ĒNOJA DAGDAS VIDUSSKOLAS, ANDRUPENES UN
PRIEŽMALAS PAMATSKOLAS SKOLĒNI

Ēnu diena šogad notika 6. aprīlī,
kas nedaudz ir neierasti, jo parasti
skolēni to gaida februāra vidū.
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama
un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12.
klašu skolēniem, kuras laikā skolēni
apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6
stundu garumā vēro interesējošās
profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Latvijā Ēnu diena ir biznesa izglītības biedrības „Junior Achievement
Latvia” (JA Latvia) reģistrēta preču
zīme.
Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši

sagatavotos darba tirgum.
Interese par Ēnu dienu šogad Dagdas vidusskolā un Priežmalas pamatskolā nebija liela. Visaktīvākie
ēnotāji izrādījās Andrupenes pamatskolas 7.–9. klašu skolēni, kas visi
6. aprīlī aktīvi ēnoja un guva jaunu
pieredzi. Kopumā no šīm trijām skolām izmantoja iespēju iepazīt kādu
profesiju un ēnoja 40 skolēni.
Populārākās no ēnotajām profesijām bija skolotājs, tai skaitā arī
pirmsskolas skolotājs, lauksaimnieks un automehāniķis. Vēl skolēni
izvēlējās iepazīt tādas profesijas kā
seržants NBS, BJC vadītāja, jurists,
farmaceits, traktorists, loģistikas speciālists, ārsta palīgs, ģimenes ārsts,

feldšeris, reklāmas speciālists, sporta
treneris, NVA speciālists, zinātniskais asistents, montētājs Latvijas TV,
galdnieks, lopkopis, pastniece.
Vienmēr rada prieku tas, ka skolēni uzdrošinās un iepazīst ne tikai
visiem labi zināmas profesijas, bet
izmanto iespēju un atklāj sev kaut ko
pavisam jaunu. Ēnu diena ir lielisks
pasākums šādām iespējām. Aicinu
nākamgad skolēnus būt aktīvākiem,
pieņemt izaicinājumu, uzdrošināties
un doties ēnot. Tas noteikti palīdzēs
turpmākās profesijas izvēlē.
Regīna Pauliņa,
Dagdas vidusskolas, Andrupenes
pamatskolas
un Priežmalas pamatskolas PKK
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ŠĀVĒJIEM PAVASARIS IR MEDAĻĀM BAGĀTS

11.-12. martā Krāslavas Sporta
skolas šāvēji Dobelē piedalījās Latvijas Junioru čempionātā.
Sacensībās piedalījās 2002. gadā
dzimušie un jaunāki sportisti. Vingrinājumā 30 šāvieni guļus Lijai Ignatjevai izcīnīta 3. vieta, Laurai Putnei
7. vieta.
Šaušanā no 3 stāvokļiem (no ceļa,
guļus un stāvus) mūsu šāvēji drosmīgi un vīrišķīgi noturējās līdz pēdējam
šāvienam, un, uzlabojot personiskos
rezultātus, viņi izcīnīja: Aļģis Berestņevs 3. vietu, Lija Ignatjeva 6. vietu,
Laura Putne 9. vietu.
Otrajā dienā sportisti sacentās šaušanā ar pneimatisko šauteni. Aļģis
Berestņevs nostartēja lieliski un izcīnīja 1. vietu. PŠ-MIX vingrinājumā
Lija Ignatjeva un Aļģis Berestņevs
izcīnīja 3. vietu.

7.-9. aprīlī mūsu komanda piedalījās Latvijas Jaunatnes čempionātā
vidējā grupā, sacensībās piedalījās
2006. gadā dzimušie un jaunāki
sportisti.
Vingrinājumā 30 šāvieni guļus Lijai Ignatjevai izcīnīta 2. vieta, Laurai
Putnei 5. vieta, Evijai Radivinskai 6.
vieta, Milenai Timergalejevai 9. vieta, zēnu konkurencē Aļģim Berestņevam 2. vieta.
Šaušanā no 3 stāvokļiem (no ceļa,
guļus un stāvus), uzlabojot personisku rezultātu, pārliecinošu uzvaru
svinēja Lija Ignatjeva, Laura Putne
izcīnīja 3. vietu, Milena Timergalejeva 6. vietu, Evija Radivinska 8. vietu,
zēnu konkurencē Aļģis Berestņevs
izcīnīja 1. vietu.
Otrajā dienā sportisti sacentās šaušanā ar pneimatisko šauteni. Mūsu

meitenes nostartēja lieliski: Milenai
Timergalejevai 4. vieta, Laurai Putnei 6. vieta, Lijai Ignatjevai 8. vieta
un Evijai Radivinskai 9. vieta, zēnu
konkurencē Aļģim Berestņevam 2.
vieta. PŠ-MIX vingrinājumā Laura
Putne un Aļģis Berestņevs izcīnīja
3. vietu.
Komandu vērtējumā mūsu komanda ierindojās 3. vietā starp 13
komandām.
Pēc sacensību rezultātiem četri
krāslavieši - Lija Ignatjeva, Aļģis Berestņevs, Mareks Mjadjuta un Dana
Soskova - iekļauti Latvijas izlases
sastāvā, lai piedalītos Baltijas kausa
izcīņā. Novēlam viņiem veiksmi un
lieliskus startus!
Sergejs Šveds,
Krāslavas Sporta skolas
šaušanas treneris

„TALLINN OPEN 2022”

Tallinā no 24. līdz 27. martam
tika aizvadīts lielākais jauniešu turnīrs Eiropā grieķu-romiešu, brīvajā
cīņā un brīvajā cīņā sievietēm „Tallinn Open 2022”.
Šajās sacensībās piedalījās vairāk
nekā 2000 dalībnieki no 24 valstīm.
Uzrādot izcilu sniegumu U-13 vecuma grupā svara kategorijā līdz 40
kg, Viktorija Dimbovska izcīnīja 1.
vietu. Pirmajā cīņā uzvarēja cīkstoni no Zviedrijas, pēc tam pieveica
Polijas pārstāvi, pusﬁnālā bija pārāka pār sportisti no Norvēģijas un
ﬁnālā sīvā cīņā uzvarēja Igaunijas
sportisti un kļuva par šī turnīra čempioni. Karina Andžāne U-20 vecu-

ma grupā svara kategorijā līdz 59
kg izcīnīja augsto 3. vietu. Karina
pirmajā ļoti spraigā cīņā piekāpās
cīkstonei no Norvēģijas, kura vēlāk
kļuva arī par šī turnīra čempioni.
Taču tālāk tika gūts panākums pār
Igaunijas sportisti un pārliecinoši
uzvarēta cīkstone no ASV, kas Karinai ļāva kāpt uz goda pjedestāla
trešo pakāpienu.
Turpinās Latvijas čempionāti, un
pagājušajā nedēļas nogalē Ādažos
risinājās Latvijas čempionāts U13
vecuma grupā. Savu uzvaras sēriju
turpina Viktorija Dimbovska, kura
uzvarēja visas četras cīņas svara
kategorijā līdz 43 kg un kļuva par

SKRĒJIENA
REZULTĀTI

Latvijas čempioni. Zēniem labu
sniegumu uzrādīja Renāts Gončaronoks, kurš svara kategorijā līdz 33
kg uzvarēja trīs cīņas un kļuva par
šī čempionāta uzvarētāju. Nedaudz
pietrūka līdz medaļām Rihardam
Plintam svara kategorijā līdz 39 kg,
kurš guva uzvaras divās cīņās un
vēlāk ciešot neveiksmi pusﬁnālā un
cīņā par bronzu ierindojās 5. vietā.
Gļebs Boroduļins svara kategorijā +76 kg izcīnīja 4.vietu, uzvarot
divās cīņās un piekāpjoties diviem
pretiniekiem.
Jevgēnijs Tarvids,
treneris
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Šogad 4. maija skrējiens norisinājās nedaudz netradicionālā veidā,
mainījās skrējiena maršruts.
Sacensības notika Krāslavas pils
parka teritorijā. Dalībnieki tika pārstāvēti 21 dažādā vecuma grupā.
Norisinājās arī bērnu skrējiens 500
metru distance, kur mazie dalībnieki varēja izmēģināt savus spēkus dažiem varbūt pirmajās sacensībās. Kā
arī bija iespēja skriet tautas klasē, ko
izmantoja ugunsdzēsēji, kas veica
distanci pilnā ekipējumā.
Rezultāti ir pieejami http://www.
kraslavasvestis.lv.
Artis Upenieks,
Krāslavas sporta skolas direktors
Izdevējs - Krāslavas novada pašvaldība
Tirāža - 8500
Iespiests SIA „Latgales druka”

Paziņojums
SIA „Dagdas komunālā saimniecība” paziņo, ka no 2022.
gada 6. jūnija asenizācijas pakalpojuma tarifs par 1m3
notekūdeņu izsūknēšanu un pārvadāšanu būs šāds:
- sausās tualetes - 15,09 EUR ar PVN 21%;
- šķidrie atkritumi 14,16 EUR ar PVN 21%.
SIA „Dagdas komunāla saimniecība”
Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv
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