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PAŠVALDĪBA GATAVOJAS PALIEM
Civilās aizsardzības komisijas sēdē, kas notika Krāslavas novada domē, tika izskatīts
un apspriests preventīvo pasākumu plāns pavasara palu gadījumā. Kā atzīmēja komisijas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, neskatoties uz to, ka pašlaik situācija Daugavā
ir mierīga, kad sniegs sāks kust Daugavas augštecē - Krievijā un Baltkrievijā - ūdens
līmenis pacelsies ļoti ātri. Līdz ar to jau pašlaik nepieciešams informēt iedzīvotājus, kā
rīkoties palu laikā, kur vērsties pēc palīdzības nepieciešamības gadījumā.
Krāslavas novadā ir 3 pagasti,
kuru teritorijas var daļēji applūst.
Krāslavas pilsētā ir noteiktas bīstamās zonas.
Saskaņā ar Civilās aizsardzības komisijas lēmumu pašvaldības policijai obligāti ir
jākonstatē mājas ar paaugstinātu
riska līmeni - teritorijās, kas
pakļautas applūšanai, ir jābrīdina
un jāinformē iedzīvotāji par
rīcību palu laikā un evakuācijas
iespējām.
Īpaša
uzmanība
jāpievērš bērniem, pensionāriem,
invalīdiem
un
vientuļiem
iedzīvotājiem.
Pašvaldība izskatīja jautājumu
par inventāra iegādi, kas ir nepieciešams palu laikā: gumijas zābaki, glābšanas vestes, lukturīši,
auklas un cits. Noteica evakuācijas pulcēšanās vietas: Krāslavas
pamatskola (Pils iela 5) un VUGD
(Rīgas iela 104).
Pašvaldība aicina iedzīvotājus,
kas dzīvo teritorijās, kuras ir
pakļautas plūdu riskam, savlaicīgi
parūpēties par mājdzīvnieku un
sava īpašuma (vērtīgas mantas,
dokumenti) evakuāciju, kā arī ir
nepieciešams sagatavot pārtiku un
dzeramo ūdeni vairākām dienām.
Gadījumā, ja applūdīs teritorijas
blakus tranzītceļam А6 (Rīgas
iela), transporta kustība pa šo
posmu tiks slēgta. Būs nodrošināta

iedzīvotāju pārvietošanās ar
laivām.
Kritiskais
ūdens
līmenis
Daugavā ir 105m - zaļa līnija, kas
ir atzīmēta uz tilta balstiem.
Ja ūdens līmenis būs 105 m
virs Baltijas jūras līmeņa, no
elektroenerģijas tiks atslēgti
posmi:
Kaplavas ielā 25-43,
Zvejnieku ielā 8-2,
Sūkņu stacija Nr.6 Admiņu ielā,
Sūkņu stacijā Rīgas ielā 88a,
Ausekļa ielā 6,
Daugavas ielā 13,
Rīgas ielā 78,80,82,84,86,88.
Ja ūdens līmenis būs 106 m virs
Baltijas jūras līmeņa, no elektroenerģijas tiks atslēgti posmi:
Kaplavas ielā 19-23A,
Zvejnieku ielā 2-6, 5-7 (kanalizācijas sūkņu stacija).
Ja ūdens līmenis būs 107 m virs
Baltijas jūras līmeņa, no elektroenerģijas tiks atslēgti posmi:
Kaplavas ielā 1-13, 45,
Rīgas ielā 15-17,
Stūra ielā 1, 4-12,
Sūkņu stacijā Nr.7 Siena ielā,
Lielā ielā 60,61,61b,
Admiņu ielā 1,
Rīgas ielā 115,117,121,
Siena ielā 1.
Ja ūdens līmenis būs 108 m virs
Baltijas jūras līmeņa, no elektroenerģijas tiks atslēgti posmi:

Augusta ielā45-61.
Ja ūdens līmenis būs 109 m
virs Baltijas jūras līmeņa, no
elektroenerģijas tiks atslēgti
posmi:
Augusta ielā 27-43, 34-64,
Dīķu ielā 1,
Krasta ielā 2, 2A, 8,
Ostas ielā 1, 4, 6, 7 (tirgus paviljons),
Rīgas ielā 28-32, 29-43, 55-65,
75 (autoosta, „Maxima”),
Pārceltuves ielā 2, 3, 14, 16,
Prospekta ielā 6A,
Mazā ielā 1-7,
Ūdrīšu ielā 2, 3-7,
Rīgas ielā 56-102,
Laivu ielā,
Siena ielā 1-14,
Miesnieku ielā 23-38.
Ja ūdens līmenis būs 105 m
virs Baltijas jūras līmeņa, tiks
pārtraukta „Lattelecom” pakalpojumu piegāde abonentiem:
Kaplavas ielā no mājas Nr. 21
līdz ielas galam.
Ja ūdens līmenis būs 107 m virs
Baltijas jūras līmeņa, tiks pārtraukta „Lattelecom” pakalpojumu piegāde abonentiem:
Dārza ielā - no sakuma līdz
māja Nr. 28,
Stūra ielā – visi abonenti,
Dīķu ielā – visi abonenti,
Studentu ielā no māja 4 līdz 11,
Ausekļa ielā – visi abonenti,

2010.gada aprīlis, Elvīras Škutānes foto
nenti,
Nometņu ielā – visi abonenti,
Sauleskalna ielā – visi abonenStrēlnieku ielā no mājas Nr.25
ti,
līdz ielas galam,
Vītolu ielā – visi abonenti,
Siena ielā – visi abonenti,
Ceriņu ielā – visi abonenti,
Rīgas ielā no mājas Nr. 68 līdz
Jasmīnu ielā – visi abonenti,
Nr.133,
Ādmiņu ielā – visi abonenti,
Jalovecka ielā – visi abonenti,
Dūmu ielā – visi abonenti,
Laivu ielā – visi abonenti,
Tirgus ielā – visi abonenti,
Lauku ielā – visi abonenti.
Pārceltuves ielā – visi abonenti,
Ja ūdens līmenis būs 109 m virs
Krasta ielā – visi abonenti,
Baltijas jūras līmeņa, tiks pārOstas ielā – visi abonenti,
traukta „Lattelecom” pakalpojuStudentu ielā – visi abonenti
mu piegāde abonentiem:
(izņemot Studentu 2).
Augusta ielā – visi abonenti,
Par visiem jautājumiem sakarā
Dzegužu ielā– visi abonenti,
ar varbūtējiem plūdiem Daugavā
Vidzemes ielā – visi abonenti,
un citās upēs, lūdzam zvanīt pa
Aglonas ielā – visi abonenti,
šādiem tālruņiem:
Ganību ielā – visi abonenti,
Kalnu ielā – visi abonenti,
Krāslavas
novada
doKaplavas ielā – visi abonenti,
mes
CA speciālists
Jānis
Pils ielā – visi abonenti,
Skerškāns, mob. t. 29195745,
Teātra ielā – visi abonenti,
Pēteris Jacina, pašvaldības policijas priekšnieks, mob.t. 26592440
Ziedu ielā – visi abonenti,
Valsts ugunsdzēsības un glābšaZvejnieku ielā – visi abonenti,
Rīgas ielā no sakuma līdz Nr. nas dienests (VUGD): 01; 112.
133,
Grāfu Plāteru ielā – visi abo-
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aktuālā informācija
SĀKSIES AGLONAS IELAS REKONSTRUKCIJA

Krāslavas novada dome ir veikusi nepieciešamos darbus Aglonas ielas rekonstrukcijai
Krāslavā uzsākšanai.

Aglonas ielas rekonstrukcijas
darbi tiks veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu
3.2.1.2. aktivitātē „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” projekta „Aglonas ielas rekonstrukcija Krāslavā” 3DP/3.2.1.2.0./12/
APIA/SM/006 ietvaros. Projekta
„Aglonas ielas rekonstrukcija
Krāslavā” vispārīgais mērķis ir

satiksmes drošības un kvalitātes
uzlabošana Aglonas ielā Krāslavā. Projekta tiešais mērķis ir veikt
Aglonas ielas rekonstrukcijas darbus.
Saskaņā ar 2013.gada 14.martā
noslēgto līgumu rekonstrukcijas
darbus ir plānots uzsākt pēc š.g.
15.aprīļa. Rekonstrukcijas darbus
veiks SIA „Ošukalns”. Rekons-

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

2013.gada 2.aprīlī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatīti 6 administratīvo
pārkāpumu protokoli:
- V.G., dzim.1958.g., tika uzlikts naudas sods 150,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu;
- J.S., dzim.1944.g., tika uzlikts
naudas sods 30,00 Ls apmērā par
apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu;
- E.U., dzim.1995.g., tika uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā
par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā;

trukcijas darbu izmaksas sastāda
Ls 588 351.21 bez PVN. Rekonstrukcijas darbu būvuzraudzību
veiks SIA „Firma L4”, autoruzraudzību – SIA „SKA projekts”.
Rekonstrukcijas ietvaros tiks
veikta ielas seguma konstruktīvās
kārtas rekonstrukcija (788 m) līdz
pilsētās robežai, gājēju ietves un
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas
izbūve, apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un satiksmes
organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Papildus tam tiks veikta Aglonas un Izvaltas ielu krustojuma
paplašināšana un pārbūve, kā arī
Izvaltas ielas pieslēguma rekonstrukcija 70 m garumā.
Sastādīti 5 administratīvā pārAndris Rukmans, kāpuma protokoli, no tiem 2 par
projekta vadītājs medību, zvejas un makšķerēšanas
noteikumu pārkāpšanu, 2 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par iekšējās kārtības noteinu pils teritorijā jāmaksā 10 lati, kumu neievērošanu.
Saņemti 18 rakstiski iesniegumi
mašīnas kompleksa teritorijā var
un
atstrādāti 119 izsaukumi. Tika
atrasties 2 stundas. Iebraukšana
veiktas
9 proﬁlaktiskās sarunas un
ir atļauta tikai trim vieglajām automašīnām ar pilnu masu līdz 3 mutiski brīdinājumi.
Krāslavas novada pašvaldības
tonnām. Pasūtīt šo pakalpojumu ir
policija
nogādāja 1 cilvēku Daunepieciešams nedēļu pirms plānogavpils
psihoneiroloģiskajā
slimtā pasākuma.
Par amatu mājas (bijušie staļļi) nīcā un 3 cilvēkus Daugavpils Retelpu nomu semināriem un citiem ģionālās slimnīcas Narkoloģijas
pasākumiem jāmaksā 10 lati stun- nodaļā.
Daugavpils dzīvnieku patversdā. 10 Ls maksā ekskursija grāfu

Krāslavas novada pašvaldības
policijas atskaite par
paveikto darbu martā

AICINA IZMANTOT MUZEJA PIEDĀVĀJUMU

Beidzoties pavasarim, kas šogad ir tik auksts un sniegiem bagāts, noteikti pienāks vasara – aktīvās atpūtas,
izklaižu, pasākumu, zaļumbaļļu un, protams, kāzu gadalaiks.

Pēdējo gadu laikā par populārāko un iecienītāko pastaigu, tikšanos, svētku rīkošanas vietu gan
krāslaviešu, gan mūsu pilsētas
viesu vidū ir kļuvis grāfu Plāteru
pils komplekss un parks.

Pirms sezonas sākuma vēlamies
atgādināt, ka daži pakalpojumi,
ko Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejs sniedz kompleksa teritorijā, ir par maksu.
Par kāzu korteža iebraukša-

Plāteru pils kompleksa teritorijā
gida pavadībā.
Tiem, kas vēlas pārdot savus
suvenīrus muzeja teritorijā masu
pasākumu laikā, ir jāveic iemaksa
pašvaldības budžetā suvenīra vērtības apmērā + 25%.
Pasūtīt un apmaksāt augstāk minētos pakalpojumus var Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā.
Elvīra Škutāne

IZMAIŅAS DZIMTSARAKSTU
NODAĻAS PAKALPOJUMU IZCENOJUMĀ
„Krāslavas Vēstis” iepriekšējos numuros jau tika paziņots, ka ir pieņemti grozījumi Civillikumā un jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, kas dod tiesības slēgt
laulības ārpus dzimtsarakstu nodaļas. Sakarā ar to Krāslavas novada dome izdarīja grozījumus Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumu izcenojumā.
Maksa par svinīgu laulību reģistrācijas ceremoniju dzimtsarakstu
nodaļas telpās paliek nemainīga 15 Ls. Gadījumā, kad jaunlaulātie
vēlas, lai ceremonija notiktu ārpus
dzimtsarakstu nodaļas telpām, bet
Krāslavas pilsētas robežās, viņiem
būs jāmaksā 25 Ls.
Pēc klientu vēlēšanās Krāslavas
novada Dzimtsarakstu nodaļas
darbinieki var organizēt svinīgu
laulību reģistrācijas ceremoniju
arī aiz Krāslavas pilsētas robe-

žām, bet Krāslavas novada teritorijas ietvaros. Par šo pakalpojumu
jāmaksā 60 Ls.
Pasūtot šo jauno pakalpojumu
(laulību reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām), ir jāņem vērā šādi nosacījumi:
1. laulību reģistrācija ārpus
Dzimtsarakstu nodaļas telpām
tiek veikta pēc personu lūguma;
2. vietai, kurā personas vēlas
noslēgt laulību, jābūt piemērotai;
3. personām, kuras vēlas noslēgt

- N.N., dzim.1988.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
- V.M., dzim.1997.g., tika izteikts brīdinājums par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskā
vietā;
- N.K., dzim.1976.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Nākamā administratīvās komisijas sēde notiks 2013.gada 7.maijā plkst.13:00 Krāslavas novada
domes 17.kabinetā (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

laulību, attiecīgās laulību reģistrācijas vietas piemērotība laulības
reģistrācijai jāsaskaņo ar Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļas
darbiniekiem;
4. personām, kuras vēlas noslēgt laulību, jānodrošina laulības
reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
5. pakalpojums ietver laulību
reģistrācijas procedūru, tas neietver muzikālo pavadījumu, vietas
noformējumu, iekārtošanu un citus papildus pakalpojumus.
6. maksa par pakalpojumu jāieskaita Krāslavas novada pašvaldības bankas kontā pirms attiecīgā
pakalpojuma saņemšanas.
Elvīra Škutāne

Interesenti
var iepazīties
ar Krāslavas
pils parka aktīvās
atpūtas zonas
labiekārtošanas skici
Šī gada 16.aprīlī plkst.13:00
Krāslavas kultūras namā, Rīgas
ielā 26, Krāslavā, visi interesenti
varēs iepazīties ar Krāslavas pils
parka aktīvās atpūtas zonas labiekārtošanas tehniskā projekta skiču
stadiju, ko izstrādā SIA „Grupa
93”sadarbībā ar Krāslavas novada
domi.
Tehniskais projekts tiek veikts
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta Nr.
LLIV-321 “Jauniešu vietējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar
dabu aizsargājamajā ainavu apvidū Augšdaugavā Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā” („YOUTH FOR
NATURE”) ietvaros.

mē tika nogādāts 1 klaiņojošs
suns.
Martā tika veikti 8 nakts reidi
(no piektdienas uz sestdienu un
no sestdienas uz svētdienu), kas
saistīti ar sabiedriskās kārtības
uzturēšanu nakts laikā. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas dienā pie pieminekļa „Māte Latgale raud”, kā arī
nodrošināta sabiedriskās kārtības
ievērošana Krusta gājiena laikā.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 5 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.

LIELĀ TALKA
NOTIKS VĒLĀK

Ņemot vērā pavasarim netipiski vēsos laika apstākļus un
biezo sniega kārtu, Lielā talka
no iepriekš plānotā 20.aprīļa tiek
pārcelta uz 27.aprīli. Krāslavas
pašvaldība plāno veikt teritoriju
sakopšanu vēlāk, par precīzu datumu iedzīvotāji tiks informēti.
Tāpat kā katru gadu aicinām
pašvaldības iestādes, uzņēmumus,
garāžu kooperatīvus piedalīties
talkā un sakārtot savus pagalmus
un apkārtējo teritoriju. Ceram, ka
Lielajā talkā iesaistīsies arī daudzdzīvokļu māju un privātā sektora
iedzīvotāji - sakārtos pagrabus,
iztīrīs pieguļošo teritoriju, kur
ziemas laikā sakrājās daudz atkritumu un netīrumu.
Visi, kas vēlas piedalīties talkā,
var pieteikties jau iepriekš un paziņot par to, kuru konkrētu teritoriju sakārtos. Lūdzam zvanīt talkas koordinatorei Ingai Kavinskai
pa tālr. 65681751 vai p/a „Labiekārtošana K” direktoram Ēvaldam Cauņam pa tālr. 65615709,
28607315.
Aicinām Krāslavas novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties Lielajā talkā un teritorijas sakopšanas
darbos.
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zemnieku stāsti

VĒLAIS PAVASARIS: VAI ZEMNIEKI UZTRAUCAS PAR RAŽU?

Valdis Stivriņš, z/s
„Druvieši” (audzē rapsi, rudzus, linus, griķus):
- Ja pavasaris iestāsies
aprīļa beigās, tad viss
būs normāli.
Runāt par ražu vēl
ir par agru, jāpagaida,
kad būs nokusis sniegs,
lai novērtētu ziemāju
sējumu stāvokli.

Sergejs Zakrevskis, SIA „Zalers” (audzē linus un kaņepes):
- Sakarā ar to, ka sniegs turas tik ilgi, bet nokrišņu daudzums pārsniedz normu, tehnikas darbs
laukos būs iespējams tikai maija sākumā, bet sēja
sāksies mēneša vidū. Līdz ar to var prognozēt arī
vēlāku izdīgšanu un ziedēšanu, un tikai augustā sāksies agrās dzeltengatavības fāze. Šogad ir
iespējama arī tāda situācija, kad lini un kaņepes
tiks novākti, pirms sēklas sasniegs gatavības
stadiju. Sēklu materiālu nākamajam gadam būs
jāiegādājas citās Eiropas valstīs.

Aleksandrs Ivanovs z/s „Raudovišķi” (audzē graudaugus un
rapsi):
- Pašlaik vēl grūti prognozēt kaut
ko konkrētu. Viss būs atkarīgs no tā,
kādi laika apstākļi būs turpmāk. Ir
gadījumi, kad pavasaris sākas agri,
bet pēc tam veselu mēnesi līst lietus,
kas arī aizkavē lauksaimniecības
darbu sezonas sākumu. Tāpēc, manuprāt, vēls pavasaris nevar liecināt
par to, ka šogad būs slikta raža.

Ivars Geiba, z/s „Kurmīši” (audzē ārstniecības
augus):
- Ceru, ka augi necietīs,
taču viss var būt kā loterijā –
var laimēt un var zaudēt.
Vēlais pavasaris ietekmēs
lauku darbu gaitu - laiks zemes apstrādei un sējai tiks
ierobežots. Līdz ar to būs
spraigs darba režīms!

Francis
Zalbovičš,
z/s „Vaicuļevas” (audzē
graudaugus un linus):
- Situācijā, kad pavasaris aizkavējas un laiks ir
auksts, augu aktīvas veģetācijas periods būs daudz
īsāks.
Tas veicinās ražas samazināšanos par apmēram
30%.

Pierakstīja Elvīra Škutāne, autores foto

tŪrisms

Tūrisma galamērķi Bella Dvina un Baltijas Ezeru zeme
pārstāvēti vienā no piecām
nozīmīgākajām tūrisma nozares izstādēm - MITT 2013
No 20. līdz 23. martam Maskavā, centrālajā izstāžu
kompleksā “Ekspocentrs” norisinājās 20. starptautiskā
tūrisma izstāde „MITT 2013”. Izstāde MITT tiek uzskatīta par vienu no piecām nozīmīgākajām tūrisma nozares
izstādēm pasaulē. Šogad izstādē piedalījās vairāk nekā
3000 tūrisma kompāniju no 189 pasaules valstīm.

19.martā, dienu pirms izstādes
sākuma, Latvijas vēstniecībā Maskavā notika lietišķs pasākums, lai
sniegtu papildus iespēju Latvijas
pārstāvjiem nodibināt kontaktus
un darījumus ar Krievijas tūrisma
kompānijām. No Krievijas šajā
pasākumā piedalījās vairāk nekā
70 tūrisma operatoru pārstāvju.
Latvijas pārstāvji informēja par
aktualitātēm Latvijas tūrisma piedāvājumā, notika savstarpējā kontaktbirža, kā arī Latvijas pārstāvju
tikšanās ar Krievijas tūrisma mediju pārstāvjiem.
Ar Latvijas tūrisma piedāvājumu klātesošos iepazīstināja
Tūrisma attīstības valsts aģentūras (TAVA) direktors Armands
Slokenbergs. No Latgales reģiona
uzstājās Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma
informācijas centra vadītāja Ligita
Harčevska, kura īsumā iepazīstināja klātesošos ar Latgales reģiona tūrisma resursiem, tajā skaitā
kulinārā mantojuma piedāvājumiem un amatniecību.
Latgales plānošanas reģions,
sadarbībā ar Utenas apriņķa un
Vitebskas reģiona tūrisma informācijas centru speciālistiem piedalījās šajā izstādē, pozicionējot 3
reģionus kā vienotus tūrisma galamērķus – Baltijas Ezeru zemi un
Bella Dvina.

20.martā Latvijas vēstnieks
Krievijā Edgars Skuja starptautiskās tūrisma izstādes „MITT”
ietvaros apmeklēja Latvijas nacionālo stendu, kurā piedalījās 23
pašvaldības un komersanti, kā arī
tūrisma galamērķu Baltijas Ezeru
zemes un Bella Dvinas stendu.
Latgales reģionu šajā izstādē
pārstāvēja Latgales plānošanas
reģiona projekta BELLA DVINA 2 vadītāja Tatjana Kozačuka,
Dagdas novada TIC vadītāja Inga
Soloha, Preiļu novada TIC vadītāja Irēna Kjarkuža un Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novadu tūrisma informācijas centra
vadītāja Ligita Harčevska. Latgales reģiona pārstāvji atzīst, ka
bija pozitīvi pārsteigti par stenda
apmeklētāju informētību par Latgales reģiona tūrisma tendencēm,
tajā skaitā Latgales pilsētu tūrisma resursiem, atpūtu laukos pie
Latgales daudziem ezeriem.
Latgales reģiona tūrisma speciālisti izstādes apmeklētājiem
piedāvāja ne tikai Latgales novadu informatīvas brošūras, bet arī
bija sagatavojuši komplekso tūrisma pakalpojumu paketes, kas
garantē nesteidzīgu un kvalitatīvu
atpūtu Latgalē 2013.gada vasaras
sezonā. Komplekso tūrisma pakalpojumu piedāvājumi, kā arī citi
tūrisma materiāli starp apmeklētā-

jiem ieguva lielu popularitāti.
Stenda apmeklētājiem bija arī
vienreizēja iespēja par brīvu saņemt atjaunotu brošūru „Tavas
skaistākās brīvdienas Latgalē,
Aukštaitijā un Vitebskas apgabalā” krievu valodā, kas ietver informāciju par kultūrvēsturiskajiem
objektiem, muzejiem, muižām
un pilīm, baznīcām, dabas resursiem, gastronomisko tūrismu, par
aktīvās atpūtās (zirgu izjādes,
piedzīvojumu un ūdens tūrisms),
ziemas un veselības tūrisma piedāvājumiem Latgalē, Rytu Aukštaitijā un Vitebskas reģionā, kā arī

kopējo tūrisma karti, kas sastāv
no LV-LT-BY galamērķa kartes,
pilsētu kartēm, kā arī tūristiem
nepieciešamās informācijas, tādas
kā izmitināšanas iestāžu kontaktinformācijas un citas.
Latgales reģiona, Utenas apriņķa un Vitebskas reģiona tūrisma
informācijas centru speciālisti
piedalījās izstādē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta
Nr. LLB-1-098 “Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-UtenasVitebskas pārrobežu reģionos”
(BELLA DVINA 2) ietvaros. Pro-

jekta kopējais budžets ir 1 789 387
EUR. No šīs summas 90% - 1 610
448,30 EUR (1 131 887,40 LVL)
ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas atbalsts.
Par šī dokumenta saturu atbild
Latgales plānošanas reģions, un
tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas
Savienības oﬁciālo viedokli.
Tatjana Kozačuka,
Latgales plānošanas reģiona
projekta BELLA DVINA 2
vadītāja
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NO KRĀSLAVAS VĒSTURES
1923.gada 16.aprīlī Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu par pilsētas tiesību piešķiršanu Krāslavas miestam.
Nosaukt precīzu Krāslavas dibināšanas gadu nav iespējams. Skaidri zināms, ka tā veidojās neolīta laikmeta apmetnes vietā (IV - II gadu tūkstotī
pirms Kristus) pie Adamovas, vienu kilometru tuvās apdzīvotas vietas lejpus
tagadējās Krāslavas.
Kā radās nosaukums- «Krāslava?» Tam
ir vairāki izskaidrojumi. Pats izplatītākais
-nosaukums «Krāslava» radies no latgaliešu vārda „krāsls” – krēsls, jo Daugava
pie Krāslavas met vairākus lokus, kuri
pēc formas atgādina krēslu.
Tas vēl tiek apstiprināts ar nostāstiem
par to, ka agrāk, kad Daugava vēl bija kuģojošā tirdzniecības artērija, daudz plostu uzskrēja uz sēkļiem pie Krāslavas, kas
arī veidoja analoģiju vārdam „krāsls” –
krēsls.
Otrs izskaidrojums runā par to, ka
Krāslavas nosaukums radies no cita latgaļu vārda „krāsla” – krēsla. Senatnē
Krāslavu iekļāva tumši, neizbrienami
meži un to klāja krēsla.
Vēl viens Krāslavas nosaukuma
izskaidrojums saistīts ar Polockas
krivičiem, kuri pazina tagadējās Krāslavas
apkārtni jau IX – X gadsimtā, bet varbūt arī
agrāk. Viņi Daugavas loku pie Krāslavas sauca „krasnaja lūka” vai „krasnaja lava”, t.i.
„krasnaja” – skaists, „lava” – lāva, krēsls, dotajā gadījumā – skaista vieta.
Vēl vienā ziņā Krāslavas vēsture tajos laikos saistījās ar Polockas vārdu. Pēc esošiem
nostāstiem X gadsimtā Krāslava piederēja
Polockas kņazienei Rognedai Gorislavai,
kuru vēlāk apprecēja Kijevas kņazs Vladimirs, 988. gadā pieņemdams kristietību Krievijā. Par Rognedas dzīves vietu Krāslavā tiek
norādīts Teātra kalns, kurš savu nosaukumu
ieguva daudz vēlāk.
Tādā veidā ar Rognedas Gorislavas (Gorislava - Krāslava) vārdu saistās ceturtais
Krāslavas nosaukuma rašanas izskaidrojums.
Tāpēc katrs no mums sev par pareizāko un
tuvāko var uzskatīt jebkuru no iepriekš minētajiem.
Jau pirms 3.gadu tūkstoša pirms Kristus
Krāslavas novads bija apdzīvots. Daugavas
krastā pie Škerškāniem un Adamovā (1 km
lejpus Krāslavas) atrastas akmens laikmeta
apmetņu atliekas, bet vēlā dzelzs laikmeta
senkapi - Adamovā, Cimoškos, Aišpuros,
Punduros u.c. vietās.
Neolīta beigās (2. gt. pr. Kristus) somugru
cilšu vietā šajā teritorijā jau dzīvojuši balti, no
kuriem 8. gs. pēc Kristus izdalījušies latgaļi.
Novads bijis biezi apdzīvots, par ko liecina
vairāk nekā 36 pilskalni (tajā skaitā 8 ar apmetnēm) un 64 kapulauki, 12 apmetnes.
Ekonomikas un kultūras attīstību sekmēja
Daugavas tirdzniecības ceļš.
Ap 12.gadsimtu novads ietilpa latgaļu Jersikas valstī. Pēc vācu krustnešu iebrukuma
13.gadsimtā Krāslava tika iekļauta Livonijas
ordeņa komturijā. Vēstures avotos Krāslava
minēta 14.gadsimtā, kad pie Daugavas tirdzniecības ceļa tika izveidota nocietināta Livonijas ordeņa preču noliktava. No 1558.gada
Krāslava bija ordeņa lēņa muiža. No 1562.gada

novads ietilpa Pārdaugavas hercogistē.
Pēc Polijas – Zviedrijas kara (1600. – 1629.
gads) Krāslava un viss novads tika iekļauts

„ES MĪLU SAVU PILSĒTU!”

1923.gada 16. aprīlī pirmais Latvijas Republikas prezidents Jānis
Čakste parakstīja likumu par pilsētas statusa piešķiršanu Krāslavas
miestam. Šogad tiks svinēta Krāslavas pilsētas 90 gadu jubileja, kas
ir nozīmīgs notikums mūsu novada vēsturē.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
parlamenta locekļi pieņēma lēmumu
- atzīmēt pilsētas jubileju un organizēt
masveida akciju, kas apvienos visus
mūsu pilsētas patriotus kopējā krāslaviešu korī pilsētas centrā - 18.novembra
laukumā! 16.aprīlī plkst. 10.30 tiks rīkota akcija „Es mīlu savu pilsētu!”.
Akcijas ietvaros notiks gājiens no Varavīksnes vidusskolas pa Lielo, Vienības, un Brīvības ielu līdz 18.novembra
laukumam. Pilsētas centrālajā laukumā

akcijas dalībnieki un viesi nodziedās
dziesmu „Šeit ir Latvija!”. Akcijas noslēgumā norisināsies zibakcija (ﬂešmobs) - 400 gaisa balonu palaišana debesīs.
Radīsim svētku atmosfēru mūsu pilsētas dzimšanas dienā! Mēs tik ilgi gaidījām šo pavasari. Mums visiem ļoti trūkst
pozitīvu emociju. Apvienosimies, lai atzītos mīlestībā mūsu pilsētai!
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas parlaments

KRĀSLAVA...
КРЕСЛАВЛЬ...
KRASLAW...

Inﬂantijā (Poļu Vidzeme), bet pēc Polijas
pirmās sadalīšanas 1772.gadā Krāslava kopā
ar visu Latgali pēc Katrīnas II 1773.gada rīkojuma (ukaza) kā Daugavas province tika
iekļauta Pleskavas guberņā.
Latgales (Daugavas) provinces galvaspilsēta palika Dinaburga. 1776.gadā administrāciju Latgalē pārkārtoja, Daugavas provinci kopā ar Vitebskas un Polockas provinci
apvienoja jaundibinātajā Polockas guberņā.
Kopā ar Mogiļevas guberņu to apvienoja
Baltkrievijas ģenerālguberņā. Ar 1777.gada
ukazu tika likvidētas un to vietā nodibināja
vietniecības, kuras iedalījās apriņķos. Krāslava kā Daugavpils apriņķa sastāvdaļa ietilpa
Polockas vietniecībā. Līdz ar to Latgale vairs
nebija atsevišķa administratīva vienība, kāda
tā bija kopš 1677.gada. Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apriņķiem vairs nebija kopēja
pārvalde. 1796.gadā Krievijas ķeizars Pāvils I
atkal atjaunoja guberņas: Polockas un Mogiļevas vietniecību apvienoja, radot Baltkrievijas guberņu ar galvaspilsētu Vitebskā. 1802.
gadā tika nodibināta Vitebskas guberņa, kurā
ietilpa arī Krāslava.
Jauni pārkārtojumi notika 1823.gadā, kad
atsevišķās guberņas apvienoja un pakļāva ģenerālgubernatoram. Vitebskas guberņa kopā
ar Mogiļevu, Smoļensku un Kalugu (kādu laikuKalugas vietā Minska) veidoja vienu šādu
ģenerālguberņu. Tā pastāvēja līdz 1856.g. No
1865.g. līdz 1869.gadam atkal tika izveidota
ģenerālguberņa, kurā ietilpa Vitebskas, Viļņas, Kauņas un Grodņas guberņa.
Kā patstāvīgu administratīvu vienību Latgali atjaunoja tikai pēc neatkarīgās Latvijas
izveidošanas.
Informācija un foto no
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja

N.Ordas akvarelis. Krāslava. 1875.g.

Foto no Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja arhiva
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„PUTNU DIENAS,
ZEM MĀKSLAS SPĀRNA”
Šī gada 16.aprīlī Krāslava svinēs savu 90.dzimšanas gadadienu.
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar Krāslavas KN,
Krāslavas BJC, Mākslas skolu un novada domi rīko pasākumu „Putnu dienas, zem mākslas spārna”. Pilsētas skolas tiek aicinātas piedalīties šādās aktivitātēs, kuras norisināsies organizatoru vadībā.
„Visi putni skaisti dzied…” - darbošanās ar mālu, veidojot putnu figūriņas.
„Lai visiem ir mājas!” - būrīšu izgatavošana instruktora vadībā.
„Kur tu skriesi, vanadziņi?” – kustību un izzinošās rotaļas parkā.

„Cielaviņa gudra sieva” - erudīcijas
konkurss.
Pasākums notiks 16.aprīlī parkā (pie
kultūras nama).
Uz pasākumu mīļi aicinām:
9:30 Pirmskolu izglītības iestādes, kā

„MANAI KRĀSLAVAI – 90!”

arī Krāslavas pamatskolas 1.-2.kl.
11:00 Varavīksnes vidusskolas 1. –
8.kl.
13:00 Krāslavas pamatskolas 3.- 8.kl.
Labākie un aktīvākie tiks apbalvoti šī
gada 4.maijā pasākumā „ Cildens mans
novadiņš”
Eduards Danovskis,
Krāslavas pils kompleksa
apsaimniekošanas speciālists

16.aprīlī plkst. 10.00 PII „Pienenīte” notiks
Krāslavas novada pirmsskolas vecuma bērnu erudīcijas konkurss „Manai Krāslavai – 90!”. Piedalās
trīs 6-gadīgo bērnu komandas no PII „Pīlādzītis”,
PII „Pienenīte” un Varavīksnes vidusskolas (pirmsskolas grupa).
ŽŪRIJĀ: Inga Kavinska un Anna Bartuša. Dalībnieki tiks apbalvoti (sponsora atbalsts - Krāslavas
novada dome). Konkursā vajadzēs veikt praktiskus
un radošus uzdevumus, atbildēt uz jautājumiem par
Krāslavas tēmu.
Jeļena Vorošilova,
konkursa organizatore

1923.gada 16.aprīlī Latvijas Valsts prezidents Jānis Čakste parakstīja likumu par pilsētas tiesību
piešķiršanu Krāslavas miestam. No 16.aprīļa Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā skatāma izstāde „Krāslavas uzņēmumu vēsture ”, kas veltīta pilsētas jubilejai. Tā ir ļoti liela un svarīga tēma
pilsētas vēsturē. No tā, cik uzņēmumu ir pilsētā, bija atkarīga arī krāslaviešu labklājība.

„KRĀSLAVAS UZŅĒMUMU VĒSTURE”

Pēc 1.pasaules kara Krāslavā nebija lielu uzņēmumu.
Lielākā-saru fabrika, kur strādāja ap 200 cilvēku, pirms
Pirmā pasaules kara tika evakuēta uz Krieviju un vairs uz
Krāslavu neatgriezās.
1935.gadā Krāslavā dzīvoja 4276 iedzīvotāji. Tad Krāslavā bija 929 dzīvojamas ēkas, no tām 62 mūra, 844 koka, 23
jauktas. Dzīvokļu skaits ar elektrību - 327, ar ūdensvadu
– 6, dzīvokļu ar centrālo apkuri nebija. Krāslavā darbojās
telefonu stacija ar 100 numuriem. 1935.gadā krāslaviešiem
mājsaimniecībā bija 110 zirgi, 152 govis, 205 cūkas, 10
aitas. Pilsētas budžets 1935.g. – 95 220 LVL.
Pilsētā 1935.g. darbojās 372 tirdzniecības iestādes: pārtikas preču tirgotavas, koloniālpreces, labības tirgotava, olu
un dzīvo putnu tirgotava, siļķu un zivju tirgotavas, maiznīcas, gaļas un desu tirgotava, valsts degvīna un vīna tirgotava, alus noliktavas, lauksaimniecības mašīnas, velosipēdi
un radio tirgotava, deguta un trauku tirgotava, pulksteņu
un juvelirizstrādājumu tirgotava, dzelzs tirgotava, drogu
preču un kosmētikas preču veikals, manufaktūras, gatavu
apģērbu, galantērijas preču, ādu – apavu tirgotava, seglinieku tirgotava, dēļu un mēbeļu tirgotava, krāsu tirgotava,
māla trauku, lampu, stikla tirgotava, adītu preču tirgotava,
8 frizētavas, 3 pirtis, kino „Līgo”, 1 viesnīca, 7 traktieri un
tējnīcas.
1935.gadā pilsētnieki strādāja 299 rūpniecības iestādēs dzirnavās, maizes, baranku, macu ceptuvēs, košerdesu un
desu fabrikās, pienotavās, eļļas spiestuvēs, vērptuvēs, vilnas kārstuvē, vadmalas veltuvē un krāsotavā, zeķu darbnīcā, ādu ģērētavās, zāģētavās, koku apstrādes uzņēmumos,
terpentīna un koka darvas tecinātavā, saru atkritumu apstrādes darbnīcā, 11 smēdēs un elektrostacijā. Katru trešdienu un piektdienu darbojās tirgus, katra mēneša 10.datumā un svētku dienās notika gadatirgi.
Brāzmainie 1940.-tie gadi izmainīja visu pilsētas dzīvi
līdz pamatiem, izsvītrojot vecas vērtības, izsijājot krāslaviešus pa divām frontēm, izsūtot uz spaidu darbiem Vācijā un Gulagā, jo bija gan 1941.gada jūnijs, gan 1949.gada
marts, bija arī 1944.gads, kad daudzi devās bēgļu gaitās.
Pēc 2.pasaules kara Krāslavā sāka atvērt dažādus uzņēmumus, sākumā tie bija nelieli arteļi, vēlāk - fabrikas un
rūpnīcas. Izstādē „Krāslavas uzņēmumu vēsture” var iepazīties ar nozīmīgāko uzņēmumu vēstures lappusēm. No
1948.gada sāka darbu Krāslavas remontu un celtniecības
iecirknis. Tad tur strādāja 70 strādnieki, bet 1965.gadā jau
290 strādnieki. 1958.gadā RCI uzcēla 3 lielas dzīvojamās
mājas Krāslavā Maskavas ielā (pašlaik Rīgas iela), 1961.
gadā - dzīvojamās mājas Matrosova ielā (pašlaik Baznīcas), jaunu ugunsdzēsēju biedrības ēku, Dagdas kultūras
namu, komunālo uzņēmumu kombināta ēku Krāslavā, pirti. 1964.gadā pabeidza Aulejas, Šķeltovas, Skaistas, Baltiņu un Piedrujas skolu celtniecību. 1965.gadā uzcēla kinoteātri Krāslavā, dzīvojamās mājas un piebūves.
1948. gadā tika atvērta Krāslavas tipogrāﬁja Nr.34.
1959., 1960.g. tika uzbūvēti iesiešanas cehs un papīra no-

liktavas, 1963.gadā uzbūvēja linotipa cehu un iegādājās
divus linotipus: krievu un latviešu. Rajona avīze tika izdrukāta 5-6 stundās no rīta, ar rokām saskaitīta un no rīta
piegādāta uz pastu.
1954.gadā dibināta Krāslavas linu fabrika, kura ražoja
garo un īso linu šķiedru. Galvenais fabrikas produkcijas
patērētājs tajā laikā bija Jelgavas linu pārstrādes kombināts
un Rēzeknes virvju fabrika.
1955.gadā pilsētā bija viens pasažieru autobuss, kas sākumā apkalpoja maršrutus Krāslava-Krāslavas stacija, vēlāk-Krāslava-Grāveri. Autoostas nebija, autobuss piestāja
uz ielas. Krāslavas pilsētas autoosta tika atvērta 1960.gadā
1.augustā. 1964.gadā bija jau 5 pasažieru autobusi, kas mēnesī apkalpoja, apmēram, 36000 pasažieru. 1965.gadā no
Krāslavas autoostas katru dienu kursēja 47 autobusi.
Krāslavas kokapstrādes rūpnīca dibināta 1966.gada
1.aprīlī. Rūpnīcā strādāja apmēram 206 cilvēki. Mēbeles
gatavoja no oša, sarkankoka, buka, lazdas, makadamijas
koksnes. Uzņēmums ražoja pakaramos, vannas skapīšus,
ēdamgaldus, tualetes spoguļus, grāmatplauktus, televizoru
un radiogaldiņus, grāmatplauktu sekcijas. 1966.gadā rūpnīca saražoja: 18000 galdu, 7000 tualetes spoguļu, 8000
televizoru galdiņu, 1800 grāmatplauktu.
1970.gada 29.decembrī nodota ekspluatācijā Krāslavas
sausā piena rūpnīca. Kombināts diennaktī pārstrādaja 100
tonnas piena, saražoja 3,5 tonnas piena pulvera un 5-6 tonnas sviesta. 60% sviesta izmantoja vietējie iedzīvotāji, 40%
sūtīja eksportam uz Čehiju, Vāciju, Poliju. 1974.gadā tika
saražots: 2368 tonnas sviesta, 34 tonnas pilnpiena produkta, 1073 tonnas sausā piena, 1226 tonnas sausā vājpiena,
382 tonnas biezpiena, 172 tonnas kazeīna.
1971.gada 2.janvārī dibināta šūšanas fabrikas „Latvija”
ﬁliāle Nr.5 Krāslavā. Šūšanas fabrika ražoja daudzveidīga sortimenta izstrādājumus: bērnu mēteļus, lietus mēteļus, džinsu kostīmus, pusmēteļus u.c. 1975.gadā saražoja
81730 bērnu mēteļu, 22132 lietus mēteļus, 80631 vīriešu
džinsu kostīmu, 9250 sieviešu džinsu kostīmu. Saražoto
produkciju transportēja uz dažādām pilsētām: Irkutsku,
Čeļabinsku, Pleskavu, Barnaulu, Karagandu,
Čimkentu u.c.
Krāslavas maizes kombināts dibināts 1972.
gadā Krāslavas rajona un pilsētas iedzīvotāju
vajadzībām. Kombinātā cepa rupjmaizi, baltmaizi un smalkmaizītes. Diennaktī izcepa septiņas tonnas maizes un baltmaizes produktu.
Izstādē var redzēt arī tā laika Krāslavas uzņēmumu ražoto produkciju, etiķetes un citus
interesantus un pat unikālus eksponātus.
Liela izstādes nodaļa ir veltīta Krāslavas
mūsdienu uzņēmumu darbībai: A/S „Krāslavas
piens”, A/S „Nemo”, SIA ”Krāslava D”, SIA
„Krāslavas avots”, SIA „Zalers”, SIA „GSK”,
SIA „Tehnika-R”, SIA „Duglāzija”, SIA „Megamēbeles”, IK „M.Dorožko”, SIA „IV Plus”

u.c.
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs izsaka
pateicību visiem krāslaviešiem un uzņēmumu vadītājiem,
kas sniedza palīdzību izstādes veidošanā. Izstāde „Krāslavas uzņēmumu vēsture” darbosies līdz gada beigām, un ir
paredzēts to papildināt ar citiem eksponātiem.
Cienījamie krāslavieši, ja jūsu īpašumā ir fotogrāﬁjas,
dokumenti, priekšmeti vai interesanti stāsti, kas saistīti ar
mūsu uzņēmumu darbību un kurus jūs varat uzdāvināt muzejam, lūdzam sazināties ar muzeja darbiniekiem pa tālruni: 65623586.
Alla Lomanovska,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
krājuma glabātāja

6 Kraslavas V

ESTIS

KULTŪRA

„VELTĪJUMS KRĀSLAVAI”
No 2013. gada 10. aprīļa līdz 5. jūnijam
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā skatāma Ingūnas Levšas 6. personālizstāde
„Veltījums Krāslavai”. Izstāde veltīta pilsētas un ģimnāzijas jubilejai.

18. aprīlī plkst.13.00 Krāslavas kultūras namā
notiks bijušo lauksaimniecības speciālistu tikšanās un atpūtas vakars.
Lūdzam paņemt līdzi groziņus.
Organizatoru tālruņi: 25488776, 29111637.

DEJU SKATES REZULTĀTI
Svētdienā kultūras namā notika XXV Vispārējo latviešu Dziesmu
un XV Deju svētku Deju kolektīvu skate. Skatē piedalījās Krāslavas
un Dagdas novadu (Krāslavas deju apriņķa) 9 deju kolektīvi, virsvadītāja Valda Timule.

Ingūna ir dzimusi Krāslavā un savas mākslinieciskās
gaitas uzsākusi Krāslavas mākslas skolā, šobrīd māksliniece studē Latvijas Mākslas akadēmijas Vizuālās
mākslas nodaļas Tekstilmākslas apakšnozares 2. kursā.
Izstādē skatāmie darbi pārsvarā ir graﬁkas un abstrakcijas izteikti piesātinātos toņos. Lielākā daļa darbu ir
tapuši 2012. gadā, kas Ingūnai ir bijis ļoti radošs. Iedvesmu šiem darbiem māksliniece ir smēlusies gan ceļojot, gan piedaloties dažādos starptautiskos projektos,
gan ietekmējoties no literārajiem darbiem un austrumu
garīgajām praksēm.
2012. gadā projektā „Baltic Training programme”
ietvaros Ingūna apmeklēja teorētiskos seminārus un
apmācības Narvā (Igaunijā) un vēlāk izgāja trīs nedēļu
praksi Stokholmā tekstilmākslinieces Susanne Henriques darbnīcā. Projekta ietvaros tika izstrādāts skaņu
absorbējoša tekstila dizaina ražošanas biznesa plāns
uzņēmumam, tas tika prezentēts Tallinā. Savukārt
Eiropas mūžizglītības programmā „Grundtvig”, kas
notika Turcijā, māksliniece pētīja un praktiski veidoja tradicionālo turku mākslu. Projekta izskaņā Ingūna
piedalījās starptautiskajā radošās darbnīcas kopizstādē
„Elegant Anatolian Art: Turkish Lace Works” Valsts
izglītības direkcijas telpās pilsētā Çan, Çanakkale
(Turcijā). Kā jau tika minēts, iepriekšējais gads Ingūnas radošajā daiļradē ir bijis piesātināts ar dažādiem
projektiem - jūnija izskaņā, jūlija sākumā māksliniece devās uz Starptautisko tekstila simpoziju „Baltic”
Nidā (Lietuvā), kura ietvaros piedalījās izstādē „Baltic
Bodies and Textiles” Nidas mākslas rezidencē – Nidos
meno kolonija. Rudenī Ingūna ar autostopu devās ceļojumā uz Franciju, kura laikā tika vākti Latvijas dabai
netipiski kukaiņi un augu herbāriji, kuru motīvi vēlāk
tika transformēti melnbaltos tušas zīmējumos, kurus
šobrīd var aplūkot Krāslavas muzejā.
Māksliniecei ir ļoti liels prieks par muzeja piedāvāto iespēju izstādīt darbus savā dzimtajā pilsētā, vēl jo
vairāk tāpēc, ka tik reti sanāk atbraukt uz dzimtajām
mājām. Šis gads māksliniecei ir ne mazāk notikumiem
bagāts. Gada sākumā Ingūna nodibināja mākslas biedrību, kuras ietvaros izstrādāja un realizēja vērienīgo
Latvijas Mākslas akadēmijas 75. karnevālu „Labvakar,
dāmas un kungi”. 18. maijā, muzeju nakts ietvaros, būs
iespēja tikties ar mākslinieci un viņas domubiedriem
klātienē. Savukārt 20. maijā Ingūna dodas „Erasmus”
praksē uz 55. Starptautisko Venēcijas biennāli, kur koordinēs un administrēs Latvijas paviljonu.
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvs

Skati vērtēja žūrijas komisija:
žūrijas priekšsēdētājs - Jānis Purviņš,
Svētku Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” mākslinieciskais vadītājs, horeogrāfs, žūrijas locekļi -Maruta Alpa, Latvijas Nacionālā kultūras centra dejas
mākslas eksperte, Svētku Deju lieluzveduma „Tēvu laipas” projekta vadītāja, Rolands Juraševskis, Svētku virsvadītājs, Gunta Bāliņa, Latvijas Kultūras
akadēmijas asociētā profesore, Latvijas
Nacionālās operas pedagoģe, repetitore, Gunta Skuja, Svētku virsvadītāja, horeogrāfe, Gunta Raipala, Svētku
virsvadītāja, Zanda Mūrniece, Svētku
virsvadītāja, horeogrāfe.
Skates rezultāti
Vidējās paaudzes grupa
Kvalitātes grupa: E
Dagdas novada Andzeļu Tautas nama
deju kopa „Eži”, vadītājs Aivars Platacis, 37,4 punkti, II pakāpe.
Krāslavas Kultūras nama vidējās pa-

audzes deju kolektīvs „Jautraviņa”, vadītājs, Jāzeps Ornicāns, 41,2 punkti, I
pakāpe.
Jauniešu grupa
Kvalitātes grupa: C
Dagdas novada Šķaunes Tautas nama
deju kolektīvs „Dancary”, vadītāja Natālija Sprukte, 33,5 punkti, III pakāpe.
Krāslavas novada Izvaltas Tautas
nama deju kolektīvs „Rudņa”, vadītāja
Ligita Pelnika, 35,4 punkti, II pakāpe.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Jumis”, vadītāja Ingrīda Grišāne, 37,7 punkti, II pakāpe.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Zīlēni”, vadītāja Ingrīda Grišāne, 38,6 punkti, II pakāpe.
Kvalitātes grupa: B2
Krāslavas Valsts ģimnāzijas deju kolektīvs „Rakari”, vadītāja Valda Timule, 45,0 punkti, I pakāpe.
Dagdas Tautas nama Tautas deju ansamblis „Dagda”, vadītāja Rita Vaišļa,

46,1 punkts, I pakāpe.
Kvalitātes grupa: B1
Krāslavas Kultūras nama deju kolektīvs „Raita”, vadītāja Valda Timule,
53,9 punkti, I pakāpe.
Inga Kavinska,
Elvīras Škutānes foto

EIROPAS PILSOŅA
LIELIE LASĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ
2013.gads ir Eiropas Pilsoņu gads, visā Eiropā notiek pasākumi,
kas veltīti Eiropas pilsoņu tiesībām, vēlmēm, sasniegumiem un
sapņiem.
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
nolēma pievērst uzmanību vismazākajiem pilsoņiem, par kuriem dažreiz visi
aizmirst, nododoties nopietnām tēmām,
taču nekad nedrīkst aizmirst, ka mūsu
pilsētu, novadu, valsti un arī Eiropu
reprezentēs un veidos tieši bērni, kas
pagaidām nespēj sniegt savu artavu nopietnu procesu risināšanā, bet noteikti to darīs nākotnē. Lai mūsu nākotne
būtu spožāka un bērni, Eiropas pilsoņi,
būtu atraktīvāki un zinošāki, ir jāstrādā ar viņiem no bērnības. Patiesībā jau
pietiek ar mazumiņu, galvenais ir radīt
zinātkāres dzirksteli bērnos, mazu devu
azarta, kas liks interesēties un attīstīties
turpmāk pašiem. Tieši tādēļ Krāslavas
novada centrālā bibliotēka rīkoja lasīšanas svētkus, kuros bērniem bija iespēja
paspīdēt ar savu radošumu, dalīties ar
savām pārdomām un vēlēties iegrimt
nenoliedzami attīstošajā nodarbē – lasīšanā arī turpmāk.
27.martā Krāslavas kultūras namā
Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrijas ekspertus un visus, kam patīk lasīt, mīļi sagaidīja Karlsons ar Pepiju Garzeķi un
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
bibliotekāri.
Pasākuma dalībniekus sirsnīgi sveica
novada izglītības un kultūras nodaļas
vadītāja Lidija Platonova un uzsvēra,
ka mācīšanas procesā lasīšanas loma
ir neaizstājama, jo tā veicina gan ﬁzikas, gan matemātikas un jebkura cita
mācību priekšmeta veiksmīgu apguvi.

Prieks, ka šogad ir audzis lasīšanas projekta dalībnieku skaits - 451 eksperts
no mūsu abu novadu 22 bibliotēkām.
Visradošākie Dagdas un Krāslavas
novadu lasītprieka vēstneši sagādāja
skaistus apsveikumus skatītājiem.
Bērni no pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte” atgādināja mums, ka
mīlestības sākums uz grāmatu slēpjas
agrīnā bērnībā, kad māmiņas un vecmāmiņas lasa pasakas un dzied šūpuļdziesmas.
Skaistas pamatskolas 1.klases skolēni ar skolotāju Mariju bija ļoti atsaucīgi
lasītāji. Uzsverot burtu nozīmi, pirmo
reizi skandināja dzejoļus un dziedāja
dziesmiņas uz lielās kultūras nama skatuves.
Pieredzes bagātie eksperti un radošu
darbu rakstītāji no Krāslavas pamatskolas veltīja skatītājiem jauku inscenējumu par godu Krāslavas 90. gadu jubilejai, akcentējot piecu tautību draudzīgu
sadarbību.
Projekta grāmatu izlase veicināja
vienotību, integrāciju. Dažu autoru tulkojumus latviešu valodā varēja lasīt un
apspriest gan poļi, gan krievi, baltkrievi, lietuvieši un ebreji.
Mēs esam pateicīgi Krāslavas gr.
Plāteru v.n.poļu pamatskolas skolēniem par mīļu melodisku apsveikumu
poļu valodā.
Mūs priecēja
izteiksmīgs bērnu
apsveikums no Dagdas novada. Bija
jūtams, ka bērnu skolotāja Lidija Kar-

tenko ar sirdi un dvēseli pati piedalījās
vecāku žūrijas darbā.
Gudrus vārdus izteica māmiņa Vita
Valtere, kura piedalījās Lielajos lasīšanas svētkos Ķīpsalā. Viņu pārsteidza
tas, ka grāmatu izdevniecības Latvijā ražo tik lielu skaitu grāmatu angļu
un citās svešvalodās. „Bērni, izraisiet
lielāku interesi par grāmatu lasīšanu
dzimtajā valodā, lai mēs varētu saglabāt savu identitāti mūsdienu grāmatu
izdošanas industrijā!”
Talantīgā meitene no Indras vidusskolas Ieva Jokste priecēja skatītājus ar
savu uzstāšanos latgaļu valodā, un mēs
sapratām, ka, lasot grāmatas, pierodam
arī skaisti un izteiksmīgi runāt.
Oriģinālais apsveikums no Varavīksnes vidusskolas ierosināja skatītājus
izlasīt kādu grāmatu no Bērnu/Jauniešu
žūrijas kolekcijas.
Gudrie, labie bibliotekāri aicināja
aktīvi apmeklēt bibliotēkas, jo, kā teica Vilis Plūdonis: „Grāmatas ir gaisma.
Kas tiecas pie gaismas, tam jāpieķeras
grāmatām ar visu sirdi un dvēseli.”
Visčaklākajiem lasītājiem Daugavpils teātra aktieri uzdāvināja savu
priekšnesumu- fragmenta inscenējumu
no Džordi Sjerra i Fabra grāmatas „Kafka un ceļojošā lelle”.
Pasākuma organizatori un lasīšanas
eksperti pateicas par ﬁnansiālo atbalstu
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centram un Krāslavas novada domei.
Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NCB
bērnu literatūras nodaļas vadītāja
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izglītība
KRĀSLAVAS MŪZIKAS
SKOLA AICINA
2013./2014. m.g.
IEGŪT PROFESIONĀLĀS
IEVIRZES MŪZIKAS
IZGLĪTĪBU
šādās izglītības programmās:
klavierspēle - no 6.g.-8.g.,
vijoļspēle - no 6.g.-8.g.,
ﬂautas spēle, klarnetes spēle,
saksofona spēle - no 8.g.-12.g.,
akordeona spēle - no 8.g.12.g.,
ģitāras spēle - no 8.g.-12.g.
Pieteikumu reģistrēšana un
dokumentu pieņemšana notiek

līdz 22.aprīlim no plk
st.13.00-18.00.
Uzņemšanas eksāmeni š.g.
22., 23.aprīlī plkst.18.00.
25.aprīlī plkst.17.30 - koncerts jaunuzņemtajiem audzēkņiem un viņu vecākiem. Nepieciešamie dokumenti:
vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz vietas),
izziņa par veselības stāvokli,
dzimšanas apliecības vai pases kopija.
Uzziņas pa tālr. 65622408.
Adrese: Rēzeknes ielā 4,
Krāslava, LV-5601.

IESPĒJAS PILNVEIDOTIES

Mūsdienās nākas dzirdēt, ka jauniešiem, īpaši Krāslavā, bieži vien
ir problēma, kā un kur pavadīt savu brīvo laiku, tādēļ rodas situācija,
ka brīvais laiks tiek pavadīts nelietderīgi, kā arī šādos gadījumos
jaunieši bieži vien iesaistās apšaubāmās kompānijās. Uzskatu, ka
jaunieši, kas vēlas sevi pilnveidot, vienmēr atradīs iespēju to darīt.
Tā arī notiek ar jauniešiem, kas, iesaistoties jaunsargu kustībā, vēlas
savu dzīvi padarīt interesantāku, jo šeit tiek dota iespēja savu brīvo
laiku izmantot lietderīgi, attīstot dažādas prasmes, iemaņas un savu
personību kopumā.
Mūsu vienībā notiek dažādas aktivitātes: ekskursijas, konkursi, atpūtas pasākumi, pārgājieni, kur mēs popularizējam veselīgu dzīvesveidu. Viens no šādiem pārgājieniem notiek agrā pavasarī, kad mēs
dodamies divu dienu pārbaudījumā uz mežu. Jāsaka, ka esmu gandarīts par to, ka ar katru gadu dalībnieku šajā pārgājienā kļūst vairāk.
Piemēram, pagājušajā gadā šādā pārgājienā gāja tikai 8 jaunsargi,
savukārt šogad (22.- 23.martā) pārgājienā piedalījās jau 17 jaunieši.
Protams, tas ir liels pārbaudījums katram, jo pārgājieni vasarā – tas
ir pierasti un pieņemami, bet tad, kad apkārt ir sniegs, tas jau ir izaicinājums sev, tas ir pārbaudījums paaugstinātas slodzes apstākļos,
tā ir māka sadarboties, ieraudzīt un palīdzēt, sajust un mācēt sniegt
atbalstu savam komandas biedram.
22.martā plkst.9.00 mēs pulcējāmies savā noliktavā, lai izplānotu, kādus produktus un cik daudz pirksim, sakārtotu līdzpaņemšanai
telti, guļammaisus, sakārtotu mugursomas, paņemtu katliņus, lukturīšus un citas pārgājienā nepieciešamās mantas. Prieks, ka jaunieši
jau praktiski spriež, ko no mantām ņemt un bez kā var iztikt – jo
visas mantas jānes pašiem mugursomās, un, ejot garāku ceļa posmu,
liekais smagums liek par sevi manīt.
Mežā nometnes vietu sākām ierīkot ap plkst. 16.00, jāpiebilst, ka
uz to laiku no mājām līdzpaņemtās maizītes jau bija notiesātas. Tad
veidojām ugunskura vietu, gatavojām malku, jo sildīties vajadzēja
visu nakti, kā arī pašiem vajadzēja gatavot launagu, vakariņas, brokastis un pusdienas.
Kad šie darbiņi bija padarīti, tika organizēti dažādi pārbaudījumi jauniešiem, kad nodarbībās apgūtās teorētiskās zināšanas bija
jāpielieto praktiski: lauku kaujas iemaņas, maskēšanās, ugunskura
veidi, ekipējuma sagatavošana atbilstoši uzdevumam, laika apstākļiem un apvidum, dažādi ﬁziski pārbaudījumi, kā arī prasme strādāt
komandā.
23.marta rītā modāmies plkst.7.00, gatavojām brokastis, pēc
brokastīm turpinājās dažādi ﬁziskie un teorētiskie pārbaudījumi,
vēlāk pusdienojām, kārtojām nometni, katrs savu mugursomu un
devāmies mājup.
Pārgājienā, vērojot jauniešus, priecājos par to, ka viņi ir atklāti,
sirsnīgi, pretimnākoši, palīdz un pamāca viens otru, un pārliecinājos,
ka šie jaunieši (īpaši tie, kas jaunsardzē darbojas jau vairākus gadus)
savā dzīvē jau daudz ko ir apguvuši un māk saturīgi pavadīt savu
brīvo laiku, viņi ir gatavi iesaistīties dažādās aktivitātēs, palīdzēt
līdzcilvēkiem un, ja nepieciešams, sniegt pirmo palīdzību.
Saku paldies vecākiem, kas uzticējās man un ļāva saviem bērniem
piedalīties šajā ziemīgajā pārgājienā.
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors

MODERNIE PIEVILCĪBAS MAGNĒTI –
AHHAA, 4D UN AURA

Vai vēlaties pārsteigt bērnu? Brauciet uz
Tartu - Baltijas valstu lielāko zinātņu AHHAA centru Igaunijā! Krāslavas un Izvaltas
pamatskolas skolēni savu skolotāju vadībā
21. un 22.martā apmeklēja Igaunijas pilsētu
Tartu.

Tartu Zinātnes centrs AHHAA aizraujošā veidā iepazīstina ar zinātni un tehnoloģijām. AHHAA centra
būtība ir radniecīga „Heurekai” – ieinteresēt bērnus
un pusaudžus par zinātnes pasauli un zināšanu apguvi,
izmantojot jaunajai paaudzei tuvas metodes, kuru pamatā ir darbošanās, piedalīšanās atklājumos, izprašana.
AHHAA devīze ir: „Domāsim rotaļīgi!”
Piebraucot centram, mēs jau no tālienes ieraudzījām
sudrabainu bumbu uz jumta. Izrādās, ka tur atrodas
unikāls pilnas sfēras planetārijs, mēs redzējām miljoniem zvaigžņu gan virs galvas, gan mums visapkārt
– arī zem kājām. Dodoties kosmiskajā ceļojumā, apaļajā zvaigžņu teātrī Visumu palīdzēja iepazīt Japānas
izgudrotāja Takayuki Ohiras radītais projektors
„Megastar”, kas mums atļauj saskatīt pat vismazākās
Piena ceļa zvaigznes. Projektors „Megastar” ir iekļauts
Pasaules Ginesa rekordu grāmatā kā zvaigznēm
bagātākais projektors pasaulē.
Tartu AHHAA zinātnes centrā nedaudz vairāk kā 3000
kvadrātmetros atrodas trīs izstāžu zāles, kā arī eksponāti
uz balkoniem un foajē. Otrajā stāvā skolēniem bija iespēja
apskatīt ekskluzīvu medicīnas kolekciju, kuras vecākais
eksponāts ir saglabājies kopš 1803.gada.
Krājumu sāka veidot slavenais medicīnas
profesors Augusts Raubers 1890.gadā,
kurš ir dzimis Vācijā, bet darbojās
Tartu kopš 1896.gada. Profesora rūpīga
un prasmīga darba rezultātā kolekcijā
ir vairāki tūkstoši eksponātu. Izstāde
sniedza apskatu par visu cilvēka ķermeni.
Tur skolēni redzēja veselos orgānus,
kā arī preparātus ar dažādām slimības
pazīmēm.
AHHAA centrā piedalījāmies vēl
dažādās izzinošās atrakcijās: staigājām
pa spoguļu labirintu, braucām ar
divriteni pa trosi virs zāles, paši
izmēģinājām un apskatījām milzīgu

enerģijas mašīnu jeb Ņūtona ābeli, iemūžinājām
savu ēnu uz sienas, uztaisījām bildi ar sprāgstošu
gaisa balonu, ar liftu nonācām zemes dzīļu pasaulē,
izpētījām, ko īsti slēpj ūdens valstība. Mūs pārsteidza
tādas tehnoloģijas kā Hobermana lode un Šanhajas
māja, kura ar šķībām sienām un šķību grīdu pārbaudīja
mūsu vestibulārā aparāta darbību.
Zinātnes centrs AHHAA piedāvā aizraujošas
nodarbības, piedzīvojumus un noderīgas zinātniskā
darba iemaņas, kā arī dod iespēju patīkami pavadīt
laiku. AHHAA centrā skolēni atrada atraktīvu mācību
vidi un ieguva jaunas zināšanas. Lielākā daļa izstāžu
veidotas pēc metodes „rokas klāt”. Skolēni paši visu
sajuta un izmēģināja. Blakus AHHAA centram atrodas
ūdens atrakciju parks AURA. Apmeklējot AURu, mēs
izpeldējāmies baseinā, izmēģinājām ūdens atrakcijas.
Veltīt trīs stundas relaksācijai ūdens atrakciju parkā
patiešām ir vērts, bērni ieguva pozitīvas emocijas!
Dienvidu Tartu centrā (Lõunakeskus) darbojas 4D
kinoteātris. AHHAA 4D piedzīvojumu kino sniedza
iespēju izdzīvot patiesi aizraujošus piedzīvojumus.
Tur mēs jutāmies kā braucot pa „Amerikāņu kalniem”,
tomēr 4D efekts ir vēl spēcīgāks. Krēsls paātrina un
sagāž, sejā pūš vēja brāzma. Citiem vārdiem sakot,
4D piedzīvojumu kino burtiski ļāva mums izjust visus
efektus. Tie bija neaizmirstami iespaidi!
Jelena Japiņa un Gunārs Japiņš,
Krāslavas pamatskolas skolotāji

ĢIMNĀZIJA CEĻĀ UZ JUBILEJU
2013.gads Krāslavas Valsts ģimnāzijai ir jubilejas gads.
90 gadi lielajai vēsturei laikam tomēr ir salīdzinoši īss laika
sprīdis, bet konkrētai skolai tas ir laika posms, kurš pilns dažādām atmiņām, gan patīkamām, gan sāpīgām.
Lielai daļai krāslaviešu skolas
gaitas noteikti saistās ar ģimnāziju. Tāpēc lielās jubilejas gaidās ir
patīkami kavēties atmiņās, izstaigājot vecās skolas takas un satiekot
bijušos skolas biedrus. Šajos gados
skolā gan politisku, gan vēsturisku,
gan vienkārši cilvēcisku peripetiju
ietekmē ir notikušas daudzas un dažādas pārmaiņas.
Katra jubileja un pienācīga gatavošanās tai ir devums skolas vēstures atmiņu saglabāšanai un atstāšanai nākamajām paaudzēm. 90
gadu laikā skola vairākkārt mainīja
nosaukumu, bet 2008.gadā par teicamiem panākumiem skolēnu sagatavošanā izlaiduma eksāmeniem
un rezultātiem centralizētajos eksāmenos skola ieguva Valsts ģimnāzijas nosaukumu.
Ar lepnumu un gandarījumu varam atskatīties uz panākumiem, kas
gūti pēdējo gadu laikā. Noslēdzot

Draudzīgā aicinājuma balvas desmitgadi, esam ierindojušies 8. vietā
visu republikas pilsētu skolu grupā.
Tik labs rezultāts ir panākts, pateicoties labiem rezultātiem valsts
olimpiādēs dažādos mācību priekšmetos un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs.
Mēs lepojamies ar saviem skolēniem un skolotājiem, kuru kopdarbs dara mūsu ģimnāziju pazīstamu novadā, reģionā un valstī.
Katru mācību gadu mūsu skolēni
ar panākumiem startē valsts olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, iegūstot
godalgotas vietas, kas apliecina,
ka mūsu skola ar lepnumu var nest
Valsts ģimnāzijas nosaukumu.
Arī šis mācību gads nav izņēmums. Valsts olimpiādēs veiksmīgi
startē Evelīna Puzo (12.klase) – 2.
vieta matemātikā (sk. I. Papsujeviča), 3. vieta vēsturē (sk. V. Na-

livaiko), atzinība bioloģijā (sk. L.
Malahovska), 2. vieta atklātajā angļu valodas olimpiādē (sk. L. Kolosovska)
Aivars Dunskis (9.klase) – 2. vieta bioloģijā (sk. L. Malahovska)
Agita Jaunmuktāne (12.klase)
- 1. vieta atklātajā angļu valodas
olimpiādē (sk. Ļ. Makareviča)
Samanta Sozvirska (7.klase) – atzinība reģionālajā latviešu valodas
olimpiādē (sk. A. Jakovele)
Skolēni ar interesi un labiem panākumiem darbojas arī interešu izglītībā.
Ar panākumiem skolā nu jau vairākus gadus pēc kārtas darbojas debašu klubs „Sokrāts”. Ģimnāzijas
debatētāji ir vairākkārtējie Latgales reģiona debašu turnīru uzvarētāji, šī mācību gada 1. semestrī 1.
vietu ieguva debatētāju komanda:
Biruta Daņiļeviča, Anna Lisenoka
un Evelīna Puzo. Šī komanda arī
nacionālajos turnīros ir vieni no labākajiem.
(Turpinājums 8.lpp.)
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ĢIMNĀZIJA CEĻĀ UZ JUBILEJU
(Turpinājums, sākums 7.lpp.)
No 90 debatētājiem Nacionālajā
turnīrā Anita Rukmane (12. klase)
un Evelīna Puzo (12. klase) ir 6
labāko republikas debatētāju vidū.
Jau ir ierasts, ka dažādos konkursos godalgotās vietas iegūst
mūsu pašdarbības kolektīvi - koristi un dejotāji. Arī šobrīd nu jau
zināms, ka visi mūsu deju kolektīvi „Jumis” (10.kl. skolēni), „Zīlēni” ( 8. -11. klašu skolēni), „Rakari” (11. -12. klašu skolēni) šovasar
dosies uz Dziesmu un deju svētkiem, jo, 7.aprīlī piedaloties deju
kolektīvu skatē, „Rakari” (sk. V.
Timule) ieguva 1. pakāpes diplomu, bet „Jumis” un „Zīlēni” (abus
kolektīvus vada sk. I. Grišāne)
ieguva 2. pakāpes diplomu. Jāpiebilst, ka arī bijušie ģimnāzisti vēl
joprojām labprāt sanāk uz mēģinājumiem, un, piedaloties skatē,
ieguva tiesības dejot Dziesmu un
deju svētkos.
Nu jau 6 gadus skolā darbojas
teātra sporta pulciņš „Vārna”, ko
vada skolotāja D. Andžāne. Pulciņa dalībnieki novada literāro
uzvedumu skatē ieguva 1. vietu,

bet reģionālajā skatē – 3. pakāpes
diplomu.
2012. gadā skolas mazpulcēni
skolotājas R. Vešteres vadībā Latgales forumā ieguva 2 atzinības.
Aivars Dunskis –atzinību un galveno balvu par projektu „Graudaugu audzēšana”, bet 11. klases
skolēns Jānis Korlāns – atzinību
un balvu par projektu „Trušu audzēšana”.
Šajā mācību gadā skola piedalās
starptautiskajā „Comenius” projektā kopā ar vēl 9 Eiropas valstu
skolām. Mūsu skolas delegācija
jau ir pabijusi Turcijā (2012. gada
oktobris) un šogad Rumānijā, kur
veiksmīgi prezentēja savu valsti
un skolu. Šovasar projekta ietvaros gaidīsim ciemiņus arī mūsu
skolā.
Lai skolēni varētu pilnvērtīgi
demonstrēt savas zināšanas novadā, reģionā, valsts līmenī, ir pašsaprotami, ka skolotājiem ir nemitīgi jāpilnveido sava profesionālā
izaugsme. Šobrīd skolotāja augsto
5.kvaliﬁkācijas pakāpi ir ieguvuši
4 skolotāji, 4. kvaliﬁkācijas pakāpi – 11 skolotāji. Lai skolotājs

varētu turēt laikam līdzi, sevis
pilnveidošana un izglītošana norit
visu laiku.
Skolas vārdu daudzināt noteikti var un vajag ar panākumiem,
bet kas gan mēs būtu, ja, sagaidot
lielo jubileju, mums nebūtu iespēju ielūkoties pagātnē. Un šeit
noteikti jāsaka milzīgs „paldies!”
mūsu ilggadējai muzeja vadītājai
skolotājai J. Gekišai, jo tikai viņas
vadībā muzeja materiālu krātuve
papildinās no gada uz gadu. To, ka
sakrāto atmiņu, materiālu, piemiņas lietu ir daudz, liecina arī tas,
ka skolotājas vadībā tika izdota nu
jau trešā grāmata par mūsu skolu. Tas ir milzīgs, apjomīgs, neizmērojams darbs, ko ikviens no
mums īpaši novērtē lielās jubilejas
priekšvakarā.
Aicinām visus skolas absolventus, draugus un vienkārši atbalstītājus nākt un piedalīties lielajā
skolas jubilejā, kas notiks šī gada
8. jūnijā.
Aija Jakovele un
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotājas

„MAMMADABA” PAPLAŠINA REDZESLOKU
Klubs „Varavīksne” arī 2013. gadā turpina aktivitātes projekta „Mammadaba” un
vides izglītības programmas „Izzini mežu”
ietvaros. Februārī zēni izgatavoja putnu
būrīšus un marta beigās izlika tos mežā.
Mūsu kluba dalībniekiem palīdzēja ļoti
gudrs un atsaucīgs tētis – Valērijs Gavrikovs.

Kopā ar zēniem viņš aizbrauca uz Krāslavas piepilsētas mežu (LVM teritorijā), paskaidroja un parādīja, kā pareizi izvietot putnu būrīšus kokos: tiem
jābūt cieši nostiprinātiem, tie nedrīkst brīvi kustēties
vai šūpoties vējā, būra nostiprināšanai labāk izmantot dzelzs stiepli, koka zari nedrīkst traucēt pielidošanu putnu būrim.
Zēni pārliecinājās par to, ka, izliekot putnu būrīšus, viņi palīdz putniem izdzīvot, nodrošinot putnus
ar papildu ligzdvietām.
Viena no projekta interesantākajām aktivitātēm ir
ekskursija uz „Mammadaba” objektu.
Kluba „Varavīksne” dalībnieki apskatīja vienu no
jaunākajām un modernākajām izstādēm Rīgā – „Iepazīsties, koks!”. Tā ir veltīta Latvijas meža nozarei
- no koku stādīšanas, mežu kopšanas līdz pat kokmateriālu pārstrādes brīdim. Mēs varējām uzzināt daudz
jaunas un interesantas informācijas, piemēram, kāpēc koka kuģu ēra nav beigusies, kāpēc „Porsche”
sporta automašīnām vajadzīgs Latvijas bērzs, kas
saista „Mercedes” un Latvijas mežu, kāpēc Zviedrijas karalim stabili uz kājām palīdz nostāvēt Latvijas
koks, kāpēc dēlis nav tikai lēts pusfabrikāts, bet izcils
galaprodukts, kāpēc Eiropā ir vairāk Latvijas mēbeļu
nekā pašā Latvijā.
Izstāde „Iepazīsties, koks!” atrodas Mežaparka estrādes iekštelpās, un mums tika prezentēts arī neparasts eksponāts - koka tērps, kas bija sagatavots par
godu popdīvas Lady Gaga koncertam Latvijā.

Futbola un basketbola laukumos

7.aprīlī, pēc vienas nedēļas ar Lieldienām saistītas pauzes, turpinājās
Krāslavas telpu futbola čempionāts.
Pirmās laukumā tikās divas no turnīra tabulas augšas gala komandām
– pretendenti uz zeltu Nr.1 „Krāslava” un turnīra debitanti „68/ALL IN”
komandas. Spēles favorīti – „Krāslava” rezultātu atklāja 6.minūtē, kad
precīzs sitiens padevās Igoram Murānam, uz ko viņu sāncenši atbildēja
ar diviem precīziem šī turnīra rezultatīvākā spēlētāja Edgara Ungura raidījumiem un nu jau krāslavieši – zaudētājos 1:2! Līdz puslaika beigām
„Krāslava” ne tikai izlīdzināja rezultātu, bet arī izvirzījās vadībā ar 4:2.
Otrajā puslaikā jau dominēja turnīra favorīti – komanda „Krāslava” , un
piecas minūtes pirms spēles beigām bija vadībā ar 7:2, tad Egars Ungurs
un Anatolijs Kižlo pa reizei sarūgtināja ļoti labi vārtos stāvošo Dmitriju
Jegorovu, bet līdervienība uz to atbildēja ar trim precīziem sitieniem,
rezultātā „Krāslavas” uzvara ar 10:4.
„Krāslava”: Vadims Atamaņukovs 5, Nikolajs Viļkeļs 3, Igors Murāns 1,
Guntars Raudive 1. „68/All in”: Edgars Ungurs 3, Anatolijs Kižlo 1. Otrā
spēle, kurā sacentās „DK Stars” un „XXL” komandas, beidzās ar tādu pašu
rezultātu kā pirmā - 10:4, taču šinī spēlē līdz pat spēles otrā puslaika vidum
uzvarētājs nebija skaidrs, un tablo rādīja, ka ir vienlīdzība - 4:4.
Astoņas minūtes līdz spēles beigām Edgars Jurčenoks ar precīzu sitienu izvirzīja savu komandu vadībā, pēc 3 minūtēm atkal Edgars un
Artūrs Glaudāns palielināja pārsvaru vēl par diviem punktiem. Punktu
šai spēlei pielika Imants Blaževičs, kurš vēl trīs reizes paspēja pārspēt
Dagdas vārtsargu.
„DK Stars”: Imants Blaževičs 5, Edgars Jurčenoks 2, Artūrs Glaudāns, Sergejs Smertjevs un Pāvels Pašņikovs – pa 1. XL (Dagda): Vjačeslavs Čumiks 3, Žanis Silinevičs 1.
Pēdējā šīs dienas spēlē tikās komandas, kuras teorētiski vēl varēja
pretendēt uz vietu pirmajā četriniekā – „Varavīksne” un „Krāslavas Jaunieši”. Pirmie vārtus guva „Varavīksnes” futbolisti. Ar precīzu sitienu
izcēlās Māris Murāns, taču pirmajā puslaikā mājinieki vairāk nespēja
iesist vārtus, bet viņu oponenti to izdarīja 5 reizes. Otrajā puslaikā valdīja līdzīga spēle, bet „Krāslavas Jaunieši” diezgan pārliecinoši novadīja
spēli līdz uzvarai – 7:3. „Krāslavas Jaunieši”: Andrejs Šlapins 5, Sandris Vitovs un Jevgēnijs Zeļenkovs pa 1. „Varavīksne”: Māris Murāns 2,
Dmitrijs Suško 1. Nākamās – pēdējās priekšsacīkšu spēles notiks 14.aprīlī. Pirmās spēles sākums plkst. 10.00.
Raitis Timma, novada sporta organizators

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic aprīlī dzimušos:

Zinaīdu Semjonovu, Soﬁju Petkūni, Ivanu Puzanovu, Vjačeslavu
Lukaševiču.
Šī diena lai ir skaistāka par citām,
Šī diena tikai viena gadā aust,
Lai spēka pietiek katram dienas rītam,
Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

MOBILAIS MAMOGRĀFS

Aprīlī kluba „Varavīksne” dalībnieki gatavosies meža stādīšanai un talkai, bet maijā cer iegūt
„Mammadaba” meistaru diplomus.
Izsakām lielu pateicību Vadima Bekiša, Iļjas Gavrikova, Edvīna Gurkovska, Leonīda Labecka, Edmunda Ludziša, Jevģēnija Moisejeva, Ričarda Pobudina, Artūra Purpiša ģimenēm, kas nodrošināja putnu
būrīšu izgatavošanu un izlikšanu mežā.
Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne,
kluba vadītāja

PII „Pienenīte” turpina uzņemt audzēkņus pirmsskolas grupās
no viena gada vecuma un obligātajā sagatavošanā skolai.
Atvērto durvju diena notiks 19. aprīlī plkst.10 00.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

1. aprīlī Rīgā, Viesturdārzā norisinājās sprinta un taku orientēšanās
sacensības „Lieldienu balva 2013”.
Invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Krāslava” biedri Vjačeslavs
Lukaševičs un Anatolijs Lebedoks godam pārstāvēja mūsu novadu šajās sacensībās. Vjačeslavs šobrīd ir Latvijas izlases kandidāts pasaules
čempionātam Somijā, Vuokatti pilsētā, kas norisināsies šī gada jūlijā.
Rezultātā - Vjačeslavs Lukaševičs ierindojās 1.vietā paralimpiskajā
grupā, bet Anatolijs Lebedoks sīvā cīņā izcīnīja 3.vietu.

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Sievietes tiek aicinātas veikt
krūšu izmeklējumus tuvāk savai
dzīvesvietai – „Veselības Centrs
4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 25. un 26. aprīlī, 27. un 28.
maijā pie Krāslavas slimnīcas,
Rīgas iela 159.
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja
pieraksta!Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli
no Nacionālā veselības dienesta
Valsts skrīninga programmas ie-

tvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma). Ar ģimenes vai ārstējoša
ārsta norīkojumu – izmeklējums
maksā Ls 2. Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR
MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr.
67142840 un 27866655.

Tauta saka, novēl, lai ir veselība. Šie vārdi kļūst par vērtību, kad
veselība liek manīt, ka kaut kas nav labi. Šajā sakarā gribu pateikt
patiesu un lielu paldies ārstam Valērijam Karpovam par profesionalitāti, rūpīgu un pacietīgu darbu, kuru viņš ieguldīja manas veselības
uzlabošanā. Panākumi ir paredzami tad, kad ir cilvēciska ieinteresētība un vēlme palīdzēt.
Patiesā cieņā, jūsu paciente Biruta Stivriņa
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

