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Karstās jūlija dienas bija kā radītas 
izbaudīt Latgales viesmīlību un iz-
garšot Latgales kulināro mantojumu. 
No 25. līdz 27. jūlijam biedrība „Lat-
gales kulinārā mantojuma centrs” 
kopā ar saviem biedriem uzņēma 
divas Turcijas delegācijas no Alan-
jas un Gaziantepas reģioniem. Šie 
reģioni, tāpat kā Latgale, ir Eiropas 
kulinārā mantojuma tīkla biedri.

Brauciens pa Latgali iesākās ar 
Šmakovkas muzeja un šmakovkas 
stāsta izziņu Daugavpilī, kā arī lat-

gaļu ēdienkartes nobaudīšanu resto-
rānā „Plaza”, kas atrodas viesnīcas 
„Park Hotel Latgola” 10. stāvā.

Otrā diena tika pavadīta Krāsla-
vas novadā un dabas parkā 
„Daugavas loki”. Z/S „Kurmī-
ši” saimnieks Ivars Geiba atklā-
ja dziedinošos noslēpumus, kas 
slēpjas ziedu pļavās. Savukārt īs-
tās latgaļu uzkodas tika nogaršo-
tas Krāslavas Amatniecības centra 
kulinārajā darbnīcā. Šeit viesus 
sveica arī Krāslavas novada paš-

valdības priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks. 

Keramiķa Valda Pauliņa māla 
darbnīcā tika izveidoti svilpavnieki, 
kas kļuva par ciemiņu pašu darinā-
tajiem suvenīriem. Bagātīgās pus-
dienas no vietējām izejvielām tika 
pasniegtas zirgu sētas „Klajumi” 
lauku restorānā. Tālāk ciemiņi devās 
meklēt laimi Indras Laimes muzejā, 
bet vakaru pavadīja vienā no skais-
tākajām Latgales vietām - atpūtas 
kompleksā „Lejasmalas” Lejas eze-
ra krastā. „Lejasmalas”, tāpat kā zir-
gu sēta „Klajumi” un Z/S „Kurmīši” 
ir vieni no pirmajiem Latgales kuli-
nārā mantojuma biedriem, kas tīklā 
darbojas jau 18 gadus.

Latgales izziņas brauciens turpi-
nājās Aglonas maizes muzejā, kurā 
sirsnīgā saimniece Vija Kudiņa pa-
stāstīja par latviešu un latgaļu mai-
zes godināšanas tradīcijām. Tālāk 
sekoja Daiņa Rakstiņa mājas alus 
„Kolnasāta” noslēpuma atklāšanas 
meistarklase un ekskursija mājas 
alus darītavā. Kā jau pienākas, atro-
doties Latgalē, viesiem tika parādīts 
Latvijas lielākais ezers Lubāns, un 

lauku tūrisma saimniecībā „Zvejnie-
ki” tika pasniegtas pusdienas ar zivju 
ēdieniem. Gunāra Igauņa mūzikas 
instrumentu muzejā viesi iepazinās 
gan ar plašu muzikālo instrumentu 
kolekciju, gan ar latviskām tautas 
dziesmām. Turpat atrodas arī „Balt 
Harmonia” šmakovkas muzejs. Die-
na noslēdzās ar pastaigu Ludzā, kas 
ir Latvijas senākā pilsēta, un vakari-
ņām restorānā „Lucia”.

Turcijas viesi, kuri attīsta vietē-
jās kulinārā mantojuma tradīcijas 
savos reģionos, bija pārsteigti par 
mūsu skaisto, zaļo dabu, nesteidzī-

go dzīvesveidu, Latgaļu viesmīlību 
un labsirdību. Mēs savukārt pastās-
tījām saviem viesiem par vienu no 
mūsu tūrisma saukļiem: Best en-
joyed slowly/Labākais tiek baudīts 
bez steigas! Tieši šis moto atspoguļo 
mūsu Latgaļu dzīvesveidu, ekolo-
ģisko dārzeņu un augļu audzēšanu, 
dabas tuvību, miermīlību, atsaucību, 
viesmīlību!

Biedrība „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”

www.kulinaraismantojums.lv 
Foto no biedrības arhīva

LATGALES KULINĀRĀ MANTOJUMA BIEDRI UZŅEM STARPTAUTISKOS VIESUS

Cienījamie skolotāji, vecāki un bērni! Sirsnīgi sveicu Jūs jaunajā mācību gadā!
Pēdējos gados ir nācies apgūt jaunas prasmes un zināšanas, ieguldot lielu darbu un pacietību. Lai viss iegūtais šajos gados 

palīdz darbā un mācībās, lai Jums šajā mācību gadā izdodas sasniegt nepieciešamos mērķus un ar prieku mācīt un mācīties!
Novēlu, lai jaunais mācību gads ienes pozitīvas emocijas, prieku bērnu acīs, 

bagātīgu zināšanu klāstu un daudz brīnišķīgu notikumu! 
Veiksmi, iedvesmu un optimismu, uzsākot jauno mācību gadu!

Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs  

Jurija Rogas foto
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Krāslavas novada pašvaldība 
paziņo par nodomu aizliegt ģenē-
tiski modifi cētu kultūraugu audzē-
šanu Krāslavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā uz 10 (desmit) 
gadiem.

Pašvaldība aicina iedzīvotājus 
līdz 2022. gada 27. septembrim 
izteikt viedokļus, priekšlikumus 
un iebildumus par aizlieguma no-
teikšanu ģenētiski modifi cēto kul-
tūraugu audzēšanai visā Krāslavas 
novada administratīvajā teritorijā, 
iesniedzot tos brīvā formā Krāsla-
vas novada pašvaldībā, 3. kabine-

tā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-
5601, Dagdas KAC,  Alejas ielā 
4, Dagdā, Krāslavas novadā, LV-
5674 vai jebkurā Krāslavas nova-
da pašvaldības pagasta pārvaldē, 
vai nosūtot uz elektroniskā pasta 
adresi:  dome@kraslava.lv.

IZSAKI SAVU VIEDOKLI

Kāda mūsu lasītāja pamanījusi, 
ka pilsētā pie privātmājām tiek iz-
likti iztukšošanai pārpildīti indivi-
duālie atkritumu konteineri. Vāki 
vaļā, maisi uz vāka, maisi blakus 
u.tml. Viņa jautā, ko dara atkri-
tumu mašīnas komanda ar šiem 
„pārpalikumiem”? Tarifā tas taču 
nav iekļauts, kas maksā par „lie-
kajiem” atkritumiem? 

Jautājumu adresējām SIA 
„Krāslavas nami” un saņēmām 
šādu atbildi: „Katram privātmā-
jas īpašniekam ir jābūt noslēgtam 
līgumam par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu atbilstoši viņa 
īpašumā esošā konteinera tilpu-
mam. 

Maksa par atkritumu apsaim-
niekošanu ir noteikta par vienu 
tonnu, norēķinu veikšanai tiek 
piemērots koefi cients pārejai no 
tilpuma uz svaru. Attiecīgi katrs 
privātmājas īpašnieks apmaksā 
par atkritumu izvešanu atbilstoši 
konteinera tilpumam un faktiskā 
izvešanas reižu skaita. 

Konteiners ar pusatvērtu vāku 
ir pieļaujams,  un tiks iztukšots, 
savukārt pārpildīts konteiners, kur 
vāks ir pilnīgi vaļā un atkritumu 
apjoms neļauj to pievērt, netiks 
apkalpots. 

Ja privātmājas īpašniekam ro-
das vairāk atkritumu, nekā ir 
paredzēts un esošajā konteinerā 
nepietiek vietas, SIA „Krāslavas 
nami” piedāvā iespēju iegādāties 
priekšapmaksas atkritumu mai-
sus. 

Priekšapmaksas atkritumu mai-
su cena ir 10.89 EUR par pieciem 
maisiem (maisu apjoms ir 80L un 
cenā ir iekļautas izmaksas par at-
kritumu izvešanu). Priekšapmak-
sas maisus var novietot pie saviem 
konteineriem atkritumu izvešanas 
dienā vai arī personīgi atvest un 
iemest tam paredzētajā konteine-
rā pie šķiroto atkritumu laukuma 
Latgales ielā 5, Krāslavā. 

Citi maisi, kas nolikti blakus 
konteineriem vai atrodas uz tā 
vāka, netiek savākti!”

PAR PĀRPILDĪTAJIEM 
KONTEINERIEM 

SIA „Krāslavas nami” informē, ka no 2022. gada 22. 
augusta līdz 2022. gada 4. septembrim uzņēmuma kase 
būs slēgta.

Lai netraucēti un droši veiktu 
Krāslavas pilsētas Rīgas ielas 
posma pārbūves darbus, ar šī 

gada 22. augustu slēgti automa-
šīnu stāvlaukumi pie Krāslavas 
poliklīnikas Rīgas ielā.

Pārbūves darbu rezultātā tiks 
izbūvēts jauns trotuārs no Lielās 
ielas līdz N. Rancāna ielai, ierī-
kots jauns apgaismojums, izvei-
dots jauns autostāvlaukums, kas 
būs pie transformatoru apakšsta-
cijas, tiks veikta braucamās da-
ļas asfaltbetona seguma pārbūve 
Rīgas ielai.

Atvainojamies par sagādāta-
jām neērtībām.

Vladimirs Bluss,
ceļu inženieris

Jura Rogas foto

UZSĀKTI RĪGAS IELAS POSMA PĀRBŪVES DARBI 

Kādam mūsu lasītājam radās jau-
tājums par Krāslavas pasta nodaļas 
darba laika izmaiņām (jautājumu var 
apskatīt šeit). Par to, kāpēc izmaiņas 
tika veiktas, pastāstīja Inga Raklins-
ka, Pasta tīkla departamenta Latgales 
reģiona vadītāja: 

„Pasta nodaļu darbalaiks visā val-
stī tiek noteikts atbilstoši reālajam 
pakalpojumu pieprasījumam un ie-
dzīvotāju vēlmei noteiktā laikā ap-
meklēt konkrēto pasta nodaļu.

Krāslavas pasta nodaļa kopš at-
vēršanas tirdzniecības centra telpās, 
Rīgas ielā 34, 2018. gadā sākotnēji 
strādāja arī sestdienās, jo bija vēro-
jams attiecīgs pieprasījums. Taču 
līdz ar Covid-19 pandēmiju klientu 
interese par pasta nodaļas apmek-
lējumu strauji samazinājās, un kopš 
2020. gada marta sestdienās pas-
ta nodaļu apmeklēja vien trīs-četri 
klienti. 2021. gada oktobrī, izvērtējot 
pakalpojumu pieprasījumu un fi nan-
šu rādītājus ilgstošā laika periodā 
sestdienās, tika pieņemts lēmums 
par Krāslavas pasta nodaļas darba-
laika izmaiņām, jo pasta pakalpoju-
mi klientiem sestdienās izrādījās ne-

vajadzīgi un attiecīgi nodaļas darbs 
sestdienās bija kļuvis nerentabls.

Krāslavas un Krāslavas novada 
 iedzīvotāji pasta pakalpojumus var 
saņemt arī pēc pieprasījuma savā 
dzīvesvietā. 

Pastnieks klienta dzīvesvietā 
nodrošina visus tos pasta pakalpo-
jumus, kas pieejami pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietā klātienē, kā 
arī citus Latvijas Pasta piedāvātos 
pakalpojumus: pasta sūtījumu nosū-
tīšana un saņemšana, pastmarku un 
aplokšņu iegāde, preses izdevumu 
abonēšana, naudas pārvedumu un 
pensijas saņemšanu, komunālo un 
citu rēķinu apmaksa, iemaksas un 
izmaksas no Pasta norēķinu sistēmas 
konta u.c. Universālais pasta pakal-
pojums – vēstuļu korespondences 
(vēstules, pastkartes, bandroles, sīk-
pakas) un pasta paku nosūtīšana un 
saņemšana – klienta dzīvesvietā iz-
maksā tikpat, cik pasta nodaļā.

Pasta pakalpojumus savā dzīves-
vietā iedzīvotāji var pieteikt, zvanot 
uz Latvijas Pasta Klientu centru: 
67008001, 27008001 vai rakstot - 
info@pasts.lv.”

PAR PASTA PAKALPOJUMU 
SAŅEMŠANAS IESPĒJĀM KRĀSLAVĀ

Biedrība „Sociālās attīstības aģen-
tūra „Pieci airi”” jau vairākus gadus 
veiksmīgi strādā ar vecāka gadagā-
juma cilvēkiem - senioriem. 2020. 
gada septembrī biedrība plānoja sākt 
īstenot kārtējo nodarbību ciklu - „Ga-
rīgās veselības veicināšanas un vese-
līga dzīvesveida popularizēšanas pa-
sākumi senioriem „Vitāls seniors”. 
Bet 2020. gadā projektā paredzētās 
aktivitātes nenotika valdības noteik-
to ar Covid-19 pandēmijas saistīto 
pulcēšanās ierobežojumu dēļ. Tos 
varēja sākt īstenot tikai 2021. gada 
septembrī. Pirmajā īstenošanas pos-
mā, 2021. gada rudenī, dalībnieku 
tikšanās notika attalināti - „Zoom” 
platformā, izmantojot interneta pie-
slēguma metodi, bet, samazinoties 
ar Covid-19 saistītajiem ierobežoju-
miem, nodarbības notika arī klātienē, 
Krāslavas novada Centrālās bibliotē-
kas telpās.

Projekta ietvaros tika veikti ga-
rīgo veselību veicinošie pasākumi 
divu kategoriju сilvēkiem. Viena no 
tām - Krāslavas novada iedzīvotāji 
vecumā virs 60 gadiem, kuri regulāri 
apmeklē neformālās izglītības kur-
sa „Senioru skola” nodarbības. Bet 
nozīmīga pasākumu daļa tika saga-
tavota ilgstošas sociālās aprūpes un 
sociālās rehabilitācijas iestāžu klien-
tiem (veco ļaužu pansionātu iemīt-
niekiem). Pasākumu cikla galvenais 
uzdevums – veselīga dzīvesveida 
popularizēšana, senioru dzīves kva-
litātes uzlabošana.

Pagājušā gada novembrī Krāsla-
vas ģimnāzijas psihologa Veltas 
Daņiļevičas piecas lekcijas notika at-
tālināti. Katru ceturtdienu tiešsaistes 
nodarbības platformā „Zoom” pie-
dalījās vidēji 16 cilvēki. Seniori bija 
priecīgi saņemt psiholoģes vērtīgos 
padomus, apspriest svarīgus jautāju-
mus par to, kā efektīvi komunicēt ar 
ģimenes locekļiem, kā var samazināt 
stresu un uzlabot psiholoģisko lab-
klājību, kādas ir laimes „tehnikas”, 
kuras var īstenot ikdienā u.c.. Lekto-
res sirsnīgums un atvērtība iekaroja 
klausītājus, tāpēc viņi izteica vēlmi 
tikties ne reizi vien.

Vienā no Veltas Daņiļevičas lek-
cijām notika projekta īstenošanas 
kvalitātes pārbaude, „Zoom” online 
nodarbībā viesojās Veselības mi-
nistrijas un Slimību profi lakses un 
kontroles centra speciālisti. Galve-
nie vērtētāju secinājumi: nodarbības 
vadītāja (lektore) spēj aktīvi iesaistīt 
dalībniekus nodarbības norisē; dalīb-
nieki ir aktīvi, ir redzams, ka dalīb-

nieki nodarbībās piedalās regulāri; 
ņemot vērā mērķauditorijas speci-
fi ku, sarežģītāka terminoloģija tika 
skaidrota dzimtajā valodā (krievu), 
bet tas netraucēja pasākuma kopējai 
norisei; nodarbības laikā sniegtā in-
formācija veicina paradumu maiņu, 
tādējādi veicinot sasniegtā rezultāta 
ilgtspēju un uzturēšanu; nodarbību 
var norādīt kā labās prakses piemē-
ru. Pasākumu cikla „Vitāls seniors” 
organizatori ļoti gandarīti ar augsto 
ekspertu novērtējumu!

Turpinoties nodarbību cikla īste-
nošanas gaitai, martā un aprīlī, izvēr-
tējot epidemioloģisko situāciju un 
ņemot vērā senioru biežākās veselī-
bas problēmas, vēl nebija iespējams 
novadīt lekcijas klātienē. Vieslekto-
re, veselības psiholoģe Ludmila Va-
siļjeva nolasīja četras lekcijas attāli-
nāti, izmantojot interneta pieslēguma 
metodi. Tika aplūkotas dažādas tē-
mas: atkarības problēmas, izdeg-
šanas sindroma un psihosomatisko 
traucējumu psiholoģiskie aspekti, ie-
zīmētas kognitīvo procesu īpatnības 
senioru vecumā. Klausītāji atzinīgi 
vērtēja daudzpusīgo lekciju prog-
rammu un bija pateicīgi lektorei par 
emocionālu materiāla pasniegšanu.

Tālākā programma jau tika īsteno-
ta senioriem ierastā vietā - Krāslavas 
novada Centrālās bibliotēkas telpās. 
Divās tikšanās reizēs ģimenes ārste 
Jeļena Ogorelova izstāstīja, kā ar 
ēšanas paradumu korekcijām var uz-
labot veselību un pašsajūtu senioru 
vecumā. Ģimenes ārste Marina Pro-
cevska uzstājās divas reizes ar tēmu 
„Dzīvo no visa sirds!”. Ar lekciju 
„Par aktuālo situāciju Latvijā un Lat-
gales reģionā” viesojās Slimību pro-
fi lakses un kontroles centra (SPKC) 
Latgales reģionālā nodaļas vecākā 
epidemioloģe Nonna Vološčuka. Ek-
spertes uzrunas laikā seniori uzzinā-
ja daudz noderīgas informācijas par 
dažādu slimību izplatību, kā arī par 
profi lakses un aizsardzības veidiem. 
Savukārt ārste, klīnikas „Panacea 
Premium” vadītāja Ludmila Stavro–
Freiberga iepazīstināja seniorus ar 
jaunu ārstniecisko paradigmu ilgmū-
žībai, ko sauc par „Preventīvo medi-
cīnu”. Lekcijā tika apskatītas šādas 
tēmas: veselības nemedikamentozās 
atjaunošanas  tehnoloģijas, lai pa-
augstinātu cilvēka dzīves kvalitāti; 
psihohigiēna kā preventīvās medicī-
nas sastāvdaļa u.c.

Vairāk kā puse no nodarbībām 
ciklā „Vitāls seniors” bija paredzē-
tas cilvēkiem, kuri dzīvo veco ļaužu 
pansionātos, tāpēc ilgstoši atrodas 
telpās un nevar saņemt pietiekami 
daudz iespaidu un informācijas par 
to, kas notiek ārpasaulē. Tāda vei-
da daļēja veco cilvēku izolācija var 
palēnināt domāšanas procesus, pa-
sliktināt atmiņu un veselības stāvokli 
kopumā. Lai samazinātu pansionātu 
iemītnieku kognitīvo spēju negatī-
vās izmaiņas, tajos notika regulāras 
nodarbības, kas veicināja senioru 
veselības saglabāšanu un psihisko 
saslimšanu profi laksi. Laika posmā 
no 2021. gada septembra līdz 2022. 
gada maijam projektā ieplānotās 
aktivitātes notika divās Krāslavas 
novada iestādēs – veco ļaužu pansio-
nātā „Priedes” un  sociālās aprūpes 
centrā „Skuķi”. Katrā pansionātā no-
vadītas 12 nodarbības, kuru vidējais 
apmeklētāju skaits bija 10 cilvēki.

Katras nodarbības laikā bija pie-
lietotas dažādas darba metodikas, 
lai uzlabotu vecākā gadagājuma cil-
vēku mentālo veselību. Sākumā tikа 
apspriesta kāda konkrēta tēma, kura 
skar svarīgus sabiedrības un senioru 
personīgās dzīves notikumus. Katra 
tēma tika speciāli sagatavota un bija 
atbilstoša projekta mērķim, tēmas 
izklāsta laikā visi dalībnieki tika ai-
cināti aktīvi piedalīties apspriešanā, 
tādā veidā veicinot emocionālu ie-
saisti grupas darbā un rosinot indivi-
duālas atmiņas. 

Vienlaikus ar tēmas apspriešanu, 
katrā nodarbībā jebkurš seniors varē-
ja izvēlēties atbilstošu zīmējumu no-
darbību tēmai un izkrāsot to ar krā-
sainiem zīmuļiem. Pasākumu cikla 
„Vitāls seniors” īstenošana deva la-
bāku izpratni par iepriekš aprakstīto 
pakalpojumu nepieciešamību ilgs-
tošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestāžu iemītniekiem. 
Ar pateicību un gandarījumu jāatzī-
mē pansionātu vadības un personāla 
atbalsts, aktīvi iesaistoties aktivitāšu 
īstenošanā.

Garīgās veselības veicināšanas un 
veselīga dzīvesveida popularizēša-
nas pasākumi senioriem „Vitāls se-
niors” ir noslēgušies. Kopš pasāku-
mu cikla īstenošanas sākuma notika 
39 nodarbības, katrā no tām vidējais 
apmeklētāju skaits 12 cilvēki.

Tatjana Azamatova
Biedrības „Sociālās attīstības 

aģentūra „Pieci airi”” 
valdes locekle

NODARBĪBU CIKLS „VITĀLS SENIORS” 
IR NOSLĒGTS
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IZGLĪTĪBA

Šo kompetenču nedēļu atcerē-
simies, pateicoties ekskursijām uz 
mūsu pilsētas uzņēmumiem un 
darbnīcām. Gribu pastāstīt, ko no-
derīgu uzzinājām, ierodoties Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienes-

ta (VUGD) Krāslavas daļā.
Krāslavas glābēju drosmīgo ikdie-

nu mums ieskicēja VUGD pārstāvji 
A. Plociņš un D. Krivenko. Mēs 
apmeklējām vadības telpu, kur tiek 
saņemti ārkārtas izsaukumi. Todien 
ugunsdzēsējiem bija mācības. Mums 

rādīja, ar ko ir aprīkotas ugunsdzēsē-
ju glābšanas mašīnas, ļāva pielaikot 
glābšanas tērpu un ekipējumu. Vis-
beidzot mums atgādināja glābšanas 
dienesta tālruņu numurus, uzdāvi-
nāja brošūras un visiem pasniedza 

košas uzlīmes. 
Lieki piebilst, ka pēc šīs ekskur-

sijas vairāki mūsu 2. a klases zēni 
vēlējās kļūt par ugunsdzēsējiem un 
glābējiem. Noslēdzot dienu, zīmē-
jām zīmējumus, kuros bērni attēloja 
spilgtākos mirkļus no ekskursijas.

ZĒNI VĒLAS KĻŪT PAR 
GLĀBĒJIEM

Projekta „Skolas soma” ietvaros 
pie mūsu 2.a klases skolēniem vie-
sojās pašmāju mākslinieks-mūziķis, 
dažādu oriģinālu mūzikas instru-
mentu radītājs Aleksandrs Maijers.

Aleksandrs uz tikšanos ar bērniem 
ieradās ne jau tukšām rokām. Viņš 
paņēma līdzi divas lielas sporta so-
mas, kas līdz malām bija piepildītas 
ar zināmām un arī iepriekš nepa-
zīstamām lietām un priekšmetiem. 
Rokās viņš nesa zāģi kokam un kaut 
kādu koka cauruli. Bērniem šī tikša-
nās bija īsta intriga - gaidīja tikšanos 
ar oriģinālu mūziķi, bet ciemos iera-
dās acīmredzami mājstrādnieks. Tā-
pat bērnus mulsināja tas, ka viņš uz 
skolu ieradās nevis koncerta frakā ar 
tauriņu, bet parastā ikdienas apģērbā. 
Tiesa, viens no mūsu audzēkņiem 
norādīja, ka Aleksandrs ir īsts māks-
linieks, jo viņam ir gari mati, ūsas un 
bārda. 

Kad skolotājs iepazīstināja ar cie-
miņu, daudzi atcerējās, ka šo vārdu 
un uzvārdu jau dzirdējuši, bet šo cil-
vēku nekad agrāk nebija redzējuši. 

Aleksandrs pamīšus izņēma no 
somām vai nu lielu kokosriekstu ar 
caurumiem, tad izžuvušu kociņu ar 
kaut ko iekšā pildītu, tad kaut kādu 

caurulīti ar stīgām un metāla grabu-
līšiem, tad sausu, neparastas formas 
ķirbi, tad dažādus plastmasas, koka 
un metāla priekšmetus. Skolēniem 
patika, ka viesis no šiem neparasta-
jiem objektiem var ne tikai izvilkt 
dažādas skaņas, bet pat atskaņot pa-
zīstamas melodijas. Meistars stāstīja, 

ka viņš pats izdomājis nosaukumus 
daudziem saviem mūzikas instru-
mentiem. Detalizēti izstāstīja noslē-
pumus, no kā ir izgatavojis šos mū-
zikas instrumentus. 

Izrādās, lai no priekšmeta izvili-
nātu kaut kādu skaņu, vienam kaut 
kas bija jāpievieno, bet no otra - kaut 

kas jānoņem. Bērniem bija jāuzmin, 
kādas ir skaņas, ko rada tas vai cits 
instruments. Liels pārsteigums bija 
tas, ka Aleksandrs ļāva pašiem spēlēt 
visus mūzikas instrumentus. Dažos 
instrumentos bija nepieciešams pūst 
gaisu, citiem bija jāpiesit ar kociņu, 
daži bija jāsakrata ar roku, kaut kas 
bija jāvelk uz metāla cilpām, bija 
pat tādi instrumenti, kas bija jāgriež 
virs galvas... Kad bērni vienlaikus 
mēģināja radīt dažādas skaņas no 
dažādiem instrumentiem, klasē izcē-
lās milzīgs troksnis. Taču šis troksnis 
skolotāju neapbēdināja, pat sagādāja 
prieku, jo tas bija muzikāls troksnis! 

Viens no vērīgākajiem un zinātkā-
rākajiem skolēniem jautāja: „Kāpēc 
jūs atnesāt zāģi kokam? ” Alek-
sandrs paņēma rokās zāģi un sāka uz 
tā atskaņot melodiju „Pūt,  vējiņi”… 

Ēriks Zaikovskis,
Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas 
skolotājs

Autora foto

IEPAZĪST ORIĢINĀLUS MŪZIKAS INSTRUMENTUS

Kompetenču nedēļā mūsu 2.a kla-
ses skolēni izvēlējāmies tēmu „Ar ko 
slavens mūsu novads vai pilsēta? Ko 
es varu dot savam novadam vai pil-

sētai?” Nolēmām apvienot lietderīgo 
ar patīkamo un, pateicoties „Skolas 
soma” projektam, apmeklējām rado-
šo kokapstrādes darbnīcu, kur mūs 
sagaidīja Aivars Andžāns un Marina 
 Beļajeva. Jau ieejot darbnīcās, ierau-
dzījām daudz koka izstrādājumu un 
sajutām koksnes sveķu smaržu no 

svaigām zāģu skaidām. 
Amatu meistars Aivars detalizēti 

pastāstīja par dažādu koku sugu dzī-
vi, gada gredzeniem, mizas uzbūvi, 

par to, kādas koku sugas galdnieki 
un amatnieki izmanto savā darbā. 
Mēs ne tikai klausījāmies, bet arī 
paši savām rokām izmēģinājām, ka 
koki atšķiras pēc svara, krāsas un 
koksnes blīvuma. 

Marina no lielas kastes cēla uz 
galda dažādas pudeles ar daudzkrā-

sainiem šķidrumiem un burkas ar 
sveķiem un zāģu skaidām no dažāda 
veida kokiem. Tiklīdz tika atvērti da-
žādu taru, pudeļu un burku korķi un 
vāki, uzreiz sajutām dažādas, mums 
iepriekš pazīstamas un nepazīstamas 
koku un augu smaržas. Šī nodarbības 
daļa īpaši patika mūsu meitenēm.

Priekšā mūs gaidīja radošā darba 
daļa. Pirms ieņēmām vietas pie lie-
lā galda, skolotāji novadīja drošības 
instruktāžu. Pēc tam skolotāju vadī-
bā bērni izvēlējās zīmējumus un ar 
pauspapīru tos kopēja uz saplākšņa 
gabaliņiem. Protams, mūsu pirmie 
darbi nebija ideāli. Lai līnijas zem 
degļa nebūtu ļoti biezas un melnas, 
nācās samazināt dedzināšanas iekār-
tas strāvu vai vājāk spiest instrumen-
ta rokturi. Dažiem līnijas izrādījās 
nelīdzenas, jo viņi steidzās pabeigt 
darbu un redzēt rezultātu. Bet tāpēc 
mēs nācām uz darbnīcām, lai kaut 
ko iemācītos no saviem meistariem. 
Visi mūsu klases skolēni novērtē 
gūto pieredzi darbā ar amatniekiem, 
priecāsies par jaunām zināšanām un 
gremdēsies atmiņās, skatot kopīgas 
fotogrāfi jas.

APVIENOJĀM LIETDERĪGO AR PATĪKAMO 
KOKAPSTRĀDES DARBNĪCĀS

Pateicoties Krāslavas novada 
pašvaldības  projektam „Pasā-
kumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību 
profi laksei Krāslavas novadā” 
9.2.4.2/16/I/097, no 4. līdz 8. jū-
lijam biedrība „Ģimenes atbalsta 
centrs „Atvērtība”” organizēja 
dienas nometni bērniem vecu-
mā no 7 līdz 10 gadiem ar ne-
parastu nosaukumu „Skudriņas”. 
Nometne organizēta ar mērķi 
sekmēt Krāslavas novada bērnu 
kustīgu, aktīvu, dabas izzinošu 
un socializēšanas iemaņu attīsto-
šu dzīvesveidu, kas savukārt po-
zitīvi ietekmēs bērnu veselības 
stāvokli, paplašinās redzesloku, 
attīstīs sociālās prasmes, mācīs 
saudzīgi un ar mīlestību izturē-
ties pret dabu. 

Nometnē iesaistījās 25 dalīb-

nieki, kuri māju Sauleskalna ielā 
9 šoreiz pārvērta par īsto skudru 
pūznī, gan ar rotaļām, gan ar da-
žādām vērtīgām nodarbēm, gan 
ar jautro kņadu. Ne vienu reizi 
vien kādam „pārskrēja skudri-
ņas” pa ādu no pozitīvām emoci-
jām, ko sniedza nometne.

Neskatoties uz to, ka pirmajā 
dienā nometnes dalībniekus pār-
steidza stiprs lietus un negaiss, 
kad viņi gāja no Krāslavas piena 
rūpnīcas atpakaļ un visi izmir-
ka cauri, bērni izturēja, neviens 
nesaslima un visu nometni bija 
praktiski nemainīgā sastāvā.  Par 
aktivitātēm bērni bija sajūsmā. 
Gandarīti un priecīgi par piena 
rūpnīcas apmeklēšanu, maizes 
cepšanu, nodarbībām ar med-
māsiņu Inu, - pat lepojās, ka vi-
ņiem bija salauzta roka vai kāja 

(tēlojot); par darbu ar stiklu un 
aušanu, par z/s „Brieži” un bišu 
saimniecības apmeklējumu, de-
jām ar skolotāju Martu, labirintu 
ar Vjačeslavu Lukaševiču, vaifi -
ja un kustību spēlēm ar nomet-
nes pedagogiem - Jeļenu Japiņu, 
Nataļju Loskutovu, brīvprātīgo 
māmiņu un pedagogi Mariannu 
Rukmani. 

Nometnes mērķis pilnībā tika 
sasniegts, pateicoties bērnu 
augstai aktivitātei, radošumam 
un ieinteresētībai, vecāku at-
balstam, organizētāju kompeten-
cei un aizrautībai. Gaidām visus 
nākamgad! 

Biedrības 
„Ģimenes atbalsta centrs 

„Atvērtība”” vārdā - 
Raisa Vagale

PAR JAUTRĀM SKUDRIŅĀM…

Jau vairākus gadus biedrība 
„Skola ar nākotni” sadarbībā ar 
Krāslavas novada pašvaldību 
ESF projekta „Pasākumi vietē-
jās sabiedrības veselības veici-
nāšanas un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” ietvaros rīko 
diennakts nometni ar dzīvoša-
nu teltīs. Arī šogad, no 29. jūlija 
līdz 2. augustam, divdesmit pieci 
Indras, Piedrujas un Robežnieku 
jaunieši piecas dienas pavadīja 
nometnē „Drošāk. Ātrāk. Veselī-
gāk.”.

Nometnes laikā tika atsvaidzi-
nātas zināšanas par to, kā pareizi 
sniegt pirmo palīdzību, ar psiho-
logu izrunātas metodes, kā tikt 
galā ar stresa situācijām un paga-
tavot veselīgas uzkodas.  

No sportiskajām aktivitātēm at-
zinīgi tika novērtētas sporta spē-
les, kvests „Meklējam veselības 
dārgumu lādi” un, protams, jau 
tradicionālais nometnes „kartu-
pelis”.

Tika organizēti arī izbraucieni 
uz Daugavpili, apmeklējot „Tar-
zāna” trases, un Krāslavu, kur 
Krāslavas amatniecības centrā 
tika pagatavotas dāvanas vecā-
kiem – koka vai stikla dekors.

Piecas dienas paskrēja nema-
not, šajā laikā tika atrasti jauni 
draugi, atklātas jaunas iespējas, 
kā lietderīgi pavadīt brīvo laiku, 
kā arī iepazītas jaunas savas per-
sonības šķautnes.

Vija Sjadro, 
nometnes vadītāja 

DIENNAKTS NOMETNE 
 „DROŠĀK. ĀTRĀK. VESELĪGĀK.” 
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Jau ziņojām, ka Krāslavas no-
vada pašvaldības domes sēdē tika 
nolemts iecelt Ēriku Zarovsku 
Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktora amatā 
ar šī gada 1. septembri. Šodien 
jauniecelto direktori aicināju uz 
plašāku sarunu.

- Lūdzu, nedaudz pastāstiet 
par sevi!

- Esmu dzimusi Krāslavā, mā-
cījos Krāslavas 1. vidusskolā, 
Rēzeknes Lietišķās mākslas vi-
dusskolā, Daugavpils Universitātē 
un Latvijas Mākslas akadēmijā.  
Izvēle izglītoties mākslas, un kul-
tūras jomā bija ļoti apzināta. Mā-
coties skolā, laikam tā bija sestā 
klase, es kādā maija dienā devos 
mājās. Mācību gads tuvojās noslē-
gumam, bet tajā saulainajā maija 
dienā šķita, ka tam nekad nebūs 
gala. Tobrīd iedomājos – es izaug-
šu, un man katru dienu būs jāiet 
uz darbu! Mani pārņēma šausmas 
- ja nu šis darbs man nepatiks, būs 
neinteresants un katra darba diena 
būs kā šī maija nogales mokpilnā 
skolas diena. Tajā brīdī es sapratu, 
ka jāizvēlas profesija, kas patīk un 
aizrauj. Vecāki nepretojās manai 
izvēlei un visādi atbalstīja. Atce-
roties šo mirkli, kas man iespie-
dies atmiņā uz visu mūžu, ļoti silti 
iesaku visiem vecākiem ieklausī-
ties savu bērnu sapņos un vēlmēs, 
jo liela laime ir darīt darbu, kurš 
patīk un dod gandarījumu.

- Novērtējiet, kādi jums biju-
ši līdzšinējie darba gadi, proti, 
kas visvairāk aizrauj, darbojo-
ties Indras Mūzikas un mākslas 
skolā? 

- Indras Mūzikas un mākslas 
skola strādāju kopš 1992. gada, 
kopš 2004. gada - kā skolas di-
rektore. Indras skola bija pirmā 
un vienīgā darba vieta. Pastāv 
uzskats, ka ik pēc septiņiem ga-
diem būtu jāmaina darba vieta, lai 
varētu vispusīgi attīstīties. Mana 
gadījumā vienīgā darba vieta ne-
bija par traucēkli attīstībai, jo bija 
jāiemācās un jāapgūst daudzas 
lietas, un katra diena bija kā izai-
cinājums mācīties kaut ko jaunu. 
Strādājot Indrā, bija ļoti svarīgi ne 
tikai izglītot bērnus iekļaujot tos 
kultūras dzīvē, bet arī virzīt kultū-
ras procesus kopumā. Tika īsteno-
ti daudzi kvalitatīvi un interesanti 
kultūras projekti.  Nav svarīgi, vai 
tā ir pilsēta vai lauku teritorija, 
attīstību nosaka un veicina cilvē-
ki, kuri grib un var strādāt. Indrā 
vienmēr ir bijusi komanda: māks-
las skolas un pamatskolas peda-
gogi, kultūras nama un pagasta 
darbinieki, kuri bija gatavi strādāt 
kopīgu mērķu labā. 

- Kā izlēmāt pieteikties 
Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skolas direktores ama-
tam? Kāds pamudināja, bija 
ilgas pārdomas vai vienkārši 
spontāns notikums, varbūt citi 
iemesli?

- Karjera man nekad nav bijusi 
kā iekārojams mērķis - ne pirms 
20 gadiem, ne arī tagad. Man ir 
svarīgi strādāt, īstenojot intere-
santas idejas, un sasniegt lielus 
mērķus, kas ir svarīgi gan pašai, 

gan domubiedriem. Viennozī-
mīgi es esmu komandas cilvēks. 
Ir prieks par tādu darba procesu, 
kas nes kvalitatīvu rezultātu. Gan 
2004. gadā, gan arī šogad redzē-
jums par mani, kā piemērotu cil-
vēku direktora amatam, drīzāk ir 
nācis no apkārtējiem cilvēkiem, 
kuri mani atbalstīja, uzmundrināja 
un iedrošināja to darīt, proti, pie-
teikties šim amatam. Esmu radu-

si ieklausīties cilvēkos, līdz ar to 
lēmums pieteikties amatam tika 
pieņemts ļoti apzināti.  

Šajā situācijā, kad novadā tiek 
apvienotas trīs skolas, ir liels izai-
cinājums un liela atbildība darīt šo 
darbu. Tomēr es domāju, ka mums 
izdosies izveidot spēcīgu un salie-
dētu Krāslavas novada Mūzikas 
un mākslas skolu, jo gan Dagdas, 
gan Indras, gan Krāslavas skolā 
strādā ļoti profesionāli un radoši 
pedagogi. 

- Kādas emocijas pārņēma, 
dodoties uz konkursa vērtēša-
nas komisiju un ko jutāt pirms 
deputātu balsojuma?

- Komunicēt ar konkursa vērtē-
šanas komisiju bija ļoti patīkami, 
jo komisijas locekļi ļoti labi pār-
zina kultūras jomas problēmas un 
izaicinājumus Krāslavas novadā. 
Intervijas laikā tika runāts gan par 
novada apvienotā skolas gan par 
visa Krāslavas novada attīstības 
vīzijām kultūras jomā. Tas ir ļoti 
svarīgi, jo kultūrizglītības iestādes 
ir tās, kas sagatavo gan mākslinie-
kus, gan mūziķus, gan dejotājus, 
gan izglītotus skatītājus un arī 
klausītājus mūsu sabiedrībai.

Īsti nespēju raksturot savas 
izjūtas pirms deputātu balsoju-
ma… Atceros, sēdēju pie galda 
un prātoju: „Ja tūlīt apstiprinās, 
cik sūra vasara un vēl daži turp-
mākie gadi (kamēr viss tiks sa-
kārtots un pārstrukturēts) mani 

sagaida! Lai Dievs dod man un 
visiem skolotājiem labu vese-
lību!” Nedaudz ar humora pie-
skaņu, bet tā tas ir – darba būs 
daudz un smags, un laba veselī-
ba mums lieti noderēs!

- Varbūt šobrīd vismaz ie-
skicējiet, kā sāksies šī gada 1. 
septembris bērniem un pedago-
giem reformētā iestādē? Kā jūs 
gribētu veidot šīs attiecības?

Domāju, kā ikkatru gadu 1. sep-
tembris sāksies ar satraukumu un 
prieku sirdī. Bērnu ikdienā nebūs 
lielu izmaiņu, visās īstenošanas 
vietās Dagdā, Indrā, Krāslavā tur-
pināsies mācību process. 

Runājot par turpmākajiem dar-
biem, varētu teikt, ka tie liela 
mērā saskan ar Kultūrpolitikas 
pamatnostādnēs 2022.-2027. ga-
dam „Kultūrvalsts” izvirzītajām 
prioritātēm, proti: sabiedrībai pie-
ejams kultūras piedāvājums; aktī-
va sabiedrības līdzdalība kultūras 
procesos; kultūras mantojuma sa-
glabāšana un radoša izmantošana; 
kultūras un radošo nozaru ilgtspē-
jīga attīstība; talantu ataudze un 
kultūras darbinieku profesionālā 
izaugsme. 

Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skolai kā novada kultūr-
izglītības iestādei, kura tiek izvei-
dota uz trīs izglītības iestāžu bā-
zes, ir nepieciešamais potenciāls 
un pieredze, lai īstenotu šīs pa-
matnostādnes, sabalansējot valsts 
mēroga kultūras nozares vajadzī-
bas un novada nepieciešamību 
kultūras jomas attīstībā.

Esmu pārliecināta, ka Krāslavas 
novada Mūzikas un mākslas skola 
ir jāveido kā novada kultūrizglītī-
bas centrs, kurš īsteno kultūrpo-
litikas prioritātes, integrējot tajās 
Krāslavas novada kultūrvēsturis-
kās vērtības, tradīcijas un pieredzi 
un attīstot laikmetīgās kultūras 

jomas.
- Kas darāms šīs vīzijas īste-

nošanā?
- Saliekot pa punktiem. 
1. Jāizveido demokrātiska, sa-

protama un pārskatāma izglītī-
bas iestādes struktūra, kur visas 
iesaistītās puses – pedagogi, au-
dzēkņi, vecāki, skolas padome, 
pašvaldības iestādes ir spējīgas 
sadarboties un virzīties uz kopīgu 
mērķi. 

2. Jāsaliedē esošie cilvēkre-
sursi, nepieciešamības gadījumā 
jāpiesaista jauni, izveidojot profe-
sionālu komandu ar kopēju vīziju 
un kopīgām vērtībām, domājot 
par katra darbinieka labbūtību un 
emocionālo komfortu.

3. Jāstrādā pie skolas tēla izkop-
šanas, tās darbības popularizēša-
nas, audzēkņu piesaistīšanas (tra-
dīciju veidošanas, stiprināšana, 
jāizveido skolas tīmekļvietne).

4. Jānodrošina kvalitatīva 
kultūrizglītības procesu nori-
se un vienmērīga attīstība visās 
programmu īstenošanas vietās - 
Krāslavā, Dagdā un Indrā.

5. Jāveicina talantīgo audzēkņu 
profesionālā izaugsme un jānod-
rošina iekļaujoša izglītība visiem 
skolas audzēkņiem atkarībā no 
vajadzībām un spējām.

6. Jāveido jauna kultūras tradī-
cija, festivāls, plenērs vai radošā 
nometne. Domāju, ka vīziju un 
koncepciju radīs paši skolotāji un 
bērni, sadarbojoties ar Krāslavas 
novada kultūras jomas pārstāv-
jiem.

 - Jūsuprāt, kāds ir lielākais ie-
guvums bērnam, ja viņš izvēlas 
apmeklēt mūzikas un mākslas 
skolu? Kādu padomu varētu 
dot vecākiem, lai viņi un viņu 
atvases justos ieguvēji nevis lie-
ki izšķieduši laiku?

- Prasmes un iemaņas, kuras 
apgūs bērns, būs ļoti noderīgas 
un attīstošas jebkurā gadījumā. 
Ja bērns vēlēsies turpināt izglī-
tību mākslu jomās, tā būs bāze, 
uz kuras viņš izkops un attīstīs 
savu talantu. Ja viņš kļūs par 
skatītāju, klausītāju un kultūras 
procesu vērtētāju – tad viņš būs 
izglītots un gudrs vērtētājs ar 
labu gaumi.

Tomēr pēc manām domām sva-
rīgākais ir tas, ka kultūrizglītība 
paplašina bērna redzesloku, māca 
viņu spriest, vērtēt, analizēt un sa-
prast, ka pasaule nav ahromātiska 
bet krāsaina, ar daudzām smal-
kām niansēm. Jāiemācās pamanīt 
un atpazīt šīs nianses, lai kļūtu par 
personību ar savu pasaules skatī-
jumu un viedokli. 

- Kas ir jūsu hobijs, kas aiz-
rauj un ved pa dzīvi? Varbūt tie 
ir pat vairāki?

- Hobijs? Vērot, analizēt un 
transformēt to visu tekstos, vi-
zualizācijā un telpiskos objektos. 
Lasītājiem tas laikam šķitīs - tāds 
jocīgs hobijs. Kā tas izskatās rea-
litātē, pašlaik var apskatīt Indras 
Laimes muzeja balkona projektā 
„Lietu daba”. 

- Paldies par atbildēm!
Jautāja Juris Roga

Anatola Kauškaļa foto

ĒRIKA ZAROVSKA: 
„JAUNAIS AMATS IR LIELS IZAICINĀJUMS UN LIELA ATBILDĪBA!”

Robežnieku pagasta bibliotēkā 
norisinājās aizraujošs un izzinošs pa-
sākums bērniem un vecākiem „Pasa-
kainas biezpiena mājiņas ar ogām”.

Pēc Jeļenas Skuratovas grāmatas 
„Ēdamās pasakas” motīviem Ingas 
Babiško vadībā bērni no cepumiem 
gatavoja biezpiena mājiņas, dekorēja 
tās ar šokolādi, augļiem un ogām.

Tad visi „vārīja” konfekšu zupu, 
piedalījās jautros konkursos, minēja 
mīklas un dejoja. Bērni saņēma arbū-
zu ar ogu un augļu želeju no Augļu 
un ogu „fejas”. „Burvis lācis” visiem 
dalībniekiem uzdāvināja dziedinošu 
medu. Māmiņas izgatavoja pušķus, 
izdomāja tiem nosaukumus un pre-
zentēja tos.

Rita Kovaļevska,
Robežnieku pagasta  bibliotēkas 

vadītāja

„ĒDAMĀS 
PASAKAS”

19.08.2022. notika biedrības „Pī-
lādzītis klubs” organizētā Veselības 
diena „Sāc spēlēt galda tenisu!” 
Krāslavas novada pašvaldības īste-
notā projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 
„Pasākumi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanai un slimību pro-
fi laksei Krāslavas novadā” ietvaros, 
projekta radošais nosaukums „Esi 
vesels Krāslavas novadā!”.

Veselības dienā „Sāc spēlēt gal-
da tenisu!” piedalījās 6 komandas 
no vasaras nometnes un pirmssko-
las izglītības iestādēm „Pīlādzītis” 
un „Pienenīte”, kopā 71 dalībnieks. 
Katra komanda prezentēja sevi un 
Veselības dienas devīzi „Sāc Veselī-
bas dienā un turpini ik dienu!”.

Pasākumā dalībniekiem tika snieg-
ta informācija par:

galda tenisa jeb pingponga sporta 
veidu un tā ietekmi uz veselību;

nepieciešamo fi zisko sagatavotību, 
lai spēlētu pingpongu;

pingponga ietekmi uz muskuļu 
grupām, izvairīšanos no traumatisma 
(t.sk. drošības tehnikas ievērošanu);

pingponga nozīmi sirds, asinsva-
du, onkoloģisko, garīgo slimību pro-
fi laksē.

Veselības dienas mērķis bija radīt 
Krāslavas novada iedzīvotājiem sti-
mulu uzsākt vai atsākt rūpēties par 
savu veselību, pievēršoties galda 
tenisa sportam un veselīgam dzīves-
veidam. Veselības dienas ietvaros 
dalībniekiem tika nodrošināta iespē-
ja izmēģināt savas spējas pingponga 
aktivitātēs. 

Pirmsskolas vecuma bērni piedalī-
jās kustību stafetēs ar pingponga ele-
mentiem un par aktīvu iesaistīšanos 
saņēma individuālās balvas, bet katra 
komanda - diplomu. Pieaugušie da-
lībnieki gan noklausījās galda tenisa 
treneru Veras Gurtajutes un Anatoli-
ja Fišeļa teorētisko informāciju par 
pingponga nozīmi veselības stipri-
nāšanā, gan skolotāji saņēma praktis-
kus ieteikumus pingponga elementu 
izmantošanai sporta nodarbībās jau 
no pirmsskolas vecuma.

Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes 

priekšsēdētaja

VESELĪBAS 
DIENA



5
izglītība

2. augustā sākās pieteikšanās 
Eiropas Savienības (ES) fon-
du pieaugušo izglītības projektā 
„Nodarbināto personu profesionā-
lās kompetences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA).  Strādājošie 
vecumā no 25 gadiem 8. pieteik-
šanās kārtā var izvēlēties kādu no 
vairāk nekā 40 izglītības program-
mām. Mācībām īpaši aicināti pie-
teikties sociālā riska grupu nodar-
binātie ar zemu vai darba tirgum 
nepietiekamu izglītības līmeni, lai 
izmantotu iespēju iegūt profesiju 
vai uzlabotu savas digitālās pras-
mes. Pieteikties mācībām līdz 31. 
augustam var tīmekļvietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv.

Dati par iepriekšējām pieteik-
šanās kārtām liecina, ka interese 
apgūt jaunas zināšanas un paaug-
stināt savu konkurētspēju darba 
tirgū palielinās arī to nodarbināto 
vidū, kuriem šobrīd ir darba tirgus 
prasībām nepietiekams izglītības 
līmenis. Kopš projekta uzsākšanas 
2017. gadā mācībās iesaistījušies 
vairāk nekā 14 000 nodarbināto ar 
zemu izglītības līmeni, visvairāk – 
ap 4000 pieteikumu – iepriekšējā 
pieteikšanās kārtā šī gada sākumā. 
Pieaugošā iesaiste apliecina, ka 
nodarbināto, kuriem ir zems vai 
darba tirgum nepietiekams izglītī-
bas līmenis, vēlme mācīties arvien 
pieaug.

„Šis un turpmākie gadi Latvi-
jas ekonomikā būs izaicinājumu 
pilni, tāpēc ir ļoti svarīgi panākt, 
lai mazāk aizsargātās sabiedrības 
grupas darba tirgū jūtas droši un 

neizkrīt no ekonomiskās aprites. 
Daļai tas varētu nozīmēt atrast 
jaunu profesiju līdzās esošajai vai, 
iespējams, papildināt prasmes ta-
gadējā arodā, lai ilgtermiņā stip-
rinātu savu konkurētspēju. Tieši 
tāpēc vēlamies mudināt un iedro-
šināt mazāk aizsargātos darba tir-
gus dalībniekus izmantot šīs mā-
cību iespējas ar Eiropas un valsts 
līdzfi nansējumu,” uzsver Valsts 
izglītības attīstības aģentūras Pie-
augušo izglītības departamenta di-
rektore Elīna Purmale – Baumane.

Piedāvājumā 43 izglītības 
programmas

Turpinot atbalstīt tos nodarbi-
nātos, kas gatavi paaugstināt sa-
vas konkurētspējas darba tirgū, 
šajā kārtā ir iespējams izvēlēties 
kādu no piedāvātajām 43 izglītī-
bas programmām, iegūstot jaunu 
profesiju, uzlabojot savas pras-
mes, tajā skaitā digitālās pamata 
prasmes.

Piedāvātajās 38 profesionā-
lās tālākizglītības programmās 
varēs apgūt tādas profesijas kā 
aprū pē tā js, betonētājs, elektro-
nikas montētājs, gaļas produktu 
izgatavotājs, ķīmijas laborants, 
māsas palīgs, programmvadī bas 
metālapstrādes darbgaldu ope-
rators, sausās būves montētājs, 
bū vizstrā dā jumu galdnieks, ceļu 
bū vtehniķ is, ģeotehnikas izpētes 
tehniķis, agrārā sektora komerc-
darbinieks, mazumtirdzniecības 
komercdarbinieks, ķīmisko pro-
cesu tehniķis, lopkopības tehniķis, 
meliorācijas sistēmu bū vtehniķ is, 

meža mašīnu operators, mērnie-
cības tehniķis, programmvadī bas 
metālapstrādes darbgaldu iesta-
tītājs un vides iekārtu tehniķis. 
Savukārt 4 profesionālās pilnvei-
des izglītības programmās un 1 
studiju kursā varēs apgūt digitālās 
pamata prasmes.

Kā iepriekšējās kārtās, arī šajā 
pieteikties izglītības programmām 
varēs strādājoši un pašnodarbināti 
iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem 
ar pabeigtu vai nepabeigtu izglī-
tību, jaunie vecāki, kas atrodas 
bērna kopšanas atvaļinājumā un ir 
saglabājuši darba attiecības, kā arī 
strādājošie pensionāri. Īpaši aici-
nāti pieteikties sociālā riska grupu 
nodarbinātie ar zemu vai darba 
tirgum nepietiekamu izglītības lī-
meni.

Katrs strādājošais projekta laikā 
var mācīties divas reizes neatka-
rīgi no pieteikšanās kārtu skaita, 
taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi ie-
spējams mācīties tikai vienā izglī-
tības programmā. Atšķirībā no ie-
priekšējām kārtām 8. pieteikšanās 
kārtā katrs mācību dalībnieks var 
pieteikties tikai vienai izglītības 
programmai. Jāuzsver, ka iespēja 
apgūt profesionālās tālākizglītības 
programmas, kuru noslēgumā var 
saņemt kvalifi kācijas apliecību un 
iegūt profesiju, projektā tiks pie-
dāvāta pēdējo reizi.

Mācību līdzmaksājums 5 
- 10%

Lai motivētu Latvijas strādājo-
šos iedzīvotājus pieteikties izglī-
tības programmām, lielāko daļu 

mācību izmaksu arī šajā kārtā 
sedz ES fondi un valsts. Piesako-
ties kādā no profesionālās tālākiz-
glītības programmām, strādājošā 
līdzmaksājums ir 5%, savukārt, 
izvēloties mācīties profesionālās 
pilnveides izglītības programmā 
vai studiju kursā, strādājošā līdz-
maksājums ir 10%. Nodarbinātām 
personām no trūcīgām vai mazno-
drošinātām mājsaimniecībām mā-
cības ir bez maksas.

Šajā pieteikšanās kārtā mācī-
bas galvenokārt tiks īstenotas 
klātienē. Mācību dalībniekiem 
būs iespēja saņemt ceļa izde-
vumu kompensāciju uz prakses 
vietu un atpakaļ, savukārt no-
darbinātie no mājsaimniecībām, 
kurām piešķirts maznodrošinā-
tas vai trūcīgas mājsaimniecības 
statuss, varēs saņemt atbalstu 
transporta izdevumu segšanai, 
lai nokļūtu uz mācību norises vai 
prakses vietu.

Pieteikšanās 8. kārtā ilgs līdz 
31. augustam. Mācību grupu 
komplektēšana un mācību uzsāk-
šana plānota no šī gada septem-
bra. Plašāka informācija par uz-
ņemšanas nosacījumiem, mācību 
un atbalsta iespējām, kā arī viss 
izglītības programmu saraksts ir 
pieejams tīmekļvietnē www.ma-
cibaspieaugusajiem.lv. 

Krāslavas novada pašval-
dībā projekta koordinato-
res:

Aina Dzalbe – Attīstības noda-
ļas projektu speciāliste,

tālr. 26195753,

e-pasts: aina.dzalbe@kraslava.
lv

Regīna Pauliņa – Dagdas pilsē-
tas un pagastu apvienības Izglītī-
bas un sporta nodaļas vadītāja,

tālr. 26569588,
e-pasts: regina_rutka@inbox.

lv
Lai saņemtu konsultāciju par 

pieteikumu aizpildīšanu vai pie-
teiktos mācībām ar pašvaldības 
koordinatoru starpniecību, var re-
ģistrēties uz konsultāciju, zvanot 
vai rakstot uz norādītajiem e-pas-
tiem.

Par projektu:
ESF fondu projekta „Nodarbi-

nāto personu profesionālās kom-
petences pilnveide” jeb Mācību 
pieaugušajiem mērķis ir pilnvei-
dot nodarbināto personu profe-
sionālo kompetenci, lai laikus 
novērstu darbaspēka kvalifi kāci-
jas neatbilstību darba tirgus pie-
prasījumam, veicinātu strādājošo 
konkurētspēju un darba produkti-
vitātes pieaugumu. 

To fi nansē Eiropas Sociālais 
fonds un Latvijas valsts, ieguldot 
vairāk nekā 45 miljonus eiro. Pro-
jekta īstenotājs ir Valsts izglītības 
attīstības aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām, izglītības 
iestādēm un Nodarbinātības valsts 
aģentūru.

Alise Devjatajeva,
Valsts izglītības attīstības 

aģentūras
v ecākā informācijas speciāliste

ATVĒRTA PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM 
PIEAUGUŠAJIEM ES FONDU PROJEKTĀ

2022. gada 30. jūlijā Kalniešu 
skola pirmo reizi kopš tās likvidā-
cijas vēra durvis saviem absolven-
tiem, skolotājiem un viesiem. 

Nostalģija pēc skolas mudināja 
gandrīz 200 cilvēkus sapulcēties 
savā pirmajā salidojumā.

Visi, kas vēlējās satikties ar savu 

bērnību, ar skolotājiem, klases-
biedriem un draugiem, piedalījās 
absolventu gājienā no skolas uz 
Kalniešu Tautas namu, kur norisi-
nājās dažādas aktivitātes.

Jautrs noskaņojums, skaistas 
atmiņas, joki, dziesmas un dejas 
piepildīja Tautas nama zāli līdz pat 

pirmajiem saules stariem.
Mēs ceram, ka Kalniešu skolas 

absolventu salidojums kļūs par 
labu tradīciju. 

Uz drīzu tikšanos!
Marija Dilba, 

Kalniešu muzeja istabas vadītāja
Viktora Kalniša foto 

NOTICIS PIRMAIS KALNIEŠU SKOLAS ABSOLVENTU SALIDOJUMS

Divus gadus dzīve bija it kā ap-
stājusies, jo Covid-19 pandēmija 
apturēja visas tikšanās un svētkus. 
Aizbraukt nevarējām un satikties 
nedrīkstējām. Toties mēs rakstī-
jām vēstules.

6. augustā Balvu pilsētas parka 
estrādē notika Latgales dejas drau-
gu sadancis „MĒS RAKSTĪJĀM 
VĒSTULES...”.

Piedalījās Eiropas deju kopas no 
Rēzeknes pilsētas, Preiļu, Ludzas, 
Krāslavas, Varakļānu un Balvu 
novada.

Koncertā dejoja Dagdas Kultū-
ras centra senioru deju kopa „Eze-
riņi”. Izbaudījām augusta karsto 
sauli, silto lietu un brīnišķīgo va-
ravīksni pāri Balvu ezeram.

Dzīve ir brīnums, un šis brīnums 
ir mūsu varā. Deja mūs apbur un 
izrauj no pelēkas ikdienas, tā dara 
mūs stiprus un diženus.

Lidija Kartenko,
senioru deju kopas „Ezeriņi” 

vadītāja
Autores foto

LATGALES 
DEJAS DRAUGU 

SADANCIS
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16.-17. jūlijā Krāslava nosvinēja 
pilsētas svētkus un viens no centrā-
lajiem svētku pasākumiem bija kuli-
nārā mantojuma festivāls. Šogad šis 
festivāls noritēja ar īpašu tematiku 
– Gurķu svētki. Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem un pilsētas viesiem bija 
lieliska iespēja izbaudīt plašu festi-
vāla programmu.

Festivāla apmeklētājus sagaidīja 
atraktīvais gurķītis Miķelītis, kurš 
iepriecināja krāslaviešus un viesus 

ar savu jautrību un harizmu, kā arī 
pirmos 600 pasākuma apmeklētājus 
cienāja ar Krāslavas gurķiem. 

Festivālā piedalījās 12 Krāslavas 
novada pagasti (Andrupenes, An-
dzeļu, Asūnes, Kaplavas, Piedrujas, 
Robežnieku, Ūdrīšu, Indras, Kastu-

ļinas, Šķeltovas, Ķepovas, Šķaunes) 
un Krāslavas novada Centrālā bib-
liotēka, kas piedāvāja visdažādākos 
gurķu ēdienus un dzērienus.

Pasākuma ietvaros tika organizēts 
konkurss „Labākais gurķu ēdiens”, 
kuram bija pieteikti 23 gurķu ēdieni. 
Konkursu vērtēja žūrija: Krāslavas 
novada pašvaldības deputāts Jāzeps 
Dobkevičs, Dagdas Kultūras centra 
vadītāja Inese Plesņa un Krāslavas 
novada pašvaldības protokola spe-

ciāliste Ieva Dzirkale.
Pēc vairāku stundu degustācijas 

žūrija saskaitīja piešķirtos punktus 
par garšu, vizuālo noformējumu un 
prezentāciju. Apkopojot rezultātus, 
tika noskaidroti godalgoto vietu sa-
ņēmēji. 1. vieta tika piešķirta Šķau-

nes pagasta Tautas nama kolektīvam 
par gurķu ēdieniem „Ogurču smak-
teigais” un „Gaiļupeitis muļdenis”. 
2. vietas ieguvēji - Kaplavas pagasta 
pārstāvji ar „Gurķu rasoļņiku”. 3. 
vietu izcīnīja divi dalībnieki: muzejs 
„Andrupenes lauku sēta” ar ēdie-
niem „Gurķu stiprais uzlējums” un 
„Zakuska - gurķu svīsteņš ar pašcep-
to maizi”, kā arī Krāslavas novada 
centrālā bibliotēka ar „Kraukšķīgiem 
gurķu čipsiem”.

Pasākuma laikā uzstājās 12 
Krāslavas novada vokālie kolektī-
vi, kuri ar savu lustīgo dziedāšanu 
iepriecināja festivāla dalībniekus un 
apmeklētājus. Darbojās piepūšamas 
atrakcijas bērniem, radošā darbnīca 
„Priecīgais gurķītis” un „Mežvīnu” 
āra tējnīca. Notika Svētku gadatir-
gus, kurā piedalījās vairāk nekā 30 
mājražotāji un amatnieki ar savu 
produkciju.

Tie, kuriem bija interese par vese-
līgu uzturu, noklausījās speciālistes 

Elīnas Petrinčikas lekciju par vese-
līga uztura pamatprincipiem un arī 
piedalījās veselīga ēdiena gatavoša-
nas meistarklasē. 

Kulinārā mantojuma festivālu – 
Gurķu svētkus – fi nansiāli atbalstīja 
Krāslavas novada pašvaldība.

Krāslavas novada pašvaldības 
TIC kolektīvs

Anatola Kauškaļa 
un Jura Rogas foto

KRĀSLAVAS PILS DĀRZĀ 
NORISINĀJĀS GURĶU SVĒTKI Šo sestdien Izvaltas tautas 

namā tika svinēti Jaunības svētki 
- astoņpadsmit gadus ir sagaidīju-
ši Baiba Batarāga, Līga Sušinska, 
Valērija Smiļgina un Jevgēnijs 
Merinovs. 

Meitenes tika raksturotas kā 
aktīvas pašdarbnieces, kuras pie-
dalījušās neskaitāmos koncer-
tos, konkursos un festivālos gan 
mūsu valstī, gan aiz robežām. 
Jevgēnijs skolā izcēlās ar pieklā-

jību, izpalīdzību un nosvērtību. 
Diemžēl viņš uz svētkiem ieras-
ties nevarēja. 

Jaunības svētkos viss bija ap 
un par sapņiem - jaunības sap-
ņiem! Tā kā tieši jaunībā sapņi ir 
visskaistākie, meitenes tika aici-
nātas savus sapņus uzrakstīt un 
noglabāt īpaši šim mērķim pare-
dzētā traukā, kas glabāsies skolas 
muzejā, lai pēc kāda laika satie-
koties, varētu to atvērt novērtēt, 
vai un cik precīzi tie ir piepildī-
jušies!

Jaunietes uzrunāja Izvaltas 
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis 
Stivriņš un uzdāvināja spilvenus, 
kas nepieciešami visbrīnišķīgāko 
sapņu redzēšanai. Sumināja jau-
nietes arī vecāki, radi, draugi un 
paziņas. Meitenes un viesus prie-
cēja Lauras Lenes skanīgā balsī 
izpildītās dziesmas, kas ļoti iede-
rējās šī vakara noskaņā!

Starp citu, sestdien izvaltie-
šiem bija divkārši svētki – notika 
arī pašdarbnieku balle un veik-
smīgāko vasaras sezonas priekš-
nesumu koncerts. Pasākuma va-
dītāja Silvija Stivriņa stāstīja, ka 
pašdarbība Izvaltas pagastā šova-
sar sit augstu vilni. Tautas deju 

kolektīvi „Rudņa” un „Šaltupe” 
veiksmīgi startēja skatē, un kopš 
agra pavasara ar koncertiem ne-
beidz pārsteigt kaimiņu pagastus. 
Arī deju grupas „Alisa” meiteņu 
un sievu grupa ir piedalījusies 
dažādos novada pagastu rīkota-
jos pasākumos. Vīru ansamblis 
„Ozoli” un sieviešu ansamblis 
„Blāzma” nosvinēja savas 5+1 
un 30+1 jubilejas ar sirsnīgiem 
koncertiem. Arī folkloras kolek-

tīviem bija spraigs darba cēliens, 
gatavojoties un piedaloties starp-
tautiskā folkloras festivāla „Bal-
tica” skatēs un koncertos.

Izvaltā nolemts iedibināt jaunu 
tradīciju, katru sezonu atzīmēt 
tos dalībniekus, kuri mazdrusciņ 
vairāk palīdzēja saviem kolek-
tīviem un vadītājiem gan kon-
certos, gan mēģinājumos. Titulu 
„Labākais Izvaltas pašdarbnieks 
2022” saņēma:

Anastasija Platace (deju grupa 
„Alisa”), Donāts Leikums (dar-
bojas Izvaltas dziedošajos kolek-
tīvos), Laimonis Rukmans, Va-
lentīna Galdiņa, Jānis Leikums, 
Inese un Jāzeps Trūļi - kā visilgāk 
dejojošie pārstāvji no „Šaltupes”.

Aktīvākie „Rudņā” - Imants un 
Lāsma Dzirkaļi, Raivis Stivriņš, 
Reinis Leikums, Tālis Tukāns, 
Sarmīte Puncule-Japiņa, Madara 
Vineta Stivriņa un Antra Um-
braško. 

Atliek vien piebilst, ka pasāku-
mu Silvijai palīdzēja vadīt māsas 
Karīna un Kristīne Pavļukevičas, 
kuras savus Pilngadības svētkus 
nosvinēja dienu agrāk Ūdrīšos.

Juris Roga,
autora foto

JAUNĪBAS SVĒTKI IZVALTĀ

Izskanējuši Dagdas pilsētas un 
pagastu apvienības lielākie svētki 
„Annas Dagdā”, kas norisa vairākas 
dienas un katrs interesents tajos varē-
ja atrast sev tīkamu pasākumu.

29. jūlijā, Andrupenes pagasta 
Runčukos jau piekto gadu pēc kārtas 
notika Annas dienai veltītā melnās 
keramikas cepļa izņemšana. Uz cep-
ļa izņemšanu Runčukos īpaši tika ai-
cinātas Annas vārda īpašnieces. Tām 
bija sagatavotas dāvanas ar simbolis-

ku sveicienu no podniekiem. Diem-
žēl neviena Annas vārda īpašniece 
nebija ieradusies, tomēr Annas meita 
tika pie smukām māla bļodiņām.

Pēc melnās keramikas cepļa iz-
ņemšanas visi tika gaidīti Dagdas 
Kultūras centra izstāžu zālē, kur 
varēja baudīt Indras mākslas gru-
pas „Klusā daba” izstādi „Iezīmē 
sevi zīmē”. Darbi izpildīti dažādās 
tehnikās - kartonogrāfi ja, keramika, 
auduma apdruka. Izstādi var apskatīt 

joprojām, tā darbosies līdz 15. sep-
tembrim.

Vakarā koncertu atklāja vokālā 
grupa „Solversija”, izpildot Dagdas 
pilsētas himnu. Jau ar pirmajām mū-
zikas skaņām visi cēlās kājās, aplie-
cinot kopības un piederības sajūtu.

Apsveikuma vārdus teica Krāsla-
vas novada pašvaldības domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Koncertā piedalījās grupa „Me-
duspods” ar Manguļu ģimenes ins-

IZSKANĒJA „ANNAS DAGDĀ”

trumentālo priekšnesumu, „Latgalī-
šu Reps”, Juris Ķirsons un, protams, 
zaļumballe, kurā uzstājās projekts „5 
Jāņi” un „DJ Roland”.

30. jūlijā notika tradicionālais 
Annas dienu gadatirgus, kur varēja 
iegādāties mājražotāju un amatnieku 
darbus. Pie Dagdas administrācijas 
ēkas varēja klausīties instrumentālo 
ansambli „DIVERTISMENTS” no 
Daugavpils.

Pēc tik mierīgas un muzikālas 
atmosfēras visi devās vērot eks-
tremālākus pasākumus, vispirms 
Krāslavas baikeri priecēja publiku 
un bija sagatavojuši dažādus pārbau-
des uzdevumus. Ekstrēmā velo šovu 
komanda „GreenTrials” profesionāli 
izpildīja priekšnesumus ar velosi-
pēdiem un motociklu, kuros varēja 
piedalīties arī brīvprātīgie skatītāji! 
Adrenalīna deva bija visiem.

Kā gan bez izklaidēm pašiem 
mazākajiem! Laukumā pie Dagdas 
Kultūras centra bija dažādas atrakci-
jas un izklaides iespējas visa vecuma 
bērniem, kā arī bērni varēja noska-
tīties fi lmu par Annu „ Ceļojums uz 
mēnesi”.

Pašā vakarā saviem spēkiem mē-
rojās jaunieši, izspēlējot godalgotās 
vietas ielu futbolā un ielu basketbolā.

Svētku noslēguma dienā, 31. jūli-
jā, Dagdas KC amatiermākslas ko-
lektīvi sniedza koncertu laukumā pie 
VSPC „Dagda”. Neskatoties uz lie-
taino laiku, koncerts tika izdziedāts 
un izdejots, sagādājot pozitīvas emo-
cijas gan sev, gan apmeklētājiem.

Uz tikšanos nākamgad!
Sanita Karpoviča,

Dagdas KC 
sabiedrisko attiecību speciāliste

Autores foto
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Izskanēja Asūnes svētki, ku-
ros norisa paštaisīto laivu regate 
ar humora pieskaņu. Paštaisīto 
peldrīku uzdevums bija pieveikt 
150 metru garu maršrutu. Žūrija 
vērtēja gan hronometra rādīju-
mus, gan oriģinalitāti, gan laivu 
izturību.

Regatē piedalījās gan bērni, gan 
pieaugušie. Katram pretendentam 
uz vērtīgo balvu bija savi atbals-
tītāji - draugi, vecāki, vecvecāki. 
Pasākumā nepārtraukti skanēja 
skatītāju smiekli.

Pirmie startēja Asūnes-Rīgas 
tandēms – Artjoms un Ņikita. 

Viņu pirātu komanda no visa spē-
ka darbojas ar airiem, neatlaidīgi 
laužoties cauri upes džungļiem. 
Nākamā startēja komanda „Varžu 
tačka”, kura rezultāta vinnēja zel-
ta balvu - rīdzinieki Ella, Patrīcija 
un Stefans bija ļoti laimīgi! Cits 
dalībnieks - Andris - startēja uz 
dušas kabīnes daļas. Jau pirms 
starta viņa plastmasas laiva, izrai-
sīja domstarpības skatītāju vidū: 
vai brango airētāju izturēs? Re-
zultātā drīz vien kapteinis pakļuva 
zem „Titānika”. Otra smieklīgākā 
bija Harija uzstāšanās, kurš star-
tēja ar zīmolu „Šampūns”. Dzī-

vespriecīgais, iedegušais jaunietis 
brauciena laikā vēl paspēja veikt 
ūdens procedūras, nevis vienkār-
šas, bet ar putām.

Pēc regates visi dalībnieki va-
rēja apmeklēt vietējo amatnieku 
un rokdarbnieču darbu izstādi. 
Tur bija ko redzēt, par ko pabrī-
nīties. 

Asūnes svētku galvenais no-
tikums - gandrīz trīs stundu ilgs 
koncerts, kurā uzstājās kolektīvi 
no Robežnieku, Ķepovas, Šķau-
nes, Konstantinovas un Ezernieku 
pagasta. Bija arī ciemiņi no Rē-
zeknes novada. Koncertā sveica 

Asūnes ciema bibliotēkas vadītāju 
sakarā ar bibliotēkas 75 gadu ju-
bileju, sumināja vokālo ansambli 
„Paziņas”, kuram apritējuši 15 
gadu, un līnijdeju grupu „Balzams 
dvēselei” 10 gadu jubilejā.

Pēc daudzajiem priekšnesu-
miem nogurušos māksliniekus un 
sajūsminātos skatītājus cienāja ar 
gardumu - lauku stilā sautētiem 
kartupeļiem. Turpinājumā bija de-
jas līdz pirmajiem gaiļiem.

Aina Skoromko,
kultūras pasākumu organizatore 

Asūnē
Sanitas Karpovičas foto

ASŪNES LAIVU REGATE
projekti

Krāslavas slēpotāju iniciatī-
vas grupa pirmo reizi piedalījās 
Krāslavas novada pašvaldības 
Izglītības pārvaldes izsludinātajā 
jauniešu inacitīvu projektu kon-
kursā, kā arī guva iespēju īstenot 
savu projektu „Esi kustībā!”

Projekta mērķis tika sasniegts 
pilnībā, un tas bija attīstīt jau-
niešos atbildības izjūtu, komu-
nikācijas un sadarbības prasmes, 
kā arī radīt izpratni par jauniešu 
nozīmi pilsoniskas un sociāli 
atbildīgas kopienas veidošanā. 
Apzināties savas un apkārtējo 
veselības nozīmi veselīgas sa-
biedrības veidošanā, kā arī iz-
prast sociāli atbildīgas sabied-
rības nozīmi gan Krāslavā, gan 
Latvijā.

30. jūlijā notika projekta pa-
sākums „Esi kustībā!”, kurā 
piedalījās 25 jaunieši. Pasāku-
ma sagatavošanas posmā jau-
nieši veidoja viktorīnu, izdomā-
ja jautrās stafetes, komandu un 
individuālas sporta aktivitātes, 
gatavojās diskusijai par jauniešu 
iniciatīvu nozīmi vietējā kopie-
nā, lokālpatriotismu un sociāli 
atbildīgu sabiedrību. Visas ieplā-
notās aktivitātes izdevās veik-
smīgi īstenot.  

Projekts jauniešos attīstīja at-
bildības sajūtu, komunikācijas 
un sadarbības prasmes, kā arī ra-
dīja izpratni par jauniešu nozīmi 
pilsoniskas un sociāli atbildīgas 
kopienas veidošanā. Vietējie jau-
nieši guva motivāciju un pārlie-
cību savos spēkos kā rezultātā 
jaunieši izjuta un apzinājās savu 
nozīmi gan vienaudžu, gan sa-
biedrības, gan lokālās kopienas 
vidū.

Krāslavas slēpotāju 
iniciatīvas grupa

Ilonas Vanagas foto

PROJEKTS 
„ESI KUSTĪBĀ!”
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SPORTS

Krāslavas vieglatlētiem noslēgu-
sies kārtējā vasaras sacensību sezo-
na.

Ļoti veiksmīgi startēja treneres 
Innas Radevičas audzēkņi. Latvijas 
čempionātos - tika izcīnītas 4 dažāda 
kaluma medaļas, trīs no tām iegu-
va Sitniku ģimenes atvases. Junio-
ru konkurencē (2003.-2004.dz.g.) 
Evelīnai Kristai divas otrās vietas 
800 m un 1500 m skriešanā, ka arī 
jauns personiskais rekords 1500 m 
- 4:32,13 min. U16 vecuma grupā 
(2007.-2008. g.dz.) debitēja Rihards 
Sitniks, pirmajā dienā izcīnot 5. vietu 
2000 m skrējienā - 6:27,92 un otrajā 
dienā, sīvā konkurencē, tika izcīnīta 
2. vieta 800 m skriešanā (2:08,14 
min) un izpildīta 2. sporta klase ar 
jauno personisko rekordu.

U18 vecuma grupā (2005.-2006. 
g.dz.) 100 m fi nālskrējienā ar lielu 
pretvēju (1.7m/s) un pa mitru celiņu 
3. vietu izcīnīja Dēvids Geks - 11.77 
sek. Priekšskrējienā Dēvida rezultāts 
bija krietni labāks - 11.58 sek. Lielis-
ki 100 metru barjerskrējiena startēja 
Anastasija Apenko (ar pretvēju 4,1 
m/s!) meitene bez kļūdām fi nišēja 
un izcīnīja 4. vietu. Šogad ar rezul-
tātu 15.42, Nastja iekļuva Krāslavas 
visu laiku labāko jaunatnes sarakstā 
un ierindojās 3.pozīciju. Tāllēkšanas 
sektorā pēc lietus arī neklājās vieg-
li - tikai trešajā mēģinājumā Nastja 
aizlēca 5.20m, tuvu savam perso-
niskajam rekordam (5.25 m) un tika 
fi nālā, kur uzlabot rezultātu vairs 
neizdevās un konkurencē ar gadu 
vecākām pretiniecēm Anastasija ie-
rindojās 5. vietā.

Santai Ostrovskai U16 vecuma 
grupā (2007.-2008.dz.g.) šovasar ne-
izdevās uzrādīt savu labāko rezultātu 
augstlēkšanā tieši Latvijas čempio-
nātā, bet Latvijas reitingā savā vecu-
ma grupā ar rezultātu 1.60 m jauniete 
ierindojas 7. vietā.

Sezonas turpinājumā Evelīna 
Krista Sitnika lieliski startēja Baltijas 
valstu komandu sacensībās Viļņā. 
Pirmajā dienā Evelīna uzvarēja 1500 
m skriešanā - 4:34,74 min, otrajā 
dienā 800 metros Evelīna izcīnīja 2. 
vietu ar jauno personisko rekordu - 
2:12,92 min.

29. jūlijā Evelīna tika uzaicināta 
piedalīties Latvijas pieaugušo izla-

ses sastāvā 1500 m skriešanā Valsts 
Prezidenta balvas izcīņas sacensī-
bās, kas ir komandu sacensības starp 
Baltijas valstu vieglatlētiem. Evelīna 
ieguva sudraba medaļu, uzlabojot 
savu rekordu gandrīz pa 4 sekundēm 
- 4:28.80 min. Tas ir atkārtots meis-

tarkandidāta normatīvs un personis-
kais rekords IAAF punktos - 985!

Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas direktora 

vietniece
Foto no LVS mājaslapas

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAS 
VIEGLATLĒTU PANĀKUMI VASARĀ

Rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu „Stacijas”, Vecdome, Dag-
das pag., Krāslavas novadā, ~ 200 m attālumā no Dagdas pilsētas.

Izsoli organizē VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas 
centrs”.

Nekustamā īpašuma sastāvs:
- zeme ar kopējo platību 0,4482 ha, uz kuras atrodas:
- dzīvojamā māja ar kopējo platību 135,5 m2;
- šķūnis ar kopējo platību 18,1 m2;
- šķūnis ar kopējo platību 10,1 m2;
- šķūnis ar kopējo platību 28 m2.
Īpašuma teritorijā daļēji atrodas kultūras piemineklis – Niperu senkapi.
Izsoles dokumenti un īpašuma novērtējums elektroniski apskatāmi: htt-

ps://videscentrs.lvgmc.lv/lapas/izsoles-un-nekustamie-ipasumi 
Nekustamā īpašuma izsoles sākumcena - EUR 4 600,00. 
Izsoles solis - EUR 450,00. 
Izsoles dalībnieku pieteikumu iesniegšana notiek līdz 2022. gada 31. au-

gustam pulksten 10.00, nosūtot pa pastu uz Maskavas ielu 165, Rīgā, LV-
1019 vai iesniedzot klātienē. 

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, nepieciešams līdz 2022. gada 31. 
augustam pulksten 10.00 iemaksāt nodrošinājuma summu EUR 460,00 ap-
mērā un reģistrācijas maksu EUR 200,00 apmērā Valsts sabiedrības ar iero-
bežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” kon-
tā Nr. LV25UNLA0055000617927, A/S SEB Banka, kods UNLALV2X. 

Īpašumu apskatīt un iepazīties ar dokumentāciju var darbdienās, par ap-
skates laiku iepriekš vienojoties, kontaktpersona: Ivars Jankovskis, tel.: 
+371 26653939. 

RAKSTVEIDA IZSOLĒ PĀRDOD 
NEKUSTAMO ĪPAŠUMU VECDOMĒ

SLUDINĀJUMI

6. augustā Baltiņos, Krāslavas 
novadā, jau kārtējo gadu pul-
cējās velosporta entuziasti, lai 
piedalītos „Krāslavas Velokausā 
– 2022”!

Velokausa trases viens aplis, 
kurš bija 4 km garš, ietvēra vai-
rākus kāpumus un nobraucienus, 
kā arī dažāda platuma ceļus, tā-
dējādi mudinot sacensību dalīb-
niekus būt modriem visas trases 
garumā. Sacensību dalībnieki 
sacentās 4 km, 8 km, 12 km, 16 
km un 20 km garās distancēs at-
bilstoši savai vecuma grupai. 

Par absolūto uzvarētāju 20 
km garā distancē kļuva Rolands 

NOSLĒDZIES „KRĀSLAVAS VELOKAUSS – 2022”!

Ar 7. septembri divas reizes mēnesī Krāslavas K ultūras nama pirmajā 
stāvā (Rīgas iela 26) iedzīvotājiem būs iespēja noformēt un saņemt pasi un 
personas apliecību jeb eID karti. Pakalpojumu varēs saņemt tikai pēc ie-
priekšēja pieraksta, kas tiks nodrošināts pa tālruni 27331143 katru pirm-
dienu no plkst. 8.30 līdz plkst. 11.30. Ārpus šī laika pieraksts netiks veikts.

Pieraksta dienas: 29. augustā; 5. septembrī; 12. septembrī; 19. septem-
brī; 26. septembrī; 3. oktobrī; 10. oktobrī; 17. oktobrī; 24. oktobrī; 31. ok-
tobrī; 7. novembrī; 14. novembrī; 21. novembrī; 28. novembrī; 5. decembrī; 
12. decembrī un 19. decembrī.

Pieņemšanas dienas un laiks: 7. septembrī (9.00 – 17.00); 21. septem-
brī (09.00 – 17.00); 5. oktobrī (09.00 – 15.30); 19. oktobrī (09.00 – 15.30); 
2. novembrī (09.00 – 15.30); 16. novembrī (09.00 – 15.30); 7. decembrī 
(09.00 – 15.30); 21. decembrī (09.00 – 15.30).

KRĀSLAVĀ NOFORMĒS UN 
IZSNIEGS PERSONAS DOKUMENTUS

Burcevs, savu-
kārt 16 km garā 
distancē par ab-
solūto uzvarētā-
ju sieviešu grupā 
kļuva Natālija 
Kovaļova.

Rezultāti ir 
pieejami portā-
lā www.krasla-
vasvestis.lv.

Biedrība 
„Sportists”

Diānas 
Vanagas foto


