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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

VIESOS PIE VALSTS PREZIDENTA
RĪGAS PILĪ

Lai sekmētu mākslas skolu audzēkņu radošo pašizpausmi un
veicinātu bērnu un jauniešu interesi par prezidenta institūcijas
darbu, valsts prezidenta kanceleja šajā rudenī aicināja Latvijas
mākslas skolu audzēkņus piedalīties Valsts prezidenta Ziemassvētku kartīšu dizaina konkursā.
Indras Mākslas un mūzikas skolas audzēkņi labprāt un ar lielu
interesi izgatavoja Ziemassvētku
kartītes, un četri interesantākie
darbi tika nosūtīti vērtēšanai uz
Valsts prezidenta kanceleju.
Indras mākslas skolas audzēknes Evelīnas Radelickas darbs
„Rīgas galvenais sniegavīrs”
kļuva par Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa simpātijas balvas

ieguvēju, bet par uzvarētāju pēc
žūrijas komisijas lēmuma kļuva
Staiceles Mūzikas un mākslas
skolas audzēknes Alises Tiltiņas
darbs.
18. decembrī visi konkursa dalībnieki un viņu skolotāji tika uzaicināti uz pieņemšanu pie Valsts
prezidenta Rīgas pilī. Tas bija
brīnišķīgs pasākums, kas pulcēja
kopā vairāk nekā 200 dalībniekus
no Latvijas mākslas skolām. Ar
īpašām Valsts prezidenta dāvanām
tika sveikti piecu labāko darbu autori. Viena no tām bija arī Indras
Mākslas skolas audzēkne Evelīna
Radelicka.
Ērika Zarovska,
Indras Mākslas un
mūzikas skolas direktore
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JAUNAIS KRIEVIJAS ĢENERĀLKONSULS
APMEKLĒJA KRĀSLAVU

2017. gada augustā Krievijas Federācijas ģenerālkonsula Daugavpilī pienākumus sāka pildīt
Andrejs Vladimirovs, kurš nomainījis šajā amatā
savu priekšgājēju Oļegu Ribakovu.
Gada beigās Andrejs Vladimirovs devās vizītē
uz Krāslavu, lai iepazītos ar mūsu pilsētu. Ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulu Daugavpilī tikās
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks.
Ģenerālkonsuls uzsvēra, ka viņam ir prieks iepazīties ar pilsētu, kurā atbalsta un ciena tradīcijas,
un apsolīja, ka viņš noteikti veicinās un attīstīs ilggadēju sadarbības sakaru saglabāšanu ar Krāslavu
– Volokolamskas sadraudzības pilsētu.
„Es plānoju organizēt darbu tā, lai krāslaviešu sadarbība ar Krievijas iedzīvotājiem ne tikai uzlabotos, bet
arī paplašinātos. Iespējams, Krāslavas novada pašvaldība būs ieinteresēta veidot sadraudzības sakarus ar kādu
citu Krievijas reģionu,” atzina Andrejs Vladimirovs.

Tikšanās laikā ar Krievijas Federācijas ģenerālkonsulu Krāslavas novada priekšsēdētājs apsprieda ideju par
starptautiskas konferences rīkošanu Krāslavā, šī pasākuma ietvaros varētu iepazīties ar labās prakses piemēriem no sadraudzības pilsētu pieredzes.
Elvīra Škutāne

2017.GADĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ PIEDZIMA VAIRĀK ZĒNU

Dzimšana 2017. gadā

2017. gadā Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
78 jaundzimušie: 34 meitenes un
44 zēni.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts martā – 9 un maijā – 9.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts aprīlī – 4.
Laulībā dzimuši 46 bērni. Atzīta paternitāte 27 jaundzimušajiem. Nav ieraksta dokumentos
par bērna tēvu 5 bērniem.
Reģistrēti zēni dvīņi. Pirmie
bērni dzimuši 20 māmiņām, otrie
bērni – 37 māmiņām, trešie – 14
māmiņām, ceturtie bērni – 4 māmiņām, piektais – 1 māmiņai,
sestais – 1, septītais bērns – 1 māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
līdz 17 gadiem 1
18-20 gadi
4
21-25 gadi
12
9

26-30 gadi
32
30
31-35 gadi
14
17
36-40 gadi
9
12
41-45 gadi
5
2
46-50 gadi
1
2
51-55gadi
1
Bērnu vārdi:
meitenēm: divas Katrīnas un
divas Anastasijas, pārējie vārdi - Nadežda, Olīvija, Viktorija,
Marijanna, Ilona, Sabīne, Angelīna, Eva, Juta, Alisa, Grieta, Mira,
Milla, Marita Emma, Alise, Jana,
Keita, Enija, Aleksandra, Emīlija,
Evita, Darina, Līga, Arina, Lāsma, Anna, Juliana, Jekaterina, Elīna, Amēlija.
zēniem: divi Ņikitas, divi Daniili, divi Armandi, divi Maksimi
un divi Danieli, pārējie vārdi –
Dāvids, Jegors, Alekss, Mikuss,
Intars, Jēkabs, Nikita, Jevgeņijs,
Vladislavs, Romans, Alberts,
Alfreds, Milans, Arnis, Renāts,
Mareks, Demids, Diniss, Timurs,
Dēvids, Aleksejs, Arvis, Domi-

niks, Aivis, Marks, Edgars, Kirils,
Žanis, Viktors, Antons, Mārtiņš,
Deniss, Gļebs, Damians.

Laulības 2017. gadā

Krāslavas novadā reģistrētas
93 laulības: 78 laulības noslēgtas
Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 8 laulības Priedaines
Romas katoļu draudzē, 6 laulības
Krāslavas Romas katoļu baznīcā
un 1 laulība Izvaltas Romas katoļu draudzē.
8 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Lietuva, Ukraina, Krievija, Slovākija, Moldova, Baltkrievija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 60
vīrieši un 56 sievietes, otro reizi
– 26 vīrieši un 35 sievietes, trešo
reizi – 5 vīrieši un 2 sievietes, ceturto reizi - 2 vīrieši.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši sievietes
līdz 17 gadiem 2
18-20 gadi
3
2
21-25 gadi
10
22

26-30 gadi
29
25
31-35 gadi
14
9
36-40 gadi
5
7
41-45 gadi
8
8
46-50 gadi
7
5
51-55 gadi
2
6
56-60 gadi
5
3
61-65 gadi
4
1
66-70 gadi
2
1
71-75 gadi
1
1
76-80 gadi
3
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
73 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 1
pāris pēc sievas uzvārda, 18 pāri
palikuši katrs savā uzvārdā, 1 gadījumā līgava pievieno vīra uzvārdu, iegūstot dubulto.
Visvairāk laulību noslēgts jūlijā
- 19, jūnijā – 15 un augustā - 15.
Vismazāk: janvārī – 1 un maijā – 1.

Miršana 2017. gadā

2017. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 286 miršanas gadījumi –

143 vīrieši un 143 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu
reģistrēts februārī – 32 un jūnijā
– 30.
Vismazāk miršanas gadījumu
reģistrēts septembrī – 16, maijā –
18, aprīlī – 19.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši sievietes
no 0 līdz 18
1
no 19 līdz 30
no 31 līdz 40
2
no 41 līdz 50
11
3
no 51 līdz 60
12
3
no 61 līdz 70
43
8
no 71 līdz 80
42
37
no 81 līdz 90
30
65
no 91 līdz 95
1
22
no 96 līdz 100
2
3
no 101 līdz 10
1
Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļa

2
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2018. gada 2. janvārī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatītas 4 administratīvo
pārkāpumu lietas:

- par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu I.K., dzim.1985.g.
tika izteikts brīdinājums;
- par nepiedalīšanos sadzīves
atkritumu
savākšanā
A.J.,dzim.1941.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums;
- par suņa turēšanas prasību pār-

kāpšanu R.P., dzim.1956.g., tika
izteikts brīdinājums;
attiecībā
pret
G.F.,
dzim.2002.g., komisija piemēroja
audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un izteica
brīdinājumu.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2018. gada 6.
februārī plkst.13.00 Krāslavas
novada domes 17.kab. (Rīgas ielā
51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR
PAVEIKTO DARBU DECEMBRĪ

Sastādīti 19 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu,
1 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 2 par sīko huligānismu, 1
alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās
vietās un atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī un 14
par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 42 rakstiskie iesniegumi, atstrādāts 151 izsaukums, notika
proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Decembrī tika
pieņemti 20 apmeklētāji.
Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas)
- 24. Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos: pilsētas eglītes iedegšana; JAK spēle, Jaungada balle
Krāslavas Kultūras namā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvēkus Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. Viens klaiņojošais kaķis
un viena stirna nogādāti Daugavpils dzīvnieku patversmē.

IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošā kustamā manta – pasažieru autobuss FORD TRANSIT, valsts reģistrācijas
numurs HL 2905.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 980,00 (deviņi simti
astoņdesmit EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 98,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļa vietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 1. februārim
plkst.10.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas
ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa
pastu.
Izsole notiks 2018. gada 1. februārī plkst.11.00. Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas
nedēļas laikā no izsoles dienas.
Autobusu var apskatīt, iepriekš
sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Stepanu Pivovareviču, tālrunis 26491264.
Tālr. uzziņām - 65681764, 29496549.
*
*
*
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 2,4 ha platībā, neapdzīvojamā ēka (skolas ēka)
1617,6 m2 platībā un palīgēka (katlu māja) 86,1 m2 platībā, Skolas
ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra
numurs 6074 004 0340).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 46000,00 (četrdesmit
seši tūkstoši EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - EUR 4600,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļa vietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018. gada 21. februārim
plkst. 10.00 darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas
ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa
pastu. Izsole notiks 2018. gada 21. februārī plkst. 11.00.
Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav.
Samaksa – summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālr. uzziņām - 65681764, 65681754.

informācija

No janvāra darbnespējas lapas
un kompensējamo zāļu receptes
izrakstīs tikai elektroniski

No 2018. gada 1. janvāra Latvijā tiek uzsākta obligāta valsts E-veselības sistēmas lietošana. Tā paredz,
ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu recepšu aprite būs tikai elektroniska.*
E-darbnespējas lapas tiek atvērtas, pagarinātas un
noslēgtas E-veselības sistēmā. Informāciju par noslēgto e-darbnespējas lapu darba devējs nākamajā
dienā redz savā Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas (EDS) proﬁlā. Arī iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai
(VSAA) par E-veselībā noslēgto B darbnespējas
lapu iedzīvotājs var iesniegt elektroniski, izmantojot VSAA e-pakalpojumu.
Lai iegādātos e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda
sava personas apliecība (eID) vai pase (iegādājoties
zāles savam nepilngadīgajam bērnam, papildus jānosauc bērna vārds un uzvārds).
Savukārt, lai iegādātos citam cilvēkam izrakstītas
e-receptes zāles – piemēram, radiniekam vai kaimiņam – aptiekā jāuzrāda e-receptes ID numurs, kurš
ir pieejams gan ārstam, gan pacientam (var būt izdrukāts no E-veselības sistēmas, kā attēls telefonā u.c.),
jānosauc pacienta vārds, uzvārds un jāuzrāda savs
personas apliecinošs dokuments.
Iedzīvotājs var arī deleģēt E-veselības portālā citu
cilvēku savu e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā
deleģētajam cilvēkam (pircējam) aptiekā jāuzrāda tikai savs personas apliecinošs dokuments un jānosauc
pacienta vārds, uzvārds.
Svarīgi, ka līdz 2018. gada 1. janvārim papīra formā izrakstītās kompensējamo zāļu receptes varēs izmantot līdz to derīguma termiņa beigām – tās aptiekā
elektronizēs farmaceits. Papīra formā atvērtu darbnespējas lapu E-veselībā elektronizēs ārstniecības
persona, kura to noslēgs.
Ja e-recepti nav iespējams izrakstīt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, interneta vai elektrības trau-

cējumu gadījumā), ārsts ir tiesīgs to izrakstīt papīra
formā. Savukārt, ja minētajā gadījumā nevar atvērt
e-darbnespējas lapu, ārsts veic par to atzīmi pacienta
medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.
Saņemot e-darbnespējas lapu vai e-recepti, to var
apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā www.
eveseliba.gov.lv. Iedzīvotājiem E-veselības portālā ir
pieejama tikai tā medicīniskā informācija, kuru sistēmā ir ievadījušas ārstniecības personas.
Jautājumu gadījumā par e-darbnespējas lapas, ereceptes vai citu E-veselības pakalpojumu izmantošanu, kā arī ieteicamo rīcību sistēmas īslaicīgu tehnisku traucējumu gadījumos, iedzīvotāji ir aicināti
zvanīt E-veselības lietotāju Atbalsta dienestam pa
tālruni 67 803 300 (katru dienu no plkst. 8.00 līdz
20.00).
Ārstniecības iestādēs un aptiekās, kurās lieto Eveselības sistēmu, ir izvietotas atpazīšanas uzlīmes
„šeit lieto E-veselību”. Informācija par šīm ārstniecības iestādēm ir pieejama arī
E-veselības portāla interaktīvajā kartē.
* Pēc 2018. gada 1. janvāra uz papīra recepšu veidlapām turpinās izrakstīt: individuāli kompensējamās
zāles, M saraksta zāles un medicīniskās ierīces; ja
zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas
sabiedrība; ja pacients izmantos recepti kādā no ES
dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai
Šveicē; personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā; ja e-receptes izrakstīšana E-veselības sistēmā
nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.
Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

AICINĀM UZ MAMOGRĀFIJAS IZMEKLĒJUMU!

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”
valsts apmaksātās programmas ietvaros
veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāﬁjas
izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Piedāvājam šādus mamogrāﬁjas izmeklējumus
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības
dienesta uzaicinājuma vēstulēm - izmeklējumu veic
BEZ MAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu
(jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85).
Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Mobilā mamogrāfa izbraukums Krāslavā notiks 2018. gada 27. janvārī.
Atrašanās vieta:
Krāslavas slimnīca,
Rīgas iela 159, Krāslava,
no plkst. 12.00 līdz plkst. 15.00.
Tālrunis uzziņām: 26458044.

KRĀSLAVAS MĀMIŅU KLUBA PASĀKUMU GRAFIKS
2018. GADA SĀKUMAM

JANVĀRIS
06.01. Projekta „Mēs Krāslavā = Mēs Latvijā”
noslēguma pasākums ģimenēm Indras Kultūras
namā. Multﬁlmas „Reiz Krāslavā” pirmizrāde
13.01. „AgirVision” Robotu skola
20.01. Psiholoģe Inga Dreimane:
• Veiksmīgas komunikācijas atslēga ar bērnu
• 21. gadsimta bērnu audzināšanas izaicinājumi
• Kā palīdzēt bērnam gūt iedvesmu un motivāciju?
FEBRUĀRIS
03.02. Psiholoģe Diāna Zande:
• Par bērna miegu - kā sekmēt veselīgus miega ieradumus, ko darīt, ja mazulis slikti guļ?
• Divgadnieks
• Bērnu attīstības posmi, bērna raksturs un temperaments
06.02. Topošā ﬁzioterapeite Beatrise Ābeltiņa:
• Teipošana ģimenes veselībai
10.02. Psihologs Marks Jermaks:
• 2 lekciju tēma: Kā saprast mūsdienu pusaudzi
24.02. Vēdiskās psiholoģijas psihologs Uģis Kuģis:
• Ko grib sieviete un kā grib vīrietis?
• 7 jaunas ģimenes eksāmeni
MARTS

10.03. Psihologs Marks Jermaks:
• Kā palīdzēt bērnam bailēs?
• Kā satikties ar savām un citu cilvēku jūtām?
14.03. Psihologs Raimonds Lazda:
• Bērnu neiropsiholoģiskā attīstība dažādos vecuma posmos
24.03. Uztura speciāliste Agnese Krumpāne:
• Ko ēst pašai, kamēr zīdi bērnu ar krūti? Kā plānot
ēdienkarti pēc dzemdībām?
• Bērna piebarošana un ēdienkarte no 6 mēnešu
līdz 2 gadu vecumam.
Martā plānots sākt nākamo „Topošo vecāku skolas” lekciju ciklu – vēl ir iespēja pieteikties! Tālr.
29517111 (Dana).
APRĪLIS
07.04. Sertiﬁcēta deju un kustību terapeite Solvita
Sonja Zemīte:
• Garīgā izaugsme jeb meditācija caur kustību
Gandrīz visi pasākumi bez maksas!
Vairāk info - facebook.com:
Krāslavas māmiņu klubs
Tālr.26117069.

3
projekti

NOSLĒDZIES PIRMAIS TOPOŠO
VECĀKU SKOLAS LEKCIJU CIKLS

20. decembrī Krāslavas Kultūras
namā notika šī gada pēdējā Topošo vecāku skolas tikšanās, līdz ar
to noslēdzot pirmo grūtniecēm un
viņu partneriem veltīto lekciju ciklu. Kā jau iepriekš ziņojām, Krāslavas māmiņu klubs Eiropas fondu
ﬁnansētā projekta ietvaros piedāvā
iespēju Krāslavas un novada topošajiem vecākiem noklausīties
bezmaksas lekciju ciklu 20 stundu
apjomā, kurā uzstājas Daugavpils
dzemdību nodaļas profesionāļi vecmātes, ﬁzioterapeite, psiholoģe.
Nākamais Topošo vecāku skolas
cikls tiek plānots 2018. gada martā.
Pirmo lekciju ciklu kopumā apmeklēja 10 dalībnieki, patīkami,
ka divi no tiem - topošie tēti. Pēc
vecmātes ieteikuma, lekcijās drīkstēja piedalīties sievietes, kurām
jau tuvāko mēnešu laikā plānotas
dzemdības. Šāds kritērijs tika izvirzīts, lai topošie vecāki pēc iespējas
vairāk atcerētos un gūtās zināšanas
varētu pielietot praksē, piemēram,
mazināt sāpes dzemdību laikā, rūpēties par jauno māmiņu pēcdzemdību periodā, zināt, kā barot un aprūpēt jaundzimušo. Cikla sākumā
vecmāte Jana Priedīte klātesošos
iepazīstināja ar dzemdību priekšvēstnešiem, kā arī tēva lomu dzemdībās. Ir svarīgi, lai arī vīrietis zinātu, ko un kurā brīdī darīt un kā viņš
var uzlabot grūtnieces sajūtas starp
dzemdību kontrakcijām.
Krāslavas māmiņu klubs ir īpaši domājis par lekciju mērķa grupu, iekārtojot vidi ērtai zināšanu
apguvei - grūtniecēm un atbalsta
personām tika piedāvāti puﬁ, vingrošanas bumbas, kuras vēlāk ﬁzioterapeites Elīnas Poikānes vadībā izmantoja dažādu vingrinājumu
apguvē. Tāpat topošajiem vecākiem tika piedāvātas profesionālās
lelles, imitējot reālus zīdaiņus dažādos vecumos. Lelles topošajiem
vecākiem deva iespēju sajust bērniņa svaru un trauslumu, kā arī apgūt
hendlinga pamatus. Neatņemama
hendlinga sastāvdaļa ir pareizas
krūts zīdīšanas pozīcijas, kā arī
mazuļa autiņu nomaiņa, ģērbšana
un vannošana. Par bērnu zīdīšanu,
krūts ēdināšanas priekšrocībām,
cik tas ir svarīgi jaundzimušajiem
un mammai pašai, iepazīstināja

vecmāte un krūts barošanas speciāliste Iveta Žilvinska.
Lai vecākus veiksmīgāk sagatavotu jaunajām lomām, psiholoģe
Ludmila Vasiļjeva lasīja lekciju
tieši šī jautājuma aktualizēšanai.
Informācija jo īpaši svarīga bija
grūtniecēm, kas gaida savu pirmo
bērniņu. Cikla noslēgumā Iveta
Žilvinska stāstīja par pēcdzemdību
periodu, par kuru jaunajiem vecākiem bieži vien ir liela neziņa un
satraukums. Ģimenē ienāk jauns
cilvēks, maza sirsniņa, kas prasa
visu vecāku uzmanību un bezgalīgu, nesavtīgu mīlestību un rūpes.
Lai jauno pienākumu gūzma pārāk
nenospiež, ir vērtīgi jau iepriekš
uzzināt, kas sagaidāms, un laicīgi
morāli sagatavoties gaidāmajiem
pienākumiem.
Pēdējā lekcijā nolēmām uzzināt,
ko māmiņas ieguvušas, noklausoties cikla lekcijas. Topošā māmiņa
Ligita atzina, ka viens no labākajiem šī lekciju cikla aspektiem, ir
tā pieejamība, jo nodarbības notika tepat mājās, Krāslavā. Lektori
atbildēja uz visiem jautājumiem,
kā arī paskaidroja visu tik izsmeļoši, ka plašais internets pat netika
izmantots. Dalībniece Anita papildināja, ka tagad ir skaidrs, kas sagaida jaunos vecākus, kad sāksies
dzemdības, kā arī, kad mazulis būs
jau piedzimis, t.i., cik autiņbiksīšu
ir jāņem līdzi uz dzemdību namu,
kā pareizi paņemt bērnu, kādu matracīti jāiegādājas zīdaiņa gultiņai

PROJEKTS JAUNIEŠIEM
„PROTI UN DARI
Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot),
pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts
Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks,
bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā
„PROTI un DARI”!
Eiropas Sociālā fonda ﬁnansētais projekts „PROTI un
DARI” ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm,
prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām.
Tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus – mācīšanos (ikdienas
vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības

utt.
Savukārt lektore Iveta Žilvinska
lepojās ar topošajām māmiņām, jo
tagad viņas spēs kritiski izvērtēt
plašo informāciju un paņemt to,
kas viņām ir nepieciešams. Viņa
uzskata, ka laimīgiem vecākiem,
ir laimīgi bērni. Tāpat arī lektore
Jana Priedīte izteica pateicību par
sadarbību ar Krāslavas māmiņu
klubu. Viņa priecājas, ka tagad
Krāslavas māmiņām nav jābrauc
uz Daugavpili, lai noklausītos vērtīgos pirmsdzemdību kursus, kas
topošos vecākus atbilstoši sagatavo
dzemdībām, kā arī iepazīstina ar
ikdienas pienākumiem pēc mazuļa
piedzimšanas.
Vēlot siltus un sirdsmīļus mirkļus, Krāslavas māmiņu klubs
katrai jaunajai ģimenei dāvāja
tamborētas jaundzimušā zeķītes un
apsveikuma kartīti. Ceram, ka lekcijās gūtās zināšanas topošie vecāki
veiksmīgi pielietos dzīvē.
Vairāk informācijas par lekcijām
un pieteikšanās nākamajam Topošo
vecāku skolas ciklam, zvanot pa
tālr. 29517111 (Dana). Visas lekcijas būs bezmaksas.
Izglītojošo pasākumu ciklu ﬁnansē Krāslavas novada dome ESF
projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.
Ieva Maļinovska,
Krāslavas māmiņu klubs

TĀS IR ATMIŅAS,
KAS SĀPĒS MŪŽAM...

2017. gadā Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeju un
Krāslavas novada represētajiem
un viņu ģimenēm īstenojusi Latviešu fonda atbalstīto projektu
„Brošūras „Tās ir atmiņas, kas sāpēs mūžam...”- Krāslavas novada
represēto stāsti vēsturei” izdošana”.
Vēstures traģisko lappušu aculiecinieku kļūst arvien mazāk - ja
deviņdesmito gadu sākumā, kad
darbu sāka Krāslavas rajona politiski represēto biedrība, rajonā tika
apzinātas apmēram 600 politiski
represētas personas, tad šobrīd ir
informācija vairs tikai par aptuveni 40. Lielākā daļa materiālu glabājas līdz galam neapkopoti, tāpēc
ir ļoti būtiski saglabāt vēstures
liecības nākamajām paaudzēm.
Ar šo projektu Krāslavas novada
dome un Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs ciešā sadarbībā ar
Krāslavas rajona politiski represēto biedrības vadītāju Ēriku Andžāni un citiem aktīvistiem īstenojuši
senu ieceri par informatīvā materiāla – brošūras - izdošanu.
Projektu atbalstījis Latviešu
fonds 370 USD apmērā. Brošūra
ir izdota 500 eksemplāros izdevniecībā „Latgales druka” un ir
dāvināma Krāslavas novada represēto ģimenēm, bibliotēkām un
skolām.
Sirsnīgs paldies projekta darba
grupai – Ērikai Andžānei, Andīnai
Japiņai, Allai Lomanovskai, Vik-

kursus, aktivitātes izvēlētās profesijas iepazīšanai, pirmās
darba pieredzes/prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot palīdzēs
programmas vadītājs un mentors.
Projekta īstenošanas laiks: 2017. gada janvāris – 2018.
gada decembris.
Līdz 2017. gada 20. decembrim vienpadsmit mērķa grupas jaunieši ir iesaistījušies projekta „PROTI un DARI” aktivitātēs, un pieci jaunieši veiksmīgi īstenoja savu individuālo
pasākumu programmu (šobrīd divi jaunieši strādā Krāslavas
uzņēmumos, viens mācās Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā un vēl divas jaunietes plāno iesaistīties nodarbinātībā).
IPP ietvaros viņi ieguva pirmo darba pieredzi un priekšstatu
par izvēlēto specialitāti, apmeklēja mācību kursus un saņēma profesionālās pilnveides apliecības, individuāli apguva
latviešu valodu un kārtoja valsts valodas prasmes pārbaudi.
Divi jaunieši mācās Valsts izglītības attīstības aģentūras piedāvātajā izglītības programmā „Jauniešu garantijas”
ietvaros, un četri jaunieši saskaņā ar noslēgto vienošanos
turpina dalību projektā, lai realizētu dzīvē savas ieceres un
sasniegtu konkrētus mērķus – iegūtu autovadītāja apliecī-

torijai Nalivaiko, Janīnai Gekišai,
fotogrāﬁju autoriem – Anatolam
Kauškalim un Elvīrai Škutānei,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejam, kā arī represētajiem,
kas papildināja materiālus ar savām fotogrāﬁjām un atmiņām.
Brošūras prezentācija notika
Krāslavas sociālajā dienestā 2018.
gada 8. janvārī. Tika runāts par
brošūras saturu un tapšanas vēsturi, ar klusuma brīdi pieminēti tie
represētie, kuru vairs nav šai saulē, izskanēja skaudri atmiņu stāsti
par Skerškānu, Venšau, Saušu,
Gaveiko, Pontaku, Aišpuru ģimeņu likteņiem. Par cilvēkiem, kuri
tika ierauti dzīves dzirnās un par
spīti visam izdzīvoja, tikai viņu
atmiņas sāpēs mūžam...
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

bu, iepazītu viņiem aktuālo profesiju speciﬁku un sasniegtu
valsts valodas prasmes augstāko līmeni, kā arī risinātu jautājumu par ārvalstīs iegūtas profesionālās izglītības atzīšanu
Latvijā.
„PROTI un DARI” ir Eiropas Savienības fondu 2014.2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. speciﬁskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt
to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos „Jauniešu
garantijas” ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu
centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
Pieteikties var:
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāslavā,
rakstot uz e-pastu: inta.murane@kraslava.lv vai zvanot pa
tālr. 2927874.
Inta Murāne,
projekta „PROTI un DARI” koordinatore
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ovada teritorijā turpinājās
Eiropas Lauksaimniecības
fonda lauku attīstībai (ELFLA)
Pamatpakalpojumu programmas
projektu ieviešana pašvaldības
grants ceļu pārbūvei. 2017. gadā
veikta ceļa „Kalvīši - L.Gengeri
- Mazie Suveizdi - Izvalta” pārbūve Izvaltas pagastā, ceļa „Kalte - Krasnoļenka” posma pārbūve
Krāslavas pagastā, ceļa „Kombuļi - L.Zīmaiši” pārbūve Kombuļu
pagastā, uzsākta stratēģiskā ceļa
„Stacija Krāslava – Vilmaņi”
posma pārbūve Ūdrīšu pagastā.
2018.- 2019. g. turpināsies darbs
pie citu pašvaldības grants ceļu
projektēšanas un pārbūves Aulejas, Indras, Kalniešu, Ūdrīšu,
Kaplavas, Piedrujas, Skaistas un
Robežnieku pagastā. Vairākas ielas un ceļi tiek atjaunoti ar pašvaldības budžeta līdzekļiem, tostarp
– 2018. gadā viens no lielākajiem
plānotajiem objektiem ir tilts Raiņa ielā.
Runājot par novada ceļu tīkla attīstību kopumā, nenoliedzami, lielākais prieks ir bijis aulejiešiem,
kur ir uzklāts pretputekļu segums
valsts ceļa posmā no Sauleskalna
līdz Aulejai, kā arī izvaltiešiem,
kur arī jau uzsākti valsts ceļa posma „Krāslava – Izvalta” pamatnes
sagatavošanas darbi. Cerams, ka
nākamais pagasta centrs, līdz kuram varēs aizbraukt bez dubļiem
un putekļiem, būs Indra.
2017. gadā Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) projekta „Ceļu un citas nepieciešamās
infrastruktūras
nodrošināšana
darbavietu radīšanai un privāto
investīciju piesaistei Krāslavas
novadā” ietvaros veikta divu Lielās ielas posmu pārbūve Krāslavā
– no Vienības ielas līdz Aronsona
ielai un no Spīdolas ielas līdz rūpnieciskas zonas apbūvei. Tuvākie
plāni ERAF projektiem degradētu
(uzņēmējdarbībai neizmantotu)
teritoriju sakārtošanai Krāslavā ir
saistīti ar Indras ielas ražošanas
zonas un ēkas Tirgus ielā 19 attīstību. Sadarbībā ar Dagdas novadu
tiks sagatavots projekts „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla
rekonstrukcija uzņēmējdarbības
veicināšanai degradētajās teritorijās”, kura ietvaros plānota ceļu
„Stacija Krāslava-Vilmani” un
„Augstkalne - Saksoni” asfaltēšana Ūdrīšu pagastā, Izvaltas ielas
posma pārbūve Krāslavā. Tāpat ir
iecere sakārtot nelielu ceļa posmu
Robežnieku pagastā, kur ir izrādīta interese no uzņēmēju puses ar
apliecinājumu radīt jaunas darbavietas un ieguldīt ﬁnansējumu
attīstībā, jo konkrēto programmu
nosacījumi ir ļoti stingri - projektus var īstenot tikai proporcionāli
uzņēmumos radīto darba vietu
skaitam un to ieguldītajiem līdzekļiem.
urpinās nopietns sagatavošanās darbs saistībā ar Piedrujas pagasta Paterniekos plānoto
Loģistikas centru, kuram paralēli
iesniegts arī stratēģisks pārrobežu
projekts robežšķērsošanas infrastruktūras attīstībai – stāvlaukuma
izbūvei.
airāki projekti ierasti ir
saistīti ar Krāslavas pils
kompleksu un tā attīstību – 2017.

T

V

projekti

Sākoties jaunam gadam, tiek sākts jauns darba cēliens - atskatoties uz jau padarīto,
turpinot iesāktos darbus un plānojot jaunus.
2017. gadā Krāslavā tika sagaidīti lieli un sen gaidīti objekti – jaunais peldbaseins pie
ģimnāzijas, kā arī jaunā sporta zāle pie pamatskolas.

JAUNS GADS, JAUNAS IECERES

gadā pabeigti dārznieka mājas
ēkas konservācijas darbi, renovēti centrālie vārti, apstiprināti divi apjomīgi projekti Amatu
mājas (staļļu) pārbūvei un viens
no tiem - ERAF projekts „Rīteiropas vērtības” - jau ir uzsākts.
Ar Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstu izstrādāta Krāslavas pils
parka izpēte, lai varētu turpināt darbu, izstrādājot pils parka
2.kārtas būvprojektu. Jau Latvijas
simtgades gadā ir plānota koku un
krūmu stādīšana parka terasēs un
lejas laucē, cerams, varēsim to darīt visi kopā! Parkā ir aktualizēts
projekts stadiona pārbūvei, un jau
2018. gadā plānota tā rekonstrukcija, turpinot aktīvās atpūtas zonas
izveidi parkā. Projekti par bērnu
rotaļu laukumu, veloparku un trenažieriem senioriem pie sociālā
dienesta diemžēl nav atbalstīti;
būs jādomā citas iespējas ﬁnansējuma piesaistei.

K

rāslavas novada pašvaldība ir iestājusies veselīgo
pašvaldību tīklā un ir uzsākusi
vērienīga slimību proﬁlakses un
veselības veicināšanas projekta īstenošanu ar Eiropas Sociālā fonda
ﬁnansējumu. Vasarā pilsētas svētku ietvaros organizēti pirmie novada Veselības svētki, notikušas
pirmās nometnes, veselības dienas, pasākumi senioriem, jaunajiem un topošajiem vecākiem, tiek
plānotas vēl daudzas aktivitātes,
piemēram, vingrošana ūdenī, peldēt apmācība, jogas, nūjošanas,
tenisa nodarbības, sirds un onkoloģiskās veselības proﬁlakses dienas. Iesaistieties un – esiet veseli!
gadā
uzsākta
ELFLA
„Leader” programmas projekta īste-

2017.

nošana Indrā ar mērķi Latvijas
simtgades gadā izveidot jaunu
objektu pierobežā ar ļoti īpašu
ekspozīciju - Laimes muzeju. Tā
atklāšana plānota šī gada augustā.
gadā ir apstiprināti seši pārrobežu projekti, kuru īstenošana ir
jau uzsākta vai tiks uzsākta 2018.
gadā (vēl seši – diemžēl noraidīti). Latvijas – Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas projekts
ar īso nosaukumu „Mobility” ir
vērsts uz sadarbību starp Latvijas
un Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm. Projektā ir iesaistīti
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālās struktūrvienības audzēkņi un pasniedzēji, kas, piedaloties kvaliﬁkācijas celšanas
pasākumu ciklā pasniedzējiem un
teorētiskās un radošās darbnīcās
studentiem, uzlabos savas prasmes un iemaņas. Mācību procesa
pilnveidošanai projekta ietvaros
ir iegādāts auto krāsošanas, auto
remonta un apģērbu šūšanas aprīkojums, kā arī multimediju iekārtas. Eiroreģiona „Ezeru zeme”
projekts „Synergy for security”
apvieno tiesībsargājošās iestādes
– policiju, robežsardzi un pašvaldības, tai skaitā Krāslavas novadu,
lai kopīgiem spēkiem apkarotu
nelegālo imigrāciju un kontrabandu pierobežas teritorijās, uzlabotu
sabiedrisko kārtību un satiksmes
drošību Latvijas un Lietuvas austrumu pierobežas teritorijās. Projektu ietvaros Krāslavas pilsētā
tiks pilnveidota videonovērošanas
sistēma sabiedriskās kārtības nodrošināšanai. Vēl vienā Eiroreģiona „Ezeru zeme” projektā - „Trans
– Form” - plānota bijušo Krāslavas attīrīšanas iekārtu degradētās
teritorijas sakārtošana. Latgales
plānošanas reģiona projektā jauniešu sociālajai integrācijai, balstoties uz sporta aktivitātēm, ir plānota skeitparka izveide Krāslavā,
Artilērijas ielā. Apstiprināti divi
Krāslavas novada domes kā vadošā partnera izstrādāti projekti
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmā.
Vienā no apstiprinātajiem projektiem tiks uzlaboti sociālie pakalpojumi Krāslavas un Polockas
pašvaldībās, organizējot kopējus
pasākumus ģimenēm un bērniem
ar īpašām vajadzībām, un sociālajā sfērā iesaistītajiem pašvaldību
un nevalstisko organizāciju spe-

2017.

ciālistiem, kā arī izveidojot multisensoros centrus un iegādājoties
aprīkojumu dažādām mērķgrupu
radošajām nodarbībām, savukārt
otrā notiks daudzas izglītojošas,
pieredzes apmaiņas un mārketinga aktivitātes Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas amatniekiem un
kulinārā mantojuma uzņēmējiem,
tiks izveidotas četras amatnieku
darbnīcas Krāslavas pils staļļos.
rāslavas jaunieši ar pašvaldības atbalstu var īstenot
savas ieceres vairākos veidos.
2017. gadā tradicionālajos pašvaldības konkursos īstenotas 17
nelielas jauniešu iniciatīvas visā
Krāslavas novadā, savukārt pašvaldības jauniešu biznesa ideju
konkursā komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai atbalstu saņēmuši 6 jaunieši. Lai attīstītu jauniešu prasmes un veicinātu viņu
iesaisti izglītībā vai nodarbinātībā,
pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju
darbībā – Krāslavas novada dome
sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru pagājušgad uzsākusi arī Eiropas Sociālā
fonda (ESF) ﬁnansētā projekta
„PROTI un DARI!” īstenošanu.
Kopš 2017. gada marta Krāslavas novadā projekta aktivitātēs ir
iesaistījušies vienpadsmit mērķa
grupas jaunieši. Ja esi jaunietis
vecumā no 15 līdz 29 gadiem,
pašlaik nemācies, nestrādā algotu
darbu un neesi reģistrēts kā bezdarbnieks – šī programma ir domāta tev!
ašvaldības Izglītības pārvalde sagatavojusi vērienīgu
ERAF projektu vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanai novadā, kā arī īsteno vairākus ESF
projektus - kompetenču pieejas
balstītai vispārējās izglītības satura attīstībai, izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai, NVA
nereģistrēto NEET jauniešu prasmju attīstībai un to iesaistei izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos
Jauniešu garantijas ietvaros un
nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībai, izglītojamo
priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu samazināšanai, karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās
izglītības iestādēs.
atgales uzņēmēju atbalstam
2017. gadā sāka darboties
Latgales speciālā ekonomiskā
zona (LSEZ), kas ļauj saņemt
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noteiktas nodokļu atlaides, un ir
īpašs prieks, ka divi no sešiem
pirmajiem uzņēmumiem Latgalē,
kam ir piešķirts LSEZ komersanta
statuss, ir Krāslavas novada uzņēmēji - SIA „Varpa” un SIA „IV
Plus”. Vairāki Krāslavas uzņēmēji aktīvi izmanto arī jaunā LIAA
Biznesa inkubatora iespējas, kā
arī īstenojuši „Leader” programmas projektus. Šobrīd izsludināts
„Leader” projektu konkurss uzņēmējdarbībai (projektu iesniegšana
līdz šī gada 8. februārim, tuvākais
seminārs Krāslavā - 11. janvārī),
kur uzņēmēji, jo īpaši - mājražotāji, var saņemt atbalstu savu biznesa ideju attīstībai un darbinieku
apmācībām.
2018. gadā Krāslavas novadā
iecerēts īstenot vairākas jaunas ieceres uzņēmējdarbības atbalstam.
Gada sākumā plānots izsludināt
ne tikai tradicionālo biznesa ideju konkursu jauniešiem, bet arī
atsevišķu biznesa ideju konkursu
komercdarbības uzsākšanai vai
attīstībai Krāslavas novadā, bez
vecuma ierobežojuma. Bez jau
ierastā uzņēmēju godināšanas pasākuma pašvaldība vēlas uzņēmējiem piedāvāt arī jaunu aktivitāti
- sporta spēles ar mērķi veicināt
novada uzņēmumu komandu saliedētību.
Tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”
2017. gadā atbalstīta 21 iedzīvotāju grupu ideja. Jāpiezīmē, ka
šogad apritēs jau 10 gadi, kopš
pašvaldība ir iesaistījusies šī mazo
projektu konkursa organizēšanā. Papildus tiek izskatīta iespēja
organizēt projektu konkursu arī
Krāslavas vēsturiskā centra ēku
sakārtošanai.
o mazākām iniciatīvām –
ar Latviešu fonda līdzdalību izdots buklets „Tās ir atmiņas,
kas sāpēs mūžam” - Krāslavas
novada represēto stāsti. Turpinot
iesākto darbu zivju resursu pavairošanas un aizsardzības jomā,
ar Zivju fonda līdzﬁnansējumu
Krāslavas novada Drīdža ezerā ir
veikta zušu mazuļu ielaišana, iegādāta laiva un motors. Atkārtoti
plānots iesniegt projektu „Dabas
parka „Daugavas loki” Adamovas
dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot
teritorijas apsaimniekošanas pasākumus”.
īļš paldies visiem Krāslavas novada lielo un mazo
ideju iniciatoriem, rakstītājiem,
bīdītājiem, virzītājiem, atbalstītājiem un līdzﬁnansētājiem par ieguldīto darbu!
Visiem Krāslavas novada iedzīvotājiem Jaunajā gadā novēlu
jaunas iespējas, veiksmi, mīlestību, veselību, pozitīvāku skatu
nākotnē un gandarījuma sajūtu –
par darbu, par savām ģimenēm un
mīļajiem, par savu un sava novada
izaugsmi! Lai Jaunais gads, kurā
svinēsim mūsu valsts simtgadi,
mums visiem ir īpašs, atmiņā paliekošs, ar kopīgi paveiktiem darbiem un sasniegumiem! Laimīgu
Jauno gadu!
Attīstības nodaļas komandas
vārdā Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja
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darbi, notikumi, cilvēki

MĪLOŠA ĢIMENE, SIRDSDARBS –
DAUDZ JAU NEVAJAG!

Drīz pēc pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” desmitgades jubilejas savu 61
dzimšanas dienu svinēs šī uzņēmuma pirmais strādnieks Viktors Dunskis. Pašvaldības
aģentūras direktors Ēvalds Cauņa savu darbinieku raksturo kā uzticamu, izpalīdzīgu un
atbildīgu cilvēku, uz kuru var paļauties jebkurā diennakts laikā. Ar jaunajiem darbiniekiem Viktors labprāt dalās savā bagātīgajā profesionālajā pieredzē, kas gūta 42 gadu
darba mūžā, un nesmādē arī jauno zināšanas jomās, kurās viņi objektīvi ir priekšā. Pēc
dabas viņš ir miermīlīgs, bet savu viedokli aizstāvēs un vajadzības gadījumā spēj pastāvēt gan par sev, gan par kolēģiem.

Dzīves sākumposms

Viktora dzimtene ir Krāslavas
novada Ūdrīšu pagasta Lemešovka, kur līdz dienestam armijā
dzīvoja kopā ar mammu Annu un
vecāko brāli Ludvigu. Skoliņa
Bancānu sādžā bija viņa pirmā
izglītības iestāde, bet jau pēc 1.
klases mācības turpināja Krāslavas 1. vidusskolā. Tālākais dzīves
ceļš aizveda uz Dagdas lauku profesionāli tehnisko skolu, kur apguva traktorista profesiju. Sekoja
dienests armijā, sākumā nonāca
mācību daļā jeb „učebkā”, kā to
tolaik sauca žargonā. Vienā no
Igaunijas pilsētām armijas inženieri nodarbojās ar jebkādā veidā
iegūta ūdens pārstādi dzeršanai.
Pēc apmācību beigām vairums iesaukto turpināja dienestu Vācijā,
bet Viktors nonāca Kaļingradas
apgabala Sovetskas pilsētā. Divu
gadu laikā apguva dažādas armijas profesijas un iemācījās veikt
visdažādākos darbus.
Pēc dienesta atgriezies civilajā
dzīvē, Viktors sāk strādāt sovhozā „Krāslava” par kombainiera
palīgu, vēlāk par kombainieri uz
„SK-4” un traktoristu uz „T-25”
– pirmā darba tehnika. Darbs patika, droši vien arī šodien viņš
būtu priekšzīmīgs kolhoznieks ar
dažādu apbalvojumu bagāžu par
labu, uzcītīgu darbu un citiem nopelniem. Bet pēc nostrādātiem aptuveni 22 gadiem vecā sistēma sabruka, radot jaunus izaicinājumus.
Jau bija ģimene, kuru nodibināja
uzreiz pēc dienesta armijā, jau
bija bērni, jau bija Līvānu mājiņa,
kurā viņš tālredzīgi paspēja pārbūvēt apkures sistēmu no šķidrā
kurināmā uz malku… Šķita, dzīve
nostabilizējusies.

Par dārgāko

„Sieva Irēna sākumā strādāja
par pavāri ēdnīcā, pēc tam pārkvaliﬁcējās par bērnudārza audzinātāju,” turpināja stāstīt Viktors.
„Šobrīd viņa ir mājsaimniece.
Visskaistākais laiks dzīvē ir, kad
bērni aug. Esam izskolojuši un
izaudzinājuši trīs bērnus. Vecākā
meita Evita Lūznavas tehnikumā
izmācījās par sekretāri, pastrādāja
profesijā uzņēmumā Borovkā, tagad ir pastniece Krāslavā. Jolanta
pabeidza Daugavpils dzelzceļa

tehnikumu, piecus gadus pastrādāja Rīgā, atgriezās dzimtajā pusē
un tagad strādā Krāslavā par pasta operatori. Dēls Arnis ir devies
manās pēdās – uzreiz pēc skolas
iejūdzās darbā un strādā tepat
Krāslavā ﬁrmā „Pabērziņi”. Viņam ir traktorista tiesības, vēl skolēns būdams, vasarā strādāja mūsu
uzņēmumā uz zāles pļāvēja. Arnis
vēl nav izveidojis ģimeni, bet
meitas jau precējušās, un vecākā mūs ir iepriecinājusi ar divām
mazmeitām. Esam ļoti gandarīti
par saviem bērniem, un sevišķi
liels prieks, ka visi palikuši tuvāk
vecāku mājām. Mums ir stipra kopības izjūta, dēls dzīvo pie mums,
meitas ļoti bieži apciemo, daudzus
svētkus svinam kopā…”

Plecu pie pleca

Viktors šodien jūtas laimīgs un
priecājas, jo visos laikos lielākā
vērtība viņam bija ģimene un atbildīgi paveikts darbs. Būtisku
lomu viņa tālākajā dzīves ceļā
pēc kolhoza sabrukuma nospēlēja
fakts, ka Viktors un Ēvalds Cauņa,
kurš bija mehāniķis, labi iepazina
viens otru, strādājot kopā kolhozā. Viņi uzticējās viens otram, un
dzīvē sanāca tā, ka Ēvalds aicināja Viktoru visur nākt strādāt līdzi.
Pirmā pēc kolhoza darba vieta izradījās Krāslavas rajona patērētāju biedrība, kur Viktoru pieņēma
darbā par traktoristu. Darbs nebija
sarežģīts, bet tomēr tā bija jauna
pieredze – strādāt pilsētā. Strādāja ar iekrāvēju, izveda atkritumu
miskastes, pat restorāna produktus veda traktora piekabē lielos
svētkos, kad bija nepieciešams
veikt apjomīgas operatīvas piegādes. Arī tā bija. Nākamā darba
vieta atkal bija pilsētā - Viktors
trīs mēnešus nostrādāja ogļu cehā
par traktoristu. Kad šo ražotni likvidēja, dzīves ceļš viņu atkal saveda ar Ēvaldu.
„Pateicoties viņa rekomendācijām, es sāku strādāt Baranovska
kunga ﬁrmā par kurinātāju var
sacīt pirmajā lielveikalā Krāslavā,
kas bija izvietots angārā,” atceras
Viktors. „Kaplavā uzņēmējs iecerēja izveidot jaunu kokapstrādes
cehu, mēs ar Ēvaldu bijām pirmie,
kas iegāja bijušajā aitu novietnē,
un sākām lielos plānus realizēt

dzīvē. Gatavā produkcija tika eksportēta, mana atbildība bija visa
tehnika. Bet pēc pieciem gadiem
radās izdevība iekārtoties darbā
tuvāk mājām, jo līdzīgu ražotni atvēra cits uzņēmējs - krāslavietis Križanovskis. Es strādāju
pie viņa uz dažādas tehnikas un
kurināju žāvētavu, kamēr šī ražotne tika slēgta. Ūdrīšu pagastā
darbojās kooperatīvā sabiedrība
„Agromeh”, iekārtojos tur par
traktoristu, bet nostrādāju labi ja
divus gadus. Ēvalds tikko kā bija
kļuvis par jaunizveidotās aģentūras „Labiekārtošana K” direktoru
un uzstājīgi aicināja mani pie sevis darbā. Viņš neslēpa, ka sāksim
tukšā vietā, praktiski nebija nekāda jēdzīga inventāra, par tehniku
pat nerunājot. Bet mana ticība
Ēvaldam bija lielāka nekā kooperatīva vadībai, un tā kopš 2005.
gada vasaras esmu šī uzņēmuma
strādnieks. Atceros – pirmais, ko
paveicu: remontēju un krāsoju
parkā koka solus, kas bija ar muguriņām. Nokrāsoju, un tūlīt sanāk
jaunieši, kāpj ar netīriem apaviem
uz svaigi krāsotiem soliem. Devos
aizrādīt, gandrīz pa muti dabūju!
Tāds bija sākums...”

Pats mācās,
citus māca

Par vienkāršu strādnieku šodien
Viktoru nosaukt grūti, bez pārspīlējuma viņš ir kļuvis par ļoti svarīgu uzņēmuma ķēdītes posmu.
Aģentūras vadība paļāvās uz Viktoru, viņš nepievīla. Nav darba,
kuru viņš nebūtu spējis paveikt,
nav problēmas, kurai viņš nebūtu radis risinājumu. Pieprot arī
elektriķa un namdara darbus, spēj
metināt, vārdu sakot, var paveikt
visu, ko tik vajag aģentūrai, kas
auga un kurā tika pieņemti jauni
darbinieki, iegādāta tehnika. Vajadzēja arī pašam mācīties un citus
mācīt. Arī tas viņam nebija nekas
jauns un nepārvarams.
„Vēl profesionālajā skolā pasniedzējs man uzticēja apmācības
procesu,” atceras Viktors. „Instruktors tā arī sacīja: „Tu māki
vadīt traktoru, iemāci citus.” Man
bija ķēriens - pieredzējis traktorists nevar šķūņa durvīs iebraukt
ar piekabi, rauj mani aiz rokas:
„Vitja, sēdies kabīnē, palīdzi! ”
Visas iemaņas saglabājušās līdz
šai dienai. Visu, ko pats protu,
cenšos iemācīt mazāk pieredzējušiem kolēģiem. Es priecājos, ja
kādam noder manas zināšanas,
neslēpju sveci zem pūra. Pašam
ļoti patīk remontēt tehniku, piemēram, veco darba „Mersedess”
kravas mašīnu pārlasīju pa skrūvītei – brauc, kā jauns!”
Pērnā gada nogalē Viktors ticis
pie jauna zāles pļāvēja, kas savā
ziņā ir aģentūras vadības pateicība

par viņa ieguldījumu uzņēmuma
izaugsmē. Sarunbiedrs apgalvo,
ka šī darbavieta ir kā sapņu piepildījums. Ļoti draudzīgs un izpalīdzīgs kolektīvs, saprotoša vadība,
kas nāk pretī, ja rodas kāda vajadzība, normāls darba laiks, lai arī
dažreiz nākas strādāt svētku dienās un brīvdienās. No šī darba negribētu iet projām, jo tas ir viņa aicinājums. Vecums gan nāk arvien
tuvāk, sāk sāpēt tur un šur. Bet
labāk kolektīvā nekā mājās sēdēt
- uzskata Viktors. Kustības palīdz
uzturēt veselību, arī jāpaspēj padalīties pieredzē ar jaunajiem, ko
pieprasa aģentūras vadība.

Vislielākais gandarījums

Viktors saka, ka ir apmierināts
ar savu atalgojumu, kaut gan piebilst, ka visiem cilvēkiem naudas
gribas vairāk. Kolhozā uz kombaina, raujoties no ausmas līdz
nakts melnumam, varēja nopelnīt
salīdzinoši vairāk, bet pārējā laikā
samaksa bija maza. Aģentūrā ir labāk. Tas, kas viņu patiesi uztrauc,
ka vairs nav viegli atrast cilvēkus,
kuri spētu izturēt darba ritmu. Nav
runa par tiem, kas, piemēram, pamet darbu, jo baidās no augstuma
vai citu objektīvu iemeslu dēļ.
Diemžēl arvien vairāk tādu, kuri
mētājas no vienas darbavietas uz
otru un nekur nespēj noturēties, jo
nav spējīgi strādāt.
Vislielāko gandarījumu Viktoram sagādā pilsētnieku un viesu
paldies par tīru un sakoptu Krāslavu. Šodien vairs retais atceras, cik
nepievilcīga bija Krāslava pirms
15-20 gadiem. Viktors ir pamanījis, jo labāk izdodas sakopt pilsētu, jo retāki ir vandālisma gadījumi. Arī šodien atrodas ļaudis, kas
kaut ko salauž, kaut ko nozog, bet
tie vairs nav agrākie mērogi, sevišķi pēc sestdienām. Iedzīvotāji
ciena aģentūras strādnieku darbu,
tas liek arī pašiem būt atbildīgākiem pret saviem pienākumiem,
tostarp mācīties no kļūdām.

Atrast kopsaucēju

Viktors: „Ziemā viens no lielākajiem darbiem ir koku zāģēšana kapos un citur. Kapos tas nav
vienkārši, mācījos šo lietu Daugavpilī, pamazām sākām Krāslavas Meža kapos, tad novadā, viss
izdevās – mūsu strādnieki nekad
neko nevienam kapos nesabojāja. Bet reiz mums gadījās aizvākt
vēja nolauztu, lielu koku, kas
mazliet ielieca žogu. Novācām,
žogu iztaisnojām, bet apbedījuma
tuvinieki no Rīgas sacēla skandālu, un mums nācās nomainīt visu
žogu, jo nevarējām pierādīt, ka
neesam pie vainas. Palikām gudrāki, tagad visu fotografējam. Es
jaunībā aizrāvos ar fotogrāﬁju,
daudz bildēju ar „FED-3” kameru.
Tagad atsvaidzināju iemaņas. Bet

vispār mēs daudzi fotografējam
to, ko paveicam.
Koku izgriešanas darbi pilsētā
arī deva mums mācību. Tagad uz
objektu vienmēr ņemam līdzi iesniegumu un atļauju zāģēt. Agrāk
bija visādi, nonāca pat līdz policijas iesaistei. Es saprotu ļaudis,
kuriem nostalģiskas atmiņas liek
cīnīties par tā vai cita koka saglabāšanu, bet jāsaprot arī tas, ka tāpat vien tos neizzāģē. Ir pamatoti
iemesli. Man arī bija žēl izzāģēt
tūjas, jo tur, to paēnā, pagāja mani
skolas gadi. Bet darbs ir darbs
– tas jāpaveic. Pēc dabas esmu
mierīgs un labsirdīgs, uzskatu, ka
sarunājoties un izskaidrojot, vienmēr var atrast kopsaucēju.
Kad aģentūrā nebija profesionālu elektriķu, paši strādājām
kā elektriķi. Rēzeknes ielas apgaismojuma stabos lampas bija
uz abām pusēm, vienu pusi paši
ņēmām nost, var sacīt, ar skolas
sola zināšanām. Eglītes rotājām
ar ilumināciju un daudz ko citu
darījām, jo kaut kā bija jāvirzās
uz priekšu. Vienmēr katru darbu
veicām ļoti uzmanīgi, lieki neriskējot.”

Sevis pilnveidošanai

No darba brīvajā laikā Viktors
labprāt paceļotu, jo lopiņu vairs
nav un laiks brīvāks. Diemžēl ceļošanai vajag vairāk naudas, nekā
šobrīd ģimene var atļauties. Tajos
gados robežas bija vaļā, ar savu
auto braucis gan uz Baltkrieviju,
gan uz Krieviju, bet tagad reizēm
aizbrauc uz Lietuvu. Starp citu,
dzīvē pirmo automobili nopirka
tieši Lietuvā – tas bija „Moskvič
408”, kuram pēc 10 nobrauktajiem kilometriem noplīsa motors.
Pēc tam jau uzzinājis, ka šī automobiļa motors ātri bojājas, ja
brauc virs 80 km/h. Bet tas nekas
– sešus gadus auto kalpojis, un
divas reizes gadā viņš pats pārlasījis tam dzinēju. Nakts negulēta,
no rīta auto kārtībā un brauc tālāk.
Lai arī tagad brauc ar mūsdienīgāku auto, Viktors nebūt nesmādē
padomju laika tehniku. Pašam ļoti
paticis traktors „MTZ – 82” un
„T-150K” - ļoti laba tehnika.
Viktors: „Es jūtos laimīgs, jo
tam daudz nevajag – mīloša ģimene un darbs, kas tuvs sirdij. Man
tas ir. Ja būtu klausījis partijas
bosus, varbūt būtu man tagad augstākā izglītība, varbūt būtu vairāk
sasniedzis, bet skolas sols nav radīts man. Man patīk strādāt ar rokām, faktiski praksē apgūt jaunas
zināšanas. Vienīgais, kur nelienu,
ir auto elektronika, viss pārējais –
nekādu problēmu!”
Juris Roga,
autora foto
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svētki un jubilejas
Ieskats Krāslavas
Valsts ģimnāzijas vēsturē

„Vakardiena!
Es tevi tomēr paturēšu
Un ieaijāšu atmiņu šūpulī,
Apklājot ar šodienas steigu
Un debesīs mūžīgo bezgalību.”
(J. Vanags)
Aizrit dienas, mēneši, gadi un gadu simti.
Tas viss nes daudz pārmaiņu valstij, sabiedrībai, tautai, nācijai, bet ir lietas un darbi,
kas paliek mūžam nemainīgi.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas pastāvēšanas
vēsture ir pietiekami gara, sarežģīta, dažādu
varu un valdību ietekmēta un pārveidota,
bet vienmēr tā ir bijusi latviešu skola, latviešu identitātes, kultūras un nācijas lepnuma
paudēja, ko, protams, arī mūsdienu skolas
kolektīvs visiem iespējamiem veidiem cenšas saglabāt un paust sabiedrībai.
Oﬁciālais skolas dibināšanas gads ir
1923., kad bijušajā grāfu Plāteru pilī tiek
ierīkota skola. Pirmā direktore ir Valērija
Seile (ievērojama latgaliešu un latviešu izglītības un sabiedriskā darbiniece, bibliogrāfe, zinātniece, pirmā sieviete Latgalē,
kas ieguva akadēmisko izglītību, Latgales
Zemes padomes sekretāre). Drīz vien viņu
pārceļ uz Daugavpili un par direktoru nozīmē Jāni Priedīti.
1923. gada rudenī ģimnāzijā atver 3 klases, kurās uzņem 45 skolēnus.
1925.gadā tiek izveidota četrklasīgā humanitārā tipa ģimnāzija. Mācību maksa
skolā bija Ls 80. Pirmais izlaidums notika
1926. gadā, toreiz skolu absolvēja 6 ģimnāzisti.
Lielu cieņu skolotāju un skolēnu vidū
bija ieguvis direktors Staņislavs Jaundzems.
Lielākā tā laika problēma direktoram bija
saglabāt skolēnu skaitu, radīt viņos vēlmi
iegūt labu izglītību, kas liktu pamatus viņu
nākotnei, jo vairums skolēnu nāca no mazturīgām ģimenēm un apmaksāt izglītību bija
sarežģīti. Pateicoties S. Jaundzema gādībai,
vairāki skolēni tika atbrīvoti no maksas,
tika ieviesta stipendija un pabalsti mazturīgajiem.
Mācību procesā tolaik ievērojama vieta
bija arī latīņu valodai. Ar labiem panākumiem tika mācīta vācu valoda, tika labiekārtoti ﬁzikas un ķīmijas kabineti.
Skolā pagājušā gadsimta 20.gadu beigās

izglītība
Latvijas radio 1 Latgales studija ielūdza ģimnāzijas debatētājus
Samantu Sozvirsku, Emīlu Stivriņu un Sintiju Skerškāni, nacionālo
debašu uzvarētājus, uz diskusiju
par medijpratību raidījumā „Latgolys Stuņde”. Arī nacionālo debašu tēma bija par to, vai Latvijas sabiedrībā ir pieprasījums pēc
kvalitatīva mediju satura.
Medijpratība – pavisam jauns,
bet šobrīd jau arvien biežāk dzirdēts jēdziens. Tā ir kompetence,
kura tiks iekļauta arī jaunajā iz-

strādāja tolaik ievērojams arheologs un numismāts Rauls Šņore, kurš iesaistīja skolēnus novada senvietu izpētē, līdz ar to tika
paveikts kolosāls darbs un savākti ievērojami materiāli, ko vēlākajos gados izmantoja
Pieminekļu aizsardzības valde. Līdz 1940.
gada ģimnāzijas vadība bija
Valērija Seile (1923. gada vasara),

leģionā. Skolas telpas tika atdotas vācu armijas vajadzībām.
Pēc Otrā pasaules kara ģimnāzija tika pārdēvēta par Krāslavas 1. vidusskolu. Skolā
notiek dažādas reformas. 20. gs. 50. – 60.
gadu izglītības sistēmai raksturīga ražošanas apmācība. Pils vecajos staļļos ierīkoja darbnīcas, kur remontēja un izgatavoja

KRĀSLAVAS VALSTS
ĢIMNĀZIJAI – 95

Laika ritējums ir bezgalīgs, to nevar mainīt, apturēt vai pagriezt atpakaļ. Laika mūžīgajā skrējienā mēs, ģimnāzijas kolektīvs, atkal esam liela
notikuma – skolas jubilejas – gaidās. Ir aizritējuši kārtējie 5 gadi kopš
iepriekšējās jubilejas, tāpēc caur novada preses izdevumiem piedāvājam
rakstu sēriju, kurā tiks atspoguļots ieskats skolas vēsturē, atainoti būtiskākie notikumi, sasniegumi, pārmaiņas, mūsu izaugsme piecu gadu laikā, jo gandrīz katrs pilsētas iedzīvotājs ir mazākā vai lielākā mērā saistīts
ar mūsu skolu.
Jānis Priede (1923. – 1928. g.),
Staņislavs Jaundzems (1928. – 1935.g.),
Jānis Miglinieks (1935. – 1936.g.),
Izidors Ancāns (1936. – 1940.g.).
1940. gada 17. jūnijā PSRS karaspēks
okupēja Latvijas teritoriju. Līdz ar to 1940.
gada vasara izmainīja visu Latvijas dzīvi, tai
skaitā arī izglītības sistēmu. Krāslavas ģimnāzijā pārmaiņas aizsākas jau ar direktora
nomaiņu, jo padomju vara nevarēja pieļaut,
ka darbu direktora amatā turpinātu toreizējais direktors - priesteris Izidors Ancāns. Par
direktoru kļūst no Gaujienas ģimnāzijas atbraukušais Jānis Osītis.
Padomju vara likvidēja skautu, gaidu un
mazpulku organizācijas, to vietā tika dibinātas pionieru, komjauniešu organizācijas,
kā arī ateistu pulciņi.
1941. gada jūnija, kā arī pēckara represijās daudzi skolēni, skolotāji tika izsūtīti uz
Sibīriju.
Savukārt 1941. gada 22. jūnijs atkal nāk
ar smagām pārmaiņām – sākas nacistiskās
Vācijas uzbrukums Padomju Savienībai.
Nacisti sāka realizēt rasisma politiku – jau
septembra vidū tika nošauti Krāslavas ebreji, tai skaitā 47 skolas audzēkņi un absolventi. Daudzi jaunieši tika izvesti uz Vācijas darba nometnēm. Liela daļa jaunekļu
tika mobilizēti vācu dienestam un ieskaitīti

skolas vajadzībām mēbeles, skolēniem bija
iespēja apgūt arī mašīnmācību. Toreizējais
direktors Jānis Voitiks nebaidījās eksperimentēt. Skolai bija arī savs ābeļdārzs, sakņu
dārzs, siltumnīca, bišu drava, audzēja vīnogas. Skolas telpas apkurināja ar malku, kuras sagādē piedalījās vecāko klašu skolēni.
Kabineti tika pārkārtoti par mācību
priekšmetu kabinetiem.
1972. gadā skola no gr. Plāteru pils ēkām
tiek pārcelta uz jaunuzbūvēto skolu Raiņa
ielā 25. Jaunās telpas skolai bija par šauru,
tāpēc laika gaitā skolas ēkai tika piebūvētas
skolas darbnīcas, sporta zāle, skolas ēdnīca,
skolas internāts.
Padomju laikā un vācu okupācijas gados
pie skolas vadības stūres bija šādi direktori:
Jānis Osītis (1940. -1944.g.),
Jans Mickevičs (1944. – 1945.g.),
Olga Mutule (1945. – 1946.g.),
Jāzeps Lunis (1946. – 1947.g.),
Jānis Gineborgs (1947. – 1949.g.),
Arturs Vinčelis (1949. – 1951.g.),
Viktorija Vjatere (1951. – 1952.g.),
Zoja Vozņaka (1952. – 1954.g.),
Iļja Pimanovs (1954. – 1956.g.),
Jānis Voitiks ( 1956. -1978.g.),
Monika Smirnova (1978. – 1979.g.),
Stanislavs |Leikučs (1979. – 1987.g.),
Viktorija Naļivaiko (1987.g.).

ĢIMNĀZISTI PIEDALĪJĀS LATVIJAS
RADIO 1 TIEŠRAIDES
DISKUSIJĀ PAR MEDIJPRATĪBU

glītības standartā. Latvijā par medijpratību plašāk sāka runāt tikai
pirms pāris gadiem ģeopolitiskās
situācijas un spēcīgu starptautisku pētniecības tendenču ietekmē.
Tieši jaunieši, kas ar sociālo tīklu
palīdzību iegūst informāciju par
apkārt notiekošo, ir tie, kuriem
jāspēj orientēties mūsdienu informatīvajā telpā.
Raidījuma vadītājs Juris Sau-

kāns uzdeva dažādus jautājumus.
Jaunieši izteica viedokļus par to,
kā un vai spējam atšķirt viltus ziņas, vai šī prasme ir atkarīga no
cilvēka pieredzes. Sprieda par to,
kā atšķirt to informāciju, ar kuras
palīdzību manipulē ar cilvēkiem.
2018. gads ir Saeimas vēlēšanu
gads, un informācijas plūsmā svarīgi atšķirt populismu no nopietnas analīzes.

1989. gads – Atmodas sākums Krāslavā ir
cieši saistīts ar Krāslavas 1. vidusskolas vārdu. Skolā tika izveidota Tautas frontes nodaļa, skolotāji rūpējās par avīzes „Atmoda”
izplatīšanu pilsētā, pirmā sarkanbaltsarkanā
karoga pacelšanas brīdī klāt bija arī mūsu
skolas skolēni un skolotāji.
1992./1993. mācību gadā sākumskolas
klasītes tika pārceltas uz telpām Āronsona
ielā 3.
1993. gada 17. maijā par godu skolas 70
gadu jubilejai tika atjaunots vēsturiskais
Krāslavas ģimnāzijas nosaukums, tika izgatavots skolas karogs, kā arī atjaunotas skautu un gaidu organizācijas.
Pēcpadomju laikā skolas vadību pārņem:
Arkādijs Petaško (1987. – 1997.g.),
Gunārs Japiņš (1997. – 2009.g.),
Jānis Tukāns (2009. - pašlaik).
Kopš 2001. gada Krāslavas ģimnāzijas
vārds gandrīz vienmēr ﬁgurē Draudzīgā aicinājuma fonda pilsētas skolu reitinga pirmajā desmitniekā Latvijā. Un tā:
2012./13.m.g – 3. vieta,
2013./14.m.g. – 3.vieta,
2014./15.m.g. – 12. vieta,
2015./16.m.g. – 4. vieta,
2016./17.m.g. - 9. vieta.
2008. gadā skolai par labiem un izciliem
rezultātiem mācību procesā tiek piešķirts
nosaukumus - Krāslavas Valsts ģimnāzija.
Šo nosaukumu var iegūt mācību iestāde,
kurai skolēnu mācību sasniegumu vidējais
procentuālais novērtējums centralizētajos
eksāmenos ir vismaz par 10% augstāks
nekā valsts vidējais centralizēto eksāmenu
procentuālais novērtējums. Desmit gadu
laikā esam spējuši saglabāt šo godpilno nosaukumu – Valsts ģimnāzija, cerams, ka arī
nākotnes vīzija skolai, neskatoties uz visām
peripetijām izglītības sistēmā, būs pozitīva un Krāslavas novads varēs lepoties ar
Krāslavas Valsts ģimnāziju.
Nākamajos rakstos lasiet informāciju, kā
mums ir veicies mācību jomā un ārpusstundu aktivitātēs.
Izmantotie avoti: ilggadējās skolas muzeja vadītājas J. Gekišas grāmatas: „Atmiņu
gaisma pāri gadiem”, „Skola, tevī ieausts
rīta spožums”, „Mēs vienmēr esam pusceļā
uz tevi”.
Aija Jakovele,
skolas vēstures muzeja pedagogs

Savu viedokli raidījumā izteica arī ģimnāzijas debašu trenere,
skolotāja Viktorija Nalivaiko, Rēzeknes Valsts 1.ģimnāzijas izglītības metodiķe Anita Deksne, kas
piedalījusies nesen skolotājiem
rīkotā seminārā par medijpratību,
kā arī Latvijas mediju politikas
eksperte, komunikācijas zinātnes
doktore Klinta Ločmele.
Ģimnāzijas debašu klubā regulāri notiek sarunas, diskusijas un
debates par dažādiem aktuāliem
jautājumiem. Prasme analizēt medijos sniegto informāciju ir svarīga laikā, kad viltus ziņu publicēšana kļūst par ikdienu. Un jauniešu
piedalīšanās tiešraides diskusijā
ir devums dzīvei nepieciešamo
kompetenču apgūšanai.
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja

PATEICĪBA
Izskan skaistais svētku
laiks. Lēni ieejam ierastajās sliedēs, atgriežamies pie
ikdienas darbiem, pateicoties kuriem varam sapņot
par nākamajiem svētku
brīžiem. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni
un skolotāji saka sirsnīgu
paldies visiem, kuri mūs atbalstīja un sniedza savu palīdzīgo roku 2017. gadā:
SIA „KV SPED”,
z/s „Raudovišķi”,
SIA „Varpa”,
SIA „Satelīts –L”,
SIA „Ritms”,
SIA „GSK”,
SIA „Kristafors”,
SIA „Nordserviss”,
SIA „Optima”,
SIA „RH būve”,
z/s „Sapnis”!
Veiksmi un izdošanos
2018. gadā!

7
JAUNRADES DARBU KONKURSS
Oktobrī tika izsludināts Roberta Mūka radošā darba mūžam veltīts
Latvijas skolēnu jaunrades darbu konkurss. Tā temats bija paša dzejnieka un ﬁlozofa lirikas rindas: „Ik solī, ko speru, veras debesu vārti tepat,
virs Latvijas zemes.”
Šis konkurss norisinās jau 11 gadus un ir pazīstams visā Latvijā. Noslēguma pasākums notika 15. decembrī Galēnu pamatskolā. Šogad konkursam tika iesūtīti 370 jaunrades darbi no visas Latvijas. Arī mums,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēniem, bija iespēja radoši pašizpausties, piedaloties šajā konkursā. Ģimnāziju pārstāvēja Melānija Šuļga,
Laura Mežiņa un Daniels Vagalis (7. klase), Paula Peipiņa un Antons
Skorodihins (11. klase). Un rezultāti iepriecināja, jo četri no pieciem
mūsu skolas skolēniem ieguva atzinību, kā arī katrs dāvanā saņēma grāmatu.
Vislielāko pateicību mēs sakām latviešu valodas un literatūras skolotājai Ingrīdai Grišānei par ierosinājumu piedalīties šajā konkursā. Iespējams, kāds no mums sevī atklāja dzejnieka talantu. Tā bija lieliska
pieredze un interesanti pavadīta diena.
Paula Peipiņa,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece

MARIANNA RUKMANE:

„Mūsdienu skolotājam
jābūt saprotošam
un pacietīgam”
Viena no Varavīksnes vidusskolas jaunajiem
pedagogiem ir ļoti mērķtiecīga matemātikas
un informātikas skolotāja Marianna Rukmane.
Šajā mācību gadā viņa kļuva par klases audzinātāju un sāka vadīt klases audzināšanas stundas 9. a klasē. Marianna uzdrošinājās piedalīties Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
(VBTAI) rīkotajā konkursā pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu. Decembra
beigās tika paziņots, ka 5.–9. klašu grupā par
vienu no labākajām žūrija atzina Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājas M.Rukmanes
darbu. Šī konkursa mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā runāt par
aktuālajiem jautājumiem skolas un klases vidē
- cieņu un savstarpējo attiecību kultūru, vardarbību un mobingu, iecietības un empātijas veicināšanu - un radīt mācību materiālu, kas būtu
noderīgs arī citiem kustības „Draudzīga skola”
dalībniekiem.
Marianna Rukmane piekrita sniegt nelielu interviju par savu pedagoģisko darbību un atbildēja uz jautājumiem par svarīgākajiem aspektiem skolotāja profesijā.
- Kādas īpašības jūs uzskatāt par svarīgākajām skolotāja profesijā? Kādam ir jābūt pedagogam mūsdienu
skolā?
- Skolotāja profesija nav vienkārša, ne katrs cilvēks var
būt par pedagogu. Lai kļūtu par labu skolotāju, jābūt iekšējai tieksmei un vēlmei mācīt bērnus, lai viņi apgūtu ne tikai
kādu mācību priekšmetu, bet arī dzīvesprasmes. Mūsdienu
skolotājam jābūt saprotošam un pacietīgam, jo skolēni ir
ļoti dažādi, daudziem nepieciešama individuāla pieeja gan
mācību procesā, gan kontakta rašanā. Skolotājam jābūt radošam, vienmēr jācenšas ieinteresēt mūsdienu skolēnus ar
dažādām jaunām metodēm un pieejām. Kā arī skolotājam
jābūt elastīgam un jāmāk mācīties arī pašam. Laiki mainās,
programmas un skolēni mainās, un skolotājam ir jāprot pie
tā visa pielāgoties un jebkurā situācijā darīt savu darbu maksimāli labi.
- Vai jūs atceraties savu pirmo stundu skolā?
- Protams, atceros, tā bija stunda 6.a klasē manas prakses
laikā Varavīksnes vidusskolā (prakses vadītāja A. Bahmate).
Pirms stundas es ļoti uztraucos, jo sapratu, ka tagad es stāvēšu divdesmit skolēnu priekšā un veselas 40 minūtes man
būs jāvada viņiem stunda. Noskanot zvanam, es sāku savu
stundu pēc plāna, skolēni aktīvi iesaistījās mācību procesā,
un mans uztraukums pazuda. Pēc izdevušās stundas es jutos
ļoti gandarīta un sapratu, ka profesijas izvēlē es tiešām nekļūdījos. Turklāt šī 6. a klase (šajā mācību gadā nu jau 9. a)
kļuva par manu audzināmo klasi.
- Ko jūs gribētu ieteikt skolēniem?

ZIEMASSVĒTKU RADOŠĀS DARBNĪCAS

Realizējot kompetenču pieeju mūsu iestādē, lielu
uzmanību pievēršam bērnu radošai, patstāvīgai darbībai, dodot audzēkņiem iespēju plānot un realizēt
savas ieceres.
Tā radās ideja sarīkot Ziemassvētku radošās darbnīcas kopā ar vecākiem un izgatavot pašu rokām
vienu no Ziemassvētku simboliem – eņģeli, kas nes
laimi, mīlestību, labsirdību un sargā mūs, mūsu māju
un ģimeni.
Bija prieks vērot, kā bērni ar vecākiem, māsiņām,
brālīšiem pavadīja laiku sirsnīgā, brīnumu pilnā atmosfērā, radot daudzveidīgus eņģelīšu tēlus.

Mīļš paldies visiem par Ziemassvētku pasakas radīšanu.
PII „Pienenīte” administrācija

CEĻŠ LABO DARBU VEIKŠANAI

Novembrī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā
tika atklāta LSK ceļojošā izstāde, kas tika izveidota sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeju. Līdz šim ceļojošā izstāde priecējusi Rīgas,
Alūksnes, Madonas, Olaines, Krimuldas, Gulbenes,
Liepājas Jēkabpils, Ludzas un citu pilsētu iedzīvotājus un viesus (kopumā 25 vietās Latvijā), un tā tiks
eksponēta visā Latvijas teritorijā līdz pat LSK simtgadei 2018. gadā.
Izstāde atspoguļo LSK darbību laika posmā no
1918. gada līdz mūsdienām, tajā apskatāmi vairāki
informatīvie materiāli - priekšmeti, plakāti, fotogrāﬁjas, apliecības, baneri.
Krāslavas pamatskolas visu klašu skolēni kopā ar
skolotājiem arī apmeklēja šo izstādi. Bērni ar lielu
interesi klausījās muzeja darbinieku Allas Lomanovskas un Eduarda Danovska stāstījumu par Sarkanā

- Es gribētu viņiem atklāt to, ka skolas laiks ir visjaukākais, visinteresantākais periods viņu dzīvē. Arī es skolas
gados vienmēr domāju par to, lai tik ātrāk beigtos skola,
lai nav jāmācās visi tie priekšmeti, kuri man ne visai patīk.
Bet, nonākot augstskolā, sapratu, ka mācību līmenis ir ļoti
augsts, atbildības ir vairāk, par sekmēm jārūpējas man pašai. Nemaz nerunājot par darbu, kad katru dienu ir jāpierāda
sava profesionalitāte. Un tad es sāku apzināties, cik labi bija
skolā. Tāpēc es gribētu visiem skolēniem novēlēt priecāties
par skolas gadiem un būt nedaudz pacietīgākiem un motivētākiem. Ņemiet no skolas to, kas jums dzīvē tiešām noderēs
– zināšanas, iemaņas, dzīves gudrību, draudzību!
- Kā jūs motivējat skolēnus labi mācīties? Vai jums jau
ir kādi savi profesionālie noslēpumi?
- Lielāka motivācija skolēniem ir vajadzīga vecākajās
klasēs, kad programmā parādās sarežģītākas tēmas, un visi
vienā balsī jautā, kam mums tas vajadzīgs. Tāpēc es vienmēr
cenšos ar reāliem piemēriem izskaidrot, kur tas dzīvē ir sastopams un kādās profesijās tas tiek pielietots.
Tāpat kā pieaugušie vēlas, lai par visu padarīto darbu būtu
samaksāts, arī skolēni vēlas saņemt kaut kādu atlīdzību par
labi paveikto darbu, tāpēc laba motivācija ir punktu krāšana,
kuri pārvēršas par atzīmi. Praktiski katrs mājasdarbs, katrs
patstāvīgs klases darbs tiek pārbaudīts un novērtēts. Šī pieeja, protams, motivē skolēnus nedaudz vairāk.
- Kas ir laba audzināšanas stunda? Kā to veidot?
- Laba audzināšanas stunda ir tā stunda, no kuras ikviens
skolēns var kaut ko iegūt. Tas var būt ieteikums, dzīves mācība vai cita viedoklis. Nav svarīgi, vai patika skolēnam šī
stunda vai ne, galvenais, lai no šīs stundas viņš aiziet ar pārdomām. Manuprāt, audzināšanas stundas jāveido tā, lai stāstītājs būtu ne tikai skolotājs, bet arī skolēni varētu izteikties,
dalīties ar savu pieredzi un viedokli. Šādās stundās mums
jāmācās citam no cita.
- Kā veidot pozitīvas, cieņpilnas attiecības ar skolēniem?
- Lai attiecības ar skolēniem nebūtu pārāk tuvas vai pārāk saspringtas, vēl no pirmās stundas jāparāda sava nostāja.
Stundās skolēniem jāliek saprast, ka tas ir mācību process,
kurā skolotājs palīdz skolēnam apgūt nepieciešamo materiālu. Taču starpbrīžos skolotājs var arī uzklausīt bērnus, var
kopā pasmieties un padiskutēt par tēmām, kas nav saistītas
ar mācībām. Es no paša sākuma centos nostādīt sevi tā, lai
skolēni saprastu, ka esmu nevis stingra, bet taisnīga skolotāja. Kā skolēns izturas pret mani un manu priekšmetu, tā es
izturos pret viņa darba vērtēšanu. Kad skolēns to apzinās,
attiecības biežāk mainās uz labāko pusi.
Kas attiecas uz audzināmo klasi, tad robežas nedaudz saplūst, jo gribas, lai ar šo klasi veidotos labākas attiecības,
lielāka saprašanās un uzticēšanās. Tāpēc es vienmēr cenšos
sadzirdēt savu klasi, viņu vēlmes, ieteikumus un neapmierinātību. Jāmāk nostādīt sevi skolēna vietā, dažreiz tas palīdz
izprast viņa problēmas, kas ļauj rast pareizāku risinājumu.

Krusta darbību dažādos vēstures posmos. Bijām ļoti
pārsteigti, ieraugot tik daudz interesantu priekšmetu
un fotogrāﬁju. Uzzinājām interesantus faktus arī par
mūsu novada cilvēku aktivitātēm LSK pirmsākumos
un pašreiz.
Šī izstāde mums atsauca atmiņā arī mūsu, Krāslavas pamatskolas skolotāju, vecāku un bērnu, labos
darbus, sniedzot palīdzību vientuļiem un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.
Visi, pat visgausākie, ar milzīgu interesi piedalījās
skolotājas Jeļenas Japiņas aktivitātē, kurā vajadzēja
atrast un uzrakstīt darba lapā atbildes par dzirdēto un
izstādē ievietoto informāciju.
Paldies muzeja darbiniekiem par šo vērtīgo iespēju
ielūkoties LSK vēsturē.
Ligija Mačuļska,
Krāslavas pamatskolas skolotāja

* * *
Jaunie skolotāji ir skolas nākotne. Tāpēc ir vērts iepazīties
ar viņu aktīvo dzīves pozīciju, veicināt atvērtību visām inovācijām.
Vija Marhileviča, Varavīksnes vidusskolas direktores vietniece mācību jautājumos, pastāstīja par to, ka pašlaik skolā
tiek sagatavota licencēšanai jauna izglītības programma vidusskolai - vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma. No tagadējās programmas tā atšķirsies, pirmkārt, ar to, ka tā būs ar latviešu
mācībvalodu, un krievu valoda jau būs kā svešvaloda, kas
dos iespēju, beidzot 12. klasi, kārtot eksāmenu jebkurā no
svešvalodām, nevis tikai angļu valodā, un mūsu skolas beidzēji saņems dokumentu ar latviešu skolas izglītības kodu.
Sakarā ar to, ka atbilstoši CE rezultātiem matemātikā Varavīksnes vidusskolā tie ir augstāki nekā vidēji valstī, priekšroka tiks dota tālākai matemātisko spēju attīstībai, palielinot matemātikas stundu skaitu un nemainot kopējo skolēna
slodzi. Plānots palielināt arī angļu valodas stundu skaitu un
ieviest tādu mācību priekšmetu kā programmēšanas pamati.
Šīs intervijas varone – Marianna Rukmane – nākamajā
mācību gadā būs matemātikas un informātikas skolotāja un
klases audzinātāja 10. klasē, kurā tiks īstenota iepriekšminētā izglītības programma. Novēlēsim viņai veiksmi šajā jaunajā pedagoģiskās darbības posmā!
Galina Mikulāne
Foto no M.Rukmanes personīgā arhīva
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ZIEMASSVĒTKU VOLEJBOLA KAUSS

„JAUNATNES LAUREĀTS 2017”

29. decembrī Sporta skolas jaunajās telpās notika svinīgais pasākums, kurā ar naudas balvām
un kausiem apbalvoti 50 labākie
sportisti sešos sporta veidos par
sasniegumiem valsts mēroga sacensībās.
Sportistu sumināšanas ceremonijā piedalījās bijusī sporta skolas

audzēkne, pieckārtēja Latvijas
čempione distanču slēpošanā individuālajās distancēs un daudzkārtēja čempione stafetēs, tagad
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sņežana Petroviča.
Tika sumināti arī trīs labākie treneri: Viktors Beinarovičs

PASAKĀM VAJAG TICĒT

kultūra

Ziemassvētki un Jaungada svētki ir īsts pasaku laiks, kad cilvēki
visvairāk gaida un ilgojas pēc brīnumiem, kas notiek tieši pasakās.
Tomēr uzburt brīnumus var ne tikai burvji, bet arī ikviens no mums,
vajag tikai vēlmi darboties.
Indras Kultūras namā jau divus
gadus darbojas „Brīvdienu komanda” – tā savus pulciņa dalībniekus
sauc Indras KN vadītāja Anžela

Kuzminska. „Brīvdienu komandu” apmeklē un tajā darbojas dažāda vecuma Indras ciemata bērni.
Nodarbības notiek brīvdienās, jo
darbdienās Indras ciemata bērni ir
aizņemti ar citiem darbiem un varbūt arī kādreiz „nedarbiem”.
„Brīvdienu komandas” dalībnieki brīvdienas pavada saturīgi un
aizraujoši – izgatavo dekorus un
nelielus rokdarbus, bet visvairāk

CIEMOS PIE GRINČA

Dāvanas, dāvanas, dāvanas....
Mums visiem patīk saņemt dāvanas un svinēt ziemas saulgriežus.
Bet kā Ziemassvētkus svin Grinčs?
Dažas dienas pirms Ziemassvētkiem, 22. decembrī, Latgales
vēstniecībā „Gors”, Rēzeknē Varavīksnes vidusskolas 5.b klases
skolēni projekta „Valodas joma”
ietvaros noskatījās lielisku muzikālo pasaku „Grinča Ziemassvētki”. Stāsts bija par piedošanu,
sapratni, par cilvēku savstarpējām
attiecībām, par draudzību un galveno varoni - Grinču.
Grinčs bērnībā bija izstumts
no sabiedrības tikai tāpēc vien,
ka bija citāds. Kad Grinčs izaudzis liels, dzīvojot vientulībā savā
alā, viņš kļūst ļauns. Mazā meite-

(vieglatlētika), Sergejs Šveds
(ložu šaušana) un Jevgeņijs Tarvids (brīvā cīņa).
Liels paldies novada domei par
atbalstu sportistu apbalvošanā.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas
direktora vietniece,
Jura Rogas foto

nīte Sintija caur savu mīlestību,
sapratni liek Grinčam ieskatīties
atpakaļ - pagātnē, padarot to atkal
par cilvēku, kas sāk ticēt labajam.
Tas notiek skaistajos, burvīgajos
Ziemassvētkos!
Galvenā varoņa – Grinča - vizuālais tēls bija īsts šedevrs! Grinčs uz skatuves brīžiem atļāvās
tādas lietas, kas skatītājos izraisīja
sajūsmu un smieklus.
Šī izrāde mums visiem radīja
īstu svētku noskaņu, kā arī lika
katram pārdomāt par svarīgākajām dzīves vērtībām. Skolēni bija
sajūsmā par jaunu, skaistu koncertzāli, spilgtām dekorācijām,
talantīgiem aktieriem, brīnumainu
mūziku. Tā ir īsta Ziemassvētku
dāvana visiem, kas noskatījās šo
pasaku, un tā paliks atmiņā vēl

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

viņiem patīk spēlēt teātri. Divu
gadu laika tika uzvestas un izspēlētas četras pasaku lugas. Tradicionāli pirmizrādes notiek Lieldienu
un Ziemassvētku laikā.
Pagājušā gada 25. un 28. decembrī Indras skatītāji sagaidīja īstu
Ziemassvētku brīnumu, kuru uzbūra mazie aktieri pasakā „Zaķīša
namiņš”. Stāsts par viltīgo lapsu un
labsirdīgo zaķīti ir pazīstams mums
visiem kopš bērnības. Mazie aktieri, izspēlējot lugu, kur labsirdība un
taisnīgums ir stiprākie ieroči pret
ļaunumu un labais vienmēr uzvar
ļauno, lika skatītājiem aizdomāties
par vienkāršām, bet ļoti svarīgām
lietām. Mazie aktieri aug un līdz ar
viņiem aug arī viņu izspēlētie varoņi.
Jācer, ka nākamajās izrādēs
mazo aktieru kolektīvam pievienosies arī viņu vecāki un Indrā
plauks un vairosies teātra spēlēšanas prieks.
Ērika Zarovska

ilgi. Pēc pasakas noskatīšanās
skolēni devās pie skaistās egles un
spožiem eņģeļiem, novēlēja viens
otram priecīgus Ziemassvētkus un
brīnumiem pilnu ziemas brīvlaiku.
Mēs priecāsimies, ja mūsu aprakstītie iespaidi aizvilinās kādu
ģimeni noskatīties šo burvīgo izrādi!
Iveta Putāne, Agita Gureviča

Sveicam

Antonu Samuli

jubilejā!
Vēlam veiksmi,
veselību, labklājību!
A/s „Krāslavas piens”
kolektīvs
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17. un 23. decembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē
notika Krāslavas Ziemassvētku volejbola kausa 2017. izcīņa sievietēm un vīriešiem. Sieviešu konkurencē piedalījās 6 komandas, un 3.
godalgoto vietu ieguva Dagdas vidusskolas jaunietes, 2.vietu izcīnīja
Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventes, bet 1.vietā ierindojās Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.-12. klašu jaunietes. Vīriešu konkurencē piedalījās deviņas komandas, un 3.vietu ieguva Varavīksnes vidusskolas
jaunieši, 2.vietā ierindojās Krāslavas kungu komanda, bet 1.godalgoto
vietu izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventi.
9. decembrī Riebiņu novadā atklātajā sieviešu turnīrā Krāslavas Valsts
ģimnāzijas jaunietes ierindojās 4.vietā.
16. decembrī Preiļos kungu volejbola sacensībās Krāslavas veterānu
komanda ierindojās 5.vietā.
Paldies Krāslavas novada domei par atbalstu, Krāslavas novada
sporta organizatoram Raitim Timmam un A/S „Krāslavas piens” valdes
priekšsēdētājam Aleksejam Krivenko par vērtīgām balvām.
Dmitrijs Duškins,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs

SIA „Krāslavas nami” aicina darbā
Krāslavā atkritumu
apsaimniekošanas speciālistu

Galvenie darba pienākumi:
nodrošināt uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas nodaļas
darbību;
izveidot un uzturēt atkritumu
apsaimniekošanas uzskaites un
kontroles sistēmu;
izveidot un kontrolēt atkritumu
savākšanas transporta loģistiku;
nodrošināt līgumu noslēgšanu
ar klientiem un to izpildes kontroli.
Galvenās prasības:
augstākā izglītība;
zināšanas atkritumu apsaimniekošanas likumdošanā;
teicamas prasmes MS Oﬃce;
spēja strādāt patstāvīgi, intensī-

vi, atbildīgi un precīzi;
teicamas latviešu valodas zināšanas, spēja paskaidrot līguma noteikumus un atkritumu apsaimniekošanas darbības principus krievu
valodā (sarunvalodas līmenī);
B kategorijas autovadītāja apliecība.
Uzņēmums piedāvā:
pastāvīgu darba vietu;
iespēju pilnveidot kvaliﬁkāciju;
stabilu atalgojumu no 700 EUR
(bruto) mēnesī un sociālās garantijas.
Pieteikumus un CV lūdzam
sūtīt līdz 2018.gada 22.janvārim
uz e-pastu:
kraslavas.nami@gmail.com

14. janvārī plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks
senioru Jaungada balle. Piedalās ciemiņi no blakus novadiem. Līdzi ņemams groziņš un labs garastāvoklis.

sludinājumi
 Pērk 1-istabas labiekārtotu dzīvokli, 5. stāvu nepiedāvāt. T. 29689789.
 Ģimene vēlas īrēt lauku māju/
viensētu (100 +- EUR mēnesī)
vai īrēt ar izpirkuma tiesībām
(500 eiro mēnesī), 10 minūšu
brauciena attālumā no Krāslavas. Obligāti nosacījumi mājai/
viensētai: iespēja piebraukt ar
mašīnu jebkurā gadalaikā, elektrība, ūdens un tualete mājās; apkure (katls/krāsns) - 100 % darba
stāvoklī; tīra un kārtīga (vēlams
ar remontu); zemes gabals (ar
iespēju turēt mājdzīvniekus, palīgtelpas (šķūnis, kūts); tālu no
kaimiņiem. T. 25538189.
 Apkure, ūdensvads, kanalizācija,
santehnikas uzstādīšana. T. 26249515.
 Aicinām darbā pārdevēju rūpniecības preču nodaļā. T. 25933981.
 Pērk 1-istabas dzīvokli. T. 25573320.
 Pārdod automašīnu „Peugeot
406”, universālis 2.1, 1997.g., TA
līdz 28.01.2018. T.2699120.
 Pērk nelielu māju Krāslavā par
saprātīgu cenu. T. 24948257.
 Sieviete meklē darbu, var pieskatīt vecāka gadagājuma ļaudis,
slimus cilvēkus. T. 27145487.
 Pārdod „VW Passat”, dīzelis
2.0, 2008.g., TA līdz 2018. g. jū-
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nijam. T. 29344127.
 Zāģēju, skaldu, salieku malku.
T. 28221979. Viktors.
 Pārdod „VW Polo”, 1.2 benzīns,
2002. g., TA 27.05.18. T. 29665301.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Pērk latviešu, krievu autoru
gleznas, sienas šķīvjus, vāzes, ﬁgūriņas ar pirmās Latvijas Republikas simboliku, saktas, brošas,
gredzenus, sprādzes ar Mildas tēlu
un pirmās Latvijas Republikas ģerboni, cara laika monētas, rubļus,
patvārus, ikonas, kiotus, lampādes, ordeņus, nozīmītes uz skrūvēm, 1993.-2003.g monētas (5, 10,
20, 100 latu). Samaksa uzreiz. T.
22433510.
 Pārdod stūra dīvānu, krēslu, TV
galdiņu. T.29253086.
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