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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

„PIEDRUJAI – 400” – ATSKAŅAS

25. maijā notika svētku „Piedrujai – 400”
atklāšana. Pasākumā pulcējās pagasta iedzīvotāji un novadnieki, kas mīl un kuriem
rūp viņu dzimtā puse. Ievērojamākais viesis
- ilgdzīvotājs un novadnieks, 95 gadīgais
Vasīlijs Makarovs.
Daudzi ciemiņi atbrauca uz svētkiem ar
savām dāvanām. Tā atnākušos priecēja Indras kolektīvs „Labvakar”, bet ar dziesmām
priecēja ansamblis „Varavīksne” no Krāslavas. Savukārt Piedrujai veltītus dzejoļus
skandēja dzejniece Ļubova Levaškoviča.
Veltījumu vecākiem dziesmas formā izpil-

dīja Piedrujas pagasta bibliotekāre Jeļena
Račicka. Koncerta noslēgumā bija svinīga
sveču aizdegšana uz Piedrujas burtu fona.
Lai Piedruja zaļotu, smaržotu un attīstītos, ar Regīnas Galasko un Vilhelmīnas
Lukjanskas atbalstu parkā tikai iestādītas
ābeles. Tagad tikai jākopj un jāgaida raža!
Svētku noslēgumā brīvdabas kinoteātrī
bija iespēja noskatīties ﬁlmas un retro fotogrāﬁjas par Piedruju. Visiem, visiem bija
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iespēja labāk iepazīt Piedrujas vēsturi, kavēties pārdomās un atmiņās, malkojot tēju.
Liels paldies Piedrujas pagasta pārvaldes vadītājai Ērikai Gabrusānei par lielisko
pasākumu sponsorēšanu un visiem pagasta
darbiniekiem par organizāciju, sagatavošanu un darbu, kura saldos augļus baudīja visi
Piedrujas iedzīvotāji un viesi!
Jeļena Račicka,
Piedrujas pagasta bibliotēkas vadītāja
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aktuālā informācija

JAUNI PAKALPOJUMI
UN LIELĀKS FINANSĒJUMS
BĒRNU VESELĪBAS APRŪPĒ

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka veikti vairāki uzlabojumi bērnu veselības aprūpē, ieviešot jaunus pakalpojumus un palielinot valsts ﬁnansējumu ambulatoro pakalpojumu sniegšanai. Šogad
ārstu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem u.c. ambulatorajiem pakalpojumiem bērniem kopumā plānoti 74 milj. eiro, kas ir par 14
milj. eiro vairāk nekā pērn.
Lai uzlabotu pediatru pieejamību, kas ir svarīga gan bērna slimību
diagnostikā un ārstēšanā, gan regulārai pacienta uzraudzībai saistībā ar
noteiktajām saslimšanām, šogad plānoto pediatra konsultāciju apjoms ir
par 67 % lielāks nekā pērn. Līdz ar to šogad bērniem tiks nodrošinātas
vairāk nekā 50 tūkstoši valsts apmaksātas pediatru konsultācijas.
No šī gada ir veikti arī būtiski uzlabojumi valsts apmaksātā bērnu
zobārstniecībā attiecībā uz izmantojamajiem materiāliem. Tie paredz,
ka bērniem līdz 15 gadu vecumam zobu labošanā tiek izmantotas tikai
baltās jeb kompozīta materiālu plombes, kas saskaņā ar Eiropas noteikto regulu ir piemērotākas bērnu zobu ārstēšanai. Līdz šim baltās plombes tika izmantotas priekšzobu labošanai.
Vienlaikus palielināti pakalpojumu tariﬁ, atbilstoši kuriem tiek maksāts par zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu bērniem – līdz ar to
šogad zobārstniecībai plānoti par 4,2 milj. eiro vairāk jeb kopumā 13,2
milj. eiro. Tādējādi tiek veicināta ārstniecības iestāžu motivācija sniegt
bērniem valsts apmaksātus zobārstniecības pakalpojumus.
Vēl viens jauninājums ir insulīna sūkņu apmaksa bērniem ar insulīnatkarīgo cukura diabētu – to nodrošināšana no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta šogad. Ņemot vērā, ka insulīna ievadīšana jāveic vairākas
reizes dienā, speciālā sūkņa lietošana atvieglo insulīna ievadi, nodrošinot tā vienmērīgu izdalīšanos un mazākas glikozes līmeņa svārstības.
Kopumā insulīna sūkņu un saistītā aprīkojuma nodrošināšanai no valsts
budžeta šogad plānoti 710 tūkstoši eiro.
Lai diagnosticētu dzīvībai bīstamus elpošanas traucējumus miegā un
citus ar miegu saistītus traucējumus, šogad no valsts budžeta līdzekļiem uzsākta poligrāﬁjas un polisomnogrāﬁjas izmeklējumu apmaksa
bērniem. Pakalpojuma sniegšanai plānoti vairāk nekā 330 tūkst. eiro,
kas ļaus veikt izmeklējumu aptuveni 2000 pacientu.
NVD norāda, ka darbs pie bērnu veselības aprūpes pakalpojumu attīstības un to pieejamības uzlabošanas nepārtraukti turpinās. Jaunu pakalpojumu ieviešana un uzlabojumi tiek veikti pakāpeniski, pieejamo
budžeta līdzekļu ietvaros.
Evija Štālberga,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam

Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2018. gada 18. jūnija līdz 18. jūlijam izsludina projektu iesniegumu pieņemšanu apakšpasākumā „Atbalsts ieguldījumiem ar lauksaimniecību nesaistītu darbību radīšanā un
attīstīšanā”.
Trešās kārtas pieejamais publiskais ﬁnansējums pieejams vairākām
aktivitātēm:
„Ar lauksaimniecību nesaistītu darbību attīstība” un „Ar lauksaimniecību nesaistītu saimniecisko darbību dažādošana” 11,99 miljonu eiro
apmērā;
,,Tūrisma aktivitāšu veicināšana” 10 miljonu eiro apmērā.
Finansējums ir sadalīts pēc reģionalizācijas principa. Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu.
Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas pamatlīdzekļu iegādei – viens gads no LAD lēmuma pieņemšanas
par projekta iesniegumu apstiprināšanu, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – divi gadi no LAD lēmuma
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.
Projekta iesnieguma veidlapas, plašāka informācija par pieejamo ﬁnansējumu katram reģionam, kā arī nosacījumi atbalsta saņemšanai, ir
pieejami mājaslapā www.lad.gov.lvsadaļā „Atbalsta veidi” → Projekti
un investīcijas.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2018. gada 8. maijā notika Administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatītas 15 administratīvo pārkāpumu lietas:
par patvaļīgu pieslēgšanos kabeļtīklu sistēmai G.Z., dzim.1966.g.,
tika uzlikts naudas sods 70 EUR
apmērā;
par elektroenerģijas patvaļīgu
patērēšanu G.Z., dzim.1966.g.,
tika uzlikts naudas sods 70 EUR

apmērā;
- par bērna, kas nav sasniedzis
septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez
uzraudzības M.K., dzim.1979.g.
tika izteikts brīdinājums;
- par dzīvnieku slēpšanu no
Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu
normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu
(nemarķēšanu) vai izvairīšanos

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā
kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5737LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2400,00
(divi tūkstoši četri simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles
sākumcena, nodrošinājums – EUR 240,00. Iepazīties
ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē
(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 18. jūnijam 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 18. jūnijā plkst.10.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Ekskavatoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar
Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas
novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā
manta – traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs
T5729LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1800,00
(viens tūkstotis astoņi simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 180,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē
(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 18. jūnijam 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 18. jūnijā plkst.11.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles
dienas. Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

KAS JĀZINA LAULĀTAJAM KĀ MANTINIEKAM
PĒC MĪĻOTĀ CILVĒKA NĀVES

Vairāk nekā 60% cilvēku, kuri vēršas pie Latvijas
notāriem mantojuma lietas sakarā pēc sava laulātā nāves, nav pat pamatzināšanu par savām tiesībām un iespējām – tā liecina Latvijas Zvērinātu notāru padomes
(LZNP) apkopotie dati.
Kāda daļa no mantojuma pēc cilvēka aiziešanas
aizsaulē pienākas viņa laulātajam? Kādas ir laulātā
tiesības uz abu kopdzīves laikā iegādātu un uzturētu
īpašumu? Ar ko mīļoto cilvēku pārdzīvojušajam laulātajam jārēķinās, īpaši – ja tā aizgājušajam bijusi otrā
vai pat trešā laulība? Kā rīkoties, abiem laulātajiem
vēl dzīviem esot, lai otra nāves gadījumā palikušajam
dzīvesbiedram nebūtu jāmeklē taisnība tiesā? Šie un
citi jautājumi bieži tiek skaidroti Latvijas notāru birojos un nereti sagādā mantiniekiem gan pārsteigumu,
gan vilšanos.
„Diezgan tipiska situācija zvērinātu notāru praksē
ir tāda, kurā sieva bijusi pārliecināta, ka viņai automātiski pienākas puse no mirušā laulātā mantas daļas
un ka tikai to otru pusi dala mantinieki savā starpā.
Tomēr tā ne vienmēr ir. Mantojuma tiesības paredz, ka
mirušā atstātais mantojums sadalās starp pārdzīvojušo
laulāto un mirušā bērniem vienādās daļās, ja mirušajam ir līdz četriem bērniem. Ja bērnu skaits ir lielāks,
tad pārdzīvojušais laulātais manto vienu ceturtdaļu
domājamo daļu no atstātā mantojuma, bet atlikušās
daļas sadalās starp bērniem, ja ar testamentu, mantojuma līgumu vai laulības līgumu nav noteikts citādi.
Gadījumos, kad mantojumā ietilpst manta, kas abiem
laulātajiem dzīves laikā bija kopīga, tā ir nodalāma
no kopējā mantojuma un izdodama pārdzīvojušajam
laulātajam. Jāatceras, ka laulātajam ir noteikti jādara
zināms notāram, ka manta bijusi kopīga, ” pastāstīja
LZNP priekšsēdētājs, zvērināts notārs Jānis Skrastiņš.
Viņš uzsvēra, ka tāpēc ļoti svarīgi dzīves laikā noslēgt laulības līgumu, jo gadījumos, kad starp laulātajiem nav bijis noslēgts laulības līgums, pārdzīvojušajam laulātajam ir jāpierāda, ka manta ir bijusi laulāto
no to uzskaites pašvaldībā V.S.,
dzim.1956.g., tika uzlikts naudas
sods 7 EUR apmērā;
- attiecībā pret M.A.P,
dzim.2003.g., komisija piemēroja
audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un izteica
brīdinājumu;
- par ceļu aizsardzības noteikumu
pārkāpšanu O.A., dzim.1997.g.,
tika uzlikts naudas sods 70 EUR
apmērā;
par
patvarību
O.A.,
dzim.1997.g., tika uzlikts naudas
sods 30 EUR apmērā;
- par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu J.P.,
dzim.1976.g., tika izteikts brīdinājums;
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uz-

kopīga manta, un citi mantinieki ir tiesīgi šo faktu apšaubīt un celt iebildumus pret mantas daļas izdošanu
pārdzīvojušam laulātajam. „Šādos gadījumos strīdi
tiek risināti tiesā, un līdzās skumjām, ko izjūt laulātais
palicis viens, jātiek galā ar papildu psiholoģisko spriedzi, ko rada šādi strīdi,” atzina Jānis Skrastiņš.
Laulāto mantisko attiecību jautājumus pārim ir vērts
risināt savlaicīgi, noslēdzot laulības līgumu, arī tad, ja
laulībā nodzīvoti jau daudzi gadi. „Ja pārim ir bijis
laulības līgums par mantas šķirtību, tad, esot laulībā,
neveidojas kopīga manta un katram paliek tas, kas viņam piederējis. Līdz ar to ne otrs laulātais savas dzīves
laikā, piemēram, šķiroties, ne arī mantinieki pēc viņa
nāves, nevar no tā neko prasīt, pat ja aizsaulē aizgājušais ir piedalījies attiecīgās mantas iegādē. Savukārt,
ja starp laulātajiem ir bijis noslēgts laulības līgums
par laulāto mantas kopību, tad mirušā dzīvesbiedram
nav nekā citādi jāpierāda, ka puse no visas mantas un
īpašumiem ir viņam piederoša daļa, kas tiks nodalīta
no kopējā mantojuma. Šāda rīcība vairos mieru starp
radiniekiem,” paskaidroja Jānis Skrastiņš.
Zvērināts notārs iesaka jau dzīves laikā parūpēties
par to, lai attiecībā uz laulāto un citiem tuviniekiem
tiktu īstenota personas griba pēc viņa aiziešanas aizsaulē. Vislabāk to paust testamentā, piemēram, laulātajiem savstarpēji vienojoties, ka viņi iecels viens
otru par savu mantinieku. Var paust gribu mantojuma
līgumā, savstarpēji ar visiem tuviniekiem un ģimenes
locekļiem vienojoties, ka šī griba tiks respektēta.
LZNP priekšsēdētājs atgādina, ka tiesības uz mantojumu rada tikai tiesīgi noslēgta laulība, kas bija spēkā
mantojuma atstājēja nāves brīdī. Faktiskā kopdzīvē
dzīvojošas personām nav mantojuma tiesību, ja vien
mirusī personas nav atstājusi testamentu vai nebija noslēgusi mantojuma līgumu.
Liene Krīvena,
Latvijas Zvērinātu notāru padomes
komunikācijas vadītāja

likšanas, Ž.K., 1985.g., tika uzlikts
naudas sods 210 EUR apmērā;
- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu R.T., dzim.1977.g.,
tika izteikts brīdinājums;
- par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu V.Č.,
dzim.1962.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;
- par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu M.N., 1978.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;
attiecībā
pret
R.Š.,
dzim.2001.g., komisija piemēroja
audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam izteica brīdinājumu;`
- par bērna, kas nav sasniedzis
septiņu gadu vecumu, atstāšanu
bez uzraudzības D.J., dzim.1990.g.
tika izteikts brīdinājums;
- attiecībā pret G.F, dzim.2002.g.,

komisija piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam – par pienākumu ierasties
uz konsultāciju pie ārsta narkologa
un ārsta psihologa. Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks
2018. gada 5. jūnijā plkst.13.00
Krāslavas novada domes 17. kab.
(Rīgas ielā 51, Krāslavā).

IEDZĪVOTĀJU
IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par
2018. gada III ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz
30.06.2018.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa,
pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot
no pēdējā nomaksas datuma.

3
projekti
Turpināsies zivju mazuļu ielaišana,
bet maluzvejniecības apkarošanai
tiks pielietotas jaunās metodes

Krāslavas novada dome arī 2018. gadā turpinās iesākto darbu
zivju resursu aizsardzības un zivju resursu pavairošanas un atražošanas jomā.
Ar Zivju fonda atbalstu pasākuma „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs” ietvaros Krāslavas
novada Sīvera ezerā tiks ielaisti paaudzēti zandarta mazuļi līdz
5 grami (kopā 28 080 gab.). Savukārt pasākuma „Zivju resursu
aizsardzības pasākumi” ietvaros tiks iegādāts kvadrokopters un
trīs ķermeņa kameras.
Ar kvadrokoptera un ķermeņa kameru palīdzību ir iecerēts
ﬁksēt pārkāpuma brīdi, lai būtu neapstrīdami pierādījumi malu
zvejnieku sodīšanai par izdarīto pārkāpumu. Ar kvadrokoptera
palīdzību būs iespējams apsekot ūdenstilpnes lielākā platībā un
attālumā, noskaidrot zvejnieku atrašanas un koncentrēšanas vietas, kā arī rīku atrašanas vietas pie krasta līnijas un ezeru seklākajās vietās. Vēlāk šīs vietas varēs pārbaudīt, izmantojot laivas
un veikt zvejniecības rīku pārbaudi. Kvadrokopters un ķermeņa
kameras ļaus veikt audio un video ierakstu, kas vēlāk var kalpot
kā pierādījums pārkāpuma izdarīšanai.
Projektiem piešķirtais kopējais Zivju fonda ﬁnansējums sastāda EUR 8 611.05, pašvaldības līdzﬁnansējuma daļa – EUR
1 094.69.
Andris Rukmans

JAUNIEŠU PROJEKTS „PRĀTA MEŽĢI”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. a klases skolēnu grupa „Great
Minds” martā iesniedza savu projekta
ideju Krāslavas novada pašvaldības
rīkotajā jauniešu projektu konkursā,
un projekts „Prāta mežģi” tika atbalstīts. Šī projekta mērķis ir radīt skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt savu
brīvo laiku starpbrīžos, uzlabot prāta
spējas un attīstīt loģisko domāšanu,
risinot dažādus prāta mežģus. Šī projekta realizēšanai tika piešķirts ﬁnansējums 145 eiro apmērā.
Mērķu sasniegšanai vēl pirms pro-

jekta iesniegšanas tika veikta tirgus
izpēte un izvēlēts spēļu - prāta mežģu
piegādātājs – internetveikals „Brain
Games” (www.brain-games.lv). Maijā, pēc spēļu izvēles un iegādes, ārpus
stundu laikā tās tika aprobētas un izmēģinātas starp pieteicēju grupas skolēniem un viņu klasesbiedriem. Jaunā
mācību gada sākumā šīs spēles tiks
piedāvātas arī citām klasēm, iesaistot
prāta mežģu atrisināšanā vairāk skolēnu. Un par palīgiem šajās aktivitātēs tiks iesaistīti projekta pieteicēju
grupas dalībnieki, kuri jau izmēģināja

SKAISTAS BAZNĪCAS FASĀDE
PIEDZĪVO PĀRMAIŅAS

Krāslavas novadā tiks īstenotas
praktiskās aktivitātes
publisko ūdeņu pārvaldībai

Latvijas vides aizsardzības fonda izsludinātā projektu
konkursa „Publisko ūdeņu pārvaldība” ietvaros ir atbalstīts
Krāslavas novada pašvaldības projekta „Praktisko aktivitāšu
īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā”
iesniegums. Kopumā ﬁnansējuma saņemšanai aktivitātes
„Publisko ūdeņu pārvaldības praktiskās aktivitātes” ietvaros
tika iesniegti 70 projektu iesniegumi, bet pēc izvērtēšanas
procedūras beigām ﬁnansējums tika piešķirts 26 izstrādātiem projektu iesniegumiem.
Projektu konkursa „Publisko ūdeņu pārvaldība” mērķis ir
ﬁnansiāli atbalstīt projektus, kuru ietvaros tiktu īstenotas aktivitātes publisko ūdeņu (jūras piekraste, publiskie ezeri un
upju posmi) pārvaldībai, ietverot gan plānošanas dokumentu
izstrādi (t.sk. izpēte un darbību plānošana), gan praktiskās
aktivitātes.
Krāslavas novada pašvaldības projekta ietvaros līdz 2018.
gada beigām ir plānots īstenots šādas praktiskās aktivitātes:
Dubnas upes posma no Ārdavas ezera līdz Lejas ezeram
attīrīšana, veicot upē iekritušo, bīstamo un nokaltušo koku
izvākšanu, bebru aizsprostu un graustu sanesumu likvidēšanu, baltalkšņa apaugumu likvidēšanu, kā arī niedru pļaušanu
un savākšanu;
Krasta labiekārtošana un atpūtas vietas ierīkošana pie
Cārmaņa ezera, veicot niedru pļaušanu, savākšanu un izvešanu, baltalkšņa apauguma likvidēšanu un koku retināšanu,
automašīnu stāvlaukuma izveidošanu, laivu piestātnes ierīkošanu. Papildus tam ir iecerēts izbūvēt arī lapeni, ierīkot
soliņus, atkritumu urnas un tualeti.
Kopumā projekta ietvaros Dubnas upes biotopā tiks veicināta biotopa funkciju un struktūras atjaunošana un uzlabošana (koku un krūmu sagāzumu izvākšana un “ķērāju” kontrole, bebru aizsprostu novākšana). Sekundāri, bet ne mazāk
svarīgi ir arī piemērotu laivošanas apstākļu radīšana ūdens
tūristiem, pārvietojoties pa upi.
Ar atpūtas vietas ierīkošanu pie Cārmaņa ezera ir iecerēts samazināt rekreācijas slodzi uz ūdensobjektu, veicinot
atkritumu apjoma samazināšanu. Darbība ir cieši saistīta ar
projekta pirmo aktivitāti, jo iecerēta atpūtas vieta atrodas
laivošanas maršruta pa Dubnas upi turpinājumā no Lejas
ezera uz Cārmaņa ezeru. Laivošanas maršrutā nav izveidota atbilstošā infrastruktūra, lai tūristiem būtu iespēja izkāpt
krastā pārgājiena laikā. Līdz ar to rodas situācijas, kad atkritumi tiek mesti ūdenī. Upes posmā, ezera ūdeņos un krastos
ir konstatējami antropogēnas izcelsmes priekšmeti – pudeles, plastmasas maisi, dēļi, metāla priekšmeti u.tml. Tie ūdeņiem ir svešķermeņi, un to klātbūtne pazemina upes vizuālo
pievilcību. Ir svarīgi nodrošināt, ka ezerā nepalielinās piesārņojuma un cilvēku tiešas klātbūtnes izraisīta slodze, kas
rada ezera biotopa grūti novēršamu vai pat neatgriezenisku
degradāciju.
Projektam piešķirtais Latvijas vides aizsardzības fonda
ﬁnansējums sastāda EUR 11 590.00, Krāslavas novada pašvaldības līdzﬁnansējums – EUR 4 125.00.
Andris Rukmans

Skaistas Svētā Antona Romas katoļu draudze un sabiedrība ar ierobežotu
atbildību „BORG” ir noslēguši līgumu
par Skaistas Svētā Antona Romas katoļu
draudzes baznīcas ēkas vienkāršotās atjaunošanas darbiem, kas tika uzsākti šogad aprīlī. Būvdarbu nodošanas termiņš
- ne vēlāk kā līdz šī gada 31. augustam.
Skaistas pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne pastāstīja, ka galvenais mērķis ir savest kārtībā baznīcas
jumtu un sienas. Šobrīd tiek veikta vecās
krāsas noņemšana no baznīcas sienām.
Ēkas jumtu iecerēts nokrāsot kastaņbrūnu, ēkas sienas - gaiši dzeltenas. Kādreiz
baznīca arī bija nokrāsota dzeltenīgā
krāsā, nevis pelēcīgā, kādu to esam pieraduši redzēt pēdējos gadus. Realizējot
projektu, tiek uzlabota vides pieejamība
– izbūvēts invalīdu ratiņu uzbraucamais
celiņš, pa kuru cilvēki ratiņkrēslā varēs

ērti iekļūt baznīcā. Ir iegādāta arī pārnēsājama apskaņošanas iekārta 298,25 eiro
vērtībā.
„Šai baznīcai, kas ir nozīmīga garīguma vieta Skaistas pagasta ļaudīm, 2021.
gadā apritēs 100 gadu,” uzsvēra G. Grišāne. „No 1778. līdz 1914. gadam dievnams atradās Skaistmuižā pie Lenoka
ezera, kur tagad palicis tikai krusts. Arī
senākā pagātnē cilvēki izbrauca dzīvot
uz citurieni, tālab baznīcu pārveda uz
vienu no pakalniem tuvāk blīvāk apdzīvotajai Skaistai, bet te tā drīz vien nodega. Tagadējā uzcelta jaunā vietā no nulles
cikla, un tai jau sen bija nepieciešams remonts.”
Dagdas dekanāta dekāns Pāvels
Odiņš, kurš šobrīd apkalpo Skaistas
baznīcas draudzi, ir ļoti pateicīgs visiem
labas gribas cilvēkiem, kas organizēja
dievnama remontdarbus. Var jau teikt, ka

ERUDĪTU MONOPOLS – LATVIJAI - 100

Maijā Krāslavas Valsts ģimnāzijas
10. a un b klases komanda ir sākusi
realizēt Krāslavas novada pašvaldības
atbalstīto projektu „Erudītu monopols
– Latvijai - 100”.
Darbs sākās ar to, ka draudzīgi tika
uzzīmēts spēles laukums un izveidoti
erudītu jautājumi 9 jomās – Latvijas
vēsture, Satversme, politika, kultūra,
Latvijas pilsētas, latgaliešu valoda,

sports u.c.
Projekts iecerēts, lai spēles veidā
skolēni paplašinātu savu redzesloku
par Latviju, kļūtu erudītāki. Tā mūsdienās ir aktuāla problēma, jo skolēnu
interese par vēsturi un kultūras notikumiem sarukusi.
Spēli pirmie izmēģināja ģimnāzijas
11.b klases skolēni, bet tad projekta
komanda novadīja spēli Krāslavas

visus šos prāta mežģus.
Projekta noslēgumā (septembrī oktobrī) ir iecerēts organizēt skolas
turnīru starp 5.–8. klašu skolēnu grupām, veicot prāta mežģu risināšanu un
izspēlēšanu uz laiku. Un tad ir paredzēts, ka prāta mežģu spēles tiks glabātas vairākos matemātikas kabinetos
un pēc nepieciešamības tiks izsniegtas
citu priekšmetu skolotājiem, tādējādi
veicinot pēc iespējas vairāku skolēnu
iesaisti sava intelekta attīstībā.
9.a klases skolēnu grupa
„Great Minds”
vajag darīt, bet nekas nenotiktu bez cilvēku vēlmes strādāt.
Dekāns Odiņš pauž pārliecību, ka
katrs mūsu valsts iedzīvotājs grib, lai
Latvijā būtu skaista daba un ēkas, patīkami dzīvot un visi cilvēki šeit būtu laimīgi.
Bet viņam gribas arī, lai visur zinātu, ka
Latvijā dzīvo cilvēki, kuriem ir mīlestība pret Dievu un katru līdzcilvēku, lai te
vienmēr dzīvotu Kristus gars.
„Šodien stāvot pie Skaistas baznīcas
ēkas, kuru tagad remontē, es saprotu,
ka šaipusē rūpējas, lai Dievs būtu katra
cilvēka sirdī. Skaistas baznīca, kas uzbūvēta par godu Svētam Antonam, mums
atgādina, ka cilvēkam jāmeklē Dievs,
ka cilvēkam jādzīvo saskaņā ar Dievu
un cilvēkam jāpilda Dieva griba. Tad
būs skaista zeme, jauki ļaudis, pietiekoši
darbavietu un visi Latvijā jutīsies laimīgi. Turpretī, ja mēs būvēsim savu dzīvi
bez Dieva, mēs visi būsim nelaimīgi, jo
tajā vietā, kur nav Dieva, uzradīsies ļoti
daudz negodīgu cilvēku, nebūs sirdsmiera, taisnības un cilvēki to visu meklēs
kaut kur citur. Bet baznīca mums visiem
saka, ka vispirms jāmeklē Dieva valstība.”
Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā „Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas
un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai” ir atbalstīts projekts „Skaistas
Svētā Antona Romas katoļu draudzes
baznīcas un tās teritorijas sakārtošana”
(Nr.2017/AL33/4/A019.22.01/3), kura
kopīgās izmaksas ir 39220,44 eiro. No
šīs summas 10% līdzﬁnansē Krāslavas
novada dome.
Juris Roga,
autora foto

pamatskolas 9. klases skolēniem, kuri
izrādīja lielu interesi un parādīja labas
zināšanas dažādos jautājumos. Arī
projekta komanda bija gandarīta par
padarīto.
Lūk, daži viedokļi:
,,Mēs gribējām ieinteresēt skolniekus,
lai tie uzzina vairāk par Latvijas kultūru,
dabu, sportu, vēsturi, dabu u.t.t.“
,,Es piedalījos gan projekta veidošanā, gan vadīšanā. Man ļoti patika šāda
veida pieredze, un es noteikti vēlētos
to atkārtot.”
,,Manuprāt, projekts deva mums
lielisku iespēju pārbaudīt sevi, vai varēsim visu sarīkot un nepamest iesākto pusceļā.”
Projekta turpinājums būs septembrī, kad viesosimies arī citās novada
skolās.
Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par atbalstu jauniešu projektiem, tas palīdz izmēģināt savus
spēkus projekta veidošanā, kā arī dod
lielisku pieredzi sadarbībā ar citiem
skolēniem un skolotājiem.
Alise Spivačenko,
projekta komandas vadītāja,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
10. klases skolniece

4
tūrisms

Šogad pavasaris mūs visus lutina ar maijam neierasti karstiem
laika apstākļiem. Šāds laiks viennozīmīgi palielina tūristu plūsmu.
Maijs ir aktīvās tūrisma sezonas
atklāšanas mēnesis, jau ierasti sezonas sākumā Krāslavas novada
tūrisma informācijas centrs rīko
pieredzes apmaiņas braucienu pa
novada jaunajiem un uzlabotajiem
tūrisma objektiem. Braucienā tiek
aicināti piedalīties visi interesanti,
kuri vēlas iepazīt savu dzimto novadu un novērtēt šeit esošās vērtības. Tā mērķis ir iepazīt tūrisma
piedāvājumu Krāslavas novadā,
gūt pieredzi tūrisma uzņēmējdarbībā, veidot sadarbību starp jau esošiem uzņēmējiem, pilnveidot sava
sniegtā pakalpojuma kvalitāti. Zināms, ka piedalīšanās šādos brauciens ir motivējusi cilvēkus uzsākt
savu darbību tūrisma jomā.
Aizvadītajā otrdienā, 29. maijā,
pie Krāslavas novada TIC pulcējās
40 dalībnieki no Krāslavas, Aglonas, Dagdas un Rēzeknes novada,
lai visi kopā dotos klātienē iepazīt
tūrisma nozares jaunumus Krāslavas un Daugavpils novadā.
Ceļojuma diena bija visai piesātināta, jo brauciena programmā
tika iekļauti 7 Krāslavā un tās novadā esoši objekti, kā arī 2 objekti
Daugavpils novada Skrudalienā.
Visur mūs sirsnīgi, ar smaidu sejā
sagaidīja objektu saimnieki.
Dienu sākām ar Krāslavas
peldbaseina apmeklējumu, kas
tika atklāts 2017. gada 20. jūlijā.
Peldēšanās šajā rītā izpalika, taču
ekskursija bija aizraujoša un izzinoša. Vairākiem brauciena dalībniekiem tā bija pirmā ciemošanās
reize Krāslavas peldbaseinā, tāpēc
sajūsma un atzinīgi vārdi izskanēja
vairākkārt.
Krāslavas peldbaseins apmeklētājiem piedāvā iespēju peldēties
lielajā baseinā (četri 25 m gari
celiņi) vai mazajā baseinā, kas ir
tikai 0,96 m dziļš. Lielais baseins
ir aprīkots ar pretstraumju iekārtu
un ūdens kaskādi. Savukārt mazajā
baseinā ir ūdens slīdkalniņš. SPA
zonā darbojas burbuļvanna (džakuzi), sauna, tvaika pirts un ledus
istaba. Baseina papildpiedāvājums
ir iespēja spēlēt skvošu tam speciāli paredzētā telpā. Tiek organizētas
peldētprasmju apgūšanas nodarbības bērniem (arī pavisam maziem),

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS PA TŪRISMA OBJEKTIEM
jauniešiem un pieaugušajiem, kā
arī ūdens aerobika.
Adrese: Raiņa iela 25 (blakus
Krāslavas Valsts ģimnāzijai),
Krāslava, tālr. +371 62904553,
www.kraslavasvestis.lv.
Tuvojoties pusdienlaikam, brauciena dalībnieki apmeklēja Latgales kulinārā mantojuma centru, kur
viņiem tika klāti pusdienu galdi.
Ēdienkartē – ēdieni, kas pagatavoti
pārsvarā no vietējiem produktiem.
Brauciena dalībniekiem bija iespēja izgaršot un novērtēt, kā tiek sagaidītas tūristu grupas. Pēc iepriekšēja pasūtījuma te var pusdienot
grupas, kas ir vismaz 10 cilvēku
lielas. Popularizējot Latgales kulināro mantojumu, tiek saglabātas
kulinārās tradīcijas, ar ko pārsteigt

pēc aktīvas atpūtas iespējām. Ar
prieku varam paziņot, ka pavisam
nesen Krāslavas novadā tika atklāta jauna, kvalitatīva šķēršļu trase.
Atpūtas un sporta fronte „Starp
debesīm un zemi” atpūtniekiem
piedāvā šķēršļu trasi, kas ir 200 m
gara un atrodas 2,5 m augstumā.
Atpūtnieki tiek nodrošināti ar visu
nepieciešamo aprīkojumu – ķiverēm, cimdiem un drošības jostām.
Pirms došanās trasē apmeklētāji
tiek iepazīstināti ar drošības noteikumiem un apmācīti, kā lietot
inventāru. Papildus šim pakalpojumam te var spēlēt militāri sportisko spēli „Airsoft”, futgolfu un
iznomāt velosipēdus.
Adrese: Krāslavas novads, Ūdrīšu pag. (5 km no Krāslavas), tālr.

tiek nodrošināti ar dvieļiem un gultasveļu. „Aimasas” ērtību klāstā
ietilpst sauna, kanoe laivu, ūdens
velosipēda un SUP dēļa noma, kā
arī Latgales SPA – melnā pirtiņa.
Lieliska vieta atpūtai ģimenes un
draugu lokā.
Adrese: Krāslavas novads, Kombuļu pag., Soleimi, tālr. 28671289,
www.visitkraslava.com.
Tropiskas izjūtas raisījās brīvdienu mājas „Pie Sīvera” apmeklējuma laikā. Turp mēs nokļuvām pašā dienas svelmē, no kuras
glāba Sīvera veldzējošais ūdens.
Līdz ezeram var nokļūt pa „Sensoro taku” jeb tautā saukto baskāju
taku. Lieliska vieta atpūtai ar ģimenēm. Atpūtniekiem pieejamas
naktsmītnes brīvdienu mājā, grils,

mūsu viesus.
Adrese: Pils iela 2 (Krāslavas TIC), Krāslava, tālr. +371
26395176, www.kulinaraismantojums.lv.
Mākslas un skaistuma pasaulē
dalībnieki nokļuva, apmeklējot
ekskluzīvu porcelāna leļļu kolekciju. Leļļu saime kļūst aizvien
lielāka, šobrīd te mīt aptuveni 1000
porcelāna lelles. Trauslās skaistules šurp atceļojušas no visas pasaules. Te var aplūkot arī četras leļļu
mājiņas un teju divdesmit senus
ratus, kas ir roku darbs.
Adrese: Pils iela 2 (Krāslavas
TIC 3. stāvā), Krāslava, tālr. +371
29376090,
www.visitkraslava.
com.
Laikā, kad veselīgs un aktīvs
dzīvesveids kļūst aizvien populārāks, palielinās arī pieprasījums

26172091,
www.visitkraslava.
com.
Pēc apskates objektu apmeklējuma un emocijām aktīvās atpūtas
vietās ir nepieciešama atpūta kādā
no mūsu novada naktsmītnēm. Pavisam Krāslavas novada tūrisma
informācijas centrā ir reģistrētas 40
dažāda veida naktsmītnes. No tām
8 ir pilsētā, bet pārējās atrodas novada teritorijā. Šoreiz apciemojām
2 jaunas mājas un vienu jau visiem
zināmu, taču pilnīgi citā veidolā.
Pilnīgs miers, putnu čalas un
veldzējums dzidrajā Ota ezerā. Tā
ir brīvdienu māja „Aimasas”.
Saimnieki ir devuši otro dzīvi vecāku mājām. Viesiem ir pieejams
dārzs ar grilu un sauļošanās terase. Mājā ir divas plašas, gaišas
istabas un virtuve, kurā viesi paši
var gatavot sev maltīti. Atpūtnieki

lapene ezera krastā, šūpoles.
Adrese: Krāslavas novads, Aulejas pag., Plotie, tālr. 29465429,
www.visitkraslava.com.
Atpūtas bāze „Lejasmalas” jau
ir pazīstama ne tikai vietējo iedzīvotāju vidū, bet visas Latvijas mērogā. Pieredzes apmaiņas brauciena programmā to iekļāvām tāpēc,
ka „Lejasmalās” notikušas lielas
pārmaiņas. Pirmā uzceltā guļbūves māja ir pārveidota līdz nepazīšanai. Tagad tā ir ne vien lielāka,
bet arī mūsdienīgāka. Brauciena
dalībnieki apmeklēja arī pirti, kas
uzcelta pašā Lejas ezera krastā,
caur tās stikla sienām paveras brīnišķīgs skats uz Lejas ezeru, salām
un saulrietu. Piedāvā Latgales kulinārā mantojuma ēdienus. Lieliska vieta kāzām un citu liela apmēra
svētku svinībām, te pietiks vietas

arī kompānijām, kurās ir vairāk
nekā 100 cilvēki.
Adrese: Krāslavas novads, Aulejas pagasts, Šķipi, tālr. +371
29139680,
www.visitkraslava.
com.
Lai pieredzes brauciens būtu
pilnvērtīgāks, devāmies uz četrzvaigžņu kūrortu „Silene Resort
& SPA”. Tas atrodas 20 km no
Daugavpils, gleznainā Sila ezera
krastā. Kūrorts saviem viesiem
piedāvā komfortablas villas, viesnīcas numurus, SPA procedūras,
dabas SPA, bāru, restorānu, konferenču zāli, pludmali. Aktīvās
atpūtas cienītājiem ir pieejama
virvju trase, lidojums virs ezera,
peintbols, spēle „Lāča Medības”,
ūdens motocikls, laivas, katamarāni. Te atrodas viens no lielākajiem
batutiem Latvijā, kas ļoti patīk bērniem. Piedāvā dzimšanas dienas
svinības uz kuģīša „Santa Marina”,
izklaides programmas, animatorus.
Nav iespējams aprakstīt visu, ko
piedāvā šis kūrorts, piedāvājums
ir ļoti daudzveidīgs. Kūrorta teritorijā tiek rīkoti dažādi publiski
pasākumi.
25. maijā durvis vēra jaunais
kūrorta korpuss, viesnīca „Egles
Villa”. Tajā var ne tikai nakšņot
gaumīgos viesnīcas numuriņos, bet
arī apmeklēt itāļu restorānu, kas atrodas turpat viesnīcā.
Adrese: Daugavpils novads,
Skrudalienas pagasts, Silene, tālr.
22013509, www.silene.lv.
Daudz iespaidu, daudz piemēru,
kā strādāt un attīstīt savu darbu.
Mēs, Krāslavas novada TIC kolektīvs, sakām lielu paldies visiem
brauciena dalībniekiem, kuri izturēja karsto dienu, aktīvi piedalījās
brauciena aktivitātēs un dalījās arī
savā pieredzē. Tikpat lielu paldies
sakām tiem cilvēkiem, kas mūs sagaidīja un viesmīlīgi uzņēma savās
mājās. Pateicamies par ieguldīto
darbu visiem, kas strādā tūrisma
nozarē, kopā mēs veidojam Krāslavas novada tēlu. Lai darbīga, veiksmīga un patīkamām emocijām
piepildīta tūrisma sezona!
Par transporta nodrošināšanu sakām lielu paldies Aulejas pagasta
pārvaldei un šoferim Jānim!
Krāslavas novada
TIC kolektīvs

NO KRĀSLAVAS LĪDZ SLUTIŠĶIEM

2018. gada 19. un 20. maijā
dabas parkā „Daugavas loki”
jau ceturto reizi notika Vislatvijas ūdens tūristu saiets „Lielais plosts 2018”. Pasākuma
centrālais notikums bija laivu
brauciens „100 laivas Latvijai”
Daugavas posmā no Krāslavas
līdz Slutišķiem.
Pasākumā ik reizi piedalās

vairāki simti aktīvās atpūtas,
ūdens tūrisma entuziastu un atbalstītāju no dažādām Latvijas
vietām, kā arī pa komandai no
kaimiņvalstīm – Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas.
Sestdien, 19. maijā, Krāslavā
saieta dalībniekiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs – latgaliešu podu gāšana

Vislatvijas ūdens tūristu saietā “Lielais plosts 2018” piedalījās arī
ūdens tūrisma entuziastu komanda no šūšanas fabrikas “Nemo”.

pie keramiķiem Valda un Olgas
Pauliņiem, Latgales kulinārā
mantojuma vakariņas, latgaliešu flešmobs, nakts orientēšanās.
Savukārt svētdien, 20. maijā
dalībnieki startēja no Krāslavas.
Ceļā līdz Daugavpils novada
Slutišķiem notika komandu sacensības „Laivu raksti”, dažādas
aktivitātes gan uz ūdens, gan
kontrolpunktos krastā. Laivu
brauciena dalībniekus ceļā vadīja atraktīvi vadītāji un dīdžejs
uz peldošā lielā plosta. Saieta
noslēgumā Daugavpils novada
Slutišķos notika dalībnieku apbalvošana, pusdienas un starptautiskā tautas mākslas festivāla
„Augšdaugava” lielkoncerts.
Vislatvijas ūdenstūristu saietu
rīkoja sabiedriskā organizācija
sporta klubs „Beibuks” sadarbī-

bā ar Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centru, Daugavpils

novada aģentūru „TAKA”, brīvdienu māju „Skerškāni”.

5
IN MEMORIA M

Vēl gribētos daudz ko teikt,
bet ir par vēlu...

Uz Viņpasauli liktenis ir aizsaucis skolotāju Lūciju Pelniku. Viennozīmīga ķīmijas skolotāja, vispusīga personība, talantīga, godīga, nenogurstoša, pēc augstskolas
absolvēšanas viņa uzsāka darbu Krāslavas
1. vidusskolā. Viņas mūža pedagoģes talanta stūrakmens bija prasme iemācīt
domāšanu. Skolotājai bija 11 izlaiduma
klases. Viņas audzēkņi atceras: gan uzdevumus, gan testus, gan laboratorijas mēģinājumus, kurās vienmēr tika pieprasītas
zināšanas. L. Pelnikas vadītajām stundām
bija raksturīga liela mērķtiecība un straujš
darba temps.
Vairākām paaudzēm skolotāja ir atklājusi ķīmijas noslēpumus, mācījusi likumus
un formulas, radījusi dziļu interesi par
šo zinātni. Viņa vienmēr ir bijusi aktīvāko skolotāju vidū, nemitīgi papildinājusi
savas zināšanas, katru gadu apmeklēja
skolotāju kvaliﬁkācijas celšanas kursus,

vadīja novada ķīmijas skolotāju metodisko apvienību. Piedalījās Starptautiskajos
skolotāju kursos Viļņa, Tallinā, Maskavā, kur dalījās sava darba pieredzē. Viņai
bija vēlme būt tur, kur rosās dzīve, kur
vajadzīgs viņas gudrais prāts. Ar apgāda
„Zvaigzne ABC” atbalstu izdoti L. Pelnikas 10 autordarbi. Ilgajos darba gados
skolotāja bija izveidojusi labāko ķīmijas
kabinetu republikā, kur pamatā bija racionāls plānojums, pašizgatavotie izdales
materiāli, kuriem raksturīga lietderība un
glīts noformējums. Lielu uzmanību skolotāja veltīja darbam ar pierakstu kladēm
- konspektiem. Viņas nopelns, ka daudzi
audzēkņi ir kļuvuši par zinošiem ārstiem,
profesoriem, skolotājiem.
Skolotājas Lūcijas Pelnikas darbs ir bijis
novērtēts, pēdējie Goda raksti, Pateicības
pasniegtas jau 21. gadsimtā par ieguldījumu metodiskā darba organizēšanā un va-

dīšanā, par mūža ieguldījumu un radošu
pedagoģisko darbību vispārējās izglītības
jomā.
Skolotāja L. Pelnika bija pirmā novadā,
kura 1994. gadā ieguva pedagoga maģistra grādu. Lūciju Pelniku atceramies arī
kā kultūras nama un skolas deju kolektīvu
sirsnīgu, radošu vadītāju. Viņa ir godam
pelnījusi, lai vārdus: Cilvēks, Skolotājs
rakstītu ar lielo burtu.
Lūcijai Pelnikai sargeņģelis bija dāvājis
84 gadus ilgu mūžu, laikam jau viss notiek
likumsakarīgi, saskaņā ar dieva un cilvēka
likumiem. Viņas sirds apstājās 2018. gada
24. maijā pulksten 10.20.
Mēs atcerēsimies skolotāju Lūciju Pelniku kā tolerantu cilvēku, kura dziļi cienīja katru līdzcilvēku. Viņa joprojām dzīvos
audzēkņu sirdīs un atmiņās.
Bijušie audzēkņi

IZSTĀDE NR.1 KRĀSLAVĀ
18. maijā Krāslavas Kultūras
namā atklāta Krāslavas Mākslas
skolas pedagoģes, profesionālas
mākslinieces Maijas Šuļgas gleznu
ekspozīcija „Izstāde Nr.1”.
Izstādes nosaukums jau pasaka
priekšā, ka šī ir Maijas pirmā personālizstāde, vienlaikus mudina
domāt, ka būs vēl un vēl. Līdz šim
jau daudzus gadus māksliniece ar
atsevišķiem saviem darbiem ir piedalījusies dažādās kopizstādēs.
„Šogad man ir tāda dzīves pusjubileja, kuru nudien negribēju atzīmēt tradicionāli, sēžot pie liela
klāta galda, bet gribēju sarūpēt
veltījumu maniem draugiem, radiem, kolēģiem un pārējiem mākslas cienītājiem,” izstādes rīkošanas
iemeslu atklāj Maija. „Tā kā pašas
jubileja iekrīt gadā, kad mūsu pilsēta nosvinēja 95 gadus un Latvijai
apritēs 100 gadu, tad izstāde ir kā
neliels veltījums arī šiem diviem
notikumiem. Doma par personālizstādi galvā nobrieda pagājušā gada

beigās, jo par pēdējiem 10 gadiem
bija sakrājušies daudzi darbi, no
kuriem labākie apskatāmi kultūras
nama foajē.”
Mākslinieces gleznu ekspozīciju
„Izstāde Nr.1” pamatā veido darbi
jauktajā akvareļu un graﬁkas tehnikā. Daļa darbu ir izpildīti arī eļļā
un vēl daļa - karstā vaska batikas
tehnikā, ar kuru Maija ir aizrāvusies pēdējos divus gadus. Karstās
vaska batikas tehnikas aizsākums
meklējams Āfrikas kontinentā un
Javas salā Indonēzijā. Tehnoloģija izsakāma dažos vārdos - gaišo
laukumu bloķēšana ar vaska palīdzību, pakāpeniska tumšināšana.
Tas ir ilgs process, līdzīgi kā lazējums akvareļtehnikā. Maija stāsta,
ka gleznojot nevar sasniegt tādu
efektu, kādu var sasniegt batikojot.
Batika ir pavisam savādāka tehnika, ar kuru var iegūt tādus virsmas
klājumus, kuri nesanāk savādākā
ceļā. Interesanti, kura no izstādē
eksponētajām gleznām ir vistuvāk

kultūra

sirdij pašai māksliniecei?
„Domāju, ka mans labākais
darbs vēl nav tapis - es to vēl gaidu!” sekoja atbilde. „Mani personīgi aizrauj pats process. Ja tomēr ir
jāizvēlas, tad man ļoti patīk sērija
„Ražas laiks”, kurā ir četri vienāda
formāta darbi, kas man saistās ar
ceļojumu uz Spāniju.”
Maijai ir ļoti viegli atbildēt uz
jautājumu, kā viņa nonākusi līdz
gleznošanai. Izrādās, viņa kopš
agras bērnības jutusies kā māksliniece. Loģiski, ka pusaudža gados

JAUNĀKAJIEM KRĀSLAVIEŠIEM
PASNIEDZ SUDRABA KAROTĪTES

Ik gadu vasarā Krāslavā
tiek atzīmēti Mazo novadnieku svētki, lai godinātu
bērnus, it īpaši jaundzimušos, un radītu viņiem
prieku. Arī šogad 1. jūnijā
pilsētas laukumā godināja
84 mazuļus, kas gada laikā
ir dzimuši Krāslavas novadā. Jaundzimušo ģimenes
sveica Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Ūdre, bet
tradicionālo sudraba karoti
katrai ģimenei pasniedza
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Ģimenes
dāvanā saņēma arī bērnu
sedziņu.
Karotītes, protams, saņēma vecāki, bet
to mazie īpašnieki saldi čučēja ratos, vai
arī ērti iekārtojušies uz rokas māmiņai vai
tētim, kopā devās pēc balvas. Tradīcija pasniegt jaundzimušajiem sudraba karotītes ir
radusies nu jau šķietami tālajā 2009. gadā,
pateicoties Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas Ināras Ūdres idejai.
Svētkus šogad krāšņus darīja arī bērnu
zīmējumi uz asfalta, pirmskolas izglītības
iestādes „Pīlādzītis” un „Pienenīte” audzēkņu sagatavotais koncerts un kāds arvien lielāku popularitāti gūstošs notikums.
Jau otro gadu pēc kārtas biedrība „Krāsla-

iestājās mākslas vidusskolā, pēc
tam bija studijas augstskolā saistībā ar mākslu. Ieejot lielajā mākslas
pasaulē, Maijas pirmavots un lielā
iedvesma ir Nadežda Lavrecka un
viņas darbi. Laika gaitā Maijai ar
Nadeždu izveidojušās ļoti sirsnīgas attiecības un cieša draudzība.
Maija apbrīno Nadeždas darbus,
viņas smalko stilu, kas viņu reāli
iedvesmoja un lika saprast – „Es
arī varu!”
Šodien jau Maijas audzēkņi raugās uz savas skolotājas izstādes

darbiem un gūst sev svarīgu priekšstatu par skolotāju, kura var ne tikai citus mācīt un iemācīt, bet arī
pati spēj izdarīt un sasniegt augstus
mērķus. Maijai ļoti patīk skolotājas
darbs, turklāt ļoti daudzas radošas
idejas viņa spēj realizēt caur savu
audzēkņu darbiem. Viņa nekad nav
skaitījusi, cik skolēnus iepazīstinājusi ar aizraujošo mākslas pasauli,
taču tādu ir ļoti daudz. Brieduma
gados daudzi no viņiem ir kļuvuši
veiksmīgi un kreatīvi cilvēki, par
ko ir lielākais gandarījums.
Maijas pirmo personālizstādi
Krāslavas Kultūras namā varēs apskatīt līdz pat jūlijam. Laika gana,
bet man jau gribas apskatīt vēlreiz.
Šo izstādi caurstrāvo vārdos neizstāstāma emociju buķete. Katrs
darbs, šķiet, uzrunā tevi personīgi,
it kā gribētu tev kaut ko būtisku
pavēstīt…
Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto

darbi, notikumi, cilvēki

vas māmiņu klubs” un
Krāslavas novada dome
organizēja ratu gājienu un

rotāto ratu konkursu. Šogad rotāto ratiņu
konkursā piedalījās 19 dalībnieki, skatītāju
balsojumā tika noteikti šīs dienas labākie:
3. vietu (16 balsis) ieguva Gļebs Petunovs
ratos, kas noformēti stilizētā vikingu laivā,
2. vietu (19 balsis) - Anastasija Obodņikova
ratos, kas noformēti kā tanks, 1. vietu (60
balsis) - Keita Dilba stilizētos romiešu kaujas ratos.
Vecāku aktivitāte aug, pārsteidz viņu
fantāzijas lidojums un vēlme visiem kopā
veidot svētkus. Balvas dalībniekiem, kā arī
daudzbērnu ģimenēm nodrošināja Krāslavas novada dome Latvijas valsts budžeta
programmas projekta „Ģimenēm draudzīga
Krāslava” ietvaros.
Juris Roga, autora foto
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izglītība
31. maijā apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma
Krāslavas Mākslas skolas izturīgākie un mērķtiecīgākie 12 audzēkņi, kuriem šī ir pirmā virsotne
mākslas izglītības jomā.
Lai saņemtu dokumentu par
profesionālās izglītības iegūšanu, deviņas meitenes un trīs puiši mācījās ne vienu vien gadu,
nokārtoja eksāmenus dažādos
priekšmetos - zīmēšanā, gleznošanā, kompozīcijā, veidošanā un
mākslas valodas pamatos, kā arī
izstrādāja nobeiguma darbu, kuru
prezentēja pedagogu un vecāku
klātbūtnē.
Prezentācijām
noslēdzoties,
bija pārtraukums dokumentu parakstīšanai, pēc kura mākslas skolas direktors Valdis Pauliņš un direktora vietniece, pedagoģe Maija

BEZGALA LAIMĪGAS
SAJŪTAS

Šuļga, izsniedza apliecības par
profesionālās ievirzes izglītību.
Skolas direktors V. Pauliņš akcentēja, ka šis ir viens no lielākajiem izlaidumiem mākslas skolā.
Vienīgi tai laikā, kad skolā bija
dejotāji, izlaidumi bija vēl lielāki,
bet tagad šeit gatavo tikai nākamos māksliniekus. Pēc direktora
viedokļa, izlaidumnieku darbu
līmenis ar katru gadu aug, un piebilst nav ko – paši jaunieši visu ir
pateikuši ar savām prezentācijām.
Direktora vietniece M. Šuļga:
„Esat godīgi nopelnījuši savu
varbūt pirmo nopietno dokumentu dzīvē, ar kuru varēsiet vieglāk
iet mākslas ceļos vai arī izvēlēties
citus ceļus, bet tā attīstības kreativitāte, ko ieguvāt mūsu skolā,

noderēs jums daudzās dzīves sfērās. Ceru, ka jums tas bija liels un
jauks posms dzīvē.”
Varbūt kādam nākamais ceļa
posms būs Daugavpils Saules
skola vai Rēzeknes Mākslas vidusskola, bet varbūt vēl tālāk Rīgas Dizaina vidusskola, Rīgas
Lietišķās mākslas vidusskola vai
cita izglītības iestāde. Pārdomām
laika gana, bet šovakar laimīgie
izlaidumnieki jutās bezrūpīgi un
ar prieku pieņēma tuvinieku un
draugu dāvanas un apsveikumus,
fotografējās un vienkārši priecājās
par veikumu.
Juris Roga,
autora foto

PASNIEDZ NAUDAS PRĒMIJAS
SKOLĒNIEM UN SKOLOTĀJIEM

24. maijā Krāslavas Kultūras namā notika svinīgs pasākums, kurā sumināja Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu skolēnus un skolotājus par
gūtajiem rezultātiem valsts, reģionālajās mācību priekšmetu olimpiādēs,
ZPD, konkursos, skatēs un interešu izglītībā 2017./2018. mācību gadā.
Katrs suminātais saņēma naudas balvu, ko pasniedza Krāslavas novada
pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne. Īsas pauzes pasākuma gaitā tika aizpildītas ar skanīgiem muzikāliem priekšnesumiem.
Jura Rogas foto

TŪRISMA ELEMENTU
PILNVEIDOŠANA

25. maijā Indras pamatskolā
tika organizēts Krāslavas novada
sporta skolotāju seminārs „Orientēšanās prasmju un tūrisma elementu pilnveidošana, organizējot
sporta stundas un pasākumus”.
Sporta skolotājs Ž. Bunto jau
vairākus gadus iesaista Indras un
Robežnieku pamatskolas skolēnus dažādos pasākumos un sacensībās, kur viņi mācās orientēties,
izmantojot karti, kompasu, kā arī

PALDIES PAR DARBU!

Bērnības svētku priekšvakarā Robežnieku pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja Maija Šemele un
Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne pateicās skolas
izglītojamajiem un pedagogiem par
paveikto darbu 2017./2018. mācību
gada laikā.
Robežnieku pamatskola tradicionāli katru gadu sumina skolēnus
daudzās nominācijās. Vispirms pasniedza Pateicības skolēniem par
regulāru skolas apmeklēšanu, proti,
sumināja tos, kuri nekavēja skolu
vairāk par divām trim dienām visa
mācību gada laikā. No pirmsskolas
grupas skolu vismazāk kavējusi Karīna Rakovska – viņai šis ir pirmais
apbalvojums dzīvē.
Šogad apbalvoja 1., 2. un 3. vietas
ieguvējus, kuri sasniedza labākos
rezultātus portāla uzdevumi.lv izmantošanā, tie ir: Rolands Lazovskis, Lolita Buko Liāna Petrova.
Diplomus par augstiem sasniegumiem saņēma vairāki skolēni, kuri
uzrādīja teicamus rezultātus individuālajos sporta veidos, tie ir: Maksims Kulikovskis, Indris Ivanovs,
Artis Jermolajevs, Guntais Gudovskis, Vika Kuzņecova, Ksenija Buko,
Valērija Nazarova, Valērija Silakova, Maksims Žuravļevs, Samanta
Rakovska.
Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un
prasmes ceļu satiksmes drošībā, jau
25. gadu pēc kārtas Ceļu satiksmes
drošības direkcija (CSDD) rīko
konkursu jaunajiem un topošajiem
velosipēdistiem „Jauno satiksmes
dalībnieku forums ”. Labiem panākumi jauno satiksmes dalībnieku fo-

rumā šogad ir arī Robežnieku skolēniem, tika sumināti abu komandu
- „Turbo” un „REMIX” dalībnieki:
Renāts Jacina, Ervīns Pleika-Ižiks,
Ksenija Buko, Renāte Jermolajeva, Vjačeslavs Ļuļs). „REMIX”
Krāslavas novadā izcīnīja 1. vietu,
Latgalē – 2. vietu. Starp Latgales
skolām vislabāk kārtoja eksāmenu
Robežnieku pamatskolas skolēni:
Valērija Silakova un Indris Ivanovs.
Visi šie bērni darbojas Velosipēdistu
pulciņā.
Vairāki audzēkņi tika sumināti
par ārpusstundu darbu – dalību konkursos, skatēs un citos pasākumos,
tie ir: Gudovskis Guntars, Kuzņecova Vika, Apaļko Irina, Buko Lolita, Ivanovs Indris, Ovčinko Ivars,
Rakovska Samanta, Buko Ksenija,
Jonina Valērija, Silakova Valērija.
Desmit skolēniem, kuri mācās
uz seši un labāk, tika pasniegta
Teicamnieka balva par izciliem un
labiem sasniegumiem mācību darbā 2017./2018. mācību gadā, tie ir:
Valērija Jonina, Indris Ivanovs, Jūlija Rakovska, Ivars Ovčinko, Ksenija Buko, Vjačeslavs Ļuļs, Artjoms
Ļuļs, Buko Ričards, Alesja Buko,
Lolita Buko.
Pulciņa „Aka klubs” dalībniekiem tika nodots sveiciens no skolotājas Allas Stavro un pasniegtas
dāvanas.
Pasniegtas balvas par dalību Indras projektā „Latvijai 100”. No 38
atlasīti pieci labākie darbi, starp to
autoriem 2. vietu ieguva Indris Ivanovs, Pateicība tika arī Valērijai Joninai un Ksenijai Buko.
Gada laikā skolēni čakli piedalījās

olimpiādēs un konkursos, Izglītības
pārvaldes diplomus pasniedza vairākiem Robežnieku pamatskolas
bērniem.
Tika sumināti divi labākie pamatskolas sportisti: Valērija Silakova,
Artis Jermolajevs.
Noslēgumā apbalvoja trīs pirmo
vietu ieguvējus nominācijā „Skolas
Lepnums”.
„Skolas Lepnums” kategorijā
„Māksla”, „Zinības” un „Sports” Indris Ivanovs, kurš apbalvots par
augstiem mācību sasniegumiem,
par aktīvu piedalīšanos mākslas
projektos un konkursos, par izciliem
sasniegumiem sportā, par aktivitāti
skolas sabiedriskajā dzīvē.
„Skolas Lepnums” kategorijā
„Zinības” - Valērija Jonina, kura apbalvota par augstiem mācību sasniegumiem, par aktīvu piedalīšanos
novada mācību priekšmetu olimpiādēs, mākslas projektos un konkursos, kā arī zinātniski pētnieciskajā
darbā 2017./2018. mācību gadā.
„Skolas Lepnums” kategorijā

„Saskarsme” - Ksenija Buko, kura
apbalvota par pieklājību, sirsnību,
smaidu un komunicēšanu, ir paraugs
citiem uzvedībā un saskarsmē, par
aktivitāti skolas sabiedriskajā dzīvē,
par augstiem mācību sasniegumiem
2017./2018. mācību gadā.
Savukārt balvu „Klases audzinātāja 2018” ieguva 6. klases audzinātāja Ruta Ivanova, un viņas klasei
piešķirta balva – mācību ekskursija
uz Rīgas zoodārzu.
Liels paldies pasākumā tika teikts
vairāku bērnu vecākiem, kurus arī
sumināja šajā skaistajā pasākumā,
tie ir: Rakovska Tatjana, Rakovska Sandra, Dovginka Jeļena, Irina
Buko, Zinaida Buko, Karpova Olga,
Alla Muštermane, Mančinska Jekaterina, Irina Jacina un Ļuļs Sarmīte.
Priekšā vasaras brīvlaiks, kurā
bērni varēs atpūsties un labi sagatavoties jaunam darba cēlienam rudenī.
Juris Roga,
autora foto

pārvarēt daudzveidīgus šķēršļus,
izmantojot tūrisma elementus un
nepieciešamo inventāru. Šoreiz
viņš piedāvāja novada skolu pedagogiem praktisko nodarbību - sacensības, kurās piedalījās Indras,
Robežnieku un Krāslavas pamatskolas 6. klašu skolēnu komandas.
Bērniem pēc iespējas ātrāk bija
jāsameklē kartē atzīmēti punkti,
jāveic paredzēti uzdevumi, jānofotografē objekti.

Katrai komandai bija savs gids
– skolēns, kurš veica distanci kopā
ar komandu un iepazīstināja ciemiņus ar Indras ievērojamākajiem
objektiem. Iespaidīgi un atraktīvi
bija uzdevumi katrā punktā. Skolēni meklēja gan jaunu iešifrētu
karti, lai veiksmīgi pārvarētu turpmāko maršrutu, gan atbilstošās
krāsas lenti, gan burtus, lai atminētu mīklas uzdevumus, darbojās grupā, veidojot kādas ﬁgūras.
Kamēr sacensību tiesneši skaitīja
punktus un noteica uzvarētājus,
skolēni apmeklēja Indras aušanas
darbnīcu.
Patīkami atzīmēt, ka sporta skolotāji veica uzdevumus kopā ar
skolēnu komandām un ar savām
zināšanām un prasmēm atbalstīja
bērnus. Pasākuma noslēgumā tika
sumināta Robežnieku pamatskolas komanda, kas ieguva 1. vietu.
Pasākuma mērķi - paplašināt
zināšanas, iepazīt sevi Indrā, sadarboties komandās, pavadīt laiku kopā ar citu Krāslavas novada
skolu vienaudžiem, kā arī pārbaudīt savas ﬁziskās spējas - tika īstenoti. Paldies Indras pamatskolas
direktorei Ingai Jākobsonei par
viesmīlīgu uzņemšanu, paldies
skolas administrācijai un skolotāju komandai!
Natālija Raudive,
Krāslavas novada
sporta skolotāju
MA vadītāja
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GODALGOTI KONKURSA LAUREĀTI

17. maijā astoņu vides objektu darbu autori no Krāslavas
novada (Varavīksnes vidusskolas, Valsts ģimnāzijas un Bērnu
un jauniešu centra) piedalījās izglītības iestāžu mākslas pulciņu
audzēkņiem un pedagogiem 2017./2018.mācību gadā īstenotā
vides objektu un ārējā vidē eksponētu mākslas darbu konkursa „Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” 3. kārtas noslēguma
pasākumā, kas notika Mazmežotnes muižā, Rundāles novadā.
Rīta agrumā notika izstādes iekārtošana, tad izstādes atklāšana, apskate un pēcpusdienā - konkursa laureātu apbalvošana.
Starp izstādē apskatāmajiem 126 pašiem radošākajiem skolēnu
darbiem četru darbu autori no mūsu novada saņēma atzinības,
savukārt laureātu vidū bija 3. pakāpes diploma ieguvēji - BJC
suvenīru pulciņa (sk. Larisa Kizjalo) audzēkņu darbs „Putni
manā pagalmā”, 2. pakāpes ieguvēji BJC pulciņa (sk. Aina
Guba) audzēkņu kopdarbs „Vasaras pieturzīmes” un aušanas
pulciņa (sk. Aina Guba) audzēknes Lauras Mežiņas individuālais darbs „Nenoķersi”, savukārt 1. pakāpes ieguvēja gan 2.

LIDOJAM
UZ BRISELI

9. maijs Krāslavas pamatskolas 9.b. klases
skolniecēm Evai Marhilevičai un Faustinai
Podjavai noslēdzās ar prieka vēsti – viņas no
19. jūnija līdz 21. jūnijam dosies ceļojumā
uz Eiropas Parlamentu Briselē. Tas ir izcili
labs panākums, uzcītīga un atbildīga darba
rezultāts.
Meitenes piedalījās Latvijas Okupācijas
muzeja (LOM) izsludinātajā konkursā „Cilvēki – Latvijas novadu dārgumi”, izveidojot
videoﬁlmu par savu klases audzinātāju Ligitu Pelniku. Darbu prezentēja Daugavpils
Novadpētniecības muzejā 12. aprīlī (ieguva
3.vietu) un pārliecinoši uzstājās arī Rīgā
(LOM) 9. maijā. LOM organizētais pasākums radīja skatītājos daudz pozitīvu emociju. Vispirms klātesošos sveica Eiropas Parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš – viens no
konkursa atbalstītājiem. (Konkursa atbalstītāji ir arī EP deputāti: Sandra Kalniete, Artis
Pabriks, Roberts Zīle).
Skolēni sirsnīgi un ar iedvesmu prezentēja
savus darbus. Galvenokārt tie bija stāsti par
savu tēti, savu skolotāju, savu radinieku vai
arī novadā populāru cilvēku. Noslēdzoties
pasākumam, daudzu skatītāju acīs mirdzēja
asaras. (Visus darbus var skatīt internetā).
Prezentācijā piedalījās arī vairāki stāstu varoņi un, uzrunājot klātesošos, novēlēja jauniešiem arī turpmāk būt tikpat darbīgiem,
aktīviem un zinātkāriem. Visi dalībnieki saņēma EP balvas, skatītāju aplausus un, protams, galveno balvu – lidojumu uz Briseli uz
Eiropas Parlamentu. Arī skolotāji un viesi
saņēma dāvanu - krāšņi noformētu grāmatu
„Latviešu tautas pasakas”.
Eva un Faustina šo balvu tiešām ir godam
nopelnījušas ne tikai ar veiksmīgu sava darba prezentāciju, bet arī ar labām un izcilām
sekmēm mācībās, panākumiem olimpiādēs
un aktīvu dalību visos skolas un ārpusskolas
pasākumos. Viņu veikums ir iedvesmojošs
stāsts visiem skolēniem. Esiet aktīvi, darbīgi, izmantojiet katru iespēju piedalīties dažādos pasākumos, kuros jūs iesaista skolotāji!
Un rezultāti būs.
Paldies, Eva un Faustina, lai arī turpmāk
Jūs vienmēr un visur pavada veiksme!
Rakstu sagatavoja vēstures
un sociālo zinību skolotāja
Irēna Kriviņa

gan 3. kārtā ir BJC suvenīru pulciņa vispieredzējušākā audzēkne Evelīna Saksone ar darbu „Latgales kukaiņu randiņš”.
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs saņēma īpašu balvu no
Valsts izglītības satura centra – spēli „LATVIJAI 100” - kā aktīvākā izglītības iestāde valstī pēc konkursam iesniegto darbu
skaita (12 darbus veidoja 23 audzēkņi) un visvairāk saņemtajām godalgotajām vietām (2. kārtā visi 12 darbi), 3. kārtā no 5
izvirzītajiem darbiem - 4 laureāti (iepriekš minēti tekstā).
Darbi Mazmežotnes muižā apskatāmi līdz 12. septembrim.
Tāpēc, dodoties vasaras ceļojumos, noteikti tur iegriezieties, lai
lūkotu, kā interešu izglītībā iesaistītie bērni un jaunieši, attīstot
savas radošās spējas, izsaka sevi ar vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, rosinot ikvienā, kas vēro
izstādi, interesi par Latvijas dabas daudzveidību un tās skaistumu.
Paldies visiem audzēkņiem, vecākiem un skolotājiem par šī
gada veikumu!

izglītība

Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

MANA ĢIMENE - SPORTISKA ĢIMENE

31. maijā jauniešu klubs „Robežnieku
kodols” aicināja cilvēkus piedalīties interaktīvā sporta pasākumā Robežnieku pagasta iedzīvotājiem „Mana ģimene - sportiska
ģimene” (Krāslavas novada domes īstenotais ESF projekts Nr. 9.2.4.2./16/1/097
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā”).
Pasākums tika rīkots Starptautiskās veselības nedēļas jeb „MOVE Week” laikā ar
mērķi piedāvāt dažādas ﬁziskas aktivitātes
un dot iespēju tajās piedalīties, lai šādas
aktivitātes kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Robežnieku pagasta
iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem
pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties. „NowWe-

MOVE” ir lielākā Eiropas „sports visiem”
kampaņa, kuras vīzija ir līdz 2020. gadam
iesaistīt ﬁziskajās aktivitātēs par 100 miljoniem vairāk eiropiešu.
Pasākumam reģistrējās 93 cilvēki. Dalībniekiem organizatori piedāvāja dažādas
ﬁziskās aktivitātes. Pasākuma programma
sākās ar savu sporta spēju novērtējumu,
turpinājumā bija interaktīvas tūrisma trases
pārvarēšana, futbols, individuālie sporta
veidi (dambrete, šautriņu mešana mērķī,
lēkšana ar lecamauklu, bumbas metieni
vārtos, šaušana mērķī), kā arī vingrošana
uz piepūšamām atrakcijām. Interaktīva
tūrisma trase bija izveidota ar dažādiem
tūrisma elementiem, tostarp tajā bija paredzēta ugunskura iekuršana, telts uzslieša-

na, šķēršļu joslas pārvarēšana, „Dārgumu
meklēšana”. Notika sacensības starp vairākām ģimeņu komandām.
Juris Roga, autora foto

Seniora sleja
Cienījamie senjori!
Lasot „Krāslavas Vēstis”, jūs regulāri
varat iegūt jaunākās ziņas par sevi un pazīstamiem cilvēkiem, sekot pārmaiņām sociālajā dzīvē, nepalaist garām jaunākos notikumus, kā arī saņemt kvalitatīvu un rūpīgi
atlasītu informāciju. Iepriekš materiāli bija
sadalīti tematiskajos blokos, neņemot vērā
dažādu lasītāju grupu interešu atšķirības.
Lai labāk apmierinātu jūsu prasības, katrā nākamajā „KV” izdevumā būs speciāla
sadaļa senioriem - „Seniora sleja”. Šajā
sadaļā jūs varēsiet atrast reportāžas no „Senioru skolas” pasākumiem, pieteikumus
nākamajām nodarbībām un ekskursijām.
Tiek plānots izvietot arī nelielus rakstus ar
noderīgu informāciju par jūs interesējošām
tēmām.

Par „Senioru skolu”

Jau trešo gadu Krāslavā darbojās bezmaksas neformālās izglītības kurss pensijas
vecuma iedzīvotājiem „Senioru skola”. Šī
neparastā skola izveidota tādēļ, lai vecākā
gadagājuma cilvēki varētu uzzināt kaut ko
jaunu un interesantu, apmainīties viedokļiem siltā, draudzīgā atmosfērā. „Senioru
skolas” nodarbību apmeklēšana palīdz uzturēt aktivitāti vecumā – vairāk kustēties,
mazāk slimot, būt informētiem par organisma funkciju izmaiņu speciﬁku un mācēt
patstāvīgi vai ar citu palīdzību tikt galā ar
grūtībām, dzīvot pilnvērtīgāku dzīvi.
„Senioru skolas” nodarbības notiek ceturtdienās plkst. 15.00 Krāslavas novada
Centrālajā bibliotēkā. Rudenī, ziemā un pavasarī ērtās un mājīgās telpās notiek lekcijas un radošas nodarbības. Vasaras semestrī - no maijā līdz augustam – tiek rīkotas
ekskursijas un pastaigas uz interesantām
pilsētas vietām, meistardarbnīcas mākslinieku un amatnieku darbnīcās. Parasti visi
vasaras pasākumi sākas pie bibliotēkas
plkst. 15.00.

„Senioru skolas” jaunumi

Šī gada „Senioru skolas” vasaras semestris tradicionāli sākās ar pastaigu pa Adamovas taku. Jau trešo gadu pēc kārtas maija pirmajā dekādē – šajā īsajā laika posmā,
kad koku lapas vēl nav pilnībā izplaukušas,
mēs veicam pirmo pavasara pastaigu. Pateicoties tam, ka vēl nav lapu, var ieraudzīt
ziedu pilnās gravu nogāzes, kas pārsteidz
ar savu dažādību un krāsainību pēc ziemas.
Estētiskais baudījums un nesteidzīga, ne
pārāk gara pastaiga pa meža taku ar dažādu
reljefu ir padarījusi šo ekskursiju par vienu
no iemīļotākajiem ikgadējiem notikumiem
vasaras semestra programmā.
Ļoti veiksmīga bija ekskursija uz Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālo struktūrvienību. Seniori varēja vērot ar
jaunākām tehnoloģijām aprīkotas mūsdienīgas mācību iestādes iespējas, uzzināja
par studējošo jauniešu mācību un sadzīves
procesu. Senioru grupa ar izbrīnu vēroja,
kā darbojas vienīgais Latvijā datorizēts
robots-manipulators, ar kuru daudzkārtīgi
paātrinās dažādas kokapstrādes procedūras. „Senioru skolas” dalībnieku vārdā pateicība Normundam Vanagam, kurš bija šīs
ekskursijas gids.

Lielus iespaidus uz senioru grupu atstāja
ilgi gaidītā ekskursija uz aušanas darbnīcu
„Indra”. Ekspozīcijas vēsturiskā daļa ar senām aušanas stellēm un citām zemnieku sadzīves lietām, kuras var ieraudzīt tikai muzejā, izraisīja interesi un izsauca bērnības
atmiņas. Apmeklētāji iepazinās ar lielu austu izstrādājumu kolekciju izstāžu zālē „Pūralāde”, kā arī varēja vērot aušanas procesu
ar senām stellēm. Tie, kuri vēlējās, varēja
pamēģināt gūt aušanas iemaņas, pašiem
sēžot pie stellēm un aužot. Milzīgs paldies
Anželai Kuzminskai un Olgai Jokstei par
izzinošu ekskursiju.
Vasaras semestris „Senioru skolā” turpinās, un priekšā gaidāmas aizraujošas
un veselībai noderīgas nodarbības. Jūnijā ieplānoti šādi pasākumi: ekskursija uz
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Krāslavas teritoriālo struktūrvienību, Jāņu
ielīgošana Šokolādes kalnā, pastaigu ekskursija pa pilsētu u.c.
Piedalīties ekskursijā var jebkurš seniors,
kas ir vecāks par 60 gadiem, atnākot uz tikšanās vietu vai iepriekš piezvanot pa tālr.
29412116 Tatjanai.
Tatjana Azamatova
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50 GADI KOPĀ
22.06.1968. – 22.06.2018.
1942. gada 15. maijs. Šajā laikā, kad gaisā virmoja ziedošu ievu un
ceriņu aromāts, Marijas un Pāvela Varnasu ģimenē dzimusi ceturtā meitene – Terēze. Vēlāk ģimenē piedzima vēl divi bērni – Vitauts un Sabīne.
Meitenes bērnība pagāja kara un pēckara laikā, kā arī kolektivizācijas
un kolhozu periodā. Skola atradusies sešu kilometru attālumā no mājām,
pieticīgs ēdiens, trūcīgs apģērbs. Taču visas šīs grūtības netraucēja Terēzei veiksmīgi pabeigt Kalniešu vidusskolu un sākt gatavoties studijām
augstskolā.
Laiks bija sarežģīts. Lai varētu izbraukt no ciema padomes teritorijas un
doties studēt pilsētā, bija nepieciešama izziņa no kolhoza valdes. Toties
ne visiem izdevās to saņemt. Skolas direktors V. Gusarovs izvirzīja jauniešiem šādu uzdevumu: „Visa klase paliek kolhozā, kur būs jānostrādā
divi gadi.” Un Terēze strādāja gan putnu fermā, gan cūku fermā, tikai
1962. gadā viņai izdevās īstenot savu sapni – iestāties Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā, Filoloģijas fakultātē. Pabeigusi institūtu, 1966. gadā
viņa saņēma nosūtījumu uz Jēkabpils vidusskolu. Būdama DPI studente,
viņa satika savu mūža mīlestību – Rīgas ar sarkano karogu apbalvotā civilās aviācijas inženieru institūta studentu Viktoru Generozovu.
1968. gada 22. jūnijā Jēkabpils Dzimtsarakstu nodaļā tika reģistrēta Terēzes un Viktora laulība. Kāzu viesi – tai skaitā Terēzes kolēģi no Jēkabpils – svinēja šos svētkus Kalniešu pusē – Lielindricā, kur viņus gaidīja
bagātīgi klāti galdi, mielastā piedalījās 70 cilvēku. Jauniešus sagaidīja
līgavaiņa vecāki - Anna un Leonīds Generozovi. Par lieciniekiem šajās
kāzās bija Ādolfs un Biruta Stivriņi.
Mendelsona maršs skanēja akordeonista Viktora Beinaroviča un saksofonista Ivana Simakova izpildījumā, bet bungas spēlēja Donāts Beinarovičs. Jautrība sita augstu vilni!
Šīs kāzas bija īpašas ar to, ka katram viesim spēlēja „maršu”, bet par
labām dāvanām bija arī muzikālas „papildporcijas”. Viena no viešņām,
Anna, izmantojot šādu izdevību, lūdza nospēlēt kadriļu, taču lauku muzikantiem tā nebija zināma.
Savas darba gaitas Viktors uzsāka lidostā „Šeremetjevo”, būdams inženieris, viņš tur organizēja lidmašīnu nolaišanās procesu. Terēze vairāk
nekā 45 gadus nostrādāja par krievu valodas skolotāju Ikšu vidusskolā
(Maskavas apgabalā). Nesen Krievijā, vietējā avīzē „Rodņiki”, tika publicēts raksts par to, ka skolotāji ir valsts lepnums. Šajā publikācijā Terēze
par viņas profesionālismu, atbildīgo attieksmi gan pret audzēkņiem, gan
pret viņu vecākiem, patriotisko pasākumu un literāro iestudējumu sagatavošanu, JAK spēļu organizēšanu un citām aktivitātēm tika nosaukta par
Skolotāju ar lielo burtu.
Terēzes un Viktora ģimenē ir dzimuši divi dēli – Eduards un Aleksandrs.
Eduardam un viņa sievai Jeļenai ir divas meitas – Marija un Anna. Marija
ir beigusi Maskavas Valsts universitātes Vēstures fakultātes maģistrantūru, Anna ir abituriente.
Aleksandram un Marijai ir meita Valentīna un dēls Pāvels, kas mācās
vidusskolā.

KRĀSLAVAS JAUNSARGI
RĀDA, KO SPĒJ

26. maijā Preiļu pilsētas stadionā Latvijas Vieglatlētikas Federācija rīkoja Latgales Jaunsardzes
vieglatlētikas sacensības četrcīņas
disciplīnās: 60 metru sprintā, tāllēkšanā, bumbiņas mešanā un krosā.
Sacensības norisa atsevišķi zēniem
un meitenēm trijās vecuma grupās.
Individuālais vērtējums katrā vecuma grupā notika atsevišķi, savukārt
kopvērtējums notika par visiem četriem sporta veidiem.
Sīvā konkurencē, piedaloties
34 sportistiem, 1. vietu vecuma
grupā U14 (zēni, 2005.-2006. dz.
gads) spēja izcīnīt Krāslavas Jaunsargu vienības jaunsargs Ingars
Tračums, savukārt 5. vietu ieguva
Raivis Radivinskis. Vecuma grupā U16 (meitenes, 2003.-2004. dz.
gads) 1. vietu izcīnīja Līga Volka,
4. vietu - Lija Rodčenko un 5. vie-

KAPU SVĒTKI KALNIEŠU PAGASTA
INDRICAS DRAUDZĒ

16. jūnijā plkst.12.00 Juhniku kapos, plkst.13.00 Varnasu kapos
23. jūnijā plkst. 12.00 Dievkalpojums Indricas baznīcā,
plkst. 13.00 Indricas kapos
24. jūnijā plkst. 12.30 – sv Jāņa Kristītāja svētki –
Dievkalpojums baznīcā
30. jūnijā plkst. 12.00 Vikaiņu kapos, plkst.13.30 Mincu kapos
28. jūlijā plkst.12.00 Silavu kapos, plkst.13.30 Kurpnīku kapos
4. augustā plkst.12.00 Kokinu kapos, plkst.13.00 Rukmanu kapos
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

tu - Jana Volka. Vecākajā vecuma
grupā U18 (meitenes, 2001.-2002.
dz. gads) 3. vietu izcīnīja Karīna
Kurica un 5. vietu - Loreta Makņa.
Patiess prieks par Krāslavas jaun-

sargu sasniegtajiem augstajiem rezultātiem vieglatlētikā!
Ēriks Daņiļevičs,
Krāslavas vienības jaunsargu
instruktors

AIVIS PLOCIŅŠ IZCĪNA TREŠO VIETU!

12. maijā Jelgavā norisinājās
Latvijas čempionāts svaru stieņa
spiešanā guļus ar ekipējumu, ko
organizēja Latvijas Pauerliftinga
federācija sadarbībā ar sporta klubu
„Apolons”, biedrību „Spēka Pasaule” un Jelgavas pilsētas domi.
Čempionātā startēja vairāk nekā
100 atlētu, tostarp arī sportisti no
Lietuvas. Krāslavu šajās sacensībās
pārstāvēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klases audzēknis, 2003.
gadā dzimušais Aivis Plociņš, kurš
jauniešu grupā (svara kategorijā

10.

jūnijā plkst.11.00 Priedaines baznīcā notiks svētku
dievkalpojums par godu draudzes
prāvesta Januša Bulaša 20 priesterības gadu jubilejai, tajā piedalīsies
bīskaps Eduards Pavlovskis.

 Kārtīga ģimene vēlas ilgtermiņā īrēt 3-istabu dzīvokli Krāslavā.
Vēlams 1., 2. stāvā. T. 28952162.
 Pārdod lietotas plastmasas mucas, tīras, 200 l. T. 22450807.
 Pārdod „Audi A4 Avant”, 1,8
T, 2002. izl.g., TA - 03.2019.,
melna krāsa (metālika), lietie diski, jaunas riepas, tonēti stikli, centrālā atslēga, teicams vizuālais un
tehniskais stāvoklis. T. 28392093.
 Mīļie Krāslavas 2. vidusskolas 1968. gada absolventi un
Krāslavas 8-gadīgās skolas 1966.
gada absolventi, aicinām uz tikšanos 23. jūnijā plkst.15.00 pie
bijušās Krāslavas 2. vidusskolas.
T.29164340 (Nadežda Blūma
(Stefanoviča)).
 Pārdod māju Krāslavā - labā
stāvoklī, labā vietā. Saimniecības
ēkas – garāža, pirts, ir zemes gabals. T. 28993743.
 Pērk malku (mašīnu, 6 m3) par
saprātīgu cenu (var norēķināties
uz vietas). T. 28836324.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli
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līdz 74 kg) izcīnīja Latvijas čempiona titulu, sasniedzot jaunu personisko rekordu – 127,5 kg, kas ir
par 5 kg vairāk nekā sportista iepriekšējais rekords.
Turklāt Aivis savu personīgo rekordu laboja, neizmantojot ekipējumu, kas sportistiem palīdz sasniegt
augstākus rezultātus.
Absolūti labākos sportistus katrā
grupā noteica pēc Vilksa koeﬁcienta. 3. vietā – mūsējais Aivis Plociņš
ar 127,5 kg. Līdz ar to viņam tagad
jāgatavojas sacensībām, kas notiks

PASĀKUMI JŪNIJĀ

sludinājumi

Ar cieņu un mīlestību - Marijas un Pāvela vedēja Biruta

sports

tirdziņam!
28384986.

22.

jūnijā no 15.00 līdz
19.00 M.Tirgus ielā,
Krāslavā, - Līgo svētku tirgus.
Meistarklase Līgo un Jāņu vainagu pīšanā. Aicinām lauku un
amatnieku tirgotājus pieteikties

Krāslavā. T. 26038653.
 Pārdod pusi mājas. T.
25573320.
 Pārdod bišu saimes ar bišu
stropiem. T. 25600261.
 Meklēju darbu (kapu kopšana)
Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911.
 Iepērk krāsaino metālu lūžņus.
Pieņemamas cenas, savlaicīga samaksa. Darba laiks: 9.00 – 16.00,
Indras ielā 28 А. T. 26063346.
 Pārdod elektroērģeles, velosipēdu, mēbeles un sadzīves tehniku no
Vācijas. T. 22053960.
 Pārdod „VW Passat”, dīzelis 2.0,
2008.g., TA līdz 2019. g. jūnijam. T.
29344127.
 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.
 Zāģēju un skaldu malku. T.
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Francijā.

Juris Roga,
Ilmāra Plociņa foto
Kontakttālrunis

-

22.

jūnijā plkst. 21.00
Krāslavas estrādē - Ielīgošana (ar teātra, deju un koru
kolektīviem), plkst. 22.00 - zaļumballe ar grupu „Gints un Es”.

28221979.
 Vīrietis meklē darbu. T.28868419.
 Aicinām darbā vizuļu izgatavotājus vasaras pilsētā - Pērnavā
(Igaunija). Bezmaksas – dzīvošana. Sūtīt CV uz info@ﬁnesta.lv.
 Aicinām darbā šuvējas - Tallinā (Igaunija). Bezmaksas - dzīvošana. Nepieciešama iepriekšēja
pieredze šūšanas ražotnē. Sūtīt
CV uz info@ﬁnesta.lv.
 Aicinām CNC metāla lokšņu
liekšanas preses operatorus - Somijā. Nepieciešama pieredze un
minimālas angļu valodas zināšanas. Sūtīt CV uz info@ﬁnesta.lv.

SIA „LATGRAN” iepērk
skaidas, šķeldu, apaļkoku Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas
un Gulbenes ražotnēs. Cena pēc
vienošanās. Tālr.20003222.

SIA „LATGRAN” pērk meža
īpašumus. Ātra dokumentu noformēšana.Tālr.25747698.
latgran@latgran.com
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