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2019. gada 17. maijā Krāslavas gr. Plāte-
ru v.n. Poļu pamatskolā ieradās ciemiņi. 
Pateicoties Polijas vēstniecības Rīgā at-
balstam, projekta „Poļu-latviešu „Majówka 
Krāslavā” ietvaros, skolas kolektīvam bija 
iespēja organizēt svētkus krāslaviešiem. 
„Majówka” ir tradīcija, kura Polijā kļuva 
ļoti populāra. Radi, paziņas, draugi satie-
kas, lai kopā pavadītu laiku, svaigā gaisā 
spēlējot un cepot šašlikus. Tā arī poļu ko-
piena Krāslavā nolēma šo tradīciju ieviest 
krāslaviešiem. Viesiem bija iespēja pie-
dalīties dažādās aktivitātēs. Krāslavas gr. 
Plāteru v.n. Poļu pamatskolas pedagogi 
(Inna Sevostjanova, Aļona Čiževska, Anna 
Dimerska, Valentīna Račko, Larisa Groma 
un Joanna Šostaka) bija sarūpējuši radošās, 
muzikālās un sportiskās darbnīcas. Jaunā-
kajiem un vecākajiem „Majówkas” dalīb-
niekiem bija uzdevums piedalīties katrā 
no stacijām (papīra kroņi, „Just Dance”, 
interaktīvās spēles, sporta spēles un dāva-
na māmiņai), lai beigās saņemtu dāvanu. 
Pēc intelektuāli sportiskām aktivitātēm bija 
laiks atjaunot spēkus. Par to parūpējās Po-
lijas militārā kontingenta Latvijā IV mai-
ņas karavīri, kuri bija sagatavojuši gardas 
pusdienas. Katram bija iespēja nogaršot 

poļu tradicionālās virtuves ēdienus: „bigos, 
„grochówka, „karkówka” vai „kaszanka”. 
Vēlāk Polijas karavīri demonstrēja pirmās 
palīdzības kursu un kara mākslas paņēmie-
nus. Visiem tika dota iespēja piedalīties arī 
pašiem. Spēle bija izdevusies.

Šajā dienā Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskola atzīmēja 30-gadu jubileju. Uz 
pasākumu ieradās uzaicinātie viesi: Poli-
jas Republikas vēstniecības konsule Mal-
gožat a Heiduka-Gromeka, Polijas militārā 
kontingenta Latvijā IV maiņas komandieris 
majors Roberts Hupka, Krāslavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglā-
ne, Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs 

Rišards Stankevičs, Latvijas Poļu savienī-
bas Krāslavas nodaļas „Strumeņ” vadītājs 
Jāzeps Dobkevičs un ansambļa „Strumeņ” 
biedri, kā arī Krāslavas skolu direktori un 
citi skolas paziņas un draugi. Skolēni iepa-

zīstināja ciemiņus ar skolas vēsturi, kā arī 
ar skolas tagadējo dzīvi. Programmā bija 
dejas, dziesmas un humoristiski dzejoļi. 9. 
klases skolēnus sagaidīja arī pēdējais zvans. 
Atvadījāmies no 9. klases skolēniem, kurus 
turpmāk sagaida izglītošanās citās mācību 
iestādēs. Diena bija pilna ar dažādiem ie-
spaidiem un emocijām. Piekusuši, bet lai-
mīgi devāmies mājās. 

 Joanna Šostaka, 
poļu valodas skolotāja, 
Elvīras Škutānes foto

POĻU TRADICIONĀLIE „MAJÓWKA” SVĒTKI KRĀSLAVĀ

27. maijā Krāslavas Kultūras namā norisa svinīgs pasā-
kums, kurā apbalvoja Krāslavas novada vispārizglītojošo 
skolu, interešu izglītības un profesionālās ievirzes skolēnus 
un skolotājus par gūtajiem rezultātiem olimpiādēs, konkur-
sos, skatēs, sacensībās 2018./2019. mācību gadā. Krāslavas 
pašvaldība šogad šim mērķim iedalīja 3850 eiro.

Ar uzrunu pasākumu atklāja novada Izglītības pārvaldes 

vadītāja Lidija Miglāne. Naudas balvas olimpiādēs un ZPD 
konferencēs (30 skolēniem), profesionālajā ievirzē (devi-
ņiem skolēniem), interešu izglītībā sporta jomā (15 skolē-
niem) un interešu izglītībā (49 skolēniem), kā arī balvas 
skolotājiem (48 pedagogiem) pasniedza Krāslavas novada 
domes izpilddirektors Jānis Geiba. 

Balvu saņēmēji katrā nominācijā tika aicināti uz kopīgu 

fotografēšanos.  
Īsās pauzes pasākumā ar skanīgiem muzikāliem priekš-

nesumiem aizpildīja Krāslavas Mūzikas skolas Tautas ins-
trumentu orķestris „Ziķeri” (vad. Olga un Jānis Grecki). 

Juris Roga

PAR TEICAMU DARBU SKOLĒNI SAŅĒMA NAUDAS PRĒMIJAS
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aktuālā informācija

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” grupu komplektācija 
nākamajam, 2019./2020. mācību gadam jau sākās un turpi-
nāsies līdz 2019. gada 29. augustam.

Vecāki, savlaicīgi reģistrējiet bērnus pirmsskolas izglītī-
bas apgūšanai pēc adreses: Aronsona ielā 1, Krāslavā! 

Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni: 65622249 
(vadītāja), 65622259 (lietvede).

Jaunu bērnu reģistrācija: 
līdz 17. jūlijam pie vadītājas (pieņemšanas laiks – pirm-

dien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00, iepriekš informējot 
(t.65622249), var vienoties par citu pieņemšanas laiku; 

laikā no 18. jūlija līdz 28. augustam – pie vadītājas viet-
nieces (darba dienās 8.00-16.00, piektdien 10.00-18.00).

„Pīlādzītī” papildus ar bērniem strādā logopēde, koriģējo-
šās vingrošanas speciālists un izglītības psihologs.

Mācības iestādē notiek pēc vairākām licencētām pirms-
skolas izglītības programmām.

Bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvā-
lajās skolās.

Iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksi-
māli ievērota individuālā pieeja. 

Bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās (latviešu 
un krievu val.), kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni 
lasa, raksta un runā  vienlīdz labi abās valodās.

 Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu 
pulciņi: 

tautu un balles deju pulciņi, teātris, dziedātāju ansambļi, lat-
viešu un angļu valodas pulciņi, eksperimentu pulciņš, ritmika.
Ar mūsu iestādi var iepazīties internetā: 

www.piladzitis.lv,  
www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/
Mūsu e-pasts: piladzitis@kraslava.lv 

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” administrācija

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO 

2019. gada 7. maijā notika 
Administratīvās komisijas kār-
tējā sēde, kurā tika izskatītas 
15 administratīvo pārkāpumu 
lietas: 

par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, ja to izdarījis nepiln-
gadīgais, un tas izdarīts atkārto-
ti gada laikā pēc administratīvā 
soda uzlikšanas, personai tika 
uzlikts naudas sods 35 EUR 
apmērā; 

par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu četrām personām 
tika izteikts brīdinājums (kat-
rai);

par fi zisku vai emocionālu 
vardarbību pret bērnu perso-
nai tika uzlikts naudas sods 30 
EUR apmērā; 

par apzināti nepamatotu po-
licijas izsaukšanu personai tika 
uzlikts naudas sods 35 EUR 
apmērā; 

par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu 
tika izbeigta administratīvā pār-
kāpuma lieta;

par dzīvnieku slēpšanu no 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektora, dzīvnieku nereģis-
trēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, dzīvnieku ne-
identifi cēšanu (nemarķēšanu) 
vai izvairīšanos no to uzskaites 
pašvaldībā tika izbeigta admi-
nistratīvā pārkāpuma lieta;

par dzīvnieku slēpšanu no 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektora, dzīvnieku nereģis-
trēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, dzīvnieku ne-
identifi cēšanu (nemarķēšanu) 
vai izvairīšanos no to uzskaites 
pašvaldībā personai tika uzlikts 
naudas sods 15 EUR apmērā; 

par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu  
personai tika izteikts brīdinā-
jums;

par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, ja to izdarījis nepiln-
gadīgais, piemērots audzinoša 
rakstura piespiedu līdzeklis ne-
pilngadīgajam – uzlikts pienā-
kums ierasties uz konsultāciju 
pie ārsta narkologa;

par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
ietekmē, ja to izdarījis nepiln-
gadīgais, piemērots audzinoša 
rakstura piespiedu līdzeklis 
diviem nepilngadīgajiem – iz-
teikts brīdinājums (katram);

par nepilngadīgo personu, 
kas jaunākas par 16 gadiem at-
rašanos sabiedriskās vietās bez 
vecāku, aizbildņu vai personu, 
kas viņus aizstāj klātbūtnes no 
plkst.23.00 līdz plkst.06.00, 
personai tika izteikts brīdinā-
jums.

27. maijā atklāta ceturtā pieteik-
šanās kārta Eiropas Savienības 
(ES) fondu pieaugušo izglītības 
projektā „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide”, kuru īsteno Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA). Šogad 
piedāvāto programmu skaits, salī-
dzinot ar 2018. gadu, ir pieaudzis 
teju divkārt, un strādājošajiem ve-
cumā no 25 gadiem ir iespēja iz-
vēlēties no gandrīz 800 izglītības 
programmām. Pieteikšanās mā-
cībām notiek līdz 28. jūnijam, un 
pirmoreiz to var izdarīt tiešsaistē 
www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Plašākas mācību iespējas
Ceturtajā pieteikšanās kārtā ir 

būtiski palielinājies mācību klāsts 
un daudzveidība. Mācības 12 taut-
saimniecības nozarēs piedāvā 82 
izglītības iestādes visā Latvijā. 
Pirmoreiz mācību klāstā ir arī 29 
dažādu profesionālās izglītības 
moduļu apguve, kas nepieciešami 
profesionālajai darbībai izvēlētajā 
nozarē. Šajā kārtā piedāvājumā ir 
arī sadarbībā ar profesionālās izglī-
tības iestādēm un uzņēmējiem iz-
strādātas mācības 8 mūžizglītības 
kompetencēs.

Pirmo reizi projekta laikā pie-
teikšanās norit tiešsaistē mājasla-
pā www.macibaspieaugusajiem.lv, 
izmantojot latvija.lv autentifi kāciju 
un e-pakalpojumu jebkurā dien-
nakts laikā. Iedzīvotājiem vairs 
nav jāsūta pieteikums e-pastā vai 

jādodas uz izglītības iestādi klātie-
nē. 

Mācībām var pieteikties strādā-
joši un pašnodarbināti iedzīvotāji 
vecumā no 25 gadiem līdz neiero-
bežotam vecumam, tostarp jaunie 
vecāki bērna kopšanas atvaļināju-
mā, saglabājot darba attiecības, un 
strādājoši pensionāri. Ikviens strā-
dājošais mācīties šī projekta ietva-
ros var vienu reizi. 

Mācību piedāvājums top 
sadarbībā ar darba

 devējiem
„Mērķtiecīga un plānota pieau-

gušo izglītība ir viens no risināju-
miem darba tirgus izaicinājumiem, 
tāpēc mācību saraksts katrā kārtā 
top, ņemot vērā Ekonomikas mi-
nistrijas un Labklājības ministrijas 
darba tirgus prognozes un darba 
devēju ieteikumus, lai mazinātu 
kvalifi cētu darba roku trūkumu 
un darbaspēka novecošanos valsts 
ekonomikai svarīgās nozarēs. Pro-
jekta līdzšinējās trijās kārtās mā-
cībās iesaistījušies jau 17 tūkstoši 
strādājošo,” akcentē VIAA direk-
tore Dita Traidās.

Lai motivētu strādājošos mācī-
ties, projektā lielāko daļu mācību 
izmaksu sedz ES fondi un valsts, 
savukārt iedzīvotājiem jānodroši-
na 10% līdzmaksājums, kuru var 
apmaksāt arī darba devējs. Nefor-
mālajās izglītības programmās, 
kas ir visīsākās mācības projektā, 
iedzīvotāja līdzmaksājuma apmērs 

ir vidēji 36 eiro, savukārt garākās 
izglītības programmās, kurās var 
iegūt profesiju, tas var būt arī vai-
rāki simti eiro. 

Maznodrošinātajiem un trūcīga-
jiem mācības ir bez maksas, un šīs 
iedzīvotāju grupas var saņemt at-
balstu arī reģionālajai mobilitātei - 
transporta izmaksu kompensāciju, 
ja šādi izdevumi radušies mācību 
laikā. Savukārt strādājošie ar in-
validitāti var pretendēt uz asistenta 
vai surdotulka izmaksu kompensā-
ciju mācību laikā.

Gadījumos, ja strādājošajiem 
nepieciešams informatīvs atbalsts 
piemērotāko mācību izvēlei vai 
nav iespēju pieteikties mācībām 
tiešsaistē, aicinām vērsties pie pie-
augušo izglītības koordinatoriem 
82 VIAA sadarbības pašvaldībās. 
Mācību pieteikumu var noformēt 
arī klātienē VIAA, iepriekš piesa-
koties un uzrādot personu aplie-
cinošu dokumentu. Savukārt 28 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
fi liālēs var saņemt karjeras konsul-
tāciju. 

Plašāka informācija par uzņem-
šanas nosacījumiem, mācību un 
atbalsta iespējām, kā arī visu mā-
cību saraksts ir publicēts projekta 
tīmekļa vietnē www.macibaspie-
augusajiem.lv. 

12 tūkstoši mācības
jau pabeiguši

Kopš projekta uzsākšanas 2017. 
gadā noritējušas jau trīs pieteikša-

nās kārtas, kurās mācības uzsākuši 
vairāk nekā 17 000 strādājošo, no 
kuriem vairāk nekā 12 000 izglī-
tošanos jau pabeiguši. 32% visu 
mācību dalībnieku ir vecumā no 
45 gadiem, savukārt 20% - vecumā 
virs 50 gadiem. 31% mācību dalīb-
nieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo 
ārpus galvaspilsētas. Kopumā pro-
jektā līdz 2022. gadam plānots ie-
saistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības 
projekta „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide” mērķis ir pilnveidot nodar-
bināto personu profesionālo kom-
petenci, lai novērstu darbaspēka 
kvalifi kācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam un veicinātu 
gan strādājošo konkurētspēju, gan 
darba produktivitātes pieaugumu. 
Projektu fi nansē Eiropas Sociālais 
fonds un Latvijas valsts, ieguldot 
tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro. 

Krāslavas novada pieaugušo iz-
glītības koordinators Aina Dzalbe, 
attīstības nodaļas projektu speciā-
liste. Tālr. 65620286
E-pasts: aina.dzalbe@kraslava.lv 

Lai saņemtu vairāk informācijas 
par mācību programmām Krāsla-
vas novadā vai konsultāciju par 
pieteikumu aizpildīšanu, var reģis-
trēties uz konsultāciju, zvanot pa 
tālr. 65620286 vai rakstot uz e-pas-
ta adresi - aina.dzalbe@kraslava.
lv.

SĀKAS PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM
 GANDRĪZ 800 PROGRAMMĀS   

JA JŪS ESAT 
KRĀSLAVAS NOVADA 

BĒRNA VECĀKS 
UN MEKLĒJAT

 BĒRNUDĀRZU, 
NĀCIET PIE MUMS!

Informējam, ka Baltkrievijas Republikas Valsts robežsardzes komiteja elektroniskajā 
informācijas portālā izstrādāja speciālu sadaļu II Eiropas spēļu viesiem un dalībniekiem, 
kas pulcēsies Minskā no 2019. gada 21. līdz 30. jūnijam. 

Šajā resursā (https://gpk.gov.by/minsk2019) ir izvietota informācija par robežas šķēr-
sošanas kārtību un par uzturēšanos Baltkrievijā šajā laika periodā. Turklāt jaunajā sadaļā 
ir ievietota infografi ka ar noderīgu informāciju. Viesu un fanu ērtībām ir izveidota arī 
videoinstrukcija krievu un angļu valodā, kas iepazīstina ar kārtību, kādā līdzjutējiem un II 
Eiropas spēļu dalībniekiem jāšķērso robeža.

INFORMĀCIJA II EIROPAS SPĒĻU 
VIESIEM UN DALĪBNIEKIEM  

Eiropas Reģionālās attīstī-
bas fonda projekta „Krāslavas 
un Dagdas novadu ceļu tīkla 
rekonstrukcija uzņēmējdarbī-
bas veicināšanai degradētajās 
teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 
ietvaros Krāslavā ir uzsākti 
Izvaltas ielas posma pārbūves 
darbi.

Pārbūves darbus veic SIA 
„Jēkabpils PMK”, to kopē-
jās izmaksas sastāda EUR 
69 482.80. Darbus ir plānots 
pabeigt līdz 2019. gada au-
gustam.

Projekta ietvaros 2019. 
gada laikā ir plānots uzsākt 
arī pašvaldības ceļu „Pleiku 
apbraucamais ceļš” (Robež-
nieku pagasta Pleiku ciemā) 
un „Dauguļi – Raudovišķi” 
(Kalniešu pagastā) posmu 
pārbūvi, izbūvējot asfalta se-
gumu.

Projekta mērķis ir Krāsla-
vas un Dagdas novadu ceļu 
un ielu infrastruktūras pār-

būve, tādā veidā reģenerējot 
tām pieguļošās degradētās te-
ritorijas, nodrošinot ilgtspēju 
veicinošu teritoriālo izaugsmi 
un jaunu darba vietu radīšanu.

Projekta īstenošana turpi-
nāsies līdz 2020.gada septem-
brim. 

Projekta kopējās attiecinā-
mās izmaksas sastāda EUR 

4 030 941,85, Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda fi nan-
sējums – EUR 2 819 138,15, 
Valsts budžeta dotācija paš-
valdībām – EUR 363 541,11, 
pašvaldību līdzfi nansējums - 
EUR 848 262,59.

 Andris Rukmans,
Elvīras Škutānes foto

IR UZSĀKTI IZVALTAS IELAS
 POSMA PĀRBŪVES DARBI
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darbi, notikumi, cilvēki

Šī gada 16. un 17. maijā Vitebskā (Baltkrievijas 
Republika) notika VIII Starptautiskais investīciju 
forums „Inovācijas. Ieguldījumi. Perspektīvas ”, kurā 
piedalījās arī Krāslavas novada delegācija – uzņēmē-
ji un pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks. 

Foruma norises laikā Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks tikās ar Republikā-
niskā unitārā uzņēmuma „Beltamožservis” Vitebskas 
fi liāles direktoru Valēriju Samovarovu unu parakstīja 
abpusēji svarīgu sadarbības līgumu, kas ir spēkā uz 
nenoteiktu laiku. 

Līguma parakstītāji vienojās, ka ir nepieciešams 
apvienot centienus un attīstīt sadarbības jautājumus, 
sniedzot plašāku transporta un loģistikas pakalpoju-
mu klāstu, kura mērķis ir iesaistīt kravu pārvadāju-
mus ar abu pušu līdzdalību.

Līgums paredz šādus sadarbības galvenos mērķus: 
- priekšlikumu sagatavošanu un īstenošanu kravu 

pārvadājumu piesaistei un attīstībai uz (no/caur) plā-
noto loģistikas centru Krāslavas reģiona Pātarniekos;

- jaunu transporta produktu organizēšanu un pre-
zentāciju starptautiskajā transporta tirgū;

- sniegto transporta un loģistikas pakalpojumu 
kvalitātes garantiju;

- sniegt savstarpēju palīdzību un atbalstu problēmu 
un šķēršļu risināšanā, kas rodas šā nolīguma jautāju-
mu risināšanas procesā;

- pušu sniegto transporta un loģistikas pakalpoju-
mu ekonomisko efektivitāti un konkurētspēju.

Šis līgums ir pamats tam, lai noslēgtu turpmākus 
nolīgumus par sadarbību konkrētās jomās, un neiz-
slēdz citus sadarbības veidus, ko var ierosināt ap-
spriest pēc katras līgumslēdzējas puses iniciatīvas. 
Tāpat paredzēts rīkot ikgadējās pārstāvju sanāksmes, 
lai apkopotu sadarbības rezultātus un pieņemtu lē-
mumus par aktuāliem jautājumiem.

Juris Roga

PARAKSTA SVARĪGU SADARBĪBAS LĪGUMU KUR UN KĀ PAREIZI PĀRDOT 
PAŠU AUDZĒTUS PRODUKTUS? 

Mazdārziņu un dārzu īpašnieku sezona rit pilnā sparā, un tirgos vērojama 
rosīga tirdzniecība – tiek pārdoti stādi un dēsti. Daudziem iedzīvotājiem maz-
dārziņš vai dārzs ir ne tikai pašu audzēti dārzeņi un augļi, bet arī labs atspaids 
ģimenes budžetam, jo mājas dārzos iegūtās ražas pārpalikumus var pārdot. 

Kā pareizi realizēt pašu izaudzēto produkciju vai mežos savāktās dabas 
veltes - sēnes un ogas? Šādu jautājumu saņēma „Krāslavas Vēstis” redakcija. 

Kam ir tiesības pārdot savus dārzeņus, augļus, stādus, ziedus 
u.c.? 

Saskaņā ar šobrīd spēkā esošajiem likumiem pārdot savu produkciju drīkst 
individuālais uzņēmējs, zemnieku saimniecības vai piemājas saimniecības 
īpašnieks, kā arī jebkura fi ziskā persona. 

Kur ir iespējams realizēt savas izaudzētās preces Krāslavā? 
Tirgus Rīgas ielā 28 
Tirgū, kas atrodas Rīgas ielā, atļauts pārdot lauksaimniecības produkciju, 

augļu koku, dekoratīvo krūmu un koku stādus, dēstus, ogas, sēnes, medu, 
amatnieku izstrādājumus, piena produktus, olas. 

Pārdodot lauksaimniecības preces, tirdzniecības vietā tirgotājam ir jābūt 
dokumentam, kas liecina par īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo zemes 
gabalu. 

Pārdodot medu, piena produktus un olas, ir nepieciešams uzrādīt atļauju 
pārtikas produktu realizācijai, ko izsniedz Pārtikas un veterinārais dienests. 

Tirdzniecības vietu nomas cenrādis: 
- lauksaimniecības produktu tirdzniecība (tirdzniecības vieta līdz 1,5 m) – 

4,00 EUR (tirdzniecības vietas puse – 2,00 EUR);
- sēņu un ogu tirdzniecība – 2,00 EUR;
- amatniecības izstrādājumu tirdzniecība – 2,00 EUR; 
- tirdzniecība no mašīnas piekabēm vai vieglajām automašīnām – 6.00 

EUR. 
Tirdzniecības vietas noma (noslēdzot līgumu) – 70,00 EUR /mēn. (līgums 

tiek noslēgts vismaz uz 15 dienām). 
Personām, kas ir jaunākas par 18 gadiem, maksa par tirdzniecības vietas 

nomu netiek piemērota. 
Kontaktpersona: Genādijs Dorožko, tālr. 28202637. 
Tirgus Ostas ielā
Tirdzniecības vietu nomas cenas svārstās no 2,5 līdz 4 eiro atkarībā no pro-

duktu veida un tirdzniecības vietas izmēra. 
Tirdzniecības vietas nomas cena mēnesī - no 40 līdz 60 eiro. 
Kontaktpersona: Pēteris Bobičs, tālr. 29475532. 
Tirdzniecība publiskās vietās 
Lai saņemtu atļauju tirdzniecībai publiskās vietās, jāvēršas ar iesniegumu 

Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā). 
Tirdzniecības vietas nomas maksa dienā, pārdodot preces publiskās vietās: 
pašu ražotā un pašu audzētā lauksaimniecības produkcija (puķu un dārzeņu 

stādi, dēsti, sīpoli, gumi, ziemcietes un sēklas, augļu koku un ogulāju stādi, 
dekoratīvo koku un krūmu stādmateriāli) – 1.00 EUR; grieztie ziedi, zari, no 
tiem gatavoti izstrādājumi, Ziemassvētkiem paredzēti nocirsti vai podos au-
goši dažādu sugu skuju koki – 2,00 EUR;  pašu izgatavoti mākslas priekšme-
ti, lietišķās mākslas un daiļamatniecības izstrādājumi – 1,00 EUR; iepirktās 
rūpnieciski ražotās pārtikas preces un bezalkoholiskie dzērieni – 5,00 EUR.

No nomas maksas ir atbrīvoti visu grupu invalīdi un invalīdu biedrības, kā 
arī Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās trūcī-
gās un maznodrošinātās personas, kas veic tirdzniecību ar pašu audzētiem vai 
pašu ražotiem pārtikas produktiem vai pašu izgatavotiem mākslas priekšme-
tiem. 

Sagatavoja Elvīra Škutāne

 Dienvidzviedrijā, Istadas pilsē-
tā, 21-22. maijā noritēja ikgadējā 
Eiropas kulinārā mantojuma tīkla 
koordinatoru sanāksme. Sanāks-
mes laikā pulcējas koordinatori no 
dažādiem Eiropas valstīm – Polijas, 
Zviedrijas, Dānijas, Norvēģijas, 
Turcijas, Horvātijas, Vācijas un 
Latvijas. Latgales reģionu sanāk-
smē pārstāvēja biedrības „Latgales 
kulinārā mantojuma centrs” valdes 
locekle Juta Bubina. 

Šobrīd kulinārā mantojuma tīkls 
tiek pārstāvēts 13 valstīs un 46 re-
ģionos, apvienojot 1550 uzņēmu-
mus. Biedrība „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” apvieno 30 Lat-
gales reģiona uzņēmumus un māj-
ražotājus. 

Eiropas reģionu kulinārā manto-
juma tīmekļvietnes www.culinary-
heritage.com apmeklētāju skaits ir 
sasniedzis 1,9 milj.

Eiropas kulinārā mantojuma 
koordinators Niclas Fjellstroms 
sanāksmes laikā prezentēja jauni-
nājumus un kopīgās stratēģijas ku-
linārā mantojuma tīklā. 2020. gadā 
reģionālais kulinārā mantojuma 
tīkls svinēs 25. gadu jubileju, tam 
par godu tiks izdota jauna apaļa 
kulinārā mantojuma zīme, kuru sa-
ņems visi kulinārā mantojuma tīkla 
biedri visā Eiropā par brīvu. Šī zīme 
tiks izsniegta katru gadu, un tīkla 

biedriem tā būs jāizvieto pie sava 
uzņēmuma ieejas durvīm kā aplie-
cinājums tam, ka šis uzņēmums ir 
aktīvs reģionālo ēdienu un kulināro 
tradīciju biedrs un vēstnesis.

Katru gadu viens no kulinārā 
mantojuma reģioniem piedāvās pie-
redzes apmaiņas braucienu visiem 
kulinārā mantojuma biedriem un 
koordinatoriem. Brauciena mērķis 
ir dalīties labās prakses piemēros, 
popularizēt tīkla darbību, veicināt 
koordinatoru un biedru saliedēša-
nos un sadarbību. Šogad rudenī 
tiek plānots brauciens uz Turcijas 
diviem reģioniem – Alanju un Ga-
ziantepu. 

Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkls ir iesaistījies dažādu Eiropas 

fi nansēto projektu izstrādē un rea-
lizēšanā. Piemēram, biedrība „Lat-
gales kulinārā mantojuma centrs” 
sadarbībā ar Baltkrievijas lauku 
un ekotūrisma asociāciju „Отдых 
в деревне” izstrādāja un iesnie-
dza projekta pieteikumu „Cultural 
Christmas” (Kultūras Ziemassvēt-
ki) Zviedrijas institūta izsludinātajā 
konkursā. Projekta ideja tiek balstī-
ta uz pierobežas iedzīvotāju kultū-
ras dažādību un vienošanu, dažādu 
svētku svinēšanu, tai skaitā katoļu 
un pareizticīgo Ziemassvētku tradī-
cīju popularizēšanu un saglabāšanu. 
Šobrīd tiek gaidīti projekta pieteiku-
ma rezultāti.

Biedrība „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”

ĒDIENS – REĢIONA VIZĪTKARTE

Tradicionālajās Uzņēmēju die-
nās Latgalē, kas notika 10.–11. 
maijā Daugavpils Olimpiskajā 
centrā, Krāslavas novada stendā 
varēja iepazīties ar jaunākajiem 
tūrisma piedāvājumiem Krāslavas 
novadā, nogaršot mājražotājas Va-
lentīnas Pugajevas „Grāfu maizi” 
(„Ražots Krāslavas novadā” pro-

dukts) un citus gardumus, iegādā-
ties šūšanas uzņēmuma „Nemo” 
produkciju, kā arī apskatīt Vadima 
Bogdanova fi ligrānos un oriģinā-
los koka izstrādājumus.   

Krāslavas novada Tūrisma in-
formācijas centrs jau 24. maijā 
plāno sezonas atklāšanas braucie-
nu pa Krāslavas novada pierobe-

žu, kas apbur un valdzina ar savu 
īpašo auru, daudznacionālo kul-
tūrvidi un sirsnīgajiem cilvēkiem. 
25. maijā notiks velobrauciens, 
atklājot reģionālā velomaršruta 
Nr. 35 „Daugavas loki” 3. posmu 
„Krāslava – Lazdukalns”, savu-
kārt 1. jūnijā Krāslavas novadā 
plānots Vislatvijas ūdens tūristu 

KRĀSLAVAS NOVADA DALĪBA 
UZŅĒMĒJU DIENĀS LATGALĒ

saiets. Viens no jaunākajiem tū-
risma piedāvājumiem, ko izstādē 
piedāvāja „Lost in Latgale” pār-
stāvis Aivars Vagalis, ir publiskie 
pārgājieni ar laivām 8. un 29. jū-
nijā, šķērsojot piecus Sauleskalna 
apkārtnes ezerus un savienojošās 
upes. Citi šīs sezonas tūrisma pie-
dāvājumi ir Muzeju nakts Krāsla-
vas pils kompleksā 18. maijā, ra-
došās darbnīcas Laimes muzejā, 
atrakciju parks „Starp debesīm 
un zemi” Ūdrīšu pagastā, porce-
lāna leļļu kolekcija, „PapaSauna” 
pārvietojamā pirts, elektroskūteru 
noma utt. Liela interese no ap-
meklētāju puses bija par jaunāka-
jiem Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centra izstrādātajiem 
bukletiem, kuros ir visa aktuālākā 
informācija gan par novada viesu 
mājām, amatniekiem un kulinārā 
mantojuma uzņēmumu piedāvā-
jumiem, gan par ievērojamāka-
jiem apskates objektiem. Daudzi 
interesējās par tradicionālajiem 
pilsētas svētkiem, kas šogad no-
risināsies 19.-20. jūlijā, kopā ar 

pasākumu „Novada garša”. 
Novada dalību „Uzņēmēju 

dienās Latgalē 2019”, ko rīkoja 
LTRK sadarbībā ar Daugavpils 
pilsētas domi, Latgales Plāno-
šanas reģions un AS „Citadele 
banka”, līdzfi nansēja Krāslavas 
novada dome. Pašvaldību stendā 
pārstāvēja Krāslavas novada Tū-
risma informācijas centrs un do-
mes Attīstības nodaļa. 

Ināra Dzalbe, 
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

Izziņai: Izstādes laikā tika 
izmantots jaunais izstāžu ap-
rīkojums, kas tika iegādāts 
LEADER projekta „Mobilās 
tirdzniecības aprīkojuma iegāde 
Krāslavas novada vietējo pro-
duktu realizācijai un atpazīs-
tamībai” ietvaros, ko fi nansēja 
Eiropas lauksaimniecības fonds 
lauku attīstībai un Krāslavas 
novada dome.
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STARPTAUTISKIE PASĀKUMI 
SAPULCINĀJA AMATNIEKUS 
UN KULINĀRĀ MANTOJUMA

 SEKTORA DALĪBNIEKUS 

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas  pašvaldības un nevals-
tiskā sektora organizācijas turpina īstenot kopīgu starptau-
tisku projektu Nr.ENI-LLB-1-016 „Kulinārā mantojuma un 
tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un populari-
zēšana”  (BELLA CULTURE) Latvijas - Lietuvas - Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam 
ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt un saglabāt reģionālo ku-
lināro mantojumu un arodu prasmju tradīcijas. Krāslavas no-
vada dome ir projekta vadošais partneris. Kopumā projektā 
ir iesaistīti 8 partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. 

14. maijā Minskā notika mācību seminārs, kurā piedalī-
jās vairāk nekā 80 dalībnieki no Latgales reģiona (Latvija), 
Anīkšču un Kupišķu rajoniem (Lietuva), Polockas, Zeļvas un 
Minskas rajoniem (Baltkrievija). Semināra sākumā projekta 
autore Tatjana Kozačuka iepazīstināja klātesošos ar projekta 
mērķiem, uzdevumiem, kā arī īsumā ieskicēja plānotās ak-
tivitātes. Baltkrievijas lauku tūrisma asociācijas „Отдых в 
деревне” vadītāja Valērija Klicunova izstāstīja, kā lauku tū-
risms, un tieši gastronomiskais tūrisms var labvēlīgi ietekmēt 
reģionu attīstību. Uz semināru ieradās arī Eiropas kulinārā 
mantojuma tīkla vadītājs Niclas Fjellstrom, kurš iepazīstināja 
klātesošos ar tīkla darbību, ēdināšanas sektora tendencēm, kā 
arī prioritārajiem virzieniem. Reģionālie tīkla koordinatori no 
Zviedrijas, Ukrainas un Latgales stāstīja par  pieredzi, darbo-
joties Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, popularizējot vietējo 
produkciju un sekmējot reģionālās identitātes stiprināšanu. 
Semināra 2.daļā profesors Tadeušs Novogrodskis iepazīstinā-
ja klātesošos ar Baltkrievijas nacionālās virtuves tradīcijām, 
to saglabāšanu un pielāgošanu mūsdienu dzīves apstākļiem. 
Karina Sitnika, ceļojumu centra „Поход в народ” dibinātāja, 
dalījās pieredzē par mūsdienu paaudzes vēlmēm un prioritā-
tēm, plānojot savus ceļojumus. Savukārt Ilja Davidovs, su-
venīru uzņēmuma „Artsouvenirs.by” vadītājs, iepazīstināja 
ar amatnieku reģistrācijas kārtību Baltkrievijā, kā arī dalījās 
pieredzē, kā pareizi strādāt, lai uzņēmējs tiktu pamanīts gan 
vietējā, gan ārzemju tirgū.

No 15. līdz 17. maijam Latvijas un Lietuvas amatnieki un 
kulinārā mantojuma sektora pārstāvji piedalījās pieredzes ap-
maiņas braucienā, apmeklējot Minskas un Grodņas reģionu 
objektus, iepazīstot šo reģionu kultūru, vēsturi, kulinārijas un 
amatniecības mantojumu, kā arī lauku tūrisma piedāvājumu. 
Programma bija ļoti piesātināta un daudzveidīga. Tika ap-
meklētas dažādas lauku saimniecības – zirgu audzētava, stādu 
audzētava, mūzikas instrumentu darbnīca, bišu saimniecības 
un amatnieku darbnīcas. Brauciena dalībniekiem bija iespē-
ja izmēģināt sevi dažādos amatos. Tika taisīti māla svilpau-
nieki, lupatu lelles, pat izkalts pakavs. Baltkrievu amatnieki 
demonstrēja apbrīnojamu meistarību arī dažādu izstrādājumu 
izgatavošanā no salmiem, aušanā u.c. Un, protams, ēdiens. 
Tika degustēts Baltkrievu kulinārijas mantojums, kuru brau-
ciena dalībnieki atzina par izcili garšīgu.

Latgali pieredzes apmaiņas braucienā pārstāvēja 34 dalīb-
nieki – projekta koordinatori, Latgales kulinārā mantojuma 
tīkla dalībnieki un citi mājražotāji, kā arī amatnieki. Pēc da-
lībnieku atsauksmēm – brauciens bija ļoti vērtīgs. Tika iegūti 
jauni kontakti, jauni draugi, nenovērtējama pieredze un jau-
nas idejas, ko realizēt, atbraucot mājās. 

Nākamais projekta ietvaros paredzētais pasākums - starp-
tautiskais kultūrvēstures festivāls „Sābri” notiks šī gada 22. 
jūnijā Ludzā. Festivālā piedalīsies dalībnieki no visām pro-
jekta partneru teritorijām. 

Ik gadu Krāslavas novada Centrālā 
bibliotēka aktīvi izmanto Ārlietu Mi-
nistrijas un ESIP Latvijā piedāvāto 
iespēju dalībai Eiropas dienas pasā-
kumos. Arī šogad nebija izņēmums, 
tāpēc Krāslavas un Dagdas novadu 
bibliotēkas svinēja svētkus gan biblio-
tēkās, gan sadarbojoties ar pašvaldības 
iestādēm, organizējot tematiskas izstā-
des, izzinošus pasākumus, tikšanos ar 
Latvijā pazīstamiem cilvēkiem un ci-
tas aktivitātes.

Bibliotēkas šajā laikā centīgi ap-
meklē vietējie iedzīvotāji un viesi, ku-
riem ir ļoti svarīga līdzdalība Eiropas 
nākotnes veidošanā – cilvēki iesaistās 
aktivitātēs, proti, izsaka savus vērtē-
jumus, priekšlikumus, iepazīstas ar 
bibliotēku piedāvātājiem materiāliem, 
iespieddarbiem, spēlēm, piedalās Eiro-
pas eksāmenā utt.

Krāslavas novada Centrālā bibliotē-
ka( KNCB) šogad piedāvāja Eiropas 
dienu pasākumu ciklu gan pirmsskolas 
un skolas vecuma bērniem, gan pieau-
gušajiem, kas aizsākās 9. maijā ar tra-
dicionālo Eiropas eksāmena kārtošanu 
un noslēdzās 16. maijā, kur visiem in-
teresentiem bija piedāvāta iespēja tik-
ties ar Labas gribas vēstnieku Latvijā 
Hosamu Abu Meri. 

 Savukārt 10. maijā Krāslavas no-
vada Centrālās bibliotēkas darbinieki 
devās uz Krāslavas PII „Pīlādzītis”, lai 
kopā ar tās audzēkņiem un darbinie-
kiem pievērstu uzmanību un paplaši-
nātu redzesloku par Eiropas Savienību, 
tās dabas un kultūras daudzveidību, tās 
saglabāšanu un nacionālās identitātes 
stiprināšanas sekmēšanu Latvijā.

 Pateicoties ESIP 2018. gada dāvi-
nājumam, KNCB saņēma metodiskā 

materiāla komplektu „ES vitamīns”, 
ko plaši var izmantot ne tikai bibliote-
kāri, bet arī pedagogi savā darbā ar da-
žāda vecuma bērnu un skolēnu mērķ-
grupām.  Metodiskais materiāls ir arī 
lejuplādējams www.esmaja.lv sadaļā 
„Projekti”. 

Kopumā gan Krāslavas, gan Dagdas 
novada bibliotēkās cilvēki izrāda lielu 
interesi par Eiropas Savienību, aktīvi 
diskutē, izsaka viedokļus. Aicinām ko-
pīgi darboties, komunicēt un atbalstīt 
bibliotēku organizētos projektus un 
pasākumus arī turpmāk, tādejādi vei-
cinot mūsu jauniešu aktīvu līdzdalību 
ne tikai Latvijas un Eiropas lielajos 
pasākumos, bet arī mudinot aktīvi ie-
saistīties savas pašvaldības lēmumu 
pieņemšanā un pasākumu atbalstīšanā.

Žaneta Moiseja, 
KNCB metodiķe

SVINAM LATVIJAS 15 GADUS EIROPAS SAVIENĪBĀ  

Pagājuši nu jau vairāki gadi, bet mēs 
joprojām nenovecojam. Krievu dzies-
mu ansamblim „Ivuška” 30 gadu! 

Darbības pirmsākumos kolektīvu 
vadīja Olga Palepe. Cilvēki pulcējās, 
dziedāja, dalījās iespaidos. Drīz vien 
par krievu dziesmu ansambļa vadītāju 
kļuva Antoņina Tuča. Nu jau 25 gadus 
viņa ir ar mums, māca dziedāt, drau-
dzēties un mīlēt dziesmu. 

Mūsu repertuārā ir vairāk nekā 150 
dziesmu: liriskas, estrādes dziesmas, 
tautasdziesmas – krievu, latviešu, balt-
krievu. 

Mūsu ansamblis ir daudznacionāls, 
tajā dzied krievi, baltkrievi, latvieši, 
ukraiņi, poļi. Mūs visus vieno dziesma 
un mūsu mīlā ansambļa vadītāja Anto-
ņina Tuča. 

Savas pastāvēšanas laikā „Ivuška” ir 
piedalījusies starptautiskajos un valsts 
mēroga festivālos, konkursos, no kurie-
nes vienmēr atgriezās ar balv ām. 

Mūsu ansamblis ir labi zināms dau-
dzās mūsu novada un republikas apdzī-
votajās vietās. 

Par mums bija sižets Latgales reģio-
nālajā televīzijā. 

Kolektīvs ir radošu spēku un ieceru 
pilns un gatavs arī turpmāk iepriecināt 
skatītājus ar savu mākslu! 

Alla Križanovska, 
kolektīva dalībniece

SKAN SIRDIJ MĪĻA DZIESMA

Katru vasaru, jūnijā Indrā tiek orga-
nizēti mākslas plenēri. Plenēru tēmas 
un izvirzītie mērķi kurus īsteno, katru 
gadu ir atšķirīgi. Tas neļauj garlaiko-
ties un pārvērs radošo darbību rutīnā. 

2018. gadā tika organizēts kerami-
kas plenērs, kura laikā Indras jaunieši 
izgatavoja keramikas darbus un vei-
doja Latvijas simtgadei veltītu izstādi 
„Latvju zīmes”. 2017. gadā sadarbībā 
ar Dabas aizsardzības pārvaldes  Lat-
gales reģionālo nodaļu tika organizēts 
plenērs Rāznas Nacionālajā parkā, 
kuras laikā tika pētīti un zīmēti aizsar-
gājamie augi. 2016. gadā plenērs nori-
sinājās Raiņa mājā Berķenelē. Plenēra  
laikā jaunieši gleznoja  dabas skatus. 

 Plānojot 2019. gada plenēru, Indras 
jauniešiem bija liela vēlēšanās ieguldīt 
savu brīvprātīgo darbu Indras ciemata 
attīstībai un sakopšanai. Lai īstenotu 
iecerētās idejas, tika nolemts pieteik-
ties Krāslavas novada pašvaldības 
jauniešu projektu konkursam. Projekta 
„Mākslas plenērs Indras ciematā” pie-
teikums tika atbalstīts un tā īstenoša-

nai piešķirts fi nansējums 300.00 EUR 
apmērā.

Pateicoties Krāslavas novada domes 
fi nansiālajam atbalstam, plenēra ietva-
ros tiks rīkotas vairākas aktivitātes.  
28. jūnijā jauniešiem tiks organizēta 
grafi ti meistarklase, kuras laikā grafi ti 
mākslinieks Edgars Ļuls apmācīs Ind-
ras, Robežnieku un Piedrujas jaunie-
šus. Plenēra laikā tiks veidots kopīgs 
grafi ti darbs, kurš kļūs par jaunu vides 
objektu Indras ciematā.

28. jūnija pēcpusdienā pašizklaides 
centrā „Indras Laimes muzejs” tiks at-

klāta Indras Mākslas un mūzikas sko-
las audzēkņu darbu izstāde „Ieskaties”. 

Pašlaik rit plenēra sagatavošanas 
darbi un jaunieši uzsākuši bijušās 
Mākslas skolas ēkas teritorijas uzkop-
šanu. Ēka daudzus gadus stāv tukša. 
Jūnijā uz ēkas sienas tiks veidots gra-
fi ti gleznojums. Ceram, ka ar laiku 
radīsies iespējas veco ēku sakārtot un 
attīstīt kā interesantu objektu Indras 
Zaptes dārzā.

Ērika Zarovska, 
projekta vadītāja

MĀKSLAS PLENĒRS INDRAS CIEMATĀ

VESELĪGAIS UN AKTĪVAIS 
DZĪVESVEIDS IR ĻOTI SVARĪGS 

Šī gada maijā Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas 9.a un 9.b klases skolēni 
projekta „Atbalsts izglītojamo indivi-
duālo kompetenču attīstībai” apmek-
lēja Paula Stradiņa Medicīnas vēstures 
muzejs un „Sky” parku. 

Medicīnas muzejā gids mums stās-
tīja par medicīnu senajos laikos, kad 
cilvēki vēl dzīvoja alās, par to, kā tā 

attīstījās līdz mūsu laikiem. Visvairāk 
mums patika stāsts par viduslaikiem, 
mūs pārsteidza reālistiskas cilvēku 
vaska fi gūras. 

Mēs redzējām cilvēka orgānus ar 
pataloģijām. Bija neierasti skatīties uz 
suņu izbāzeņiem, ar kuriem kādreiz 
veica eksperimentus. Pēdējā muzeja 
telpa veltīta kosmosam. Mēs varējām 
aplūkot kosmonautu pārtiku. 

Uzskatām, ka šis muzejs bija visin-
teresantākais no visiem muzejiem, ku-

rus esam apmeklējuši.
Pēc mācību aktivitātēm devāmies 

uz izklaides centru „Skypark”, kur 
pavadījām 2 stundas. Tā bija lieliska 
iespēja pārbaudīt savas fi ziskās spējas, 
jo veselīgais un aktīvais dzīvesveids 
ir ļoti svarīgs, par to mēs pārliecinājā-
mies medicīnas muzejā. 

A.Grodja, O.Kleščinska, 
K.Delvere, Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas
 9.a klases skolnieces
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- Jums ir vairāki darbi, bet visus vieno sports. Sāksim 
ar plašāku ļaužu loku aptverošo – ko dara novada sporta 
organizators?

- Šajā amatā mans svarīgākais pienākums ir rīkot sacen-
sības, par kurām izrāda interesi tauta. Piemēram, krāslavieši 
labprāt spēlē šahu un dambreti. Savulaik sacensības notika 
sievietēm, vīriešiem un bērniem. Mūsdienās bērnu interese 
pieaug, bet pieaugušo - samazinās. Tomēr trīs grupas esam sa-
glabājuši: meitenes līdz attiecīgam dzimšanas gadam (šogad 
bija līdz 2003. gadam), zēni - tāda paša vecuma grupa un visi 
pārējie, kas ir vecāki par 2003. gadu, iekļauti pieaugušo gru-
pā. Sieviešu ir maz, tāpēc nav patlaban lietderīgi viņām rīkot 
sacensības atsevišķā grupā. Dzīvē ir pierādījies, ka pieaugušo 
grupā dalībnieki ir savstarpēji konkurēt spējīgi, arī sievietes 
uzvar vīriešus un izcīna godalgotas vietas. Šogad esam iesā-
kuši rīkot šos turnīrus divreiz gadā, jo ir pieprasījums. Laba 
sadarbība šajā jomā man izveidojusies ar Ēriku Zaikovski no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, kur ir aktīvi šaha un dam-
bretes spēlētāji. Organizēt un tiesāt šīs sacensības palīdz Alek-
sejs Kazlauskis, kura abi dēli ne tikai trenējas basketbolā, bet 
arī spēlē šahu un dambreti. RVT Krāslavas struktūrvienības 
vadītājs Aivars Andžāns sacensību rīkošanai laipni piedāvāja 
tehnikuma telpas Aronsona ielā 3. 

Savulaik ļoti populārs bija galda teniss, sacensībās piedalī-
jās 30 līdz 50 dalībnieku. Tās organizēt palīdzēja Aleksandrs 
Kritenko, bet tagad viņš ar tenisu nodarbojas vairāk profesio-
nāli, piedalās daudz sacensībās, līdz ar to kaut kā viss apstā-
jies. Taču mūsu tenisisti turpina spēlēt Rēzeknē un citur Latga-
lē, kur šie turnīri notiek. Bet tenisa galdi mums ir, vietas gana, 
vajag tikai pašu dalībnieku vēlmi saorganizēties, un sacensī-
bas atkal notiktu Krāslavā.

Kad pirms 25 gadiem ierados Krāslavā dzīvot, basketbols 
šeit nebija tik profesionāls un visi spēlētāji bija daudzmaz 
līdzīgi. Tagad, protams, profesionāļi amatierus uzvar vienos 
vārtos, tāpēc interese par basketbolu tautas sporta līmenī ir 
mazinājusies. Mūsu basketbola čempionātā piedalījās tikai 
četras komandas, ieskaitot komandu no Daugavpils. Diemžēl 
šogad visam melnu svīru pārvilka traģiskā autoavārija, kurā 
gāja bojā BK „Krāslava” basketbolisti Edgars Gribs un Le-
onīds Terentjevs. Tas notika tieši tad, kad bija jāsāk pusfi nāla 
un fi nāla spēles. Sacensības esam atlikuši uz nenoteiktu laiku. 

Ziemā Krāslavā tradicionāli tiek rīkots telpu futbola turnīrs, 
kas šogad jau noslēdzies. Par šo turnīru vienmēr ir ļoti liela in-
terese. Jau tradicionāli lielu palīdzību turnīra organizācijā veic 
Jānis Vorošilovs, kurš uzņemas galvenā tiesneša amatu, turklāt 
viņš pats atrod sev palīgus. Tāpat jāatzīmē Andris Rukmans, 
Jevgēnija Škagale un Varavīksnes vidusskolas administrācija, 
bez kuru palīdzības būtu ļoti grūti. Turnīra rezultātus, statis-
tiku un komandu sastāvus var atrast interneta vietnē www.
sportskraslava.lv, kuru arī pats ar saviem spēkiem esmu izvei-
dojis. Šinī interneta mājaslapā ir arī atrodama informācija par 
sacensību norises vietām un laikiem. Patlaban vietnei veicam 
atjaunošanas darbus, tāpēc tā šobrīd nav pieejama. 

Gana populārs mūsu pilsētā ir volejbols - notiek kādi seši 
turnīri, laika ziņā tie ir rudenī, tuvāk Ziemassvētkiem un pava-
sarī. Šie turnīri norisinās sievietēm, vīriešiem un veterāniem. 
Bijuši gadījumi, kad izdodas noorganizēt pat astoņas koman-
das. Krāslavā volejbolistiem ir daudz aktīvu cilvēku, taču gal-
venais cilvēks, manā skatījumā, ir Dmitrijs Duškins, ar kuru 
kopā veicam turnīru organizāciju cauru gadu. 

Pagājušogad vēl uz vecā sporta laukuma tika rīkotas sacen-
sības pagasta darbiniekiem. Ceru, ka šogad būs interese šādas 
rīkot, mēs pēc iespējas, protams, palīdzēsim.

Kādreiz mūsu pilsētā notika šautriņu mešanas sacensības, 
pats piekopu šo sporta veidu, lai gan nebija atbilstošu telpu. 
Kādu laiku sacensības notika katru nedēļas trešdienu kafejnī-
cā Todes, par ko paldies Jevgēnijam Pizānam. Bijām kādi 10 
līdz 12 cilvēki. Taču katru reizi pirms sacensībām vajadzēja 

salikt mērķus un lampas, pēc sacensībām novākt visu. Dār-
gās šautriņas, nokrītot uz fl īzēm, tika bojātas, tāpēc patlaban 
tas viss ir norimis, bet tagad īstenībā ir doma atjaunot. Sporta 
skolā ir skrejceliņš, kura malā varētu izvietot mērķus un rīkot 
sacensības. 

Mēs organizējam arī „Krāslava Games”, kuru sacensības 
3x3 basketbolā, 3x3 futbolā un pludmales volejbolā notiek 
visā vasaras garumā, katru nedēļas nogali. Kā nu kurš sporta 
veids – piektdien, sestdien vai svētdien. Basketbolisti izmanto 
veikala „Beta” stāvlaukumu, par ko paldies veikala adminis-
trācijai. Volejbolisti darbojas Persteņa un Zirga ezeru pludma-
lēs, bet futbolisti uz Varavīksnes vidusskolas stadionā izvieto-
tajā futbola 3x3 laukumā. 

Tiek rīkoti vairāki sporta pasākumi Krāslavas pilsētas svēt-
kos. Sadarbojamies ar „Ghetto Games” komandu, palīdzam 
viņiem rīkot „Ghetto Basket” turnīru. Notiek gan pludmales 
volejbols, gan 3x3 futbols. Svētkos tiek organizēta arī tradi-
cionālā velotūre. Dalībnieki ik gadu grib kaut ko jaunu, negrib 
braukt pa tām pašām sliedēm otrreiz. Bet vietas trasei paliek 
arvien mazāk, taču mēģināšu kaut ko izdomāt. Citreiz arī paši 
cilvēki palīdz un piedāvā noderīgu maršrutu. Ja kādam ir ietei-
kumi šī gada velotūrei, labprāt uzklausīšu. Vienīgi jāņem vērā, 
lai maršrutā pēc iespējas mazāk jāiekļauj ceļi, kur ir jāaptur 
transporta plūsma, jo tas ir diezgan sarežģīti paveicams. La-
bāk, lai ir kaut kādi meža ceļi, taciņas... 

Krāslavā notiek arī spēkavīru Latvijas čempionāta posms, 
kura organizēšanā iesaistījies pazīstams Latvijas spēkavīrs 
Agris Kazeļņiks, no mūsu pilsētas šī turnīra rīkošanā aktīvi 
iesaistās Jānis Geiba. Arī šogad šīm sacensībām būtu jānotiek.

- Kāda loma novada sporta dzīvē ir basketbola klubam 
„Krāslava”?

- Visos pirmīt minētajos sporta pasākumos ir arī basketbola 
kluba „Krāslava” pienesums, bet kluba galvenais uzdevums ir 
basketbolistu piedalīšanās Latvijas Basketbola līgas 3. divīzi-
jas (LBL3) turnīrā. Šogad mums bija uzstādīti diezgan augsti 
mērķi, diemžēl visam melnu svīru pārvilka traģiskā jau piemi-
nētā autoavārija… Izslēgšanas spēlēs (play off) tikām, bet nā-
kamajā kārtā neiekļuvām. Nākamgad sastāvs atjaunosies, par 
augstām vietām cīnīties būs grūti, taču strādājam ar perspek-
tīvu. Esam viena no jaunākajām LBL3 komandām – vidējais 
vecums ir tikai nedaudz virs 20 gadiem.

Basketbola klubs „Krāslava” aktīvi un veiksmīgi strādā ar 
projektiem, piemēram, pateicoties veiksmīgiem projektiem, 
Krāslavas pilsētas laukumā savulaik izveidots jauns vides ob-
jekts – lielformāta LED ekrāns, Krāslavas Sporta skolā ierīko-
tas tiešsaistes (online) videokameras, kas fi lmē treniņprocesus 
un pēc tam šos materiālus var izmantot treneri un spēlētāji. To 
visu un daudz ko citu varam skatīties tieši uz sienas, izmanto-
jot augstas kvalitātes projektoru. Metienu precizitāti slīpējam 
uz Krāslavā būvēta (fi rma „GSK”) trenažiera. Trenažieru zālē, 
pateicoties kluba sadarbībai ar Pierobežas basketbola līgu un 
Latgales reģionālās attīstības aģentūru, esam nodrošinājuši 
lielu daudzumu hanteļu, kā arī vienu profesionālu kardiotre-
nažieri – skrejceliņu. Šobrīd top jauns projekts, kas paredz 
vairākus uzlabojumus sporta jomā, tajā skaitā trenažieru zālē 
un lielajā sporta zālē. Projektu jautājumos cieši sadarbojos ar 
Ilgvaru Andžānu un Andri Rukmanu, kuri manas un savas ide-
jas iedzīvina dokumentos, citiem vārdiem – visu papīru darbu 
paveic tieši viņi. 

Krāslavas novada domes īstenotā sabiedrības veselības vei-
cināšanas projekta ietvaros Basketbola klubs organizē nomet-
nes bērniem – jaunajiem basketbolistiem un vieglatlētēm, kā 
arī veselības dienas basketbola turnīru jauniešiem. 

Pasākumu daudzveidība iespējama, pateicoties tam, ka 
Krāslavas novada pašvaldība atbalsta mūsu biedrību, piešķi-
rot fi nansējumu basketbola kluba „Krāslava” dalībai Latvi-
jas Basketbola līgas 3.divīzijas turnīrā saskaņā ar 2019. gada 
izdevumu tāmi, sporta nometņu, pieaugušo un bērnu sporta 
pasākumu rīkošanai, tai skaitā Krāslavas pilsētas svētku laikā. 
Savu ieguldījumu ir veikuši arī sponsori, kuri atbalsta kluba 
darbību, neskatoties ne uz ko.

- Kā jums sokas trenera darbā?
- Dalība Latvijas Jaunatnes basketbola līgā (LJBL) tieši 

saistās ar manu trenera darbu sporta skolā, bet arī tajā neiz-
tieku bez basketbola kluba „Krāslava” atbalsta. Šogad esam 
noslēguši sadarbības līgumu ar Daugavpils sporta skolu, lai 
basketbola komandas veidotu kopīgiem spēkiem. Kopā ar 
Daugavpils jaunajiem basketbolistiem mums ir deviņas jau-
natnes komandas: 2009., 2008., 2007., 2006., 2005. (divas 
komandas), 2003., 2002. un 2000. gadā dzimušie zēni. Ja kas, 
tad Daugavpils zēnu basketbola treneri ir mani audzēkņi, kuri 

savā laikā beiguši Krāslavas Sporta skolu. Treniņu nodarbības 
apmeklē arī 2010-2011.gadā dzimušie zēni un meitenes. Jā, 
arī meitenes. Eksperiments. Šie audzēkņi visi ir no pamatsko-
las, jo nodarbības notiek Pils ielā 5. Nākamajā mācību gadā 
domāšu arī par Varavīksnes vidusskolas bērnu lielāku piesais-
ti. Visas idejas patlaban neatklāšu, bet jaunumi sakarā ar bas-
ketbolu noteikti būs! 

- Vai nav tā, ka lielās Daugavpils bērni „pabīda” krāsla-
viešus un mūsējie nedabū gana lielu spēles laiku?

- Nē, tā nav. Daugavpilī zēnu basketbolā bija liels pārtrau-
kums (apmēram 10 gadi), un šajā brīdī viņiem vienkārši nav 
vecuma grupu, kuras ir mums. Ar laiku, protams, šī situācija 
var mainīties, taču mēs uz vietas arī nestāvam, un savstarpējā 
konkurence tikai palīdzēs virzīties uz priekšu. 

- Kas ir svarīgākais jūsu trenera darbā - godalgotas vie-
tas vai kas cits?

- Ir skaidrs, ka ar Rīgas un lielo pilsētu komandām mums 
grūti sacensties. Kļūt par Latvijas čempioniem ar kādu mūsu 
komandu tikpat kā nereāli. Īstenībā mans uzdevums ir panākt, 
lai pēc iespējas vairāk bērni un jaunieši nāk un trenējas bas-
ketbolu. Par profesiju basketbols būs tikai retajam, bet tā ir 
interesanta spēle un ar to varēs nodarboties līdz mūža galam.  

- Kurš gan vecāks negribētu, lai viņa bērns basketbo-
lā gūst līdzīgus panākumus, kādi ir Jānim Timmam. Kā 
kaut ko tādu sasniegt?

- Tāpat vienkārši dzīvē nekas nenotiek, lieli panākumi spor-
tā atkarīgi gan no talanta, gan no tā darba, ko ieguldi, kā arī no 
veiksmes. Jānim savā ziņā paveicās, jo viņš savlaicīgi sajuta, 
ka basketbols ir viņa dzīves lielais aicinājums, tāpēc treniņus 
ne tikai neizlaida nevienu, bet nāca uz zāli jau vienu treniņu 
pirms sava un nereti palika vēl uz trešo… No Krāslavas Sporta 
skolas komandas Jānis iekļuva Latvijas jaunatnes U16 izlasē, 
pēc tam sekoja pāreja uz Rīgu, sekoja milzīgs darbs treniņos.  
Paveicās arī ar augstas klases treneriem, kuri palīdzēja Jānim 
attīstīties. Ir daudzas lietas vēl: jāēd pareizi, jāievēro dienas 
režīms… Daudz kas jāziedo, lai sasniegtu augstus mērķus… 
Skatoties uz daudziem augstas klases basketbolistiem vai vis-
pār sportistiem, mēs redzam to, cik tas viegli un skaisti izska-
tās! Jāsaprot, ka apakšā ir milzīgs darbs!

- Jums ir liela pieredze jaunās basketbolu paaudzes au-
dzināšanā. Vai jau pirmajās tikšanās reizēs spējat pateikt, 
kurš ir talants, kurš nav?

- Ja kādam ir lielākas dotības, to var praktiski uzreiz redzēt, 
jā, gandrīz uzreiz. Mazais censonis ienāk zālē, paņem bumbu 
un izpilda pirmo metienu grozā. Pārsvarā uzreiz ir redzams, 
vai viņš būs snaiperis, vai nebūs. Taču kaut kādu konkrētu 
līmeni var jebkurš sasniegt, jebkurš. Vai sasniegs augstas vir-
sotnes, tas ir jautājums. Citam ir dotības uz precīzajiem sporta 
veidiem, citam nav, tāpēc tas jākompensē ar citām lietām – āt-
rums, spēks, lēciens, izturība utt.

Starp citu, manā bērnībā skolās grozi bija vienādā augstu-
mā visiem, bet tagad jaunākajiem bērniem tie tiek novietoti 
zemāk. Tā tas ir Latvijā un vēl šur tur, citur, piemēram, Igau-
nijā, Amerikā arī tagad grozi ir visiem vienādā augstumā. Ie-
domājieties, mums grozs mazajiem ir zemāk, bet daudzi nevar 
uzmest bumbu tik augstu, lai tā aizskartu stīpu vismaz - tagad 
daudziem nav iekšā… Bērni tagad ir noteikti vājāk fi ziski at-
tīstīti, nekā pirms 20 gadiem. Negribētu atkārtoties, bet datori 
tomēr dara savu. Es jautāju, vai tu kādreiz esi bijis ārā piko-
ties? Jo bērni nemāk precīzi mest bumbu… Tautas bumbai 
līdzīgas spēles mēs paši spēlējām jau bērnudārzā. Pat atceros, 
ka paši dalījāmies komandās un futbolu spēlējam 5-6 gadu 
vecumā.  Mums paveicās, ka nebija datoru, interneta, mobilo 
telefonu un TV rādīja tikai divas programmas. Laukā dzīvo-
jām no rīta līdz vakaram. Ak jā, kad Jānis trenējās Krāslavā, 
internets un datori nebija attīstīti tik ļoti… Tas ir bēdīgi, ka 
tagad ir daži pietiekami attīstīti bērni, un pārējie no viņiem at-
paliek. Kādreiz bija pretēji: daži vājāki skolēni, bet vairākums 
- pietiekami attīstīti. 

- Basketbols, kā jau jūs sacījāt un cik arī mēs redzam 
televīzijā, ir diezgan traumatisks…

- Jā, skaitās viens no traumatiskākajiem sporta veidiem. Tas 
tāpēc, ka basketbolistam spēlē cīnoties ir atvēlēts samērā maz 
vietas, ir lieli ātrumi, augstu jālec un burtiski jālido gaisā. Bet 
tāpēc vecākiem nav jāpārdzīvo, jo bērnībā nav to ātrumu, kas 
profesionālajā sportā, bērni nelec tik augstu, viņi ir svarā vieg-
lāki, kauli mīkstāki, tāpēc nekādas lielas traumas negūst un 
visi ir veseli. Mēs jau daudz ko citu arī darām, ne tikai basket-
bolu spēlējam. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga

PAR BASKETBOLU UN NE TIKAI!  
Sporta aktivitātes ir ne tikai viens no labas veselības stūrakmeņiem, bet arī veids, kā interesanti 

un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Novada sporta organizators, basketbola kluba „Krāslava” valdes 
priekšsēdētājs un basketbola treneris Raitis Timma tieši ar to nodarbojas, lai vairāk cilvēku spor-
totu.



6
izglītībasenioru sleja

SENIORU SKOLAS JAUNUMI 
Senioru skolā nodarbības tiek organizētas katru ceturtdienu. Maijā se-

niori devās tradicionālajā pastaigā, 
kā arī piedalījās divās izzinošās no-
darbībās. 

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs uzaicināja seniorus uz lek-
ciju par galveno baltkrievu virtuves 
produktu - kartupeļiem. Nodarbība 
noritēja muzeja telpās, kur izvie-
tota ekspozīcija par mūsu reģiona 
kulināro mantojumu - „Pie viena 
galda”. Izrādās, Latvijā tiek audzē-
tas vairāk nekā 15 šī tautā iecienītā 
sakņu dārzeņa šķirņu. Kartupelis ir 
gan lauksaimniecības kultūra, gan 
daudzu populāro ēdienu sastāvda-
ļa, gan dzīvesveids. Senioriem bija 
interesanti uzzināt, kā audzē kartu-
peļus citās valstīs. Paldies muzeja darbiniekam Eduardam Danovskim par 
ekskursiju šajā daudzveidīgajā un negaidīti interesantajā kartupeļu pasaulē! 

Jautrā gaisotnē noritēja ikgadējā pastaigu ekskursija uz Daugavas kreiso 
krastu, kur atrodas Priedaines skatu tornis un apskatāmi gleznainie Dauga-
vas loki. Koka skatu tornis ir 32 metrus augsts, nesen tas tika restaurēts un 
tagad atkal atvērts apmeklētājiem. Seniori ne tikai pārbaudīja savu fi zisko 
sagatavotību pirms vasaras sezonas, bet arī no sirds izšūpojās šūpolēs. 

Daudz iespaidu mūsu seniori guva, apmeklējot fotoizstādi „Kustībā” 
Krāslavas Kultūras namā. Fotogrāfi jas pārsteidza ar savu neparasto siže-
tu, jo uzmanības centrā ir mūsdienu baleta dejotāji. Taču galvenais pārstei-
gums bija kontaktimprovizācijas aktivitāte Marinas Beļajevas (Cojas) va-
dībā. Daži no klātesošajiem, kam pietika drosmes aizmirst par apmulsumu 
un izmēģināt savus spēkus šajā jaunajā dejas veidā, sajuta  un priecājās par 
 savu kustību vieglumu un dabiskumu. Seniori ir pateicīgi par šo jauno pie-
redzi un saviem neaizmirstamajiem iespaidiem! 

Tatjana Azamatova

23. maijs bija īpaša diena - trīs-
padsmito gadu pēc kārtas notika 
Zelta Zivtiņas čempionāts, un 
Krāslavas pamatskolas 6.a klases 
skolēni, izpildot visus čempionāta 
uzdevumus, tika aicināti uz fi nā-
lu. Šogad fi nālā iekļuva 540 kla-
ses, no tām180 klases pārstāvēja 
5.-6.kl. grupu. Pasākums notika 
Ropažu novada sporta kompleksā 
„333”. 

Visi skolēni, apņēmības pilni, 
priecīgi par tikšanos un jauko, 
silto laiku, piedalījās ZZČ stafe-
tēs un brīvā laika aktivitātēs, lai 
sacenstos par „Grand Prix” – ce-
ļojumu uz Budapeštu un citām 
balvām.

Bērnus pie sporta kompleksa 
ieejas sagaidīja Zī, Zē un Lācis. 
Katra komanda saņēma savu ka-
rogu, kura izveidošana bija viens 
no mājas darbiem, lai iekļūtu fi -
nālā. Katrs dalībnieks no čempio-
nāta rīkotājiem saņēma dzeltenu 
mugursomiņu ar dāvaniņu un sal-
dējumu! 

Pasākums sākās ar aizraujošu 
priekšnesumu, ko piedāvāja vie-
si no Igaunijas – zinātnes centra 
„AHHAA”. Tas bija īsts šovs, kas 
iedrošināja atklāt zinātni ar prieku!

Pienāca laiks aizraujošajām sa-
censībām, kurās arī mūsu 6.a kla-
ses komanda vēlējās parādīt sevi 
no labākās puses.

Skolēniem bija iespēja pieda-
līties astoņās galvenajās stafetēs, 

tostarp „Zelta zivtiņas” akvaparkā 
pārvarēt slidenu un slapju ūdens 
ceļu, griezt zinātnes centra „AH-
HAA” lielriteni vai atsvaidzināt 
fi zikas zināšanas, ceļot SEB uzva-
ras karogu. 

Šķēršļus pārvarēt mācīja 
„Tele2” iedvesmojošā zona „Vēl 
augstāk ar „Tele2””, „Sadales tīk-
la” stafetē varēja izcelties vislabā-
kās atmiņas īpašnieki, tika pārbau-
dīts arī kopējais komandas spēks, 
skolēnu rūpes par dabu un koman-
das prasme tikt galā ar uzdevumu. 
Komandu vienam pārstāvim bija 
iespēja vizināties kartingā. 

Savukārt Brīvo aktivitāšu zonā 
iespēju pārbaudīt zināšanas un in-
tuīciju par veselības, drošības un 
attiecību jautājumiem nodrošināja 
„Papardes zieds”. Debašu cienītā-
jus priecēja kritiskās domāšanas 
spēle „Populists”. FIZMIX telts 
aicināja uz aizraujošiem fi zikas 
eksperimentiem, un notika dau-
dzas citas ZZČ partneru sarūpē-
tas aktivitātes, kuru laikā skolēni 

varēja novērtēt savu erudīciju un 
atjautību, kā arī radošās spējas. 
Norisinājās arī jauniešu vidū po-
pulārās kendamas čempionāts, va-
rēja arī skeitot un miksēt mūziku!

ZZ čempionāta fi  nāls ir paskrē-
jis nemanot! Pēc labi padarīta 
darba mēs dalījāmies iespaidos, 
taisījām pašbildes, klausījāmies 
mūziku grupas „Bermudu divstū-
ris” izpildījumā un atveldzējāmies 
ofi ciālajā peldvietā aiz ZZ akva-
parka.

Liels paldies māmiņai un sko-
lotājai Veltai Daņiļevičai par pa-
līdzību ZZ Čempionātā! Paldies 
skolas direktorei Vijai Koncevičai 
par atbalstu un Krāslavas novada 
domei par piedāvāto transportu!

Liels paldies visai 6.a klasei par 
iesaistīšanos, lielu pašatdevi un 
atbildības izjūtu! Zī, Zē un Lācis 
jūs gaidīs nākamgad! Lai visiem 
lieliska vasara!

Jeļena Japiņa, 
Krāslavas pamatskolas 
6.a klases audzinātāja

ZELTA ZIVTIŅAS ČEMPIONĀTA 2019 FINĀLS IR NOTICIS!

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma 
(RVT) Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības jaunajās telpās audzēk-
ņi pagājušo piektdien demonstrēja 
Karjeras nedēļā paveikto gan sa-
vējiem pedagogiem, gan piesais-
tītajiem vieslektoriem no Rīgas 
- Solveigai Keisterei un Sindijai 
Dziedātājai, PICK RVT Rīgas fi -
liāles karjeras konsultantēm. 

Karjeras nedēļa noritēja Eiropas 
Savienības fondu darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba„ 8.3.5. specifi skā atbalsta mērķa 
„Uzlabot pieeju karjeras atbalstam 
izglītojamajiem vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs” ie-
tvaros. Programmu vadīja Žanna 
Drozdovska, PICK RVT Krāslavas 
fi liāles karjeras konsultante. 

Atklājot pasākumu, Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienības vadī-
tājs Aivars Andžāns vispirms ai-
cināja struktūrvienības audzēknes 
defi lēt pašu šūtajos tērpos. Priekš-
nesums tika pozitīvi novērtēts ar 
skaļiem aplausiem. Turpinājumā 

A. Andžāns sacīja, ka 1. un 2. kursa 
jaunieši karjeras nedēļā apmeklēja 
vairākus efektīvi strādājošus uzņē-
mumus novadā un kaimiņos, tikās 
ar uzņēmējiem, kas tepat, bijušajā 
rajonā, vada savu biznesu, organi-
zē darbavietas, veiksmīgi strādā, 
nebraucot projām, un pierāda, ka 
arī šeit var strādāt, veidot ģimenes 
un veiksmīgi attīstīties. Saviem 
iespaidiem dalījās paši jaunieši, 
komentējot attēlus, kas tika rādīti 
uz lielā ekrāna. Spriežot pēc foto-
grāfi jām un stāstītā, jaunieši ieguva 
pozitīvas emocijas un daudz node-
rīgas informācijas. Izrādās, vietējās 
fi rmas iet kopsolī ar laiku, vēro, kas 
notiek pasaulē, un iegādājas mūs-
dienīgas iekārtas un tehnoloģijas.

Ja nedēļas sākumā bija tikšanās 
ar uzņēmējiem, tad jau ceturtdien 
jaunieši saņēma uzdevumu pado-
māt par savu pilsētu, ko šeit var un 
ko viņi vēlas izdarīt, kādas idejas 
realizējamas. Jaunieši tās izdomā-
ja paši, bez pedagogu līdzdalības. 
Varbūt dažas ir pavisam trakas fan-

JAUNIEŠU SVAIGAIS REDZĒJUMS

tāzijas, bet varbūt par tām var pa-
domāt pragmatiski. 

Dažas meitenes uz savas ādas 
izjuta, kā strādā profesionālas mo-
deles, lai iegūtu dažas fotogrāfi jas 
žurnāla vākam. Viņas darbojās 
divas dienas no rīta līdz vakaram. 
Pēc tam viņām radās ideja par art-
objektu izvietošanu pilsētā, kur 
pilsētas iedzīvotāji un viesi varētu 
nobildēties. Jaunietes piedāvā da-
žādās pilsētas vietās uzstādīt tēr-
pus no metāla un koka, kurus var 
izveidot tehnikuma audzēkņi, kas 
studē attiecīgas profesijas. Aktuāla 
ir vietas izvēle – jaunietes to redz 
pilsētas centrā, pieaugušiem ir pla-
šāks redzējums - apdzīvot kādu ne 
tik apdzīvotu vietu, vārdu sakot, 
izklīdinot pilsētas vidē. 

Cits jauniešu piedāvājums sa-
saucas ar praksi oktobrī: meitenes 
gatavas sašūt kleitas ar noteiktiem 
parametriem, izmainīt ģērbšanās 

stilu, parūpēties par meikapu un 
frizūru, izveidot personīgo „port-
folio”. Viņas pat veikušas ekspe-
rimentu, lai saprastu, izmainījās 
pašas vai ne? Zālē sēdošie apstip-
rināja - jā.   

Puišiem tuvāki ir automobiļi un 
motocikli. Karjeras nedēļas re-
dzētā iespaidā viņi izdomāja, ka 
nākotnes sapnis varētu būt auto 
vizuālais salons. Visvienkāršākais 
piedāvājums – krāsošana, izman-
tojot aizraujošo „akvaprint” meto-
di - dekoratīva aizsargpārklājuma 
uzklāšanas tehnoloģija uz dažādām 
virsmām. Salonā piedāvātu arī auto 
vizuālo elementu nomaiņu, kas ne-
prasa lielus ieguldījumus, un to var 
viegli pieskaņot klienta vēlmēm. 
Puiši vēlas piedāvāt arī stiklu to-
nēšanu, kas piešķirtu automašīnai 
savu stilu un karstā laikā padarītu 
salonu vēsāku. Visbeidzot rozīnīte 
– aerogrāfi ja, kas jebkuru automa-

šīnu, traktoru, motociklu var pār-
vērst mākslas darbā. 

Komentējot jauniešu ieceri, A. 
Andžāns sacīja, ka mūsu novadā 
ir lauksaimnieki, kas gatavi pie-
dāvāt savu traktortehniku šādam 
mērķim. Smagās traktorpiekabes 
patiesībā ir milzīgas sienas, kur var 
izpausties. Auto-spa saloniem ir 
nākotne, pie tā jāstrādā.

Bet vispārgalvīgākā jauniešu 
ideja ir Daugavā uz salas uzbūvēt 
koka kuģi. Idejas realizācijai būtu 
nepieciešams izbūvēt zemūdens 
betona konstrukcijas un tiltiņu, pa 
kuru nokļūt līdz jaunajam aktīvas 
atpūtas objektam. Ideja skaista, bet 
atduras pret tehniskā risinājuma 
jautājumiem, un maz ticams, ka at-
tiecīgie dienesti dos atļauju kaut ko 
būvēt salā, kur mīt putnu kolonijas. 

Juris Roga

  Iniciatīvas „Latvijas skolas 
soma” ietvaros Robežnieku pa-
matskolas 4. un 5. klases skolēni 
turpināja iepazīt dzimtā un kaimi-
ņu novada interesantas vietas. 13. 
maijā 14 skolēni kopā ar klašu au-
dzinātājām devās izzinošā ekskur-
sijā uz Naujenes Novadpētniecības 
muzeju, kurā apskatīja tēlnieces 
Valentīnas Zeiles mākslas darbu 
ekspozīciju, uzzināja par iepriekšē-
jā gadsimta latviešu sadzīves intere-
santiem faktiem, kā arī pilnveidoja 
savas zināšanas par putniem, dzīv-
niekiem un kukaiņiem Dabas infor-
mācijas centrā. Skolēni darbojās arī 

praktiski – bērniem bija piedāvāta 
radoša darbnīca.

 Otro mūsu ekskursijas apskates 
objektu ar lielāko interesi gaidīja 
zēni, jo tā bija Daugavpils skrošu 
rūpnīca. Jautra gida joki un nopietns 
stāstījums par skrošu ražošanas 
procesuб kā arī rūpnīcas šautuves 
apmeklēšana ar iespēju izšaut pa 
mērķi izraisīja patiesu interesi.

Atpakaļceļā apmeklējām atpūtas 
parku „Stalkers”, kas pārsteidza ar 
savu iekārtojumu un brīnišķīgajiem 
dabas skatiem. Pēc pusdienu pār-
traukuma bērni izklaidējās spēļu 
laukumā un, izdarot vairākas fotog-

rāfi jas, devās uz Krāslavu, kur viņus 
gaidīja nākamais apskates objekts 
– Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs. Pēc skolēnu atziņām muze-
jā bija daudz kas interesants, tomēr 
vislabāk viņiem iepatikās ekspo-
zīcija „Pi vīna golda”, jo tā deva 
iespēju ne tikai uzzināt par dažādu 
tautu virtuvi, bet pašiem piedalīties 
nacionālo recepšu veidošanā uz in-
teraktīvā ekrā

Noguruši, bet gandarīti atgriezā-
mies mājās. Runājām, apspriedām, 
vērtējām. Mums izdevās! Paldies 
tev, „Latvijas skolas soma”!

Ilona Beitāne-Špaka,       
Robežnieku pamatskolas

 5. klases audzinātāja

SKOLĒNI TURPINA IEPAZĪT INTERESANTAS VIETAS
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Agrā un drēgnā maija rītā 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8.a un 
10.b klases skolēni devās izzinošā 
mācību ekskursijā uz Rīgu. Patei-
coties iniciatīvai „Latvijas skolas 
soma”, skolēniem bija iespēja ap-
meklēt nodarbības Dekoratīvās 
mākslas un dizaina muzejā, Meln-
galvju namā un apskatīt Rīgu no 
putna lidojuma, apmeklējot Rīgas 
radio un televīzijas torni.

Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzejā 10. klases skolēni saisto-
šā veidā iepazina dizainu un laik-
metīgo mākslu, aplūkojot dizaina 
paraugus muzeja ekspozīcijā un 
veicot praktisku uzdevumu gru-
pās, lai izveidotu savu priekšmeta 
dizaina paraugu. Lielu interesi un 
pārdomas skolēnos izraisīja slave-
nās poļu mākslinieces Magdalēnas 
Abakanovičas tekstila un tēlniecī-
bas darbu izstāde. Izstādē varēja 
aplūkot lielformāta telpiskās tek-

stilijas un skulptūru grupas, kurās 
māksliniece intensīvi eksperimentē 
ar materiāliem, formu, faktūrām, 
dumpīgi pretojoties iekļaušanai kā-
dos noteiktos rāmjos, stilos vai vir-
zienos. 8. klases skolēniem bija ie-
spēja darboties, iepazīstot dažādus 
mākslas darbus, aplūkojot vairākas 
muzeja ekspozīcijas un veicot prak-
tisku uzdevumu. Skolēni piedalījās 
mācību nodarbībā „Atklāj mākslas 
darbu”, kuras laikā varēja radoši 
izpausties, veidojot kompozīciju 
skices no dažādiem materiāliem 
(stikls, tekstils /gobelēns, koks) par 
piedāvātajām tēmām (durvis, kos-
moss, deja, puķu pārdevēja). Pēc 
savu darbu prezentācijas skolēni 
aplūkoja mākslas darbu oriģinālus, 
atklājot dažādās mākslinieciskās 
izpausmes iespējas.

Melngalvju namā skolēnus sagai-
dīja greznos tērpos tērpušies gidi, 
visiem bija iespēja izzināt noslēpu-

mainos viduslaiku pagrabus un Meln-
galvju brālības leģendas, uzlaikot 
bruņinieka tērpu un sajust aristokrātu 
šarmu greznajās svētku zālēs, ku-
rās četrus gadus atradās arī Latvijas 
Valsts prezidenta darba telpas. Īpašu 
iespaidu uz skolēniem atstāja vērienī-
gā sudraba lietu kolekcija.

 Dodoties mājup, mēs visi ap-
meklējām Rīgas radio un televī-
zijas torni, kurš ir 368 m augsts, 
lai aplūkotu mūsu galvaspilsētu 
no putna lidojuma augstuma. Mēs 
bijām vieni no pēdējiem apmeklē-
tājiem, kuriem bija iespēja aplūkot 
torni no iekšpuses, jo no maija mē-
neša LVRTC ir uzsācis vērienīgu 
torņa rekonstrukcijas projektu, 
kura mērķis ir panākt, lai TV tornis 
un tam pieguļošā teritorija  kļūtu 
par mūsdienīgu pilsētvides sa-
stāvdaļu. Laiks paskrēja nemanot, 
atpakaļceļā uz mājām skolēni da-
lījās ar pozitīviem iespaidiem par 
mācību braucienu. Tā bija lieliska 
iespēja iegūt jaunas zināšanas un 
iespaidus mācību procesā. 

KVG

ĢIMNĀZISTI IEPAZĪST
 VĒSTURI UN MĀKSLU  

VASARAS IESKANDINĀŠANAS 
SVĒTKI KRĀSLAVAS PILS PARKĀ
23. maijā Krāslavas pils parka kompleksā notika Latviešu valodas 

aģentūras atbalstītā sadarbības projekta „Pieredzes apmaiņas un sadar-
bības veicināšanas pasākumi starp skolām” Krāslavas pamatskolas un 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” noslēguma pasākums. Projekta mēr-
ķis: sekmēt Krāslavas bērnu un jauniešu vidū latviešu valodas apgu-
vi, paplašināt priekšstatus par dzimtās pilsētas vēsturi un kultūras ob-
jektiem, pilnveidot Krāslavas pirmsskolas un sākumskolas pedagogu 
sadarbību un pieredzes apmaiņu latviešu valodas lietojuma kvalitātes 
uzlabošanā ikdienā lingvistiski neviendabīgā vidē, kā arī veicināt pēc-
tecības nodrošināšanu un ilgtspējīgu sadarbību starp Krāslavas pirms-
skolas izglītības un pamatskolas iestādēm. 

Projekta laikā tika īstenoti trīs pieredzes apmaiņas un sadarbības vei-
cināšanas pasākumi: metodiskā diena, radošā darbnīca un svētku diena. 

Projektā aktīvi darbojās 10 pirmsskolas un 10 skolas pedagogi, sā-
kumskolas 1.-2. un 4. klašu skolēni un pirmsskolas vecuma bērni. 
Noslēguma pasākumā „Vasaras ieskandināšanas svētki Krāslavas pils 
parkā” bērniem vajadzēja iepazīt Krāslavas pils teritoriju un objektus, 
pārvietojoties Krāslavas pils parka apvidū ar kartes palīdzību. Pie katra 
objekta bērniem saprotāmā līmenī tika pasniegta vēstures informācija 
un piedāvāti daudzveidīgi uzdevumi. Bērni aktīvi darbojās, gāja latvie-
šu tautas rotaļās, salika Krāslavas foto attēlu puzles, parakstīja Krāsla-
vas atklātnītes, veidoja kopīgus ziedu vainagus, vizinājās no piepūšāmā 
kalna u.c. Pavisam kopā katra komanda iepazinās ar 10 Krāslavas parka 
objektiem. 

Visjautrākais posms bija pie TIC ēkas - piepūšamais kalns. Šeit bērni 
nosauca vairākus Krāslavas „kalnus”: Teātra kalns, Šokolādes kalns, 
Karnicka kalns. Visi ar azartu izmēģināja savus spēkus un rāpjās kal-
nam virsū. Arī bērni izdomāja interesantus piepūšāmā kalna nosauku-
mus: Skolas kalns, Parka kalns, Stikla kalns, Bērnu kalns, Skaistais 
kalns, Krāslavas kalns, Tices kalns u.c. Pasākuma noslēgumā katra ko-
manda uzstājās ar savu koncerta priekšnesumu, saņēma diplomus un 
pārsteiguma balvas. 

Paldies Krāslavas pamatskolas pedagogiem un skolēniem, Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis”  pedagogiem un bērniem par par izrādīto interesi 
un aktīvu piedalīšanos skolu sadarbības projektā un Vasaras ieskandi-
nāšanas svētkos Krāslavas pils parkā! Paldies Krāslavas TIC, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja, Krāslavas pils kompleksa darbiniekiem 
par atbalstu svētku pasākuma realizēšanā. 

* Projekts tika realizēts ar Latviešu valodas aģentūras atbalstu Eiro-
pas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 
8.3.1. specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt kompetenču pieejā balstītu 
vispārējās izglītības saturu” 8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā 
balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta 
Nr. 8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” 6.9. apakš-
darbības „Atbalsta pasākumi pedagogiem, īstenojot mācību saturu 
lingvistiski neviendabīgā vidē” ietvaros. 

Jeļena Vorošilova, 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” un Krāslavas pamatskolas 

2. maijā Krāslavas pamatskolas 
8. klases devās izzinošā mācību vi-
zītē uz Ķeguma HES un Baldones 
observatoriju projekta „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kom-
petenču attīstībai” (projekts Nr. 
8.3.2.2/16/I/001) mācību jomas 
„Fizikas gads” ietvarā. Mācību 
vizītes mērķi ir ar Šmita teleskopu 
veikt tiešos, gan spektrālos debess 
ķermeņu novērojumus un iepazī-
ties ar Ķeguma HES tapšanas vēs-
turi, elektrības vadāmām iekārtām, 
Ķeguma HES muzeja ekspozīcijas 
apskate.

Ķeguma HES kompleksa vecā-
kā daļa uzbūvēta no 1936. gada 
līdz 1939. gadam, kas mūsdienās 
ir aprīkota ar četriem hidroagregā-
tiem ar vertikālām „Kaplan” tipa 
turbīnām, kuru uzstādītā jauda ir 
72 megavati (MW). Bet jaunākā 
daļa aprīkota ar 3 hidroagregā-
tiem, kuru kopējā jauda ir 192 
MW. Enerģētikas muzeja pastāvī-
gā ekspozīcija „Elektroenerģētikas 
attīstība Latvijā” izveidota Latvijas 
enerģētikai ļoti zīmīgā vietā – Ķe-
gumā. Ekspozīcija sniedz ieskatu 
Latvijas enerģētikas vēstures lie-
cībās – elektroenerģijas ražoša-
nas, pārvades un sadales attīstībā, 
iepazīstinot ar Daugavas hidro-
elektrostaciju celtniecības vēsturi, 
darbību un attīstības tendencēm 
Latvijā, ar elektrolīniju būvi, elek-
tromontiera darba veikšanai nepie-
ciešamo aprīkojumu un daudz ko 

citu. Brīvdabā apskatāmi lielgaba-
rīta industriālie eksponāti – 1939. 
gadā uzstādītā Ķeguma spēkstaci-
jas turbīna, Pļaviņu HES turbīnas 
daļa, brīvgaisa komutācijas un ci-
tas tehnoloģiskās iekārtas. Izstāde 
„Elektrība dara visu” veidota kā at-
skats 20. gadsimtā, iepazīstinot ar 
Latvijā mājsaimniecībās lietotajām 
elektroierīcēm, radot pilnīgāku 
priekšstatu par pagātni un atklājot 
stāstus par elektroenerģijas daudz-
pusīgo izmantošanu.

Baldones tuvumā, meža ielokā 
atrodas Baldones Šmita teleskops, 
kas ir unikāls liela redzeslauka ins-
truments, lielākais Baltijā un div-
padsmitais lielākais šādas sistēmas 
teleskops pasaulē. Teleskops ir 
paredzēts gan tiešajiem, gan spekt-
rālajiem debess ķermeņu novēro-
jumiem. Baldones observatorija ir 
vienīgā profesionālā observatorija 
Latvijā, kur nodarbojas ar novēro-
jumiem optiskajā diapazonā. Bal-
dones astrofi zikas observatorija ir 
valsts nozīmes zinātnes objekts, 
kas atrodas 80 m virs jūras līmeņa. 
Ar Observatorijas galveno astrono-
misko instrumentu – Šmita sistē-
mas teleskopu vairāk nekā 40 gadu 
darbības iegūts vairāk nekā 25000 
astrouzņēmumu, un observatorijas 
pētnieki ir atklājuši vairāk nekā 
40 asteroīdus. 2011. gadā 274084. 
atklātais asteroīds tika nosaukts 
Baldones vārdā. Asteroīds 274084 
Baldone ir pirmā mazā planēta, kas 

atklāta tieši Latvijā, bet 15. mazā 
planēta, kuras nosaukums saistās 
ar Latviju. 

Baldones observatorijā ļoti ra-
doši pētījām, eksperimentējām un 
darbojāmies. Planetārija ekskursijā 
„Skaiti zvaigznes, neskaiti laiku!” 
mums bija aizraujoša ekskursija 
gida pavadībā, kur mēs aizceļojām 
kosmosa tālēs, palūkojāmies uz 
Saules sistēmas planētām tuvplā-
nā, izzinājām naksnīgā Visuma no-
slēpumus un vērojām teleskopu un 
tā paviljona kupolu kustībā. Šāda 
ceļošana ir iespējama, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas un pieslēgu-
mus, lai iegūtu reālu debess attēlu 
uz paviljona kupola ar 10 000 reižu 
lielu palielinājumu, kādu nav ie-
spējams iegūt nevienā Zemes tele-
skopā.  Radoši darbojāmies meis-
tarklasē „Kosmiskās ziepes”. Ļoti 
jautrā un radošā gaisotnē izveido-
jām īpašas, neparastas ziepes, kas 
slēpa sevī gabaliņu no kosmosa. 
Paši veicām aizraujošus fi zikas 
un ķīmijas eksperimentus „Zaļie 
brīnumi”, kur varējām paši vei-
dot: ķīmijas salūtu, putu vulkānus, 
krāsainus šķīdumus un liesmas 
u.c. Uzzinājām, kādas sastāvdaļas 
tiek izmantotas sulās un saldinātos 
gāzētos dzērienos, atkārtojām ķī-
mijas un fi zikas tematus atraktīvā 
veidā. Viss vienkāršais ir ģeniāls!

Skolotājas 
Silva Skride un
Daiga Kušnire

8.KLASES PĒTA KOSMOSU

Anžela Semjonova, autores foto

UZSMAIDIET
 APKĀRTĒJIEM!

 Pavasaris – tas ir ne tikai gaišā-
kais un spilgtākais gada periods. 
Pavasaris – tas ir dvēseles stāvok-
lis. Pavasarīgs noskaņojums dāvā 
mums daudz jauku emociju un pa-
tīkamu brīžu, ko gribas vienkārši 
izbaudīt. 

Pavasarī mums visiem jābūt la-
bam garastāvoklim. Pareizāk sakot 
- visiem gribas, lai tas būtu priecīgs, 
sapņains, pacilāts vienkārši tāpēc, 
ka ir iestājies pavasaris. 

Un arī nav iespējams nepasmai-
dīt, skatoties uz spilgtiem zaļu-
miem, plaukstošiem pumpuriem, 

augiem puķu dobēs un pilsētas 
trokšņu fonā sadzirdēt, kā no de-
besīm atskan atlidojušo gājputnu 
klaigas. 

Sagaidot visu paaudžu iemīļo-
tākos un gaišākos pavasara svēt-
kus, Varavīksnes vidusskolā notika 
koncerts par godu māmiņām un 
vecmāmiņām. 1. - 4. klašu deju un 
vokālo kolektīvu dalībnieki uzdāvi-
nāja mīļajiem viesiem savu mākslu 
un radīja saulainu un pavasarīgu 
noskaņojumu. Bērni ļoti centās, un 
viņiem viss izdevās. Vispateicīgā-
kie skatītāji – tās ir mūsu māmiņas. 
Labestība, maigums un māmiņas 
smaids nodrošināja šo pavasarīgo 
noskaņojumu, kas padara mūs par 

vislaimīgākajiem cilvēkiem. 
Mūsu vecmāmiņas.... Tieši viņas 

ar savu siltumu un mīļumu māca 
mūs vienmēr būt laipniem un iejū-
tīgiem. 

Viņām vienmēr ir laiks mazbēr-
niem, un viņas vienmēr zina, kā vi-
ņus izklaidēt, ar ko pabarot un kādu 
dziesmiņu nodziedāt, lai viņiem 
vienmēr būtu labs garastāvoklis. 

Pavasarī, līdz ar dabas pamoša-
nos, sirds atveras kaut kam jaunam, 
nezināmam. Gribas sarunāties, 
izkratīt dvēseli, dzirdēt sirsnīgus, 
maigus vārdus, smaidīt garāmgājē-
jiem un saņemt pretī viņu draudzī-
gos un labvēlīgos smaidus. 

Uzsmaidiet apkārtējiem!
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 „Ir tikai pavasaris. Smeldzīgs, 
gaišs un rāms. Kā pati aiziešana - 
tikpat netverams… “  (D.Dreika)

Vēl pirms pāris dienām Krāsla-
vas pils kompleksa stadionā ska-
nēja Sporta skolas direktora Vik-
tora Beinaroviča enerģiskā balss, 
bet 24. maija rītā mūs šokēja vēl 
neaptverama ziņa, ka viņš pēkšņi 
devies mūžībā.

Viktors piedzima un mācījās 
Krāslavā, 1979. gadā absolvēja 
Krāslavas 1. vidusskolu, skolas 
laikā aktīvi nodarbojās ar spor-
tu un savu profesionālo darbību 
saistīja ar sporta pedagoģiju. 

1983. gadā absolvēja Latvijas 
Valsts fi ziskās kultūras institūtu 
un sāka strādāt par sporta sko-
lotāju. Strādāja Krāslavas 1. vi-
dusskolā, Līvbērzes pamatskolā, 
Turkalnes pamatskolā, savukārt 
1995. gadā kļuva par Krāslavas 
rajona sporta skolas direktoru un 
treneri. 

24 gadu laikā, būdams direk-
tora amatā, Viktors Beinarovičs, 
viņa audzēkņi un sporta skolas 
kolektīvs sasniedza augstus re-
zultātus sportā. Kolēģi Viktoru 
raksturo kā vienmēr laipnu un at-
saucīgu cilvēku, kurš nevienam 
neatteica palīdzību vai atbalstu. 
Tāpat kolēģi uzsver viņa spēju 
pieņemt citu cilvēku viedokli 
un atbalstīt ikvienu argumentētu 
ideju. Tieši tāds Viktors paliks 
mūsu atmiņās un sirdīs.

Skumju brīdī noliecam galvas 
un esam kopā ar Viktora Beina-
roviča ģimeni, piederīgajiem, 
draugiem un kolēģiem.

Krāslavas novada
 Izglītības pārvalde

Novada izglītības iestāžu 
vadītāji, pedagogi

IN MEMORIAM…..
VIKTORS BEINAROVIČS 

(15.10.1960. – 24.05.2019.) 

Mēs klusi paliekam šai krastā,  
Vēji šalkos un mierinās mūs,

Bet Tava vieta, kas bija šai dzīvē,
Vienmēr mūsu atmiņās būs.

 Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krāslavas Sporta skolas direkto-
ra Viktora Beinaroviča ģimenei un tuviniekiem, viņu mūžībā aiz-
vadot.

Krāslavas novada Izglītības pārvalde, izglītības iestāžu vadītāji 

„Pasaule, kurā dzīvojām vakar, nav vairs tā pati, kurā šodien dzī-
vojam...” (A.Munte) 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krāslavas Sporta skolas direktora 
Viktora Beinaroviča ģimenei, audzēkņiem, kolēģiem un draugiem, 
viņu mūžībā aizvadot. 

 Krāslavas novada dome

14. maijā Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas meiteņu (2003.-2005. 
dzimšanas gadi) komanda pie-
dalījās Latgales novada skolēnu 
sacensībās „Jauno vieglatlētu 
kauss”, kur startēja piecās (100 
m un 800 m skrējiens, tāllēkša-
na, augstlēkšana, šķēpa mešana) 
disciplīnās un stafetē 4x100 m 
skrējienā. Ceļazīmi uz šīm sa-
censībām meitenes izcīnīja vēl 
Krāslavas un Dagdas novada sko-
lēnu sacensībās vieglatlētikā 24. 
aprīlī, kuras norisinājās Krāslavas 
pilsētas stadionā. Tieši šajā sacen-
sību dienā meitenes sāka krāt uz-
varas punktus savai komandai ar 
izcilu stafetes 4x100 m skrējienu, 
kur tika uzstādīts jauns Krāslavas 
novada skolēnu rekords meitenēm 
šajā vecuma grupā. Stafetes dalīb-
nieces – Karīna Stikute, Samanta 
Krumpāne, Katrīna Ļaksa, Danie-
la Timma šajā distancē uzrādīja 
rezultātu 53.64 sek. Sacensību 
gaitā Daniela Timma uzstādīja vēl 
vienu Krāslavas novada skolēnu 
rekordu tāllēkšanā, ar rezultātu 5 
m 12cm viņa pārliecinoši kļuva 
par labāko šo sacensību lēcēju. 
Ar labiem rezultātiem katra savā 

disciplīnā meitenes kopvērtējumā 
ierindojās pirmajā vietā un ieguva 
iespēju braukt uz Rēzekni, Latga-
les novada sacensībām.  

Jāsaka, ka Latgales novada sko-
lēnu sacensībās meitenes pārlieci-
noši tuvojās sava uzstādītā mērķa 
sasniegšanai, un sacensību dienas 
nogalē Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas komanda svinīgi tika apbalvo-
ta kopvērtējumā par pirmo vietu, 
kā arī ar balvām individuālajās 
disciplīnās. Komandas sasniegu-
mi:

Stafetes skrējiens 4x100m – 
1.vieta (54,69 sek.), augstlēkšanā 
– Daniela Timma ieguva 1.vietu 
(1 m 55 cm), bet Katrīna Ļaksa 
ierindojās otrajā vietā (1 m 50 

cm). Tāllēkšanā - Daniela pār-
liecinoši bija pirmā (5 m 03 cm) 
un Katrīna ieguva trešo rezultātu 
(4 m 50 cm). Izturības skrējienā 
Evelīna Sitnika ierindojās piek-
tajā pozīcijā (2:47,06), 100 m 
skrējienā – Amīna Soskova un Sa-
manta Krumpāne ierindojās otrajā 
(13.90 sek.) un trešajā vietā(13,99 
sek.). Šķēpa mešanā 400 gr Amī-
na bija ceturtā (23 m 30 cm). 

Apsveicam mūsu KVĢ meiteņu 
komandu un novēlam arī turpmāk 
labus startus!

Natālija Raudive, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 sporta skolotāja 

JAUNO VIEGLATLĒTU KAUSU
 IZCĪNA ĢIMNĀZIJAS MEITENES  

16. maijā Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas stadionā notika futbola 
sacensības zēniem jaunākajās vecu-
ma grupās.

Starp 2007.gadā dzimušiem un 
jaunākiem zēniem spēlēja Krāsla-
vas pamatskolas komanda un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
komanda. Pārliecinošu uzvaru svi-
nēja Krāslavas pamatskolas futbo-
listi.

Starp 2005.-2006.gadā dzimu-
šiem zēniem savā starpā sacentās 
četru skolu komandas: Krāslavas 
pamatskolas, Robežnieku pamat-
skolas, Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas un Krāslavas gr. Plāteru 
v.n. Poļu pamatskola.

Krāslavas pamatskolas un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
komandas ieguva vienādu punktu 
skaitu, un uzvarētājs tika noskaid-
rots 11 m soda sitienu sērijā.  Veik-
sme un meistarība bija Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas pusē, un 

viņi arī svinēja uzvaru. Trešo vietu 
ieguva Krāslavas gr.Plāteru  v.n. 
Poļu skola.

22. maijā Krāslavas pilsētas sta-
dionā notika vieglatlētikas sacensī-
bas četrcīņā. 

Starp 2007.gadā dzimušiem un 
jaunākiem zēniem pirmo vietu iz-
cīnīja Maksims Giruckis, otro vietu 
ieguva Dmitrijs Koļesņikovs, abi 
mācās Dagdas vidusskolā un trešo 
vietu – Alekss Pavlenoks no Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas.

Meitenēm šajā vecuma grupā pir-
mo vietu izcīnīja Katrīna Kuzņeco-
va, otro vietu ieguva Undīne Kro-
māne, abas sportistes no Dagdas 
vidusskolas. Trešajā vietā ierindojās 
Valērija Burceva no Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas.

Starp 2005.-2006.gadā dzimu-
šiem zēniem pirmo vietu ieguva 
Valerijs Čurģelis no Krāslavas Va-

ravīksnes vidusskolas, otro vietu 
–Vadims Strazdiņš un trešajā vietā 
ierindojās Samuels Zariņš, abi zēni 
no Dagdas vidusskolas.

Meitenēm šajā vecuma grupā 
pirmo vietu izcīnīja Terēza Podja-
va no Krāslavas pamatskolas, otro 
vietu ieguva Amīna Soskova un tre-
šo Viktorija Zuboviča, abas Sporta 
skolas audzēknes.

Starp skolām C vecuma grupā zē-
niem pirmo vietu ieguva Dagdas vi-
dusskola, otro - Krāslavas Varavīks-
nes vidusskola un trešo - Krāslavas 
pamatskola. Meitenēm šajā vecuma 
grupā pirmo vietu izcīnīja Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola, otro 
vietu ieguva Dagdas vidusskola un 
trešo - Krāslavas pamatskola.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe   

SKOLĒNU STARTI MAIJĀ

18.-19.maijā Jelgavas novada Za-
ļenieku pagasta Pūteļu karjerā noti-
ka Latvijas skolēnu 72. spartakiāde 
sporta tūrismā, kurā dalību ņēma arī 
Krāslavas BJC sporta tūrisma pul-
ciņa „SapSan” dalībnieki. Pirmajā 
dienā notika komandu kombinētais 
tūrisma pārgājiens, kur B grupas 
komanda ieguva 1.vietu. Tajā pašā 
dienā notika arī sacensības indivi-
duālā tūrisma tehnikā.  

D grupā Aleksam Pavlenokam 3.
vieta, Karīnai Pleiko Ižikai 1.vie-
ta, Samantai Berestņevai 2.vieta. C 
grupā 2.vieta Maksimam Berestņe-
vam, 3.vieta Ņikitam Pakam. B gru-
pā 3.vieta Dmitrijam Berestņevam, 

2.vieta Evitai Mažutai, 3.vieta Di-
ānai Smertjevai. P grupā 2.vieta Ha-
roldam Kavinskim. 

Otrajā dienā notika sacensības 
komandu tūrisma tehnikā (leģen-
da), kur B grupas komanda ieguva 
2.vietu, tajā pašā dienā notika sa-
censības komandu tūrisma tehnikā, 
kur B grupas komandai 3.vieta. 
Kopvērtējumā B grupas komandai 
(Dmitrijs Berestņevs, Diāna Smert-
jeva, Evita Mažuta, Arnis Šidlovs-
kis) 2.vieta.

Paldies Krāslavas novada domei 
par piešķirto transportu.

Harolds Kavinskis, 
sporta tūrisma treneris

72.SPARTAKIĀDE SPORTA TŪRISMĀ

 Darbam tehnikas veikalā ir vaja-
dzīgs atbildīgs, komunikabls pārde-
vējs. T. 29482981.

 Pārdodu divas kazas un āzi. 
Cena - 50 eiro. T. 28724619.

 Pārdod 2-istabu privatizētu dzī-
vokli (istabas izolētas), 4.  stāvs, 
Krāslavā. Saulainā puse.  Bez 
balkona. Vajadzīgs remonts.  Т. 
28724619.

 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir 
pieredze. T. 26290911.

 Pārdod māju Jaunatnes iela 12. 
Cena - 27 000 eiro. T. 22496204, 
29935078. 

 Pārdod vieglās automašīnas 
piekabi „Belaz” (2005. g.) ar do-
kumentiem, komplektā – tents (bez 
tehniskās apskates), 4 riteņi. T. 
26068674. 

 Pārdod bērnu ratiņus (3-1), 
staiguļus un lēkājamās šūpoles. T. 

29636140. 
 Pērk moto-velo tehniku un re-

zerves daļas. Mopēdus „Gauja”, 
„Rīga”, „Delta”, motociklus „Java”, 
„Iž”, „M” un dažādus blakusvāģus. 
T. 22433510. 

 Pērk senlietas - fi gūriņas, vāzes, 
šķīvjus  – Rīga, Latvija, Kuzņeco-
va fabrika, cara laika monētas, (1 
rublis, 50 kap., 25 kap.), koka un 
metāla ikonas, svētbildes, lampādes 
(pie svētbildes), zobenus, ordeņus, 
karavīru fotogrāfi jas. T. 22433510. 

 Pārdod automašīnu „Audi 100”, 
1985., TA līdz 05.20. Cena – pēc 
vienošanās. T. 26774437. 

 Izīrē 2-istabu dzīvokli Rīgā. T. 
255356114. 

 Pārdod skolēna darba vietas 
komplektu (galds, skapis, plaukti). 
Lēti. T. 29691793.

 Pārdodu māju Jaunātnes ielā 
12. Cena 27000 eiro. T.22496204, 
29935078.

 Auto datordiagnostika un re-

monts. T.27745005. 
 Pērkam, norakstām-likvidējam 

automašīnas, pārdodam auto rezer-
ves daļas. T. 29421325, 29361958. 

 Meklēju darbu. Zāģēju un skal-
du malku. T. 28471484.

 Pārdod lietotus: velosipēdu, 
elektroērģeles, mēbeles un sadzīves 
tehniku (no Vācijas). T. 22053960. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Jebkuras sarežģītības auto-
mobiļu ritošās daļas remonts. T. 
29413904.

sludinājumi


