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Šī gada 29. septembrī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrija Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzejā rīkoja 
Eiropas Savienības Strukturā-
lo un investīciju fondu Interreg 
programmu 2014.–2020. gadu 
perioda noslēguma pasākumu.

Katras Interreg programmas 
vadošā iestāde nominēja vienu 
programmas partneri no Latvijas 
atzinības un balvas saņemšanai 
par veiksmīgu darbu program-
mas projektu īstenošanā un prog-
rammas vērtību popularizēšanā.

Svinīgajā pasākumā vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstī-
bas ministra Artūra Toma Pleša 
parakstītus atzinības rakstus un 
piemiņas dāvanas saņēma Bal-
vu, Krāslavas, Valkas, Alūksnes 
un Jelgavas novadu pašvaldības, 
Rīgas valstspilsēta, Vidzemes 
plānošanas reģions, biedrība 
„Baltijas Vides Forums”, Lat-
vijas Lauku tūrisma asociācija 
„Lauku ceļotājs” un „Vidze-
mes tūrisma asociācija”, kā arī 
Krāslavas novada Aleksandro-
vas pamatskola.

Krāslavas novada pašvaldī-
ba tika atzīta par labāko ārējās 
programmas īstenošanā. Šajā 
programmā pašvaldība kā va-

došais partneris īstenoja divus 
projektus. Projekts „ENJOY 
BEING TOGETHER” veicināja 
sociālas sfēras attīstību, tai skai-
tā Multi-sensora centra izveidi 
Krāslavā, bet īpaši tika atzīmēts 
un novērtēts projekts „Kulinā-
rā mantojuma un tradicionālo 
amatniecības prasmju saglabāša-
na un popularizēšana” (BELLA 
CULTURE). Projekta īstenoša-
nas rezultātā lielākais pienesums 
Krāslavai ir Amatniecības centra 
izveide Krāslavas pils komplek-
sa staļļos.

Savukārt Aleksandrovas pa-

matskola, kas atrodas Krāslavas 
novada Konstantinovas pagastā, 
tika atzīta par labāko Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmā, īstenojot projektu 
„Relaksējoši-attīstošās vides iz-
veide Latvijas un Lietuvas bēr-
niem ar attīstības traucējumiem, 
dzīves kvalitātes uzlabošanai”.

Apbalvošanas pasākumā 
Krāslavas novada pašvaldību 
pārstāvēja Attīstības nodaļas va-
dītāja Ināra Dzalbe, Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas 
centra (TIC) vadītāja un projek-
ta „BELLA CULTURE” autore 

Tatjana Kozačuka, Krāslavas 
novada TIC speciāliste, projekta 
„ENJOY BEING TOGETHER” 
autore un vadītāja Edīte Luk-
ša un protokola speciāliste Ieva 
Dzirkale. Aleksandrovas pamat-
skolu pārstāvēja skolas direktore 
Anita Malinovska.

Interreg projekti sniedz nozī-
mīgu ieguldījumu tūrisma, vi-
des, kultūras, uzņēmējdarbības, 
inovāciju, izglītības, sociālajā 
un institūciju starptautiskās ka-
pacitātes stiprināšanas jomās.

Foto: Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA – VIENA NO LABĀKAJIEM 
INTERREG PROGRAMMAS PROJEKTU 

ĪSTENOTĀJIEM LATVIJĀ
Septembrī piekto gadu pēc kārtas 

Latvijā norisinājās „Pasaules talka” 
un tāpat kā iepriekš Pasaules talkas 
ietvaros tika veidoti Laimes koku 
parki, lai labiekārtotu un apzaļu-
motu apdzīvotās teritorijas, radītu 
cilvēkiem vietu koku stādīšanai, kā 
arī sniegtu  ieguldījumu Latvijas un 
pasaules ekosistēmas līdzsvara at-
jaunošanā.

Šogad valstī tapa trīs Laimes koku 
parki, viens no tādiem tika ierīkots 
13. oktobrī Krāslavā. Par parka at-
rašanās vietu tika izvēlēta teritorija 
pie daudzdzīvokļu ēkām: Raiņa 
iela, daļa no Raiņa ielas un daļa no 
Baznīcas ielas ar kopējo platību 0,6 
hektāri. 

Izvēloties stādus, priekšroka tika 
dota dažādiem krūmājiem, kas prie-
cētu ar daudzveidību un harmoniju. 
Kopumā tika iestādītas: 12 bārbeles, 
20 klinšrozītes, 20 spirejas, deviņi 
fi ziokarpi, četri kadiķi.

Laimes koku parka plānu izvei-
doja Nekustamā īpašuma un infra-
struktūras pārvaldības nodaļas va-
dītāja Viktorija Lene un dārzniece 
Marija Akermane, kura piedalījās 
parka stādīšanā kopā ar Krāslavas 
novada pašvaldības aģentūras „Lab-
iekārtošana K” lietvedi Mariju Kiz-
jalo un vairākiem krāslaviešiem. 

Juris Roga

KRĀSLAVĀ 
TAPIS LAIMES 
KOKU PARKS

Anatola  Kauškaļa foto



2
AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

Sakarā ar energoresursu cenu 
kāpumu un pirts apmeklējuma 
skaita straujo samazināšanos no 
2022. gada novembra par 25% 
tiek paaugstināti pirts tarifi  un 
izmainīts pirts darba grafi ks. No 

2022. gada novembra pirts strādās 
vienu reizi divās nedējās. Šogad 
pirts strādās 12. un 26. novem-
brī, 10. decembrī un 23. decembrī 
(piektdiena) .

SIA „Krāslavas slimnīca”

PAZIŅOJUMS

2022. gada 29. septembrī 
Krāslavas novada pašvaldības 
dome pieņēma lēmumu Nr. 1170 
„Par Krāslavas novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu”.

Plānojuma izstrāde uzsākta ar 
mērķi izstrādāt vienotu plānošanas 
dokumentu Krāslavas novadam, 
kas būtu balstīts uz esošajiem te-
ritorijas plānojumiem un jauno 
Krāslavas novada ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģiju 2022.-2037. ga-
dam, ņemot vērā iesaistīto pušu 
intereses un nākotnes ieceres.

Izstrādājot jaunu teritorijas plā-
nojumu, ir iespējams mainīt īpa-
šumu atļauto izmantošanas veidu, 

funkcionālo zonējumu, apbūves 
noteikumu nosacījumus, tāpēc 
aicinām visus interesentus iesais-
tīties plānošanas procesā, līdz šī 
gada 30. decembrim sniedzot kon-

krētus rakstiskus priekšlikumus 
teritorijas plānojuma izstrādei sa-
vos nekustamajos īpašumos un/ 
vai publiskajās teritorijās. 

Atbilstoši noformētus iesnie-
gumus ar norādi „Priekšlikumi 
Krāslavas novada teritorijas plā-
nojuma izstrādei” un tajos minētu 
konkrētu zemes vienības kadastra 
numuru un/vai objekta nosauku-
mu, adresi, ierosināmās atļautās 
izmantošanas aprakstu un izmai-

ņu pamatojumu lūgums iesniegt 
Krāslavas novada pašvaldībā 
(e-pastā: dome@kraslava.lv vai 
klātienē Rīgas ielā 51, Krāslavā), 
Vienotajā klientu apkalpošanas 
centrā Dagdā (Alejas ielā 4, Dag-
dā), tuvākajā pagasta pārvaldē vai 
kā e-iesniegumu www.latvija.lv). 
Fizisko personu  dati tiks izmanto-
ti un apstrādāti normatīvajos aktos 
noteiktā kārtībā.

Ar šobrīd spēkā esošajiem 
Krāslavas novada, Dagdas novada 
un Aglonas novada teritorijas plā-
nojumiem var iepazīties Krāsla-
vas novada pašvaldības  tīmekļ-
vietnē https://www.kraslava.lv/lv/
attistiba/teritorijas-planojums un 
ĢeoLatvija.lv platformā.

Ar izstrādāto teritorijas plāno-
juma redakciju būs iespējamas 
iepazīties, kā arī izteikt savu vie-
dokli dokumenta publiskās ap-
spriešanas laikā, par kuras norisi 
tiks sniegta papildu informācija 
pašvaldības tīmekļvietnes www.
kraslava.lv sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība”.

Jautājumu un neskaidrību gadī-
jumā lūgums sazināties ar Krāsla-
vas novada pašvaldības Attīstības 
nodaļas vadītāju Ināru Dzalbi, 
tālr. 656 20032, e-pasts: attisti-
ba@kraslava.lv.

Apstiprināti ar Krāslavas nova-
da pašvaldības domes

2022. gada 29. septembra 
sēdes lēmumu Nr.1168 (protokols 

Nr.15, 29.§)

Noteikumi attiecas uz medī-
bu tiesību nomas piešķiršanu 
Krāslavas novada pašvaldības 
īpašumā un tiesiskajā valdījumā 
esošajās medību platībās (turp-
māk - pašvaldības medību pla-
tības) uz 5 gadiem, ja nomnieks 
nevēlas slēgt līgumu uz īsāku 
termiņu.

Par medību tiesību nomu jā-
maksā nomas maksa 0,20 EUR 
apmērā gadā par vienu ha, neies-
kaitot PVN. Nomas maksa par 
kārtējo gadu jāmaksā divos vie-
nādos maksājumos - līdz kārtējā 
gada 15. martam un 15. septem-
brim.

Medību tiesību nomas pirmtie-
sība pašvaldības medību platībās 
ir, ievērojot šādu prioritāro secī-
bu: 

medību kolektīvam, kura me-
dību iecirknis ir reģistrēts Valsts 
meža dienesta datu bāzē un tas 
neatrodas tālāk par 100 metriem 
no pašvaldības medību platības;

medību kolektīvam, kurā vai-
rāk nekā 50% biedru par savu dzī-
ves vietu ir deklarējuši Krāslavas 
novada pašvaldības administratī-
vo teritoriju, un kuram ir Valsts 
meža dienesta datu bāzē reģis-
trēts medību iecirknis Krāslavas 
novada pašvaldības administratī-
vajā teritorijā;

mednieku kolektīvam vai per-
sonai, kuram (ai) ir Valsts meža 

dienesta datu bāzē reģistrēts me-
dību iecirknis Krāslavas novada 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā;

mednieku kolektīvam, kura ju-
ridiskā adrese reģistrēta Krāsla-
vas novada pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā;

Krāslavas novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā dzīvo-
jošai personai;

Pretendentam jāiesniedz šādi 
dokumenti:

juridiskajai personai:
pieteikumu, kurā norāda no-

saukumu, reģistrācijas numuru, 
juridisko adresi, bankas rekvizī-
tus, kontakttālruni, e-pasta adresi 
(ja ir);

pārstāvja vārdu, uzvārdu un 
personas kodu, dokumentu, kas 
apliecina viņa pārstāvības tiesī-
bas, uzrādot personu apliecinošu 
dokumentu;

medību kolektīva biedru sa-
rakstu;

medību kolektīva statūtus;
pašvaldības medību platību 

(norādot kadastra apzīmējumu), 
uz kuras medību tiesību nomu 
pretendē;

pretendenta (mednieku kolek-
tīva) medību iecirknī ietilpstošo 
zemes gabalu kadastra apzīmēju-
mu sarakstu.

Fiziskajai personai:
pieteikumu, kur norāda vārdu 

un uzvārdu, personas kodu un 
deklarētās dzīvesvietas adresi;

ja personu pārstāv cita persona, 
tad pārstāvis norāda savu vārdu, 
uzvārdu un personas kodu, doku-
mentu, kas apliecina viņa pārstā-

vības tiesības, uzrādot pārstāvja 
personu apliecinošu dokumentu;

pašvaldības medību platību 
(norādot kadastra apzīmējumu), 
uz kuras medību tiesību nomu 
pretendē;

Pretendenta medību iecirknī 
ietilpstošo zemes gabalu kadastra 
apzīmējumu sarakstu.

Atsavinot pašvaldības medību 
platības, pašvaldība 15 dienu lai-
kā informē medību kolektīvu, ar 
kuru noslēgts līgums.

Pretendentu pieteikšanās kārtī-
ba līguma slēgšanai:

pašvaldībā pie informācijas 
stenda un pašvaldības tīmekļviet-
nē tiek norādīta informācija par 
pašvaldības medību platībām, uz 
kurām kārtējā gadā beidzas medī-
bu tiesību nomas līgumi;

pretendents pašvaldības no-
teiktā termiņā iesniedz pašval-
dībā iesniegumu, norādot medī-
bu platību (-as), uz kuras (-ām) 
medību tiesību nomu pretendē, 
pievienojot 4. punktā minētos 
dokumentus;

ja pieteicies viens pretendents, 
ar to tiek slēgts līgums;

ja pieteikušies vairāki pre-
tendenti, medību tiesību nomas 
līgumu slēdz ar personu, kurai 
saskaņā ar šīs kārtības 3. punktu 
ir medību tiesību nomas pirmtie-
sība;

ja pieteikušies vairāki līdzvēr-
tīgi pretendenti – notiek izsole.

Izsoles rīkotājs ir Krāslavas 
novada pašvaldības īpašuma at-
savināšanas un izsoļu komisija 
vai Krāslavas novada pašvaldī-
bas Dagdas pilsētas un pagastu 

apvienības Pašvaldības īpašumu 
atsavināšanas un izsoļu komisija.

Medību tiesību nomas izsoles 
sākuma cena ir šīs kārtības 2. 
punktā noteiktā nomas maksa, 
visaugstāk nosolītā cena ir nomas 
maksa par 1ha gadā.

Piedalīšanās izsolē ir brīvas 
gribas izpausme. Izsoles notei-
kumi visiem pretendentiem ir 
vienādi.

 Informācija par izsoli ne vē-
lāk kā desmit darbdienas pirms 
izsoles tiek publicēta Krāslavas 
novada pašvaldības tīmekļvietnē 
un izvietota pašvaldības adminis-
tratīvajā ēkā.

Pretendents, iesniedzot pietei-
kumu, apliecina, ka ir iepazinies 
ar izsoles norises kārtību.

Izsoles dalības maksa ir 10 
EUR. Pretendenta pienākums, 
iesniedzot dokumentus un pie-
daloties izsolē, ir ievērot izsoles 
nolikuma prasības.

Pretendentu izvērtēšana:
 līdz izsoles sākumam pašval-

dībā izvērtē pretendentu atbilstī-
bu nolikuma prasībām;

izsolē nedrīkst piedalīties pre-
tendenti, kuri nav nokārtojuši fi -
nansiālās saistības ar Krāslavas 
novada pašvaldību par medību 
tiesību nomu vai nav iesnieguši 
visus nolikuma 4. punktā minētos 
dokumentus;

pretendenti, kuri atbilst pra-
sībām, tiek reģistrēti kā medību 
nomas tiesību izsoles pretenden-
ti.

Pašvaldības vārdā medību tie-
sību nomas līgumu saskaņā ar 
Pielikumu slēdz pašvaldības iz-

pilddirektors.
Nomas tiesību pretendents des-

mit darbdienu laikā pēc izsoles 
rezultātu paziņošanas paraksta 
nomas līgumu vai rakstiski pa-
ziņo par atteikumu slēgt nomas 
līgumu. Ja iepriekš minētajā ter-
miņā pretendents līgumu nepa-
raksta un neiesniedz attiecīgu at-
teikumu, ir uzskatāms, ka nomas 
tiesību pretendents no līguma 
slēgšanas ir atteicies.

Ja nomas tiesību pretendents, 
kurš nosolīja augstāko nomas 
maksu, atsakās slēgt līgumu, ko-
misija secīgi piedāvā nomas līgu-
mu slēgt tam, kurš nosolīja nāka-
mo augstāko nomas maksu.

Noteikumi stājas spēkā ar 
2023. gada 1. janvāri.

Pārejas noteikumi:
Līdz 2022. gadam noslēgtie 

līgumi par medību tiesību iz-
nomātajām medību platībām 
bijušā Krāslavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā, Šķeltovas 
pagasta administratīvajā terito-
rijā, Grāveru pagasta adminis-
tratīvajā teritorijā un Kastuļinas 
pagasta administratīvajā terito-
rijā medību tiesību nomniekiem 
jāpārslēdz līdz 2023. gada 1. 
martam.

Noslēgtie beztermiņa līgumi 
par pašvaldības medību tiesību 
nomu jāpārslēdz uz termiņu sa-
skaņā ar noteikumu 1. punktu.

Krāslavas novada pašvaldības 
domes priekšsēdētājs                                                                                         

G.Upenieks

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOTEIKUMI 
„PAR MEDĪBU TIESĪBU NOMAS PIEŠĶIRŠANAS KĀRTĪBU KRĀSLAVAS NOVADĀ”

PAZIŅOJUMS PAR KRĀSLAVAS NOVADA 
TERITORIJAS PLĀNOJUMA IZSTRĀDES 

UZSĀKŠANU
2022. gada 16., 19. un 31. augustā 

notika Krāslavas novada pašvaldības 
Administratīvās komisijas sēdes , ku-
rās tika izskatītas četras administratī-
vo pārkāpumu lietas: 

- par Ceļu satiksmes likuma 82. 
panta otrās daļas pārkāpšanu, per-
sonai tika uzlikts naudas sods 70,00 
eiro apmērā;

- par Bērnu tiesību aizsardzības li-
kuma 78. panta pirmās daļas pārkāp-
šanu, piemērots audzinoša rakstura 
piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam 
– izteikts brīdinājums;

- par pieguļošās teritorijas savlai-
cīgu neuzkopšanu – zāles nenopļau-
šanu, fi ziskai personai tika uzlikts 
naudas sods 40,00 eiro apmērā;

- par Dzīvnieku aizsardzības liku-
ma 57. panta pārkāpšanu, personai 
tika uzlikts naudas sods 100 eiro ap-
mērā.

Administratīvās komisijas nāka-
mā sēde tiks sasaukta pēc nepiecie-
šamības Krāslavas novada pašval-
dības 20. kabinetā (Rīgas ielā 51, 
Krāslavā).

Administratīvā komisija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

Saeima šī gada 15. septembrī, 
otrajā – galīgajā - lasījumā lēma 
apturēt trīs Latvijas Republikas un 
Baltkrievijas Republikas divpusē-
jo līgumu darbību.

Pamatojoties uz šo Saeimas lē-
mumu, Krāslavas novada pašval-
dība no šī gada 10. oktobra aptur 
visas darbības, kas saistītas ar pie-
robežas teritoriju iedzīvotāju sav-

starpējo braucienu vienkāršošanu.
Līgumu darbība apturēta līdz 

brīdim, kad Baltkrievijas Repub-
lika izbeigs starptautisko tiesību 
pārkāpumus attiecībā uz Ukrainu 
un pilnībā atlīdzinās Ukrainai par 
jau izdarītajiem starptautisko tie-
sību pārkāpumiem. Plašāka infor-
mācija: www.saeima.lv.

Krāslavas novada pašvaldība

INFORMĀCIJA PIEROBEŽAS 
TERITORIJU IEDZĪVOTĀJIEM
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PROJEKTI

Šogad Dagdas jauno māmiņu 
grupa piedalījās Krāslavas nova-
da pašvaldības projektu konkur-
sā „Iedzīvotāji veido savu vidi 
2022”. Jauno māmiņu projekts 
„Inovatīvo un drošo bērnu šū-
poļu „Stārķa ligzda” uzstādīšana 
Dagdas Jauniešu iniciatīvu cen-
tra rotaļu laukumā” tika atbals-
tīts, un tā realizācijai piešķirts 
fi nansējums 1000 eiro apmērā.

Projekta gaitā tika ierīkots 
inovatīvs rotaļu komplekss 
„Stārķa ligzda” ar drošu gumijas 
segumu, kā arī visu septembra 
mēnesi notika pasākumu cikls 
„Bērnu un vecāku salidojums”. 
Pasākumu galvenās tēmas bija: 
„Droša un veselīga atpūta ro-
taļu laukumā” un „Dalos bērnu 
audzināšanas pieredzē”. Jaunais 
rotaļu laukums ir ļoti pieprasīts 
bērnu vidū. Ikdienā tur darbojas 
gan Dagdas Jauniešu iniciatīvu 
centra (JIC) apmeklētāji - bērni, 
gan ciemos nāk arī vietējā bēr-
nudārza grupas audzēkņi. 

Lai darbošanās rotaļu lauku-
mā būtu ne tikai patīkama, bet 
arī droša, brīvprātīgie jauniešu 
biedrības (JB) „Dagne” un JIC 
jaunieši radošā veidā iepazīsti-
nāja bērnus ar drošības noteiku-
miem. Savukārt projekta darba 
grupa organizēja aktivitāšu ciklu 
„Dalos bērnu audzināšanas pie-
redzē”. Omulīgā vidē notikušās 

tikšanās paplašināja jauno mā-
miņu redzesloku bērnu audzinā-
šanas jautājumos. Projekta darba 

grupa jutās īpaši gandarīta par 
to, ka vienā no tikšanās reizēm 
izdevās iesaistīt vietējo jaunieti, 
topošo psihologi, Ilonu Kuzmi-
nu. Viņa prasmīgi novadīja no-
darbību pusaudžiem par dažādu 
dzīves problēmjautājumu risinā-
šanu. 

Pasākumu cikla noslēgumā ve-
cākiem, bērniem un jauniešiem 
bija dota ļoti vērtīga iespēja - 
darbošanās mobilajā darbnīcā 
„Bērnam drošā māja”. Tās lai-
kā ekspertu vadībā, varēja iegūt 
plašu un saprotamu skaidrojumu 
par mājas vidē biežāk sastopa-
miem traumu veidiem un riska 

faktoru novēršanas iespējām, kā 
arī iegūt svarīgu informāciju - 
praktiskos padomus palīdzības 

sniegšanā un ieteikumus bērnam 
droša mājokļa iekārtošanā. 

Projekta īstenošanas gaitā ra-
dās arī dažas problēmsituācijas, 
bet zinošu un atsaucīgu cilvēku 
klātbūtne palīdzēja tās veiksmī-
gi risināt. Projekta darba grupa 
pārliecināta, ka galarezultāts 
patiesi mudina mūsu bērnus un 
jauniešus aktīvai un drošai āra 
atpūtai, vairo bērnu un vecāku 
kopā darbošanās prieku un rada 
vēlmi padarīt savu un tuvāko cil-
vēku dzīvi laimīgāku!

Kristīne Ozoliņa, 
projekta vadītāja

Autores foto

INOVATĪVS UN DROŠS BĒRNU ROTAĻU 
KOMPLEKSS „STĀRĶA LIGZDA” DAGDĀ

Krāslavas novada pašvaldības 
izsludinātajā projektu konkursā „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi 2022” tika 
atbalstīts projekts „PII „Pīlādzītis” 
10. grupas laukuma un nojumes 
labiekārtošana daudzfunkcionālai 
pielietošanai”. Projektu fi nansēja 
Krāslavas novada pašvaldība, un 
10% līdzfi nansējumu nodrošināja 
projektu pieteicēji nereģistrētā ie-
dzīvotāju grupa - PII „Pīlādzītis” 
10. grupa, kurā apvienojās attiecīgās 
grupas audzēkņu pedagogi un vecā-
ki. Visi projekta pieteicēji ir Krāsla-
vas pilsētas vai novada iedzīvotāji, 
kas pārstāv dažādu profesiju spektru.

Uzsākot realizēt projektu, nere-
ģistrētā iedzīvotāju grupa, veidoja 
pārrunas, kur tika izrunāts detalizēts 
darbības plāns, tika izveidota skice 
un iztēlota projekta vīzija, darba gai-

tā projekta dalībniekiem radās idejas, 
priekšlikumi, kurus mēs kopīgiem 
spēkiem īstenojām.

Projekta realizēšanas laikā notika 
savstarpējās pārrunas, diskusijas, 
ierosinājumu apspriede veiksmīgai 
projekta īstenošanai, kā arī kopīgi 
tika veikta smilšu kastes rekons-
trukcija, līdzsvara un šķēršļu trases 
ierīkošana, koka autobusa kons-
trukcijas izveide, āra tāfeles atjau-
nošana, nojumes sienu nokrāsoša-
na un dekorēšana, aktivitāšu dēļa 
izgatavošana un ierīkošana, grīdas 
nokrāsošana un dekorēšana, metāla 
stieņu izgatavošana un uzstādīšana, 
šūpoles izgatavošana un ierīkošana. 

Tādējādi kopīgiem spēkiem tika īs-
tenoti gan krāsošanas darbi, gan dēļu 
apstrādāšana, dēļu ēvelēšana, mate-
riālu iegāde, izgatavotās atribūtikas 
uzstādīšana, gan dažādu trafaretu iz-
gatavošana, sienu un grīdas seguma 
apgleznošana, kā arī tika veikti citi 
lietderīgi darbi 10. grupas nojumes 
un laukuma labiekārtošanai.

Īstenojot projekta apakšmērķus 
- mums izdevās īstenot projekta 
vispārīgo mērķi: radīt ilgtspējīgu, 
daudzfunkcionālo, uz jaunās mācī-
bu pieejas vērstu vidi, kas stimulēs 
audzēkņu vispusīgu attīstīšanu brīv-
dabā, kā arī radīs estētisku vidi dažā-
du pasākumu svinēšanai, sekmējot 
sadarbību starp grupas pedagogiem, 
bērnu vecākiem un iestādes darbi-
niekiem.

Mēs uzskatām, ka sasniegtais re-

zultāts ir ļoti labs, un, kā jau bija pa-
redzēts, mums veiksmīgi izdevās 10. 
grupas āra teritoriju izveidot funk-
cionāli elastīgu. Jau attiecīgo terito-
riju pielieto gan mācību procesā, gan 
pasākumu svinēšanai.

Jūtamies gandarīti, ka, sākoties 
jaunajam mācību gadam, 10. grupas 
audzēkņiem āra teritorijā ir pieejama 
motivējoša, zinātkāri un radošumu 
stimulējoša darba vide, kas noteikti 
rosinās un virzīs bērnus uz darbību 
un apkārtējās vides izzināšanu.

Elīne Vilmane,
projekta dalībniece

Autores foto

VEIKTA LAUKUMA UN NOJUMES 
LABIEKĀRTOŠANA

Kad visi vasaras darbi jau pa-
veikti, ārā kļūst vēsāks, nobirst 
krāsainas lapas, par ko priecājas 
Krāslavas novada Piedrujas pa-
gasta iedzīvotāji! 

Nereģistrēta iedzīvotāju gru-
pa „Daugavieši” veiksmīgi īste-
noja projektu „Baznīcas vārti”, 
ko izstrādāja un iesniedza pro-
jektu konkursam „Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2022”. Mūsu 
projekts tika atbalstīts.

Projekta mērķis - labiekārtot 
baznīcas teritoriju un nomainīt 
novecojušos vārtus. 

Projekta īstenošanas laikā 
tika demontēti Piedrujas Jauna-
vas Marijas debesīs uzņemša-
nas Romas katoļu baznīcas veci 
vārti un ierīkoti jauni, kurus 
pēc mūsu skices izgatavoja sa-
biedrība ar ierobežou atbildību 
„GSK”. 

Ceram, ka nākamgad mums 
būs iespēja turpināt labiekār-
tot pagasta teritoriju, ieplānots 

daudz darāmā! 
Svetlana Kozlovska,
projekta koordinatore

DEMONTĒTI ROMAS KATOĻU 
BAZNĪCAS VECIE VĀRTI, 

IERĪKOTI JAUNI

Pateicoties Krāslavas novada 
pašvaldības organizētajam projektu 
konkursam „Iedzīvotāji veido savu 
vidi”, iedzīvotāju grupa „Mēs nā-
kam no bērnības” šovasar realizēja 
projektu „Prieks izaugt radošā un 
drošā vidē”.

Ieguldot gan Krāslavas novada 
pašvaldības fi nansējumu, gan vecā-
ku materiālo atbalstu, gan iedzīvotā-
ju grupas nesavtīgo darbu, projekta 

ietvaros tika labiekārtota Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis” 5. grupas 
rotaļu un aktīvās atpūtas zona, pielā-
gojot to jaunajai mācību pieejai, kas 
paredz daudz laika lietderīgi pavadīt 
svaigā gaisā.

Pirmsskolas iestādes „Pīlādzītis” 

5. grupas laukumā esošās iekārtas 
bērnu rotaļām bija nokalpojušas 
savu laiku. Vienīgā vieta, kur bērni 
varēja darboties, bija smilšu kaste 

un nojume. Siltajos vasaras mēne-
šos grupas laukumā nebija iespējas 
paslēpties no saules. Ļoti vēlējāmies, 
lai bērni savu laiku pavada lietderīgi, 
radošās spēlēs un rotaļās.

Projekta mērķis bija PII „Pīlādzī-
tis” audzēkņu mācību procesa kvali-
tātes uzlabošana, pielāgojot teritoriju 
jaunai mācību pieejai, kura paredz 
rotaļnodarbības dienas garumā, kā 
arī grupiņas bērnu un vecāku sadar-
bības sekmēšanu.

Pateicoties pašvaldības un pro-
jekta realizētāju atbalstam, grupas 
laukumā ir parādījies rotaļu namiņš 
un ligzdiņšūpoles. Nojume ir kļuvusi 
krāsaināka un funkcionālāka.

Projekta galvenie īstenotāji bija 
Zukulu un Friliņu ģimenes, viņu 
pārziņā bija veco iekārtu demontāža, 
rotaļu mājiņas pamatu betonēšanas 
darbi un pašas mājas konstrukcijas 
veidošana. Krāsošanas darbos aktīvi 
piedalījās audzēkņu vecāki - Reinis 
Dilba ar ģimeni, Anita Kriviņa, Ine-
se Veličko - un grupas pedagoģiskais 
sastāvs: Jana Zukule, Inta Stivriņa.

Pateicoties skolotājas Aijas Tru-
novičas-Stivriņas mākslinieciskai 
pieejai, celiņš pie grupas nojumes 
pārvērtās dažādās spēlēs uz asfalta. 
Bijusī iestādes audzēkne Katrīna 
Stivriņa uz grupas nojumes sienām 
„uzbūra” krāsainus tēlus, kur bērni 
var skaitīt, sameklēt pazīstamus bur-
tus un ciparus, novērot raksturīgākās 
gadalaiku pazīmes.

Ir paveikts ļoti liels darbs. Ir arī 
jauni sapņi un idejas… Mums kopā 
viss izdosies!

Inta Stivriņa,
projekta vadītāja

Janas Zukules foto

MĒS NĀKAM NO BĒRNĪBAS…
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Pateicoties Krāslavas novada 
pašvaldības atbalstam, jaunie-
šu iniciatīvu projekta konkursa 
ietvaros Profesionālās izglītī-
bas kompetences centra Rīgas 
Valsts tehnikuma (PIKC RVT) 
Krāslavas tehnoloģiju un inovā-
ciju centra audzēkņu pašpārval-
de 29. septembrī atklāja atpūtas 
telpu. 

Labiekārtotā atpūtas telpā 
audzēkņiem notika brīvprātīga 
vieslektora lekcija, kurš izstās-
tīja par kiberdrošību, jo, ņemot 

vērā tehnoloģiju attīstību, pie-
aug potenciālie draudi un hake-
ru ieinteresētība. 

Pēc lekcijas audzēkņi spēlēja 
galda tenisu, lika koka klučus 
„Jenga”, spēlēja „Uno”  kārtis 
un aktīvi iesaistījās galda spēlē 
„Saderēsim”. Spēļu pēcpusdie-
na veicināja ne tikai jauniešu 
sadarbību, bet arī intelektuālo 
attīstību, asprātību un loģisko, 
kreatīvu domāšanu.

Agita Svarinska,
projekta koordinatore

ATPŪTAS TELPAS 
LABIEKĀRTOŠANA

Aulejas Sv. Marijas Magdalēnas 
baznīca ir Valsts nozīmes arhitek-
tūras piemineklis. Baznīcu apmek-
lē ne tikai draudzes locekļi, bet arī 
tūristi, tāpēc baznīcas priekštelpas 
vizuālajam izskatam ir liela nozīme 
pirmā iespaida radīšanā. Tā ir kā 
vizītkarte, pēc kuras rodas iespaids 
par visu Aulejas pagastu, par tā ie-
dzīvotāju attieksmi pret savām vēr-
tībām un vēsturisko mantojumu. 

Tā kā baznīcas priekštelpā re-
monts nebija veikts pēdējo 10 gadu 
laikā, tad mitruma iespaidā sienu 
un piestas krāsojums lobījās nost, 
bet grīdas krāsa bija noberzusies,- 
ieejot baznīcas priekštelpā, skats 
nebija patīkams. Tieši tāpēc nere-
ģistrēta Aulejas pagasta iedzīvotāju 
grupa „Mēs Baznīcai” sagatavoja 
un iesniedza projekta pieteikumu 
Krāslavas novada pašvaldības rī-
kotajā projektu konkursā „Iedzīvo-
tāji veido savu vidi 2022”. Projekts 
„Kosmētiskā remonta veikšana Au-

lejas Sv. Marijas Magdalēnas baz-
nīcas priekštelpā” tika apstiprināts 
un saņēma Krāslavas novada paš-
valdības fi nansējumu 419,67 eiro 
apmērā.  

Projekta mērķis bija atjaunot un 
uzlabot baznīcas priekštelpas vi-

zuālo izskatu, iesaistot šajā procesā 
draudzes locekļus, veicinot drau-
dzes saliedētību un vēlmi iesaistīties 
savas vides sakārtošanā. Projekta 
realizācijas laikā tika veikts kosmē-
tiskais remonts Aulejas Sv. Marijas 
Magdalēnas baznīcas priekštel-
pā. Projekta īstenošanas laikā tika 
noņemts novecojušais sienas krā-
sojums, veikti gruntēšanas darbi, 
špaktelēšana un jauna krāsojuma 
uzklāšana, kā arī tika krāsota grī-
da un atjaunots piestas krāsojums. 
Projektā ieplānotos darbus veica 
projekta darba grupa un brīvprātīgie 
draudzes locekļi. 

Ir prieks un gandarījums par iz-
darīto, jo kosmētiskais remonts 
saglabāsies vairāku gadu garumā, 
nodrošinot vizuāli pievilcīgu un sa-
koptu vidi, radot pozitīvu iespaidu 
baznīcas apmeklētājiem. 

Helēna Jakovele, 
projekta vadītāja 

Foto: V. Vaišļa

KOSMĒTISKĀ REMONTA VEIKŠANA AULEJAS 
SV. MARIJAS MAGDALĒNAS BAZNĪCAS 

PRIEKŠTELPĀ

Pateicoties veiksmīgai dalī-
bai Krāslavas novada pašvaldī-
bas projektu konkursā „Iedzī-
votāji veido savu vidi 2022”, 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„RVT Zaļais reiss” 2022. gada 
septembrī iesāka realizēt savu 
projektu „Multifunkcionālā āra 
nojume”.

Projekta īstenošanas rezultātā 
ir atjaunota nojume, kas atrodas 
Aronsona ielā 3, Profesionālās 
izglītības kompetences centra 
Rīgas Valsts tehnikuma (PIKC 
RVT) Krāslavas tehnoloģiju un 
inovāciju centram piesaistītajā 
teritorijā. Kopīgi darbojoties, 
tika nomainīts nojumes grīdas 

segums - noņemts sapuvušais 
kokmateriāla segums, uzstādī-
tas jaunas brusas un terasē ie-
klāti koka dēļi. Grupas biedri 
veica arī sienu krāsošanu, uz 
tām attēlojot Latvijas tautas zī-
mes.

Multifunkcionālā āra nojume 
paredzēta nodarbībām „Zaļā 
klase”, semināru, lekciju vadī-
šanai, pasākumu rīkošanai un 
filmu vakariem.

Šobrīd nojumē tiek turpināti 
elektrības ierīkošanas darbi.

Projektu finansiālu atbalstīja 
Krāslavas novada pašvaldība.

Larisa Rukmane,
projekta koordinatore

MULTIFUNKCIONĀLA 
ĀRA NOJUME

Biedrība „Latgales jauniešu 
sadarbības tīkls” saņēma pro-
jekta „Atbalsts jaunatnes orga-
nizāciju darbībai, to iniciatīvām 
jauniešu līdzdalības veicināša-
nai un iekļaušanai sabiedrībā” 
atbalstu.

Šī gada 12. oktobrī  Profesio-
nālās izglītības kompetences 
centra Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas tehnoloģiju un ino-
vāciju centra telpās notika at-
balstīta projekta „Iekustini sevi 
un sabiedrību!” pirmā aktivitāte 
Krāslavas novada jauniešiem - 
diskusija par tēmu, kas sasaucas 
ar projekta nosaukumu, proti, 
iekustini sevi un sabiedrību. 
Diskusijā piedalījās Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldes jau-
natnes lietu speciāliste Julianna 
Moisejenkova, Krāslavas no-
vada pašvaldības Attīstības no-
daļas vadītāja Ināra Dzalbe un 
Krāslavas novada pašvaldības 
domes deputāts, Dagdas jau-
natnes lietu speciālists Aivars 
Bačkurs. Krāslavas pašvaldības 
speciālisti raksturoja, kas ir so-
ciāli atbildīgs jaunietis, sniedza 
ieskatu jauniešiem par iespējām 
iesaistīties pašvaldības piedā-

vātajos projektos, līdzdarboties 
dažādos pasākumos, sniedza 
informāciju par iespēju īstenot 
„Erasmus” projektus.

Vēlāk notika grupu darbs 
pie projekta idejas ģenerēšanas 
kopā ar Krāslavas novada paš-
valdības speciālistiem. Grupas 
veiksmīgi tika ar idejas radīša-
nu un aizstāvēšanu.

Projekts īstenots Izglītības un 

zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros

Agita Svarinska,
projekta koordinatore

Autores foto

NOTIKUSI PIRMĀ AKTIVITĀTE KRĀSLAVAS 
NOVADA JAUNIEŠIEM

Šķaunes iedzīvotāju grupa „Kopā 
mēs varam” piedalījās izsludinātajā 
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” un veiksmīgi īstenoja savu 
projektu „ Atpūtas vietas ierīkošana 
Šķaunes ciematā”, kuru fi nansiāli at-
balstīja Krāslavas novada pašvaldī-
ba, piešķirot 1000 eiro fi nansējumu.

Šķaunē maz labiekārtotu atpūtas 
vietu, kur bērni kopā ar vecākiem var 
pavadīt brīvo laiku, nosvinēt kādu 

notikumu svaigā gaisā. Brīvprātīgie 
darba veicēji atpūtas vietā ierīkoja 
lapeni ar nojumi un šūpoļu komplek-
tu, kas īpaši priecē mūsu mazākos ie-
dzīvotājus. Tika iegādāta atkritumu 
urna, iegādātas un iestādītas tūjas. 
Gan bērni, gan vecāki ir gandarīti par 
paveikto darbu.

Projekts ir veiksmīgi realizēts, un 
visi mērķi sasniegti.

Iveta Muravska

ATPŪTAS VIETAS IERĪKOŠANA 
ŠĶAUNES CIEMATĀ

Biedrība „Latvijas sociālās 
adaptācijas asociācija”, sadar-
bojoties ar PIKC RVT Krāslavas 
tehnoloģiju un inovāciju centru, 
saņēma projekta „Atbalsts iz-
glītības iestāžu pašpārvalžu at-
tīstībai programmas „Kontakts” 
iniciatīvu projektu īstenošanai” 
atbalstu.

Šī gada 28. septembrī noti-
ka atbalstīta projekta „Emoci-
ju lāde” (VP2022/3-33) pirmā 
aktivitāte „Pamani emocijas”. 
Profesionālās izglītības kompe-
tences centra Rīgas Valsts teh-
nikuma (PIKC RVT) Krāslavas 

tehnoloģiju un inovāciju centra 
20 1. - 4. kursa audzēkņiem un 
20 pašpārvaldes pārstāvjiem 
bija iespēja aizdomāties par ap-
kārt un sevī notiekošo, uzlabot 
savu mentālo veselību, prast 
strādāt ar savām emocijām, 
iemācīties būt saliedētiem un 
atbrīvoties no negatīvas ietek-
mes pēc Covid-19 pandēmijas.  
Projekta ietvaros tika piesais-
tīta SIA „Bērnu un pusaudžu 
centrs” krīzes intervences spe-
ciāliste, klīniskā un veselības 
psiholoģe  Irēna Žukovska, kura 
praktiskās nodarbības laikā ar 

neformālām apmācību metodēm 
sniedza priekšstatu par emociju 
regulāciju, emocionālu inteli-
ģenci, stresa toleranci un au-
dzēkņu atbalstu nemiera laikā. 

Aktivitātes mērķis tika sa-
sniegts, audzēkņi kļuva drošāki 
un atvērtāki komunikācijai.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2022.-2024. gadam valsts bu-
džeta finansējuma ietvaros

Agita Svarinska,
projekta koordinatore

PAMANI EMOCIJAS

Biedrība „Sportists” piedalījās 
Krāslavas novada pašvaldības rīko-
tajā projektu konkursā „Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2022”, kā rezultātā 
tika atbalstīts projekts „Aktīva dzī-
vesveida popularizēšana, izveidojot 
specifi skām muskuļu grupām āra 
trenažierus un uzstādot tos uz zvied-
ru sienas”.

Projekta realizācijā iesaistījās 
biedrības „Sportists” entuziasti, kā 
arī bērni, jaunieši un viņu vecāki, 
kuri aktīvi piedalās biedrības organi-
zētajās aktivitātēs.

Projekta mērķi tika sasniegti, kā 
rezultātā izdevās pilnveidot āra tre-
nažiera – zviedru sienas funkciona-
litāti, tādējādi paplašinot āra sporta 
inventāra klāstu, un daudzveidot tā 
sniegtās iespējas dažādu muskuļu 
grupu trenēšanā.

Krāslavas ģimnāzijas pagalmā uz-
stādītajam āra trenažierim – zviedru 
sienai –  tika izveidoti 3 uzstādāmi 
specializēti trenažieri:

1) vēdera muskulatūras trenažie-
ris;

2) paralēlās līdztekas roku un ple-
cu muskulatūras trenēšanai;

3) atspiešanās rokturi.
Projekta īstenošanas labuma gu-

vēju loks ir ļoti plašs – skolēni, pie-
augušie, sporta entuziasti un veselīga 
dzīvesveida piekritēji.

Ilona Vanaga,
biedrības „Sportists” 

valdes locekle
Autores foto

VEIKSMĪGI ĪSTENOTS PROJEKTS 
AKTĪVA DZĪVESVEIDA 
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INTERVIJA/IZGLĪTĪBA

Izglītība ir vērtība, kuru neat-
ņemt, un laba izglītība dara cilvē-
ku laimīgu tur, kur tas dzimis, au-
dzis, skolojies un strādā. To visā 
pilnībā var attiecināt uz mūsu 
novadnieku Gunti Unguru, kurš 
šogad absolvēja Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolu, uzsāka stu-
dijas Daugavpils Universitātes 
Izglītības un vadības fakultātē un 
strādā savā bijušajā skolā par da-
torikas skolotāju. 

Guntis ir vienīgais bērns sa-
viem vecākiem, tāpēc, kā pats uz-
skata, viņam paveicies ar laimīgu 
bērnību, jo vecāki un vecvecāki 
nekad neļāva garlaikoties, vien-
mēr sildīja ar savu mīlestību un 
rūpēm. Līdz piecu gadu vecumam 
viņš auga Krāslavas novada Lie-
lās Indricas ciemā, tāpēc par savu 
dzimteni sauc Krāslavas novadu, 
nevis pilsētu, uz kuru ģimene sa-
vulaik pārcēlās, lai nodrošinātu 
dēlam labu izglītību un arī pa-
šiem nebūtu ik dienu jābraukā uz 
darbu pilsētā un mājup. Krāslavai 
jaunieša sirdī tomēr ir īpaša vieta 
- par godu savai mīļotajai pilsētai 
viņš ir sacerējis nelielu dzejoli, ar 
kuru lepojas. Par dzejnieku viņš 
gan nekļuva, jo šīs palika vienī-
gās pašsacerētās dzejas rindiņas. 
Guntis atzīst, ka viņam būtu ļoti 
grūti uz ilgu laiku pamest dzimto 
pilsētu, tāpēc arī izvēlējās studēt 
tuvāk mājām. Tajā paša laikā viņa 
sekmes, pabeidzot skolu, bez ba-
žām ļautu doties uz jebkuru citu 
Latvijas augstskolu.

Sākums visam
Guntis neatceras sīkas deta-

ļas no ciemata dzīves, bet dažas 
spilgtas bērnības atmiņas jopro-
jām silda jaunieša sirdi. Viņš jūs-
mo par vecmāmiņu Mariju, kura 
deva iespēju vērot govs slauk-
šanu un ikvienā darbiņā mācīja 
mīlestību pret dabu, lepojas ar 
vectēvu Henriku, kurš bez kur-
nēšanas darīja smagākos lauku 
darbus un priecēja mazbērnu ar 
iespēju izjāt zirga mugurā. Abi 
vecvecāki jau ir nomiruši, bet šīs 
atmiņas arvien dzīvas un dārgas, 
dažreiz pa jaunieša vaigu nori-
po nostalģiska asara, apmeklējot 
savu agrāko dzīvesvietu, kur ve-
cākiem arvien ir rūpīgi iekopts 
dārzs, tiesa, mājlopu vairs nav. 

„Vecvecāki atmiņā paliku-
ši arī ar to, ka pēc pārcelšanās 
uz Krāslavu uzņēmās sagatavot 
mani skolai, jo tētis Jānis un 
mamma Irēna bija aizņemti dar-
bā,” turpina Guntis. „Atceros, ka 
ar vecmāmiņu un vectēvu krustu 
šķērsu esmu izstaigājis un izpētī-
jis mūsu brīnišķīgo pilsētu, šīs zi-
nāšanas par pilsētu man turpmāk 
arī lieti noderēja.”

Sākās skolas gadi, kas jaunā 
cilvēka dzīvē ienesa daudz jaunu 
iespaidu, emociju un, protams, zi-
nāšanu. Viņa pirmā skolotāja bija 
Tatjana Markušonoka, kura ieau-
dzināja mīlestību pret mācīšanos 
jau no pirmās klases. Pamatskolā 
pusaudzis sāka interesēties par 
daudziem priekšmetiem, bet ma-
temātika kļuva par viņa mīļāko 
stundu, un šis mācību priekšmets 
saista arvien.

Laikam ritot, Guntis no gada 
uz gadu turpināja mācīties arvien 
cītīgāk, un šis milzīgais darbs ne-
bija velts, jo vidusskolu pabeidza 
ar Zelta diplomu, bet izlaidumā 

saņēma negaidītu dāvanu - Mi-
nistru prezidenta Krišjāņa Kariņa 
parakstītu diplomu, kas tika pa-
sniegts sakarā ar augstāko vēr-
tējumu, skolu pabeidzot. Guntis 
saņēma arī Latvijas Simtgades 
stipendiju 500 eiro apjomā.

Motivators – skolotāji un 
skolasbiedri

Varavīksnes vidusskola mācību 
gadu laikā Guntim pārvērtās par 
otrajām mājām. Kļūdams absol-
vents, viņš saprata, ka būs ļoti 
grūti no tās šķirties. Par laimi, iz-
rādījās, ka šis šķirtības laiks bija 
ļoti īss - liktenis jaunieti sasaistī-
ja ar skolu un skolotāja profesiju. 
Tagad bijušie skolotāji ir kļuvuši 
par kolēģiem un mentoriem, līdz 
pat šim laikam Guntim ir grūti pie 
tā pierast, bet viņš ir ļoti lepns, ka 
var strādāt draudzīgā profesionā-
ļu kolektīvā un atkal ir atgriezies 
dzimtajās sienās. 

Doma kļūt par skolotāju Gun-
tim dzima pamatskolas gados - 
uz to motivēja skolotāji, kuri ar 
savu piemēru iedvesmoja pusau-
dzi sekot viņu pēdās. Laika gai-
tā šī vēlme tikai pieauga, vidus-
skolā Guntis guva neaprakstāmu 
gandarījumu, veiksmīgi palīdzot 
skolasbiedriem ar dažādiem pa-
domiem un padomiem mācībās. 
Saņemtās uzslavas par mācību 
materiāla labu skaidrojumu tikai 
stiprināja pārliecību par pareizu 
profesijas izvēli. 

Guntis: „Ir grūti un sarežģīti 
apvienot studijas augstskolā un 
darbu skolā, jo abas šīs jomas 
man ir jaunas, kas nozīmē, ka 
jāsāk jauns dzīves ceļš uzreiz 
divos virzienos. Tomēr, uzzinot 
par iespēju studiju laikā strādāt, 
uzreiz pieķēros šai iespējai, lai 
pēc iespējas ātrāk un pilnvērtīgāk 
piepildītu savu sapni. Protams, 

sastādīt man piemērotu studiju 
un darba grafi ku bija vēl viens 
izaicinājums gan skolai, gan 
universitātei, bet gan skolas ad-
ministrācijā, gan arī Daugavpils 

Universitātē bija ļoti atsaucīgi 
cilvēki, un viss ir izdevies.”

Neapstāties un turpināt 
iesākto

Šodien jau pats būdams skolo-
tāja ādā, Guntis ir pārliecināts, ka 
izdarījis pareizu izvēli, jo jūtas 
atradis savu īsto vietu dzīvē, at-
liek tikai pilnveidoties šajā jomā.

Daugavpils Universitātē Gun-
tis studēs četrus gadus, iegūs 
datorikas-matemātikas skolotāja 
bakalauru. Varēs mācīt datoriku 
4. - 9. klasēm, programmēšanu 
10. - 12. klasēm un matemātiku 
1. - 9. klasēm. Taču viņš nedomā 
apstāties un nākotnē plāno turpi-
nāt matemātikas maģistra studiju 
programmu, jo grib mācīt mate-
mātiku arī vidusskolniekiem. 

„Datorika skolēniem ir patī-
kams priekšmets, jo dzīvojam 
tehnoloģiju laikmetā,” savus 
plānus komentē Guntis. „Ikvie-
na tehnoloģija vilina, jo bērni 
uzreiz redz sev ieguvumu. Pie-
mēram, viņiem nepatīk rakstīt 
ar krītu, jo var taču izmantot 
interaktīvo tāfeli! Matemātika 
tāda nebūs, taču vidusskolnieki 
jau saprot – matemātika jāmā-
cas nopietni, jo ir centralizētais 
eksāmens. Tas ir nopietns mo-
tivators, datorikas motivators ir 
cits – vienkārši patīk. Skolotā-
ja darbs nav vienkāršs, bet dod 
gandarījumu ikvienā panākumā. 
Ja ar jaunākajiem bērniem, 4. 
klasi, viss uzreiz nostājās savās 
vietās, tad devītklasnieki vecu-
ma ziņā ir tuvu maniem gadiem. 
Sākumā pat sasveicinājās fami-
liāri, jo atminas mani kā skol-
nieku. Bet tad šo jautājumu pār-
runājām, nospraudām zināmas 
robežas, ievērojam subordināci-
ju, un viss ir kārtībā. Prieks, ka 
varam saprasties.

Man svaigā atmiņā paša skolas 
gadi, lieku lietā gan dažādās zinā-
šanas, kuras saņēmu skolas solā, 
gan tās, kuras gūstu studējot. 

Skola nākotnē būs ļoti atkarī-
ga no nākotnes skolotājiem, jo   
viņi ir visas izglītības sistēmas 
pamats. Kāds būs nākotnes sko-
lotājs? Tā kā šobrīd informācijas 
tehnoloģijas attīstās ļoti strauji, 
nākotnes skolotājs daudz mate-
riāla pasniegs interaktīvajā for-
mātā - tehnoloģiju izmantošana 
ne tikai padara stundu intere-
santāku, bet arī mudina skolē-
nus aktīvāk iesaistīties stundā 
un pilnvērtīgāk apgūt tēmu. Tā-
pat arī nākotnes skolā skolotāji 
meklēs personisku pieeju katram 
skolēnam, lai gan šobrīd izglītī-
bas sistēma skolās uz to tiecas. 
Skolotājs ir atbildīgs par visiem 
saviem skolēniem, tāpēc svarīgi 
ir atklāt talantus un katram sko-
lēnam palīdzēt atrast savu dzīves 
mērķi.”

Ticēt sapnim ar sirdi!
Guntis atzīst, ka tehnoloģi-

jas ne tikai priecē, bet arī liek 
saspringt. Viņaprāt, straujā teh-
noloģiju attīstība ir spēcīgs mo-
tivators, kas mudina jauniešus 
pārcelties uz lielākām pilsētām, 
lai atrastu prestižāku un moder-
nāku darbu. Jā, jā, jauniešu pār-
celšanās uz pilsētām nav tikai cie-
matu problēma, bet cieš arī tādas 
mazpilsētas, kā Krāslava, jo, pēc 
sarun biedra domām, mazpilsētas 
darba tirgus nespēj iedāvāt lielu 
dažādību, tāpēc jaunieši cenšas 
pārcelties uz galvaspilsētu. 

Guntis: „Puse manas klases ab-
solventu mācās Daugavpilī, otra 
puse - kur kurais, viens ir devies 
uz ārzemēm. Sarunās ar klases-
biedriem neviens konkrēti nespēj 
atbildēt - atgriezīsies vai ne, kā 

liktenis izveidosies. Es esmu sa-
vas zemes patriots, vēlos turpi-
nāt dzīvot Krāslavā, attīstīt savu 
dzimto novadu kopā ar citiem 
krāslaviešiem. Krāslavā ir viss, 
ko dzīvei vajag!

Mans sapnis bija kļūt par sko-
lotāju un atgriezties savā dzim-
tajā skolā, tagad, kad šis sapnis 
jau ir sasniegts, vēlos tikai tur-
pināt attīstīties pedagoģijas jomā 
un mēģināt attīstīt savu zemi, lai 
vēlāk mani skolēni neaizbrauktu 
projām pavisam, bet gribētu at-
griezties un savas zināšanas un 
prasmes ieguldītu šeit, Krāsla-

vā. Izmantošu iespēju un novēlu 
labklājību mūsu zemei, visiem 
krāslaviešiem veselību, laimi un 
vēlmju piepildījumu! Ar sirdi tici 
savam sapnim, tas noteikti piepil-
dīsies!”

Tikai uz priekšu!
Skolnieks Guntis nebija „no-

slīcis” tikai un vienīgi grāmatās, 
viņš arī neatteicās piedalīties 
visdažādākos skolas un ārpus-
skolas konkursos un pasākumos, 
galu galā viņš kļuva līderis. Sā-
kumskolā piedalījās daiļlasītā-
ju konkursā, izcīnīja godalgotu 
vietu, tad startēja reģionā, arī 
tur bija vieta un, ja jau izdevās, 
vajag turpināt! Daiļlasītāju kon-
kursā viņa dalību tomēr apturēja 
Covid-19 pandēmija - pietrūka 
klātienes efekta. Vajadzēja sūtīt 
videoierakstu, atbilde par sa-
ņemto vietu vairs nedeva gan-
darījumu. Bet bija citas iespē-
jas turpināt būt aktīvam, attīstīt 
sevi, pieaugt. Skolēnu parlamen-
tā viņš darbojās trīs gadus, divus 
pēdējos jau bija parlamenta pre-
zidents. Tas principā ļoti sekmē-
ja pašizaugsmi, bija arī milzu 
prieks kopā ar domubiedriem 
organizēt savus pasākumus. Jā, 
bija arī tādi, kuros parlaments 
nāca palīgā skolas administrāci-
jai, bet ļoti lielu skaitu pasākumu 
rīkoja tieši parlamenta jaunieši. 

Skolas aktivitātes aizņēma 
daudz brīvā laika, un Guntim 
neatlika daudz laika pievērsties 
savu hobiju izkopšanai. Sko-
lā viņam patika video montā-
ža, gribējās jaudīgāku datoru, 
kuram naudiņu nopelnīja pats, 
strādājot vasaras brīvlaikā fi r-
mas „NEMO” apģērbu nolikta-
vā par iepakotāju. Arī turpmāk 
izmantoja iespēju vasarā strādāt 
un krāt naudu citam vērtīgam 

pirkumam. Viņš neaizraujas ar 
makšķerēšanu, fotografēšanu, 
ceļošanu vai tamlīdzīgām aktī-
vām nodarbēm. Jaunietim patīk 
pasīva atpūta, piemēram, grā-
matu lasīšana, fi lmu skatīšanās. 
Par hobiju var uzskatīt darboša-
nos mazdārziņā, interesanti, ka 
šī aizraušanās neievirzīja Gunta 
domas lauksaimnieciskas profe-
sijas gultnē.

Juris Roga, 
autora un foto

no Gunta personīgā arhīva

GUNTIS UNGURS: „KRĀSLAVĀ IR VISS, KO DZĪVEI VAJAG!”
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 Atbilstoši normatīvajiem aktiem 
izvērtētas 886 mājsaimniecības un 
piešķirts trūcīgas statuss - 1866 per-
sonām, maznodrošinātas statuss - 
197 personām.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/16 „Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni un sociālās palīdzības pabal-
stiem Krāslavas novada pašvaldībā”, 
pabalsts garantētā minimālā ienāku-
ma (GMI pabalsts) līmeņa nodroši-
nāšanai izmaksāts EUR 102112,89 
apmērā 566 personām, mājokļa 
pabalsts EUR 72285,98 apmērā no-
drošināts 531 mājsaimniecībai t.sk. 
šis pabalsts naudā EUR 55772,82 
ieskaitīts klientu kontos un EUR 
16513,16 pārskaitīts pakalpojumu 
sniedzējiem, pabalsts veselības ap-
rūpei nodrošināts 47 mājsaimniecī-

bām EUR 2348,3 apmērā, pabalsts 
ar ēdināšanu saistīto izdevumu ap-
maksai nodrošināts 8 bērniem skolās 
EUR 105,- apmērā un 28 bērniem 
pirmsskolas izglītības iestādēs EUR 
621,71 apmērā, pabalstu pirts (du-
šas) pakalpojuma apmaksai izman-
tojušas 64 personas, pārskaitot pa-
kalpojuma sniedzējam EUR 384,-. 
Pabalsts krīzes situācijā izmaksāts 4 
personām EUR 115,- apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas 
iniciatīvas pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”, pabalsts saka-
rā ar bērna piedzimšanu izmaksāts 
117 ģimenēm EUR 12100,- apmē-
rā, aprūpes pabalsts - 50 personām 
EUR 6475,- apmērā, pabalsts nozī-
mīgā dzīves jubilejā - 10 personām 
EUR 920,- apmērā, 20 apbedīšanas 

pabalsti EUR 5146,92 apmērā. Pa-
balsts EUR 50,- apmērā izmaksāts 
1 Nacionālās pretošanās kustības da-
lībniekam un 7 Černobiļas AES avā-
rijas seku likvidatoriem EUR 350,-. 
Cits atbalsts (Pašvaldības pieņemtais 
lēmums) 2 personām EUR 607,35 
apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem - ikmēneša pabalsts 30 
personām EUR 8386,- apmērā, kā 
arī pabalsts patstāvīgas dzīves uzsāk-
šanai 1 personai EUR 218,- apmērā 
un pabalsts sadzīves priekšmetu 
iegādei 4 personām EUR 3280,20 
apmērā. Atbalsts 17 audžuģimenēm, 
kurās uzturas 28 bērni – ikmēneša 
pabalsts EUR 20374,78 apmērā, pa-
balsts apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei EUR 1500,- apmērā. 

Pamatojoties uz Ukrainas civilie-

dzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas 
civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts 
- GMI pabalsts 154 personām EUR 
24034,82 apmērā, pabalsts krīzes 
situācijā 83 personām EUR 20362,- 
apmērā, 2 nepilngadīgām personām, 
ieceļot ārkārtas aizbildni, kopumā 
sniegts atbalsts EUR 733,45 apmē-
rā, kā arī 11 personām izmaksāta 
atlīdzība par Ukrainas iedzīvotāju 
izmitināšanu EUR 2508,83 apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu izmak-
sas nodrošināšanai 3.ceturksnī izlie-
toti EUR 285020,23.

Pakalpojumu nodrošināšana. Pa-
pildus tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri turpina dažādus sociālos pakal-
pojumus saņemt kopš 2022. gada 
sākuma, šī gada 3.ceturksnī – 16 
personām piešķirts asistenta pa-
kalpojums, 7 nepilngadīgie saņem 
aprūpes pakalpojumu un 3 ģimenes 

„atelpas brīža” pakalpojumu DI pro-
jekta ietvaros, 10 personas ievietotas 
aprūpes institūcijās (pansionātos), 2 
personām izvērtēta sociālā situācija 
mājsaimniecībā, lai piešķirtu aprū-
pes pabalstu, 26 personām veikta ik-
dienas aktivitāšu un vides novērtēša-
na (informācija VDEĀVK), sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums (konsul-
tācijas) tika sniegts 2 nepilngadīgām 
personām, kā arī uzsākta 1 sociālā 
darba lieta, sociālās rehabilitācijas 
pakalpojums krīžu centrā „Mūsmā-
jas” sniegts 12 personām. Uzsākts 
darbs atbalsta grupās (8 personām) 
CAP programmā (Ceļvedis Audzi-
not Pusaudzi!). Noslēgts līgums ar 1 
audžuģimeni, kurā ievietoti 2 bērni. 

 Elita Trūle, 
Krāslavas novada pašvaldības 

iestādes „Sociālais dienests”
vadītājas vietniece

 SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO: 2022. GADA 3. CETURKSNĪ

DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

Apkopojot Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta (VUGD) rī-
cībā esošo informāciju par uguns-
grēkos bojāgājušiem cilvēkiem, se-
cināms, ka šī gada deviņos mēnešos 
katrs otrais jeb 49% no 51 ugunsgrē-
kos bojāgājušā bija seniors vecumā 
virs 60 gadiem. Savukārt, no uguns-
grēkos cietušajiem 42% bija seniori. 
 „Lai pasargātu seniorus un novērstu 
traģiskus ugunsgrēkus viņu mājok-
ļos, svarīgi ir iesaistīties līdzcilvē-
kiem – ģimenes locekļiem un kaimi-
ņiem. Diemžēl sociālu, ekonomisku, 
kā arī veselības problēmu dēļ seniori 
biežāk nekā pārējā sabiedrība cieš 
vai iet bojā ugunsgrēkā. Īstenojot 
vairākus pasākumus, līdzcilvēki var 
palīdzēt senioriem un paaugstināt 
viņu mājokļu drošību, tādējādi no-
vēršot traģisku ugunsgrēku izcelša-
nās iespējamību. Ne visi no šiem pa-
sākumiem ir saistīti ar fi nansiāliem 
izdevumiem, liela nozīme ir sarunai 
par drošu apkures  un elektroierīču 
lietošanu, atklātas liesmas bīstamību 
vai dūmu detektora pārbaudei. Aici-
nu līdzcilvēkus būt atbildīgiem un 
parūpēties par sev tuvo senioru dro-

šību!” informē VUGD priekšnieka 
vietnieks Mārtiņš Baltmanis. 

Katru gadu ugunsdzēsēji glābēji 
dodas uz vidēji 500 sodrēju degša-
nas gadījumiem dūmvados. Netīrīts 
dūmvads ir ugunsnedrošs! 
Ja seniors mājokļa apsildei 
izmanto cietā, šķidrā vai 
gāzes apkures ierīci, pārlie-
cinieties, ka pirms apkures 
sezona ir veikta dūmvada 
tīrīšana. Ja nepieciešams, 
palīdziet senioram sazināties 
ar skursteņslaucītāju vai citu 
atbilstoši kvalifi cētu spe-
ciālistu, kas veiks dūmvada 
un apkures ierīces tīrīšanu. 
Turklāt siltuma atdeve no 
netīrīta dūmvada būs mazā-
ka. Papildus nepieciešams 
pārrunāt drošas apkures lietošanas 
noteikumus. Biežāk pieļautās kļūdas 
ir apkures ierīces durtiņu neaiztaisī-
šana, degtspējīgu priekšmetu turēša-
na apkures ierīces priekšā, sadzīves 
atkritumu dedzināšana apkures ierī-
cē, kas veicina sodrēju veidošanos, 
karstu pelnu ievietošana plastmasas 
spainī. Piesardzība un pareiza apku-

res ierīču lietošana novērš ugunsgrē-
ku izcelšanos.

Tikai katrā trešajā mājoklī, kurā 
izcēlies ugunsgrēks, ugunsdzēsē-
ji glābēji dzird skanam brīdino-

šo dūmu detektora signālu. 86% 
ugunsgrēku, kuros aizvadītajā gadā 
gāja bojā cilvēki, nebija uzstādīts 
dūmu detektors vai arī nebija iespē-
jams pārliecināties par tā esamību. 
Lai novērstu ugunsgrēku traģiskās 
sekas, senioru mājokļos ir jāuzstā-
da dūmu detektors, kas ar skaļas 
skaņas palīdzību brīdinās par sa-

dūmojumu mājoklī un dos vairāk 
laika cilvēkiem evakuēties no ēkas. 
Turklāt ugunsdzēsēji glābēji regu-
lāri arī saņem informāciju no kai-
miņiem par mājoklī skanošu dūmu 

detektoru, kas ļauj ātrāk iz-
glābt cilvēkus un ierobežot 
ugunsgrēka izplatīšanos. Ja 
detektors ir uzstādīts, tad 
vismaz divas reizes gadā ir 
jāveic tā darbspējas pārbau-
de – nospiežot testa pogu, 
jāpārbauda, vai tas darbojas, 
un ierīce jāattīra no putek-
ļiem. Senioram ir jāizstās-
ta, ka situācijā, ja detektors 
iepīkstas, samazinoties in-
tervālam starp pīkstieniem, 
nepieciešams nomainīt ba-
teriju. Tieši līdzcilvēki var 

veikt detektora darbspējas pārbaudi 
un bateriju nomaiņu, jo nereti seni-
oram ir grūti pašam to izdarīt.

Lielākajai daļai ugunsgrēku mā-
jokļos izcelšanās iemesli saistīti ar 
neuzmanīgu rīcību ar uguni un bo-
jātu vai neuzmanīgu elektroierīču 
lietošanu. Rūpējoties par seniora 
mājokļa drošību, līdzcilvēkiem ir 

regulāri jāpārbauda seniora lietoto 
elektroierīču, kā arī kontaktligzdu 
stāvoklis – vai nav bojājumi ierīcē, 
elektrības vados utt. Ja plānots pēc 
ilgāka pārtraukuma atsākt kādas 
elektroierīces, piemēram, sildītāja, 
lietošanu, nepieciešams veikt tā vi-
zuālo pārbaudi un attīrīt no putek-
ļiem, kas uzkarstot var aizdegties. 
Papildus, izvērtējot seniora ikdienas 
ieradumus, jāpārrunā atklātas lies-
mas lietošanas bīstamība un nepie-
ciešamos piesardzības pasākumus 
– iededzinātu sveci un ieslēgtu plīti 
nevar atstāt bez uzraudzības, cigare-
tes rūpīgi jānodzēš. 

„Šo rudeni un ziemu ugunsdzēsēji 
glābēji gaida ar bažām. Esam atbil-
dīgi un parūpējamies, lai mums tuvie 
seniori un viņu mājokļi tiek pasargāti 
no traģiskiem ugunsgrēkiem. Tas ne-
prasa daudz – uzmanību, sarunas un 
palīdzību nepieciešamo pasākumu 
īstenošanā!” aicina VUGD priekš-
nieka vietnieks M.Baltmanis. 

Viktorija Gribuste,
VUGD Prevencijas un sabiedrī-

bas informēšanas nodaļas vecākā 
inspektore

KATRS OTRAIS UGUNSGRĒKOS BOJĀGĀJUŠAIS IR SENIORS

Tiem iedzīvotājiem, kuriem ir 
dabasgāzes vai centralizētās siltum-
enerģijas apkure, atbalstu piemēros 
automātiski mājsaimniecību rēķi-
nos. Iedzīvotāji, kas apkurei izmanto 
malku, koksnes granulas vai brike-
tes, pieteikumus apkures izdevumu 
daļējai kompensēšanai var iesniegt 
elektroniski e-pakalpojumu portālā.

Apkalpošanai KLĀTIENĒ iedzī-
votāji var zvanīt un pieteikties rindā 
uz klātienes konsultāciju un doku-
mentu iesniegšanu pirmdien, treš-
dien, ceturtdien (plkst. 8.00-9.00).

Tālrunis Krāslavā  28654687.
Tālrunis Dagdā 20214973.
Iedzīvotāju pieņemšanas laiki 

Krāslavā (Gr. Plāteru ielā 6, PI „So-
ciālais dienests” telpās) un Dagdā 
(Alejas ielā 4,  Dagdas pilsētas un 
pagastu apvienības telpās) pirmdien, 
trešdien, ceturtdien: 8.00-11.30 un 
13.00-16.30.

Kontaktinformācija Krāslavas no-
vada pagastu pārvaldēs: 

Dagdas, Konstantinovas pagasts - 
25443696;

Aulejas pagasts - 28652026;
Andrupenes pagasts - 27861050;
Andzeļu, Skaistas pagasts - 

28337279;
Asūnes, Ķepovas pagasts - 

25410084;
Bērziņu, Šķaunes pagasts - 

26463066;
Ezernieku pagasts - 26632623;
Grāveru, Šķeltovas pagasts - 

26103951;
Indras pagasts - 26178976;
Izvaltas pagasts - 29767586;
Kalniešu, Kaplavas pagasts - 

29320502; 
Kastuļinas pagasts - 26374319;
Kombuļu pagasts - 29365303;
Piedrujas pagasts - 26197161;
Robežnieku pagasts - 26575997;
Svariņu pagasts - 26424154;
Ūdrīšu pagasts - 25974975.

Atbalsta veidi un periodi
1. Ja apkurei izmanto malku, kurai 

NAV maksājuma apliecinoša doku-
menta, pieteikums kompensācijas 
saņemšanai pašvaldībā ir jāiesniedz 

laika periodā no 01.10.2022. līdz 
30.11.2022.

Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešams mājokļa īpašuma vai lie-
tošanas tiesības apliecinošs doku-
ments.

Atbalsta veids: 60 eiro pabalsts 
(ja malka iegādāta līdz šā gada 31. 
augustam un nav maksājumu aplie-
cinošs dokuments).

2. Ja apkurei izmanto granulas vai 
briketes, vai malku, tad pieteikums 
iesniedzams līdz 30.04.2023.

Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešamie dokumenti:

mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments;

maksājumu apliecinošs doku-
ments par koksnes granulu, koksnes 
brikešu vai malkas iegādi vienam 
mājoklim.

Mājsaimniecībām, kuras apkurei 
izmanto granulas vai briketes

Atbalsta veids: kompensēs 50% 
no izmaksām, kas pārsniedz 300 
eiro/tonnu, bet ne vairāk kā 100 eiro/
tonnu (maksimālais atbalsta apjoms 

1 mājsaimniecībai - 10 tonnas).
Mājsaimniecībām, kuras apkurei 

izmanto malku
Atbalsta veids: kompensēs 50% 

no iegādes cenas, kas pārsniegs 40 
eiro/ber.m3, bet ne vairāk par 15 
eiro/ber.m3 (maksimālais atbalsta 
apjoms 1 mājsaimniecībai - 35 ber.
m3).

3. Ja apkuri nodrošina centralizētā 
siltumapgāde, tad atbalstu PIEMĒ-
ROS AUTOMĀTISKI rēķinos. At-
balsta periods līdz 30.04.2023.

Atbalsta veids: Kompensēs 50% 
no cenas, kas pārsniedz 68 eiro/
MWh.

4. Ja apkurei izmanto elektro-
enerģiju, tad pieteikuma noformē-
šanas termiņš ir no 01.11.2022. līdz 
30.04.2023. 

Atbalsta periods noteikts no 2022. 
gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. 
aprīlim.

Pieteikuma noformēšanai nepie-
ciešamie dokumenti:

mājokļa īpašuma vai lietošanas 
tiesības apliecinošs dokuments;

rēķins par elektroenerģiju. *

* Mājsaimniecībai, kura mājokli 
apkurina, izmantojot elektroenerģi-
ju, par laikposmu no 2022. gada 1. 
oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim 
ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ie-
skaitot pievienotās vērtības nodokli, 
elektroenerģijas patēriņam virs 500 
kilovatstundām, bet nepārsniedzot 
2000 kilovatstundas, 50 procentu 
apmērā no elektroenerģijas cenas, 
kas pārsniedz 0,160 EUR par kilo-
vatstundu bez pievienotās vērtības 
nodokļa, bet ne vairāk kā 0,100 EUR 
par kilovatstundu bez pievienotās 
vērtības nodokļa.

Atbalsta veids: Kompensēs iz-
maksas par patēriņu virs 500 kWh/
mēnesī, bet ne vairāk kā 2000 kWh 
- 50% no elektroenerģijas cenas, kas 
pārsniegs 0,160 eiro/kWh, bet ne 
vairāk kā 0,100 eiro /kWh.

Atbalsts tiek sniegts Energoresur-
su cenu ārkārtēja pieauguma samazi-
nājuma pasākumu likumā noteiktajā 
kārtībā.

VALSTS ATBALSTS APKUREI KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ
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5. oktobrī, Starptautiskajā sko-
lotāju dienā, Krāslavas Kultūras 
namā sapulcējās novada pedagogi, 

lai saņemtu apbalvojumus par savu 
ieguldījumu jaunās paaudzes skolo-
šanā un audzināšanā. Šāds pasākums 
skolotājiem klātienē notiek praktiski 
pēc triju gadu pārtraukuma.

Svinīgo pasākumu atklāja Izglītī-
bas pārvaldes vadītāja Lidija Miglā-
ne, kura uzsvēra, ka izglītība ir viena 
no svarīgākajām vērtībām, bet tās 
pamatu pamats ir skolotājs. Pa jo-
kam vai nopietni, bet ir vismaz čet-
ri iemesli kļūt par skolotāju: rudens 
brīvlaiks, Ziemassvētku brīvlaiks, 
Lieldienu brīvlaiks un vasaras brīv-
laiks!  

„Mīļie kolēģi, lai jums nerimst 
vēlme mācīt un jūsu audzēkņiem – 
vēlme mācīties, un lai šajā procesā 
rodas vienīgi gandarījums un uzti-
cēšanās!” jau nopietni sacīja Lidija. 
„Nebaidieties priecāties un smaidīt 
– smiekli lauž stereotipus. Uzdāvi-
niet sev labu noskaņojumu vismaz 
šodien vismaz šajā pasākumā! Su-
mināsim kopā kolēģus, kuri šodien 
vairs nestrādā izglītības iestādē, bet 
ir kopā ar mums.”

Tos pensionējušos skolotājus, kuri 
bija ieradušies uz pasākumu, kolēģi 
sveica ne tikai ar aplausiem, bet arī 
uzdāvinot ziedus.

Pirms ķerties pie atzinības rakstu 
pasniegšanas, klātesošos pedagogus 
uzrunāja Krāslavas novada pašval-
dības domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks: „Novēlu visiem pedago-
giem un ar izglītības jomu saistītiem 
cilvēkiem, iestāžu darbiniekiem būt 
aktīviem ne tikai savā darbavietā, 
bet arī novada dzīvē un rādīt labu 
personīgo piemēru tiem, kurus mā-
cāt. Veselību, jaukus bērnus, sapro-
tošus vecākus, un, lai jaunā valdība 

jūs neaizmirst! Lai tik tiešām visiem 
skaists mācību gads.”

Sumināto skolotāju bija ļoti daudz, 

vispirms zāles priekšā aicināja sko-
lotājas, kas apbalvotas ar Izglītības 
un zinātnes ministrijas Atzinības 
rakstiem par ieguldījumu pedagoģis-
kajā darbā: Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolotājas Jeva  Bojar-
čuka, Rita  Čerņenko un Iveta  Putā-
ne. Vēl 21 pedagogam tika pasniegti 
Krāslavas novada pašvaldības At-
zinības raksti, savukārt 26 skolotāji 
saņēma Krāslavas novada Izglītības 
pārvaldes Atzinības rakstus. 

Pasākuma svinīgā daļa noslēdzās, 
turpinājumā skolotājus priecēja 

Jāņa Moiseja solo koncertprogram-
ma „Laime kabatā”, kam pamatā ir 
mākslinieka jaunais albums „Laime 

kabatā”, kas tika izveidots 2022. 
gada vasaras izskaņā. Koncertu 
paspilgtināja dzejas izlase, kas ie-
tver I. Ziedoņa, O.Vācieša u.c. at-
zītu autoru darbus. „Laime kabatā” 
koncertprogramma ir veidota tā, lai 
klausītājs gūtu emocionālu baudī-
jumu un izjustu līdzpārdzīvojumu 
mākslinieka izpildītajām R. Paula un 
paša radītajām kompozīcijām, kas, 
laikam ejot,  iemantojušas klausītāju 
nedalītas simpātijas. 

Juris Roga, 
autora foto

SUMINA KRĀSLAVAS NOVADA PEDAGOGUS

Krāslavas ģimnāzijas skolēni jau 
otro mācību gadu piedalās pilot-
projektā „ Latgaliešu rakstu valo-
das apguve skolā”. Ir  liels ganda-
rījums par iespēju realizēt mācību 
priekšmeta „Latgaliešu rakstu va-
loda” fakultatīvu mūsu skolā arī 
šajā mācību gadā, lai skolēni varē-
tu  pilnvērtīgi sazināties latgaliski, 
apzināt latgaliešu rakstu valodas 
nozīmi personības attīstībā. Šogad  
apgūt latgaliešu rakstu valodas ap-
guvi skolā iesāks 3. klašu skolēni, 
kā arī 6.-9. klašu skolēni.

Detalizētāku informāciju par pi-
lotprojektu lasiet http://www.ltga-

soc.lv/sakums/suokums/)
Olita Truskovska 

un Ilga Stikute,
Krāslavas ģimnāzijas 

„Latgaliešu rakstu valodas 
apguve skolā” 

fakultatīva vadītājas

Pilotprojekts „Latgalie-
šu rakstu valodas apguve sko-
lā” 2022./23.m.g. pēc līguma Nr. 
2022-1-ZIE010 no 2022. gada 2. 
septembra starp Valsts kultūrkapi-
tāla fondu un Latgaliešu valodas, 
literatūras un kultūrvēstures skolo-
tāju asociāciju.

LATGALIEŠU RAKSTU VALODAS 
APGUVE KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ

Sākoties jaunajam studiju ga-
dam, Borisa un Ināras Tetere-
vu fonds godina 20 talantīgos 
Rīgas Stradiņa universitātes 
(RSU) medicīnas studentus, 
par izcilajām sekmēm viņiem 
piešķirot stipendiju. Četri sti-
pendiāti ir no Latgales. Šogad 
stipendiju konkursā piedalījās 
129 studenti, no kuriem atbalstu 
saņēmuši izcilākie kandidāti. 
Stipendiāti pauž, ka šis atbalsts 
ir ieguldījums gan viņu personī-
gajā izaugsmē, gan arī Latvijas 
medicīnā kopumā.

Latgales reģionu pārstāv 

Lauma Skarbinīka no Rēzek-
nes, Anastasija Dementjeva no 
Preiļiem, Nikita Kuzmins no 
Daugavpils un Viola Daniela 
Kiseļova no Krāslavas novada 
Ezernieku pagasta. 

Stipendijas sniedz būtisku 
materiālo atspaidu - vienas sti-
pendijas apmērs katram studen-
tam ir 2 650 eiro akadēmiskajā 
gadā. Borisa un Ināras Teterevu 
fonda valdes loceklis Mareks 
Indriksons, novēlot stipendiā-
tiem arī turpmāk saglabāt izci-
las sekmes, atgādina, ka, stu-
dentam uzrādot nemainīgi labus 

mācību rezultātus, piešķirtais 
fonda atbalsts turpinās līdz pat 
pamatstudiju noslēgumam.

2022. gadā, stiprinot Latvijas 
jauniešu vēlmi izglītoties me-
dicīnas jomā, Borisa un Ināras 
Teterevu fonds palielinājis sti-
pendiju skaitu RSU studentiem, 
mācību gadā atbalstot jau 20 
centīgos studentus. Nākamo sti-
pendiju konkursu plānots izslu-
dināt 2023. gada pavasarī.

Diana Bogdanova,
labdarības projektu vadītāja

ČETRI TOPOŠIE MEDIĶI NO LATGALES SAŅEM BORISA UN INĀRAS TETEREVU 
FONDA STIPENDIJU MEDICĪNĀ

Kad lapas – dzeltenas, rudas, 
sārtas – slīd vējā kā atvadu svei-
ciens vasarai, klāt atkal septem-
bris ar ikgadējām Dzejas dienām. 
Šogad Krāslavas ģimnāzijas 11. a 
un b klases skolēniem šis notikums 
izvērtās īpaši spilgts, jo viņiem bija 
iespēja piedalīties mūsu novadnie-
ces Ināras Dzalbes (I. Nāras) dze-
joļu krājuma atklāšanas pasākumā, 
ko rīkoja Krāslavas novada Cen-
trālā bibliotēka (NCB). 

„Latvijai piestāv rudens un dze-
ja” – tā raksta dzejniece, un tieši 
tāds moto bija izvēlēts dzejas pēc-
pusdienai, kurā skolēniem bija ie-
spēja tikties un iepazīties ar gaišu, 
harizmātisku un sirsnīgu cilvēku, 
klausīties viņas dzīvesstāstu un 
dzejas lasījumus, uzdot jautāju-
mus un saņemt atbildes. Pasā-
kumā skanēja skaistākie dzejoļi, 
veltīti Latvijai, savam novadam, 
tos klausītāju uzmanībai piedāvā-
ja ģimnāzijas 11. klases skolēni 
Adriāna Šuminska, Aivars Valters 
un Evija Vagale.

Lūk, ko par redzēto un dzirdēto 
saka paši skolēni. 

Alise: „Man patika piedalīties 
pasākumā. Es aizdomājos par 
to, ka nav viegli strādāt nopietnā 
jomā un tai pašā laikā atvērties kā 
dzejniekam. Man pašai patīk raks-
tīt dzejoļus, tāpēc dzirdēt ieteiku-
mus bija pamācoši.”

Adriāna: „Pasākums patiešām 
bija interesants, un man iepatikās 
Ināras Dzalbes stāsti par viņas kar-
jeru, pseidonīma rašanos. Klauso-
ties viņas dzejoļus, es aizdomājos 
par mūsu tēvzemi Latviju, jo daži 
viņas dzejoļi ir ļoti saistīti ar pat-
riotismu. Esmu gandarīta, ka pati 
varēju nolasīt dzejoli.”

Evija V.: „Šis pasākums mani 
iespaidoja pozitīvi. Es iepazinos 
ar jauko, dzīvespriecīgo dzejnieci, 
kura prot būt ne tikai izcila darbi-
niece un mīļa mamma, bet arī ta-
lantīga dzejniece.”

Kārtējo reizi pārliecinājāmies, 
ka skaistums slēpjas vienkāršībā 
un vislabākie cilvēki ir tepat bla-
kus.

Ingrīda Grišāne,
Krāslavas ģimnāzijas latviešu 

valodas un literatūras skolotāja

ĢIMNĀZISTI SVIN
DZEJAS DIENAS
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Uzsākot šo mācību gadu lielas 
pārmaiņas skārušas arī Krāslavas 
Mūzikas un mākslas skolu, Indras 
Mākslas un mūzikas skolu un Da-
gdas Mūzikas un mākslas skolu, 
kas kopš 2022. gada 1. septembra 
tika apvienotas, izveidojot jaunu 
Krāslavas novada pašvaldības pro-
fesionālās ievirzes izglītības iestā-
di - „Krāslavas novada Mūzikas un 
mākslas skola”. 

Par apvienotās mūzikas un māks-
las skolas piedāvājumu un citām dar-
ba niansēm stāsta izglītības iestādes 
direktore Ērika Zarovska.

Kam, kur un ko māca?
Krāslavas novada Mūzikas un 

mākslas skola īsteno profesionālās 
ievirzes izglītības programmas adre-
sēs: Raiņa iela 25, Krāslava, Krāsla-
vas novads; Krāslavas iela 1, Indra, 
Indras pagasts, Krāslavas novads; 
Alejas iela 15A, Dagda, Krāslavas 
novads. Līdz ar to skolu apvienoša-
na neietekmēja profesionālās ievir-
zes izglītības pieejamību Krāslavas 
novadā, un skolas audzēkņi turpina 
savas ierastās gaitas Indrā, Dagdā un 
Krāslavā. Pašlaik novada mūzikas 
un mākslas skolā mācās 250 audzēk-
ņi un strādā 30 pedagogi.

Dagdā un Krāslavā tiek īstenotas 
mūzikas un mākslas profesionā-
lās ievirzes izglītības programmas, 
Indrā tiek īstenota mākslas prog-
ramma. Daudzus gadus Indrā tika 
īstenota deju profesionālās ievirzes 
izglītības programma, tomēr kopš 1. 
septembra šīs programmas īsteno-
šana vairs nav iespējama nepietie-
kamā audzēkņu skaita un pedagogu 
nepieejamības dēļ. Programmas 
īstenošanu varētu turpināt Krāsla-
vā vai Dagdā, tomēr visā Krāslavas 
novada pastāv problēma ar deju 

pedagogu pieejamību. Programma 
paredz plaša spektra deju pedagoga 
prasmes un zināšanas laikmetīgajā 
dejā, raksturdejā, klasiskajā dejā.  
Nedaudzie deju pedagogi novadā, 
kuri varētu uzņemties šo misiju un 
smago darbu, ir ļoti noslogoti. Prog-
ramma „Dejas pamati” ir sarežģīta, 
izaicinājumiem pilna, tāpēc samē-
rīgāk būtu novadā turpināt attīstīt 
laikmetīgo deju kā interešu izglītī-
bas programmu.  

Krāslavā mūzikas programmas 
(klavierspēle, akordeona spēle, vi-
joles spēle, ģitāras spēle, saksofona 
spēle, fl autas spēle) apgūst 86 au-
dzēkņi, mākslas programmu (vizuāli 
plastiskā māksla) apgūst 52 audzēk-
ņi.

Dagdā mūzikas programmas (kla-
vierspēle, akordeona spēle) apgūst 
32 audzēkņi, mākslas programmu 
(vizuāli plastiskā māksla) apgūst 52 
audzēkņi,

Indrā mākslas programmu (vizuāli 
plastiskā māksla) apgūst 35 audzēk-
ņi. Daži audzēkņi Krāslavā vienlai-
kus apgūst mākslas un mūzikas iz-
glītības programmas.

Par pedagogu kolektīvu
Skolas pedagogu kolektīvs ir 

ļoti labi sabalansēts – mums ir pie-
tiekoši gan jauno pedagogu, gan 
pieredzējušo pedagogu. Līdz ar to 
mācību procesā var plaši pielietot 
uzkrāto pieredzi un ieviest laikme-
tīgās tendences. Pozitīvi vērtējams 
fakts, ka mūsu pedagogi ir ļoti mo-
bili un gatavi jebkādiem izaicināju-
miem. Lielai daļai skolas pedagogu, 
lai nokļūtu līdz darbam, ir jāmēro 
diezgan liels attālums. Skolotāji 
no Daugavpils brauc vadīt mācību 
stundas uz Krāslavu, Indru un arī 
Dagdu. Savukārt no Dagdas brauc 

uz Krāslavu, no Rēzeknes uz Dag-
du. Ja mēs skolā sarīkotu konkursu 
starp skolotājiem par to, kurš mā-
cību gada laikā būs nobraucis vis-
vairāk kilometru, šķiet, es jau tagad 
zinu uzvarētāju – tas būtu Arturs, 
akordeona spēles pedagogs Dagdā, 

kurš mācās Daugavpilī un katru 
pēcpusdienu dodas darbā uz Dag-
du, lai mācītu Dagdas un apkaimes 
bērniem spēlēt akordeonu. Zīmīgi, 
ka viņš brauc strādāt uz skolu, kuru 
kādreiz ir pabeidzis pats. Es esmu 
ļoti pateicīga visiem skolotājiem 
par to, ka viņi ir īsti savas jomas en-
tuziasti un ar lielu atdevi un prieku 
dara savu darbu.

Kā strādāt kopā?
Apvienojoties skolai nācis klāt 

daudz izaicinājumu, bet radušās arī 
jaunas iespējas. Attiecībā uz izai-
cinājumiem var prognozēt, ka ilg-
termiņā viss stabilizēsies, pašlaik 
skolas administrācijai daudz laika 
aizņem tehnisku jautājumu risināša-
na un sakārtošana, salāgojot pakal-

pojumu, dokumentu un informācijas 
apriti.

Lielākie izaicinājumi skolā ar 
programmas trīs īstenošanas vietām 
ir izveidot mehānismus sinhronam 
darbam, kvalitatīvai informācijas 
apmaiņai un intensīvai sadarbībai. 

Izmantojot tehnoloģijas, ir iespējams 
intensīvi komunicēt un apmainīties 
ar informāciju, neskatoties uz attālu-
miem. Tomēr ir svarīgi arī pulcēties 
kopā, sevišķi šajā kopīgas darbības 
sākumposmā, lai labāk iepazīt vie-
nam otru, saskatīt kopīgo, to, uz kā 
varētu balstīties skolas turpmākā at-
tīstība.

Savukārt skolu apvienošana ir pa-
vērusi jaunas iespējas mācību pro-
cesa, radošo aktivitāšu un projektu 
īstenošanai, visupirms jau tāpēc, ka 
palielinājies audzēkņu un pedagogu 
skaits, kuri var sadarboties, ģenerēt 
idejas un īstenot projektus. Stiprināt 
un attīstīt sadarbību visā novadā un 
dažādos līmeņos ir ļoti svarīgi, gan 
no psihoemocionālā, gan no fi nan-
siālā aspekta.

Piederības un kopības sa-
jūta

Plānojot mācību gada aktivitātes, 
tiek īpaši domāts par to, lai skolas 
audzēkņiem būtu iespējams pieda-
līties gan vietējos pasākumos at-
sevišķi Krāslavā, Dagdā vai Indrā, 
gan arī kopīgajos. 15. novembrī, 
svinot Latvijas dzimšanas dienu, 
skolas audzēkņi pulcēsies Krāslavā 
uz kopīgu mākslas akciju un kon-
certu. Februārī Krāslavas un Dag-
das mūziķi dosies uz Indru muzicēt 
jau tradicionālajā Indras vārda die-
nas koncertā. Cerot uz pietiekamu 
sniega daudzumu ziemā, Dagdā 
tiek plānots sniega skulptūru festi-
vāls, kura laikā Dagdas, Indras un 
Krāslavas mākslas programmu au-
dzēkņi sacentīsies sniega skulptūru 
izgatavošanas prasmēs. Sadarbības 
un saliedēšanās pasākumi ir ļoti ne-
pieciešami, lai veicinātu un izveido-
tu audzēkņos, skolotājos, vecākos 
piederības un kopības sajūtu. 

Vai ir piedāvājums pieau-
gušajiem?

Būtu ļoti svarīgi piedāvāt mūzikas 
un mākslas izglītību ne tikai bērniem, 
bet arī pieaugušajiem un senioriem. 
Kādā formātā tas ir iespējams - at-
vērts jautājums. Šajā mācību gadā 
tiek plānotas lielas pārmaiņas mūzi-
kas un mākslas programmās v alsts 
līmenī, kad notiks pāreja uz jaunu 
saturu un mācību stundu apjomu un 
ilgumu. Sakārtojot šos jautājumus, 
es domāju mēs atgriezīsimies arī pie 
pieaugušo un senioru izglītošanas, jo 
jaunas zināšanas un radošuma attīs-
tīšana ir svarīga jebkurā vecumā un 
dzīves posmā.

Juris Roga,
autora foto

TRĪS SKOLAS - VIENA IESTĀDE

Viena no valstiskās, nacionālās 
piederības un apziņas pamatvērtī-
bām ir valoda. Mums tā ir latviešu 
valoda. Lai īpaši godātu latviešu 
valodu kā vienīgo valsts valodu 
Latvijā, svētku, atceres un atzīmē-
jamo dienu kalendārā pēc Valsts 
prezidenta Egila Levita ierosinā-
juma 15. oktobrī ir svinēta Valsts 
valodas diena. Šis datums nav iz-
vēlēts nejauši. 1998. gada 15. ok-
tobrī Satversmes 4. pantā tika no-
stiprināta valsts konstitucionālā 
vērtība: „Valsts valoda Latvijas 
Republikā ir latviešu valoda”.

Krāslavas novada C entrālā bib-
liotēka latviešu valodas dienai par 
godu popularizē valodas spēles, 
kas paredzētas, lai veicinātu sko-
lēnus runāt un bagātināt savu vār-
du krājumu, ka arī komunikācijas 
un aktīvās klausīšanās prasmes.

Krāslavas ģimnāzijas 2. klases 
skolēni ar skolotāju Intu Beikuli 
apciemoja bibliotēku un izbaudīja 
īsto prieku, spēlējoties un iepa-
zīstot valodas spēles - „Lilluu”, 
„Stāstu stāstiem izstāstīju”, lielis-
ko spēli „Abra” ar latviešu tautas 
mīklām ģimenei un draugiem, 
krustvārdu spēli „Scrabble oriģi-
nāls”.  Skolotāju ieinteresēja mā-
cību līdzeklis latviešu valodas ap-
guvei 5-8 gadus veciem bērniem 

„Atver pasauli!” un arī bibliote-
kāres aicinājums aktīvi izmantot 
bagāto materiālu latviešu valodas 
pilnveidošanai, ko piedāvā „leto-
nika.lv”.

Latviešu dzejnieks, publicists, 
valodnieks, jaunlatviešu kustības 
dalībnieks Juris Alunāns ir rakstī-
jis: „Turiet savu Tēvu valodu godā 
un cieņā, un jums labi klāsies virs 
zemes. Jo, kas sevi pašu negodā, 
to arī citi negodās.”

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada Centrālās 

bibliotēkas 
Bērnu literatūras nodaļas 

vadītāja
Autores foto

VALSTS PAMATVĒRTĪBA – VALODA

Ir pagājis precīzi gads, kopš 
Dagdas Kultūras centrs (KC) iz-
sludināja akciju „LABIE VĀR-
DI LĪDZCILVĒKIEM”. Lai arī 
sākotnēji māca bažas, vai kāds 
maz atsauksies aicinājumam, 
rezultāts radīja gandarījumu. 

Tiešām, dzirdēt un arī teikt 
labus vārdus ir tik lieliski, vai 
ne? Jau pagājušā gada Valsts 
svētku vakarā zinājām, ka ak-
cijai sākums ielikts un turpinā-
jums būs. Ceram, ka tā kļūs par 
Patriotisma mēneša ikgadēju 
tradīciju.  

Nu tad - aiziet! Līdz 7. no-
vembrim gaidām jūsu atsauks-
mes par Krāslavas novada cilvē-
kiem, kurus uzskatāt par zeltu, 
bet viņu attieksmi pret dzīvi un 
cilvēkiem - lielāko pievienoto 
vērtību. Stāstiet par tiem, uz ku-
riem var paļauties un kuri Jūsu 
sirdij liek justies labi, bet lūpām 
savilkties neviltotā smaidā. 

Iesūtiet stāstus par cilvēkiem, 
kuri ar pašaizliedzīgu, nesav-
tīgu rīcību un iedvesmojošu 
darbu ir padarījuši kādu dzīvi 
labāku, veicinot pozitīvas pār-

maiņas, vairojot iejūtību, uzla-
bojot cilvēku savstarpējās attie-
cības un sabiedrisko domu!

Stāstiet par tiem, kuru radī-
tais, ražotais, pasniegtais vai 
vienkārši labi padarītais darbs  
vai attieksme, šogad ir ieprieci-
nājusi visvairāk.

Aicinām padomāt un nolemt – 
IR VĒRTS, LAI PAR TO ZINA!

Latvijas dzimšanas dienas 
pasākumā, kas notiks 17. no-
vembra vakarā Dagdas Kultūras 
centrā, godā celsim tos stāstu 
varoņus, kuru šīgada darbiņš 
vai rīcība visvairāk būs aizkus-
tinājusi. Arī labo vārdu autors 
netiks aizmirsts un saņems svēt-
ku dāvanu.

Stāstījumus var iesniegt per-
sonīgi Dagdas Kultūras cen-
trā (Alejas ielā 29, Dagdā) vai 
sūtīt elektroniski uz e-pastu: 
dagdaskc@kraslava.lv. Visi 
stāsti tiks publicēti Dagdas KC 
 „facebook” lapā, kur noteiksim 
skatītāju simpātiju. 

Cerot uz atsaucību - 
Dagdas KC komanda

AKCIJA „LABIE VĀRDI 
LĪDZCILVĒKIEM”
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izglītība

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las pedagogi piedalījās „Erasmus+” 
programmas „Kritiskā domāšana 
nākamai paaudzei” apmācībās Itā-
lijā.

Mūsu aizraujošais un garais ce-
ļojums „Erasmus+” projekta ietva-
ros sākās 24. septembra agrajā rītā 
ar lidojumu uz Romu. Tā kā mūsu 
vilciens uz Soverato bija ieplānots 
tikai vakarā, mums bija vesela die-
na, lai iepazītos ar Romas ievēro-
jamākajām tūrisma vietām. Sākām 
mēs ar slaveno amfi teātru Kolizeju, 
tad devāmies pie Romas skaistākās 
baroka laikmeta strūklakas - Trevi. 
Tā ka laiks bija silts un saulains, 
mēs izbaudījām pasakaino itāļu sal-
dējumu (itāļu valodā – gelato). At-
pūtušies mēs devāmies uz Venēcijas 
laukumu, kas ir viena no tūristu vis-
vairāk apmeklētajām vietām Romā. 

Pēc pastaigas pa Romu mūs gai-
dīja vesela nakts vilcienā, jo līdz 
Soverato bija jābrauc gandrīz 700 
kilometri. Ceļš nebija viegls, bet, 
ieraugot saullēktu virs Jonijas jū-
ras, mēs saņēmām jaunas enerģijas 
devu. Pilsētā mūs sagaidīja projekta 
komandas pārstāvji, viņi aizveda 
mūs uz apartamentiem, kuras bija 
mūsu mājas uz šo nedēļu. Tā kā mēs 
ieradāmies svētdien, mums bija pie-
tiekoši laika, lai atpūstos pēc ceļa un 
sagatavotos intensīvajām mācībām, 
kā arī nedaudz iepazīties ar pilsētu.

Pirmajā mācību dienā bija ieplā-
nots kvests „Neiespējamā misija”, 
kuras mērķis bija iepazīt Sovera-
to pilsētas ievērojamākās vietas, 
zvejnieku tradīcijas un receptes no 
vietējiem iedzīvotājiem. Tas tiešām 
bija izaicinājums, jo lielākā daļa no 
pilsētniekiem nerunā angļu valodā. 
Pielietojot kritisko domāšanu, mēs 
savācām piecas dažādas tradicionā-
lo ēdienu pagatavošanas receptes. 

Kā arī kvesta laikā mēs uzzinājām, 
ka viens no Soverato pilsētas sim-
boliem ir jūras zirdziņš (cavalluccio 
marino), kurš mīt jūras piekrastē. 
Vēl mēs apmeklējām zvejnieku 
baznīcu un uzzinājām dramatisku 
leģendu par baznīcas rašanās vēs-
turi. Pēc aktīvi pavadītās dienas va-
karā mūs gaidīja kopīga tikšanās ar 
visiem projekta dalībniekiem, kuri 
pārstāvēja Spāniju, Rumāniju, Po-
liju, Franciju, Slovākiju, Horvātiju, 
Igauniju un Dāniju. 

Otrdien notika pirmā mācību 
sesija ar austrālieti Ketrinu Perri 
un viņas asistenti no ASV. Šajās 
nodarbībās mēs diskutējām par ne-
pieciešamajām prasmēm 21. gs. (4 
C’s of the 21st century): kritiskā 
domāšana (Critical thinking), krea-
tīvā domāšana (Creative thinking), 
komunikācija (Communication) 

un sadarbība (Collaboration). Sesi-
jas laikā skolotāji dalījās pieredzē 
par to, kādā veidā šīs prasmes tiek 
attīstītas viņu skolēniem un kā šī 
pieeja tiek īstenota dažādās valstīs. 
Mēs apspriedām arī Eiropas valstu 
izglītības sistēmas, meklējām kopī-
go un atšķirīgo. Sesijas nobeigumā 
Ketrina sniedza atgriezenisko saiti 
un piedāvāja idejas, kādā veidā var 
attīstīt šīs prasmes. Piemēram, in-
teraktīva siena (storyboard) ir viens 
no rīkiem, kuru var izmantot jebku-
rā priekšmetā. Pēcpusdienā mūsu 
nodarbības turpinājās ārā, kur mēs 
devāmies zvejnieku ciematā, kas 
atradās kalnos. Šeit mēs iepazinām 
vietēji iedzīvotāju ikdienu un savām 
acīm ieraudzījām slaveno renesan-
ses laikmeta marmora skulptūru - 
La Pieta del Gagini (Mikelandželo 
mācekļa darbs).

Trešā mācību diena bija piepil-
dīta ar informāciju par digitāliem 
rīkiem, kurus var izmantot savā mā-
cību procesā. Ketrina demonstrēja 
dažādus jaunus rīkus izmantošanai 
gan klasē, gan attālinātajā mācību 
procesā, piemēram, readwritethink.
com, voicethread.com, classdojo.
com, tophat.com, engrade.com, 
socrative.com u. c. Bija pieminēti 
arī tādi rīki, kurus aktīvi izmanto 
mūsu skolas skolotāji, piemēram, 
kahoot.com, plickers.com, canva.
com, learningapps.org u. c. Mā-
cību dienas otrajā pusē notika āra 
nodarbības, kuru mērķis bija parā-
dīt mums dažādas komunikācijas, 
kreatīvās un kritiskās domāšanas 
attīstīšanas metodes. Visas šīs akti-
vitātes bija saistītas ar kustību, rado-
šumu un jaunradi.

Noslēdzoša mācību sesija tika 

veltīta tam, lai refl ektētu par visu 
apgūto. Šim nolūkam skolotāji tika 
sadalīti jauktās grupās, lai izveidotu 
savu mācību stundu, izmantojot ie-
priekš apgūtos digitālos rīkus. Stun-
du veidošanai tika piedāvātas četras 
tēmas no dažādām sfērām (mūzika 
un māksla, atkritumu pārstrāde, kli-
mata pārmaiņas un cilvēku līdztiesī-
ba). Darbojoties grupās mums nācās 
sastapties ar „tulkošanas grūtībām”, 
jo angļu valoda mums nav dzimtā 
valoda. Kā arī pasniegšanas metodi-
ka dažādās valstīs atšķiras. Lai tiktu 
galā ar šo uzdevumu, mums nācās 
izmantot gan kreatīvo un kritisko 
domāšanu, gan komunikācijas un 
sadarbības prasmes. Rezultātā tika 
izveidotas interaktīvas stundas, ku-
ras atšķīrās gan ar rīku izmantoša-
nu, gan ar mācību metodēm.

Pēdējā „Erasmus+” projekta die-
na tika pavadīta draudzīgā atmos-
fērā. Visiem projekta dalībniekiem 
tika izsniegti sertifi kāti, bet projekta 
organizatoriem izteikti pateicības 
vārdi. Šī diena noslēdzās ar neaiz-
mirstamiem iespaidiem – ar ekskur-
siju uz senu Itālijas Badolato ciema-
tu, kurš atrodas kalnos. 

Apkopojot var sacīt, ka mums 
bija iespēja profesionāli izglītoties 
starptautiskajā vidē, veidot kontak-
tus ar saviem kolēģiem no Eiropas, 
izbaudīt itāļu kultūru un skaistu 
dabu. Pašlaik rudens brīvdienās 
kaut mazu daļiņu no redzētā, darītā 
stāstīsim un darbosimies ar savas 
skolas kolēģiem un tad arī citu kai-
miņu skolu skolotājiem.

Olga Dalecka, Ilona Solima, 
Alīna Lukša, 

Marianna Rukmane, 
Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas 
skolotājas 

Mariannas Rukmanes foto

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS PEDAGOGI MĀCĀS ITĀLIJĀ

Priežmalas pamatskolas paš-
pārvaldes jaunieši cenšas pie-
dalīties dažādās aktivitātēs un 
projektos. Ir realizēti projekti 
„Futbola diena Priežmalas pa-
matskolā” „Ģimeņu diena Priež-
malas pamatskolā”, „Priežma-
les labirints”. 2021. gada rudenī 
skolas pašpārvaldes dalībnieki 
piedalījās mācībās Preiļos. Ie-
gūtās zināšanas sekmēja dalī-
bu projektu konkursā un guva 
atbalstu projektam „Labbūtības 
ceļakartes aktivitāšu īstenoša-
na Priežmalas pamatskolā”. Arī 
šogad esam piedalījušies paš-
pārvalžu mācībās Malnavā un ir 
iegūts atbalsts projektam „Uz-
lādē sevi un citus!”.

Aktīvie skolas pašpārvaldes 
dalībnieki piedalījās arī Krāsla-
vas novada pašvaldības jaunie-
šu iniciatīvu projektu konkursā 
un guva atbalstu projekta „Sko-
las parka svētki” īstenošanai. 
Iniciatīvas mērķis bija sniegt 
pozitīvas emocijas, saliedēt 
pašpārvaldes dalībniekus kopē-
jam darbam.

Jauniešu, viņu vecāku un sko-
lotāju kopīga darbošanās rado-
šajās un jautrajās aktivitātēs uz-
laboja savstarpējās attiecības, 
kliedēja vientulības sajūtu, pa-

rādīja, ka var interesanti un liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku, deva 
ierosmi jaunām aktivitātēm.

Parka svētkos pašpārvaldes 
dalībnieki skolotāju vadībā or-
ganizēja dažādas aktivitātes 
skolēniem, vecākiem un skolo-
tājiem. Radošajā darbnīcā – ro-
tājām liepu celmus, veidojām 
kompozīcijas. Ļoti interesanti 
noritēja komandu orientēšanās 
skolas parkā. Visā parka teri-
torijā vajadzēja atrast burtus, 
fotogrāfijās norādītajā vietā, 
un no burtiem jāizveido skolas 
parka nosaukums. Ne visas ko-
mandas tika galā ar uzdevumu, 

toties visi uzzināja, ka skolas 
parka nosaukums ir Eisbaho-
vas parks. Pasākuma laikā tika 
iesākta arī liepu alejas atjauno-
šana. Tagad būs jārūpējas par 
skolas absolventu dāvātajām 
liepiņām.

Skolas sporta laukumā nori-
tēja jautrās stafetes (,,Lēkšana 
maisos”, „Slēpošana”, „Ma-
temātiskais mērķis”, „Vasaras 
hokejs”, „Ūdensnesējs”, „Ne-
parastais volejbols” u.c.). Pēc 
spraigās sportošanas varēja at-
pūsties, spēlējot āra spēles „Do-
mino”, „Līdzsvara labirints”, 
„Krāsainā Jenga” un jautri pik-

nikot!
Projekta īstenošanai tika ie-

gādātas āra spēles un sporta ak-
tivitāšu piederumi, kas dos ie-
spēju organizēt citus sporta un 
fiziskās aktivitātes pasākumus 
skolā un pagastā. Visa skolas 
saime - skolēni, skolotāji un ve-
cāki veido Priežmales kopienas 
pamatu, kas stiprina pagasta pa-
stāvēšanu un attīstību.

Sandra Rakova,
Priežmalas pamatskolas 

direktore
Autores foto

SKOLAS PARKA SVĒTKI PRIEŽMALAS PAMATSKOLĀ
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Šogad, 2. oktobrī, Krāslavas nova-
da pašvaldības Tūrisma informācijas 
centrs (TIC) jau trešo reizi rīkoja ru-
dens pārgājienu. Šo pārgājienu mēr-
ķis ir ne tikai būt kustībā un baudīt 
dabu, kas tieši rudenī iekrāsojas ne-
parasti krāšņās krāsās, bet arī iepazīt 
tūrisma objektus, būt kopā un vairot 
pozitīvismu.

Liels prieks un gandarījums, ka 
katru gadu dalībnieku skaits kļūst 

arvien kuplāks. Ja 2020. gadā pārgā-
jienā uz Piedruju piedalījās 36 dalīb-
nieki, 2021. gadā uz Tartaku kājām 
devās 55 cilvēki, tad šogad pārgājie-
nā uz Veckaplavu norunātajā laikā 
Krāslavas pils kompleksā sapulcējās 
77 dalībnieki no Krāslavas, Dagdas, 
Preiļiem, Balviem, Ludzas, Daugav-
pils, Jelgavas un Liepājas. 

Lai gan visu nedēļu laika prog-
nozes svētdien solīja lietainu laiku, 

tomēr šajā dienā laika apstākļi pasā-
kuma dalībniekus patiešām lutināja 
– no rīta pat uzspīdēja saulīte, bet 
visu pārgājiena laiku noturējās mie-
rīgs, bezvējains un bezlietains laiks. 
Pārgājiena dalībnieki varēja ar pilnu 
krūti izbaudīt dabas parka „Dauga-
vas loki” rudenīgi krāšņās ainavas 
un neatkārtojamos skatus uz Dauga-
vu, pa kuru graciozi peldēja gulbji. 

Šajā reizē dalībnieki iepazinās 

ar pieciem objektiem, kas atrodas 
Daugavas kreisajā krastā. Pārvarot 
pirmos divus kilometrus, pārgājiena 
dalībnieki varēja nedaudz atpūsties 
vai arī uzkāpt Priedaines 32 metru 
augstajā skatu tornī. Tālāk, sekojot 
reģionālā velomaršruta Nr.35 un 
pavisam nesen nomarķētās Latgales 
Ezertakas norādēm, lielā kompānija 
nosoļoja 8 km līdz zirgu sētai „Kla-
jumi”. Šeit dalībniekus sagaidīja 
viesmīlīgie saimnieki Ilze ar Viktoru 
un iepazīstināja klātesošos ar zirgu 
sētas piedāvājumu, kā arī pacienāja 
ar zāļu tēju un garšīgiem „zirga” ce-
pumiem. „Klajumi” saviem viesiem 
piedāvā četras mājas nakšņošanai, 
„Klajumu ķēķi” Latgales kulinārā 
mantojuma ēdienu baudīšanai un 
dažādu pasākumu rīkošanai, ekskur-
sijas pa saimniecību, un, protams, 
izjādes ar kādu no 12 zirgiem un vi-
zināšanos ratos vai kamanās.

Tālāk ceļš veda cauri neaprakstā-
mi skaistam rudens mežam un dalīb-
nieki nonāca pie atpūtas kompleksa 
„Vaclavi”. Atpūtas kompleksa teri-
torijā atrodas astoņi dīķi, divas at-
pūtas mājas un senlaicīga divstāvu 
viesu māja ar banketu zāli 100 un 
vairāk cilvēkiem. Saimnieki Vaclavs 
un Tatjana sagaidīja dalībniekus un 
iepazīstināja ar atpūtas kompleksa 
piedāvājumu. Dalībnieki, savukārt, 
izmantoja šo lielisko iespēju ne-

daudz atvilkt elpu, padzert kafi ju ar 
līdzi paņemtajām maizītēm, kā arī 
nofotografēties skaistu un sakoptu 
ainavu fonā. 

Nākamais sakrālais objekts, kas 
pēc 2,5 km sagaidīja gājējus, bija 
Kaplavas pareizticīga baznīca. Tā ir 
grezna, majestātiska sarkanu ķieģeļu 
un lielakmeņu celtne, kas lepni slejas 
virs Daugavas upes. Dalībniekiem 
bija iespēja apmeklēt baznīcu, iepa-
zīties ar iekšējo interjeru un uzlikt 
svecīti, ko daudzi arī labprāt izdarīja. 

Pēdējais apskates objekts, ko pēc 
2,5 km bija paredzēts apmeklēt, ir 
Lielbornes muiža, kas atrodas nu 
jau Augšdaugavas novadā. Aptuveni 
pirms 5 gadiem šo muižu savā īpa-
šumā iegādājās vidzemniece Nora 
Poiša ar vīru. Šo gadu garumā, pa-
teicoties milzīgajam ieguldītajam 
darbam, muiža ir pārvērtusies līdz 
nepazīšanai. Šobrīd renovētajā mui-
žas ēkā mājīgos, standarta augstas 
kvalitātes numuros vienlaikus var 
izmitināt 25 cilvēkus, bet muižas 
1.stāvā darbojas restorāns, kurā var 
izbaudīt arī Latgales kulinārā man-
tojuma ēdienus. Arī muižas teritorija 
ir sakārtota, izstrādātas un labiekār-
totas pastaigu takas, bērniem tiek 
piedāvāts rotaļu laukums, trošu tra-
se, kāpšanas siena un citas aktivitā-
tes. Pārgājiena dalībniekus sagaidīja 
muižas saimniece Nora, kura detali-
zēti iepazīstināja klātesošos ar mui-
žas piedāvājumiem. 

Pārgājiena fi nišs bija netālu no 
Kaplavas pareizticīgo baznīcas, 
skaistā vietā ar skatu uz Daugavu un 
lielu koka lapeni ar garu galdu. Šeit 
pasākuma dalībnieki tika pacienāti 
ar garšīgu zupu un citiem vietējiem 
Krāslavas novada gardumiem. Katrs 
par piemiņu saņēma medaļu un 
daudz pozitīvu iespaidu, smaidu un 
prieka. Septiņās stundās tika noieti 
23 km un apmeklēti 5 objekti. 

Krāslavas novada 
TIC kolektīvs
Edītes Lukšas 

un Viktora Kalviša foto

REKORDLIELS DALĪBNIEKU SKAITS RUDENS PĀRGĀJIENĀ UZ VECKAPLAVU
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17. un 18. septembrī Madonas 
Sporta un atpūtas bāzē „Smeceres 
sils” notika trešais un noslēdzošais 
posms Latvijas rollerslēpošanas 
čempionātā. 

Pirmajā sacensību dienā Krāsla-
vas novada Sporta skolas distanču 
slēpošanas audzēkņi sacentās duat-
lonā – sākumā sportisti skrēja kro-
su un pēc noteikta laika turpināja 
sacensības, veicot distanci klasis-
kajā stilā uz rolleriem. S16 v ecuma 
grupā starp meitenēm, pateicoties 
ātrajai skriešanai, par čempioni 
kļuva Martīne Djatkoviča. Savu-
kārt S18 vecuma grupā starp jau-
nietēm sudraba medaļu izcīnīja 
Adriāna Šuminska, toties starp ju-
niorēm Janai Volkai bronzas meda-
ļa. Augstus rezultātus uzrādīja V16 
vecuma grupā Gregors Pauliņš, bet 
S14 vecuma grupā Ariana Tribisa.

Otrajā sacensību dienā sportisti 
sacentās rollerslēpošanā komandu 

sprintā brīvajā stilā. Starp meite-
nēm S16 vecuma grupā 3.vietu ie-
guva Evija Radivinska un Martīne 
Djatkoviča. Starp juniorēm 2. vietu 
izcīnīja Jana Volka un Adriāna Šu-
minska. 

Pēc šīm sacensībām tika apkopo-
ti rezultāti par trīs Latvijas Roller-
slēpošanas čempionāta posmiem. 
Kopvērtējumā 3. vietu ieguva Mar-
tīne Djatkoviča, savukārt Adriānai 
Šuminskai un Janai Volkai 2. vieta 
savās vecuma grupās. 

Šādus augstus rezultātus izde-
vās sasniegt, jo tika ieguldīts liels 
darbs treniņu procesā vasarā, it 
īpaši, svarīga bija mācību-treniņu 
nometne Madonā, kur ir pieejama 
rollerslēpošanas trase ar sarežģītu 
reljefu un straujiem pagriezieniem.

Krāslavas novada 
Sporta skolas distanču 

slēpošanas treneri
Natālijas Kovaļovas foto

ROLLERSLĒPOŠANAS SEZONA 
VEIKSMĪGI NOSLĒDZĀS

SPORTS

Vēlēšanu dienā Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā tika at-
klāta keramikas un fotogrāfi ju iz-
stāde „Iesākumā bija Māls”, kurā 
apskatāmi pazīstamu keramiķu 
visdažādākie māla trauki, sveč-
turi, krūkas, bļodas un citi darbi.

Pasākuma dalībniekus ar savu 
klātbūtni pagodināja izstādes 
kuratore Evija Vasiļevska, kera-
miķes Dace Losāne, Alla Silova, 
Svetlana Novožilova un mūsu 
vecmeistari Valdis un Olga Pau-
liņi, kā arī viņu meita Līga Kra-
snikova, kura attīsta savu zīmo-
lu - „Līgas keramika”. Nevarēja 
ierasties Preiļu keramiķis Raivo 
Andersons un Alūksnes kerami-
ķis Kristaps Braslis, kurus gan 
varēja atpazīt fotogrāfi jās. Podu 
ekspozīciju papildina fotogrāfi -
jas, kuru autori ir gan paši pod-
nieki, gan arī profesionāli foto-
grāfi  - Aleksandrs Bondarenko, 
Jūlija Kuļgajeva un citi.

Atklājot izstādi, tās kuratore 
Evija Vasiļevska pastāstīja, ka iz-
stāde kļuva iespējama, jo laimīgi 
kopā salikās piedāvājums un ie-

spējas. Pirms nepilna gada Lat-
gales Kultūrvēstures muzejā tika 
izteikts piedāvājums keramiķiem 
rīkot izstādi. Podnieks Raivo An-
dersons ieteica uzrunāt tos pod-
niekus, kuri paši rok savu mālu. 
Vēsturiski, protams, tā ir bijis, 
ka Latgalē visi podnieki strādā-
juši ar saviem māliem, bet laika 
gaitā dažādu iemeslu dēļ tādu 
cilvēku, kas paši rok savu mālu, 
prot sagatavot darbam un novest 
līdz galarezultātam nav daudz. Tā 
izveidojas cilvēku grupa, kas pie-
krita piedalīties izstādē. Krāslava 
ir trešā vieta, kur izstāde apska-
tāma. Vēl jāatzīmē, ka šī izstāde 
ir brīnišķīga iespēja podniekiem 
mācīties vienam no otra.

Vislielākā pieredze Latgales 
māla izmantošanā ir krāslavietim 
Valdim Pauliņam, kurš Daugavas 
mālus podu izgatavošanā ir sācis 
izmantot jau no 1986. gada, vēlāk 
arī dzīvesbiedre Olga sāka darināt 
saimniecības traukus. Viņu pēdās 
devās arī meita Līga Krasnikova, 
kurai gan ir savs rokraksts.

Ja kāds interesants nevarēja ap-

meklēt izstādes atklāšanu un no-
klausīties stāstu par podniecības 
aroda meistariem, tad nekas nav 
zaudēts, jo izstādes anotācijā īsi 
raksturots katrs. Nāciet, skatie-
ties! 

Juris Roga,
autora foto

IESĀKUMĀ BIJA MĀLS

afiŠa
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18. septembrī Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas stadionā bied-
rība „Futbola klubs „Krāslava”” 
rīkoja veselības dienu „Futbola 
diena Krāslavā” Krāslavas nova-
da domes īstenotā ESF projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profi laksei Krāslavas novadā” ie-
tvaros. Diena sākās ar lekciju par 
sirds veselību un veselīgo vingro-
šanu. 

Svinīgo pasākumu ar simbo-
lisko bumbas iesišanu vārtos at-
klāja Ēvalds Cauņa, pašvaldības 
aģentūras „Labiekārtošana K” 

direktors. 
Jau par tradīciju ir kļuvusi vien-

laicīgā bumbu uzsitienu akcija. 
Šogad tika pārspēts Krāslavas 
rekords – 3707 (iepriekšējais – 
1357), kurā nozīmīgu artavu deva 
Markuss Djatkovičs, uzsitot bum-
bu 2830 reizes (iepriekšējais re-
kordists bija Pāvels Baranovskis 
– 893 reizes). Labus rezultātus vēl 
uzrādīja Emīls Grišāns – 273 rei-
zes un Dainis Sjadro – 209, uzsla-
vējams ir arī Artjoma Križanovska 
sasniegums – 160 uzsitieni. 

Par godu veselības dienas pa-
sākuma apmeklētājiem tika „iz-
šauts” bumbu salūts. 

Visi pasākuma dalībnieki tika 
sadalīti četrās komandās, lai 
pārbaudītu savus spēkus četrās 
stacijās – „Šķēršļu josla”, „Fut-
bola darts”, „Futboulings” un 
„Futgolfs”. Protams, uzvarēja 

draudzība. Noslēgumā komandas 
piedalījās Geto futbola turnīrā – 
neparastā piepūšamā atrakcijā. 

Pēc komandu aktivitātēm tika 
noskaidrots arī „Bumbas karalis”, 
un šoreiz precīzākais izrādījās 
Germans Bidzāns, kurš atrakcijā 
„Futbola darts” sameta 92 punk-
tus.

Pasākuma laikā tika apsveik-
ti arī f utbola kluba U-15 grupas 
audzēkņi par veiksmīgu startu 
Latvijas čempionātā, iegūstot 1. 
posmā 6. vietu Meistarības grupā. 
Krāslavas līdzjutējiem šajā sezonā 
šī komanda sagādāja aizraujošas 

emocijas, spēlējot ar tādām ko-
mandām kā FK „Tukums 2000/
TSS”, „Rēzekne”, „ACADEM 
FC”, „Valmieras FC/VSS”, „Fut-
bola Parks ACADEMY” un FA 
„Ventspils”. Īpaši skaista izdevās 
pēdējā komandas spēle 13. augus-
tā, kurā ar rezultātu 4:0 tika pār-
spēta Ventspils komanda.

Diemžēl no tālākās cīņas 2. 
posmā bija jāizstājas, jo grūti no-
komplektēt komandu turpmāka-
jām spēlēm. Priecē tas, ka FK „ 
Krāslava” audzēkņu un atbalstītā-
ju skaits nepaliek mazāks, līdz ar 
to tradīcijas turpinās. Nākamajā 
gadā klubam jau būs 10 gadi, tā-
pēc jau šogad aicinām uz veselību 
veicinošu pasākumu visus aktīvu 
dzīvesveidu atbalstošus krāslavie-
šus! 

Vija Sjadro,
autores foto

Šī gada 17. septembrī astoņgadīgā 
galda tenisiste Žaklīna Nikolaičenko 

no Izvaltas pagasta izcīnīja 2. vietu 
starptautiskajās sacensībās „ELTL 

Stiga Laste GP (2022/23) - 1. etapp 
Evelin Lestali Memoriaal Tartu”, kas 
norisinājās Tartu, Igaunijā un bija 
vienīgā no Latvijas pārstāvēm, kas 
ieguva godalgotu vietu. 

Ar šo priecīgo ziņu par mūsu ma-
zās novadnieces lielo sasniegumu 
padalījās Žaklīnas vecāki, kuri le-
pojas ar meitu un viņas treneri Veru 
Gurtajuti, kas dalās ar savu pieredzi 
un zināšanām un veicina meitenes 
sportisko izaugsmi. 

Krāslavas novada pašvaldība se-
dza izdevumus, kas saistīti ar Žak-
līnas un viņas treneres piedalīšanos 
starptautiskajās sacensībās. Žaklī-
na sacensībās Igaunijā pārstāvēja 
Krāslavas novada pašvaldību, go-
dam nesot Krāslavas un Izvaltas vār-
du ārpus valsts robežām.

Juris Roga
Foto no Žaklīnas personīgā arhīva

IZVALTIETE IZCĪNA SUDRABU SACENSĪBĀS 
IGAUNIJĀ 

FUTBOLA DIENA KRĀSLAVĀ

28. septembrī Krāslavā noritēja 
tradicionālais rudens kross skolē-
niem, kurā sacentās labākie Krāsla-
vas novada pašvaldības skrējēji. 
Katrs dalībnieks centās uzrādīt savu 
labāko rezultātu, spītējot rudenīga-
jiem laika apstākļiem.

500 m garā distancē 2014. g. dzim. 
meiteņu grupā uzvarēja Natali Go-
lubeva no Indras pamatskolas, otro 
vietu ieguva Elīza Tiško, bet trešo 
vietu – Ilana Garoza, abas mācās 
Krāslavas ģimnāzija. 

2013. g. dzim. meiteņu grupā 
uzvarēja Viktorija Hmeļnicka no 
Krāslavas ģimnāzijas, otrā vieta - 
Arnitai Onzulei no Robežnieku pa-
matskolas, trešā vieta – Alisei Jemel-
janovai no Andrupenes pamatskolas. 

Desmit gadu vecu meiteņu grupā 
pirmo vietu izcīnīja Karolina Ostap-
ko, otro labāko rezultātu uzrādīja Sa-
bīne Lapa, abas meitenes no Andru-
penes pamatskolas, bet trešo vietu 
ieguva Karina Rakovska no Robež-
nieku pamatskolas. 

Savukārt 2011. g. dzim. meiteņu 
grupā uzvarēja Evija Avsjukeviča, 
bet otro vietu ieguva Dace Kairāne, 
trešo vietu izcīnija Santa Žeimo-
te, visas meitenes mācās Krāslavas 
ģimnāzijā. 

2014. g. dzim. zēnu grupā pir-
mo vietu izcīnīja Artūrs Cielava no 
Andrupenes pamatskolas, otro vietu 
– Armands Meldaris no Poļu pamat-
skolas, bet trešo – Timūrs Bogdāns 
no Andrupenes pamatskolas. 

2012. g. dzim. zēnu grupā uzva-
rēja Ilja Petrovs no Aleksandrovas 
pamatskolas, otro vietu ieguva Emīls 
Stepiņš no Poļu pamatskolas, bet tre-
šajā vietā ierindojās Raitis Zalbovičs 
no Indras pamatskolas. 

Savukārt 1 km garā distancē 2010. 
g. dzim. meiteņu grupā visātrākā bija 
Alīna Grineviča, otro vietu izcīnīja 
Viktorija Eksta, abas meitenes mā-
cās Krāslavas ģimnāzijā, bet trešā 
– Jolanta Savka no Robežnieku pa-

matskolas.
2009. g. dzim. meiteņu grupā uz-

varēja Ariana Tribisa no Krāslavas 
ģimnāzijas, otro vietu ieguva Evelī-
na Radelicka no Indras pamatskolas, 
bet trešo – Aļesja Buko no Robežnie-
ku pamatskolas.

2008. g. dzim. meiteņu grupā uz-
varēja Valērija Kuzminska no Indras 
pamatskolas, Ligita Avčinnika iegu-
va otro vietu, bet trešā vieta – Gitai 
Isakai, abas meitenes no Robežnieku 
pamatskolas.

1 km garo distanci 2011. g. dzim. 
zēnu grupā visātrāk noskrēja Sandris 
Kuļikovskis, Arnis Koleda ieguva 
otro vietu, abi no Robežnieku pamat-
skolas, un Leonīds Petrovs no Indras 
pamatskolas ieguva trešo vietu.

2010. g. dzim. zēnu grupā uzvarē-
ja Jānis Golubevs no Indras pamat-
skolas, otro vietu ieguva Kristiāns 
Dzalbs no Krāslavas ģimnāzijas, bet 
trešo vietu – Devids Jaunmuktāns no 
Indras pamatskolas.

1,5 km garā distancē jaunietēm 
(2007. g.dz.) uzvarēja Valērija Sila-
kova no Robežnieku pamatskolas, 
Sandra Matuseviča no Indras pamat-
skolas ieguva otro vietu un Valērija 
Nazarova - trešo vietu no Robežnie-
ku pamatskolas. 

Savukārt 1,5 km garā distancē 
2008. g. dzim. zēnu grupā uzvarēja 

RUDENS KROSS - 2022 Samuels Istratijs no Poļu skolas, otro 
vietu ieguva Romāns Nazarovs no 
Robežnieku pamatskolas, bet trešajā 
vieta – Aleksejs Korovackis no Ind-
ras pamatskolas.

2009. gadā dzimušie zēni skrē-
ja 1,5 km garu distanci, kurā pirmo 
vietu izcīnīja Sandis Marcenkevičs 
no Aleksandrovas pamatskolas, otrā 
vieta Andrim Pļaviniekam, bet trešā 
vieta Nikolajam Orlovam, abi mācās 
Indras pamatskolā. 

2 km garā distancē jauniešiem 
(2007. g. dz.) pirmo vietu izcīnīja Ri-
hards Sitniks, otro vietu ieguva Gre-

gors Pauliņš, trešo vietu – Rihards 
Lisenoks, visi jaunieši mācās Krāsla-
vas ģimnāzija.

3 km garā distancē 2006. g. dzim. 
jauniešu grupā uzvarēja Lauris Pa-
jats no Aleksandrovas pamatskolas, 
Maksims Kuļikovskis no Robežnie-
ku pamatskolas ieguva otro vietu.

Savukārt 2003.-2005. g. dzim. 
jauniešu grupā uzvarēja Raivis Mar-
kevičs no Krāslavas ģimnāzijas, bet 
otro vietu ieguva Deniss Čubrevičs 
no Aleksandrovas pamatskolas.

Ik gadu rudens kross iegūst lielāku 
popularitāti skolēnu vidū, tādējādi 
apliecinot interesi par veselīgu dzī-
vesveidu un skriešanu.

Ilona Vanaga,
Krāslavas novada 

Sporta skolas metodiķe
Autores foto

No 30. septembra līdz 1. ok-
tobrim Krāslavas novada Sporta 
skolas šāvēji Dobelē un Tukumā 
piedalījās Latvijas 2022. gada 
jaunatnes čempionātā vecākajā 
vecuma grupā. Sacensībās startē-
ja 2004. gadā dzimuši un jaunāki 
sportisti.

Vingrinājumā PŠ-60 (60 šāvie-
ni no pneimatiskās šautenes) zēnu 
konkurencē Aļģis Berestņevs izcī-
nīja 1. vietu. Meiteņu konkurencē 
7. vietā, uzlabojot personīgo re-
kordu, ierindojās Laura Putne, sa-
vukārt Milena Timergalejeva - 10. 
vietā.

Vingrinājumā MŠ-30 (30 šāvieni 
no stāvokļa guļus) jauniešu konku-
rencē Aļģis Berestņevs izcīnīja 4. 

vietu. Laura Putne ieguva 2. vietu, 
bet Lija Ignatjeva – 5. vietu.

Vingrinājumā MŠ-3x20 (20 ie-
skaites šāvieni no stāvokļiem celis, 
guļus, stāvus) Aļģis Berestņevs iz-
cīnīja 2. vietu, Lija Ignatjeva - 5. 
vietu, Laura Putne – 8. vietu.

Pāru vingrinājumā PŠ-MIX 
mūsu komandas pāris – Laura un 
Aļģis – izcīnīja 4. vietu, zaudējot 
0,1 punktu trešās vietas ieguvē-
jam.

Komandu kopvērtējumā (kopā 
-14 komandas) krāslavieši, uzrā-
dot labu rezultātu, ierindojās 5. 
vietā.

Sergejs Šveds,
Krāslavas novada Sporta skolas 

šaušanas treneris
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