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Tradicionāli 1. jūnijā pilsētas laukumā godināja 85 ma-
zuļus, kas gada laikā ir dzimuši un nākuši klāt Krāslavas 
novadā.

Jaundzimušo ģimenes sveica Dzimtsarakstu nodaļas va-
dītāja Ināra Ūdre, bet tradicionālo sudraba karoti un pledu 
ar novada ģerboni katrai ģimenei pasniedza domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks. Karotītes un sedziņu saņēma 
vecāki, kamēr mazuļi gulēja ratos, vai arī iekārtojušies uz 
rokas māmiņai vai tētim, kopā devās pēc balvas. Tradīcija 

pasniegt jaundzimušajiem sudraba karotītes ir radusies nu 
jau šķietami tālajā 2009. gadā.

Svētkus šogad krāšņus darīja arī bērnu zīmējumi uz as-
falta, Daugavpils centra “Saules stariņi” bērnu muzikālais 
sveiciens un arvien lielāku popularitāti gūstošs rotāto ratu 
konkurss un rotāto ratu gājiens, kuru organizē biedrība 
„Krāslavas māmiņu klubs” un Krāslavas novada dome.

Arī šogad gribētāju piedalīties konkursā un braukt rotā-
tos ratos netrūka – deviņas meitenes, 17 zēni un divi leļ-

ļu rati, kopā 28 braucamrīki. Gājiena laikā bija apskatāmi 
„Dinamo Rīga” fanu rati, „Haizivs”, „Betmobīlis”, Lielais 
gaisa balons ar mazo novadnieku, Policijas auto, „Līgo 
bērns” un citi vecāku fantāzijas lidojuma augļi. Skatītāji 
balsojumā lēma, ka no visiem labākie rati ir: „Arinas ku-
ģis” (1. vieta, Arina Deņkovska); „Eināra lidmašīna” (2. 
vieta, Einārs Grinēvičs); „Luīzes Peoniju dārzs” (3. vieta, 
Luīze Mateja).

Juris Roga, autora foto

MAZO NOVADNIEKU SVĒTKI IZSKANĒJUŠI

Krāslavas novada pašvaldības tra-
dicionālajam projektu konkursam 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” šogad 
tika iesniegts rekordliels skaits pro-
jektu – 16 projekti no Krāslavas un 
11 projekti no 9 novada pagastiem. 

Ņemot vērā ierobežoto konkur-
sa budžetu, vērtēšanas komisijai 
nenācās viegli - vērā tika ņemta 
iedzīvotāju grupu iesaiste projektu 
rakstīšanā un īstenošanā, projektu 
ilgtspēja, rezultātu aktualitāte, pub-
liskā pieejamība un „rozīnītes”, ļoti 
rūpīgi tika analizēti plānotie budže-
ta izdevumi un papildu fi nansējuma 
piesaiste. 

Saskaņā ar vērtēšanas komisijas 
viedokli un šī gada 30.maija domes 
lēmumu fi nansējums 2019.gadā 
tiek piešķirts 14 projektiem pilnā 
pieprasījuma apjomā, savukārt 10 
projektiem – ar daļēji samazinātu 
fi nansējumu. Kopējais piešķirtais 
fi nansējums pašvaldības 2019.gada 
budžetā - 12092,34 EUR. Līgumi 
ar projektu vadītājiem tiks noslēgti 
līdz jūnija vidum, projektu īstenoša-
na lielākoties plānota līdz septem-
bra beigām.

Iesaistīties brīvprātīgajā darbā 
dzimtajā novadā nozīmē ielikt da-
ļiņu no sevis – savas domas, savu 
darbu, savu enerģiju un laiku … 
Paldies visiem projektu darbarū-
ķiem par dalību, lai spraiga, iedves-
mojoša, jautra, komandas darba pil-

na projektu īstenošana!
Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja

Pašvaldības projektu konkursa
 „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”

 rezultāti
Saskaņā ar šī gada 30. maija do-

mes lēmumu fi nansējums 2019. 
gadā tiek piešķirts šādiem projek-
tiem – pilnā apjomā: 

Laimes sajūtu un dabas vērošanas 
taka Indrā, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Indras” 600,00 EUR;

Daudzfunkcionālās telpas roller-
slēpotājiem/slēpotājiem labiekārto-
šana Krāslavas pamatskolā, biedrī-
ba „SPORTISTS”, 570,00 EUR; 

Mājas iedzīvotājiem piederošo 
automašīnu stāvlaukuma paplašinā-
šana, nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
(mājas Rīgas iela 114 iedzīvotāji), 
600,00 EUR;

Autoservisa „Krāslavas motors” 
teritorijas labiekārtošana, nereģis-
trēta iedzīvotāju grupa „Krāslavas 
motors”, 597,00 EUR;

„Basketbols svaigā gaisā”, nere-
ģistrēta iedzīvotāju grupa „Basket-
bola entuziasti”, 600,00 EUR;

„Indricas Svētā Jāņa Kristītāja 
Romas katoļu draudzes zvanu torņa 
krāsošana”, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Kalniešu entuziasti”, 594,75 
EUR;

Kombuļu baznīcas atjaunošanas 

darbi, nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Mēs - Kombuļiem”, 600,00 EUR;

Atpūtas vietas ierīkošana pie eze-
ra Koloda, Krāslavas novads, Pie-
drujas pagasts, nereģistrēta iedzī-
votāju grupa „Daugavieši”, 570,00 
EUR;

Skatuves (aktu zālē) aizkaru no-
maiņa, Indras pagasts, Indra, bied-
rība 5. „SKOLA AR NĀKOT-
NI”, 600,00 EUR;

Mobilā stenda iegāde raidījuma 
„Varavīksnes ziņas no 7.a” uzņem-
šanai, N.Rancāna iela 4, Krāsla-
va, nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
6.a klases skolēni”, 80,00 EUR;

„Satiksimies piektdienās!”, nere-
ģistrēta iedzīvotāju grupa „Laikrak-
sta „Ezerzeme” lasītāju klubiņš”, 
600,00 EUR;

Atpūtas kalniņa ierīkošana Skais-
tas ciemata parkā, Skaistas pagasts, 
Skaistas ciemats, nereģistrēta iedzī-
votāju grupa „Harmonija” un drau-
gi”, 600,00 EUR;

Ciemu krucifi ksu sakārtošana 
Aulejas pagastā, Aulejas pagasta 
teritorija, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Aktīvie aulejieši”, 600, 00 
EUR;

Bērnu rotaļu laukuma uzstādī-
šana Rēzeknes ielā 16 pagalmā, 
Krāslavā, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Bērnība”, 597,59 EUR.

Ar samazinātu fi nansējumu fi -

nansējums 2019. gadā tiek piešķirts 
šādiem projektiem:

Bibliotēkai pieguļošās teritorijas 
un iekštelpu pilnveidošana ar jau-
niem dizaina elementiem, Dīķu iela 
5, Krāslava, nereģistrēta iedzīvotā-
ju grupa „Gaismas nesēji”, 500,00 
EUR;

Robežnieku pamatskolas Skolas 
muzeja izveidošana un atvēršana, 
nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Ro-
bežnieku pamatskolas skolotāji”, 
520,00 EUR;

Bērnu ansambļa skatuves kostī-
mu izveidošana, nereģistrēta iedzī-
votāju grupa „Krāsainie zīmuļi”, 
500,00 EUR; 

Ziedošs pagalms pilsētas cen-
trā, nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Mūsu pagalmā”, 300,00 EUR;

Agrosistēmas izveide cīņai ar 
insektiem daudzdzīvokļu mājas pa-
galmā, nereģistrēta grupa „Mājas 

iedzīvotāji”, 400,00 EUR;
„Sveicināti IZVALTĀ!”, Izvalta, 

Krāslavas novads, iedzīvotāju gru-
pa „Es, Tu, Mēs kopā – Izvaltai!”, 
400,00 EUR;

Biedrības darbības vides uzlabo-
šana, Krāslava, biedrība „Ģimenes 
atbalsta centrs „Atvērtība””, 300,00 
EUR;

Rotaļu laukuma labiekārtošana, 
Krāslavas baptistu draudze, 500,00 
EUR;

Vides sakārtošana un jaunu ob-
jektu izveide Izvaltas ciemata cen-
trā, Saules iela 1, Izvalta, Krāslavas 
novads, biedrība „ATTĪSTĪBAI”, 
400,00 EUR;

Berendejevka, Skaistas iela, 
Krāslava, nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Berendejevkieši” , 463,00 
EUR.

PAŠVALDĪBAS PROJEKTU KONKURSA
 „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2019” REZULTĀTI
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aktuālā informācija

Paziņojums par
 Krāslavas novada

attīstības programmas
 2019.-2025.  gadam

 gala redakcijas
 apstiprināšanu

Krāslavas novada domes 2019. 
gada 30. maijā pieņēma lēmumu 
„Par Krāslavas novada attīstības 
programmas 2019.-2025. gadam 
apstiprināšanu” (protokols Nr. 7., 
#15).

Krāslavas novada attīstības 
programma 2019.-2025. gadam 
(turpmāk Attīstības programma) ir 
Krāslavas novada pašvaldības vi-
dēja termiņa attīstības plānošanas 
dokuments, kurā noteiktas pašval-
dības attīstības prioritātes, rīcības 
virzieni, uzdevumi un veicamie 
pasākumi, kas vērsti uz novada 
stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Krāslavas novada attīstības 
programmu 2019. – 2025.gadam 
sastāv no sešām daļām.

Krāslavas novada pašreizējās 
situācijas raksturojums un analīze.

Stratēģiskā daļa.
Rīcības plāns.
Investīciju plāns.
Īstenošanas uzraudzība un kon-

troles kārtība.
Programmas izstrādes process 

un sabiedrības iesaistīšanās.
Ar Krāslavas novada attīstības 

programmas 2019.-2025. gadam 
gala redakciju var iepazīties paš-
valdības tīmekļvietnē: https://
kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-
dokumenti/attistibas-programma, 
kā arī https://geolatvija.lv. Ar do-
kumenta drukas versiju var iepazī-
ties Krāslavas novada domes At-
tīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.
kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona:
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja 
Ināra Dzalbe

Krāslavas Valsts
 ģimnāzija:

uzņem proģimnāzijas 7. klasēs 
skolēnus, kas ir beiguši 6. klasi. 

Vecāku iesniegums un skolē-
na liecība ir jāiesniedz Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas kancelejā no 
plkst. 8.00 līdz 14.00. 

Organizatoriskā sapulce vecā-
kiem - 2019. gada 20. jūnijā plkst. 
18.00.

Skola nodrošina visus 7. klašu 
skolēnus ar mācību grāmatām, ne-
pieciešamajām darba burtnīcām, 
nepieciešamības gadījumā – bez-
maksas internātu.

9. klašu absolventu pieteikšanās 
ģimnāzijas 10. klasē sākas 17. jū-
nijā.

Uzņemšana un izglītības prog-
rammas izvēle - 19. jūnijā plkst. 
10.00.

Piesakoties uzņemšanai 10. kla-
sē, jāiesniedz šādi dokumenti:

- skolas direktoram adresēts ve-
cāku (aizbildņu) vai skolēna per-
sonisks iesniegums;

- pases vai dzimšanas  apliecības 
kopija;

- apliecību par pamatizglītību, 
sekmju izrakstu;

- skolēna medicīniskā karte 
026/u.

Uzziņas pa tālr.: 65622095, 
65622096.

SIA „Krāslavas nami”, reģ.Nr.45903001693, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-5601, 2019. gada 31. maijā Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2016. gada 14. janvārī SPRK padomes lēmumu 
Nr.1/2 apstiprināto „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku”.  
Sabiedriskā pakalpojuma veids Spēkā esošais tarifs (bez PVN) Piedāvātais tarifs (bez PVN) Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs 1.00 1.16 Palielinājums 16%
Kanalizācijas pakalpojumu tarifs 1.01 1.29 Palielinājums 28%
Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs 
KOPĀ

2.01 2.45 Palielinājums 22 %

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar prognozētajām lietotājiem piegādātā ūdens daudzuma un no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoma izmaiņām, elektro-
enerģijas izmaksu pieaugumu, darba samaksas palielinājumu sakarā ar minimālās darba algas paaugstināšanu un citu izmaksu pieaugumu, salīdzinot ar 
spēkā esošā tarifa izmaksām, kas tika apstiprināts 2008.gadā.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020. gada 1. janvāri, ievērojot nosacījumu, ka līdz tarifa spēkā stāšanas datumam tiks pabeigta esošās ūdens 
atdzelžošanas stacijas pārbūve un panākta ūdens kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām attiecībā par mangāna saturu dzeramajā ūdenī.  

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
tarifa projektu lietotājs var SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., darba laikā, iepriekš sazinoties ar ekonomisti I.Vorslovu 
(tel.65681566, 65681570, e-pasta adrese info@kraslavasnami.lv).

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA „Krāslavas nami”, Brīvības ielā 5, Krāslavā, Krāslavas nov., 
LV-5601, info@kraslavasnami.lv, fakss 65681479, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, e-pasta 
adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas ofi ciālajā izdevumā „  Latvijas Vēstnesis”.

SIA „KRĀSLAVAS NAMI” INFORMĒ

PAZIŅOJUMS PAR PAZEMINĀTU NEKAITĪGUMA 
UN KVALITĀTES  PRASĪBU NOTEIKŠANU DZERAMAJAM ŪDENIM 

KRĀSLAVAS PILSĒTAS ŪDENSAPGĀDES SISTĒMĀ
SIA „Krāslavas nami” informē, ka Veselības 

inspekcija noteikusi centralizētās ūdensapgā-
des sistēmas piegādātajam Krāslavā jaunas 
īpašās normas dzeramajam ūdenim mangāna 
saturam – 0,14 mg/l. 

Īpašās normas noteiktas uz periodu līdz 
2020. gada 31.  decembrim. 

Īpašās normas noteiktas, pamatojoties uz 
Pārtikas aprites uzraudzības likuma 19. panta 

sesto daļu un Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, monitoringa un kontro-
les kārtība”. 

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstība ir 
saistīta ar pazemes ūdens īpatnībām. Neatbil-
stības novēršanai tiks veikta ūdens atdzelžoša-
nas stacijas pārbūve līdz īpašo normu piemē-
rošanas noteiktā perioda beigām.

Saskaņā ar Pārtīkas drošības, dzīvnieku ve-
selības un vides zinātniskā institūta „BIOR” 
izvērtējumu dzeramā ūdens, kam noteikta 
īpašā norma mangāna saturam līdz 0,2 mg/l, 
izmantošana pārtīkas ražošanā un gatavošanā 
nevar būtiski ietekmēt saražotās un gatavotās 
pārtikas nekaitīgumu un to nevar identifi cēt kā 
potenciālu apdraudējumu cilvēku veselībai. 

PAR ZVĒRINĀTU NOTĀRU 
KRĀSLAVĀ

Latvijas Zvērinātu notāru padome informē, ka ar 2019. gada 3. jūniju 
zvērināta notāre Agnese Stalberte-Švarca ir pārcelta uz citu prakses vie-
tu, līdz ar to zvērināta notāra amata vieta Krāslavā kļūs vakanta. Zvēri-
nātas notāres arhīvs, tostarp nepabeigtās mantojuma lietas, tiks nodotas 
zvērinātai notārei Daugavpilī Evijai Paļumai.

Informējam, ka vakanto amata vietu aizpildīšanai šī gada novembrī ir 
plānots zvērināta notāra eksāmens. Līdz jauna zvērināta notāra iecelša-
nai Krāslavā notariālie pakalpojumi Krāslavas iedzīvotājiem pieejami 
Daugavpilī, Līvānos un Preiļos. 

Vienlaikus tos Krāslavas novada iedzīvotājus, kuriem ir ID karte un 
elektroniskais paraksts, aicinām izmantot zvērināta notāra pakalpoju-
mus videokonferences režīmā, zvērinātu notāru klientu portālā https://
www.latvijasnotars.lv/.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU MAIJĀ

Sastādīti 27 administratīvo pārkāpumu protokoli: 2 par iekšējās kārtī-
bas noteikumu pārkāpšanu, 2 par ēku neuzturēšanu kārtībā, 3 par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšanu un 20 par transportlīdzekļu stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 42 rakstiskie iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 29 
notikumi. Maijā tika pieņemti 37 apmeklētāji. Preventīvais darbs ar 
bērniem un vecākiem (profi laktiskās sarunas) - 38.  Maijā paveiktas 66 
profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Latvi-
jas Republikas Neatkarības deklarācijas atjaunošanas svētkiem veltīto 
pasākumu laikā, sapulces „Par godu uzvarai Lielajā Tēvijas karā” laikā, 
Muzeju nakts laikā.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu 
klaiņojošo suni un piecus kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē, ka arī 
vienu stirnas līķi. Pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku Daugavpils 
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, 1 personu Daugavpils psi-
honeiroloģiskajā slimnīcā.

Pašvaldības policijas darbinieki veica 15 profi laktiskos reidus pa 
Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kontroles pasā-
kumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti 
un pēc akta iznīcināti 16 nelikumīgi zvejas rīki un 325 m tīklu.  

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2019. 

gada III ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 30.06.2019.g. 
(ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāma-
tiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

    Slimokases administrācija

 1.jūnijā ir sācies skolēnu darbs 
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) īstenotajos nodarbinātības 
pasākumos vasaras brīvlaikā per-
sonām, kuras iegūst izglītību vis-
pārējās, speciālās vai profesionālās 
izglītības iestādēs. Iespēju ar NVA 
atbalstu strādāt vasaras brīvlaikā 
šogad varēs izmantot par apmēram 
2 tūkstošiem skolēnu vairāk nekā 
2018.gada vasarā, jo ir palielināts 
pasākuma fi nansējums, un NVA 
fi liālēs šobrīd ir apstiprinātas 7177 
darba devēju piedāvātās darba vie-
tas skolēniem. Salīdzinājumam: 
2018.gadā skolēnu vasaras nodar-

binātības pasākumā bija izveidotas 
5080 darba vietas.

 Darba devēji skolēniem šo-
vasar ir piedāvājuši izmēģināt 
savas spējas tādās profesijās kā, 
piemēram, animators, apstādīju-
mu kopējs, arhivārs, datu ievades 
operators, ekspozīciju uzraugs, 
ēkas dežurants, gadījuma darbu 
strādnieks, iesaiņotājs, istabenis, 
klientu apkalpošanas speciālists, 
kultūras pasākumu organizatora 
palīgs, labiekārtošanas strādnieks, 
laukstrādnieks, skolotāja palīgs, 
palīgstrādnieks, pasta operators, 
pastnieks, pavāra palīgs, pārdevēja 

palīgs, pārdevējs, sētnieks, trauku 
mazgātājs, viesmīlis, virtuves dar-
binieks u.c. Skolēniem piedāvāto 
darba vietu vidū ir arī tādi arodi kā 
arhivārs, bibliotekārs, ekskursiju 
vadītājs (gids), lidostas pasažie-
ru apkalpošanas aģents, lietvedis, 
jaunākais programmētājs, metro-
loģijas tehniķis, projekta vadītāja 
asistents, sociālo mediju speciā-
lists, viesnīcu administrators u.c.

 Informācija par skolēniem 
pieejamajām darba vietām NVA 
fi liāļu apkalpošanas teritorijās at-
rodama NVA tīmekļvietnē (www.
nva.gov.lv): ir jāuzklikšķina uz 

galvenās lapas labajā pusē esoša 
banera Reģistrācija, Skolēnu va-
saras darbs, atvēroties reģistrācijas 
lapai, tās apakšdaļā, NVA fi liāļu 
sarakstā, ir jāsameklē attiecīgās 
fi liāles nosaukums un jāuzklikšķi-
na uz tā, atvērsies tabula, kurā būs 
izlasāms darba devēju un pieejamo 
darba vietu saraksts.

 Atgādinām, ka skolēnu elek-
troniskā reģistrācija dalībai NVA 
vasaras nodarbinātības pasākumā 
turpinās līdz pat 17.augustam. Re-
ģistrācija notiek NVA tīmekļvietnē.

(Turpinājums 3. lpp.)
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(Turpinājums, sākums 2. lpp.)
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vē-

las strādāt! Lai skolēnam būtu vieglāk noskaidrot, kurā NVA fi liālē viņam 
ir jāreģistrējas, NVA tīmekļvietnē ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un 
fi liāļu uzskaitījumu. Ja skolēnam, reģistrējoties, rodas jautājumi, ir jāsazi-
nās ar darbinieku, kurš attiecīgajā NVA fi liālē atbild par skolēnu vasaras 
nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts arī  ir pieejams NVA 
tīmekļvietnē.  Lai arī piedāvāto darba vietu skaits šovasar ir būtiski palie-
lināts, skolēniem tomēr ir jāņem vērā, ka reģistrācija vēl negarantē visu 
reģistrēto jauniešu iesaisti pasākumā, jo valsts līdzfi nansēto darba vietu 
skaits tik un tā ir ierobežots! 

 Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns pirms reģistrā-
cijas var vienoties ar konkrētu darba devēju par darba vietu un nodarbi-
nāšanas periodu. Ja skolēns nav vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma 
reģistrācijas secībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uz-
aicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.

 Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri 
mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 Strādājot pie darba devējiem, skolēni gūs ļoti vērtīgu praktisku priekš-
statu par darba dzīvi, uzzinās, kas ir darba intervija, konkurētspēja, darba 
līguma noslēgšana, darba pienākumi un darba tiesiskās attiecības. Gata-
vojoties darba pārrunām pie darba devēja, skolēnam var noderēt NVA 
tīmekļvietnē izlasāma darba meklētāja rokasgrāmata „Ceļā uz darbu: soli 
pa solim”, kurā apkopoti noderīgi padomi, tostarp, kā veidot CV un rakstīt 
motivācijas vēstuli, kā ģērbties, dodoties uz darba interviju, kā gatavoties 
darba pārrunām u.c. Rokasgrāmatā ir iekļautas arī 16 darba lapas, kuru 
aizpildīšana palīdzēs jaunietim precīzāk izzināt sevi un sagatavoties re-
zultatīvai darba meklēšanai.

 Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pa-
sākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras ie-
gūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 
izlasāma NVA mājaslapas sadaļā „Skolēnu vasaras darbs”.

SĀCIES NVA NODARBINĀTĪBAS 
PASĀKUMS 

SKOLĒNIEM VASARAS BRĪVLAIKĀ

Krāslavas novada dome veik-
smīgi turpina īstenot „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2. specifi skā 
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārē-
jās izglītības iestāžu mācību vidi” 
projektu „Krāslavas novada izglī-
tības iestāžu infrastruktūras sakār-
tošana un mācību vides uzlaboša-
na Krāslavas Valsts ģimnāzijā un 
Krāslavas pamatskolā”. Projekta 
mērķis ir izglītības infrastruktū-
ras attīstība, skolu mācību vides 
uzlabošana, sporta infrastruktūras 
sakārtošana, jaunāko tehnoloģi-
ju ieviešana kvalitatīvākai un, uz 
kompetencēm balstītai mācību sa-
tura pilnveidošanai, jaunas dienes-
ta viesnīcas būvniecība.

Šobrīd tiek izstrādāts skolēnu 
dienesta viesnīcas būvprojekts sa-
darbībā ar uzņēmumu SIA „REM 
PRO”. Plānotā dienesta viesnīca 
pilsētas izglītības iestāžu audzēk-
ņiem, Raiņa ielā 25, piedāvās lab-
iekārtotus un modernus dienesta 
viesnīcas numuriņus, no kuriem 
četri būs pielāgoti cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem. Kopumā 
dienesta viesnīcā tiks paredzētas 
50 gultasvietas.  Pieprasījums pēc 

plānotās dienesta viesnīca ir, un šis 
pakalpojums būs nepieciešams arī 
nākotnē.  Ieceri par modernu die-
nesta viesnīcu ar sakārtotu mācību 
un dzīvošanas vidi jaunieši vērtē 
atzinīgi. Bieži vien tiek aizmirsts, 
ka jaunieši pēc mācībām skolā vē-
las atpūsties, pievērsties sociālām 
un radošām aktivitātēm. Dienesta 
viesnīcā tiks paredzētas telpas jau-
niešu atpūtai un mācībām, telpa 
veļas mazgāšanai un labiekārtota 
virtuve ēdienu pagatavošanai.

Šobrīd Krāslavas internātā dzīvo 
tikai Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēni. Ir interesanti uzklausīt 
jauniešu pieredzi un domas par 
plānoto jauno dienesta viesnīcu, un 
iespējām ko tā sniegs.

Sanija, Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas dienesta viesnīcas iedzīvo-
tāja, ar lielāko prieku dzīvotu jau-
najā dienesta viesnīcā. Viņasprāt, 
ergonomikas pamatprincipi ir 
būtiskākais faktors komfortablai 
dzīvošanai, kas paredzētu ērtu dar-
ba galdu, gultasvietu, pārdomātu 
istabas plānojumu.  Pēc savas pie-
redzes Sanija iesaka, ka maksimā-
lais jauniešu skaits istabiņā būtu 
trīs. Šobrīd trūkst iespējas jauniešu 
socializācijai un brīvā laika pava-
dīšanai ārpus skolas telpām. Iekār-
tots atpūtas stūrītis kopīgām aktivi-

tātēm ar citiem jauniešiem būtu ļoti 
atbalstāms.

Savukārt Marija Petaško, inter-
nāta audzinātāja, uzskata, ka trim 
jauniešiem vienā istabiņā sadzīvot 
ir grūti. Pieredze rāda, ka jaunieši 
nemāk draudzēties trijatā, bieži da-
lās pa divi. Svarīgi, sadalot jaunie-
šus pa istabiņām, ņemt vērā viņu 
vecumposmus. Iemītniekiem no-
teikti jāparedz telpa kopīgām akti-
vitātēm, kā arī labi aprīkota virtuve 
maltīšu pagatavošanai. Mūsdienās 
ļoti svarīga loma ir dažādu elektris-
ko ierīču lietošanai, būtu labi, jau 
sākotnēji paredzēt plašu un jaudīgu 
elektrisko tīklu pārklājumu. 

Projekta ietvaros ir paredzēta 
arī dienesta viesnīcas labiekārto-
šana ar ergonomiskām mēbelēm. 
Viss iepriekšminētais noteikti tiks 
ņemts vērā, nodrošinot komfortab-
lu, ērtu un draudzīgu vidi, kurā būs 
prieks gan mācīties, gan atpūsties 
un justies kā mājās.

Projekta budžeta kopējās at-
tiecināmās izmaksas sastāda 
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfi -
nansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021. gada 
31. decembrim. 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

TOP PIRMĀ JAUNĀ SKOLĒNU 
DIENESTA VIESNĪCA KRĀSLAVĀ

DARBA GALDUS ŠŪŠANAS UZŅĒMUMAM „IV PLUS” 
IZGATAVOS JAPĀŅI

Maija vidū Krāslavas šūšanas 
uzņēmumu „IV Plus” apmeklēja 
uzņēmēji no Japānas. Uzņēmuma 
vadītāja Irēna Voicehoviča tikās ar 
kompānijas „HAMS CORPORA-
TION” prezidentu Tim S. Nishimura 
un menedžeri Atsuhiro Horiuchi. 

Irēna Voicehoviča pastāstīja, ka 
tikšanās laikā ar japāņu partneriem ir 
panākta abpusēja vienošanās par sa-
darbību. Uzņēmums „HAMS COR-
PORATION” pēc Krāslavas fi rmas 
pasūtījuma izgatavos darba galdus. 

Uzņēmums „IV Plus” darbojas 
kopš 2001. gada un nepārtraukti at-
tīstās. Pagājušajā gadā darba vietu 
skaits šeit ir palielinājies par 8, paš-
laik uzņēmumā strādā 60 cilvēki. 

Irēna Voicehoviča: „Mēs gribam 
dzīvot un strādāt mūsu dzimtajā pil-
sētā. Lai sekmīgi turpinātu šeit savu 
darbību, lai  varētu strādāt vienotā 

komandā un saglabātu darba vietas, 
lai saņemtu pasūtījumus, nodroši-
nātu konkurētspējīgu darba algu un 
maksātu nodokļus, ir nepieciešams 
paaugstināt darba produktivitāti. Tā-
pēc mēs nolēmām veikt investīcijas 

uzņēmuma aprīkojuma modernizā-
cijā.”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

VIENĀ LAIVĀ AIRĒJOT 
1. jūnijā Krāslavas pils kompleksā noritēja Baltkrievu kultūras dienas, 

kuras apmeklēja Baltkrievijas Republikas (BR) ģenerālkonsuls Vladimirs 
Kļimovs, kā arī viesi no Glubokoje rajona.

Svētkus ar uzrunām atklāja BR ģenerālkonsuls Vladimirs Kļimovs, 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Glubokoje 
rajona deputātu padomes priekšsēdētāja Galina Konukoviča. 

Pasākuma programma bija gana plaša: bērniem tika piedāvātas radošas 
darbnīcas, pieaugušajiem – meistarklases un amatieru stūrītis, visiem kopā 
bija iespēja vērot Baltkrievijas kulinārā mantojuma ēdienu gatavošanu un 
piedalīties degustācijā, kā arī klausīties baltkrievu dziesmas un skatīties de-
jas. Laukumā pils priekšā uzstājās gan vietējie amatierkolektīvi, gan vies-
kolektīvi.

Baltkrievu kultūras dienas organizēja Krāslavas novada dome, Baltkrie-
vijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī, Baltkrievu kultūras biedrī-
ba „Vjasjolka” un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs.

Juris Roga, autora foto

Šogad jau 8. reizi visā Latvijā no 27. maija līdz 2. 
jūnijam starptautiskā projekta „NowWeMOVE” ie-
tvaros norisinājās „Latvijas Veselības nedēļa 2019”. 
Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mēr-
ķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt 
pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un 
fi ziskās aktivitātēs. 29. maij ā biedrība „Pīlādzītis 
klubs” veselības nedēļas ietvaros organizēja vese-
lības dienu mazajiem krāslaviešiem. Kopā pasāku-
mā piedalījās 176 dalībnieku! No paša rīta mazie 
sportisti paspēja kopā pavingrot un pieteikt veselī-
bas dienas devīzi „Sāc veselības dienā un turpini ik 
dienu!”. Pēc tam lietus neļāva mums sportot ārā un 
aktivitātes turpinājās bērnudārza „Pīlādzītis” telpās. 
Par sportošanu katrs saņēma veselības nedēļas ap-
roci un apēda spēka putru ar piedevām - vitamīnu 
bagātiem žāvētiem augļiem. Vēlāk sekoja jautrības 
uzpūšamajās atrakcijās un bumbiņu mājiņā. Pēc-

pusdienā bērni noskatījās motivējošo multfi lmu par 
sportu un vakarā turpināja lēkt uz batuta svaigā gai-
sā. Pieaugušie pasākuma dalībnieki noklausījās fi -
zioterapeites S.Sergejevas lekciju par vieglatlētikas 
sporta elementiem pirmsskolā, to ietekmi uz sirds un 
asinsvadu slimību profi laksi, ārsta palīdze J.Menicka 
stāstīja par drošību mājās fi ziski aktīviem bērniem 
un izvairīšanos no traumatisma, sporta skolotāja 
Z.Bernāte iepazīstināja ar iesildīšanos metodiku un 
bērniem saistošiem rotaļu vingrojumiem.

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja Krāslavas novada 
dome SAM 9.2.4.2. projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietva-
ros.

Jeļena Vorošilova, 
biedrības „Pīlādzītis klubs” valdes priekšsēdētāja  
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BRAUCIENS PA PIEROBEŽAS
 TERITORIJAS OBJEKTIEM

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs ik gadu 
rīko tūrisma sezonas atklāšanas braucienu pa novada 
objektiem. Šogad par brauciena galamērķi tika izvēlēta 
Krāslavas novada pierobežas teritorija, kas apbur un val-
dzina ar savu īpašo auru, daudznacionālo kultūrvidi un sir-
snīgajiem cilvēkiem.

Braucienā piedalījās gan Krāslavas novada tūrisma uzņēmēji, gan 
vietējie iedzīvotāji un viesi no Daugavpils, Tukuma un Valmieras. 

Vienas dienas laikā bija paredzēts apmeklēt 10 pierobežas teritorijā 
esošos objektus. Katrs no tiem ar savu raksturu un pievilcību. Uz rīta 
kafi ju visus brauciena dalībniekus gaidīja pirmā objekta – brīvdienu 
mājas „Bērzkalns” (Kalniešu pagasts) – saimnieks Viktors Mazurke-
vičs. Naktsmītne savu darbību uzsākusi pavisam nesen, un tai šogad 
sagaidāma pirmā nopietnā tūrisma sezona. Tā ir piemērota vieta atpūtai 
nelielā kompānijā. Skatu piesaista skaisti sakoptā apkārtne un staltie 
bērzi, kas arī bijuši par pamatu māju nosaukumam.  

Nākamais objekts programmā – motelis „Piekalne”, kas atrodas pašā 
šosejas malā un jau iztālēm piesaista uzmanību ar savu savdabību. Tā ir 
naktsmītne, kas darbojas jau vairākus gadus. Saimniece Žanna Bojarova 
labprāt ne tikai izmitina ceļotājus, bet arī izrāda gleznu kolekciju, kuras 
autors ir saimnieces vīrs Jevgēņijs Pohoduns. Jāatzīst, ka šī māja ir kā 
dārgumu un senlietu lāde, jo te bez gleznām apskatāma arī ieroču un 
senu sadzīves priekšmetu kolekcija.

Kaimiņos „Piekalnei” atrodas brīvdienu māja „Ella Ko”, kas bija kā 
nākamais apskates objekts. Šajās mājās saimnieko Ludmila un Aldis 
Koževņikovi. „Ella Ko” piesaista aktīvās atpūtas cienītājus, jo pēc kār-
tīgas pirts var doties pastaigā pa trošu tiltiņu, kāpt skatu tornī, šļūkt pa 
trosi pāri dīķim. Saimnieki piedāvā iespēju doties auto pārgājienos pa 
gleznainu mežu. Pēc aktivitātēm ir iespēja nakšņot kempinga mājiņās. 

Tie nebija visi Kalniešu pagasta tūrisma objekti. Vēstures interesenti 
ir laipni aicināti apmeklēt Kalniešu pagasta muzeja istabu, kurā skatā-
mas vēstures liecības par seniem notikumiem pagastā, kā arī sadzīves 
priekšmeti un mākslinieku darbi. 

Tālākais ceļš veda uz Piedrujas pagastu, kur paviesojāmies viesnīcā 
„Piedruja”. Šī naktsmītne ir iecienīta lielo grupu vidū, jo tās ērtajos un 
mājīgajos numuriņos var nakšņot liels skaits cilvēku. Viesnīca ir Latga-
les kulinārā mantojuma tīkla biedrs, par to pārliecinājās arī brauciena 
dalībnieki, baudot sātīgas pusdienas, par ko bija parūpējusies viesnīcas 
„Piedruja” saimniece Natālija Borzole. Savukārt tās saimnieks Jevģē-
nijs Borzols aicināja ekskursijā pa Piedrujas pagastu. Daudziem bija 
liels pārsteigums, cik bagāta ir šī pagasta vēsture. 

Nākamais pieturas punkts – Indra. Šobrīd Indra ir populāra ar Laimes 
muzeju, kurp devāmies arī mēs. Objekts jau ir kļuvis par iecienītu ga-
lamērķi ceļotāju vidū. Ilona Kangizere, Laimes muzeja saimniece, ap-
bur ar savu laipnību. Klausoties viņas stāstījumā, cilvēki patiešām kļūst 
laimīgāki. Kad bija iepazīts muzeja piedāvājums, uztaisīts talismans, 
ko paņemt līdzi, sadauzīts šķīvis uz laimi un atrastas „laimītes” ceriņ-
ziedos, grupa bija gatava doties tālāk uz Indras aušanas darbnīcu. Tā ir 
vieta, kur tiek saglabātas un nodotas tālāk senās aušanas tradīcijas. Ar 
darbnīcas darbu iepazīstināja Olga Jokste. 

Dienas beigās visiem brauciena dalībniekiem bija iespēja izbaudīt vēl 
kādu Indras pagasta simbolu. Tas ir Indras ievārījums, ko vāra prasmīgā 
Valentīna Bārtule. Viņas klāstā ir gan ierastu garšu ievārījumi, gan tādi, 
kas pārsteidz un liek brīnīties. Valentīna ievārījumu aicina degustēt ar 
pankūkām, sieru un vārītiem kartupeļiem.

Dienas laikā, apciemojot programmā iekļautos objektus, tika gūts 
daudz emociju, daudz jaunu iespaidu un pieredzes. Par veiksmīgu brau-
ciena norisi sakām paldies Krāslavas novada domei un Aulejas pagasta 
pārvaldes vadītājam Aivaram Umbraško par transporta pakalpojumu 
nodrošināšanu, šoferiem Jānim Vigulim un Vladislavam Tuzovam par 
komfortablu izvizināšanu. Liels paldies minēto tūrisma objektu saim-
niekiem par laipno un atsaucīgo uzņemšanu. 

Lai visiem aktīva tūrisma sezona!
Krāslavas novada TIC kolektīvs

Lielākajai daļai cilvēku vasara 
ir mīļākais gadalaiks, ko nepacie-
tīgi gaida gan lieli, gan mazi. Un 
kā gan citādi! Tā ir iespēja baudīt 
brīvdienas, siltus vasaras vakarus, 
sauli, ūdenspriekus. 1. jūnijs ir 
datums, kad kalendārs vēsta, ka 
vasara beidzot ir sākusies. Un tie-
ši šajā dienā aizsargājamo ainavu 
apvidū „Augšdaugava” notika pa-
sākums „Lielais plosts 2019”, kas 
aktīvās atpūtas cienītāju vidū jau 
ir kļuvis iecienīts un tuvs. 

Pasākums tika rīkots jau piekto 
reizi. Šogad to organizēja Krāsla-
vas novada tūrisma informācijas 
centrs, sadarbojoties ar tūrisma 
klubu „Beibuks” un brīvdienu 
māju „Skerškāni”. Šajā mazajā 
jubilejas gadā tika nolemts startēt 
no pašas Latvijas robežas, no vie-
tas, kur Dvina pārtop Daugavā un 
iepukstas Latvijas sirds. Šī vieta ir 
Piedrujas pagasts. Savukārt fi nišs 
bija pie brīvdienu mājas „Skerškā-

ni”. Maršruta Piedruja – Skerškā-
ni garums ir aptuveni 30 km. 

Atsaucība no dalībnieku puses 
bija liela. Laivu braucienam „Lie-
lais Plosts 2019” pieteicās 240 
dalībnieki no Krāslavas, Daugav-
pils, Ilūkstes, Dagdas, Aglonas, 
Rēzeknes, Rīgas, Aizkraukles, Lī-
vāniem, Saulkrastiem, Jūrmalas, 
Jēkabpils un Tukuma. „Lielais 
plosts” ir kļuvis par starptautiska 
mēroga pasākumu, jo dalībnieku 
vidū bija arī laivotāji no Baltkrie-
vijas, Krievijas, Lietuvas un Poli-
jas. 

Iepriekšējā vakarā pasākuma 
norises vietā pamatīgi lija. Tas 

organizatoros radīja rūpju rievas. 
Taču 1. jūnija rīts uzausa saulains, 
Daugavas ūdeņi rāmi gaidīja lielo 
startu un bija gatavi uzņemt aptu-
veni simts laivas, plostus un SUP 
dēļus. 

Robežsardzes pavadīti, plkst. 
10.00 visi veiksmīgi startēja, un 
Daugava atkal pārvērtās par aktī-
vu ūdensceļu. Jāatgādina, ka pa-
sākums nav sacensības, bet gan 
draudzīgs, pozitīvisma pilns laivu 
brauciens, kas vieno un rada lab-
vēlīgu atmosfēru. Lai dalībnie-
kiem būtu iespēja nedaudz atvilkt 
elpu, brauciena laikā tika  organi-
zētas divas piestātnes. Pirmā no 
tām bija pie Indricas katoļu baz-
nīcas, kas ir viena no senākajām 
koka baznīcām Latgalē. Tur laivo-
tāji varēja doties nelielā ekskursi-
jā, kā arī iestiprināties, ēdot turpat 
uz ugunskura vārītu zupu. 

Turpmākais ceļš veda līdz ak-
meņainajai pludmalei netālu no 

Krāslavas. Te laivotāji ieradās jau 
nosauļojušies, daži ar cerībām lū-
kojās fi niša virzienā, kas bija pavi-
sam tuvu. Bet pirms tam – skaists, 
kopīgs brauciens cauri Krāslavai, 
kur Daugavas krastos laivotā-
jus sagaidīja pilsētnieki. Skats 
patiešām bija skaists, krāšņs un 
svinīgs. Mūzikas skaņu pavadīti, 
sūtot sveicienus Krāslavai – pil-
sētai Daugavas lokos, pēc dažiem 
kilometriem jau tika sasniegts fi -
nišs brīvdienu mājā „Skerškāni”. 
Te visus sagaidīja pateicības, pie-
miņas suvenīru pasniegšana, foto-
grafēšanās, kopīgas vakariņas un 
nesteidzīga atpūta. 

Visu dienu pavadījuši kopā, da-
lībnieki jutās kā seni paziņas. Un 
tas nozīmē, ka pasākuma mērķis 
ir sasniegts. To veicināja veiksmī-
ga sadarbība starp iesaistītajiem 
uzņēmējiem un organizācijām. 
Krāslavas novada tūrisma infor-
mācijas centrs saka lielu paldies 
Krāslavas novada domei par fi -
nansiālu atbalstu, Latvijas Repub-
likas Valsts robežsardzes Piedru-
jas RPP kolektīvam par palīdzību 
formalitāšu nokārtošanā, lai lai-
vu brauciena starts varētu notikt 
Latvijas – Baltkrievijas robežas 
tuvumā, sporta kluba „Beibuks” 
īpašniekam Ilmāram Locikam 
par sadarbību un padomiem pa-
sākuma rīkošanā, brīvdienu mā-
jas „Skerškāni” saimniekiem par 
viesmīlīgu laivotāju uzņemšanu 
un teltsvietu nodrošināšanu, SIA 
„Lapkovskis un dēls” un Ūdrīšu 
pagasta pārvaldei par transpor-
ta pakalpojumu nodrošināšanu, 
Sergejam Jančevskim par garšī-
gās zupas un plova pagatavošanu 
vairāk nekā 200 pasākuma dalīb-
niekiem, kā arī ikvienam, kas pa-
līdzēja organizēt šo vērienīgo pa-
sākumu uz Daugavas un atbalstīja 
tā organizatorus.

Šī gada laivu brauciena moto 
bija „Par tīru Daugavu!”. Visa 
brauciena garumā laivotāji vāca 
atkritumus, kas bija atrodami upes 
krastos, un tos nodeva fi nišā. Jā-
saka, ka laivotāji ir cilvēki, kas ir 
par tīru vidi un dabas saudzēšanu. 
To apliecināja arī brīvdienu mājas 
„Skerškāni” saimnieks Jānis, stās-
tot, ka fi niša vietā pēc pasākuma 
nebija atstāts neviens atkritums, 
laivotāji pēc sevis bija visu savā-
kuši. Tas ir labs piemērs, ko pār-
ņemt!

Pēc pasākuma ir pagājušas vai-
rākas dienas, bet tā dalībnieki jop-
rojām dzīvo ar sajūtām, kas gūtas, 
tajā piedaloties. Sociālajos tīklos 
ik dienas parādās jaunas fotogrā-
fi jas un video par “Lielajā plostā 
2019” gūtajiem iespaidiem. 

Lai tikpat labiem iespaidiem ba-
gāta visa vasara!

Krāslavas novada
 TIC kolektīvs  

PASĀKUMS „LIELAIS PLOSTS 2019” DAUGAVAS LOKOS
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darbi, notikumi, cilvēki

RĀDĪSIM LABU PIEMĒRU 
UN 

NEBŪSIM VIENALDZĪGI!
2016. gada 18. maijā tika svinīgi atklāts jauns un skaists 

bērnu rotaļu laukums. Toreiz, uzrunājot lielo cilvēku pūli, 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
pauda gandarījumu par to, ka šo projektu pašvaldība 
realizēja ar aktīvu pilsētnieku līdzdalību. Viņš arī aicinā-
ja visus iedzīvotājus, vecākus, vecmāmiņas un vectētiņus, 
lai viņi būtu ieinteresēti un pēc iespējas pieskatītu jauno 
bērnu rotaļu laukumu, kā arī ziņotu policijai, ja kāds tur 
izdomās darīt nedarbus.

Nemanot paskrējuši trīs gadi un tas, ko šajā laukumā redzam šodien, 
liek domāt, ka aicinājums nav īsti sadzirdēts. Pa visu perimetru laukums 
norobežots ar stiepļu nožogojumu, ir ierīkots apgaismojums, uzstādītas 
videonovērošanas kameras, bet nekas no tā īsti nepalīdz pasargāt lauku-
mā esošās rotaļu iekārtas no sabojāšanas un salaušanas. Ir cietušas gan 
dažādas šūpoles, gan vingrošanas komplekss, gan rotaļu komplekss, 
gan tīklu piramīda, gan mūzikas instruments „Cadenza” – vārdu sakot 
viss rotaļu zonā izvietotais, pat mīkstais krāsainais segums. Nedaudz la-
bāk šajos trijos gados klājies atpūtas zonas zālājam, soliem, smilšu kas-
tei ar jumtiņu un soliem ar nojumi vecākiem. Bet visbēdīgākais skats 
ir uz žogu, kas saplēsts vairākās vietās un labots ar plastmasas kabeļu 
savilcējiem. 

Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direk-
tors Ēvalds Cauņa stāsta, ka ir regulāri jānorīko aģentūras darbiniekus, 
lai viņi salabotu bojātos rotaļu laukuma atribūtus. Ja to nedarītu, bēr-
niem laukumā sev vairs nebūtu droši. Viena lieta ir laukuma dabīgais 
nolietojums, pavisam cita – vecāku un citu iedzīvotāju pilnīga vienal-
dzība, redzot spēļu laukuma apmeklētāju nedarbus. Uz katras rotaļu ie-
kārtas ir piestiprināta plāksnīte ar norādījumiem, kāda vecuma bērniem 
tā domāta, taču šos nosacījumus pārkāpj pat tie bērni, kuri ierodas kopā 
ar vecākiem. Kāpēc gan nē, ja viena otra māmiņa nekautrējas pati ierāp-
ties bērnu šūpolēs, kas zem viņas svara tikpat kā vaid! Personīgais pie-
mērs, kā zināms, ir gana lipīgs. Un kur pazuda spēļu automobiļa stūres 
rats? Varbūt nodila? Jā, uz visiem spēļu atribūtiem ir nodiluma pēdas, 
lielākas vai mazākas, bet kurš gan noticēs, ka automobiļa stūres rats 
pārvērtās putekļos no mazo krāslaviešu rociņu pieskārieniem. Nē, pie tā 

savu roku pielikuši augumā krietni raženāki, bet ne gudrāki cilvēki, un 
tādus ne tuvu nedrīkst laist bērnu spēļu laukumam! Arī izmēģināt ska-
nīgo mūzikas instrumentu vairs praktiski nevar, jo kādam ļoti traucēja 
sitamās vālītes un palikuši vien vadi, pie kuriem tās kādreiz turējās. Ja 
gribas paskraidīt pa krāsaino segumu, jāraugās zem kājām, lai nejauši 
netraumētos, trāpot ar kāju izplēstajā caurumā, kas top arvien lielāks.  
Gribas uzkāpt un nobraukt no kalniņiem? Vēlams pārliecināties, ka visi 
dēlīši ir veseli. „Labiekārtošana K” darbinieki šonedēļ kārtējo reizi šajā 
objektā nomainīja salauztos dēlīšus pret jauniem, kā arī veica citus re-
montdarbus. 

Savukārt pašvaldības policisti ik pa laikam pārskata videokameru ie-
rakstus, lai sauktu pie atbildības bērnu vecākus vai pilngadīgas perso-
nas, kuras tīšuprāt lauž un bojā spēļu atribūtus. 

Bet bez sabiedrības atbalsta tā ir cīņa ar vējdzirnavām. Šis laukums, 
kas ir gan skaists, gan spēļu atribūtiem bagāts, gan ērts, gan drošs, nav 
nosargājams bez pašu bērnu vecāku un pilsētnieku atbalsta. Var sacīt, 
ka atklāšanas dienā izskanējušais aicinājums nepalikt vienaldzīgiem un 
pēc iespējas pieskatīt jauno bērnu rotaļu laukumu, ir kļuvis krietni ak-
tuālāks nekā bija pirms trīs gadiem. Vienaldzība patiesībā ir ļoti bīstama 
lieta, kas nākotnē var nelāgi atsaukties ikvienam. 

P.S. Uz šo brīdi pašvaldības aģentūras  „Labiekārtošana K” darbinieki 
savu iespēju robežās ir salabojuši sabojātās rotaļu iekārtas, noslīpējuši 
tās koka konstrukciju daļas, kur bija iespējams ieraut rokā kādu skabar-
gu, kā arī aizdarījuši ciet caurumus mīkstajā segumā. Iestādes direktors 
Ē. Cauņa pauž cerību, ka rotaļu laukuma lietotāji un apmeklētāji cienīs 
darbinieku paveikto un saudzēs rotaļu laukuma iekārtas.

Juris Roga, autora foto

Aktīvā tūrisma piekritēju vidū 
velobraucieni kļūst aizvien po-
pulārāki. Par to pārliecinājāmies 
jau pagājušā gada vasarā, kad 
tika organizēti velomaršruta Nr.35 
„Daugavas loki” atklāšanas pirmie 
divi posmi. Abu posmu braucie-
ni norisinājās pa Daugavas labo 
krastu. Velobraucēju atsaucība un 
aktivitāte, piedaloties abu posmu 
velobraucienos, motivēja turpināt 
aizsākto ideju, un jau pagājušajā 
vasarā tika izlemts rīkot velomarš-
ruta „Daugavas loki” 3.posma 
braucienu, kas iemarķēts Dauga-
vas kreisajā krastā. 

Velobraucienu rīkošanas mērķis 
ir motivēt iedzīvotājus pievērsties 
veselīgam dzīvesveidam un ve-
lobraukšanai, kā arī iepazīt velo-
maršruta posmos esošos tūrisma 
objektus. 

Trešais posms tika izbraukts pa 
maršrutu Krāslava – Lazdukalns. 
Visi 43 velobraucēji 25. maija rītā 
pulcējās Krāslavas grāfu Plāte-
ru pils kompleksā. Draudzīgā 
kompānijā uzklausījuši drošības 
instrukcijas un citu ar braucienu 
saistītu informāciju, dalībnieki sa-
ņēma pirmo uzdevumu – nostāties 
uz kopbildi, turklāt ar visiem ve-
losipēdiem. Kopīga fotogrāfi ja ir 
kļuvusi par šo braucienu tradīciju 
un apliecina to, ka šāda veida velo-
braucienu pamatdoma nav sacensī-
bas, bet kopīga laika pavadīšana un 
jaunu draugu iegūšana.

Enerģiski, pozitīvu domu piepil-
dīti un draudzīgi noskaņoti, velo-
braucēji devās aptuveni 35 km garā 

braucienā. Pirmā pieturvieta – Prie-
daines skatu tornis. Te daudz laika 
atpūtai neatlika, jo bija jāuzkāpj 
32 m augstajā tornī, lai no redzētā 
skata gūtu enerģiju tālākam brau-
cienam. Turpmākais ceļš veda līdz 
zirgu sētai „Klajumi”, kas atrodas 
Kaplavas pagastā. Visu dalībnieku 
vārdā sakām paldies „Klajumu” 
saimniekiem Ilzei Stabulniecei un 
Viktoram Piļščikovam par laipno 
uzņemšanu un izsmeļošo stāstu. 
Izbaudījuši skaisto „Klajumu” 
dabu, ieelpojuši lauku tīro gaisu un 
izglaudījuši staltos skaistuļus, kā 
arī apjūsmojuši „Klajumu” mazu-
li – kumeliņu vārdā Sapnis un ie-
stiprinājušies ar Latgales kulinārā 
mantojuma gardumiem, velobrau-
cēji mina pedāļus tālāk. 

Laiks todien bija pateicīgs, kā 
radīts velobrauciena rīkošanai. 
Velosipēdisti nemanot šķērsoja 
Krāslavas un Daugavpils novadu 
robežu, kur viņus jau sagaidīja nā-
kamā tūrisma objekta saimnieki. 
Seno koku lapotnē paslēpusies, 
savus apmeklētājus te gaida Liel-
bornes muiža, kas vairākus gadus 
bija pamesta. Šobrīd tur notiek 
aktīva darbība, un muiža sāk atgūt 
savu kādreizējo izskatu. Tagad te 
saimnieko Mārtiņš un Nora, kuri 
labprāt izstāstīja šīs muižas stāstu 
un aicināja ciemos atkal. 

Vēl mazliet un fi nišs klāt! Taču 
arī te ir sagaidāma aktivitāte, jo 
fi niša punkts ir Lazdukalna tornis. 
Tie, kam vēl bija spēku rezerves, 
varēja baudīt pasakainās dabas ai-
navas, kas paveras no šī torņa vir-

sotnes. 
Visi velobrauciena dalībnieki 

godam izturēja 3.posmu un par to 
tika apbalvoti ar medaļu. Pie ko-
pīga putras katla padalījušies ie-
spaidos, sabildējušies un nedaudz 
noguruši, bet bezgala priecīgi visi 
devās mājup. 

Ikviens pasākums ir komandas 
darbs. Arī šī brauciena organizēša-
nā Krāslavas novada TIC kolektīvs 
saka paldies sadarbības partneriem 
– Daugavpils pilsētas pašvaldības 
tūrisma attīstības un informācijas 
aģentūrai un Daugavpils novada 
pašvaldības aģentūrai „Taka” par 
sadarbību velobrauciena organi-
zēšanā; Krāslavas novada domei 
par fi nansiālu atbalstu, Krāslavas 
pašvaldības policijai par drošības 
nodrošinājumu, Kaplavas un Ūd-
rīšu pagastu pārvaldes vadītājam 
Anatolijam Vecelim par transporta 
pakalpojumu sniegšanu, kā arī par 
kārtības uzturēšanu velomaršruta 
Nr.35 „Daugavas loki” posmā, kas 
atrodas Kaplavas un Ūdrīšu pa-
gastu teritorijā; SIA „Lapkovskis 
un dēls” par transporta pakalpo-
jumu nodrošināšanu; keramiķiem 
Valdim un Olgai Pauliņiem par 
piemiņas medaļu izgatavošanu; 
un visiem minēto tūrisma objektu 
īpašniekiem par viesmīlību. 

Katram dalībniekam atsevišķi un 
visiem kopā novēlam – lai labi ripo 
arī turpmāk! Ir jaunas idejas velo-
tūrisma attīstībai, tas nozīmē, ka 
tiksimies vēl!

Krāslavas novada
 TIC kolektīvs

VELOTŪRISMS „DAUGAVAS LOKOS”

Amatu mājā tika atklāta Alekseja Gončarova izstāde „Nekur nav tik 
labi kā mājās”. Šajā vakarā fotoreportieris iejutās neierastā ampluā, jo 
atradās citā, sev neraksturīgajā fotoobjektīva pusē. 

Neskatoties uz to, ka izstādes atklāšanas pasākumā bija daudz vie-
su, te nebija dzirdami gari ievadvārdi un apsveikuma runas. Kas visla-
bāk raksturo fotomākslinieku? Aleksejs Gončarovs Krāslavā ir visiem 
zināmais cilvēks, un viņa izstādīto darbu vidū daudzi izstādes apmek-
lētāji atraduši savus portretus. 

Svinību vaininieks uzsvēra, ka savās fotogrāfi jās viņš gribēja parā-
dīt krāslaviešiem mūsu pilsētas garu – tādu, kāds tas ir, tādu, kādu to 
redz pats autors. Pilsētas ainavas, portreti, fotoreportāžas par dažādiem 
notikumiem – ikviens darbs ir ar savu stāstu, savu raksturu un savām 
emocijām. 

Apmeklējiet izstādi, 
nepalaidiet garām ie-
spēju paskatīties uz ik-
dienā ierastām vietām 
un pazīstamām sejām 
no cita rakursa – caur 
mūsu talantīgā foto-
mākslinieka objektīvu! 

Elvīra Škutāne, 
autores foto 

ALEKSEJA GONČAROVA FOTOIZSTĀDE
 AMATU MĀJĀ
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Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā tika atklāta Lilijas Tamas 
darbu izstāde „Dabas kaleidos-
kops”, kas mākslinieces karjerā ir 
jau otra personālizstāde. Pēc pro-
fesijas Lilija ir skolotāja, tagad at-
rodas pelnītā atpūtā un brīvo laiku 
pamatā aizpilda ar savu gleznoša-
nu un rosīšanos mazdārziņā. 

Viņa ir dzimusi Krāslavā, kad 
tēvs nopirka zemi Kombuļu pa-
gastā, ģimene pārbrauca dzīvot 
uz laukiem, kur Lilija pabeidza 
Sauleskalna pamatskolu. Izglī-
tošanos turpināja Daugavpils 1. 
ģimnāzijā, pēc tam iestājās Dau-
gavpils Pedagoģiskajā institūtā 
(tagad Daugavpils Universitāte), 
kur ieguva ķīmijas, bioloģijas un 
lauksaimniecības pamatu skolotā-
jas specialitāti. 

Darba gaitas uzsāka Špoģu vi-
dusskolā - mācīja bērniem ķīmiju. 
Vēlāk atgriezās dzimtajā pilsē-
tā un iekārtojās darbā Krāslavas 
ģimnāzijā par bioloģijas skolotā-
ju. Savas dzīves sapni piepildīja, 
kad Krāslavas ģimnāzijā atbrī-
vojās vizuālās mākslas skolotāja 
vieta – Lilija sāka mācīt vizuālo 
mākslu bērniem līdz 8. klasei. Pa-
ralēli darbam arī pati ļoti daudz 
mācījās, apmeklēja gan republi-
kāniskos kursus, gan starprepub-
likāniskos Baltijas valstu kursus 
vizuālās mākslas skolotājiem. 
Darbā augstākais karjeras pakā-
piens bija rajona vizuālās mākslas 
metodiskās apvienības vadītājas 
amats.

L. Tama: „Pirmsākumā šķita, 
ka zinu visu par šo jomu, bet aiz-
braucu uz kursiem un sapratu, ka 
nezinu neko. Iestājos Daugavpils 
Universitātē, kur ieguvu vizuā-
lās mākslas skolotājas diplomu 

un tiesības mācīt priekšmetu vi-
dusskolā. Man ļoti patika mācīt 
zīmēšanu un gleznošanu. Vizuā-
las mākslas stundās ir brīvāka 
atmosfēra un brīvāka saskarsme 
nekā citos priekšmetos, katrā ziņā 
man stundās ar skolēniem nebija 
nekādu problēmu. Šis priekšmets 
veicina intelekta attīstību, audzina 
mīlestību pret dzimto vietu, pil-
sētu, māca ieraudzīt skaisto sev 
visapkārt, saudzēt dabu, arī stip-
rina savstarpējo sapratni. Stundās 
nevienu bērnu nestrostēju, lai gan 
pēc viņiem kabinetā nereti palika 
nekārtība. Reiz kāds inspektors 
man sacīja, ka vizuālās mākslas 
skolotājam viņš vispirms lūdz pa-
rādīt izlietni. Ja tā ir tīra, skolotā-
jam jāliek divnieks, ja izlietne un 
galdi ir ar krāsām apšļakstīti, tad 
pedagogam šajā profesijā jāliek 
augstākais vērtējums. Ja skolēni 
strādā ar otām un krāsām, nevar 
būt tīri galdi un izlietne.”

Sarunbiedre stāsta, ka vizuālā 
māksla viņas sirdij vienmēr bijusi 
īpaši tuva, tas arī rezultējās panā-
kumos darbā ar bērniem. Skolotā-
jas audzēkņi regulāri guvuši labus 
rezultātus valsts un rajona olimpi-
ādēs. Lilija ar dziļu pārliecību ap-
galvo, ka mūsu nelielajā Krāslavā 
ir ļoti daudz talantīgu bērnu, tālab 
izcelt kādu īpaši ir ļoti, ļoti grūti. 
Varbūt citi ir pat labāki par tiem, 
kurus varētu nosaukt, tālab labāko 
vārdi paliek skolotājas sirdī...

„Starp citu, es esmu daudz mā-
cījusies no saviem skolēniem, 
man pat saglabājušies daži viņu 
darbi, kas ir mākslinieciski labi 
izpildīti un dažos ir jūtams nejau-
šības raksturs”, turpina L. Tama. 
„Dažreiz tos izlieku uz galda un 
skatos – jā, ļoti skaisti! Domās 

veicu analīzi - es to va-
rētu darīt tā, šo – tā, vēl 
ko – pavisam citādi. Kad 
tā visu izanalizē, saproti, 
ka skolēna darbs pamatā 
ir kolosāls! Darbs ar sko-
lēniem bija aizraujošs un 
produktīvs, bija diezgan 
grūti pārtraukt skolo-
tājas gaitas un doties 
pensijā, bet tikai pelnītā 
atpūtā es spēju nopietni 
pievērsties glezniecībai, 
jo ieguvu vairāk brīva 
laika.”

Stāstot par savu daiļ-
radi, sarunbiedre uzsver, 
ka viņai gleznošanā rod 
sirdsprieku un pašiz-
pausmes iespēju. Visbiežāk glez-
no kluso dabu un ainavas, bet ne 
cilvēkus. Tiesa dažos grafi kas dar-
bos arī cilvēki ir attēloti, taču tas ir 
izņēmums, nevis likumsakarība. 
Māksliniece apgrezno arī stikla 
pudeles – tās domātas dekoram. 
Galvenais viņai ir gleznas. Lilija 
mājās sakrājusi daudz grāmatu 
par mākslu un turpina pašizglīto-
ties, jo vēlas pastāvīgi uzlabot sa-
vas prasmes vizuālajā mākslā. 

Starp citu, Tamas dinastijā ir 
gana daudz mākslinieku, bet ne-
viens no viņiem nav saistījis savu 
dzīvi ar mākslu, katram bija savi 
iemesli izvēlēties citu profesiju. 
Galu galā kur brīvmākslinieks 
mūsdienās var dabūt darbu un no-
pelnīt maizei? Nevar izdzīvot no 
ienākumiem par tām gleznām, ko 
izdodas pārdot. 

L. Tama: „Arī mani bērni – Inga 
un Andris – ir apveltīti ar labām 
spējām zīmēšanā un gleznoša-
nā, bet šīs prasmes attīstīja tikai 
dēls. Meita izmācījās par ārsti 

un ir terapeite Stradiņu slimnīcā, 
savukārt dēls studēja tēlniecību 
Latvijas Mākslas akadēmijā, ta-
gad strādā Daugavpilī reklāmas 
fi rmā „Renesanse”. Viņš arī ir 
mans stingrākais kritiķis, nekaut-
rējas paust savu viedokli, daž-
reiz norāda, kas jāpakoriģē, bet 
dažreiz taktiski noklusē un neko 
nepasaka. Starp citu, Andrim ir 
vēl viena agrāk apgūta profesija 
- viņš studēja kokapstrādi Rēzek-
nes Mākslas koledžā. Tie bija lie-
lo pārmaiņu gadi valstī, algas bija 
ļoti mazas, es saņēmu nieka 68 la-
tus, un bija jāizdomā, kā izskolot 
bērnu. Lūk, tieši tad arī sāku glez-
not ainavas pārdošanai. Gleznas 
pati netirgoju, bet atdevu mākslas 
salonā Daugavpilī, paļāvos uz 
viņu pieredzi un nekļūdījos. Tie-
sa, bija daži cilvēki, kuri gleznas 
iegādājās arī tieši no manis, tālab 
zinu, ka dažas tagad atrodas ārze-
mēs - Čehijā, Polijā un Anglijā. Ja 
pavisam atklāti, man nav vēlmes 
savus darbus pārdot vai rīkot iz-
stādes vienu pēc otras. Protams, 

mākslas cilvēkiem ta s laiku pa 
laikam ir nepieciešamas, tālab šo-
reiz piekritu piedāvājumam izstā-
dīt savus darbus muzejā. Citreiz 
izlieku gleznas dzīvoklī, salīdzinu 
ar agrāk tapušajām, vai tāpat pa-
priecājos par to, kas ir tapis jauns. 
Gleznošana man vispirms ir ho-
bijs, nevis kaut kas cits.”

Lilijai visvairāk patīk akvareļi, 
viņasprāt, tie ir maigāki, izjustā-
ki, un savu lomu spēlē nejaušība 
– nekad nezini, kā krāsa paplūst. 
Protams, viņai ir viss mākslinie-
kam nepieciešamais – molberts, 
pāris simti dažādu otu, pat špak-
teles, jo arī ar tām var gleznot, un 
šādi tapuši darbi viņai arī ir. Vis-
pirms ārā top skices, māksliniecei 
sakrājušies daudzi skiču bloki. 
Gleznot pieradusi sava dzīvokļa 
virtuvē, kur šaurības dēļ grūti pla-
ši izvērsties ar visu. Telpu nākas 
attiecīgi sagatavot, sienas jāpie-
sedz ar kartonu, lai tās pasargātu 
no nejaušiem krāsu pleķiem. Lai 
taptu laba glezna, vēl vajag arī 
labu garastāvokli un kārtību mā-
jās. 

,,Vizuālajā mākslā šodien es 
pārzinu ļoti daudzas tehnikas, 
gandrīz visas iespējamās, bet 
savā virtuvē nevaru šķaidīties ar 
krāsām. Vēl man ļoti patīk bati-
košana, bet man nav tādu darba 
apstākļu, lai radītu vaska batikas 
darbus. Izmantojot izdevību, saku 
lielu paldies Aivaram Andžānam, 
kurš man izgatavoja rāmīšus un 
palīdz ierāmēt gleznas.”

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā ir apskatāmi darbi lielāko-
ties no Lilijas jaunās kolekcijas, 
kas vēl nekur netika izrādīta. 

Juris Roga

SIRDSPRIEKS UN PAŠIZPAUSMES IESPĒJA 

Piesātinātas daudzveidīgiem 
pasākumiem jūnija pirmās dienas 
izjūtām karstas gan laika apstākļu, 
gan emociju pēc labi padarīta darba 
ziņā.

Krāslavas bērnu un jauniešu 
centra deju kolektīva „Pastaliņas” 
vecākā grupa starptautiskajā bērnu 
dziesmu un deju festivāla Polijā 
kolektīvu priekšnesumu konkursā 
ieguva godalgoto 1. vietu. Ar 20 
minūšu ilgu koncertprogrammu 
pārsteidza un aiz sevis atstāja ar-
tistiskos ukraiņu kolektīvus. Kopā 
konkursā piedalījās 9 kolektīvi no 
Polijas, Ukrainas, Čehijas un mēs 
no Latvijas. 

Pēcvārdi, kas ļāva uzvarēt kon-
kursā, skan no pašiem bērniem: 
„Mēs gatavojāmies šim konkur-
sam, strādājām komandā; mēs esam 
draudzīgs kolektīvs, mēs gribējām 
uzvarēt; programmu papildināja 
akordeona spēle; mēs centāmies 
no visas sirds: cēlām kājas, turējām 

taisnu muguru un smaidījām, mēs 
dejojām skaisti, lai skanētu Latvijas 
vārds citās valstīs…”

Festivāla ietvaros dejotājiem bija 
uzdevums prezentēt līdzi paņemto 
kulināro mantojumu, ko ar Krāsla-
vas BJC fi nansiālo atbalstu sagā-
dāja mūsu novada siera un sviesta 
meistari un maizes cepēji, par infor-
matīvo materiālu Krāslava, Latgale 
angļu, krievu un poļu valodā sakām 
paldies Tūrisma informācijas centra 
meitenēm.

Lūk, arī iespaidi par festivāla die-
nām: „Es uzzināju, kādas dejas dejo 
citas tautas, es dzirdēju citu tautu 
dziesmas un piedalījos rotaļās; sa-
draudzējos ar zēnu no Ukrainas, 
mēs iepazināmies ar poļu meite-
nēm; šis brauciens vienoja mūsu 
kolektīvu, mēs vairāk uzzinājām 
cits par citu, dienas bija interesan-
tas, un notikumi aizraujoši.” 

Trešās dienas rīts-pirms mājupce-
ļa mostamies Uņejovā - Krāslavas 

sadraudzības pilsētā, kur kolektī-
vu uzņem tik sirsnīgi un pacilāti, 
ka kādā brīdi pat „sirds apskrie-
nas”. Uņejovas pašvaldība uzsauca 
„Pastaliņu” dejotājiem naktsmītni, 
brokastis un 2 stundu aktivitātes 
Uņejovas Termiskajos ūdens basei-
nos, par ko mēs bijām ļoti pārsteigti 
un pateicīgi.

Lieliska dāvana par paveikto, 
poļu viesmīlība, pozitīvas emoci-
jas atpakaļceļā, par to visu dejotāji 
saka paldies: „Visiem, kuri mūs 
atbalstīja, poļu iedzīvotājiem, or-
ganizatoriem, skolotājiem, žūrijai, 
vecākiem, skolotājai Valdai, onku-
lim Jāzepam - Krāslavas novada 
deputātam, sirsnīgam, zinošam cil-
vēkam, mūsu gidam un tulkam un 
savam dejotāju kolektīvam.”

Krāslavas BJC pedagogu un bēr-
nu vecāku vārdā paldies Krāslavas 
novada domei par transporta iz-
maksu segšanu braucienā uz Poliju, 
festivāla organizatoriem, Poļankas 

Veļkas un Uņejovas pašvaldībām 
Polijā par uzņemšanu un pārliecību, 
ka tautas vieno, atšķir un to pašapzi-
ņu ceļ kultūrizglītība - kā piederība 
savai tautai un identitātes apliecinā-
jums mums, Latvijas iedzīvotājiem,  
Eiropā un pasaulē. Un vēl 11-gadī-
gas dejotājas atziņa: „Bija milzīgs 
gods iet gājienā pa Polijas pilsētas 
ielām un nest Latvijas karogu, Lat-
vijas vārdu.”

Paldies dejotājiem par uzvedību 
un attieksmi braucienā, drosmi un 
sniegumu starptautiskajā konkursā, 
vecākiem par margrietiņu klēpjiem, 
sagaidot 4. jūnija agrā rītā savējos - 
bērnus un skolotājus.

Dejotāju atsauksmes 
un iespaidus

 apkopoja un papildināja mamma 
un Krāslavas BJC metodiķe 

vienā personā Sanita Kumpiņa

DEJU KOLEKTĪVA „PASTALIŅAS” DALĪBNIEKI - 
STARPTAUTISKĀ KONKURSA LAUREĀTI

Cik ātri pagāja četri skolas gadi! 
Mācoties 9. klasē, trīs meitenes - Je-
lizaveta Naruševiča, Anna Latkov-
ska un Ērika Zaikovska, sāka kopā 
dziedāt grupā „NON STOP”. Visus 
četrus gadus grupa piedalījās ne-
skaitāmos konkursos un koncertos. 
Veiksmīga bija dalība reģionālajā 
konkursā „No baroka līdz rokam”, 
jo divas reizes trio tika fi nālā Rīgā. 
Grupas repertuārs ļoti dažāds, tajā 

bija gan latviešu tautas dziesmu ap-
dares, gan mūsdienu autoru dzies-
mas, gan pasaules popgrupu hīti.

31. maijā, pēdējā mācību gada 
dienā, grupa „NON STOP” pulcēja 
aktu zālē visus skolēnus, lai uzstā-
tos ar pēdējo koncertu „Mūzikas 
brīnumainā pasaule” un noskaņotu 
visus jaukajām vasaras brīvdienām. 
Koncertā piedalījās īpašais vie-
sis - Viktors Bernāns, kas daudzos 

pasākumos dziedāja kopā ar trio. 
Viņš apsveica meitenes ar skolas 
absolvēšanu un veltīja viņām dzies-
mu „Krāslava”, novēlot neaizmirst 
dzimtās mājas. Katra meitene saņē-
ma simbolisku dāvanu - mazu mik-
rofonu.

Gribu pateikties meitenēm par 
kopā būšanu, radošumu, iniciatīvu, 
dziedāšanu no sirds. Lai meiteņu 
balstiņas pāri skan! 

TRIO „NON STOP” KONCERTS

Rita Andrejeva, mūzikas skolotāja
autores foto
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Asambleja Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolā ir pasākums, kad tiek izteikta pateicība 
čaklākajiem, uzcītīgākajiem, aktīvākajiem un 
atsaucīgākajiem skolēniem, viņu vecākiem un 
skolotājiem! Šogad tā tika organizēta jau 26. 
reizi. Ik gadu asamblejas sirsnīgo un iedves-
mojošo gaisotni veido skolas labāko radošo 
kolektīvu un vokālistu priekšnesumi.

209 skolēni saņēma pateicības par sasniegu-
miem mācībās, ārpusklases darbā un sportā. 
Ieguldīts milzīgs darbs, un skola var lepoties 
ar saviem panākumiem pilsētā, novadā, valstī. 

Varavīksnes vidusskola iet kopsolī ar laiku, 
parādās jaunas tradīcijas, bet iepriekšējo gadu 
veiksmīgākie pasākumi tiek turpināti. Šogad 
skolēni no pirmās līdz astotajai klasei jau gada 
sākumā izvēlējās nomināciju, lai piedalītos 
skolas konkursā „Mana klase”, un darīja visu, 
lai kļūtu par uzvarētājiem.

Jomas bija visdažādākās, un bija grūti izvē-
lēties labākos. Nominācijas saņēma:

„Mazie teatrāļi” - 1.a klase,
 „Zinātkārie” – 1.b klase, 
„Labā sirds” – 5.a klase, 
„Vaļasprieku varavīksne” – 7.c un 7.a klase,
„Kreatīvākā klase” – 5.c un 7.b klase,
„Aktīvi vienmēr un visur” - 3.b, 2.a un 4.b 

klase,
„Strādīgākā klase” - 8.a klase.
„Intelektuālo spēļu piekritēji”- 3.a klase,
„Piedzīvojumu meklētāji” - 4.a, 5.b, 6.b un 

7.a klase,
„Skolas radošākā klase” - 6.a klase, 
„Čaklās rokas” – 8.b klase.
Vissiltākie pateicības vārdi bija veltīti Va-

ravīksnes vidusskolas skolēnu vecākiem. Viņi 
vienmēr sniedz palīdzību, nežēlojot savu laiku, 
dod padomus, atbalsta un neskopojas ar labiem 

vārdiem. Asamblejā tika apbalvoti 46 vecāki, 
kuri šogad aktīvi iesaistījās skolas dzīvē.

Padarīts daudz! Un skolai ir daudz nākotnes 
plānu, tie noteikti tiks īstenoti, ja visi izturē-
sies ar cieņu pret apkārtējiem un novērtēs to, 
ko dara citi! 

Paldies par atbalstu Krāslavas novada domei 
un tās priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam, 
Izglītības pārvaldes vadītājai Lidijai Miglānei!

Par to, lai asambleja ritētu raiti, rūpējās Jeva 
Bojarčuka, Ilona Kolodnicka, Vija Marhile-
viča, Nadežda Adamoviča, Nadežda Tadello, 
Anžela Semjonova, Jevģēnija Bizņa, Jevģēni-
ja Sergejenko, Ivans Lukša, Ilona Kozačuka, 
Rita Andrejeva, Andrejs Jakubovskis.

Informāciju sagatavoja 
Galina Mikulāne

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA PATEICAS SAVIEM SKOLĒNIEM,
 VIŅU VECĀKIEM, PEDAGOGIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM

Mums visiem ir zināma frāze: „Cilvēks ir 
visu lietu mērs”.  Šis mērs saistīts ar harmo-
nijas meklēšanu visā, ko rada brīvais cilvēks 
un kas domāts šim cilvēkam. Renesanses laikā 
ideja par cilvēku kā harmonisku, domājošu un 
brīvu personību atdzima un turpināja attīstīties 
līdz šodienai.

Bet kāda ir šodiena, ko mēs no tās gaidām 
un kā jūtamies? Pasaule ir kļuvusi komplicēta 
un sarežģīta. Šādā pasaulē labi var justies ti-
kai tāds cilvēks, kurš ir maksimāli attīstījis sa-
vas spējas, prasmes un talantus. Mēs visi labi 
zinām, ka visa cilvēka dzīve ir nepārtraukts 
attīstības ceļš, tomēr vislabāko rezultātu mēs 
iegūstam, ja sākam attīstīt sevi kopš bērnības.

Krāslavas novada bērniem ir pietiekami 
daudz iespēju apgūt jaunas prasmes, attīstīties 
un pilnveidot sevi. Bērni var apmeklēt interešu 
pulciņus, mākslas, mūzikas un sporta skolas. 
Šīs iespējas ir ne tikai Krāslavā, bet arī novada 
lauku teritorijā - Indrā jau 28 gadus darbojas 
profesionālās ievirzes izglītības iestāde „Ind-
ras Mākslas un mūzikas skola”. Skolā mācās 
72 audzēkņi no Indras, Robežnieku un Piedru-
jas pagasta . Bērniem ir iespēja apgūt profesio-
nālās ievirzes izglītības programmas „Vizuāli 
plastiskā māksla” un „Dejas pamati”. Apgūs-
tot izglītības programmas, bērni iegūst jaunas 

prasmes un iemaņas, attīsta sevi, kļūst konku-
rētspējīgāki laikā, kad no cilvēka tiek prasīts 
daudz.

Mācību darbs ir sarežģīts un prasa no bēr-
niem pacietību un mērķtiecību. Un kā jau vi-
sās skolās darba augļi ienākas pavasarī. Tos 
var izbaudīt un apskatīt, nākot uz mākslinieku 
darbu skatēm un dejotāju koncertiem, bērni 
tam visam gatavojas ļoti atbildīgi. Tiek kārtoti 
darbi izstādei un daudzreiz izdejotas iemācītās 
dejas.

Tomēr vislielākais uztraukums un cītīgākais 
darbs ir tad, kad skolā ir izlaidums. Šogad 
profesionālās ievirzes izglītības programmu 
„Dejas pamati” pabeidza sešas fantastiskas 
meitenes – Jeļizaveta Abrosimova un Angelī-
na Izotova no Piedrujas pagasta, Darja Lune 
un Julia Pogumirska no Indras pagasta un Irina 
Apaļko un Samanta Rakovska no Robežnieku 
pagasta. Izlaiduma laikā viņas izdejoja savas 
diplomdarba dejas, kuras tika sagatavotas sa-
darbībā ar pedagogiem Lidiju Trušeli un Mar-
tu Andrukoviču. Meitenes veidoja laikmetīgās 
dejas etīdes „Zemes stihija”, „Ūdens stihija” 
un „Uguns stihija”.

Dejotāju sniegums bija augstvērtīgs un pār-
liecinošs. Un tāds tas bija arī māksliniekiem, 
kuri veidoja mācību darbus skatēm un piedalī-

jās zīmējumu konkursos. Maija Lahtionova un 
Arina Kangizere piedalījās II Starptautiskajā 
Vizuālās mākslas konkursā „Klusā daba” un 
ieguva skatītāju simpātiju balvas. Kristīne Bo-
risova ieguva atzinību.

Darbs skolā turpināsies arī vasarā, kad notiks 
plenērs un deju mēģinājumi. Plānojot nākamo 
mācību gadu, Indras Mākslas un mūzikas skola 
uzņem audzēkņus izglītības programmās „Vi-
zuāli plastiskā māksla” (vēlamais audzēkņu 
vecums 7 – 9 gadi) un „Dejas pamati” (vēla-
mais audzēkņu vecums 8 – 10 gadi). Aicinām 
bērnu vecākus padomāt par bērnu harmonisku 
un vispusīgu attīstību, jo Jūsu šodienas lēmu-
mi var izmainīt Jūsu bērnu nākotni.

Ērika Zarovska, 
Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore

Jura Rogas foto

JŪSU BĒRNUS GAIDA 
INDRAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA!

KRĀSLAVAS
 PAMATSKOLAS

 PALDIES
 SKOLĒNIEM 

Pagājušonedēļ pilsētas 
Krāslavas pamatskolas 
aktu zālē notika gada nos-
lēguma pasākums „Tu esi 
mūsu lepnums”, kura gal-
venie un atbildīgākie cilvēki 
ir skolēni un skolotāji, kuri 
godprātīgi strādājuši visu 
gadu. Mācību gads ir aiz-
vadīts, ir padarīti lieli darbi, 
gūtas daudzas uzvaras un 
sasniegtas jaunas virsot-
nes, agrāk nepamanīti ta-
lanti ir atklāti.  

Uzrunājot skolēnus, vecākus un 
pedagogus, Izglītības iestādes di-
rektore Vija Konceviča sacīja, ka 
skolas jubilejas gads bijis patiesi 
labs, enerģijas pilns, patīkamiem 
notikumiem piesātināts un veik-
smīgs.

V. Konceviča: „Mēs lepojamies 
ar saviem skolēniem, mēs priecā-
jamies par sasniegumiem, un lai 
vai kas mums ko teiktu, es gribu 
pateikt to, ka tā skola, tā vieta, 
kur mēs esam, tā vienmēr ir pati 
labākā. Paldies ju ms, cienījamie 
skolēni, paldies jums cienījamie 
vecāki, paldies jums mani skolo-
tāji, ka mēs godam esam iznesuši 
šo mācību gadu, neskatoties uz 
jaunām vēsmām un pārmaiņām 
izglītībā, uz daudz nezināmā, kas 
vēl mūs sagaida priekšā. Mūsu pa-
mati pamatskolā ir stabili, un tie 
šodien arī tiks novērtēti.”

Pasākumā tika sumināti 
2018./2019.mācību gada Krāsla-
vas pamatskolas olimpiāžu uz-
varētāji valodu jomā novadā un 
reģionā, tehnoloģiju un zinātņu 
pamatu jomā novadā, reģionā un 
valstī, mākslas jomā novadā, kā 
arī skolēni, kuri 2018./2019. mā-
cību gadu noslēdza ar teicamām 
un izcilām sekmēm. Zāles priek-
šā tika aicināti arī sumināto bērnu 
vecāki un skolotāji, kuri gatavoja 
skolēnus olimpiādēm. Apbalvoto 
saraksti šeit.

Klātesošos uzrunāja skolas pa-
domes priekšsēdētājs Ēriks Ozo-
liņš, uzsverot panākumus, iegul-
dījumu un veltot pateicības vārdus 
gan pedagogiem, gan vecākiem, 
gan skolēniem.

Valodu jomas metodiskās komi-
sijas vadītāja Inta Japiņa savā runā 
uzsvēra, ka katrs, kurš pilnveido 
valodu, ir valodas dārznieks. Ma-
temātikas skolotāja Ligita Pelnika 
vērsās ar cerību, ka katrs, kurš 
iegulda dabaszinību jomā, ir veik-
smīgs dzīvē. Mākslas jomas me-
todiskās komisijas vadītāja Ilona 
Aprupe uzsvēra, ka interešu izglī-
tībā katrs ir gan ieguldītājs, gan 
saņēmējs. Katrs no runātājiem vē-
lēja skaistu, iespaidiem bagātu un 
drošu vasaru.

Ar nelielu koncertu vecākus, 
bērnus un ciemiņus priecēja pa-
matskolas dziedātāji, dejotāji un 
skolas teātris „Avotiņš”. 

Juris Roga

Saulainā pavasara dienā Robež-
nieku pamatskolas 1. – 3. klašu iz-
glītojamie projektu nedēļas laikā, 
izmantojot iniciatīvu „Latvijas sko-
las soma”, devās ekskursijā iepazīt 
Latgales ievērojamākās vietas. 

Pirmais mūsu apskates objekts 
bija Naujenes Novadpētniecības 
muzejs. Tas piedāvā apmeklētājiem 
iespēju izzināt novada vēsturi, etno-
grāfi ju, dabu, iepazīt izcilus novada 
māksliniekus, līdzdarboties rado-
šajās darbnīcās, iesaistīties Lielā 
Augšdaugavas musturdeķa veido-
šanā, kā arī piedalīties muzeja rīko-
tajos pasākumos. 

Mūs laipni sagaidīja muzeja gide 
un iepazīstināja ar atklāto mākslas 
priekšmetu krājumu „Valentīnas 
Zeiles darbnīca”. Apskatījām V. 
Zeiles mākslas ekspozīciju „Lat-
gales parīziete Valentīna Zeile”, 
biogrāfi sko izstādi par Zeiļu dzimtu 
„Dzimtas mantojums”. Galerijā iz-
stādītajos pasteļos attēlotas dzimtās 
Jaunkausiņu mājas Viļušos Nauje-
nes pagastā. Autores ceļojumu ie-
spaidi atspoguļojas Čehijā, Francijā 
un Āzijā veidotos medaļu ciklos. 
Āfrikas ceļojuma (1972.g.) iespaidi 
meklējami šim kontekstam veltītajā 

skulptūru sērijā.
Bērniem tika dota iespēja no-

darboties radošajā darbnīcā (no 
māliem veidoja ziediņus ar saviem 
iniciāļiem). 

Iepazināmies ar dažādu laiku 
šujmašīnām, gludekļiem, spogu-
ļiem, apģērbiem. Bērni uzzināja, 
ka senos laikos spoguļi bija ļoti 
dārgi (daži bija pat kuģa vērtībā). 
Francijas princese kleitu izrotāja ar 
spoguļu lauskām (var iedomāties 
cik tāda kleita maksāja). pskatījām 
Augšdaugavas musturdeķi, kura 
garums ir apmēram 100 metru. 
Apmeklējām etnogrāfi jas ekspozī-
ciju, „Turīga zemnieka istaba”, kur 
uzzinājām par dažādiem sadzīves 

priekšmetiem,  kurus mūsdienās 
vairs nelieto. Mājupceļā apmek-
lējām „Vēstures un mākslas” mu-
zeju Krāslavā. Šeit bērni iepazinās 
ar Krāslavas pilsētas un novada 
vēsturi. Bijām sajūsmā par redzēto 
un dzirdēto. Patīkami noguruši, bet 
gandarīti, atgriezāmies mājās.

Pēc ekskursijas bērni vēl ilgi da-
lījās iespaidos ar saviem vecākiem, 
draugiem un paziņām.

Paldies Robežnieku pagasta pār-
valdei par doto iespēju piedalīties 
mācību ekskursijā.

L. Šakalova, Robežnieku 
pamatskolas 2., 3. klašu 

audzinātāja
L. Paceviča s foto

SKOLĒNI IEPAZĪST LATGALI AIZRAUJOŠA
 MŪZIKAS STUNDA
Projekta „Skolas soma” ietvaros 

8. klases skolēni apmeklēja SIA 
„Baltharmonia” Gaigalavas pa-
gastā. Tur aizraujošu, interesantu 
mūzikas stundu mums novadīja 
populārā dziedošo ģimeņu šova 
dalībnieks, pazīstamais mūzi-
ķis, instrumentu meistars Gunārs 
Igaunis. Tas bija aizraujošs stāsts 
par mūzikas instrumentiem, kas 
spēlēti pēdējos 150 gadus Latvijā. 
Ļoti atraktīvā veidā skolēni tika 
iepazīstināti ar šo plašo mūzikas 
instrumentu kolekciju, to izcel-
smes vēsturi.

„Te katram instrumentam savs 
stāsts,” atzīst pats kolekcio-
nārs. Jautrību un līdzdarbošanos 
izraisīja meistara dziedāto dzies-
mu fragmenti latviešu, latgaļu un 
 krievu valodā.

Skolēniem patika, ka arī viņiem 
bija iespējams izmēģināt dažādus 
mūzikas instrumentus, tā veidojot 
vienotu ansambli, kura diriģents 
neapšaubāmi bija pats mūziķis, ta-
lantīgs, aizrautīgs un vienkārši ļoti 
simpātisks cilvēks.

Skolotājas
 Ligija Lida Mačuļska

 un Silva Skride
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senioru sleja

 Auto datordiagnostika un remonts. 
T.27745005. 

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

 Meklēju darbu. Zāģēju un skaldu mal-
ku. T. 28471484.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” degvie-
las sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču 
izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu 

sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitā-
lais remonts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas 
diagnostika un remonts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) 
remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, 
traktori). T. 29413904.

 Jebkuras sarežģītības automobiļu rito-
šās daļas remonts. T. 29413904.

 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir piere-
dze. T. 26290911.

 Pārdod krāsu televizoru (25 eiro), pie-
kabi vieglajam automobilim „Kraz” (300 

eiro), lielus kartupeļus „Vineta” (0,12 - 
kg). T. 26392198. 

 Remontēju zvejas laivas (PVC), spi-
ningus, makšķerēšanas spoles un multip-
likatorus, motorzāģus un trimmerus. Uz-
asinu un remontēju ķēdes. T. 20459596, 
20050043. 

 Pērk senlietas – ogļu patvārus, pulk-
steņus, patafonus, koka un metāla ikonas, 
svētbildes, zobenus, ordeņus, cara laika 
monētas (1 rublis, 50 kap., 25 kap.), por-
celāna fi gūriņas (PSRS), motociklus, mo-
pēdus (PSRS). T. 22433510. 

sludinājumi

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!
Informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” pārtrauc komerciālu sludinājumu pieņemšanu. Nākamajos 

izdevuma numuros tiks publicēti tikai tie sludinājumi, par kuriem samaksa tika veikta jau iepriekš. 

No mūža kamola attinusi,
Iet tālus ceļus māmulītes sirds (L.Vāczemnieks)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krāslavas 
novada bāriņtiesas  sekretārei Anitai Nemiro,  
mammu Silviju Gradkovsku mūžībā 
aizvadot.

Krāslavas novada dome

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs.
(I. Lasmanis)

Skumju brīdī esam kopā ar Anitu Nemiro un 
viņas ģimeni, māmiņu aizsaulē aizvadot.

 Krāsl avas novada bāriņtiesas kolektīvs

Biļešu iepriekšpārdošana Krāslavas kultūras 
namā 2. stāvā darba dienās no plkst. 10.00 līdz 
plkst. 14.00. Cena: 20 EUR, 22 EUR, 24 EUR. Vasaras semestra pirmā mēneša program-

ma Senioru skolā ir interesanta un daudz-
veidīga, šoreiz tā vainagojās ar ekskursiju 
uz Indru. Šajā dienā 28 ekskursantiem tika 
nodrošināta iespēja savām acīm ieraudzīt 
Laimes muzeju, par kuru ir dzirdējis ikviens 
novada iedzīvotājs! 

Šī neparastā muzeja idejas un satura ori-
ģinalitāte ir ievērības cienīga. Ne velti tas 
ieguva balvu kā inovatīvākais tūrisma ob-
jekts Latgalē. Taču tā nav vienīgā muzeja 
stiprā puse. Tas atrodas ēkā, kas tika celta kā 
luterāņu baznīca, un tā arhitektūras īpatnī-
bas ir atbilstošas. Pēc rekonstrukcijas ēkas 
forma ir palikusi bez izmaiņām, bet galve-
nās zāles interjers, kā arī augšējās telpas un 
zvanu tornis tika pilnībā rekonstruēti saska-
ņā ar muzeja funkciju. Noformēšanas darbi 
tika uzticēti pazīstamajam dizainerim un 
grafi ķim Raimondam Vindulim. Viņa darbs 
ir nevainojams! 

Nokļuvis šajā ēkā, cilvēks atstāj aiz ārdur-
vīm haosa pasauli, viņš nonāk harmoniskā, 
visiem skaistuma kanoniem atbilstošā tel-
pā. Nav jābūt  par izcilu speciālistu mākslas 
jomā, lai novērtētu atturīgu krāsu gammu 

un smalkas detaļas, lai iejustos mierīgā mu-
zeja tematisko moduļu ritmā un izbaudītu 
tā eleganto dizaina risinājumu, pateicoties 
kuram šī vecā ēka pārvētās par inovatīvāko 
tūrisma objektu reģionā. 

Seniori labprāt piedalījās visās spēlēs un 
aktivitātēs, kas tika iekļautas ekskursijas 
programmā, viņiem patika uzlaikot krāsai-
nās brilles, veidot pušķus no dažādām pļavu 
puķēm un smaržīgām zālēm un, protams, 
plēst traukus, kas, kā zināms, „plīst uz lai-
mi”. Enerģiska, zinoša un apburoša muzeja 
vadītāja Ilona Kangizere neatstāja vienal-

dzīgu nevienu ekskursijas dalībnieku. 
Jūnija sākumā Senioru skolas dalībnieki 

jau tradicionāli apmeklēja keramiķu Valda 
un Olgas Pauliņu darbnīcu. Neskatoties uz 
karsto laiku, septiņi drosmīgākie seniori 
meistara vadībā pamēģināja izgatavot māla 
traukus un izrotāt tos ar vienkāršām zīmēm. 
Pēc apdedzināšanas seniori saņems gatavus 
keramikas izstrādājumus, ko izveidoja sa-
vām rokām. Paldies meistariem Valdim un 
Olgai par radošuma prieku! 

Tatjana Azamatova

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

izglītība
Maija nogalē Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. 

klasei bija iespēja doties divos izglītojošos un 
atpūtas braucienos, kas tika rīkoti ESF projekta 
„Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču 
attīstībai” ietvaros. Pirmais notika 21. maijā, 
kad mēs apmeklējām Rāznas Nacionālo parku, 
kur apskatījām Latgales gleznainākās vietas, 
proti, Mākoņkalnu un Lielo Liepukalnu, kā arī 
viesojāmies izglītības centrā „Rāzna”. 

Tur mēs uzzinājām plašu informāciju par mūsu dzim-
tenes dabu, putniem un augiem. Mūs iepazīstināja ar Lat-
vijas nacionālajiem parkiem un rezervātiem. Mēs bijām 

pārsteigti par tik lielo sugu daudzveidību un plašajiem, 
zaļajiem Latgales dabasskatiem, kurus mums bija iespēja 
apskatīt un nofotografēt.

Kad uzkāpām Mākoņkalnā, pārvarējuši neskaitāmi 
daudz pakāpienu, pavērās brīnišķīgs skats uz Rāznas eze-
ru, ko dēvē arī par Latgales jūru. Ūdens ezerā ir tik tīrs un 
dzidrs, ka ir saskatāmi vissīkākie akmentiņi. 

Turpinājumā mūsu ceļš veda uz Lielo Liepukalnu. Tā 
virsotni varēja sasniegt, kāpjot pa stāvu, šauru taciņu, 
un, lai gan kāpšana nebija viegla, mēs to paveicām. 
Kalna virsotnē atrodas 34 m augsts skatu tornis, un ai-
nava no tā paveras burvīga! Mūs ļoti pārsteidza tas, ka 
Latvijā, tepat Latgalē, ir tik skaistas vietas, kur gribas 

atgriezties vēl un vēl.
Savukārt 30. maijā, pašā mācību gada izskaņā, mēs devā-

mies pretējā virzienā, lai paciemotos Latgales Zooloģiska-
jā dārzā. Un, lai gan katrs no mums zoodārzā ir bijis, tomēr 
katra jauna tikšanās ar dzīvniekiem ir īsts piedzīvojums. 
Turklāt aplūkot dzīvniekus, klausoties gida izzinošo stāstī-
jumu, ir divkārt aizraujoši.

Mācību gada izskaņa ģimnāzijā pēc labi padarīta darba 
ir izdevusies, un mēs esam gatavi baudīt vasaru, lai rudenī, 
saules spēku sasmēlušies, atgrieztos skolas solā.

Iespaidos dalījās 
KVĢ 7. klases skolēni

APCEĻOSIM DZIMTO PUSI!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klases hu-
manitārā grupa realizēja projektu, kurš bija 
saistīts ar Eiropas dienu, ko atzīmē 9.maijā, 
kā arī sakarā ar Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām. Projekta ietvaros jaunieši organizēja 
pasākumus savā skolā  - Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā, kā arī Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā un Krāslavas pamatskolā. 

 Pasākumu mērķis bija pievērst uzmanī-
bu tam, ka jau 15 gadus Latvija ir ES dalīb-
valsts, ka ir svarīgi piedalīties Eiropas Par-
lamenta vēlēšanās, ka katrs cilvēks veido ne 
tikai savu, bet arī Latvijas un visas Eiropas 
Savienības nākotni.

Lai radītu lielāku interesi par Eiropas 
Savienību, organizējām spēles – Eiropas 

domino – tās mērķis iepazīt Eiropas Savie-
nības valstu nacionālos dzīvniekus, putnus, 
augus un simbolus, stiprinot izpratni un 
apziņu par kopīgo un vienojošo Eiropā.  
Eiropas bingo palīdz iedzīvināt un pilnvei-
dot izpratni par terminiem, jēdzieniem un 
leksiku, kas saistīta ar Latviju, Eiropu, ES 
dalībvalstīm, demokrātiskām vērtībām, pil-
sonisko līdzdalību, politiku. Darbošanās ar 
spēļu karšu komplektu „Dzīvo, runā, drau-
dzējies!” atraktīvā veidā palīdz skolēniem 
komunicēt savā starpā, kā arī iepazīt Eiro-
pas Savienības valstis, to karogus.

 Pateicoties projektam, mēs attīstījām ne 
tikai komunikācijas spējas, bet arī paši uzzi-
nājām daudz vairāk par Eiropas Savienības 

valstīm, to simboliem, karogiem. Papildus 
tam paplašinājās mūsu vārdu krājums ar 
jauniem jēdzieniem.  Ļoti patika novērot 
citu pusaudžu panākumus spēlējot mūsu 
vadītās spēles. Visiem ļoti patika iesais-
tīties, neskatoties uz to, ka ne viss bija tik 
vienkārši. Bija patīkami iepazīt jaunus cil-
vēkus. Visa jauniegūtā informācija noteikti 
noderēs arī turpmāk. 

Esam pateicīgi Krāslavas novada domei 
par fi nansiālu atbalstu. Mums un citiem 
jauniešiem tā bija lieliska pieredze un emo-
cijas, kuras mūs noteikti motivēs rakstīt vēl 
citus projektus. 

Žanete Nikolaičenko, 
projekta dalībniece,

EIROPAS DIENAI VELTĪTAIS PROJEKTS 

Vairs tikšanās gaišuma nebūs,
Ir atdots un paņemts viss./Ā.Elksne/
Vispatiesākie līdzjūtības un atbalsta vārdi 

bijušās Krāslavas rajona vakarskolas direkto-
res Silvijas Gradkovskas tuviniekiem, viņu 
smilšu kalniņā pavadot.

 Krāslavas novada Izglītības pārvalde


