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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Lai skaista Līgo diena
un lustīga Jāņu nakts!
Krāslavas novada iedzīvotājus
un viesus sveic
Krāslavas novada dome
PABEIGTI VĒRIENĪGI
BŪVDARBI KRĀSLAVAS PILS
STAĻĻU ATTĪSTĪBAI

Šī gada maija beigās pabeigti
ERAF projektā „Rīteiropas vērtības” plānotie būvdarbi Krāslavas
pils kompleksa staļļos – Amatu
mājā.
Būvdarbi uzsākti 2017. gada
novembrī, darbu veicējs iepirkuma rezultātā - personu apvienība
„PMK un BBA”. Lielākie paveiktie
darbi - jumta nomaiņa visai ēkai,
fasādes renovācija, komunikāciju
pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz
pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana.
Projekta ietvaros turpinās darbs
pie ekspozīcijas „Pi vīna golda”
izveides, kas ir veltīta Krāslavai
raksturīgā piecu dažādu tautību
kulinārā mantojuma tradīcijām un
izstrādāta sadarbībā ar mākslinieku Raimondu Vinduli. Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejs tai ir
piesaistījis papildus ﬁnansējumu no
Valsts kultūrkapitāla fonda Muzeju
programmas līdzekļiem, ekspozīcijas atklāšana plānota šī gada oktob-

rī. Krāslavas gleznotāja Valentīna
Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana
plānota nākošgad. Staļļos būs telpas
Latgales kulinārā mantojuma ēdienu demonstrējumiem un degustācijai; atsevišķās telpās tiks izvietoti
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja fondi.
Uzziņai: Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras
mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kopprojekts Nr.
5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās
attīstības fonda apakšprogrammas
SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un
attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas
mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases

kārtā. Saskaņā ar projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils
pilsētas dome, projekta kopējais budžets – 5,88 milj. EUR) tiek veidots
kopējs tūrisma piedāvājums vienota
tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku, kas
pārstāv Latgali visaptverošā veselumā – no 11. gadsimta Ludzas pilsdrupām un vācbaltu Borhu dzimtas
rezidences Preiļos, Krāslavas Plāteru dzimtas muižas un Aglonas bazilikas baroka spožuma līdz vecticībnieku sādžām Daugavpils novadā,
tehnikas muzejam un industriāla
dizaina prezentēšanai Daugavpils
cietoksnī.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja,
autores foto
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22. jūnijā no 15.00 līdz 19.00 M.Tirgus
ielā - Līgo svētku tirgus, meistarklase
Līgo un Jāņu vainagu pīšanā.
Plkst. 21.00 Krāslavas estrādē - Ielīgošana (ar teātra, deju un koru kolektīviem).
Plkst. 22.00 - zaļumballe ar grupu
„Gints un Es”.

ZINĀMI JAUNĀ BIZNESA
IDEJU KONKURSA
„ĪSTENO IDEJU
KRĀSLAVAS NOVADĀ!” REZULTĀTI

Krāslavas novada dome šogad pirmo reizi izsludināja biznesa ideju
konkursu „Īsteno ideju Krāslavas novadā!” Krāslavas novadā deklarētiem
iedzīvotājiem no 31 gada vecuma. Konkursa mērķis bija sekmēt darba
vietu radīšanu, jaunu un inovatīvu preču un pakalpojumu veidošanu, sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos novadā. Konkursam tika iesniegti seši
pieteikumi – divi no Ūdrīšu pagasta, viens no Skaistas pagasta un trīs no
Krāslavas pilsētas. 2018. gada 31. maijā Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija apstiprināja biznesa plānu projektus, kuru realizācijai piešķīra
ﬁnansējumu 8000 eiro apmērā.
Indras pagasta zemnieku saimniecības „Bučas” (īpašnieks Jevgēnijs Bobičs) projekta „Mobilais kravas automašīnu un lauksaimniecības tehnikas
riepu serviss” mērķis ir izveidot un ieviest Krāslavas novadā jaunu pakalpojumu – izbraukuma servisu, kas ietvers riepu montāžu un remontu.
Ūdrīšu pagasta zemnieku saimniecības „Brieži” (īpašniece Inga Eizenberga) projekts „Jaunu produktu un pakalpojumu attīstīšana zemnieku
saimniecībā „Brieži”” ar mērķi izveidot un aprīkot degustācijas virtuvi saldumu darbnīcu, jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai.
Krāslavas novada domes izpilddirektors, komisijas loceklis Jānis Geiba:
„Ir patiess prieks, ka biznesa ideju konkursā piedalījās vairāki pretendenti,
radot konkurenci. Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk būt aktīviem un nākamajā gadā startēt konkursā ar jaunām idejām, kas būtu vērstas tieši uz
ražošanu un darba vietu radīšanu!”
Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam
veiksmi savu biznesa ideju realizēšanā!
Agita Ļebedkova,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

PIKC Rīgas Valsts tehnikums
Krāslavas teritoriālā struktūrvienība
uzņem audzēkņus 2018./2019. m. g.

Mācību programmas
pēc 9. klases

„Auto virsbūves remontatslēdznieks” - 4 gadi
„Tērpu stila speciālists” - 4 gadi
„Mēbeļu galdnieks” - 4 gadi
Mācību programmas pēc 12.
klases
„Transportlīdzekļu krāsotājs” 1,5 gadi
„Tērpu modelēšanas un konstruēšanas speciālists” - 1,5 gadi
Jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums (RVT veidlapa),

izglītību apliecinoša dokumenta
kopija, uzrādot dokumenta oriģinālu,
2 fotokartiņas (3x4cm),
medicīnisko izziņu Nr.027/u (ar
norādi par atļauju apgūt konkrētu
profesiju vai mācīties PIKC RVT),
pases vai ID kartes kopija (uzrādot oriģinālu).
Dokumentu iesniegšana - Artilērijas ielā 4, Krāslavā.
Uzziņas pa tālr. 27062780,
22306527.
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informācija
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA
ZIŅO
2018.gada 5.jūnijā notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 16 administratīvo
pārkāpumu lietas:
par ubagošanu A.S., dzim.1947.g.,
tika uzlikts naudas sods 14 EUR apmērā;
par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas,
Ž.A., 1973.g., tika uzlikts naudas
sods 210 EUR apmērā;
par ubagošanu A.Ķ., dzim.1947.g.,
tika uzlikts naudas sods 14 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpšanu I.Č., dzim.1974.g., tika
uzlikts naudas sods 100 EUR apmērā;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas
un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu)
vai izvairīšanos no to uzskaites pašvaldībā J.S., dzim.1965.g., tika uzlikts naudas sods 100 EUR apmērā;
par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nenopļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos T.S., dzim.1956.g., tika uzlikts
naudas sods 70 EUR apmērā;
attiecībā pret J.L, dzim.2004.g.,
komisija piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam – par pienākumu ierasties uz
konsultāciju pie ārsta narkologa un
ārsta psihiatra;
par apzināti nepamatotu policijas
izsaukšanu A.K., dzim.1989.g., tika
uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas prasību
pārkāpšanu, atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas J.P.,
dzim.1979.g., tika uzlikts naudas
sods 50 EUR apmērā;
attiecībā pret A.F., dzim. 2002.g.,
lietvedība tika izbeigta, pamatojoties
uz LAPK 239.panta 1.daļas 1.punktu;
attiecībā pret V.V., dzim.
1982.g.,tika izteikts brīdinājums par
nepilngadīgas personas, kas jaunāka
par 16 gadiem, atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku, aizbildņu vai
personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes, no plkst.23.00 līdz plkst.06.00;
attiecībā pret L.Z., dzim.
1951.g.,tika izteikts brīdinājums par
nepilngadīgas personas, kas jaunāka
par 16 gadiem, atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku, aizbildņu vai
personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes, no plkst.23.00 līdz plkst.06.00;
attiecībā pret Ž.A., dzim.
1973.g.,tika izteikts brīdinājums par
nepilngadīgas personas, kas jaunāka
par 16 gadiem, atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku, aizbildņu vai
personu, kas viņus aizstāj klātbūtnes, no plkst.23.00 līdz plkst.06.00;
par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts ceļu
dienesta vai īpašnieka atļaujas D.P.,
dzim.1993.g., tika uzlikts naudas
sods 70 EUR apmērā;
attiecībā pret R.Š, dzim.2001.g.,
komisija piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli, nepilngadīgajam izteica brīdinājumu;
par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu, atstāšanu bez uzraudzības Ž.M., dzim.1969.g., tika
uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2018. gada 12. jūlijā
plkst.13.00 Krāslavas novada domes
17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU MAIJĀ

Sastādīti 35 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 2 par sīko huligānismu, 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1
par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentiﬁcēšanu (nemarķēšana)
un izvairīšanās no to uzskaites, 1 par Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) proﬁlakses un apkarošanas
prasību pārkāpšanu, 1 par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu
pārkāpšanu, 2 par ubagošanu un 26 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 40 rakstiskie iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 30 notikumi. Maijā tika pieņemti 82 apmeklētāji. Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas) - 38.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Latvijas
Republikas neatkarības atjaunošanai veltīto pasākumu laikā, sapulces
„Par godu uzvarai Lielajā Tēvijas karā” laikā, Muzeju nakts laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja vienu
klaiņojošo suni un astoņus kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē. 1 persona nogādāta Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 24 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem tika izcelti
un pēc akta iznīcināti 11 nelikumīgi zvejas rīki un 660 m tīklu.

REĢISTRĀCIJA PĀVESTA SVĒTAJAI MISEI
AGLONĀ SĀKSIES 8. J ŪLIJĀ

24. septembra pēcpusdienā pāvests Francisks svinēs Svēto Misi Aglonā, uz kuru ir aicināti visi ticīgie un labas gribas cilvēki. Lai sagatavotu
infrastruktūru un organizētu ērtu dalībnieku ierašanos, no 8. jūlija līdz
19. augustam norisināsies reģistrācija Svētajai Misei Aglonā.
Reģistrēties būs iespējams katoļu draudzēs un tīmekļvietnē www.pavestsLatvija2018.lv.
Viena persona varēs reģistrēt vairākus cilvēkus, norādot viņu vārdu,
uzvārdu, ierašanās veidu Aglonā un savu kontaktinformāciju. Tiem, kas
reģistrēsies internetā, būs jānorāda baznīca, kurā vēlas saņemt ieejas
kartes.
Ieejas kartes Svētās Mises dalībnieki varēs saņemt no 9. septembra.
Plašāku informāciju par reģistrāciju var iegūt tīmekļvietnē www.pavestsLatvija2018.lv, kā arī pie draudžu prāvestiem.
Šogad aprit 25 gadi kopš Baltijas valstis apmeklēja svētais pāvests Jānis Pāvils II. Viņa vizīte ilga divas dienas, kuru laikā notika Svētā Mise
Mežaparka estrādē un Aglonas svētvietā.
1936. gadā dzimušais Francisks ir 266. pāvests Romas katoļu Baznīcas vēsturē. Viņš ir pirmais pāvests, kas nav eiropietis, kā arī pirmais
pāvests - jezuīts. Argentīnā dzimušo Horhi Mario Bergoljo par pāvestu
ievēlēja 2013. gada 13. martā. Piecu gadu laikā viņš ir devies 22 apustuliskajās vizītēs uz 30 valstīm, kuru vidū līdz šim ir bijušas tikai trīs
Eiropas Savienības valstis.
Sekojiet līdzi pāvesta vizītes sagatavošanās darbiem mājaslapā www.
pavestsLatvija2018.lv, kā arī „facebook”, „twitter” un „youtube” kontos
„PāvestsLatvijā2018”!

SPĒKA TRENIŅI PALĪDZ
ATVESEĻOTIES PĒC VĒŽA

Latvijā ir veikts pētījums, kurš pierāda ﬁzisko aktivitāšu pozitīvo nozīmi vēža ārstēšanas
procesā. Pētnieku grupa no Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Onkoloģijas centra 2017.
gada oktobrī uzsāka pētījumu, kura mērķis bija
noskaidrot, kā spēka treniņi ietekmē krūts vēža
pacientu atveseļošanās procesu. Par to, kāpēc
tika uzsākts šāds pētījums un kādi ir līdzšinējie
rezultāti, kampaņas „Pārbaudi krūtis, lai dzīvotu!” ietvaros stāsta Rīgas Stradiņa universitātes
doktorants un ﬁzisko aktivitāšu ﬁziologs Rūdolfs Cešeiko.
- Kā radās ideja pētīt ﬁzisko aktivitāšu nozīmi
onkoloģijas pacientiem?
- Esmu ﬁzisko aktivitāšu ﬁziologs. Fiziskās aktivitātes ir mans medikaments, tāpēc mani vienmēr ir
interesējusi saistība starp kustību un veselību. Mana
nodarbošanās nav liekama vienā maisā ar sportu un
ﬁtnesu. Mani interesē, kā ﬁziskās aktivitātes ietekmē iekšējos procesus organismā – asinsvadus, plaušas, muskuļus, nervu sistēmu.
Kad studēju maģistrantūrā Norvēģijā, man piedāvāja iesaistīties pētījumā, kurš analizēja saistību
starp ﬁziskām aktivitātēm un onkoloģiju. Krūts
vēža pacientēm pēcoperācijas periodā, uzsākot ķīmijterapiju, tika izstrādāta īpaša ﬁzisko aktivitāšu
programma, kuras mērķis bija stiprināt ķermeni
un tādējādi uzlabot ārstēšanas rezultātus. Diemžēl
šī programma neizrādījās tik veiksmīga, kā cerēts,
jo slodze bija pārāk mērena. Man bija hipotēze, ka
slodzei jābūt daudz lielākai, tāpēc nolēmu arī savu
doktora darbu veltīt šai jomai. Mana doktora darba

tēma ir „Maksimālais spēka treniņš krūts vēža pacientēm ārstēšanās procesa laikā”.
- Pastāstiet vairāk par savu ikdienas darbu un
spēka treniņiem!
- Mans ikdienas darbs paiet Latvijas Onkoloģijas
centra Krūts ķirurģijas nodaļā, kur es vadu spēka
treniņus krūts vēža pacientēm. Treniņi tiek uzsākti 2 – 3 nedēļas pēc operācijas un ilgst 3 mēnešus.
Vienas nodarbības ilgums ir 25 minūtes.
Iesākumā mēs pārbaudām, cik kilogramus sieviete var pacelt vienu reizi. Pēc tam tiek izstrādāta individuāla programma katrai pacientei. Mēs
izmantojam augstas intensitātes slodzi, kas ir 85 –
90% no sievietes maksimālajām spējām.
Maksimālais spēka treniņš notiek apakšējām
ekstremitātēm, galvenokārt tiek trenēti kāju muskuļi, kas salīdzinoši ar citiem muskuļiem ir ļoti lieli.
Kājās ir apmēram puse ķermeņa muskulatūras. Pēc
operācijas vēl diezgan ilgu laiku notiek dzīšanas
process, tāpēc ar ķermeņa augšdaļu strādāt nevaram. Mūsu treniņa programma - „4x4 maksimālais
spēka treniņš”. Iesākumā ir iesildīšanās, un tad 4
piegājieni, kuros katrai sievietei ir jāpaceļ savs maksimālais svars.
- Vai šie treniņi ir piemēroti pilnīgi visām pacientēm?
- Treniņi ir piemēroti ikvienai pacientei darbaspējas vecumā. Konkrētajā pētījumā piedalās sievietes
vecumā no 28 līdz 63 gadiem, kurām konstatēts I
– III stadijas krūts vēzis.
Kā tieši muskuļu spēks palīdz vēža ārstēšanas
procesā?

Ķermeņa spēks ir ļoti nozīmīgs faktors, kas ietekmē ikviena cilvēka veselību. Jo spēcīgāki muskuļi,
jo vairāk cilvēkam ir enerģijas.
Krūts vēža pacientes ārstēšanās laikā kļūst daudz
vājākas. Daļai pacienšu ķīmijterapijas laikā muskuļu spēks krītas pat par 30%. Ja ķermenis ir ļoti
novājināts, tam ir grūtāk nodrošināt savas funkcijas.
Ar spēka treniņu mēs veicinām enerģijas pieplūdumu un tādējādi stiprinām organismu. Programmas
mērķis ir ne tikai stiprināt muskuļus, bet arī uzlabot
aerobās spējas, kas parāda sirds un asinsvadu sistēmas veselību.
Lielākā daļa sieviešu uzsāk treniņus, vēl pirms
viņas ir saņēmušas ķīmijterapiju. Uzsākot ķīmijterapijas kursu, viņas ir jau par pakāpīti spēcīgākas,
tāpēc vieglāk tiek galā ar iespējamajām blaknēm.
- Kādi ir līdzšinējie pētījuma rezultāti?
- Pētījums beigsies, kad programmu būs pabeigušas 50 sievietes. Šobrīd to ir pabeigušas 30 sievietes, taču jau līdzšinējie rezultāti pierāda spēka
treniņu efektivitāti. Pacientēm, kuras piedalās programmā, ir krietni īsāks atveseļošanās laiks. Sievietēm, kuras nāk uz spēkā treniņiem, slikta pašsajūta
pēc ķīmijterapijas ir aptuveni 2 – 3 dienas, tām, kuras nepiedalās programmā, tās ir aptuveni 6 dienas.
Neskatoties uz to, ka aiz muguras bijuši 8 ķīmijterapijas kursi, pacientes paliek ﬁziski spēcīgākas
un spēj izdarīt vairāk, nekā jebkad spējušas. Daudzām sievietēm treniņu programma dod stimulu
arī turpmāk nodarboties ar ﬁziskām aktivitātēm un
rūpēties par savu veselību.
Pasaules Vēža kongresā, kas notiks 2018. gada
oktobrī Kuala Lumpurā, mēs prezentēsim pētījuma
rezultātus, un ceram, ka tos ņems vērā mūsu kolēģi
citur pasaulē, izstrādājot rehabilitācijas programmas.

AICINĀM KRĀSLAVAS IEDZĪVOTĀJUS
PIETEIKTIES BEZMAKSAS
SMĒĶĒŠANAS ATMEŠANAS NODARBĪBĀM

Aicinām Krāslavas un Krāslavai tuvējo apkaimju pieaugušos
iedzīvotājus, kuri vēlas atmest
smēķēšanu, pieteikties smēķēšanas atmešanas grupā*. Nodarbības būs bez maksas un notiks no
26. jūnija līdz 17. jūlijam, Krāslavas Kultūras namā, Rīgas ielā 26,
Krāslavā.
Informatīvā smēķēšanas atmešanas atbalsta grupas nodarbība
notiks otrdien, 26. jūnijā no plkst.
18.00 – 19.30.. Tās laikā būs iespēja iepazīties ar grupas vadītāju,
kvaliﬁcētu psiholoģi Irinu Margeviču, kā arī uzzināt vairāk par
turpmākām nodarbībām. Pārējās 3
atbalsta grupas nodarbības plāno-

tas vienu reizi nedēļā, otrdienās,
sākot no 3. jūlijā, no plkst. 18.00
līdz 21.00.
Uz nodarbībām aicinām ikvienu
pilngadīgu, smēķējošu Krāslavas
vai Krāslavai tuvējo apkaimju iedzīvotāju, kurš vēlas atmest smēķēšanu vai ir saņēmis veselības
aprūpes speciālista rekomendācijas pārtraukt smēķēšanu un ir motivēts to darīt.
Aicinām pieteikties gan tos,
kuri pirmo reizi domā par smēķēšanas atmešanu, gan arī tos, kuri
jau kādreiz mēģinājuši atmest,
bet nav izdevies. Nodarbību laikā
speciālista vadībā būs iespēja saņemt palīdzību un atmest smēķē-

šanu, kā arī apgūt jaunas iemaņas,
kā veiksmīgi pārvarēt vēlmi atsākt
smēķēšanu pēc atbalsta grupas
nodarbību noslēguma.
PIETEIKŠANĀS.
Aicinām
pieteikties, izmantojot interneta
vietni www.nesmekesu.lv vai sūtīt pieteikumus uz e-pasta adresi
atbalsts.atmesanai@gmail.com,
e-pastā norādot sekojošu informāciju – „Vārds, uzvārds, tālr.
numurs, – Krāslavas grupa”. Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar organizatoriem, zvanot pa
tālr.26180109.
Vairāk informācijas: ESparveselibu.lv, nesmekesu.lv
* Atbalsta grupa notiek Vese-

lības ministrijas projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un
slimību proﬁlakses pasākumi”
ietvaros. Līdz 2019. gada martam
visā Latvijā notiks 50 smēķēšanas
atmešanas atbalsta grupu nodarbības.
Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai norisinās LR Veselības ministrijas ESF projekta „Kompleksi
veselības veicināšanas un slimību
proﬁlakses pasākumi” (identiﬁkācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros. Pilotprojektu realizē personu
apvienība “Atkarības speciālistu
apvienība”.
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Krāslavas
pilsētā
tiks veikta
videonovērošanas
sistēmas
modernizācija

Turpinot īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā LLI-082 „Sinerģiskas drošības platformas izveide
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” („SYNERGY FOR SECURITY”) paredzētas aktivitātes,
Krāslavas novada pašvaldība ir
noslēgusi līgumu par vairāku videonovērošanas kameru nomaiņu
Krāslavas pilsētas teritorijā.
Saskaņā ar noslēgto līgumu ar
SIA „IVIKS” pret labākās kvalitātes videonovērošanas kamerām
tiks veikta esošo kameru nomaiņa
sekojošās vietās:
Augusta un Rīgas ielu pagriezienā (abos virzienos);
Krāslavas pils parka teritorijā
(pie Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas un skatu laukumā);
uz poliklīnikas ēkas jumta (Rīgas ielā 159);
Rīgas un Pārceltuves ielu krustojumā.
Papildus tam tiks iegādāts arī
mobilais videonovērošanas kameru komplekts, serveris datu uzglabāšanai, kā arī sociālie stendi, kas
tiks ierīkoti Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās.
Kopējās iekārtu piegādes un uzstādīšanas izmaksas sastāda EUR
16 881.92.
Projekta LLI-082 „Sinerģiskas
drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” („SYNERGY FOR SECURITY”) mērķis ir veicināt tiesisko
un administratīvo sadarbību pārrobežu noziedzības un nelegālās
migrācijas apkarošanai, sabiedriskās kārtības un satiksmes drošības
uzlabošanai Latvijas un Lietuvas
austrumu pierobežas teritorijās.
Projektu LLI-082 „Sinerģiskas
drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” („SYNERGY FOR SECURITY”) līdzﬁnansē Interreg V-A
Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.
gadam.
Kopējās projekta izmaksas ir
EUR 580 236. Projekta līdzﬁnansējums no Eiropas Reģionālās
attīstības fonda ir EUR 493 200.
Projekts tiek īstenots no 2017.
gada 17. maija līdz 2019. gada 16.
novembrim.
Interreg Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam mērķis
ir sekmēt Programmas reģionu
ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus
dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un
tūrismam.
Andris Rukmans

ROBEŽNIEKOS VINGRO
VESELĪGI, GUDRI UN AR PRIEKU

3. jūnijā Robežnieku ciematā tika sarīkota Veselības diena „Vingrojam veselīgi, gudri, ar prieku”, lai sniegtu Robežnieku pagasta iedzīvotājiem profesionālas praktiskas nodarbības uz āra trenažieriem. Sešu
stundu ilgajā pasākumā piedalījās 61 cilvēks - vietējie iedzīvotāji, ciemiņi no Krāslavas un Daugavpils. Pēc vecuma tā bija raiba auditorija
- no sešiem līdz 75 gadiem.

Nodarbības pie katra trenažiera vadīja atbilstošas kvaliﬁkācijas un
pieredzes treneris. Dalībniekiem bija interesanti viņu klausīties, tika
uzdoti daudzi jautājumi, piemēram: cik ilgu laiku var nodarboties uz
trenažieriem, kā tas ietekmē sirds veselību, no kāda vecuma drīkst nodarboties, vai pastāv vecuma ierobežojumi u.c. Jaunieši bija patīkami
pārsteigti par to, ka trenažierus var izmantot jebkurā diennakts laikā, lai
nostiprinātu veselību, uzlabojot savu ﬁzisko formu. Nodarbības dalībnieki secināja, ka katrs sameklēs sev piemērotāko trenažieri.
Jauniešu klubs „Robežnieku kodols” sagatavoja vērtējuma anketas un
saņēma atbildes uz jautājumiem.
„Pasākums ir svarīgs mūsu dzīvei, nodarbības ir interesantas un veido labu ietekmi uz manu veselību, es gribu vēl piedalīties tāda veida
pasākumā, plānoju nodarboties ar trenažieriem” – „jā” atbildēja 42 dalībnieki
„Es nedzīvoju Robežnieku pagastā, bet plānoju nodarboties ar trenažieriem – „jā” atbildēja 9 dalībnieki.
„Es tikai paskatījos, bet neplānoju nodarboties ar trenažieriem, nodarbības ir svarīgas maniem bērniem, kaimiņiem – „jā” atbildēja 9 dalībnieki.
„Man pavisam nav interesanti” – „jā” atbildēja viens dalībnieks.
Puse respondentu par nodarbībām uzzināja no biedrības „Jauniešu
klubs „Robežnieku kodols”” aﬁšas, puse – portālā www.kraslavasvestis.
lv.
Izglītojošo pasākumu ciklu ﬁnansē Krāslavas novada dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā„ ietvaros. Pasākuma
organizators nodrošināja līguma izpildi pilnā apmērā.
Maija Šemele,
biedrības „Jauniešu klubs „Robežnieku kodols”” valdes locekle

JAUNS
projekti
PROJEKTS
DEGRADĒTU TERITORIJU
ATDZIMŠANAI – ARĪ KRĀSLAVĀ

5. jūnijā Krāslavā tikās
speciālisti no septiņām
Latvijas un Lietuvas organizācijām, lai atklātu Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projektu
LLI-386 „Degradēto teritoriju revitalizācija” jeb „Trans-form”.
Atklājot projektu, tā vadītāja no biedrības Eiroreģions „Ezeru zeme”
Laila Vilmane pastāstīja, ka projekta ideja radusies no nepieciešamības
- bijušajās postpadomju valstīs daudzas iepriekš militārām vai uzņēmējdarbības vajadzībām izmantotas teritorijas šobrīd ir pamestas un nolaistas. Teritorijas, kā dzīves vides, sakoptības nozīmi atzina arī Krāslavas
novada Būvvaldes speciāliste Aleksandra Skerškāne: „Viss, kas mums
ir apkārt, lielā vai mazā mērā ietekmē mūsu uztveri. Sakopta, apzaļumota, labiekārtota vide mums sniedz mājīguma sajūtu, iedvesmu un
rada pozitīvu noskaņojumu. Turpretī degradētā vidē vairāk par negatīvu
dzīves attieksmi un haosu neko nevar sniegt.”
Projektā plānots atveseļot un padarīt par konkurētspējīgām Rēzeknes,
Krāslavas novadu, Daugavpils, Rēzeknes, Panevežas un Visaginas pašvaldību īpašumā esošas degradētās teritorijas. Ne mazāk svarīga projekta daļa ir sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana. Iesaistītie speciālisti
- teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji strādās teorētiskās un praktiskās nodarbībās, dosies pieredzes un mācību
braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām
vietām Eiropā - Vāciju, Čehiju un Nīderlandi, sadarbībā ar ekspertiem
izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju
revitalizācijai. Projekta rezultātā taps arī metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.
Krāslavā šovasar paredzēts sakārtot bijušo attīrīšanas iekārtu teritoriju Kalna ielā 1a 1,6 ha platībā, veicot būvju demontāžu un teritorijas labiekārtošanu – attīrīšanu no krūmiem, notekgrāvja padziļināšanu,
caurtekas nomaiņu piebraucamajam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošanu.
Krāslavas novada domes kā projekta partnera kopējās projekta izmaksas 38 514,25 eiro, t.sk. projekta līdzﬁnansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 32 737,11 eiro, valsts budžeta līdzﬁnansējums
- 1 925,71 eiro un pašvaldības līdzﬁnansējums ir 3 851, 43 eiro.
Gunta Ahromkina,
projekta koordinatore
Krāslavas novada domē

SPORTA ATRAKCIJU
PARKS
KRĀSLAVAS NOVADĀ

Ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) finansiālu atbalstu
SIA „RETE” īstenojusi LEADER
projektu „Sporta atrakciju
parka izveide Krāslavas novadā”, izveidojot šķēršļu trasi 2,5 metru augstumā virs
zemes, kā arī ierīkojot lapeni
apmācību vadīšanai, inventāra izsniegšanai, apmeklētāju atpūtai un maltītēm.

Šķēršļu trase ierīkota Ūdrīšu pagasta Bartķeviču ciemā, tās svinīgajā atklāšanā piedalījās pārstāvji no
Biedrības „Krāslavas rajona partnerība”, Citadeles bankas, Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Labiekārtošana K”, Krāslavas novada Izglītības pārvaldes, Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centra un citi interesenti. Katrs, kurš
uzrunāja trases apsaimniekotājus
-Podjavu ģimeni, pasniedza tai arī
kādu zīmīgu dāvanu – diplomu par
jauniešu un bērnu aktīvas atpūtas
popularizēšanu, lietussargu, mīksto
rotaļlietu - kaķi, svečturi u.c. Pēc
svinīgās daļas ikviens no klāteso-

šajiem varēja pats mēģināt pārvarēt
šķēršļu trasi, tomēr šoreiz pieaugušie izlēma palikt vērotāju statusā,
tikmēr bērni ar prieku kāpelēja pa
virvēm un laipām starp kokiem augstu virs zemes.
Jaunā trase pieejama ikvienam,
bet īpašs prieks par to būs Krāslavas novada iedzīvotājiem(t.sk.
bērniem un jauniešiem),kuriem ir
interese par dažādām aktīvās atpūtas iespējām brīvajā laikā. Viņi var
nodarboties ar aktīvo atpūtu netālu
no savas dzīves vietas, turklātvisa
gada laikā, veicinot veselīgu dzīvesveidu un pilnvērtīgi aizpildot
brīvo laiku. Aktīvi pavadot dažas
stundas Sporta atrakciju parka šķēršļu trasē, var iegūt daudz negaidītu,
pozitīvu emociju, kā arī pilnveidot
savu koordināciju, muskuļu tonusu,
reakciju, plastiskumu, izturību, loģisko domāšanu, kļūt izlēmīgākam
un mērķtiecīgākam.
Projekta mērķis bija izveidot
sporta atrakciju parku Krāslavas
novadā, uzlabojot vietējā reģiona
darba tirgu, radot apstākļus tūrisma
sfēras attīstībai teritorijā, palielinot

SIA „RETE” konkurētspēju un kapacitāti, tādējādi paaugstinot lauku
teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti un vietējās teritorijas sociālekonomisko attīstību. Pateicoties šim
projektam, SIA „RETE” paplašina
savu darbības sfēru, piedāvājot gan
vietējiem iedzīvotājiem, gan tūristiem jaunas aktīvās atpūtas iespējas pie jau esošajām - jauno sporta
aktivitāti var pavisam vienkārši
apvienot ar jau agrāk parkā pieejamajām izklaidēm: militāri sportisko
spēli„airsoft” un jautru komandas
spēli„footgolf” (spēles gaitā nepieciešams trāpīt bumbu bedrītēs ar
kāju un pēc iespējas mazāk spērieniem), jo tas viss ir izvietots kompakti vienā teritorijā. Pēc aktīvas
atpūtas interesentiem ir iespēja izmantot teltsvietas, ugunskura vietu, pludmales volejbola laukumu,

melno (dūmu) pirti, doties peldēties
lielajā dīķī, iegūt interesantas fotogrāﬁjas šim nolūkam aprīkotā vietā.
Ir arī citi piedāvājumi.
SIA „RETE” nodrošinās projekta „Sporta atrakciju parka izveide
Krāslavas novadā” ilgtspēju, katru
gadu plānojot uzņēmuma budžetā
ﬁnanšu resursus parka apsaimniekošanai un iekārtu uzturēšanai. Ierīkotās trases tiks regulāri apsekotas
un uzturētas atbilstošā tehniskā stāvoklī, lai nodrošinātu apmeklētāju
drošību. Informācija par atrakciju
parka apmeklējumu un cenām pieejama pa tālruni: 26172091.
Projekta
kopējās
izmaksas:
26896.88 eiro (t.sk. 70 % LEADER
– 18827.82 eiro, 30 % - SIA „RETE”
līdzﬁnansējums – 8069.06 eiro).
Juris Roga,
autora foto
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LIELO SVĒTKU DIENA

Šī gada 10. jūnijā notika Krāslavas Sv. Jāņa Zeltamutes dievnama
165 gadu jubilejai veltītie svētki, kas sākās ar svētku dievkalpojumu Sv.
Jāņa Zeltamutes dievnamā Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskapa Aleksandra vadībā. Bīskapu Aleksandru pie dievnama ar ziediem
sagaidīja Krāslavas Sv. Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas pārzinis priesteris Rostislavs Terehovs un Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš Krāslavas novada iedzīvotāju vārdā
sveica augsto viesi.

Pēc dievkalpojuma tā dalībnieki un citi interesenti apmeklēja svētku
koncertu Krāslavas Kultūras namā, kur skanēja garīga mūzika, dziesmas
un tika rādīta ﬁlma par pareizticības ienākšanu Krāslavā. Pirms koncerta Bīskaps Aleksandrs pasniedza Virsgana svētības rakstu Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam svētībā un pateicībā
par labdarības atbalsta sniegšanu Krāslavas Ņevas Aleksandra baznīcai.
Dienas otrajā pusē domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks rīkoja svinīgo pieņemšanu domes zālē, uz kuru tika uzaicināts Augstisvētītā Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs un Jelgavas diecēzes bīskaps
Eduards Pavlovskis, kurš šajā pašā dienā - 10. jūnijā - apmeklēja Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu baznīcu. Tikšanās gaitā puses apsprieda iespējamos sadarbības virzienus.
Juris Roga, autora foto

LATVIJAS PAŠVALDĪBAS PĒTA
KRĀSLAVAS UN LUDZAS
PAŠVALDĪBU PIEREDZI
ATTĪSTĪBAS PROJEKTU ĪSTENOŠANĀ

Šī gada 5. jūnijā Krāslavā viesojās 14 RACA (Reģionālo attīstības centru
apvienības) pašvaldību attīstības un plānošanas nodaļu speciālisti no visiem
Latvijas reģioniem, lai iepazītos ar Krāslavas pašvaldības pieredzi attīstības
projektu īstenošanā. Programmā tika iekļauts gan Krāslavas pils kompleksa
(tai skaitā Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja un TIC) apmeklējums
un stāstījums par neskaitāmajiem tur īstenotajiem projektiem, gan pilsētas jaunie objekti – sporta zāle un baseins, gan arī Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas struktūrvienības piedāvājuma iepazīšana. Prezentējot Latgales
tradīcijas, tika apmeklēta arī keramiķu Pauliņu darbnīca un Latgales kulinārā mantojuma centrs. Citas pašvaldības ļoti interesēja gan jauno objektu
apsaimniekošanas metodes, gan arī sadarbība ar profesionālās izglītības
iestādēm, kas citur nav tik intensīva kā Krāslavā. Tika saņemti arī vairāki
vērtīgi priekšlikumi.
6.jūnijā savukārt pašvaldības iepazinās ar Ludzas kolēģu veikumu –
veiktos būvdarbus Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Lielajā sinagogā, daudzos
īstenotos projektus Ludzas novadpētniecības muzejā, kā arī plānotos darbus Ludzas pilsdrupu konservācijā. Tika apmeklēts arī amatnieku centrs.
Ināra Dzalbe
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

BĒRNI APGUVA
JAUNAS PRASMES

Piecas pirmās vasaras dienas 25
bērni pavadīja nometnē, ko organizēja biedrība „Jauniešu klubs
„Robežnieku kodols” Krāslavas
novadā. Nometnes mērķis bija
uzlabot veselību, aplūkojot jūtu,
rīcības un domu mijiedarbību,
apgūstot relaksācijas un stresa
pārvarēšanas stratēģijas, apzinot
dažādu dzīves notikumu atmiņas,
sekas, mācoties pārvarēt izveidojušos uzvedības modeļus, iesaistot
nometnes dalībniekus interaktīvās, radošās darbnīcās, sporta ak-

tivitātēs un kustībās, pārgājienos,
speciālās nodarbībās un spēlēs.
Katra diena tika veltīta savai tematikai. Bērni dažādu speciālistu
vadībā apguva jaunas prasmes un
iemaņas veselīgu sviestmaižu gatavošanā, prasmi veikt rīta rosmi,
mācījās kopā ar Veltu Daņiļeviču,
kā tikt galā stresa situācijās, izgatavoja sev rotaļlietu stresa noņemšanai, apguva prasmi sniegt pirmo
palīdzību. Ekskursija uz Madonas
Sporta un atpūtas centru paliks
atmiņā ar ekstrēmām situācijām:

PRIESTERIS JANUŠS BULAŠS ATZĪMĒJA
20 GADU PRIESTERĪBAS JUBILEJU

10. jūnijā priesteris Janušs Bulašs, Priedaines, Kaplavas, Varnaviču, Elernes, Jaunbornes un Salienas
draudžu prāvests, atzīmēja 20 gadu
priesterības jubileju. Svinīgs dievkalpojums par godu šim notikumam norisinājās Priedaines Svētās
Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjēnas Romas katoļu baznīcā.
Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis, kurš piedalījās šajā
dievkalpojumā, sveicot jubilāru,
uzsvēra, ka priesterības ceļu izvēlas
īpašie cilvēki – tikai tie, kas mīl citus cilvēkus un ļoti mīl Dievu.
Apsveikt priesteri šajā nozīmīgajā dienā ieradās arī viņa kursabiedrs
- Garīgā semināra absolvents, kurš,
atceroties studiju gados, norādīja,
ka jau toreiz topošais priesteris Janušs bija ļoti aktīvs un rosīgs seminārists, un kursabiedri jau tolaik bija
pārliecināti, ka viņš kļūs par izcilu
priesteri.
Uzrunājot draudzes locekļus,
priesteris Janušs Bulašs pastāstīja,
ka viņa ģimenē ir moceklis – vecmāmiņas brālis. Viņš jau bija saņēmis priesterības sakramentu, taču
pēc dažiem mēnešiem tika nošauts,
kad pie varas nāca boļševiki.
,,Droši vien tā bija lēmis Dievs lai kāds no mūsu ģimenes turpinātu
šo ceļu,” atzinās Janušs Bulašs.
Pēc dievkalpojuma daudzi cilvēki vēlējās sveikt priesteri nozīmīgas
jubilejas dienā, tāpēc izveidojusies
gara rinda, tajā bija arī pārstāvji no

dažādām draudzēm,
kurās viņš kādreiz
sāka kalpot un kurās
kalpo līdz šim laikam.
Daudz labu vārdu
un skaistu vēlējumu
saņēmis šajā dienā
jubilārs. Cilvēki pateicās savam prāvestam par vienkāršību,
sirsnību un pieejamību, kā arī par rūpēm
un sapratni. Svētdienas dievkalpojumos
Priedaines
Romas
katoļu baznīcā vienmēr ir daudz jauniešu. Viņiem priesteris Janušs Bulašs
ir labestības paraugs, prāvests attiecībās ar cilvēkiem nekad nav iedomīgs vai pārāk lepns. Viņu ciena par
prasmi dot padomus vienkārši un
bez liekiem vārdiem, taču līdzjūtīgi
un no visas sirds.

Izjūtot draudzes locekļu mīlestību, priesteris Janušs Bulašs dāsni
atbild viņiem ar pretmīlestību un
velta līdzcilvēkiem tik daudz uzmanības, ka ikvienam šķiet - tāda īpaša
attieksme ir paredzēta tieši viņam.
Elvīra Škutāne, autores foto

KRĀSLAVĀ ATVĒRTA JAUNA FRIZĒTAVA
Kopš14. jūnija Krāslavā darbojas vēl viena frizētava. Šo salonu
ir atvēris Arnis Fasoļa, kas veiksmīgi piedalījās jauniešu biznesa
ideju projektu konkursā, ko ﬁnansē
Krāslavas novada pašvaldība.
Profesionālās zināšanas un prasmes frizieris Arnis ir ieguvis, pateicoties dalībai Eiropas Sociālā
fonda ﬁnansētajā projektā „PROTI
UN DARI”. Īstenot savas ieceres,
izvirzīt mērķus, rast motivāciju un
izvēlēties turpmāko profesionālās
darbības jomu Arnim palīdzēja projekta vadītāja Inta Murāne un Iveta
Leikuma - mentore, kas strādā ar
jauniešiem.
Saņēmis dokumentu par apmācības kursu beigšanu, Arnis startēja Krāslavas novada domes izsludinātajā jauniešu biznesa ideju
konkursā. Viņa izstrādāto projektu
„Frizētava Krāslavā un friziera pakalpojumi pagastu centros” vērtēšanas komisija atbalstīja.
„Pateicoties pašvaldības piešķirtajam ﬁnansējumam, man izdevās
aprīkot telpu un atvērt frizētavu.
Pašlaik es plānoju strādāt ne tikai
Krāslavā, bet arī izbraukt uz pagastu centriem, tad lauku iedzīvo-

tājiem nebūs jādodas uz pilsētu, lai
nogrieztu matus,” uzsvēra Arnis.
„Liels paldies Krāslavas novada
pašvaldībai, kas palīdz jauniešiem
īstenot savas idejas. Tas ir lieliski,
kad tiek nodrošināta iespēja uzsākt
uzņēmējdarbību mūsu pilsētā, nevis
braukt uz ārzemēm. Tiem, kas saka,
ka Latvijā viss ir slikti, es varu apgalvot, ka tā nav taisnība. Vienkārši
nav jāsēž rokas klēpī salikušiem,
bet kaut kas ir jādara, jārīkojas, tad
viss izdosies. Un šis projekts ir labs
piemērs, kas to apliecina.”

Arnis plāno arī turpmāk attīstīt
savas prasmes un gūt lielāku profesionālo pieredzi, tāpēc pieteicās
dalībai kārtējā frizieru kvaliﬁkācijas
celšanas seminārā.
Jaunietis pastāstīja, ka viņš vienmēr gribēja palīdzēt vecāka gadagājuma cilvēkiem, tāpēc šajā jaunajā
frizētavā senioriem ir paredzētas
atlaides.
Arnis gaida savus klientus frizētavā Rīgas ielā 116, Krāslavā. Pierakstīties var pa tālruni 23111110.
Elvīra Škutāne, autores foto

daudzi bērni pirmo reizi mēģināja
laisties pa gaisa trošu ceļiem. Bērni iepazinās un iemīlējās Madonā, kura šajā dienā atzīmēja savu
dzimšanas dienu. Pēdējā nometnes dienā pirms vasaras brīvdienām nometnes dalībnieki apguva
iemaņas, kā rūpēties par savu ādu,
matiem. Jaunas, modernas frizūras, pareiza kosmētikas lietošana

bija nometnes noslēdzošais rezultāts, ko demonstrēja profesionāls
frizieris.
Nometnes rezultātu apkopojums – tās bija mazas dāvanas katram nometnes dalībniekam, tika
apbalvoti dambretes turnīra uzvarētāji, labākie kulināri, labākie
skaistumkopšanas pazinēji.
Nometnes dalībnieki un vadītāji

cer uz jaunām tikšanās reizēm citās nometnēs. No bērniem esam
saņēmuši daudz pateicīgu vārdu.
Pasākums
tika
organizēts
SAM 9.2.4.2. projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.
Maija Šemele
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- Kas pamudināja cilvēku no galvaspilsētas pārcelties uz dzīvi dziļajos laukos?
- Rīgā es sāku apjēgt, ka zaudēju sevi, ka
steidzami kaut kas ir jāmaina un jāmaina
kardināli. Viss, ar ko nodarbojos, man nepatika, nepārtraukti bija kaut kādas ķibeles,
ģimene izjuka, un vairāku gadu garumā man
neizdevās to atgūt. Lielpilsētā ir ļoti daudz
negatīvā, tur sakrājas daždažādu cilvēku
enerģijas. Daži kļūst agresīvi, citi risina savas problēmas ar alkohola palīdzību, viens
iet kauties ar kaimiņiem, otrs pārdur mašīnu
riepas, trešais lieto narkotikas. Laukos gandrīz nav nekā tam līdzīga, šeit es vispār neko
tādu neredzu.
Pirms 12 gadiem es atmetu visus kaitīgos
ieradumus, un pa šo laiku ievērojami uzlaboju savu veselību. Mans pasaules redzējums ir mainījies par 180 grādiem, vairāki
paziņas no Rīgas tagad mani nevar pazīt.
- Daba ir palīdzējusi?
- Jā, man šeit patīk, tā ir mana stihija. Skatos uz bildēm no kūrortiem: jā, viss ir skaists
– tirkīzzils ūdens, dzeltenas smiltis, zilas debesis, palmas, taču tas viss nav domāts man,
tās nav manas vibrācijas. Zāle, mežs, tauriņi,
putnu dziesmas – lūk, tā ir mana paradīze.
Mani ļoti interesē tēma „Laipni lūdzam
sevī!”. Šeit, klusumā un mierā, es izmetu no
savas galvas tik daudz dzīves situāciju, par
kurām kādreiz man bija kauns, un problēmu, ko nekādi neizdevās atrisināt. Tagad es
vairs nekaunos par savām iepriekšējām rīcībām – tā bija dzīves mācība, un es izdarīju
secinājumus. Es saprotu, ka nekad vairs tā
nedarīšu. Viss, šī tēma slēgta.
Pilsētā strādāt ar sevi, ar savu iekšējo stāvokli, ir iespējams, bet ļoti sarežģīti. Ne katram tas ir pa spēkam, piemēram, es nevarētu. Pat pie dabas krūts sarunai ar sevi traucē
nemierīgs prāts – jāizdara šis un tas, kaut kur
jāaizbrauc, tik daudz kas jāieplāno... Taču
nepieciešams pārtraukt šo nemitīgo steigšanos, šo trako domu skrējienu. Tik galā ar šo
problēmu palīdz meditācija.
- Cik es saprotu, jums pašam ar sevi nav
garlaicīgi. Vai izdevās šajā jaunajā dzīvesvietā atrast draugus?
- Strādājot ar sevi, es sāku pievērst uzmanību cilvēka iekšējam dziļumam – viņa
dvēselei. Piemēram, var satikt cilvēku, kas
no pirmā acu skatiena šķiet ļoti vienkāršs un
necils un ne ar ko neizceļas citu vidū. Toties, kad sākas saruna ar viņu, saproti – viņš
ir izcila personība. Cilvēks ir gatavs palīdzēt
vienkārši tāpat, un var just, ka viņš emocionāli ir tuvāks nekā dažs labs radinieks. Es
sajūtu cilvēku vibrācijas. Cenšos saprast, kā„LMT Autosporta Akadēmijas”
sacensību kalendārs šogad ir pasākumiem bagātāks: paralēli LMT
Skolu kartinga kausa izcīņas sacensībām norit arī LMT Elektrokartingu čempionāts (EKČ).
Latvijas EKČ savu dalību apstiprinājušas desmit komandas,
tostarp viena komanda ir no PIKC
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālās struktūrvienības, kurā
tagad ir divi piloti: elektrokartingu
pilotē 2. kursa audzēknis Ilmārs
Jurāns, savukārt LMT Skolu kartinga kausa izcīņā iekšdedzes dzinēja
kartingu pilotē 1. kursa audzēknis
Ainārs Žurņa. Abi jaunieši apgūst
auto virsbūves remontatslēdznieka
profesiju. Komandā plecu pie pleca
strādā galvenais mehāniķis Elvis
Daugerts, atbildīgais par loģistiku
Sandris Lavniks, atbildīgais par
marketingu un reklāmu sociālajos
tīklos Aleksandrs Kovaļovs.
Komandas vadītājs un mācību
iestādes pedagogs Jānis Kuklis
pastāstīja: „Šogad startējam divās
kartingu klasēs, tāpēc komandā nācās veikt rotāciju un sameklēt divus
jaunus pilotus. Ceru, ka viņi ir gana
perspektīvi, lai pacīnītos par godalgotām vietām. Tiesa pirmās sacensības LMT Skolu kartinga kausa
Aināram gāja secen, jo kartinga
sagatavošanas laikā gadījās kļūme ar bremžu diskiem un suportu.
Bet puisis ir aktīvs, brauca līdzi uz

NOGRIMT VAI PACELTIES PĀRI NEDIENĀM

,,Kad pie manis atbrauc cilvēks, kas ir jau praktiski „izdedzis”, es cenšos
dalīties ar viņu savā kvēlošajā dzīvespriekā, cenšos „aizdedzināt” viņu no
jauna, un tad šis cilvēks atkal spēj dzīvot tālāk - pāri nedienām,” pastāstīja par sevi, savu dzīvi un savu filozofiju Sergejs Karobeško, brīvdienu mājas
īpašnieks, kurš darbojas lauku tūrisma jomā.
Sergejs ir dzimis, mācījies, strādājis un dzīvojis Rīgā. Taču 43 gadu vecumā viņš nolēma sākt dzīvi no baltas lapas, atrada laukos vecu viensētu un,
daudz nedomājot, pameta galvaspilsētu.
Meklējot jaunu mājokli, Sergejs apbraukāja visu Latgali, bet visvairāk viņam patika vieta ar nosaukumu „Berjozki” Piedrujas pagastā. No pirmā acu
uzmetiena šķita, ka viņa iegādāto nekustamo īpašumu vieglāk būtu nojaukt
un uzbūvēt tur jaunu māju. Bet, kā vēlāk noskaidrojās, guļbūve bija vēl „dzīva”. Tad divu gadu laikā māja joprojām atradās kritiskā stāvoklī, jo remontdarbi virzījās uz priekšu visai lēni. Toties pašlaik tā ir omulīga viensēta ar
visām ērtībām dažu simtu metru attālumā no Garā ezera.

pēc sastapu viņus savā dzīves ceļā, pat tad, ja
situācijas, kas ir saistītas ar viņiem, ir negatīvas. Sāku analizēt, kāpēc šī situācija šķiet
tik nepatīkama? Varbūt ir vērts paskatīties
no otras puses? Iespējams, tieši otrādi – tā ir
pozitīva? Tā veidojas sava veida puzle. Tas
ir ļoti interesanti!
Tātad - jā, šeit esmu atradis arī tos cilvēkus, kas man ir garīgi tuvi.
- Vai ideja nodarboties ar lauku tūrismu jums radusies uzreiz pēc pārcelšanās
no Rīgas?
- Nē, tikai pēc kāda laika, un šī doma radusies it kā pati no sevis. Sākumā pie manis
ciemos brauca tikai paziņas. Viņiem patika
vakari pie ugunskura, pirtiņa, zāļu tējas,
ezers, laiva. Pēc tam viņi sāka aicināt uz še-

jieni savus paziņas, un pamazām šeit parādījās arvien vairāk tūrismu.
Tagad pie manis atbrauc draugu kompānijas, ģimenes ar bērniem, šeit notiek semināri. Es piedāvāju pilsētniekiem programmu
„Restart”: 2-3 dienas brīvā dabā, klusums,
minimāls un viegls ēdiens, pirts, pastaigas
basām kājām.
Savus viesus es ievirzu miera ostā. Pēc
kāda laika viņu uzbudināmība mazinās, cilvēki gūst harmoniju sevī un pasaulē, viņiem
mainās balss intonācija, viņi aizmirst par
mobilajiem tālruņiem, par dažādām darīšanām, kas saistītas ar ikdienas dzīvi. Viņi staigā basām kājām un izjūt svētlaimi saskarsmē
ar visparastākajām lietām.
Es iesaku saviem viesiem dažas dienas

JAUNIE KRĀSLAVIEŠI
AR VIENU SOLI NĀKOTNĒ

elektrokartingu sacensībām, mācās.
Remontam nepieciešamās detaļas ir
sagādātas, steidzam savest kartingu
braukšanas kārtībā, jo drīz kārtējās
sacensības.
Tā kā šogad mums ir divi kartingi, komandai klājas ļoti grūti.
Pagājušajā sezonā jau bijām daudz
ko izpētījuši kartingā ar iekšdedzes
motoru, radās labas iestrādes nākotnei. Tagad ir nācis klāt kaut kas
jauns un pavisam svešs – komandai jācīnās par abiem, lai brauc uz
priekšu. Mūsu elektrokartings praktiski uzbūvēts uz vecā kartinga rāmja, jauna ir tikai jaudas daļa – mo-

tors, akumulators, vadības bloks,
vadi utt., ko sagādāja uzņēmums
„Blue Shock Race”. Atvedām rāmi
uz Rīgu, minūšu laikā viss bija jāsaliek kopā.
Savukārt iekšdedzes dzinējam
kartingam nācās iegādāties jaunu
rāmi un modiﬁcēt. Tāpēc ar to ne
viss iet raiti. Bet mums palīdz autosporta entuziasts, krāslavietis Anatolijs, un viss būs kārtībā.”
Elektroautomašīnas pamazām
kļuvušas ne tikai autobūves industrijas, bet arī autosporta nākotne.
Tagad vairāk par to, kā mūsējiem
klājies Latvijas elektrokartingu

intervija
vispār atturēties no ēdiena, ja viņi vēlas.
Praktizēju badošanos un varu teikt, ka tas ir
iedarbīgs instruments veselības uzlabošanas
procesā. Tomēr ir jāprot badoties pareizi, nedrīkst pieļaut kļūdas, jo vēlāk būs grūti tās
izlabot.
Es neuzbāžos ar saviem padomiem, bet tikai dalos savā pieredzē. Uzskatu, ka nedrīkst
neko ar varu uzspiest citam cilvēkam.
- Sergej, es zinu, ka jūs taisāt arī masāžas.
- No sākumā tas bija tikai vaļasprieks,
bet tagad esmu izgājis apmācību kursu, un
man ir sertiﬁkāts. Taisu klasisko masāžu, ko
papildinu ar citām tehnikām. Man ir studija
Krāslavā, izbraucu arī pie klientiem. Man ir
ērti saliekama masāžas kušete un viss nepieciešamais, lai veiktu masāžu mājas apstākļos, birojā, pirtī, sporta zālē un tml.
Man ir arī citi hobiji, piemēram, nesen
sāku interesēties par mūzikas instrumentiem. Man patīk bungas, tamburīns, vargāni.
Austrālijas didžeridū es uztaisīju no notekcaurulēm. Kad pie manis atbrauc draugi,
mums dažreiz gribas patrokšņot.
- Kas, jūsuprāt, ir svarīgākais dzīvē?
- Par naudu īpaši neiespringstu, bet tas
nenozīmē, ka man tās nav. Esmu pārliecināts, ka nauda nav galvenais, mēs nevaram
to paņemt līdzi viņpasaulē, tāpēc jāattīsta
sava dvēsele. Es nedodu divus eiro tiem, kas
stāv ar izstieptu roku pie veikala, vēloties
„salāpīties”. Palīdzēt tādam cilvēkam - nozīmē atbalstīt viņa degradāciju, piedalīties
viņa tumšajos darbos, ko viņš darīs, izdzerot alkoholu. Ja pažēlosim tādu cilvēku, tad
varbūt viņš uz kādu laiku pacelsies, taču drīz
vien atkal iegrims bezdibenī un vairs nekad
netiks no turienes laukā. Cilvēkam jāgūst
nopietna dzīves mācība, pēc kuras viņš vai
nu nogrims vai pacelsies pāri nedienām.
Man ir interesanti atbalstīt cilvēkus, kas
attīstās, viņiem esmu gatavs palīdzēt nesavtīgi. Tieši to es tagad uzskatu par savas dzīves jēgu.
- Paldies par šo interesanto sarunu!
Vēlu jums veiksmi!
Elvīra Škutāne,
foto no Sergeja Karobeško
personiskā arhīva
Sergejs aicina pie sevis visus, kas vēlas atpūsties klusumā, nopērties pirtī, pasēdēt pie
ugunskura, izbaudīt masāžas seansu un uzlādēties ar enerģiju. Lūgums zvanīt iepriekš
pa tālr.26736411.

čempionātā, kurā ir paredzēti seši
posmi. 1. maijā Kandavā notika pasaulē pirmā Elektrokartingu
čempionāta atklāšana. Krāslavietis
Ilmārs Jurāns Kandavā izcīnīja sesto vietu. 26. maijā Madonā, priekšﬁnālā viņš izrāvās uz trešo vietu,
nobrauca astoņus apļus un atkrita
uz sesto vietu, jo sāka sēsties akumulators. Agresīvāka braukšana
patērē vairāk enerģijas, motors izdala siltumu, uzkarst, zaudē jaudu,
un kartings sāk braukt lēnāk. Komandas mēģinājumi improvizēt ar
dzesēšanu sacensību laikā nenesa
gaidītos augļus.
Komandas vadītājs Jānis Kuklis
pastāstīja, ka perspektīvā tiks veikti atļautie uzlabojumi kartingam. Ir
jāizdomā laba dzesēšanas sistēma,
piemēram, citu skolu komandas
pielieto vējtverus, ar ko novirza gaisa plūsmu uz motoru. Mūsējie pasūtījuši dzinējā iebūvējamu dzesēšanas ventilatoru. Nedrīkst pielietot
šķidro dzesēšanu vai, kā saka, „aiziet kosmosā”, jo tas būs cits līmenis.
Nākotnē tiek plānota vēl viena klase
jaudīgākiem elektrokartingiem, kur
būs attīstītāka dzesēšana.
Elektrokartinga motors darbojas
bez trokšņa, kā arī tam nepieciešama kontaktrozete bateriju uzlādei.
Līdz ar to jāpiedomā, kurā vietā apstāties trasē, jo elektrība nav pieejama jebkur. Ar vienu uzlādi var veikt
vienu braucienu, piemēram, kvaliﬁ-

kācijas brauciens ilgst 10 minūtes,
pēc tam baterijas ir jāuzlādē, arī pēc
katra treniņbrauciena, priekšﬁnāla
un ﬁnāla. Kartings ir aizraujoša lieta, bet tas nav no lētākajiem sporta
veidiem, turklāt paņem daudz laika
un enerģijas.
Pilots Ilmārs Jurāns: „Man ir 10
gadu pieredze autokrosā, bet ar
elektrokartingu gūstu jaunu un ļoti
interesantu pieredzi – cits svars, cits
ātrums, citas izjūtas. Trasē vidējais
ātrums man bija 60-70 km/h, ātrākajos posmos sasniedzu, domājams, kādus 85 km/h.
Pilotēt kartingu man nozīmē iegūt noderīgas zināšanas mehānikā
un uzbūvē, ko topošie auto virsbūves remontatslēdznieki skolā padziļināti nemāca, bet dzīvē var noderēt.
Tāpat kartinga pilotēšanas sajūtas
citur nekur neiegūsi, pats sev es
nevarētu atļauties nopirkt šādu kartingu. Pirmās divas sacensības deva
pirmo pieredzi, man patiesi bija ļoti
grūta pirmā treniņdiena. Mēs pilnveidosimies un ceram uz augstākiem panākumiem, nekā šobrīd ir.”
Latvijas Automobiļu federācijas
(LAF) kartinga komisija piešķīrusi,
bet LAF Prezidijs ir apstiprinājis
Latvijas čempionāta statusu jaunizveidotajai „TK Elektro” klasei.
9. jūnijā Smiltenē notiks kārtējais
posms, kurā krāslavieši cer pacīnīties par augstākām vietām.
Juris Roga, autora foto
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KRĀSLAVIEŠI MILĀNĀ ŠUJ TĒRPUS
UN DOD LIETĀM OTRU DZĪVI

izglītība
PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņi Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi Elvis Vorslovs (mēbeļu
galdnieks, 2. kurss), Alise Sivko, Kristīna Školnika un Jūlija Pestereva (visas tērpu stila speciālistes, 3. kurss), kā arī
Salvis Nazarovs no Rīgas (mēbeļu galdnieks 4. kurss) piedalījās mobilitātes projektā „Erasmus+”, kas norisinājās
no šī gada 9. aprīļa līdz 9. maijam Milānā (Itālija). Prakses
nobeigumā jaunieši saņēma sertiﬁkātus par dalību „Erasmus+” programmā.
Krāslavas jaunieši padalījās savos iespaidos par Milānā
pieredzēto. Viss sākās ar pieteikšanos projektam, lai papildinātu valodu zināšanas, nostiprinātu prasmes profesijā,
gūtu jaunu pieredzi, kā arī iepazītu cittautiešus. Jaunieši stāsta, ka braukt gribētāju bija vairāk nekā vietu, tālab
bija jāpapūlas veiksmīgi iziet testus. Pirmo nedēļu ārzemēs
viņus atbalstīja Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Aivars Andžāns un pasniedzēja Ruta Zambare, kuri
palīdzēja ātrāk adoptēties dzīvei svešatnē, prom no mājām
un ierastām lietām. Prakse puišiem un meitenēm noritēja
divās dažādās vietās.
Elvis: „Strādāju ražotnē, kurā vienreiz izmantojamajiem
koka paliktņiem un augstsprieguma kabeļu koka ruļļiem
dod otro dzīvi, proti, izgatavo ikdienā noderīgas lietas.
Koka paliktņu un ruļļu rūpnīca ir ļoti liela, viens korpuss
vienā ielas pusē, otrs – otrā. Ruļļu izmēri sasniedz pat trīs
metrus diametrā, mēs strādājām ar mazāka izmēra. Prakses laikā veicu dažādus darbus, kas saistīti ar kokapstrādi. Finālā tapa gatava produkcija, kuru pēc tam izmanto
viesnīca, kas ir līdzās uzņēmumam. Piemēram, spogulim
izgatavojām rāmi, kurā to spoguli ielīmējām un uzstādījām attiecīgajā istabā. Izgatavojām arī galdus, krēslus, citas lietas. Visas šīs lietas tapa pēc netradicionāla dizaina
– realizējām itāļu dizaineres un pedagoģes Rebekas idejas,
kura mums iemācīja un pastāstīja daudz jauna. Praksē man
pilnībā pietika tehnikumā gūto zināšanu, jo visi veicamie
darbi bija salīdzinoši elementāri – izdomā, ko taisīsi, nomēri, sazāģē, saskrūvē, salīmē, noslīpē un noklāj ar kaut
ko. Nekā sarežģīta. Prakses laikā man vēl vairāk nostiprinājās pārliecība, ka es izvēlējies īsto profesiju.
Jāatzīmē, ka viesnīcā visas mēbeles ir izgatavotas no pārstrādātajiem materiāliem. Pēc visa redzētā un dzirdētā sapratu, ka Latvijā materiālu otrreizējā pārstāde ir vāji attīstīta, salīdzinot ar Itāliju, kur tiešām cilvēki ar to nodarbojas
plaši un tas ir liels bizness. Piemēram, izmantotos koka ruļļus no rūpnīcas tirgo par 15-20 eiro, caur starpniekiem tos
var iegādāties par 50 eiro gabalā. Pareizinot uz lielajiem
apjomiem, tā jau ir milzīga nauda, plus pievienotā vērtība,
pārstrādājot paletes un ruļļus jaunās lietās.
Kopumā esmu guvis daudz jaunu iespaidu. Tur strādāja ļoti daudz cilvēku, kuri pārstāv daudzas nācijas. Mums

stāstīja, ka strādnieku pulkā ir ne tikai vietējie un apkārtnes
iedzīvotāji, bet arī no kaimiņvalstīm, pat no Āfrikas.”
Alise, Kristīna un Jūlija praksi izgāja uzņēmumā „La
Lory Costumi Teatrali” – šuvēju darbnīca, kas nodarbojas
ar teātra kostīmu un vēsturisko drēbju nomu.
Alise: „Cilvēki labprāt īrē šos kostīmus, kuru mums bija
jāpielaiko, jāpielāgo klienta augumam, nedaudz pāršujot,
arī jāparemontē, jānovērš kādi nelieli bojājumi. Lai arī uzņēmumā bija viena šujmašīna, praktiski tā stāvēja dīkā un
netika pielietota. Viss tiek darīts ar rokām, jo apģērbs ir
daudzkārt lietots, ja regulāri būtu jāizārda šujmašīnas vīle,
tas ātri vien radītu apģērbam neatgriezeniskus bojājumus
un to nevarētu ilgstoši izmantot. Mums stāstīja, ka šāda
veida uzņēmumi Itālijā ir liels retums.
Mēs pamatā strādājām ēkas otrajā stāvā, pirmajā rit darbs
ar klientiem - piemeklē apģērbu, aksesuārus, sniedz padomus. Reiz ienāca krievvalodīga kliente, tad no augšstāva
pasauca mūs palīgā un kliente bija ļoti priecīga par iespēju
komunicēt dzimtajā valodā, kā arī palika apmierināta ar
mūsu darbu.
Darbā nedaudz traucēja tas, ka neviens no mums nerunā
itāļu valodā. Pirms došanās uz Itāliju mums bija izsniegta
lapa ar biežāk lietojamiem pamatvārdiem un frāzēm. Uzņēmuma saimniece prata gan angļu, gan itāļu valodu, bet
viņas palīdze angliski runāja vāji, pamatā - itāliski. Bet uz
prakses beigām jau sakām saprast arī itāļu sarunvalodu.
Personīgi mani Itālijā visvairāk iepriecināja tas, ka tur
cilvēki ir ļoti atvērti, uzticas, jautā, mudina uz sarunu, ar
jebkuru var viegli uzsākt komunicēt. Latvijā ne tuvu tas tā
nav. Ja runājam par ieguvumiem profesijā, tad viennozīmī-

KRĀSLAVAS „BUNDZINIEKI” DZIED CĒSĪS
Jau desmito reizi 1.jūnijā Cēsīs
pulcējās uz sadziedāšanos Latvijas zēnu kori. Salidojuma devīze ir
„Puikas var”!
Salidojumam gatavojās 58 zēnu
kori ar vairāk nekā 1800 dalībniekiem no visiem Latvijas novadiem.
Nozīmīgajam notikumam zēni gatavojās jau vairākus gadus, cītīgi
apgūstot 18 repertuārā iekļautās
latviešu komponistu dziesmas un
latviešu tautas dziesmas.
Zēnu koru salidojumu iniciators
un tradīcijas iedibinātājs ir ilggadējais Rīgas Doma zēnu kora diriģents Jānis Erenštreits, kurš ir arī
10. Latvijas zēnu koru salidojuma
patrons. Salidojuma „Puikas var!”
mākslinieciskais vadītājs ir Gints
Ceplenieks. Zēnu koru salidojumi
Latvijā notiek no 1970. gada ik pa
pieciem gadiem, un tradicionāli
par zēnu koru sadziedāšanās vietu
kļuvušas Cēsis, Cēsu pils parka estrāde.
Krāslavas novada zēnu koris
„Bundzinieki” godam cīnījās Latgales novada koru skatē Daugavpilī, kur ieguva 1.pakāpi, tāpēc ceļazīme uz Cēsīm bija nopelnīta.
Zēnu kora diriģente Ilona Apru-

pe, kura vada Krāslavas pamatskolas zēnu kora grupu, ir gandarīta un
lepna par saviem dziedātājiem: „Tā
kā zēnu koru salidojumi notiek ik
pēc 5 gadiem, tad tos var nodēvēt
par Dziesmu svētkiem, kur satiekas labākie zēnu kori no visas Latvijas. Man ir lepnums un prieks,
ka Krāslavas zēnu koris „Bundzinieki” ir viens no labākajiem Latgales novadā. Zēni izturēja garo
braucienu autobusā, rīta mēģinājumus un karsto sauli un devās brašā
solī gājienā pa Cēsu pilsētas ielām
līdz pašai estrādei. Pacilājošs bija
aizsardzības ministra Raimonda
Bergmaņa uzsaukums koristiem.
Koncertā izskanēja skaistākās
dziesmas, bet noslēgumā visu koru
vadītāji vienojās lūgšanā „Dievs,
svētī Latviju!”. Katram koristam
salidojuma sponsors „Kārums”
dāvināja gardos sieriņus. Paldies
skolotājiem, kuri devās līdzi šajā
braucienā – Vitai Valterei un Daigai Kušnirei. Paldies vecākiem par
atbalstu – Svetlanai Bluss un Natālijai Vecelei. Bet zēniem – liels
paldies par izturību!”
Zēnu kora diriģente Rita Andrejeva, kura vada Krāslavas Vara-

vīksnes vidusskolas zēnu kora
grupu, pastāstīja: „Ir patiess gandarījums par to, ka mums bija iespēja
satikties ar zēnu koru dalībniekiem
no visas Latvijas un vienoties kopīgā dziedāšanā. Šī diena bija
burvīga - laiks mūs lutināja, saulīte sildīja un ļāva izbaudīt gan šo
pasākumu, gan pastaigas pa Cēsu
vecpilsētu. Bet koncerta dziesmas
skanēja kā veltījums Latvijai no
Krāslavas zēnu kora skanīgajām
balsīm! Paldies skolotājām – Irēnai
Gončarovai, Ijai Karolei un Valentīnai Purpišai par atbalstu brauciena laikā.”
Paldies zēnu kora „Bundzinieki”
diriģentēm Ilonai Aprupei un Ritai
Andrejevai par ieguldīto darbu visa
mācību gada garumā. Mūsu kora
koncertmeistarei Allai Kuzmičai
sakām lielo paldies par muzicēšanu kopā ar kori. Paldies Krāslavas
pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas direktoriem par atbalstu
brauciena organizēšanā un Krāslavas novada domei par transportu.
Skaidrīte Gasperoviča,
Krāslavas pamatskolas direktora
vietniece un kora dalībnieka
māmiņa

gi tā ir roku darba pieredze šūšanā. Tehnikumā mūs pamatā
māca darboties ar mūsdienīgām šujmašīnām, tik daudz uzmanības roku darbam nav.”
Kristīna: „Esmu pārliecināta, ka neesmu vīlusies profesijas izvēlē. Man arī ļoti patika iespēja apģērbu remontā
pielietot roku darbu. Atceros, pirmais uzdevums bija piešūt
pogas, tad ārdīju vīles un darīju visu citu. Pirmajā laikā bija
bail kaut ko ne tā izdarīt. Centāmies visu paveikt maksimāli rūpīgi, bet, laikam ritot, mazliet atslābinājāmies. Mūsu
veikums vienmēr tika novērtēts ar: „okey”, viss ir labi.
Man liels prieks, ka neko nesabojāju, jo nebija jau nekas
sarežģīts. Atmiņā iespiedās karnevāla kostīmi - tie bija ļoti
interesanti. Skolā iegūto zināšanu darbam man pilnībā pietika, tikai vairāk bija tieši roku darba. Tuvojoties vasarai,
Itālijā iestājas karnevālu sezona, pieprasījums pēc tērpiem
ir labs.
Starp citu, Itālijā uzņēmumi sāk darbu plkst. 10.00, bet
pabeidz - plkst. 19.00. Tikai atsevišķi lielveikali drīkst strādāt līdz plkst. 20.00. Konkrēti mūsu uzņēmumā pusdienu
pārtraukums ilga divas stundas, taču tas var būt arī īsāks.
Vārdu sakot, Latvijā mēs strādājam vairāk.”
Jūlija: „Mani pārsteidza, ka cilvēki Itālijā ciena vecas
mantas, liela vērtība ir roku darbs. Praksē bija iespēja pieskarties pagātnei – tagad vieglāk atšķiru, kurš kuram gadsimtam vai īsākam laika posmam atbilst tas vai cits tērps.
Mums tehnikumā mācīja tērpu vēsturi, bet līdz praksei
dzīvē ar to nebija saskarsmes. Mums bija iespēja strādāt
ar Romanovu dinastijas tērpu kopijas kolekciju. Bija acīmredzams, ka kolekcija tiek ilgstoši izmantota, spriežot pēc
apģērba stāvokļa.
Vēlreiz pārliecinājos, ka roku darbs ir ļoti dārgs un tas
nav mīts. Bet Itālijā vispār dzīvot ir dārgi, arī produkti dārgi. Vietējā ēdienkarte atšķiras no mūsējās, tālab mēs paši
centāmies gatavot un naudiņa no maka tecēja ātri. Brīvajā
laikā pilsētā pastaigājāmies kopā. Sākumā plānojām, kurp
tieši brauksim, bet drīz vairs neko neplānojām un kāpām
laukā tajā pieturā, kas vairāk iepatikās.
Mani ļoti iespaidoja itāļu attieksme pret dzīvniekiem. Uz
ielas ievēroju vientuļu suni, kāds cilvēks nopirka viņam
ēdienu, atvēra bundžu un uzlika uz salvetes, ko iepriekš
paklāja. Tā viņš rīkojās tāpēc, lai maltītes laikā izbirušo
pārtiku suns varētu turpināt baudīt no tīras salvetes, nevis
netīra trotuāra. Es ļoti mīlu dzīvniekus, un mani šis skats
burtiski fascinēja. Arī savstarpēji cilvēki ir ļoti draudzīgi,
visi sveicinās, smaida, izturas laipni un ir jauki.”
Juris Roga,
foto no jauniešu personīgā arhīva

DABASZINĪBU STUNDA
„ZEMEŅU KRASTIŅOS”

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3.a klases skolēni projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr.
8.3.2.2/16/I/001) ietvaros apmeklēja lauku sētu „Zemeņu krastiņi” Aglonas
novadā. Šī projekta ietvaros skolēniem ir paredzētas dažādas daudzveidīgas
aktivitātes.
3. klašu skolēniem tika organizētas praktiskās, pētnieciskās nodarbības,
lai padziļinātu iemaņas, kas iegūtas dabaszinību stundās. „Zemeņu krastiņi”
ir īsta dabas valstība. Pastaiga pa „Zemenes taku” bērniem deva iespēju
uzzināt vairāk par zemeņu audzēšanu Latvijā. Skolēni labprāt novēroja un
pat pagaršoja dažādus dziednieciskos augus: piparmētru, kumelīti, pieneni.
Pastaigas laikā pa „Meža taku” brauciena dalībnieki iepazina meža augus.
Viesmīlīgā saimniece Anita pacienāja mūs ar augu tēju un garšīgu pīrāgu no
dabas veltēm. Dabaszinību stunda brīvajā dabā ļoti patika visiem bērniem!
Olga Dalecka,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu skolotāja
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ZZ ČEMPIONĀTS 2018 NOSLĒDZIES!
Saspringts un darbīgs izvērtās
mācību gada noslēgums Krāslavas
pamatskolas 5.a klases skolēniem,
kuri startēja „Zelta Zivtiņas Čempionāta” (ZZČ) ﬁnālā 24. maijā
Ropažu novada sporta kompleksā
„333”. Pārvarot ZZČ mājasdarbu
un pusﬁnāla posmu, mūsu klase
bija 540 uzaicināto klašu pulkā, katrā klašu grupā pa 180 klasēm, kas
ﬁnāla pasākumā baudīja saspringto
sacensību atmosfēru, piepildot saturīgi un izzinoši savu dienu.
Šī gada ZZČ ir vērienīgākās skolēnu sporta un prāta spēles tā 12 gadus ilgajā vēsturē, un tā ﬁnālā piedalījās rekordliels dalībnieku skaits
no visas Latvijas.
ZZČ organizatori bija sagatavojuši interesantus un aizraujošus ﬁnāla
uzdevumus, viss bija pārdomāts.
Dalībnieki uzmanīgi noklausījās
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa runas ierakstu, kurš skolēniem novēlēja būt saliedētiem un
mērķtiecīgiem. Uztaisot tradicionālo selﬁju, sākās ZZČ ﬁnāls.
Esam gandarīti, ka Krāslavas pamatskolas karogs bija pamanāms
- mēs nevairījāmies no priekšplāniem! Mūsu skolēnu komanda čempionātam bija cītīgi gatavojusies
– padomājot gan par vienojošiem
komandas elementiem tērpos, gan
parūpējoties par klases karogu.
Skolēni visas dienas garumā
veica atraktīvus spēka un prāta uzdevumus. Katrā posmā skolēni demonstrēja savu spēju sadarboties
komandā un pielietot visu komandas dalībnieku talantus un erudīciju. Paralēli galvenajām sacensībām
ZZČ dalībnieki varēja iesaistīties arī
dažādās papildu aktivitātēs un nopelnīt patīkamas pārsteigumu balvas. Piemēram, ķīmijas un ﬁzikas

eksperimentus demonstrēja „Fizmix” un mūsu viesi no Igaunijas
„AHHAA zinātnes centrs”. Savukārt „APAC Dronu skola” piedāvāja skolēniem pašiem lidināt dronus.
RSU sacensību dalībniekiem rādīja,
kas ir darbs radio, un ļāva pašiem
kļūt par radio DJ, bet „Lion” pārbaudīja komandu erudīciju un spēju
saražot elektrību izlaušanās spēlē.
ZZ Čempionāta papildu aktivitātes nodrošināja arī „SEB banka”,
„Samsung”, „Rasēns”, „Sadales
tīkls”, „Papardes zieds”, spēļu galvenais organizators „Tele2”, kā arī
daudzi citi.
Lai arī mājup atgriezāmies šoreiz
bez specbalvām, katrs novērtēja
labi un saturīgi pavadīto dienu, kas
ļāva izbaudīt sauli, ūdeni, labu draugu kompāniju un saliedēja klases
kolektīvu.
Noslēgumā dalībniekus priecēja
jauniešu populārā grupa „Bermudu
Divstūris”.
Ceru, ka skolēnu darbotiesprieks
pieaugs ar katru jaunu piedalīšanos
šādos pasākumos, bet es varu savus

skolēnus balstīt šādā viņu personības izaugsmes ceļā. Tā bija piedzīvojumiem piepildīta un emocijām
bagāta diena, par ko pateicos visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja nokļūt līdz ﬁnālam.
Pateicos mūsu atbalsta komandai
– skolotājiem Veltai Daņiļevičai,
Skaidrītei Gasperovičai, Natālijai
Raudivei un Vijai Rabkevičai un visiem vecākiem, kas palīdzēja mums
ceļā uz ﬁnālu un arī ﬁnālā.
Īpašs paldies māmiņai un skolotājai Veltai Daņiļevičai par palīdzību 24. maijā „ZZ Čempionātā”!
Paldies skolas direktorei Vijai Koncevičai par atbalstu un palīdzību organizējot braucienu uz čempionātu,
kā arī Krāslavas novada domei par
piedāvāto transportu.
Bija piedzīvotas spilgtas emocijas, tagad varam baudīt vasaras sauli un priekus. Vēlu visiem saulainu,
piedzīvojumiem bagātu vasaru, krāt
jaunus spēkus nākamajam mācību
gadam!
Jeļena Japiņa ,
5.a klases audzinātāja

izglītība
MAMMADABA MEISTARKLASE
AS ,,Latvijas valsts meži” sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru
un Starptautisko Vides izglītības fondu 2017./2018. mācību gadā rosināja skolas atklāt dabu kā labāko mācību klasi un doties ārā – Mammadaba meistarklasē, lai izjustu zemi, sauli un ūdeni uz savas ādas, jo tie ik
dienu veic īstu meistardarbu – rada arvien plašāku Latvijas zaļo sirdi
– mežu!
Mammadaba meistarklasē šogad darbojās arī mūsu skolas skolēni ar
skolotājām. Tās bija Krāslavas pamatskolas 1.a, 5.a un 6.c klase.
Mācību gada laikā skolēni klases kopā ar audzinātājas paveica 3
meistardarbus: ĀRA MEISTARSTUNDU, KOKA MEISTARSTIĶA
STUNDU un MEŽA MEISTARDIENU.
Mācību gada laikā skolēniem bija iespēja novērtēt tuvākās apkārtnes
dabas bagātības un iepazīt savu zemi. Pārsteidzoši bija uzzināt, ka, pateicoties saulei, zemei un ūdenim, gada laikā Latvijā izaug tik daudz
koksnes, cik nepieciešams tik garu trepju izgatavošanai, kas sniegtos no
Zemes līdz Mēnesim.
Kā apliecinājumu par aktīvu darbu Mammadaba meistarklasē klases
saņēma diplomus un piemiņas balvas.
1.a klases audzinātāja Valentīna Geka
5.a klases audzinātāja Jeļena Japiņa

2018. gada 2. jūnijā, agrā rītā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
TDK „Austriņa” devās ceļā uz festivālu „Latvju bērni danci veda” Jelgavā.
5. un 6. kl. kolektīvi no „Austriņas” veiksmīgi startēja ielu koncertā
Jelgavas Kultūras nama teritorijā ar savu deju programmu „Jautrās dejas”. Pēc koncerta dejotājus gaidīja gardās pusdienas.
Brīvajā laikā bērniem bija iespēja pastaigāties pa Jelgavas pili (bijusī
Kurzemes un Zemgales hercogu rezidence, bet tagad Latvijas Lauksaimniecības universitāte), ieraudzīt Baltijā unikālo Mītavas tiltu pār
Drisku, nofotografēties ar skulptūru – strūklaku „Jelgavas students”,
apmeklēt Sv. Trīsvienības baznīcas torni.
Vakarpusē „Austriņas” dalībnieki nolika ziedu pušķus pie Jāņa
Čakstes pieminekļa. Gājiena laikā ieņēma savu vietu aiz zīmes Latgale
– Krāslava.
Paldies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai un Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties festivālā. Mīļš paldies skolotājām N.Tadello, V. Purpišai, I. Solimai, A. Lukšai par līdzdalību un
atsaucību!
Nadežda Adamoviča, deju kolektīvu vadītāja

„SENIORU SKOLAS” DIBINĀTĀJU
UZSTĀŠANĀS NOZĪMĪGOS PASĀKUMOS

„Senioru skolas” dibinātāji pastāvīgi cenšas popularizēt vecākās paaudzes izglītības
ideju, apmeklējot dažādus pasākumus.
Maija beigās Tatjana Azamatova piedalījās trešās paaudzes universitāšu forumā
– festivālā Minskā. Tur viņa uzzināja, kā ir
organizētas lekcijas un radošās nodarbības
senioru mācību centros Minskā, Grodņā un
citās kaimiņvalsts pilsētās. Liela uzmanība
šajās universitātēs tiek pievērsta senioru
iesaistīšanai brīvprātīgo darbā, sniedzot
palīdzību nespējīgiem cilvēkiem, kā arī pēc
pašu spējām iesaistoties universitātes darbā. Jauniegūtās idejas tiks izmantotas arī
„Senioru skolas” darbā.
Atsaucoties Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) priekšsēdētāja Andra Siliņa
uzaicinājumam, Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova 28. maijā uzstājās LPF domes sēdē ar ziņojumu par „Senioru skolu”
Krāslavā. Reakcija zālē prezentācijas laikā,
kurā atradās vismaz 100 Latvijas pensionāru biedrību pārstāvji, liecināja, ka „Senioru
skolas” pieredze izsauc lielu interesi domes
sēdes dalībniekos. Izsakām vissirsnīgākos
pateicības vārdus Edmundam Gekišam,
kurš bija brauciena uz Rīgu iedvesmotājs
un organizētājs.
Drīz pēc tam tika saņemts uzaicinājums
piedalīties „LatConsul” un Kurzemes NVO
atbalsta centra organizētā projekta „Trešās
paaudzes (senioru) izglītības veicināšana”
noslēguma pasākumā Kuldīgā 5. jūnijā.
Kuldīgas pašvaldības telpās notika diskusija – pieredzes apmaiņa par senioru izglītības iespējām, kurā piedalījās 25 cilvēki,
tai skaitā pašvaldības pārstāvji, Pieaugušo

izglītības centra vadītāja, Kuldīgas Galvenās bibliotēkas vadītājas vietniece, kā arī
aktīvie seniori – Senioru padomes pārstāvji
Kuldīgas novada domē.
Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova
šajā pasākumā uzstājās ar prezentāciju un
informēja klātesošos par „Senioru skolas”
Krāslavā trijos darba gados uzkrāto pieredzi. Jau pēc pasākuma neformālā gaisotnē
„Senioru skolas” dibinātāji atbildēja uz
diskusijas dalībnieku un žurnālistes jautājumiem. Avīzē „Kurzemnieks” 8. jūnijā
tika publicēts raksts par „Senioru skolu”
Krāslavā, kurā bija arī intervija ar tās dibinātājiem.

„Senioru skolas” jaunumi

Vasaras sākumā tradicionālo meistarklasi
„Senioru skolas” studentiem novadīja Olga
un Valdis Pauliņi. Kā parasti meistari uzņēma dalībniekus savā piemājas teritorijas

TDK „ AUSTRIŅA”
SAGAIDA VASARU JELGAVĀ

uzbūvētājā mājīgajā nojumē, kur palīdzēja
apgūt nelielu māla bļodiņu, vāzīšu vai citu
sadzīvē noderīgu priekšmetu izgatavošanu.
Starp senioriem bija arī tādi, kas izgatavoja nelielas māla skulptūras, bet viena no
studentēm izteica vēlēšanos pastrādāt pie
podnieku virpas. Nodarbības dalībniekiem
bija interesanti uzzināt dažus mālu apdedzināšanas noslēpumus, dekoratīvo elementu
pielietošanas iespējas un daudz ko citu.
Visi pašdarinātie priekšmeti pēc apdedzināšanas nonāks izgatavotāju rokās. Liels
paldies meistariem par iejūtīgo attieksmi
nodarbību laikā.
Pirmo reizi savas pastāvēšanas laikā
„Senioru skolas” dalībnieki apmeklēja
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
(VUGD) Krāslavas nodaļu. Par šī dienesta
darba speciﬁku, dienas kārtību un daudz ko
citu ek-skursantiem pastāstīja Andris Jakovelis. Lielu iespaidu atstāja speciālā ugunsdzēsēju formas tērpa, ugunsdzēšanas un
glābšanas ekipējuma demonstrēšana. Tika
parādīti arī specializētās ugunsdzēsības

Seniora sleja
autocisternas, ku-ras ir pilnībā aprīkotas ar
modernākajām glābšanas un dzēšanas ierīcēm. Nesen VUGD Krāslavas nodaļa saņēma jauno ugunsdzēsības transportlīdzekļi, aprīkotu ar 35 metrus augstu pacēlāju, ar
ko pietiek, lai vajadzības gadījumā varētu
piekļūt jebkuram Krāslavā būvētajam objektam. Pēc ekskursijas seniori no Daugavas krasta varēja vērot, kā norit plānotās
nodarbības, atstrādājot slīcēju glābšanas
paņēmienus upē. Ekskursijā iegūta informācija palīdzēs senioriem justies drošāk un
vairāk aizsargātiem.
Vasaras semestris „Senioru skolā” turpinās. Jūnijā ieplānoti: Jāņu ielīgošana Šokolādes kalnā, pastaigu ekskursija pa pilsētu,
u.c.
Lai vairāk uzzinātu par „Senioru skolas”
aktivitātēm, sekojiet mums sociālajā tīklā
-https://www.facebook.com/senioruskola/ .
Piedalīties ekskursijā var jebkurš seniors,
kas ir vecāks par 60 gadiem, atnākot uz tikšanās vietu vai iepriekš piezvanot pa tālr.
29412116 Tatjanai.
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VESELĪBAS DIENA
MAZAJIEM
KRĀSLAVIEŠIEM
Šogad visā Eiropā un arī Latvijā
no 28. maija līdz 3. jūnijam norisinājās „Veselības nedēļa 2018”,
un tās ietvaros biedrība „Pīlādzītis
klubs” 29. maijā organizēja Veselības dienu pašiem mazākajiem
krāslaviešiem. Pasākuma dalībnieku skaits pārsniedza 160: tie bija
bērni no 3 līdz 7 gadiem, viņu vecāki un radi, skolotājas.
Kustības ir viena no cilvēka organisma vitālajām vajadzībām.
Palūkojieties uz mazu bērnu: viņš
vienmēr ir kustībā, jo tās nepieciešamas bērna kvalitatīvai attīstībai.
Fiziskie vingrinājumi paaugstina
visu sistēmu funkcionālās iespējas,
kā arī rezistenci pret slimībām.
Veselības diena mazajiem krāslaviešiem tika ﬁnansēta Krāslavas

novada domes īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.
Veselības dienu atklāja devīzes
„Sāc Veselības dienā un turpini ik
dienu!” prezentācijas: dalībnieku
komandas demonstrēja vingrojumus, skandināja veselības dienas
devīzi un pašsacerētus motivējošus pantiņus, tika izmantots plakāts ar devīzi u.c. Pēc tam notika
iesildīšanās ar jautru vingrojumu
kompleksu, kam sekoja ģimeņu un
bērnu stafetes ar vieglatlētikas elementiem: dalībniekiem vajadzēja
skriet, mest lidojošo šķīvi tālumā,
trāpīt ar bumbu mērķī, lēkt pāri
barjerām, pārvarēt šķēršļu joslu un

piedalīties citās aktivitātēs. Pirms
katras sporta aktivitātes bija īsas
instruktāžas par drošību un aicinājums padzerties tīru ūdeni.
Aktivitātes vadīja Eiropas pasaku personāžu tēli: Pepija Garzeķe,
Raganiņa, Kurmis, Sarkangalvīte,
Sprīdītis, Lācis. Pēc aktīvās sportošanas visu dalībnieku komandas
saņēma diplomus un dāvanas, pieaugušie dalībnieki saņēma piemiņu
dāvaniņas par Vislatvijas Veselības
dienu. Tad visi sportisti atjaunoja
spēkus un mielojās ar piecu graudu putru ar žāvētiem augļiem.
Pēc tam sekoja kustību spēles ārā
ar vieglatlētikas elementiem. Veselības dienas garumā visi bērni
izbaudīja piepūšamo atrakciju un
batuta priekus. Pēc diendusas Ve-

SPORTOT PRIEKS

No 04.06.2018. līdz 08.06.2018.
Krāslavas Sporta skolā norisinājās
nometnes „Sportot prieks” pirmā
daļa, kurā piedalījās divdesmit seši
Krāslavas Sporta skolas vieglatlētikas un basketbola nodaļu audzēkņi.
Nometne notika Krāslavas novada
domes īstenotā ESF projekta Nr.
9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās
sabiedrības veselības veicināšanas un
slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Kā jau ierasts, nometnes diena sākās ap plkst.10.00 ar 1,5 līdz 2 stundu
garu treniņu, kam sekoja pusdienas
kafejnīcā „Mārīte”.
Pēc pusdienām, lekcijās un nodarbībās bērni, kuri
nometnē piedalījās pirmo reizi, guva jaunas zināšanas
un prasmes, bet tie, kas apmeklēja šo nometni jau pagājušajā gadā, atkārtoja jau zināmas lietas, kā arī ieguva
jaunas iemaņas un atziņas, jo lektori bija padomājuši
arī par jaunām tēmām. Arī šoreiz bērniem ļoti patika
darboties veselīga ēdiena pagatavošanas darbnīcā, kurā
nodarbību vadīja Iveta Balule. Turpmākajos treniņos
un sacensībās lieti noderēs Intas Gribules padomi psiholoģijas jomā. Kā jau sportistiem, ļoti interesanti bija
noklausīties interaktīvi informatīvu lekciju par veselīgu
dzīvesveidu. Nometnes pēdējā dienā notika tikšanās
ar Eiropas čempioni un Latvijas rekordisti tāllēkšanā,
Latvijas vieglatlētikas federācijas prezidenti Inetu Radeviču, kuras stāstījums un padomi noteikti būs laba
ceļamaize turpmākajās sporta un dzīves gaitās. Ineta ne
tikai pastāstīja par sevi un deva padomus kā trenēties,
bet arī praktiski novadīja treniņu jaunajiem vieglatlētiem. Paldies visiem lektoriem un nometnes viesiem!
Dienās, kad nebija lekcijas vai praktiskā darba, bērni
Sporta skolas jaunajā zālē kopīgi skatījās mākslas ﬁlmas par un ap sportu, kas bija iespējams, pateicoties

basketbola kluba „Krāslava” īstenotajam projektam
par inovāciju ieviešanu treniņu un izglītības jomā. Liels
paldies par uzstādīto aparatūru ﬁrmai „IVIKS” un tās
vadītājam Ivaram Stivriņam personīgi.
Pēc tikšanās vai noskatītās ﬁlmas, vai lekcijas sekoja
otrais treniņš, kurā tika nostiprināta ﬁziskā sagatavotība, vai noslīpēta attiecīgās disciplīnas elementu tehniskā izpilde.
Dienas nobeigumā sekoja garšīgas vakariņas kafejnīcā „Mārīte”.
Nākamā šīs nometnes daļa Krāslavā notiks augusta
otrajā pusē, kurā plānots izmantot arī renovēto pilsētas
stadionu, bet līdz tam vieglatlētus gaida svarīgas sacensības, bet basketbolisti, kā ierasts, nostiprinās savu ﬁzisko sagatavotību dažādās nometnēs, tajā skaitā Artūra
Štālberga nometnē Liepājā, Jāņa Timmas un basketbola
kluba „VEF” organizētajā nometnē Rīgā, kā arī Krāslavas Sporta skolas nometnē Lielupē.
Nometni organizē biedrība „Basketbola klubs
Krāslava”. Paldies sadarbības partneriem: Krāslavas
novada domei, SIA „LEKON” un Krāslavas Sporta
skolai. Noteikti tiksimies vēl!
Raitis Timma, basketbola treneris
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sports
♦ novērtēt pozitīvi to, kas viņam
sanāk;
♦ izrādīt, ka mīlat viņu, — apmīļojiet, uzsmaidiet, uzsitiet uz pleca,
aplaudējiet;
♦ pasacīt skaļi „es mīlu tevi” un
„es lepojos ar tevi!”. Ja viņš jums
atbild ar to pašu, neaizmirstiet pateikt „paldies!”;
♦ pajautāt, ko viņš domā par to,
ko pats var izdarīt;
♦ pajautāt, kā viņš jūtas;
♦ mudināt viņu vēlreiz izpildīt
to, kas viņam sanāk, un to, kas nesanāk;
♦ ļaut viņam sacensībās uzvarēt;
♦ ļaut viņam sacensībās arī zaudēt un skaidrojiet, ka vēl ir jāpavingrinās, lai uzvarētu. Un dodiet
iespēju revanšēties.
Esiet gudri, sportiski un mīļi vecāki saviem bērniem!
Paldies visiem dalībniekiem par
aktīvu sportošanu!
Biedrība „Pīlādzītis klubs” izsaka pateicību Krāslavas novada domei par veselības dienas atbalstu.
Esi vesels Krāslavas novadā!
Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs”
valdes priekšsēdētāja

INDRĀ SPĒLĒ FLORBOLU!

Mūžībā aizgājusi gudra, strādīga un sabiedriska sieviete - Poļina Vincenta meita, medmāsas Iras Miskisas māte. Mūžīgu mieru aizgājējai, un lai viņai vieglas smiltis! Izsaku visdziļāko līdzjūtību Iročkai
sakarā ar māmiņas nāvi.
Sēro un jūt līdzi - Reņa Maksimoviča
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

selības dienas noslēgumā bērniem
bija piedāvātas jautrās motivējošās
multﬁlmas par vieglatlētikas sporta tēmu.
Bet pieaugušie dalībnieki, kopā
12, noklausījās izglītojošās lekcijas: „Kustīgā pirmsskolēna ēdienkarte kā neatņemama veselīga
dzīvesveida sastāvdaļa un viena
no sirds un asinsvadu slimību proﬁlakses veidiem” (lektore - ārsta
palīgs J. Menicka), „Vieglatlētikas sporta elementi pirmsskolā, to
elementu nozīme augošām bērna
organismam un ietekme uz sirds
un asinsvadu slimību proﬁlaksi”
(lektore - sporta skolotāja Z. Bernāte), „Elpošanas vingrinājumi
mazo bērnu organisma asinsvadu
sistēmas stiprināšanai” (lektore
- pedagoģijas maģistre J. Vorošilova). Lekciju klausītāji saņēma
apliecības par tālākizglītības kursiem „Starpdisciplionārā pieeja
pirmsskolas vecuma bērnu ﬁziskās
attīstības veicināšanā”.
Kas bija vēl? Bija daudz pozitīvu emociju, bērnu smieklu, jautrības un blēņu, arī pieauguši jutās kā
bērni un labprāt izlēcās batutā un
„asfalta klasītēs”.
Daži ieteikumi bērnu vecākiem
Sportojot kopā ar bērniem, neaizmirstiet:
♦ paslavēt bērnu par to, ko viņš
var izdarīt;

3. jūnija diena Indrā sākās ar neparastām aktivitātēm, kas piesaistīja
daudzu interesentu uzmanību.
Veselības dienas sākumā klātesošajiem tika piedāvāta saturīga ārsta J.
Pogumirska lekcija par ﬁzisko aktivitāšu nozīmi sirds, asinsvadu slimību proﬁlaksē un I. Jākobsones stāstījums par ﬂorbola ietekmi uz veselību un izvairīšanos no traumatisma.
Veselības dienas otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja gūt iemaņas
ﬂorbola spēlē. Vispirms sporta skolotājs Ž. Bunto izskaidroja spēles noteikumus un iepazīstināja ar inventāru, vēlāk sākās turnīrs, kurā ilgu
laiku neviena komanda nevarēja atklāt rezultātu. Šajā draudzības turnīrā
nebija zaudētāju, bet ieguvēji bija visi, jo visiem būs jauna ideja, ko
darīt vasarā.
Veselības diena noslēdzās ar jautrām un aizraujošām stafetēm.
Veselības dienu „Sākam spēlēt ﬂorbolu!” ﬁnansē Krāslavas novada
dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Pasākumu organizēja biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI”.
Vija Sjadro,
pasākuma koordinatore

sludinājumi
 Jūsu kāzu video, kā arī jubileju, korporatīvo pasākumu un citu
svinību ﬁlmēšana. Pārrakstu videokasetes DVD vai zibatmiņas
formātā. T. 26113738.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās
daļas
remonts.T.29413904.
 Veicam kravu pārvadājumus,
kravas automašīna ar masu līdz
3,5 tonnām, ar ērtu iekraušanu un ar paceļamo virsbūvi. T.
29678447.
 Pārdod bišu saimes ar bišu stropiem. T. 25600261.
 Iepērk krāsaino metālu lūžņus.

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

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Pieņemamas cenas, savlaicīga samaksa. Darba laiks: 9.00 – 16.00,
Indras ielā 28 А. T. 26063346.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais
remonts, automobiļu ritošās daļas un bremžu sistēmas remonts,
elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, traktori). T.
29413904.
 Izīrē garāžu, pārdod personiskās mantas. T. 26046404.

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