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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Mīļie skolēni un studenti!
Cienījamie skolotāji,
pasniedzēji un vecāki!
Sveicu Jūs jaunajā mācību gadā!
Mācīt un mācīties – tas ir sarežģīts, bet
ļoti nozīmīgs darbs. Novēlu pedagogiem
un mums, vecākiem, darīt visu iespējamo,
lai bērni varētu atklāt savus talantus un
realizēt savas iespējas.
Lai jaunais mācību gads sākas ar pārliecību, ka varam sasniegt visus savus
mērķus!
Lai mūsu bērniem viss izdodas!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

SKOLĒNU SKAITS KRĀSLAVAS NOVADĀ
SAMAZINĀJIES
PAR DIVIEM PROCENTIEM
Zinību diena tradicionāli tiek svinēta 1.
septembrī, taču sakarā ar to, ka šogad šo
svētku datums iekrīt sestdienā, svinīgās
līnijas novada skolās tika organizētas 3.
septembrī. Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne pastāstīja,
ka visas novada skolas ir gatavas jaunajam
mācību gadam!

Šogad, tāpat kā pērn, savas durvis skolēniem vērs
septiņas mūsu novada vispārizglītojošās skolas. 4 pilsētas mācību iestādēs un 3 lauku skolās mācīsies 1223
skolēni, kas ir par 2% mazāk nekā pagājušajā gadā.
Neskatoties uz to, ka kopējais skolēnu skaits atkal ir
samazinājies, šis rādītājs (divi procenti) mūs priecē, jo
iepriekšējā gadā skolēnu skaits sarucis par 10%.
Lielākā mūsu novadā joprojām ir Krāslavas Varavīksnes vidusskola, bet, piemēram, Izvaltas pamatskolā mācīsies tikai 23 skolēni.
3. septembrī skolas gaitas uzsāks 113 pirmklasnieki, Krāslavas pamatskolā šogad ir trīs pirmās klases,
bet Krāslavas Varavīksnes vidusskolā divas. Obligāto
pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu uzsāks
171 bērns.
Skolu pedagoģiskais sastāvs būtiski nemainīsies.
Varavīksnes vidusskolā savas darba gaitas uzsāks jauns sporta skolotājs – pasaules čempions un vairākkārtējais Eiropas čempions, paralimpietis Dmitrijs Silovs.
Un tas nav vienīgais jaunums šajā skolā – šogad šeit ir
atvērta 10. klase, kas apgūs vispārējās vidējās izglītības programmu latviešu mācībvalodā.
Lidija Miglāne uzsvēra, ka visas mūsu novada sko-

las un pirmsskolas izglītības iestādes pacentās labi sagatavoties jaunajam mācību gadam un sagaidīt savus
audzēkņus pēc vasaras brīvdienām. Līdztekus nelieliem remontdarbiem tika veikti arī vērienīgāki darbi
– atjaunots ģimnāzijas ēkas jumts, Krāslavas pamatskolā rekonstruēta garderobe, kas tagad ir aprīkota ar
jaunām mēbelēm, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir
pilnībā atjaunots 2. stāvs. Tika veikti kosmētiskie remonti, iegādātas jaunas mēbeles un tehnika arī pārējās
skolās.
Tāpat kā pagājušajā gadā tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana 1.–9. kl. skolēniem. 1.–4. kl. audzēkņiem ēdināšanu apmaksā valsts, 5. - 9. kl. skolēniem
– pašvaldība. Turklāt pašvaldība daļēji līdzﬁnansē
ēdināšanas izdevumus vidusskolēniem un 50% - 5 - 6
gadīgiem bērniem.
Pēdējā laikā krāslavieši apspriež versijas par pilsētas skolu apvienošanas variantiem. Krāslavas novada
Izglītības pārvaldes vadītāja paskaidroja, ka šis jautājums pašlaik ir viens no svarīgākajiem novada domes
deputātiem un savu lēmumu viņi pieņems visticamāk
šī gada oktobrī-novembrī. Skolu reorganizācija norisināsies 2019.-2020. gadā, jo no 2020. gada 1. septembra stājas spēkā jaunā izglītības satura reforma.
Lidija Miglāne novēl novada pedagogiem, vecākiem un skolēniem jaunajā mācību gadā izturību un
pacietību un aicina nebaidīties uzdrošināties, rīkoties
un riskēt, jo tikai tad var sasniegt jaunus panākumus.
Elvīra Škutāne,
autores un Jura Rogas foto
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izsole
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek
pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs
T5737LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR
1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti EUR, 00
centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums
– EUR 180,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv)
vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.
gada 18. septembrim plkst.10.00. darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi,
ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī
plkst.11.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas
laikā no izsoles dienas.
Ekskavatoru var apskatīt, iepriekš sazinoties
un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar
Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas
novada pašvaldības īpašumā esošā kustamā
manta – demontējamas būves ½ daļa, Indras
ielā 36, Krāslavā, būves kadastra apzīmējums
60010021533001.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR
300,00 (trīs simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā,
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.
gada 18. septembrim plkst.10.00. darba laikā
Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi,
ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī
plkst.10.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas
laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta
pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta –
traktors T-40AM, valsts reģistrācijas numurs
T5729LP.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR
1300,00 (viens tūkstotis trīs simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums –
EUR 130,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem
var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.
lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā.
Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek
līdz 2018. gada 18. septembrim plkst.10.00.
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā,
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2018. gada 18. septembrī
plkst.11.00.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas
laikā no izsoles dienas.
Traktoru var apskatīt, iepriekš sazinoties un
vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

aktuālā informācija
PROFESIONĀLĀS TĀLĀKIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS
(REALIZĀCIJAS VIETA - ARTILĒRIJAS IELA 4, KRĀSLAVA)
Izglītības
programma

Iegūstamā
profesija

Šūto
izstrādājumu
ražošanas
tehnoloģija

Šūšanas iekārtu
operators

Iepriekšējā
izglītība
Pamata

Ruta Zambare

Neformālās izglītības programmas
Izglītības
programma

Iepriekšējā
izglītība

Šūto un dekoratīvo izNav
strādājumu ražošanas tehnepieciešams
noloģija
Nav
Punktveida metināšana
nepieciešams
Apmācība darbam ar
motorzāģi un krūmgriezi

Nav
nepieciešams

Mācību
ilgums

Pedagogi

Grupas
lielums

C
6 mēneši 13-25 18.00 – 20.50
(480 h) personas
S
8.30 – 17.45

Mācību
ilgums

Grupas
lielums

Ruta Zambare

2 mēneši
(80 h)

Heiriks
Dombrovskis

Pedagogi

Arkādījs
Petaško

Norises
laiki

Kopējā Līdzmācību maksājums
maksa* 10%*
561.60
EUR

56.16
EUR

Norises
laiki

Kopējā
mācību
maksa*

Līdzmaksājums 10%*

10-20
personas

S 8.30 – 17.45

360.00
EUR

36.00 EUR

2 mēneši
(80 h)

10-20
personas

S 8.30 – 17.45

360.00
EUR

36.00 EUR

2 mēneši
(80 h)

10-20
personas

S 8.30 – 17.45

360.00
EUR

36.00 EUR

* Mācoties šī projekta ietvaros, Latvijas strādājošajiem iedzīvotājiem būs jāmaksā tikai 10% no kopējās mācību maksas

AICINA UZ SANĀKSMI PAR SILTUMENERĢIJAS
APGĀDES PAKALPOJUMU TARIFU PROJEKTU

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisija (turpmāk – Regulators) pirmdien, 2018. gada 17. septembrī plkst.13.00
Krāslavas novada domes sēžu zālē Rīgas
ielā 51, Krāslavā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Krāslavas nami” (turpmāk – SIA
„Krāslavas nami”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir
aicinājis SIA „Krāslavas nami” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu

tarifu projekta būtību un ekonomisko
pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes
dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus
un ieteikumus par SIA „Krāslavas nami”
iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt
pa telefonu vai e-pastu līdz 2018. gada 14.
septembrim (kontaktpersona Fricis Rūmnieks, tel. 67873184, fricis.rumnieks@
sprk.gov.lv).
Iepazīties ar informāciju par SIA

„Krāslavas nami” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu
var Regulatora tīmekļvietnē http://www.
sprk.gov.lv sadaļā: Par SPRK/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes
/ Izsludinātās uzklausīšanas sanāksmes.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota
valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes
dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu,
lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek
ﬁksēta protokolā.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - PAR PAVEIKTO DARBU AUGUSTĀ
Sastādīti 22 administratīvo pārkāpumu protokoli: 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, 2 par ēku neuzturēšanu kārtībā, 3 par alkoholisko dzērienu vai
citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē sabiedriskā vietā, 1

par bērna atstāšanu bez uzraudzības, 3 par
sīko huligānismu un 10 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 37 rakstiskie iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 33 notikumi.
Augustā tika pieņemti 48 apmeklētāji.
Notika 37 proﬁlaktiskās sarunas, izteikti
mutiski brīdinājumi. Preventīvais darbs ar
bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas) - 57.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas
uz sestdienu un no sestdienas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības
ievērošana festivāla „Latgales vainags”

laikā, zaļumballē „100 dienas pirms Latvijas valsts dzimšanas dienas”. Krāslavas
novada pašvaldības policija nogādāja 2
cilvēkus Daugavpils Reģionālās slimnīcas
Narkoloģijas nodaļā. Viens klaiņojošais
kaķis un divi suņi tika nogādāti Rēzeknes
dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas
darbinieki veica 22 proﬁlaktiskos reidus
pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar
zivju resursu un kontroles pasākumiem.
No dažādiem Krāslavas novada ezeriem
kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti
300 m tīklu.

NOTIKS INFORMATĪVA SANĀKSME PAR DABAS
AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANU
AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUM „AUGŠDAUGAVA”

Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts pēc Dabas aizsardzības pārvades
pasūtījuma ir uzsācis dabas aizsardzības
plāna izstrādi aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” turpmākajiem 12
gadiem. Tā uzdevums ir saskaņot dabas
aizsardzības, dabas resursu izmantošanas,
reģiona attīstības un citas intereses, tā, lai
tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.
26. septembrī plkst. 16.00 Krāslavas
novada domē (Rīgas iela 51, Krāslava)
notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.
Aizsargājamo
ainavu
apvidus
„Augšdaugava” dibināts 1990. gadā. Tas
ir „Natura 2000” teritorija ar kopējo platību 52098 ha. Šobrīd apvidus, kas aizsargā
izcilas dabas un kultūrainaviskās vērtības,

ir nominēts UNESCO Nacionālajam mantojumam. Teritorija iekļauj Daugavpils
novada Naujenes, Salienas, Skrudalienes,
Tabores, Vecsalienes pagastus un Krāslavas novada Kaplavas, Krāslavas, Piedrujas, Ūdrīšu, Kalniešu pagastus.
Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt sanāksmi, lai iepazītos ar dabas aizsardzības plāna izstrādes mērķiem, kā
arī paustu priekšlikumus un ieceres par
teritorijas apsaimniekošanas perspektīvām plāna izstrādes periodam līdz
2031. gadam. Plāna ietvaros tiks izvērtēti
priekšlikumi teritorijas turpmākai aizsardzībai, apsaimniekošanai un attīstībai, kā
arī tiks runāts par kārtību, kādā pieteikties
atbalsta maksājumiem par bioloģiskās
daudzveidības uzturēšanu zālājos un „Na-

tura 2000” mežu kompensācijas maksājumiem. Izstrādes periodā tiks veidota arī
Uzraudzības grupa, kurā tiks iekļauts arī
apvidus ietilpstošo zemes īpašnieku pārstāvis.
Izteikt savu viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju varat sanāksmē vai rakstiski
līdz 25. septembrim, adresējot to Latvijas
Universitātes Bioloģijas institūtam (Salaspils, Miera iela 3, LV-2169, tālrunis
28661086, 67944988, www.lubi.lu.lv) vai
plāna izstrādes vadītājai Elmīrai Boikovai
uz elmira.boikova@lu.lv vai plānu redaktorei Jolantai Bārai uz jolanta.bara@dnd.
lv.

IEPAZĪSTI LATGALI UZ ŪDENS!
Krāslavas novada domes
jauno uzņēmēju atbalsta
programmas ietvaros ir uzsākts jauns ūdens tūrisma
pakalpojums Krāslavas novadā.

Krāslaviešus, novadniekus, ciemiņus un ikvienu interesentu aicinām doties vadītā kajaku laivu
pārgājienā pa piecu ezeru un upju

sistēmu Kombuļu pagastā, „Auriņos”.
Pārgājiena laikā ģimenes lokā
vai draugu kompānijā varēsiet
izbaudīt Amazones džungļu cienīgus piedzīvojumus tepat Latvijā.
Ceļā nesteidzīgi vērosim gleznaino apkārtni, pārvarēsim dabas veidotus šķēršļus, iepazīsim vietējos
nostāstus un aizbēgsim no ikdie-

nas steigas - uz brīdi pazudīsim
Latgalē!
Pieejamas naktsmājas, kempinga vietas, pirtiņa un buru laiva
romantiskam izbraucienam. Tiekamies „Auriņos”!
Informācija pa tālr. 26144293,
soc. tīklā „facebook” - „Lost in
Latgale”.

KRĀSLAVAS JAUNIETIS REALIZĒ IECERI
PAR PIRTSMUCAS NOMU LATGALĒ

Nesen noslēdzies „Jauniešu
biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Krāslavas novadā”, kurā tika apstiprināti četri biznesa plānu projekti. Tai skaitā arī Oļģerta Fjodorova projekts „Pārvietojamās pirts
mucas noma Latgalē”. Pirtsmuca
ir tapusi, un nes skanīgu nosaukumu – „Papa Sauna”. Tā pieejama
īrei jebkuram interesentam, tātad
– Latgalē par vienu izklaides iespēju vairāk!
Projektu līdzﬁnansējusi Krāslavas novada pašvaldība un pirtsmucas ražošanā piesaistīts Latvijā
zināmais pirtsmucu un koka kublu
ražotājs SIA „EkoSolis”. Kā atzīst
Oļģerts, ideja par pirtsmucu radās
ātri: „Man pašam nav pirts, taču
būvēt ko lielu un likt uz pamatiem
neredzēju jēgu – tas būtu dārgi,
ilgi un vairs ne tik praktiski. Savukārt mobilā pirts ir kaut kas jauns,
ērts, un, galvenais, pārvietojams.
Ir iespējams aizbraukt uz jebkuru
vietu - ezeru, mežu, upi vai citu
pilsētu, pirti ņemot līdzi.”
Realizējot projektu, uz piekabes tika uzlikta 3.4 m gara pirtsmuca ar panorāmas stikla sienu.
Pirtij ir priekšnams, kurā ērti pārģērbties, kā arī vairāk nekā divus

metrus gara pērtuves telpa – lai
vietas pietiek visiem gribētājiem
un būtu ērti apgulties uz lāvas.
Pirts aprīkota ar jaudīgu „Harvia
Pro 20” krāsni, LED apgaismojumu ar akumulatoru. Kā pastāstīja
SIA „EkoSolis” direktors Artūrs
Pauļukevičs, šis pirtsmucas tips ir
viens no ekskluzīvākajiem Latvijā, jo panorāmas stikla logs sniedz
lielisku skatu, kā arī pirts vertikālās sienas izgatavotas no CLT
(cross lamineted timber) - trīs slāņu līmēta egles materiāla 32mm
biezumā, kas nodrošina stabilitāti
un lielāku siltumnoturību. Tāpēc

tā noteikti patiks ikvienam, kas to
izmēģinājis.
Arī trīsdesmitgadīgais uzņēmējs no Krāslavas ir pārliecināts,
ka pirtsmucai būs liels pieprasījums, jo jau tagad katru nedēļas
nogali tā tiek pārvietota no viena
ezera krasta uz citu un cilvēki ir
sajūsmā. Lai rezervētu pirtsmucu
„Papa Sauna”, jākontaktējas ar
Oļģertu (tālr. +371 27729004).
Jaunumiem iespējams sekot līdzi
„Papa Sauna” sociālā tīkla „facebook” lapā - facebook.com/PapaSauna.
Anda Bīriņa

INDRA DALĀS LAIMĒ
Pagājis jau mēnesis, kopš Latvijas pierobežā, Indras ciematā,
tika atvērts pirmais Baltijā Laimes
muzejs, un tagad tas ir ieguvis savu
karogu ar senlatviešu maģisko
zīmi, kurai vēlams atrasties katrā
mājā. Festivāla „Latgales vainags”
ietvaros karogs tika svinīgi pacelts
bijušās luterāņu baznīcas tornī, tagad šajā ēkā mājo Latgales laime.
Atgādināsim: muzeja idejas pamatā ir aptaujas rezultāti, kas liecināja par to, ka Krāslavas novadā
dzīvo Latvijas laimīgākie cilvēki.
Un viņi ir pierādījuši to praktiskā
darbībā, kad saviem spēkiem, pateicoties pašu entuziasmam, tika
atjaunota novārtā atstāta baznīca,
ko LELB vadība atļāva pašvaldībai
reģistrēt savā īpašumā. Bez šaubām, jebkurš īpašums ir jāizmanto,

un kāpēc gan nepadalīties savā laimē ar citiem?
Šī oriģinālā muzeja vadītāja Ilona Kangizere pievērsa uzmanību
tam, ka senajos laikos pēc bērna
piedzimšanas viedas vecmāmiņas
veidoja viņam individuālo ornamentu, ar kuru tika rotāts bērna
apģērbs, dvieļi, māja. Mūsdienu
vecās mātes šo prasmi ir gandrīz
zaudējušas, bet tagad Ilonas rīcībā
ir visa informācija par šiem rakstiem. Varbūt tieši tāpēc ir vērts
pārvarēt 30 km no Krāslavas līdz
Indrai, pat neskatoties uz to, ka 6
km jābrauc pa grunts ceļu.
Laimes muzejam ir arī citas receptes, ko noteikti iecienīs mūsu
novadnieki: izrādās, laimes hor-
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PIE CĀRMAŅA EZERA
projekti
TIEK VEIKTA ATPŪTAS
VIETAS IERĪKOŠANA
UN KRASTA LABIEKĀRTOŠANA

Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta
„Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā” ietvaros ir uzsākti darbi pie atpūtas vietas ierīkošanas un krasta labiekārtošanas. Darbi
tiek veikti pie Cārmaņa ezera pašvaldībai piekritīgā zemes
gabalā ar kadastra apzīmējumu Nr. 6048 004 0044 („Melisas”, Kalviši, Aulejas pag., Krāslavas nov., LV-5681).

Labiekārtošanas darbi paredz veikt niedru pļaušanu, savākšanu un izvešanu, baltalkšņa apauguma likvidēšanu un koku retināšanu, automašīnu stāvlaukuma izveidošanu, laivu piestātnes ierīkošanu. Papildus tam
ir iecerēts izbūvēt arī lapeni, ierīkot soliņus, atkritumu urnas un tualeti.
Ar atpūtas vietas ierīkošanu pie Cārmaņa ezera ir iecerēts samazināt rekreācijas slodzi uz ūdensobjektu, veicinot atkritumu apjoma samazināšanu. Atpūtas vieta atrodas laivošanas maršruta pa Dubnas upi
turpinājumā no Lejas ezera uz Cārmaņa ezeru. Laivošanas maršrutā
nav izveidota atbilstošā infrastruktūra, lai tūristiem būtu iespēja izkāpt
krastā pārgājiena laikā. Līdz ar to rodas situācijas, kad atkritumi tiek
mesti ūdenī. Ir svarīgi nodrošināt, lai ezerā nepalielinās piesārņojuma
un cilvēku tiešas klātbūtnes izraisītas slodzes, kas rada ezera biotopa
grūti novēršamu vai pat neatgriezenisku degradāciju.
Labiekārtošanas darbus veic SIA „VTV 14”, un to kopējās izmaksas
sastāda EUR 12 087.90, darbus ir plānots pabeigt līdz 2018. gada 15.
novembrim.
Andris Rukmans

NOZARE UN TAVAS IESPĒJAS
Krāslavas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 „Karjeras atbalsts
vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu.

Pašā vasaras noslēgumā notika pēdējais karjeras projekta pasākums
„Nozare un tavas iespējas” ar mērķi iepazīt interesantas profesijas, kas
saistītas ar lauku tūrismu, pieteicās 55 skolēni no 4.-8. klasēm. Piedalījās Krāslavas pamatskolas, Indras pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas un Izvaltas pamatskolas skolēni. Šoreiz mēs devāmies uz sporta
atrakciju parku „Starp debesīm un zemi”, kas atrodas 5 km attālumā no
Krāslavas. Tas ir ģimenes uzņēmums, kas piedāvā gan gaisa šķēršļu
trasi 2,5 m augstumā, gan airsoft, footgolf, grila un telšu vietas. Lai
strādātu šāds bizness, ir nepieciešamas dažādas profesijas – uzņēmuma vadītājs, sporta tūrisma instruktors, projektu vadītājs, grāmatvedis.
Saimnieks Jevgēņijs Podjava pastāstīja par sava uzņēmuma darbību,
vidi, par darba pienākumiem, nepieciešamajām prasmēm un kompetencēm. Skolēni uzdeva jautājumus, bet noslēgumā daži nolēma paši kļūt
par instruktoriem.
Paldies skolēniem, vecākiem, pedagogiem un SIA „RETE” pārstāvjiem par sadarbību karjeras projektā.
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
moni endorfīni izdalās organismā
Skaidrīte Gasperoviča,
tad, kad cilvēks strādā vaiga sviedpedagogs karjeras konsultants
ros. Muskuļu sasprindzinājuma
laikā ieslēdzas sāpju remdināšanas
mehānisms, ko nodrošina endorfīni. Par to atgādina viens no ekspo- Kangizere. „Ieejas biļete muzejā kopā ar saimniekiem skaļi un aiznātiem – zemnieku arkls no Ilonas - „Skrīveru saldumu” šokolādīte, rautīgi plēsa traukus. Un pēc tam
ģimenes dārgumu kolekcijas, paš- tāpēc ka šokolāde veicina endorfī- pārskaitīja lauskas, lai uzzinātu, cik
laik tas ir nonācis muzeja krājumā. nu izdalīšanos organismā, tāds pats daudz bērnu piedzims Indrā nākaAr šo arklu kādreiz ir strādājis vi- efekts ir arī banāniem, zemenēm majā gadā.
„Daudznacionālā Indra jau kļuņas vecvectēvs, Latgales zemnieks un avokado.”
vusi
par vietu, kas iedvesmo tūrisVienu
no
muzeja
maģiskajiem
Stefans Švabs.
„Muzeja endorfīnu laboratorijā rituāliem izmēģināja mazākumtau- tus,” uzsvēra Jeļena Lazareva. „Lai
ir iespējams pasmelties laimi arī tību mūzikas festivāla „Latgales šī muzeja ideja piesaista vēl vairāk
radošo aktivitāšu laikā: var izga- vainags” viesi - laukumā pie Lai- viesu, līdz ar to arī vietējie iedzīvotavot laimes maisiņu un ielikt tajā mes muzeja Latvijas Baltkrievu tāji būs ieinteresēti audzināt bērnus
ārstnieciskos augus, var izcept savienības valdes locekle Jeļena pie dzimtā pavarda!”
Ludmila Pribiļska,
pankūkas un pašu rokām izveidot Lazareva un Jēkabpils baltkrievu
autores foto
biedrības
ansamblis
„Zaviruha”
savu amuletu,” pastāstīja Ilona
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VEIKTA KRĀSLAVAS NOVADA
IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
No 2018. gada 17. līdz 31. jūlijam Krāslavas novada iedzīvotāji tika aicināti piedalīties aptaujā, iesaistoties novada Attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādē.
Anketas bija pieejamas tiešsaistē, kā arī elektroniskā formātā (latviešu un krievu valodā) tīmekļvietnēs kraslava.
lv, kraslavasvestis.lv, kā arī pašvaldības profilos sociālajos
tīklos un papīra formātā – pašvaldības informatīvā izdevuma „Krāslavas Vēstis” 17. jūlija numurā. Anketas varēja
iesniegt pa e-pastu, domes Attīstības nodaļā un pagastu
pārvaldēs.

Aptaujā piedalījās 322 respondenti. Balstoties uz aptaujas datiem, var
secināt, ka aktīvākie iedzīvotāji ir vecumā no 26 līdz 40 gadiem (36,6%
jeb 118 respondenti), bet otrie aktīvākie ir cilvēki vecumā no 41 līdz 55
gadiem (30,1% jeb 97 respondenti).
Informāciju par pasākumiem un attīstību Krāslavas novadā iedzīvotāji
gūst lielākoties pašvaldības informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”
un tīmekļvietnē kraslavasvestis.lv, to norādīja 70,6% jeb 226 aptaujātie.
Tika uzdots jautājums par nozīmīgākajām priekšrocībām Krāslavas
novada attīstībai, un, pēc respondentu domām, tās ir tūrisma un atpūtas
iespējas - 54,1% jeb 173 aptaujātie, kā otrā svarīgākā priekšrocība tika
atzītas dabas vērtības (par to nobalsoja 47,5% jeb 152 aptaujātie), augstu tika novērtēts arī novada kultūrvēsturiskais mantojums (44,4% jeb
142 respondenti to uzskata par nozīmīgu). Par galveno Krāslavas novada kultūrvēsturisko vērtību iedzīvotāji uzskata Grāfu Plāteru pils kompleksu (80,4% jeb 258 resp.), otrajā vietā ierindojās „Daugavas loki” ar
47% jeb 151 respondentu atbalstu.
Novada attīstībai ir svarīgi izvērtēt arī iespējamos riska faktorus. Aptaujātie iedzīvotāji uzskata, ka vislielākais risks Krāslavas novadam ir
jauniešu un darbaspējas vecuma iedzīvotāju aizplūšana (to atzīst 79,1%
jeb 254 respondenti), otrs lielākais risks ir darba vietu trūkums (tā uzskata 63,9% jeb 205 respondenti), nopietni riski ir arī ceļu infrastruktūra
un izglītības iestāžu likvidācija.
Par prioritāri veicamajiem darbiem Krāslavas novadā 2019.- 2025.
gadā atbildi sniedza aptuveni mazāk nekā puse no iedzīvotājiem jeb 187
respondents. Tika sniegti konkrēti piedāvājumi šādās jomās: ceļu un
ielu infrastruktūra, pilsētas un pagastu labiekārtošana, uzņēmējdarbība,
tūrisms, kultūra, izglītība, veselības aprūpe, transporta sistēma, drošība
u.c. Aptaujāto vidū ļoti pieprasīta ir Daugavas promenādes būvniecība.
Bet, neskatoties uz visiem darbiem, kas vēl ir veicami, 93,3% aptaujāto jūtas laimīgi, dzīvojot Krāslavas novadā, kas liecina par to, ka
Krāslavas novads turpinās attīstīties, jo šeit dzīvo cilvēki, kuri mīl un
ciena savu dzimto zemi. Kopā mēs radīsim vidi, kas sniegs gandarījumu
ikvienam, galvenais ir diskutēt, domāt un darīt!
Informāciju apkopoja
Samanta Sozvirska,
Krāslavas novada Attīstības nodaļas projektu koordinatore
(Skolēnu vasaras nodarbinātības programma)

KAPLAVAS PAGASTA PĀRVALDI
VADĪS ANATOLIJS VECELIS
16. augusta Krāslavas novada domes sēdē deputāti
skatīja jautājumu par Kaplavas pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā. Tamdēļ tika izveidota balsu skaitīšanas komisija trīs cilvēku sastāvā - Inese Hmeļnicka,
Viktors Aišpurs un Edgars Ciganovičs.
Domes sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks Kaplavas pagasta pārvaldes vadītāja amatam
izvirzīja Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāju Anatoliju
Veceli, savukārt deputāts Raimonds Kalvišs šim amatam izvirzīja Robežnieku, Indras un Piedrujas pagasta
pārvaldes vadītāju Ēriku Gabrusāni. Citas kandidatūras
vairs netika piedāvātas un deputāti nobalsoja par abu
kandidātu iekļaušanu vēlēšanu zīmēs. Vēlēšanās piedalījās visi 13 klātesošie deputāti. Balsošana ar vēlēšanu
zīmēm notika atklāti, pēc rezultātu apkopošanas balsu
skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja Inese Hmeļnicka

paziņoja, ka visas
13 zīmes ir derīgas. Par Anatoliju
Veceli nodotas 12
balsis, pret - viena.
Par Ēriku Gabrusāni nodota viena
balss, pret – 12.
Līdz ar to Kaplavas
pagasta pārvaldes
vadītāja amatā ar
12 klātesošo deputātu atbalstu ievēlēts Anatolijs Vecelis, kurš tagad vadīs Kaplavas pagasta
pārvaldi un darīs to amatu savietošanas kārtībā.
Juris Roga

KALNIEŠU SKOLA TURPINA DZĪVOT

Pēc Kalniešu pamatskolas slēgšanas cilvēki bija noraizējušies par
to, kas notiks ar mācību iestādes
ēku, vai tā tiks pamesta novārtā vai
iegūs otru dzīvi.
Pašvaldība pieņēma lēmumu pārdot šo ēku ar nosacījumu, ka
tā tiks uzturēta kārtībā un tajā tiks
izveidotas darba vietas. Pēc kāda
laika bijušās skolas ēku savā īpašumā ieguva šīs mācību iestādes absolvents, vietējais zemnieks Aleksandrs Ivanovs.
Nepagāja ne divi gadi, un bijušās
skolas telpās tika atklāta Kalniešu
Muzeja istaba. Šīs idejas autore ir
bijusī skolotāja Marina Dilba. Viņas ieceri atbalstīja ne tikai pagasta
pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne, bet arī vietējie iedzīvotāji. Marina Dilba pakāpeniski savāca prāvu vēstures priekšmetu kolekciju,
bet iedzīvotāji nesa viņai dažādus
eksponātus no saviem bēniņiem un
pieliekamajām telpām.

vēlas, lai autobuss būtu ar kondicionieri, bāru, TV ekrānu un tā
tālāk.”
Marina Dilba, prezentējot vēsturiskos materiālus, īsumā pastāstīja par katru ekspozīciju. Pirmajā
stendā ir izvietoti materiāli par
Kalniešu pagasta vēsturi no tā
pirmsākumiem līdz mūsu dienām.
Daži apmeklētāji bija izbrīnīti, kad
uzzināja, ka Indricas vārds vēstu-

Darbs, kas prasīja daudz pūļu un
pacietības, turpinājās vairāk nekā
gadu, un nesen simboliskā lentīte
tika pārgriezta. Vietējā pašvaldība
aktīvi sadarbojas ar uzņēmējiem
un zemniekiem, tāpēc muzeja istabas durvis atvēra gan pagasta
pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne, gan ēkas īpašnieks, zemnieku
saimniecības „Raudovišķi” vadītājs, Aleksandrs Ivanovs.
Aleksandrs atzinās, ka viņš jau
sen ir lolojis sapni apkopot Kalniešu pagasta vēsturi, bet tagad, kad
viņam pievienojās arī domubiedri,
viņa ideju izdevās īstenot.
Aleksandrs: „Šeit ikviens ir paveicis nozīmīgus darbus. Vieni
sakārtoja telpas, taisīja remontu,
citi atrada piemērotākās mēbeles,
savāca vēstures materiālus. Daudzi
interesanti fakti no dzimtās skolas
un pagasta vēstures mani ļoti pārsteidza. Piemēram, 50-tajos gados
ekskursijā uz Rīgu skolēni devās
automobiļa „GAZ 51” kravas kastē. Šodien, dodoties ceļojumā, visi

res grāmatās tika minēts jau 1471.
gadā.
Ne mazāk interesanta ir ekspozīcija par pagasta sakrālo mantojumu - „Indricas Sv. Jāņa Kristītāja
Romas katoļu baznīcas vēstures
materiāli”.
Īpaša vieta šajā muzeja istabā ir
veltīta izglītībai. Ekspozīcijā „Kalniešu skolas vēsture” izmantots
daudz materiālu, ko savāca vietējā
skolotāja Zoja Rukmane.
Pirmskara gados pagasta teritorijā bija vairākas skolas - divgadīgās, trīsgadīgās un sešgadīgas.
Tagad muzeja apmeklētājiem ir
pieejams 1907. gada dokuments,
kas ir adresēts Indricas Romas
katoļu baznīcas pārzinim - paziņojums par Lielindricas Tautas skolas
atvēršanu.
Izglītības tēmu turpina fotoekspozīcija „Kalniešu skolas skolotāji un skolēni”, kurā prezentētas
lielformāta fotogrāﬁjas par skolas
vēsturi no 2006. līdz 2016. gadam.
Ekspozīcijā „Atradumi, ko gla-

IZREMONTĒTA KRĀSLAVAS
SLIMNĪCAS UZŅEMŠANAS NODAĻA

Šī gada 3. septembrī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts par SIA
„Krāslavas slimnīca” uzņemšanas nodaļas atjaunošanas darbiem, ko veica
SIA „RH Būve” pēc SIA „Ceturtais stils” izstrādātas apliecinājuma kartes.
SIA „Krāslavas slimnīca” īsteno projektu „SIA „Krāslavas slimnīca”
kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana un infrastruktūras attīstība”. Tas tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta
2018. gada 23. janvāra noteikumu Nr.56 „Noteikumi par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās,
teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem,
attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” projektu iesniegumu atlases trešo
kārtu”.
Krāslavas slimnīcas uzņemšanas nodaļa remontu gaidīja visilgāk. Tagad
arī šīs nodaļas personāls strādās labos apstākļos un turpinās nodrošināt pacientiem neatliekamo palīdzību. Savukārt pacientiem būs patīkami saņemt
medicīnisko palīdzību svaigi izremontētās telpās.

bāja Kalniešu pagasta zeme” ir apskatāmi priekšmeti, kas tika atrasti
izrakumu laikā, tie ir dažādi gredzeni, monētas, medaljoni, senlaiku pogas, rotas, krustiņi un daudz
kas cits. Kara laika eksponāti izvietoti stendā „Kara laika atbalsis”.
Arī seno latgaļu darba un sadzīves priekšmetiem muzejā ir atvelēta atsevišķa vieta, taču pašlaik
apmeklētāji nevar apskatīt visus
eksponātus. Mūsu atsaucīgie vietējie iedzīvotāji atnesa tik daudz
dažādu priekšmetu, ka ir radusies
iespēja periodiski mainīt ekspozīcijas saturu.
Zīmīgs ir tas fakts, ka muzeja istabā ir izstādītas ne tikai senatnes
liecības, bet arī mūsdienu materiāli. Izstāde „Prasmīgās rokas”
sastāv no rokdarbiem, kas tapuši
darbmācības un mājturības stundu
laikā. Bet fotoekspozīcija „Kalniešu pagasta čaklākie lauksaimnieki”
ir veltīta zemkopjiem un lopkopjiem, kas mūsu dienās cītīgi strādā
savās saimniecībās.
Par cilvēkiem, kas tagad strādā Kalniešos, runāja arī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks, kas piedalījās
muzeja istabas atklāšanā: „Esmu
pārliecināts, ka šim pasākumam
būs turpinājums, un muzeja telpas
tiks papildinātas ar vēsturiskajiem
dokumentiem, fotogrāﬁjām un
priekšmetiem. Priecē tas, ka pagastā dzīvo daudz nevienaldzīgu
un mērķtiecīgu cilvēku, kas cenšas
īstenot savas ieceres.”
Īpaši aizkustinoša muzeja telpas
atklāšanas ceremonija bija kādreizējiem skolas audzēkņiem un
skolotājiem, kas nostrādāja šajās
sienās daudzus gadus. Tagad viņi
ar gandarījumu apzinās, ka šī ēka
nav pamesta novārtā, bet tieši otrādi – vairākas telpas ir atjaunotas. Un galvenais – uz šejieni pēc
jaunas informācijas nāks cilvēki,
un tas nozīmē, ka skola Kalniešos
turpinās dzīvot.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Iedzīvotāji veido savu vidi
IZVALTĀ TIKA IZVEIDOTI DIVI
PLUDMALES VOLEJBOLA LAUKUMI

Biedrība „ATTĪSTĪBAI” veiksmīgi piedalījās projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi
2018” un izveidoja divus pludmales volejbola laukumus Izvaltā,
Saules ielā 1.
Realizējot projektu, pilnveidota
sporta vide, sakopta sabiedriski
pieejama teritorija, dažādotas iespējas aktīvai un pilnvērtīgai brīvā
laika izmantošanai. Tika sakopta
teritorija – aizbērtas, izlīdzinātas
bedres, uzbērtas tīras smiltis, iesēts zālājs, iegādāts un uzstādīts
volejbola laukumu aprīkojums.
Izveidotie divi pludmales volejbola laukumi nodrošinās ikdienā
kvalitatīvus un regulārus treniņus
lielam skaitam sportot gribētāju

Izvaltā, un būs iespējams organizēt pludmales volejbola sacensības/turnīrus.
Pirmās sacensības jau notikušas

- pludmales volejbola turnīru organizēja biedrība „ATTĪSTĪBAI”.
Avots: http://attistibai.blogspot.
com

ŪDRĪŠU PAGASTĀ
TIKA REALIZĒTS
VĒL VIENS PROJEKTS

Augustā Ūdrīšu pagastā tika realizēts vēl viens Krāslavas novada domes ﬁnansētais projekts - „Dekoratīvās dobes ierīkošana un teritorijas
pie Ūdrīšu pagasta Augstkalnes feldšeru vecmāšu punkta labiekārtošana”, kas guva atbalstu projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi”.
Augstkalnes ciemata aktīvistiem bija liela vēlēšanās labiekārtot vēl
vienu vietu savā ciematā, izveidojot tajā metāla ﬁgūru (putnu) ansambli
un labiekārtojot puķu dobi. Putnu ﬁgūru kompozīcija (stārķi) simbolizē
veselību, bagātību un labklājību ģimenēs, tieši tādēļ kompozīcijai tika
izvēlēta vieta pie Augstkalnes feldšeru vecmāšu punkta. Minētā pagasta iestāde atrodas blakus valsts nozīmes ceļam (P62 Krāslava-AglonaPreiļi), pa kuru ikdienā pārvietojas ne tikai pagasta iedzīvotāji, bet arī
novadu apmeklējošie tūristi un vienkārši garāmbraucēji. Kopīgiem spēkiem realizējot projektu, šī vieta kļuva vēl skaistāka, nekā bija līdz šim.
Paldies par paveikto darbu visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā!

ROBEŽNIEKOS LABIEKĀRTOTA
CIEMATA TERITORIJA
Jau daudzus gadus Robežnieku
pagasta iedzīvotāji aktīvi piedalās projektu konkursā „Iedzīvotāji
veido savu vidi”. Tā kā vasaras
periodā Robežnieku pagastu apmeklē daudz tūristu, brauc radinieki, tad par galveno projekta uzdevumu kļūst estētiski noformēta
ciemata teritorija.
Arī šogad tika uzrakstīts un sekmīgi realizēts projekts „Desmit
radošas nodarbības „Mēs viena
ģimene uz planētas ZEME””.

Projekta laikā skolēni kopā ar
savu ģimeni, kaimiņiem savāca
sadzīves atkritumus, kopā ar vizuālās mākslas skolotāju izveidoja skices, pēc kurām tika krāsots,
izgriezts, līmēts, veidots, modelēts, locīts.
Katram darba kolektīvam bija
savas individuālās radošās idejas.
Skolotājas un mammas Rutas Ivanovas vadībā tapa žirafe un varde,
kas visiem ļoti iepatikās. Fotogrāfu lielu interesi piesaistīja kaķu

ģimene, kas tapa Antras Kalvišas
vadībā. Interneta vidē visvairāk
fotogrāﬁju ir ievietots tieši ar kaķu
ģimeni.
Par Robežnieku iedzīvotāju
viesmīlību liecina kaﬁjas servīze
no Leontīnes Šakalovas komandas pie ciemata veikala. Ūdens
tēmu izvēlējās skolotāja Valentīna Dzalbe un kopā ar bērnu vecākiem Jekaterinu Mančinsku un
Olgu Karpovu izveidoja divas
akas. Skolotājas Ludmila Boločko un Lilija Paceviča ar savām
komandām izvēlējās dzīvnieku
tēmu, kā rezultātā radās gliemezis, bruņurupucis un tārps.Cita
komanda pievērsās komēdijﬁlmas
tēmai un datoranimācijā izveidoja
„minjonu”. Gatavos modeļus ar
pieaugušo palīdzību, saskaņojot ar
pagasta pārvaldi, uzstādīja Robežnieku ciematā. Pēc projekta realizācijas Robežnieku ciemats kļuva
vēl interesantāks un sakoptāks.
Aicinām visus ciemos!
Maija Šemele,
projekta koordinatore

Sandra Djatkoviča,
projekta koordinatore

IZVALTĀ ATJAUNOTS
DEJU LAUKUMS

Nereģistrētās iedzīvotāju grupas „ŠALTUPE” aktīvistiem bija liela
vēlēšanās labiekārtot estrādes teritoriju un aprīkojumu, tā atvieglojot
dejotājiem uzstāšanos un vairojot dejotprieku. Tika iegādāts deju grīdas aprīkojuma komplekts. Ir notikusi pirmā aprīkojuma montāža (deju
grīda mobila/pārvietojama, izmantojama gan brīvdabas, gan iekštelpu
pasākumos Izvaltā). Kārtējais deju kopas mēģinājums pārvērtās par svinīgu notikumu. Šaltupieši uzģērba savus goda tērpus un iedejoja jauno
deju grīdu ar jaunu deju.

AUGSTKALNES CIEMATĀ TIKA IERĪKOTA
DAUDZFUNKCIONĀLĀ DOBE

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros tika
realizēts Krāslavas novada domes
ﬁnansētais projekts „Dekoratīvās,
daudzfunkcionālās dobes - kompozīcijas ierīkošana Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciematā”, ko
saviem spēkiem īstenoja Ūdrīšu
pagasta Augstkalnes ciemata iedzīvotāji. Projekta īstenošanā aktīvi līdzdarbojās arī Ūdrīšu pagasta pārvaldes darbinieki.
Saskaņā ar projektu tika labiekārtota kompozīcijas izveidošanai
izvēlētā vieta ciematā, noteikts
darbības plāns, konkrētās darbības. Dobes izveidošanā galvenokārt darbojās pieaugušie, bet bērni
savu iespēju robežās palīdzēja vecākiem.
Piekalnīte ar jaunizveidoto
kompozīciju ceļa malā kļuva vizuāli pievilcīgāka, tā ir daudzfunkcionāla, jo sezonāli grozos
varēs iestādīt puķes, bet svētku

reizēs (piem. 18. novembri u.c.
svētkos) dekoratīvos grozus varēs izmantot dažādu kompozīciju
izveidē. Pie šīs kompozīcijas pēc
vēlēšanās varēs arī fotografēties,
kas tika arī piedāvāts pagasta iedzīvotājiem un ciemiņiem pilngadības svētkos, kas notika 2018.
gada 10. augustā. Īstenojot šo projektu, pozitīvās emocijas un darba
iemaņas ieguva visi projekta īs-

tenotāji, jo darbs ritēja spraigi un
vēlamais rezultāts tika sasniegts.
Paldies par paveikto darbu visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā!
Inita Gončarova,
projekta „Dekoratīvās, daudzfunkcionālās dobes - kompozīcijas ierīkošana Ūdrīšu pagasta
Augstkalnes ciematā”
koordinatore

Paldies par paveikto darbu visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā!
Paldies par piešķirto ﬁnansējumu Krāslavas novada domei un par līdzﬁnansējumu - Izvaltas pagasta pārvaldei.
Svetlana Stivriņa,
koordinatore
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izglītība

27. augustā rītā Krāslavas novada pedagogu ikgadējā augusta
konferencē Varavīksnes vidusskolā pulcējās šā aroda pārstāvji un
aicinātie ciemiņi.
Uzrunājot kolēģus, Krāslavas
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne sacīja: „Prieks
redzēt visus šajā zālē, bet lielākais
prieks laikam ir par to, ka visi ir
smaidoši, enerģiski un apņēmības
pārpilni sākt jauno 2018./2019.
mācību gadu!”
Pirmajiem vārds pasākuma atklāšanā tika dots pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadītājas
vietniecei Jeļenai Vorošilovai un
divām jaukām pirmklasniecēm Melānijai un Valērijai, kuras sveica
pedagogus ar dziesmu.
Novada pedagogu saimi ar jaunā mācību gada sākumu apsveica
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs,
kurš no Eduarda Rozenštrauha
dziesmas „Vecās likteņdzirnas”
atminējās vārdus: „Gadi skrien kā
stirnas…” No zāles atskanēja: „Un
nenāk atpakaļ!”
„Laba piebilde,” pēc vispārējas
smieklu šalts turpināja V. Moisejs.
„Šķiet, pavisam nesen biju šeit,
sākot iepriekšējo mācību gadu, un

atkal esam pulcējušies, lai ﬁksētu
situāciju jau šī mācību gada priekšvakarā. Pašvaldības galvenais uzdevums ir nodrošināt pienācīgu
mācību bāzi un vidi. Šogad varam
lepoties, jo jaunajam peldbaseinam un sporta zālei klāt nācis jauns moderns stadions mūsu pilsētas
centrā, kuru varēs izmantot mācību procesā gan pilsētas, gan treniņu un sacensību laikā arī visu citu
novada skolu audzēkņi. Arī skolas
tiek uzturētas pienācīgā kārtībā,
protams, svarīgi arī aprīkot mācību kabinetus atbilstoši mūsdienu
prasībām, kas arī pakāpeniski tiek
nodrošināts.
Mūsu valstī notiek reformas izglītības jomā, tās rada zināmu saspringumu, jo jebkuras pārmaiņas
ierastajā lietu kārtībā rada diskomfortu. Arī mūsu novadā nevarēs
iztikt bez pārmaiņām, ņemot vērā
pašreizējo situāciju, tās varētu sākties ar 2020. gada 1. septembri.
Novēlu izturību un optimismu šo
izaicinājumu priekšā, kā arī adekvātas zināšanas jūsu skolēniem
pret to, kādu darbu jūs ikdienā ieguldāt. Veiksmīgu jauno mācību
gadu!”
Pedagogi noskaņojās darbam,
jo tūlīt pat vārds tika dots Valsts

Esi vesels Krāslavas novadā
ESAM AKTĪVI KOPĀ!

Biedrība „SPORTISTS” sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros no 20.
augusta līdz 24. augustam rīkoja dienas nometni „Esam aktīvi kopā”,
kurā piedalījās 27 Krāslavas novada bērni.

Nometnes mērķis bija izglītot, aizraut un motivēt bērnus vecumā no 8
līdz 14 gadiem būt aktīviem un apzināties veselīga dzīvesveida nozīmi
ﬁziskās un emocionālās labsajūtas radīšanā un uzturēšanā.
Nometnes laikā bērni neformālā vidē guva zināšanas un praktiskās iemaņas saistībā ar veselību veicinošām un slimību proﬁlakses darbībām,
kā arī katru dienu sāka ar rīta vingrošanu, tādējādi uzskatāmi novērojot,
kā mainās viņu labsajūta.
Katru dienu nometnes „Esam aktīvi kopā!” dalībnieki apguva jaunas sporta aktivitātes, jautrās stafetes, spēles, kustību rotaļas, foto orientēšanos pils parkā. Ar lielu interesi bērni paši gatavoja veselīgu ēdienu, ko vēlāk ar prieku nogaršoja.
Kvaliﬁcēti speciālisti stāstīja par veselīgu dzīvesveidu, garīgo veselību
un tās sekmēšanu.
Nometnes dalībniekiem tika radītas iespējas gan sadarboties komandās, gan izpausties individuāli. Lai bērni uzlabotu savas komunikācijas
prasmes un mācītos sastrādāties, tika izveidotas piecas komandas, un
nometnes laikā vairāki uzdevumi bija jāpilda kopā. Bērni apmeklēja
Krāslavas muzeju un ar interesi klausījās gida stāstījumā par Krāslavas
novada vēsturi, kā arī aizrautīgi aplūkoja Latvijas simtgadei veltīto izstādi.
Nometnes laikā tika rīkoti divi pārgājieni, viens no tiem uz Sporta
atrakciju parku „Starp debesīm un zemi”, kur bērni apguva jaunas prasmes un mācījās pārvarēt bailes no augstuma.
Redzot bērnu smaidus un vēlmi darboties, varēja secināt, ka nometnē
pavadītās dienas sagādāja daudz jauku brīžu, jaunus draugus, iemaņas
un prasmes sadarboties komandā.
Ilona Vanaga,
biedrība „SPORTISTS”

NEBAIDĪTIES KĻŪDĪTIES!

izglītības satura centra pārstāvei
un projekta „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
vadītājai Lienei Voroņenko, kura
Krāslavā bija pirmoreiz un jutās
patīkami pārsteigta par krāslaviešu
viesmīlību. Viņa mēģināja pastāstīt
par projektu „cilvēku valodā”, un
viņai izdevās noturēt auditorijas
uzmanību. Noslēgumā viņa aicināja skolotājus nebaidīties kļūdīties,
kā arī novēlēja: „Esiet pedagogi un
lepojieties ar sevi!”
Savukārt SIA „Aģentūra VB
Plus” projektu vadītājs Gatis Purmalis un valdes locekle Ināra Vāka
iepazīstināja ar svarīgu projektu 4.
klašu skolēniem „Velosipēdu vadītāju izglītošana un eksaminācija
skolās”. Lielākajai daļai 4. klašu
skolēnu šajā gadā ir 10 gadu, un
likumdevējs šiem bērniem ir atļāvis no 10 gadu vecuma piedalīties
patstāvīgi ceļu satiksmē. Tālab
projektā ir izstrādāts mācību un
metodiskais līdzeklis sākumskolai, kas izveidots gan krieviski, gan
latviski, kurā izskatītas svarīgākās
tēmas, kas vajadzīgas bērniem.
Tos gan saņems tās skolas, kas noslēgs līgumu ar CSDD un pieprasīs
tādu materiālu skaitu, kas nepieciešams. Otrs svarīgs jauninājums

– bērns varēs nokārtot velosipēda
vadītāja eksāmenu savā skolā bez
CSDD pārstāvja klātbūtnes. Arī tas
attiecas uz skolām, kuras būs noslēgušas līgumu ar CSDD. Plašāka
informācija: http://berniem.csdd.
lv. Gada beigās plānots apbalvot
40 labākos skolotājus.
Turpinājumā Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmijas pārstāves Lauma Pūķe un
Baiba Valdmane iepazīstināja ar
Vislatvijas skolēnu projektu „Esi
Līderis!”.
Tālāk jau „Latvijas Zinātnes centru apvienības” (ZINOO) pārstāvis
Emīls Lukjanskis iepazīstināja

skolotājus ar ZINOO nodarbību
piedāvājumu Eiropas Savienības
fondu un Latvijas simtgades projektu ietvaros un novadīja demo
nodarbību no „Tehniskās jaunrades dienu” programmas dabaszinātņu jomas pedagogiem.
Pēcpusdienā sanāksmē tikās
izglītības iestāžu vadītāji un vietnieki, kurā aktualitātes pārrunāja
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Notika arī pedagogu mācību jomu koordinatoru
un mācību priekšmetu pedagogu
sanāksmes.
Juris Roga,
autora foto

SPORTOT PRIEKS

No 20. līdz 31. augustam Krāslavas Sporta skolā un renovētajā Grāfu Plāteru parka stadionā norisinājās
nometnes „Sportot prieks” otrā daļa,
kurā piedalījās piecdesmit pieci
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.
Nometnes laikā bērni ne tikai nodarbojās ar sev tīkamajiem sporta veidiem, bet arī piedalījās citās interesantās aktivitātēs, kā arī baudīja garšīgu ēdienu
kafejnīcā „Mārīte”. Pēc treniņiem, lekcijās un nodarbībās audzēkņi guva jaunas zināšanas un prasmes, kā
arī atkārtoja jau zināmas lietas. Paldies lektoriem, ar
kuriem jau ir izveidojusies cieša sadarbība un kuri neatteica padalīties ar savām zināšanām. Veselīgu ēdienu
pagatavot jaunajiem sportistiem mācīja Iveta Balule,
bet par sportistu uzturu un tā nozīmi runāja Edgars
Gribs. Par sporta psiholoģiju stāstīja Inta Gribule, bet

par medicīnas jautājumiem sporta un ikdienas dzīvē
- Anna Naidenoka. Nometnē viesojās Eiropas čempions un rekordists šķēpa mešanā – Dmitrijs Silovs, kurš
bērnus iepazīstināja ar Latvijas paralimpisko komandu un stāstīja par ikdienas treniņu nozīmi sportista un
katra cilvēka dzīvē.
Nākamā šīs nometnes daļa Krāslavā notiks oktobrī,
skolnieku brīvdienu laikā.
Nometni „Sportot prieks” organizēja biedrība
„Basketbola klubs „Krāslava””. Paldies sadarbības
partneriem: Krāslavas novada domei, SIA „LEKON”, SIA „IVIKS” un Krāslavas Sporta skolai.
Tiekamies sporta laukumos!
Raitis Timma, basketbola treneris

KUSTIES, BAUDI, SAPŅO!
Biedrība „Pīlādzītis klubs”, pateicoties
sadarbībai ar Krāslavas novada domi ESF
projektā Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei Krāslavas novadā”, rīkoja dienas nometni „Kusties, baudi,
sapņo!” no 9. jūlija līdz 13. jūlijam, kurā
piedalījās 30 Krāslavas novada bērni vecumā no 6 līdz 11 gadiem.
Nometnes mērķis bija vienkāršā, saprotamā un interaktīvā veidā izglītot 6-11 gadus vecus bērnus par
veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi uz viņu veselību,
akcentējot ﬁzisko aktivitāšu, veselīga uztura un primārās proﬁlakses lomu cilvēka veselībā, to ietekmi
uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī garīgās veselības nozīmi. Nometnes laikā bērni guva iespēju
apgūt zināšanas neformālā vidē par veselību veicinošām un slimību proﬁlakses darbībām, kā arī ieguva
prasmes veselīgam dzīvesveidam ilgtermiņā. Katru
dienu bērni sāka ar rīta vingrošanu, piedalījās sporta
stafetēs, gāja pārgājienos, spēlēja kustību rotaļas, vizinājās ar skrejriteņiem. Bērni apguva prasmes veselīgo brokastu pagatavošanā, izmantojot auzu pārslu
putraimus, augļus, dārzeņus u.c. Veselīgās pusdienas
maltītes tika noturētas kafejnīcā „Mārīte”.

Papildus sporta aktivitātēm nometnes pedagogi
organizēja dalībniekiem izglītojošās nodarbības par
drošu dzīvesveidu vasarā un auzu putras nozīmi augošā bērna sirds un asinsvadu veselībai. Nometnē
bērni guva sadarbības prasmes, grupās strādājot pie
nometnes logo un devīzes. Nometnes noslēgumā tika
svinēta vienas no dalībniecēm dzimšanas diena. Nometnes gaitā bērni tika iepazīstināti gan ar iespējām
aktīvi atpūsties un sportot tuvākajā Krāslavas dabā
un apkārtnē - mežā pie skatu torņa, laukumā uz skatu
kalna, Krāslavas parkā, gan ar Krāslavas āra sporta
objektiem - jauno stadionu, sporta trenažieru laukumu, sporta laukumiem parkā. Pēc aptaujās sniegtajām atbildēm var secināt, ka bērniem patika nometnē
gūtā pieredze, viņi apguva jaunas iemaņas un vēlas
arī nākamgad piedalīties vasaras sporta nometnē.
Paldies visiem bērniem un viņu vecākiem par aktīvu dalību, pedagogiem Ilonai Eisakai un Zinaīdai
Bernātei par idejām un labu darbu, Krāslavas novada
Centrālajai bibliotēkai par sadarbību, viesmīlību un
ērtajām telpām, kafejnīcai „Mārīte” par garšīgajām
pusdienām, Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties šajā projektā! Uz tikšanos nākamgad!
Jeļena Vorošilova,
nometnes vadītāja
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Seniora sleja

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI
„Senioru skolā” noslēdzies vasaras semestris. Laikā no aprīļa
beigām līdz augusta vidum seniori
regulāri tikās ceturtdienās, lai kopīgi pavadītu divas stundas draugu
kompānijā, uzzinātu kaut ko jaunu,
pārrunātu svaigākos notikumus,
sajustu savu piederību domubiedriem. Galvenokārt šīs tikšanās notika pastaigu ekskursiju formātā
mūsu mājīgajā pilsētā, bet bija arī
izbraukumi uz tālākām vietām.
Turpinot ekskursiju ciklu par
Krāslavas pilsētas veidola veidošanās vēsturi, tika organizētas
ekskursijas, izstaigājot vēsturisko
centru. Rīgas, Brīvības, Tirgus un
citu ielu apbūves hronoloģija stāsta par to, ka pilsēta dažādos laikos attīstījās
nevienmērīgi, bija straujas
izaugsmes posmi, bet bija
arī bēdīgi pagrimuma laiki.
Pilnvērtīgāku
priekšstatu
par pilsētas svarīgāko arhitektūras objektu celtniecību
deva Krāslavas Romas katoļu baznīcas apmeklējums.
Šīs ekskursijas laikā „Senioru skolas” studentiem
radās iespēja vairāk uzzināt
par baznīcas ēkas būvniecības un interjera veidošanas
apstākļiem, par Sv. Donata
relikvijām, kā arī par gaidāmo Romas pāvesta Franciska vizīti Latvijā. „Senioru skolas”
organizatori un studenti ir pateicīgi vikāram Rodionam Doļam par
līdzdalību ekskursijā un interesanto stāstījumu!
Izmantojot iespēju, seniori iepazinās ar spēlﬁlmas „Pilsēta pie
upes” veidošanas procesu, kuras
ﬁlmēšana dažas nedēļas notika
Krāslavā. Daži „Senioru skolas”
studenti apmeklēja ﬁlmēšanas laukumu Daugavas krastā, daži uzzi-

nāja daudz interesanta no sarunas
ar kino vēsturnieku un ekspertu
Bruno Aščuku. Pateicamies par
iespēju pieskarties brīnumainajai
kino pasaulei!
Par spilgtāko vasaras semestra
notikumu var uzskatīt izbraukuma ekskursiju uz koka skulptūru
kompleksu „Kristus karaļa kalns”
Aglonā. Stāsts par apbrīnojamiem
cilvēkiem, kuri izveidoja šo parku,
izraisa cieņu. Seniorus iepriecināja
nebeidzama skulptūru virkne, ziedu un ziedošu dekoratīvo augu un
krūmu kompozīcijas, kuras veido
tematiskas grupas, kas ir saistītas
ar Bībeles sižetu motīviem. Neska-

toties uz ļoti karsto laiku, seniori
guva daudz estētisku iespaidu un
lieliski atpūtās.
Pašlaik „Senioru skolā” vēl ir
brīvlaiks, nodarbības atsāksies
13. septembrī. Lekcijas un praktiskās nodarbības joprojām notiks
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā. Organizatori ir sagatavojuši vairākas jaunas nodarbību
tēmas, ieplānotas tikšanas ar dažādiem speciālistiem. Piemēram, 22.
septembrī (sestdienā) plkst. 13.00
notiks tikšanās ar kūrorta rehabilitācijas centra „Jaunķemeri” ergoterapeiti Sabīni Mikulāni.
„Senioru skola” - bezmaksas neformālās izglītības kurss
pensijas vecuma iedzīvotājiem. Lai uzzinātu vairāk
par pasākumiem „Senioru
skolā”, sekojiet mūsu informatīvajai lapai sociālajā tīklā - https://www.facebook.com/senioruskola/.
Piedalīties nodarbībās
var jebkurš seniors, kas ir
vecāks par 60 gadiem, iepriekš piezvanot pa telefonu 29412116.

jauniešu lietas
VĀCU JAUNIEŠI SAKOPJ EBREJU KAPUS KRĀSLAVĀ

Vācu biedrība „LoT” jau vairāk
nekā 10 gadus ir iesaistījusies brīvprātīgajā darbā, piesaistot jauniešus un
sakārtojot ebreju kapsētas visā Latvijā.
Šogad divu nedēļu ilgās darba nometnes vieta ir Krāslava.
Krāslavas ebreju kapu uzkopšanā
no 7. līdz 16. augustam darbojās septiņpadsmit jaunieši, galvenokārt no
Vācijas, pa vienam no Itālijas un Vjetnamas, pirmajās dienās ar jauniešiem
līdzdarbojās arī Krāslavas novada jaunatnes lietu koordinatore. Tika novākti
krūmu „džungļi”, pacelti un nostiprināti neskaitāmi nogāztie pieminekļi,
lai varētu dokumentēt un arī iztulkot
datus par apbedītajiem cilvēkiem. Viens no interesantākajiem atradumiem līdz šim ir puse no dzirnakmens, kas
ir kādreiz izmantots kapakmens vietā. Grupas vadītājs
Klaus Rex uzskata, ka darbu apjoms ir pārāk liels, lai visus darbus varētu pabeigt vienā gadā un tos, iespējams,
vajadzētu turpināt arī nākamgad.
Ikdienā tehnisko atbalstu darbu veikšanai nodrošināja pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K”. Krāslavas
novada pašvaldība un tās iestādes atbalsta šo aktivitāti,
nodrošinot naktsmītnes Krāslavas Valsts ģimnāzijas internātā un kopā ar Attīstības nodaļā vasaras praksē esošajām jaunietēm Elīnu Miglāni un Samantu Miglāni risinot
organizatoriskus jautājumus. Krāslavas novada Tūrisma

informācijas centrs un Vēstures un mākslas muzejs jauniešus iepazīstināja ar Krāslavas pils kompleksa, vietējās
ebreju kopienas un novada vēsturi.
Saskaņā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja datiem Krāslavas ebreju kopiena dibināta jau 1764. gadā.
Ebreju skaits pirms Otrā pasaules kara, 1935. gadā, bija
33,7% no pilsētas iedzīvotājiem, pilsētā darbojās divas
sinagogas un divi lūgšanu nami, tika uzcelta ebreju skola.
Jebkurš krāslavietis varēja iesaistīties kapu sakopšanas
darbos. Darbu noslēguma pasākums, uz kuru bija aicināta arī ebreju kopienas Rīgā, kā arī Izraēlas un Vācijas
vēstniecību pārstāvji, notika 16. augustā.
Ināra Dzalbe, aktivitātes koordinatore Krāslavā,
Attīstības nodaļas vadītāja,
foto no projekta arhīva

svētki un jubilejas

LAI VISS IZDODAS!

Izvaltas pagasta
deju kopā „Rudņa” ir
astoņi dejotāji pāri,
un jau trešo gadu
pēc kārtas kolektīvs
gatavo pārsteigumu
kādam no tiem saviem jauniešiem, kuri
ir ieskatījušies viens
otrā un dibina ģimeni. Šoreiz deju kopas
„Rudņa” kolektīvs
sveica Modri Japiņu
un Sarmīti Punculi.
Pāris laulājās šī gada
25. augustā Izvaltas
Sv. Miķeļa erceņģeļa
Romas katoļu baznīcā.

„Deju kopu „Rudņa”
vadu 32 gadus, pēdējos gados kolektīvs ik
pa laikam izjūt dejotāju
trūkumu,” stāsta „Rudņas” vadītāja Ligita Pelnika. „Tādos gadījumos,
ja kāds dejotājs aiziet no kolektīva, pārējie cenšas sameklēt citu vietā. Modri pie mums aptuveni pirms gada atveda Sarmīte. Viņi abi ir
izvaltieši, abi pabeiguši Izvaltas pamatskolu, abi dejojuši skolas deju
kolektīvā kopš 1. klases. Par Sarmīti es varētu stāstīt ļoti daudz - viņa
ir „Rudņas” dvēselīte jau 13 gadus - vienmēr smaidīga, vienmēr jautra
un ļoti izpalīdzīga.
XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos kolektīvs
„Rudņa” skatītājus priecēja, dejojot jaunajos tautas tērpos, pie kuriem
tikām, pateicoties ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) atbalstu īstenotajam Krāslavas novada domes projektam
„Tērpu iegāde Krāslavas novada Izvaltas pagasta jauniešu deju kolektīvam „Rudņa””. Tad, lūk, tieši Sarmīte bija tā, kura uzņēmās visu darbu,
lai šis projekts tiktu realizēts – veica gan iedzīvotāju aptaujas, gan cenu
aptaujas, gan rakstīja projektu utt. Dejā Sarmīte ir izaugusi līdz solistei,
ļoti atraktīva lomu dejās un nekad nav kaprīza - dejo ar jebkuru no kolektīva, bet uzticīga ir tikai vienam.
Modris ātri un viegli iekļāvās mūsu kolektīvā, es domāju, ka te ir liels
Sarmītes nopelns – viņa māk iedrošināt, pārliecināt un atbalstīt. Viņas
jaunajam deju partnerim šī ir pirmā sezona mūsu kolektīvā, bet Modris
lieliski tiek galā. Modris nāk no daudzbērnu ģimenes, ļoti rūpējas par
tuviniekiem un vispār lielu lomu piešķir ģimenei. Viņš ir apsolījis palikt
kolektīvā pastāvīgi, un mēs par to ļoti priecājamies, jo tas mums visiem
ļaus turpināt pilnveidoties, piedalīties nākamajos dziesmu un deju svētkos. Kolektīvā ir plašs vecuma spektrs - vecākajam dejotājam tuvu 50,
jaunākais mācās 9. klasē, un visiem jādejo labā līmenī, neskrienot pa
priekšu un neatpaliekot. Bez labas atmosfēras un savstarpējas sadarbības to grūti būtu panākt. Tā kā ne visi kolektīva dalībnieki dzīvo uz
vietas, tad arī mēģinājumi ir retāki. Bet intensīvāki - sestdienās Izvaltas
pamatskolas zālē dejojam 2-3 stundas, līdz spēki galā.”
Abi jaunieši ir savas dzimtenes patrioti. Vidusskolas izglītību Sarmīte ieguva Daugavpils Valsts ģimnāzijā, pēc tam studēja Daugavpils
Universitātē juristos, kur ieguva bakalaura grādu, maģistra grādu - Rēzeknē, darba pieredzi profesijā ieguva Daugavpilī, bet šobrīd strādā
Krāslavas novada domes Administratīvajā nodaļā kā juriskonsulte.
Viņa nealkst doties uz Rīgu vai ārzemēm, Sarmīti velk uz laukiem, lai
gan dzīvo Krāslavā. Viņa sapņo par savu uzņēmējdarbību - lauku tūrismu. Ar deju kolektīvu Latvija izbraukāta krustu šķērsu – Liepāja, Ērgļi,
Alūksne, Jelgava, Rīga un daudzas citas pilsētas, kur arī dzimusi ideja
par lauku tūrismu.
Sarmīte ir pārliecināta katoliete, dzied baznīcas korī. Arī viņas izredzētais ir ticīgs cilvēks, tāpēc nebija divu domu, kā reģistrēt attiecības.
Kad pieteiksies bērni, droši vien ar dejošanu būs jāpiebremzē, bet Sarmīte apgalvo, ka dejos vēl ilgus, ilgus gadus. Jo dejo savam priekam,
tā ir kā dzirkstele, kas sirdī deg. Viņas liels hobijs ir arī puķu dobes un
kūku cepšana.
Modris ir septītais un jaunākais bērns savu vecāku ģimenē. Pēc Izvaltas pamatskolas mācījās Višķu tehnikumā, kur apguva lauksaimniecības
tehnikas mehāniķa specialitāti. Pēc studijām izmantoja piedāvājumu
strādāt Dānijā kādā lopu fermā. Uz Dāniju Modris brauca periodiski,
bet viņu ļoti vilka atpakaļ uz Latviju. Atradis Rīgā automehāniķa un šofera darbu, nolēma palikt dzimtenē. Lielpilsētas dzīve arī viņam nešķita
pievilcīga, un šobrīd Modris dzīvo Krāslavā un strādā kokapstrādes uzņēmumā „Varpa” par darbu rīkotāju.
Jaunieša liels hobijs ir tehnika, un ar to saistīti darbi, piemēram, zālāja pļaušana un dzīvesvides uzturēšana pienācīgā kārtībā. Savām rokām
rūpējas par automašīnu „Žiguli”, kas gan nav Jāņu nakts krāsā, kādu
sapņoja nopirkt…
Lai arī Modris un Sarmīte būtībā ir pazīstami kopš skolas laika, gadiem ritot, atmiņas padzisušas un iepazinušies no jauna. Kā? Pirms
kāda laika sociālajos tīklos. Tajos viņa arī uzrunāja Modri pievienoties
deju kolektīvam, viņš gan uzreiz nepiekrita un ilgi domāja. Doma dibināt ģimeni piezagās, kad jau abi dejojuši „Rudņā”. Bez dejas, abiem ir
vēl viena kopīga aizraušanās - apceļot Latviju.
Juris Roga,
foto no kolektīva vadītājas arhīva
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DMITRIJS SILOVS KĻŪST PAR EIROPAS
ČEMPIONU ŠĶĒPA MEŠANĀ

AIVIS PLOCIŅŠ
EIROPĀ IZCĪNA SUDRABU

Latvijas paraolimpietis krāslavietis Dmitrijs Silovs augustā Eiropas čempionātā vieglatlētikā triumfēja šķēpa mešanas sacensībās.
Silovs, startējot sacensībās medicīnas grupā F37/
F38, savā labākajā mēģinājumā šķēpu raidīja 51,54
metru tālumā, kas F38 klasē ir jauns Eiropas rekords.
Sudrabu ar 47,12 metriem izcīnīja ukrainis Oleksandrs Dorošenko, bet bronzu ar
43,62 metriem guva polis Lukašs Čarneckis.
Sacensībās
piedalījās
astoņi
sportisti.
Silovs par Eiropas čempionu šķēpa mešanā kļuva
arī 2014. un 2016. gadā.
Eiropas čempionātā piedalījās vairāk nekā 650 sportisti no 30 valstīm.

No 9. līdz 12. augustam Francijā norisinājās Eiropas čempionāts klasiskajā spiešanā guļus, kurā Latvijas izlases
sastāvā startēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases audzēknis Aivis Plociņš.
Sacensībās kopumā startēja 341 dalībnieks: 219 vīrieši
un 132 sievietes. Tika pārstāvētas 27 valstis, Latvijas komandā bija četri sportisti, viņiem šīs sacensības izrādījās
veiksmīgas, jo tika izcīnītas medaļas un augstas vietas.
Mūsu Aivis Plociņš, kuru ﬁnansiāli atbalstīja Krāslavas novada pašvaldība, smagā cīņā ar
Eiropas labākajiem sportistiem, pievārējot 130 kilogramu, izcīnīja Eiropas jauniešu sudrabu
(svara kategorijā līdz 74 kg). Lai gan viņam neizdevās pārspēt Krievijas sportista rezultātu
(137,5 kg), Aivis ir ļoti priecīgs arī par sudraba medaļu, kas ir pirmā karjerā šāda augsta līmeņa sacensībās.

SĀKUSIES PIETEIKŠANĀS UZ TEĀTRA PULCIŅA JAUNO SEZONU

Ja jūs esat 4-7-gadīgo bērnu vecāki
un vēlaties, lai jūsu bērns apmeklē teātra pulciņu - būsiet gaidīti Jeļenas Vorošilovas teātra pulciņā!
Arī paši mazākie bērni var uzstāties
uz skatuves un tēlot dažādus personāžus. Mākslinieciskais vārds veido bērnos literāro gaumi, attīsta tēlaino domāšanu, radošo fantāziju. Uzstāšanās
pasākumos, koncertos audzina bērnu
gribas sfēru. Bet inscenējamo pasaku
tikumiskās idejas veido priekšstatus
par labo un ļauno.
Teātra pulciņš darbojas jau kopš

1995. gada. Pulciņā bērni attīsta savus
talantus, mācās uzstāties uz skatuves,
tēlot personāžus, izteiksmīgi kustēties,
dejot un dziedāt, deklamēt prozu un
dzeju. Katru gadu teātra pulciņš sagatavo izrādes, kuras apmeklē bērnudārza audzēkņi un vecāki.
Pulciņu vada Jeļena Vorošilova
(14.09.2017., pedagoga privātprakses
sertiﬁkāts Nr. 17-176) pēc interešu
izglītības programmas „Sižeta lomu
rotaļas” bērniem vecumā no 4 līdz
7 gadiem (Krāslavas novada domes
04.12.2017. interešu izglītības prog-

rammas licence Nr. 2).
Pulciņa adrese: bērnudārzs „Pīlādzītis”, Aronsona iela 1, Krāslava.
Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, dienas otrajā pusē, nodarbību ilgums līdz
30-40 min. Darbs tiek organizēts grupās, apakšgrupās un individuāli.
Lai pierakstītu bērnu pulciņā, vecākiem ir nepieciešams aizpildīt iesniegumu. Sazinieties ar pulciņa vadītāju
Jeļenu Vorošilovu pa tālruni 28371980
vai rakstiet uz e-pastu: elena.vorosilova@inbox.lv!

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS PIEDĀVĀ

PIETEIKŠANĀS PULCIŅOS 2018.2019.mācību gadam līdz 14. septembrim
(no plkst.9.00 līdz 17.00) Krāslavas BJC,
aizpildot iesniegumu
Auto-moto pulciņš (G.Jeminejs) - otrdiena, ceturtdiena – plkst.15.00- 18.00
(garāža Pils ielā 5, pie pamatskolas)
Klubs „Saulessvece” (Ž.Garbrēdere) –
ceturtdiena, piektdiena – plkst.14.00-17.00
Suvenīru pulciņš „Raibais dzenis”
(Ž.Garbrēdere) – trešdiena – plkst. 14.0017.00 (soc.dienestā)
Dekoratīvo
sveču
liešana
(Ž.Garbrēdere) - pirmdiena, otrdiena –
plkst.14.00-17.00

sludinājumi
 Pārdod 2-istabu dzīvokli ar visām ērtībām (3. stāvs) Krāslavā. T. 22358438.
 Pārdod medu (3 l – 18 eiro). Piegāde uz
Krāslavu. T. 26363427.
 Meklējam palīgstrādniekus, darbs kokapstrādes, metālapstrādes ražošanā un
pārtikas noliktavās Igaunijā. Bezmaksas
dzīvesvieta. T. 29694990.
 Pārdod šī augusta pļautas zāles siena
rulli. Atrodas Ūdrīšu pag., netālu no Borovkas. T. 28747542.
 Vēlas īrēt 1-ist. dzīvokli. T.26374698.
 Pārdodu lēti mēbeļu iekārtu (gaišas
krāsas, labā stāvoklī, der bērnistabai,
skolniekam). Bildes nosūtīšu e-pastā vai
„whatsapp”. Cena runājama. T. 25987566.
 Uzņēmums Rīgas rajonā piedāvā darbu strādniekiem kompozītu izstrādājumu
ražotnē. Apmācība notiek uz vietas. Augsta darba samaksa, sociālās garantijas un
atvieglojumi. Apgādājam arī ar kopmītni.
T. 29191374
 Varbūt Jūsu bērni jau izauguši, bet
mājās palika rotaļlietas, kuras žēl izmest?
Biedrība „Pīlādzītis klubs” priecāsies par
rotaļlietu ziedojumiem, galda spēlēm,
lellēm, konstruktoriem u.c. Ja rotaļlieta ir
salauzta, vai trūkst detaļu, mēs atradīsim
iespēju to salabot un izmantot. Labprāt
pieņemsim arī rotaļu teltis vai rotaļu mēbeles, sporta inventāru. Vieta: Aronsona
iela 1, Krāslava, LV-5601. T. 28371980.
 Gadu gaitā mājās nereti sakrājas daudz
pārpalikumu no dažādiem remontdar-

Vilna-brīnumdare
(Ž.Garbrēdere)pirmdiena, otrdiena – plkst.15.30-17.00
Apgleznošana (L.Kizjalo) - ceturtdiena
– plkst. 15.00-18.00
Suvenīru pulciņš „Mazie meistari”,
„Papīra plastika” (L.Kizjalo) – otrdiena,
trešdiena, piektdiena – plkst.14.00-18.00
Radošo
iniciatīvu
laboratorija
(S.Kumpiņa) – otrdiena, ceturtdiena
Aušanas pulciņš „Zirneklīši” (A.Guba)
- trešdiena, - plkst.14.00 -17.00
Dekor.liet.mākslas pulciņš „Meistarstiķis” (A.Guba) - piektdiena, ceturtdiena –
plkst.14.30-17.00
Sporta tūrisms (H.Kavinskis) – otrdie-

biem (krāsas un lakas, tapetes un ﬂīzes,
lamināts un linolejs, līmes u.c.), atlikumi
no rokdarbiem (dzijas diegi, mežģīnes,
audumi, krellītes, lentītes, pogas u.c.), citi
pārpalikumi (kartons, CD un skaņuplates,
papīrs, atklātnes, veci kalendāri, kārbiņas
u.c.). Biedrība „Pīlādzītis klubs” labprāt
pieņems tos ziedojumā. Mēs bieži organizējam radošās darbnīcas un labprāt izmantosim visus materiālus savā darbībā.
T. 28371980.
 Pārdod „Toyota Corolla” 2005. g.,
hečbeks, nobraukums 207000 km, labā
tehniskā stāvoklī, cena pēc vienošanās. T.
29776263.
 Vēlos īrēt dzīvokli Krāslavā.
T.25443961.
 Mēbeļu ražošanas uzņēmums meklē
galdnieku ar pieredzi. T. 29809029.
 Pārdod divistabu dzīvokli Krāslavas
centrā, Raiņa ielā 21, 5. stāvā. Silts, saulains, sauss, nav stūra. Ar ērtībām (centrālā
apkure un centralizēta karstā/aukstā ūdens
piegāde). Ērts plānojums, istabas izolētas,
sanmezgls dalīts, ir vanna. T.25123845.
 Pārdodu „VOLVO V40”, dīzelis 1,9
(tumši zils). T.26723951.
 Pārdod slaucamas govis Tīnūžos,
pirmā piena un ceturtā piena govis.
T.29455096.
 Kārtīgs pensionārs vēlas īrēt labiekārtotu dzīvokli Krāslavā. T. 22466059.
 Pārdod 1-istabu dzīvokli Krāslavā (4.
stāvs, 103. sērija). T. 25274266.
 Pārdod velosipēdu „OSEAR” (xkross), 18 ātrumi, 150 eiro; 3-vietīgu gumijas laivu (izmantota 2 reizes), 150 eiro.

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

sports

na, ceturtdiena – plkst.18.00-20.00 (Varavīksnes vsk. šautuve)
Fotopulciņš „Kadrs” (A.Kauškalis) sestdiena - plkst.10.00-13.00 (kultūras
nams)
Novadpētnieku radošā darbnīca „Jāņtārpiņi“ (V.Urbanoviča) – centrālā bibliotēka (bērnu nodaļa)
Tehniskā modelēšana (sākumskolas
3.-4.kl.) I. Dzirkals - pamatskolā
„Peldēšanas pamati” (7-9 gadi,10-12
gadi) - pierakstīties BJC (metodiskais kabinets)
Nāc uz Krāslavas BJC Raiņa ielā 25,
1.stāvs, vai interesējies pa tālr. 29661865

informācija
Pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” atgādina privātmāju iedzīvotājiem, ka dārza atkritumu (koku lapas,
zari un tml.) izvešana pilsētas teritorijā notiek pirmdienās
un piektdienās. Ir jāiznes atkritumi jau iepriekšējā vakarā
vai no rīta - izvešanas dienā.
Krāslavas Mākslas skola uzņem audzēkņus
2018./2019. m.g. mācībām programmā „Vizuāli plastiskā
māksla” no 9 gadu vecuma. Skolā turpināsies nodarbības
vizuāli plastiskajā mākslā sākumskolas vecuma bērniem.
Uzziņas pa tālr. 65681164, skolas adrese: Raiņa iela 6,
Krāslava.

Aicinām uz mamogrāfijas izmeklējumu!

22. septembrī SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca”
valsts apmaksātās programmas ietvaros veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā
pieraksta! Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots
autobuss, kura pieejamība izbraukumos atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu mamogrāﬁjas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.
Piedāvājam šādus mamogrāﬁjas izmeklējumus
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ietvaros sievietēm ar speciālām Nacionālā veselības dienesta uzaicinājuma vēstulēm - izmeklējumu veic BEZ MAKSAS.
2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu (jāmaksā pacienta iemaksa - EUR 2,85).
Atrašanās vieta: Krāslavas slimnīca, Rīgas iela 159,
Krāslava, no plkst. 12.30 līdz plkst. 15.30. Tālr. 26458044

Ar 1. septembri Indras Laimes muzejs
maina darba laiku

Pirmdien – brīvdiena.
Otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien, sestdien un
svētdien - iepriekš piesakoties pa tālr. + 371 20266514.

T. 27425418.

 Pārdod velosipēdu, lietotas elektroēr-

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2018. gada IV ceturksni, kas sastāda 21.34
EUR, jānomaksā līdz 30.09.2018.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa
stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas
datuma.

ģeles, mēbeles un sadzīves tehniku no Vācijas. T. 22053960.
 Iepērkam krāsaino metālu lūžņus. Pieņemamas cenas, savlaicīga apmaksa, Indras iela 28a. T. 26063346.
 Pārdodu medu, 3 l – 18 eiro. Piegāde
uz Krāslavu. T. 26363427.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli Krāslavā ar
12. septembrī plkst.18.00 pie poliklīnikas Krāslavas
visām ērtībām, 3. stāvā. T. 22358438.
novada
pensionāru biedrība organizē mikrorajona iedzī Pērk māju Krāslavā, vairāk nekā
120 m2, ne dārgāk kā 35 000 eiro. T. votāju tikšanos ar pašvaldības amatpersonām.
20067592.
 Pērk senlaiku patvārus, koka ikonas,
ordeņus, zobenus, durkļus, porcelāna
ﬁgūriņas, PSRS tehniskās pases (motocikliem, mopēdiem, velosipēdiem IŽ-49,
K-750 u.c.)
 Uzņēmumam vajadzīga pārdevēja pastāvīgam darbam, vēlams – ar B kategorijas autovadītājas tiesībām. T. 25967862.
 Pārdod bišu saimes ar bišu stropiem. T.
25600261.
 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.
SIA „LATGRAN” iepērk skaidas, šķeldu, apaļkoku
 Jebkuras sarežģītības automobiļu ritoJaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un Gulbenes rašās daļas remonts.T.29413904.
žotnēs. Cena pēc vienošanās. Tālr.20003222.
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