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 Cienījamie skolotāji, skolēni, vecāki!
Sveicam Jūs, jauno mācību gadu uzsākot!

     Lai šajā mācību gadā īstenojas visas ieceres, lai mācību rezultāti iepriecina gan pirmklas-
niekus, gan vecāko klašu skolēnus, kas nākamajā gadā spers pirmos soļus pieaugušo dzīvē!

     Pedagogiem gribam novēlēt ieinteresētus un čaklus skolēnus, saprotošus vecākus un izpalī-
dzīgus kolēģus, bet vecākiem - gudrību, pacietību un lepnumu par saviem bērniem!

     Sapņojiet un ticiet sev!

Krāslavas novada dome

1.septembrī norisinājās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas svētku akcija „Es mīlu savu skolu!”. Mūsu pilsētas centrālo laukumu piepildīja orķestra 
skaņas un spilgti baloni, pirmklasnieces ar baltām lentēm matos un priecīgi skolotāji, bērnu smaidi un vecāku ovācijas.

Elvīras Škutānes foto

Krāslavas Varavīksnes vidusskolai - 25!
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 Aktuāla informācija cūku turētājiem, 
kuri nobarojamās cūkas tur pašpatēriņam, 

un to skaits saimniecībā nepārsniedz 10

aktuālā informācija
KRĀSLAVAS NOVADA DOMES

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA ZIŅO

2014.gada 1.jūlijā notika administratīvās komisijas kār-
tējā sēde, kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāpu-
mu lietas:

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā E.M., dzim.1987.g., 
tika uzlikts naudas sods 200 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu M.Š, dzim.1979.g., tika uz-
likts naudas sods 50 EUR apmērā, V.Č., dzim.1969.g., tika uzlikts nau-
das sods 7 EUR apmērā, M.V., dzim.1936.g. un A.V., dzim.1948.g., tika 
izteikts brīdinājums katram;

- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu S.T., dzim.1956.g. un 
J.P., dzim.1982.g., tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā katram, 
A.B., dzim.1981.g. un J.P., dzim.1957.g., lietvedība tika izbeigta;

- par sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu, ja to izdarījuši lopi, 
P.Š., dzim.1985.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā;

- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts 
ceļu dienesta vai īpašnieka atļaujas A.K., dzim.1962.g. un P.N., 
dzim.1979.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums katram.

2014.gada 5.augustā notika administratīvās komisijas 
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 7 administratīvo pārkā-
pumu lietas:

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu J.D., dzim.1952.g. un V.J., 
dzim.1973.g.,  tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā katram;

- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu J.G., dzim.1938.g., 
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu S.S, dzim.1943.g., tika uz-
likts naudas sods 30 EUR apmērā;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu S.G, dzim.1965.g., tika 
uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;

- par dabisko vajadzību kārtošanu daudzdzīvokļu nama kāpņu telpā 
R.S., dzim.1993.g., tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā;

- par ielu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem Ņ.Š., dzim.1969.g., 
tikai izteikts brīdinājums;

- par braukšanu pa sējumiem ar tehniku AS ST lietvedība tika iz-
beigta.

Sastādīti 3 administratīvo pār-
kāpumu protokoli, no tiem 1 par 
ielu un citu sabiedrisko vietu 
piesārņošanu ar sadzīves atkritu-
miem, 1 par dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu un 
1 par neapdzīvotu un saimniecis-
kai darbībai neizmantotu ēku kon-
servāciju.

Saņemti 11 rakstiski iesniegumi 
un atstrādāti 140 izsaukumi. Tika 

veiktas 40 profi laktiskās sarunas 
un izteikti mutiski brīdinājumi. 

Tika veikti 6 nakts reidi (no 
piektdienas uz sestdienu un no 
sestdienas uz svētdienu). Nodro-
šināta sabiedriskās kārtības ievē-
rošana pasākuma „Putu paradīze” 
(Krāslavas estrādē) laikā. 

Krāslavas novada pašvaldī-
bas policija nogādāja 3 cilvēkus 
Daugavpils Reģionālās slimnīcas 
Narkoloģijas nodaļā. Pašvaldības 

policijas darbinieki nogādāja trīs 
kaķus Daugavpils dzīvnieku pat-
versmē.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki veica 11 pro-
fi laktiskus reidus pa Krāslavas no-
vada ezeriem, kas saistīti ar zivju 
resursu un kontroles pasākumiem. 
No dažādiem Krāslavas novada 
ezeriem kopumā tika izcelti un 
pēc akta iznīcināti 11 nelikumīgi 
zvejas rīki.

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
 PAR PAVEIKTO DARBU AUGUSTĀ

Saskaņā ar Ministru ka-
bineta noteikumiem un 
Latvijas cūku audzētāju 
asociācijas izstrādātajām 
vadlīnijām mājas cūku tu-
rētājiem, kuri savā noviet-
nē tur un audzē mājas cū-
kas pašpatēriņam un kuru 
novietnēs nobarojamo 
cūku skaits nepārsniedz 10, 
jāievēro šādi biodrošības 
pasākumi, lai nepieļautu 
Āfrikas cūku mēra izplatīša-
nos savā saimniecībā:

- cūkas nedrīkst turēt āra ap-
lokos, ir jānovērš to kontaktu ar 
savvaļas un klaiņojošiem dzīvnie-
kiem;

- pie ieejas kūtī vai novietnē 
jābūt novietotiem dezinfekcijas 
paklājiem;

- cūku novietnē vai cūku rūtī 
drīkst iet tikai cūku īpašnieks vai 
persona, kura kopj cūkas;

- personai, kura veic dzīvnieku 
kopšanu, jābūt maiņas apģērbam 
– atsevišķām drēbēm, kuras uz-

velk pirms iešanas kūtī un kuras 
pēc dzīvnieku kopšanas tiek pār-
vilktas;

- cūkām aizliegts izbarot ēdi-
nāšanas uzņēmuma atlikumus, kā 
arī pārtikas atkritumus, kas satur 
meža vai mājas cūku gaļu un to 
subproduktus.

Lai pasargātu dzīvniekus no sa-
slimšanas ar infekcijas slimībām 
un maksimāli samazinātu infekci-
jas slimību izplatīšanos apkārtēja 
teritorijā, jāievēro prasības:

- neizbarot mājas cūkām svai-
go zāli, zaļo masu, arī pagalmos 
pļauto zāli, termiski neapstrādā-
tus kartupeļus, sevišķi, ja cūku 
novietne atrodas tuvu mežam vai 
ir iespējams, ka lauku, no kura 
pļaujot zāli, ir apmeklējušas meža 
cūkas;

- pakaišiem lietot materiālu, kas 
nevar nonākt vai nav bijis saskarē 
ar meža cūkām;

- cūkas atļauts kaut tikai pašpa-
tēriņam, informējot par to veteri-
nārārstu!

PVD aicina sekot līdzi cūku ve-
selības stāvoklim un nekavējoties 
informēt veterinārārstu, ja cūkas 
izskatās neveselas vai ir nobeigu-
šas!

Dzīvnieku īpašniekam, lai pa-
sargātu savus dzīvniekus no ie-
spējamām saslimšanām, novietne 
jāuztur tīra un nepieciešamības ga-
dījumā jāveic novietnes dezinfek-
cija, dezinsekcija un deratizācija. 
Mājas cūku turētājs iegādājas un 
nodrošina nepieciešamos līdzekļus 
minēto pasākumu veikšanai.

Par biodrošības pasākumu 
ieviešanu atbildīgs dzīvnieku 
īpašnieks vai turētājs, par to no-
drošināšanu pārbaudes laikā pār-
liecināsies Pārtikas un veterināro 
dienesta inspektori.

PVD atgādina mājas cūku turē-
tājiem, ka dzīvniekiem jābūt re-
ģistrētiem Lauksaimniecības datu 
centra datu bāzē. Dzīvnieku sa-
slimšanas gadījumā tas atvieglos 
slimības  uzraudzību un kompen-
sācijas saņemšanu.

Diena, kad bērns sāk iet 
bērnudārzā, var būt pār-
baudījums ne tikai maza-
jam. Arī vecākiem jāgata-
vojas pārmaiņām. Latvijas 
Privāto pirmskolu biedrības 
un bērnudārza CreaKids 
vadītāja Daina Kājiņa sa-
darbībā ar Mazo eksper-
tu skolu iesaka, kā bērnu 
sagatavot brīdim, kad būs 
jāiepazīst daudz jaunu 
draugu, mainīsies dienas 
kārtība un ritms.

„Galvenais, lai vecāki ir noska-
ņoti pozitīvi. Ja mammai vai tētim 
bērnudārzs saistās ar negatīvām 
emocijām, tās jāprot neizrādīt, tikt 
ar tām galā mazā klātbūtnē. Bēr-
nam jājūtas pozitīvi un komfor-
tabli. Otra svarīga lieta, vecākiem 
jābūt atbildīgiem un pārliecinā-
tiem par bērnudārza izvēli,” saka 
D. Kājiņa. 

Pirms ved bērnu uz bērnudārzu, 
izdari vairākas lietas!

- Pastāsti mazajam, kas ir bēr-
nudārzs un ko tur dara. Skaidro, 
ka tā būs iespēja mācīties un apgūt 
jaunas prasmes!

- Parādi bērnam, kur atradīsies 
bērnudārzs, kā izskatīsies telpas, 
audzinātāja un auklīte. Pēc tam 
mājās pārrunājiet redzēto un pie-
dzīvoto!

- Dažos bērnudārzos ir adap-
tācijas periods, kad vecāki var 
palikt kopā ar bērniem vienu vai 
vairākas dienas. Tajā pašā laikā 
vecākiem jārespektē tie bērnudār-
zi, kuros šāda perioda nav.

- Pirmajā dienā bērnam vaja-
dzētu palikt tikai līdz diendusai 
un tad jādodas mājās, pārrunājot, 
ka citi bērni paliek ilgāk un guļ arī 
diendusu bērnudārzā. Pierast pie 
bērnudārza vajadzētu pakāpenis-
kai.

- Ļauj bērnam ņemt uz bērnu-
dārzu viņa mīļāko rotaļlietu un 
vilkt viņa iecienītāko apģērbu. 
Bērnam došanās uz bērnudārzu ir 
tikpat nozīmīgs piedzīvojums kā 
pirmā darba diena pieaugušajam! 

Katru vakaru pavadiet laiku 
kopā, izrunājot dienas spilgtākos 
notikumus! Pārdomājiet, kā radīt 
mazajam pēc iespējas vairāk pozi-
tīvo emociju un samazināt negatī-
vās, ja tādas dienas laikā radušās!

Mazo ekspertu skola un D. Kā-
jiņa novēl būt pacietīgiem, sa-
protošiem un iejūtīgiem. Atceries 
– jo patīkamāka pieredze, sākot 
apmeklēt bērnudārzu, jo lielāks 
prieks doties vēlāk arī uz skolu. 

Madara Zvejniece,
“DANONE” 

sabiedrisko attiecību
 konsultante Baltijas valstīs

KĀ SAGATAVOTIES PIRMAJAI
 DIENAI BĒRNUDĀRZĀ?

LIETUS BOJĀ VASARĀJU RAŽU,
 ZIEMĀJU RAŽA IR ZEMA

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) 
augkopības speciālisti, veicot ražas prognozēšanu augustā, 
secinājuši – lai arī vasarāju ražas potenciāls liecina par kār-
tējām rekordražām, laika apstākļu dēļ ir grūtības ar ražas 
nokulšanu, turklāt lietus nopietni kaitē graudu kvalitātei.

LLKC augusta ražas prognozes liecina, ka šogad vasaras kviešu raža 
sagaidāma augsta – vidēji 3,3 tonnas no hektāra, kas ir par 0,2 tonnām 
no hektāra vairāk kā pērn un sasniedz 2012.gada rekordražas līmeni. 
Savukārt ziemas kviešu vidējā ražība šogad ir salīdzinoši zema – vidēji 
3,2 t/ha, kas ir par 1 t/ha mazāk kā pērn un 1,5 t/ha mazāk kā 2012.gadā. 
Tiesa, ziemas kviešu graudu kvalitāte ir ļoti laba atšķirībā no vasaras 
kviešu kvalitātes, kas zūd ar katru lietaino dienu. 

LLKC Augkopības nodaļas vadītājs, agronoms Oskars Balodis: 
„Apjautājot zemniekus un agronomus, jūtams drūms noskaņojums, jo 
ilgstošās lietavas un nepastāvīgie laika apstākļi neļauj novākt atliku-
šos graudaugus, galvenokārt vasarājus. Tiem šogad raža padevusies ļoti 
laba, bet nu jau pēc pēdējām lietavām kvalitāte ir praktiski zudusi, to 
nāksies realizēt kā lopbarību. Turklāt šogad cena graudiem ir ļoti zema.”

Vērtējot situāciju ar vasarājiem Latvijas reģionos, sarežģītākā situāci-
ja ir Kurzemē, kur lietus augustā lijis visintensīvāk. Salīdzinoši labāka 
situācija ir Latgalē. LLKC vasarāju vidējās ražas vēl precizēs septem-
brī, kad kulšana būs beigusies.

Ziemāji lielākajā daļā Latvijas jau ir nokulti, tikai dažviet Kurzemē 
vēl palikuši nenovākti lauki lietus perioda dēļ. Raža reģionos ļoti atšķi-
rīga, to ietekmēja ziemas kailsals, taču graudu kvalitāte ir izcila. Salīdzi-
noši labāka ziemāju raža bija Kurzemes ziemeļu daļā, kā arī Vidzemes 
ziemeļos, tuvāk Igaunijas robežai. Tomēr vidējā raža ziemas kviešiem 
ir ļoti zema. Labāka situācija ir ar rudzu ražu – vidēji nokultas 2,8 t/ha, 
kas ir par 0,6 t/ha vairāk kā pērn, bet par 0,6 t/ha mazāk kā 2012.gadā. 

Gan ziemas, gan vasaras rapša raža šogad tiek prognozēta zemāka 
nekā iepriekšējos gados – attiecīgi 2,4 t/ha un 1,5 t/ha. Rapša kulšana 
masveidā vēl nav uzsākta.

Grūtības ar vasarāju nokulšanu liedz saimniekiem likt pamatus labai 
nākamā gada rapša ražai, jo rapša sējai lauki bija jāsagatavo optimāli 
līdz 20.augustam. Tādējādi ar ziemas rapsi apsēto lauku platības būs 
vismaz par trešdaļu mazākas nekā ierasti.

Iveta Tomsone, 
LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja
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projekti

APGAISMOJUMA 
MODERNIZĀCIJA 
PILSĒTAS SKOLĀS

Līdz 2014.gada beigām ar Klimata 
pārmaiņu fi nanšu instrumenta atbalstu 
(KPFI) Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lā un Krāslavas pamatskolā tiks veikta 
apgaismojuma sistēmu modernizācija. 

Veicot esošo gaismekļu nomaiņu pret 
LED tipa lampām tiks panākts būtisks CO2 emisiju 
samazinājums – 26 595.58 kg gadā.

Krāslavas pamatskolā tiks veikta 713 gaismekļu 
nomaiņa, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā – 845 
gaismekļu nomaiņa. Tiek plānots, ka enerģijas patē-
riņš apgaismojumam būs 47 585.88 kWh gadā (abās 
skolās), kas salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju pēc 
konsultantu aprēķiniem rada 66 991.38 kWh ietaupī-
jumu gadā.

Skolu apgaismojuma modernizācijas projektu iz-
maksas tiek plānotas EUR 173 932.42 apmērā, pie-
šķirtais KPFI fi nansējums sastāda EUR 59 153.00.

Apgaismojuma modernizācija papildina 2011.gadā 
ar KPFI atbalstu veiktus skolu energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus, samazinot oglekļa dioksīda 
emisiju un siltumenerģijas patēriņu ēkās.

Andris Rukmans

Šobrīd Krāsla-
vas tūrisma infor-
mācijas centram 
tiek izstrādāta 
virtuālā pastaiga 
pa Krāslavas pil-

sētu, kur varēs apskatīt ievēro-
jamākās vietas un apskates ob-
jektus ar 360 grādu panorāmas 
skatu, kopumā tiks piedāvāti 10 
apskates objekti un apraksti par 
tiem latviešu, krievu un angļu 
valodā. 

Virtuālā ekskursija būs pieejama gan 
Krāslavas novada tūrisma informācijas 
centra mājas lapā www.visitkraslava.
com, gan sociālajos tīklos - www.fa-
cebook.com un www.draugiem.lv , kā 
arī tā tiks pielāgota iPhone un iPad ie-
rīcēm. Virtuālā pastaiga ir mūsdienīgs 
un radošs risinājums, kas ļauj pilsētas 
viesiem ieraudzīt un iepazīt pilsētu no 
cita skatu punkta. Šāda veida virtuālās 

pastaigas ir izstrādātas vairākās Latvijas 
pilsētās.

Vēl viens jaunums, kas būs pieejams 
Krāslavas pilsētas viesiem, ir audiogids, 
kura stāstījuma pavadībā būs iespēja 
paviesoties Grāfu Plāteru pils komplek-
sā, Krāslavas vēsturiskajā centrā un ci-
tur. Audiogids piedāvās informāciju par 
15 Krāslavas pilsētas objektiem latvie-
šu, krievu un angļu valodā. Audio gida 
aplikāciju bez maksas varēs lejupielādēt 
APPLE aplikāciju veikalā App Store. 
Lai saņemtu audiogida aplikāciju, vie-
nīgais, kas nepieciešams interesentam, 
ir kāda no APPLE iekārtām ( iPhone, 
iPod touch vai iPad). Audiogids nodro-
šinās tūristiem lielāku brīvību un patstā-
vību, iepazīstot pilsētu pašiem! 

Krāslavas novada pašvaldība Lat-
vijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projekta LLV-389 „Infor-
mācijas un komunikācijas tehnoloģijas 
labākai pierobežu pieejamībai”/„E-

Accessibility” ietvaros izstrādā vairā-
kus inovatīvus tūrisma produktus. Pro-
jekta realizācijas laikā vēl tiek plānots 
izstrādāt interaktīvo stendu un mobilās 
aplikācijas ar tūrisma informāciju, uz-
stādīt plāksnes ar QR kodiem (iebraucot 
Krāslavā).

Attīstoties tehnoloģijām un ejot līdzi 
laikam, par ikdienu nu jau arī Latvijā 
ir kļuvusi audiogida izmantošana, tū-
ristiem apmeklējot Latvijas skaistākās 
pilsētas, pilis un muzejus. Mums prieks, 
ka arī Krāslavas pilsētas viesiem tiks 
dota šī iespēja!

Juta Bubina, 
Krāslavas novada domes 

projekta koordinatore
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiro-

pas Savienības fi nansiālo atbalstu. Par 
šīs publikācijas saturu atbild Krāsla-
vas novada dome, un tas nevar tikt uz-
skatīts par Eiropas Savienības ofi ciālo 
viedokli.

VIRTUĀLĀS EKSKURSIJAS KRĀSLAVĀ!

Beidzās 2014.gada - Zirga gada - vasara, 
noslēdzās projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” piešķirtā fi nansējuma iz-
mantošana projektam „Rikšotāju skrejceļa 
labiekārtošana - skatītāju tribīnes izveido-
šana, skrejceļa nosusināšana”.

2013.gada 17.augustā Kazinovā, Robež-
nieku pagastā, tika atklāts vienīgais Krāsla-
vas novadā rikšotāju skrejceļš, kas tika ap-
rīkots ar žūrijas skatuves paaugstinājumu. 
Šogad radās iecere labiekārtot skrejceļu, 
uzbūvēt skatītāju tribīnes ar jumtu un nosu-
sināt skrejceļu. Projekta realizācijas laikā 
tika ierīkotas skatītāju tribīnes un ieliktas 
drenāžas caurules skrejceļa nosusināšanai. 
Diemžēl laika apstākļi un Āfrikas cūku 
mēris bija nežēlīgi un koriģēja iedzīvotā-
ju grupas „Robežnieku rikšotājs” darba 
plānus, bet ideja tomēr tika realizēta. Ļoti žēl, ka ieplānotās 
rikšotāju sacensības nenotika: pavasarī laika apstākļu dēļ, bet 
augustā - ĀCM izplatīšanās dēļ. Cerēsim, ka rudens ieprie-
cinās ar labu un sausu laiku, sacensības notiks, un skatītāji 
varēs novērtēt jaunās tribīnes.

Gribam izteikt lielu pateicību Krāslavas novada domei par 

atbalstīto projektu un piešķirtajiem līdzekļiem, kā arī Robež-
nieku pagasta pārvaldei par būvniecības speciālista palīdzību.

Marisela Jeromenoka, 
iedzīvotāju grupas 

„Robežnieku rikšotājs”
 projekta koordinatore 

RIKŠOTĀJU SKREJCEĻA LABIEKĀRTOŠANA

IZVALTĀ 
ATJAUNOTI 
KAPU VĀRTI

Kapu vārti ir sava veida piemineklis - kāda 
nepiepildīta sapņa, laimīga un varbūt ne tik 
laimīga cilvēka mūža un dzīvesstāsta lieci-
nieks. 

Projekta īstenošanas rezultātā Izvaltas kapos tika 
veikta kapu teritorijas objektu atjaunošana, uzkopša-
na, padarot tos estētiskākus un drošākus pagasta iedzī-
votājiem un katram apmeklētājam.

Tika atjaunoti kapu vārti (ķieģeļu daļa), metāla 
konstrukcijas, jumtiņš, krusti, tam pieguļošie pakā-
pieni. Papildus izgatavots krusts, nojume un galdiņš, 
uzstādīti jauni soliņi pie kapu vārtiem un Izvaltas kapu 
lūgšanu kalnā.

Īstenojot projektu, tika veicināta pilsoniskā līdz-
dalība, popularizēts brīvprātīgais darbs, uzskatāmi 
parādīts, ko var paveikt paši iedzīvotāji, uzņemoties 
atbildību par savas dzīves vides uzlabošanu un sadar-
bojoties savā starpā.

Darbus sekmēja veiksmīga sadarbība starp Izvaltas 
pagasta pārvaldi, biedrību „ATTĪSTĪBAI” un brīvprā-
tīgā darba veicējiem. Paveikto darbu atzinīgi novērtēja 
izvaltieši un ciemiņi nesen notikušajos Izvaltas kapu 
svētkos.

 Projektu fi nansēja Krāslavas novada dome, projektu 
konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros.

PIEDRUJAS TAUTAS NAMA
 ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMI

2014.gada laikā ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstu Piedrujas Tau-
tas namā tiks īstenoti energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi, kas paredz veikt ēkas 
ārsienu un cokola siltināšanu. 

Veicot projektā pa-
redzētus darbus, tiks 
panākts būtisks CO2 
emisiju samazinājums – 
38 134.70 kg gadā, kā arī 
siltumenerģijas ietaupī-
jums -144 449.64 kWh/
gadā.

Projekta izmaksas tiek 
plānotas EUR 172 758.97 
apmērā, piešķirtais KPFI 
fi nansējums sastāda EUR 
90 790.00.

Andris Rukmans
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darbi, notikumi, cilvēki

Vasara ir ne tikai atva-
ļinājumu, bet arī dažādu 
remontdarbu laiks. Šajos 
mēnešos vairāki Krāslavas 
novada objekti tika atjau-
noti – renovētas dažādas 
ēkas, rekonstruēti pilsētas 
ielu posmi, ceļu remontdar-
bi vēl turpinās. 

Nosiltināta un atjaunota Indras tautas nama ēkas fasāde.

Turpinās remontdarbi Sila, 
Ganību, Teātra, Liepu, Jaunat-
nes, Pekinas, Vecticībnieku ielā.

Nosiltinātas sienas un nomainīti logi Izvaltas pamatskolā, nomai-
nīts jumta segums PII „Pienenīte”. 

Ir noasfaltēti ceļa posmi Lielajā un Augusta ielā. 

VASARA IR 
REMONTU 

SEZONA Pagājušā gada 
oktobrī Kapla-
vā tika atklā-
ta un iesvētīta 
Sv.Antonija Ro-
mas katoļu kape-
la. Telpas diev-
kalpojumiem tika 
izremontētas pēc 
Kaplavas pagas-
ta pārvaldes ini-
ciatīvas, vietējā 
pašvaldība aktīvi 
iesaistījās arī būv-
darbos. 

Kapelas svinīgajā 
atklāšanā piedalījās 
Varanaviču draudzes 
priekšsēdētājs Ivans 
Daleckis, kas sveica 
draudzes prāvestu Ja-
nušu Bulašu un pievērsa uzmanību tam, ka 2014. gadā tiks svinēta Var-
naviču Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas jubileja, 
dievnams atrodas Kaplavas pagasta teritorijā, un šai ēkai arī nepiecie-
šams remonts. 

Pavasarī Varanaviču draudzes locekļi sāka īstenot savu ideju. Īsā laikā 
ar ziedojumu palīdzību tika savākti līdzekļi, kas bija nepieciešami diev-
nama remontam. Pagasta vadība atbalstīja savus iedzīvotājus un palī-
dzēja veikt remontdarbus, baznīcas ēkas ārējais veidols tika atjaunots. 

Varanaviču Romas katoļu baznīcas 85 gadu jubilejas dienā draudzi 
apmeklēja Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis. Viņa Emi-
nence vadīja Svēto misi un svētku procesiju. 

Draudzes prāvests Janušs Bulašs pateicās Kaplavas pagasta pārval-
dei un tā vadībai par atbalstu un praktisku palīdzību Kaplavas kapelas 
un Varnaviču Vissvētākās Jaunavas Marijas Romas katoļu baznīcas re-
montdarbos. 

Bīskaps nodeva Andrim Uzulam Romas pāvesta svētību.

Elvīra Škutāne, autores foto

IZREMONTĒTA 
VARNAVIČU 

KATOĻU BAZNĪCA

BIEDRĪBAS „STARIŅŠ” EKSKURSIJA 
UZ BĪRIŅU UN TURAIDAS PILI

Šī gada 13.au gustā Krāslavas invalīdu biedrības „Stariņš” 16 biedri devās ekskursijā uz 
Bīriņu pili Limbažu novadā un Turaidas pili Siguldas novadā. 

Ekskursijas sākumā Bīriņu pils gide krāslaviešus iepazīstināja ar pils - mūsdienās viesnīcas -iekšieni un 
vēsturi. Ekskursijas dalībnieki aplūkoja pazīstamas (pateicoties populāram seriālam „Ugunsgrēks”) Bīriņu 
pils ainavas, apciemoja staļļa iemītniekus (zirgus, trušus, poniju un kazu), apmeklēja kāzinieku vidū populā-
rus romantiskus objektus – lapeni, mīlestības ozolu un mīlestības saliņu, iestiprinājās etnogrāfi skajā melder-
krogā un atpūtās labiekārtota ezera krastā.  

Dienas otrajā pusē ekskursija turpinājās viduslaiku kultūras piemineklī - Turaidas pilī. Ekskursanti iepa-
zinās ar ekspozīcijām par pils vēsturi un romantiski traģisku leģendu par Turaidas Rozi, aplūkoja Turaidas 
muižu – baznīcu, pārvaldnieka māju, saimniecības ēkas.

Biedrība „Stariņš” sirsnīgi pateicas Krāslavas novada domei par sniegto transportu, kā arī SIA „Rols” par 
atbalstu!

21.augustā Balvu muižā norisinājās 
Latvijas piļu un muižu „Muižnieku tur-
nīrs”, kurā bija sabraukuši muižnieki no 
tuviem un tālie m novadiem. 

Kopā sportiskās aktivitātēs iesaistījās 12 ko-
mandas no Varakļānu, Rūmenes, Gārsenes, 
Alsviķu, Krāslavas, Vilces, Balvu muižām, Kok-
neses pilsdrupām un Dikļu, Bīriņu, Cesvaines 
un Krustpils pilīm. Visas dienas garumā notika 
dažādas sportiskas un jautras aktivitātes Balvu 
muižas teritorijā un parkā. Vispirms notika sa-
sveicināšanās ar muižu ļaudīm, tad savas muižas 
prezentācija. Lai noskaidrotu spēcīgāko, veiklā-
ko un izturīgāko „Muižnieku turnīra” komandu, 
dalībnieki sacentās zābaka mešanā, siera rituļa 
velšanā, „muižkunga” glābšanā, laivošanā, torņa 
celšanā un citās interesantās stafetēs.

Latvijas Piļu un muižu asociācijas prezi-
dente, Dundagas kultūras pils direktore, Baiba 
Dūda pirms sacensībām atgādināja: „Mūs vie-
no bruņniecisks azarts un draudzība! Lai mums 
skaisti un brīnišķīgi, un azarta pilni šie svētki!”
Šoreiz pati spēcīgākā un veiklākā izrādījās 
mūsu Krāslavas muižas komanda, ko pārstā-
vēja Krāslavas TIC, Krāslavas kultūras nams 
un draugi, tātad pēc gada muižnieki no tu-
viem un tāliem novadiem satiksies Krāslavā.
Latvijas piļu un muižu „Muižnieku turnīru” or-
ganizēja Balvu novada pašvaldība sadarbībā ar 
Balvu muižas, Balvu Sporta centra un Balvu 
Sporta skolas kolektīvu.

Inta Lipšāne

KRĀSLAVIEŠI - 
VISI PAR VIENU UN VIENS PAR VISIEM
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Novada pašvaldības vārdā pedagogus sveica do-
mes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs: „Vasa-
ra pagājusi, izglītības iestāžu administrācijai un teh-
niskajam personālam tā bija karsta gan tiešajā, gan 
pārnestajā nozīmē, jo vajadzēja gatavoties jaunajam 
mācību gadam. 

Visas novada skolas  ir gatavas mācību procesam, 
bet vislielākie renovācijas darbi ir veikti pirmsskolas 
izglītības iestādē  „Pienenīte” un Izvaltas pamatsko-
lā. Labi pastrādāja arī pirmsskolas izglītības iestādes 
„Pīlādzītis”  kolektīvs, kas organizēja vasaras nomet-
ni un saņēma atzinīgas atsauksmes.”

Viktors Moisejs novēlēja skolotājiem stipru ve-
selību, savstarpējo sapratni, ieceru piepildīšanos un  
pasniedza Krāslavas novada domes pateicības skolo-
tājiem un skolu direktoriem.

Šogad tika godalgoti: Sauleskalna sākumskolas 
skolotāja Aina Einika un Robežnieku pamatskolas 
skolotāja Aina Kudiņa, Krāslavas pamatskolas di-
rektore Vija Konceviča, Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas direktore Ludmila Senčenkova un Indras 
vidusskolas direktore Inga Jākobsone.

Pirmsskolas izglītības iestāde  „Pienenīte”,  Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola un Skaistas sākumskola, 
kas vislabāk sagatavojušās jaunajam mācību gadam, 
saņēma dāvanu kartes.

Izglītības un zinātnes ministrijas Atzinības rakstus, 
kurus pasniedza Krāslavas novada domes Izglītības un 
kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne, saņēma peda-
gogi  - Aina Rihlicka (PII „Pīlādzītis” ), Olga Dalecka, 
Ludmila Kairāne, Valentīna Purpiša (Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola), Ludmila Boločko (Robežnieku 
pamatskola), Lolita Dzalbe (Aulejas pamatskola).

Skolotāju konferencē piedalījās un uzstājās 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolvents Edgars Šku-
tāns, tagadējais portāla „uzdevumi.lv” direktors un 
Valsts izglītības satura centra direktora vietniece 
Agra Bērziņa. Edgars Škutāns pastāstīja skolotājiem 
par interneta resursu izmantošanas iespējām mācību 
procesā, bet Agra Bērziņa pievērsa uzmanību tam, ka 
2015.gadā notiks Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki.

Par to, kā skolas ir sagatavojušās darbam, kādas 
izmaiņas ir pedagogu kolektīvos un par citiem jau-
numiem pastāstīja Lidija Miglāne. 

Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja iepriecinā-
ja skolotājus ar ziņu par to, ka šogad ir palielinājies 
bērnu skaits pirmsskolas grupās. Tas nozīmē, ka pēc 
dažiem gadiem pirmās klases mūsu novada skolās 
tiks nokomplektētas. 

Samazinājās skolotāju skaits izglītības iestādēs - 

daži devās pelnītā atpūtā, citi – skolēnu skaita sama-
zinājuma dēļ palika bez darba. 

Lidija Miglāne pastāstīja arī par skolēnu skaitu 
vispārizglītojošajās skolās. Vismazāk audzēkņu ir 
Skaistas sākumskolā, kur mācās 8 bērni. Sauleskalna 
sākumskolā mācīsies 16 skolēni. Bija pieņemts lē-
mums neslēgt šīs mazās skolas, jo tajās ir pirmssko-
las izglītības grupas.

Visvairāk bērnu mācās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā - 522 skolēni un Krāslavas pamatskolā - 
388 skolēni.

Lidija Miglāne atzinīgi novērtēja paveiktos re-
montdarbus vairākās Krāslavas novada skolās. Ir no-
siltināta Izvaltas pamatskolas ēka, nomainīts jumta 
segums PII „Pienenīte”. Krāslavas pamatskolā ir iz-
remontēta aktu zāle, bet Krāslavas Valsts ģimnāzijā - 
kāpņu telpa un gaiteņi. Turklāt ģimnāzijā ir pārkārto-
ti daži kabineti, jo skolas telpās tika izvietots Bērnu 
un jauniešu centrs, kas pirms tam darbojās Krāslavas 
kultūras nama ēkā. 

Kalniešu pamatskola jau sen gaidīja aktu zāles re-
montu, vasarā šos plānus izdevās realizēt. Ir veikts 
kosmētisks remonts Indras vidusskolā, tagad skolas 
telpas ir daudz gaišākas un mājīgākas. Atjaunota Ro-
bežnieku pamatskolas ēkas fasāde. Lidija Miglāne 
uzsvēra, ka novada izglītības iestādes labi sagatavo-
jās jaunajam mācību gadam un savu iespēju robežās 

darīja visu, lai skolas 
telpas būtu mūsdienīgā-
kas un pievilcīgākas.

Visi klātesošie atzi-
nīgi novērtēja ar aplau-
siem informāciju par 
to, ka ar jauno mācību 
gadu Krāslavas novada 
skolās no 4. līdz 6.kla-
sei skolēnu ēdināšanas 
maksa tiek segta no paš-
valdības budžeta līdzek-
ļiem. 

Lai jaunais mācību 
gads ir veiksmīgs un re-
zultatīvs!

Elvīra Škutāne,
autores foto

SKOLAS IR GATAVAS
 MĀCĪBU GADAM

izglītība

Sākās jaunais mācību gads. Šogad 
Krāslavas novada izglītības iestādēs mācī-
sies 1436 skolēni, kas par 39 audzēkņiem 
mazāk nekā pagājušajā gadā. Tādus sta-
tistikas datus ikgadējā skolotāju konferen-
cē izklāstīja Krāslavas novada domes Izglī-
tības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija 
Miglāne. 

NEAIZMIRSTAMĀ
 „ZAĻĀ KLASE- 2014”!

Kur saule vissiltākā? Kur jūra viszilākā? Kur smiltis tik 
čirkstošas? Abragciemā!

8. un 9. jūlijā Krāslavas pamatskolas 8. klašu skolēni Anna Stankevi-
ča, Jolanta Markeviča, Agija Bebriša, Rūta Maksimova, Evelīna Sakso-
ne, Arīna Galilejeva, Reinis Andžāns, Ēriks Silovs, Sandis Jakovels, Ar-
mands Rabkevičs un skolotājas Silva Skride, Lāsma Dzirkale piedalījās 
AS „Latvijas fi nieris” rīkotajā skolu jauniešu konkursa „Zaļā klase” 
fi nālā, kas notika kempingā „Abragciems”, Engures pagastā, Tukuma 
novadā.

Kā mēs nonācām līdz fi nālam?
Darbojoties vides pulciņā, veicām mājas darbu, izpētot labas un ilgt-

spējīgas mežsaimniecības principus, izstudējot literatūru, izspēlējot 
spēli „Sakop savu zemi!” un sagatavojot interaktīvu materiālu par pētī-
juma laikā gūtajām zināšanām.

Piepildījās mūsu sapnis! Mēs iekļuvām to 15 Latvijas skolu skaitā, 
kas nonāca līdz fi nālam.

Mūs sagaidīja siltā, zilā jūra, spožā saule, līksmais jūras vējš, gurk-
stošās smiltis un, protams, lieliskā AS „Latvijas fi nieris” speciālistu ko-
manda. Kamēr skolotāji veica organizatoriskos darbus, skolēni prasmīgi 
radīja telšu pilsētiņu. Un viss sākās... Pasākuma svinīgā atklāšana, skolu 
vizītkaršu prezentācijas, fotografēšanās kopbildei, un tad pats aizrau-
jošākais „sportiņš” - lupatu volejbols, sūklīšu spēle. Neiztikām arī bez 
nopietniem zināšanu pārbaudījumiem. Tad vakara prezentācija, kuras 
laikā mēs centāmies nokļūt okeāna dzelmē ar pašu būvētu batiskafu. 
Skolotājas vakara gaitā sagaidīja interesanta nodarbe - sveču apglezno-
šana. Izrādās, visām ir mākslinieciskais ķēriens. Sveču izstāde - pasa-
kaina!

Un tad nakts pie jūras! Kas var būt labāks par to! Tā domāja gan skol-
nieki, gan skolotājas, jo bija taču diskotēka, spēles, Annas ģitāras spēle 
jūras krastā un dziesmas, dziesmas...

Kāpēc laiks paskrien tik ātri? Kā šoreiz gribējās to apturēt un uzkavē-
ties šeit vēl, vēl! Bet nepielūdzami pasākuma noslēgums klāt, apbalvo-
šana sagaidīta. Šoreiz neiekļuvām uzvarētāju starpā. 

Bet tas nekas! Ir iegūta pieredze, jauni draugi, izbaudītas neaizmirs-
tamas divas dienas. Iegūta kopbildes fotogrāfi ja, kas rotās mūsu klases 
sienu, grāmatas, kas papildinās mūsu bibliotēku, pateicības diploms - 
tas viss atgādinās par bijušo.

No skolnieku rakstītajām atsauksmēm: „Mums viss ļoti patika. In-
teresanti uzdevumi bija reizē gan pārbaudījums pašam sev, gan jautri 
pavadīts laiks... Mums ļoti, ļoti garšoja ēdiens. Liels paldies! Mēs ļoti 
jauki atpūtāmies. Labprāt paliktu vēl uz dažām nedēļām... Viss bija ļoti 
pārdomāti. Viss bija stilīgi!”

Ceram uz turpmāku sadarbību un sakām lielu, lielu paldies visiem AS 
„Latvijas fi nieris” speciālistiem!

Uz tikšanos, jūra un Abragciems! Mēs vēl atgriezīsimies!
Tajā visā veiksmīgi iekļāvās skolotāja Silva Skride

KRĀSLAVAS MĀKSLAS SKOLA
 UZŅEM  AUDZĒKŅUS

2014./15. MĀC. GADAM MĀCĪBĀM  PROGRAMMĀ
,,VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” NO 9 GADU VECUMA
 
SKOLĀ TURPINĀSIES NODARBĪBAS VIZUĀLI PLASTISKAJĀ 

MĀKSLĀ PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒR-
NIEM.

UZZIŅAS PA TĀLR. 65681164. 
SKOLAS ADRESE: RAIŅA IELA  6.
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IZGLĪTĪBA
AICINĀJUMS VECĀKIEM

Nemanot paskrēja vasara un pienāca burvīgais rudens 
laiks. Un līdz ar to arī 1. septembris. Krāslavas Varavīksnes  
vidusskola jau 25. reizi vēra savas durvis bērniem un viņu 
vecākiem. Svinīgi saposušies skolēni kopā ar vecākiem 
steidzās uz skolu.  Tā ir īpaša diena pirmklasniekiem, kuri 
pirmo reizi kāpa pāri skolas slieksnim, un arī skolas ab-
solventiem, jo šī diena vairs neatkārtosies. Ir dziesma par 
brīnišķīgajiem skolas gadiem. Taču tas, vai tie patiešām 
būs brīnišķīgi, lielā mērā ir atkarīgs no vecāku attieksmes 
pret skolu. 

Pirmā un svarīgākā skola mūsu bērnu dzīvē ir ģimene. Interese pret 
mācībām, aktīvo dzīvesveidu ir atkarīga no vecāku ieinteresētības. Sko-
lai ir nepieciešams turpināt jau iesākto bērnu audzināšanu un sekmēt 
viņu tālāko attīstību. 

Mūsdienu pasaule ar tās tehniskajiem sasniegumiem, robežu paplaši-
nāšanos, ar iespējām ceļot, neizejot no mājām, no vienas puses padara 
vienkāršākus dažus audzināšanas momentus. Jā, mūsu bērni daudz āt-
rāk atrod kopējo valodu ar modernajām tehnoloģijām. Taču tās nekad 
neaizstās vecāku uzmanību, mīlumu un apskāvienus.

Mīliet savus bērnus vienkārši par to, ka viņi jums ir! Baudiet ikvie-
nu mirkli, kad jūs esat vecāku lomā!  Mīļās mātes un godājamie tēvi, 
pievērsiet uzmanību tam, ka nekas šajā pasaulē bērnam neaizstās jūsu 
rokas, labos vārdus un mīlestību.

Tad jūs varēsiet palīdzēt savam bērnam iet pa sarežģīto dzīves ceļu 
no bērnības līdz personības izveidošanās periodam. Tas palīdzēs jūsu 
atvasei pārvarēt grūtības, kuras būs sastopamas dzīves gaitā un no sirds 
priecāties par saviem panākumiem.

Vecāku mīlestība, noteiktās disciplīnas prasības un, protams, pašu ve-
cāku paraugs – tās ir jūsu bērna panākumu galvenās sastāvdaļas.

Ija Karole, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas psiholoģe

Šī gada 12.-13. augustā 
notika tūrisma pārgājiens. 
Tajā piedalījās deviņi dažā-
da vecuma bērni, kas bija 
ne tikai no Krāslavas, bet 
arī no Robežniekiem. 

Mēs nopirkām ēdienu, savācām 
nepieciešamo ekipējumu un de-
vāmies uz mežu. Jau no paša sā-
kuma bija izvēlēta vieta, kur mēs 
dzīvosim – kokos. Un veselas di-
vas dienas! Laiks bija mākoņains, 
dažreiz aiz mākoņiem parādījās 
saule, bet brīžiem lija lietus. Bet 
tas mums netraucēja, un mēs prie-
cājāmies, ka vasaras laikā ir ie-
spējams piedalīties tik neparastā 
pārgājienā. Kad atnācām uz ieplā-
noto vietu, rāpāmies kokos un līdz  
vakariņām mēģinājām atcerēties 

visus mezglus un elementus, ko 
apguvām mācību gadā. Mums 
daudz kas nesanāca, daudz kas 
bija aizmirsies, kā arī neiztika bez 
nervozēšanas un niķošanās. Pēc 
vakariņām mēs taisījām guļvietu 
četru, piecu metru augstumā ko-
kos, protams, ka ne brīdi neaiz-
mirsām par savu un citu drošību. 
Šādu guļvietu taisījām pirmo rei-
zi, tā nesanāca tik droši un ērti kā 
vajadzētu, tāpēc gulēt nolēmām 
uz zemes. Vakarā pie ugunskura 
dzērām tēju, stāstījām smieklīgus 
atgadījumus, jokus. Internetā izla-
sījām, ka tieši šajā naktī tiek solīts 
zvaigžņu lietus, un, protams, kat-
ram gribējās to ieraudzīt un iedo-
māties kādu vēlēšanos. 

Naktī bija dežūra, kur katrs 
pāris noteiktu laiku dežurēja pie 

ugunskura. Agri gulēt iet mums 
nesanāca, jo ilgi runājām, katrs 
rādījām, ko mākam, dziedājām, 
smējāmies.  

No rīta, kad skolotājs mūs pa-
modināja, mēģinājām atcerēties 
tos tūrisma elementus, ko iepriek-
šējā vakarā veicām. Tie mums iz-
devās jau daudz labāk. Pusdieno-
jot  pie ugunskura, runājām, kas ir 
izdevies, kas jāmācās, kā arī plā-
nojām, ko darīsim jaunajā mācību 
gadā. Kad gājām mājās, mugurso-
mas šķita vēl smagākas, bet mēs 
jautri sarunājāmies un izdomājām, 
cik būtu labi aiziet vēlreiz šādā 
pārgājienā. 

Paldies skolotājam Dzintaram 
Patmalniekam, kas mums pie-
dāvāja un kopā ar mums aizgāja 
šādā pārgājienā.  

Visu pārgājiena dalībnieku 
vārdā – Karīna Parazenko

  

DIVAS DIENAS KOKOS

SPORTS

No 8. līdz 10.au-
gustam Rojā notika 
starptautiskais fut-
bola turnīrs „Baltic 
Sea Cup 2014”. Pir-
mo reizi uzaicinā-
jumu saņēma arī 
mūsu FK „Krāslava” 
jaunākā vecuma ko-
manda U-7, ko pār-
stāvēja 8 futbolisti 
– 7 gadus vecie zēni, 
starp kuriem bija arī 
3 sešgadnieki. 

Par spīti lielajam kar-
stumam, tveicei, tālajam 
ceļam, mazie puiši aiz-
vadīja teicamu turnīru 
un uzrādīja labus rezul-
tātus. Kaut arī pirmās 
dienas vakarā pēc 6 stundu garā ceļa mēs zaudējām 
2 stiprākajām turnīra komandām – „Super Nova” 
no Rīgas (turnīrā ieguva 3.vietu) ar rezultātu 0:5 
un komandai no Olaines (turnīrā ieguva 2.vietu) 
ar rezultātu 0:2, otrajā dienā mēs bijām noskaņoti 
kaujinieciski. Nospēlējām neizšķirti 1:1 ar stipriem 
pretiniekiem no Valmieras, šis rezultāts varēja iz-
vērsties citādāk, jo gandrīz visu spēles laiku mūsu 
futbolisti „presēja” pretiniekus, kuri vārtus guva ti-
kai dažas minūtes pirms spēles beigām. Sīvā cīņa 
ar „Dinamo Rīga – 2” beidzās ar pretinieku uzva-
ru 2:1. Minimālais futbolistu skaits, kuri nomaina 
viens otru, pieredzes trūkums, piedaloties šāda mē-
roga turnīros, lika sevi manīt. Pēdējo dienas spēli 
aizvadījām lieliski, gūstot uzvaru ar rezultātu 3:1 
pār pretinieku komandu „Alberts” no Rīgas.

Mūsu trešās dienas pretinieki bija pieredzējuši 
futbolisti no komandas „Auda” (Rīga), ar kuriem 
nospēlējām neizšķirti 1:1, un komanda no Igauni-
jas, kurai sīvā cīņā diemžēl zaudējām ar rezultātu 
0:1. Lai arī jutās noguruši vasaras karstumā, mazie 
futbolisti darīja visu, lai spēlētu ar maksimālu at-
devi!

Rezultātā turnīrā ieguvām 12. vietu. Paldies zē-
niem - Aleksejam Reutam, Emīlam Grišānam, Dai-
nim Sjadro, Markusam Djatkovičam, Germanam 
Bidzānam, Ričardam Survilo, Artjomam Kusiņam 
un vārtsargam Ērikam Čiževskim par pašatdevi visa 
turnīra garumā. 

Šajās trijās dienās mūs lutināja vasarīgs, saulains 

laiks, tāpēc no spēlēm brīvajā laikā mazajiem fut-
bolistiem bija iespēja veldzēties jūras viļņos, būvēt 
smilšu pilis, kā arī apmeklēt Rojas Jūras un zvejnie-
cības muzeju. Turnīra laikā tika ieviesta jauna tra-
dīcija – laternu palaišana naksnīgajās debesīs, kas 
piepildīs mazo futbolistu karstākās vēlēšanās. Kvē-
lākā no visām piepildījās – katrs dalībnieks pārveda 
mājās pirmo savā futbolista karjerā iegūto medaļu. 
Un mēs droši zinām, ka ne pēdējo.

Mūsu panākumi nebūtu iedomājami bez uzņēmī-
gā, neatlaidīgā, gādīgā un tai pat laikā stingrā un 
prasīgā trenera Vadima Atamaņukova. Par to viņam 
liels paldies! Kā arī sakām paldies mūsu vienreizē-
jam šoferītim Viktoram Dunskim, futbola klubam 
„Krāslava”, Krāslavas novada domes administrāci-
jai, Ēvaldam Cauņam, Ūdrīšu pagasta pārvaldes ad-
ministrācijai, Mārai Miglānei, sponsoram SIA „EV 
Holding”, Vadimam Varlamovam par līdzfi nansēju-
mu, atbalstu, sapratni. 

FK „Krāslava” U-7 komanda turpina gatavoties 
nākamajām spēlēm un jauniem turnīriem, kuri no-
tiks visa nākamā gada garumā, un tajos komanda 
spēs piedalīties, ja būs vēlme, sportiskā izaugsme, 
apkārtējo atbalsts, tostarp sponsoru un novada ad-
ministrācijas fi nansiālais atbalsts, sapratne un pre-
timnākšana. 

Vēlam puišiem un viņu trenerim veiksmi un iztu-
rību turpmākajos turnīros un treniņos, bet vecākiem 
būt aktīviem un atbalstošiem komandas līdzjutē-
jiem! 

Mazo futbolistu vecāki

MAZO FUTBOLISTU DEBIJA 
„BALTIC SEA CUP 2014” TURNĪRĀ

ORIENTĒŠANĀS SACENSĪBAS

Jūrmalā, gleznainajā Ķemeru nacionālajā parkā, notika 
kārtējās orientēšanās sacensības cilvēkiem ar ierobežo-
tām iespējām. 

8. un 9.augustā tika organizētas dažādas sacīkstes. Pirmajā dienā nori-
sinājās orientēšanās nakts sacensības, kurās Vjačeslavs Lukaševičs izcī-
nīja 1. vietu. Nākamajā dienā notika orientēšanās spēles divās distancēs, 
un Vjačeslavs ieguva 2. un 1. vietu. 

30.augustā sacīkstes turpinājās garajā distancē -3,14 km. Šajās sa-
censībās piedalījās Krāslavas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas 
kluba „Krāslava” veterāns Anatolijs Lebedoks, bet sportists Vjačeslavs 
Lukaševičs izcīnīja godalgoto 2.vietu. 

Kopvērtējumā (divas distances) Vjačeslavs Lukaševičs kļuva par uz-
varētāju un saņēma medaļu par pirmo vietu. Arī komandu vērtējumā 
uzvarēja Krāslavas sportisti, kas atgriezās mājās ar „Lielo kausu 2014”. 

Anatolijs Lebedoks

UZMANĪBU!
Populārākais un veiksmīgākais 

Latgales reģionālais karatē klubs 
„SATORI”, kuru vada nopelniem 
bagātais treneris IGORS KO-
MARS (melnā josta, 6 dans), un 
sertifi cēts treneris Oļegs Komars 
(melnā josta, 3 dans), uzņem jau-
nus dalībniekus.

KLUBA PROGRAMMĀ:
•japāņu fi lozofi ja, pašaizsardzī-

bas paņēmienu apgūšana,
•jostu atestācija,
•piedalīšanās dažādu līmeņu sa-

censībās,
•vasaras nometnes bērniem.
REGULĀRAS NODARBĪBAS 

KLUBĀ „SATORI” ĻAUS JUMS:
•uzlabot garīgo un fi zisko stāvokli 

un palielināt izturību,  atbrīvoties no 
liekā svara, justies drošāk ikdienā.

Nāciet paši un ņemiet līdzi sa-
vus bērnus! Organizatoriskās sa-
pulces notiks 17. un 19. septembrī 
plkst. 18.00 Poļu skolas sporta 
zālē.

Tālruņi uzziņām: 27427452, 
29457372. 
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Krāslavā Rīgas iela ir viena no vissenākajām ielām, kas 
ļauj sajust senatnes klātbūtni arī šobrīd. 18. gadsimtā ie-
pretim tagadējai autoostai toreiz atradās zirgu pasta stacija 
un netālu no tās - ielas pretējā pusē - muižnieku viesnīca 
„Livonija”, kas 20. gadsimta 20. gados pārtapa par Latvie-
šu biedrības namu. Šajā viesnīcā vietējie muižnieki bieži 
rīkoja dažādus saietus un balles gadatirgu laikā. 

Tagadējās Brīvības ielas un Rīgas ielas krustojumā atradās 
tirgus laukums, blakus tam - pilsētas galvenā celtne - rāts-
nams. Laika gaitā rātsnama divas fasādes tika aizsegtas ar 
piebūvēm, taču bijušā rātsnama apjomu var vēl uztvert pēc 
ēkas ziemeļu un dienvidu fasādēs redzamajām trīs dalījuma 
joslām. 20. gs. vidū rātsnama austrumu un rietumu fasādēm 
uzbūvēja piebūves. 1958. gadā tajā atklāja kultūras namu, 
1967. gadā izvietoja sporta namu. Pašreiz kultūras nams 
ir pārcēlies uz citu ēku - Rīgas ielā 26, kas iedzīvotājus 
iepazīstina ar Latvijas un ārvalstu dažādo mākslu, tautu 
kultūru, uztur un saglabā novada tradīcijas. 

 Gar tirgus laukumu veda galvenā maģistrāle - pas-
ta lielceļš no Rīgas uz Maskavu, kas bija viens no ie-
mesliem, lai šo ielu sāktu dēvēt par Rīgas ielu. Tirgus 
laukumā 1882. gadā pēc vairākiem lieliem ugunsgrēkiem 
Krāslavā tika nolemts organizēt brīvprātīgo ugunsdzēsēju 
biedrību. 20. gs. 60. gados brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied-
rība ir pārcēlusies uz citu ēku - Rīgas ielā 106. 

Krāslavas skaistākā rota - grāfu Plāteru pils, celta no 
1750. - 1791.g., neraksturo Rīgas ielas īpatnības, taču sava 
diženuma dēļ tā izceļas un šķietami veido Plāteru pili par 
klātesošu Rīgas ielai. Interesanta liecība vēsta par galve-
najām kāpnēm, kas veda caur parku uz pili - tās bija vei-
dotas no dzirnakmeņiem, kurus grāfs Plāters savāca no 
apkārtējiem zemniekiem. 1950-tajos gados šīs kāpnes tika 
iznīcinātas un 2011. gadā šajā vietā uzbūvētas jaunas kāp-
nes. Vienā no Plāteru pils kompleksa ēkām pašreiz atrodas 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs. 

Rīgas ielai piekļaujas arī grāfu Plāteru parks. Tas veidots 
trijos plānos: augšā, pie pils - franču stilā (zemi apstādīju-
mi), nogāzēs - itāļu stilā (koku grupas, grotas, kāpnes), lejā 
- angļu stilā (alejas, celiņi, dīķi). Pēdējos 70 gados parks ir 
pārveidots un apbūvēts. 

Latvijas brīvvalsts laikā (1920 - 1940) Rīgas ielā atradās 
vairākas nozīmīgas ēkas, kas atbilda tā laika vajadzībām: 
Latviešu biedrības nams, Daugavpils apriņķa policijas 
Krāslavas 3. Iecirknis, kinoteātris „Līgo”. Filmu vērošanas 
interese neizzuda arī padomju periodā, un 1966. gada 30. 
novembrī Krāslavā, Rīgas ielā (tagadējā Tirdzniecības cen-
tra ēkā) atklāja jauno kinoteātri ar tam laikam raksturīgo 
nosaukumu - „Zarja” („Ausma”). Vēl šodien daudzi krāsla-
vieši atminas, ka pirmā fi lma, ko demonstrēja šajā kinote-
ātrī, bija režisora Leonīda Leimaņa 1966. gadā ekranizētā 
kinofi lma „Purva bridējs” pēc Rūdolfa Blaumaņa tāda paša 
nosaukuma noveles. 

Rīgas ielā, pie Jāņupītes, atradās arī Lāčplēša ordeņa 
kavaliera A. Aparnieka dzirnavas un kokzāģētava. Inte-
resants, piesātināts un vienlaikus sarežģīts bijis Lāčplēša 

ordeņa kavaliera Artura Aparnieka (1896 - 1968) dzīves 
ceļš: pabeidzis Nikolaja kara inženieru skolu, piedalījies 
cīņās pret lieliniekiem Krimā, 1918.g. atgriezās Latvijā un 
iesaistījās Brīvības cīņās (1918-1920). 1920.gadā  A. Apar-
nieks tika apbalvots ar Lāčplēša kara ordeni. 20.gs. 20. 
gadu beigās viņš pārcēlās uz Krāslavu, kur sekmīgi vadīja 
Lejas (Lielās) ūdensdzirnavas, kuras viņam tika piešķirtas 
kā Lāčplēša kara ordeņa kavalierim. Laikā, kad darbojās 
Aparnieka dzirnavas, pretī tām, pāri Jāņupītei uz salas, at-
radās kalēja Repinska smēde, kas bija ļoti iecienīta krāsla-
viešu vidū, un tās izstrādājumi guva zināmu atsaucību arī 
ārpus Krāslavas. 

Veselības aprūpes iestāde Krāslavā jau ir bijusi kopš 19. 

gs. otrās puses - tagadējā slimnīca ir dibināta 1871. gadā. 
Pēc Pirmā pasaules kara slimnīcu nedaudz paplašināja.

Jau vairāk nekā trīs gadsimtus Latgales teritorijā dzīvo 
krievu vecticībnieki. Izceļojot uz Latgali, bija izveidoti pat 
atsevišķi vecticībnieku ciemi. Ap 1859. gadu kāds vietē-
jais tirgotājs atdeva savas saimniecības ēkas, lai, pārkārto-
jot tās, varētu izveidot dievnamu. 2002. gada 7. decembrī 
lūgšanu namā izcēlās ugunsgrēks. 2003. gada augustā sā-
kās jauna lūgšanu nama celtniecība nodegušās ēkas vietā. 
Dievnams atrodas ielas malā, pabraukt garām nepamanot, 
nav iespējams. Daudzo dievnamu klātbūtne Krāslavā lie-
cina gan par konfesiju dažādību, gan par reliģiskā faktora 
nozīmību kopumā šajā reģionā. 1840. gada 20. februārī tika 
iesvētīta Jura (Georga) pareizticīgo baznīca, taču tā tika 
uzbūvēta tā laika tirgus laukumā, kas neatbilda baznīcas 
kanoniem. 1856. gadā radās jautājums par jauna - daudz 
lielāka dievnama celtniecību, bet jau citā vietā. Līdz ar to 
bijušā Jura (Georga) baznīcas vietā tika uzstādīts četrstūra 
akmens stabs ar krustu virsū un mazu norobežojumu tam 
apkārt. Viena no pareizticīgo baznīcām tika uzcelta pašrei-
zējās novada domes ēkas vietā. 1859. gadā to konsekrēja 
Dievmātes Aizbildniecības godam. Baznīca sagrauta Otrā 
pasaules kara laikā. 

Pie Aglonas ielas un Rīgas ielas krustojuma (Rīgas iela 
31) atrodas sarkano ķieģeļu māja, kura laikiem mainoties, 
ir pieredzējusi krasi atšķirīgas, bet savam laikam raksturī-
gās darbības. K. Ulmaņa laikos (1934 - 1940) šajā ēkā atra-
dās policija. Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā tur atradās 
milicija. 1941. gada 30. jūnijā šajā ēkā NKVD ierēdņi spī-
dzināja un nogalināja Krāslavas baznīckungus Vitāliju Paš-
keviču, Sigizmundu Tabori un zakristiānu Ontonu Vilmani. 
Pēc kara šajā ēkā atradās dzemdību nams un vēlāk - sanitāri 
epidemioloģiskā stacija. 

20. gadsimta otrajā pusē, pieaugot transporta plūsmai, 

1960. gada 1. augustā durvis vēra Krāslavas pilsētas auto-
osta (Rīgas iela 55). Autoosta pakāpeniski paplašinājās un 
attīstīja savu transportu plūsmu dažādos virzienos. Pretim 
autoostai, gar Rīgas ielu, 20. gs. ir bijusi māja (uzspridzinā-
ta 2. pasaules kara laikā), kurā dzīvoja Moisejs Rabinovičs, 
kurš no 1927. līdz 1932. gadam bija Krāslavas pilsētas galva. 

Krāslavas vēsture ir unikāla arī ar to, ka te dzīvojuši cil-
vēki ar pasaules slavu, kas savos darbos un cilvēku atmiņās 
dzīvo vēl šodien. 1988.g. 23. aprīlī Mākslas dienu ietvaros 
Rīgas ielā pie bijušās Krāslavas rajona centrālās bibliotē-
kas ēkas tika atklāta memoriālā plāksne pasaules slavena-
jam tēlniekam Naumam Āronsonam.  

Lai aktualizētu vērtības, kas ir svarīgas valstij, pilsētai, 
tās cilvēkiem, 2007. gada 15. jūnijā pie tilta Rīgas ielā, 
iepretim grāfu Plāteru pils parkam, tika uzstādīts pilsētas 
simbols - mazās arhitektūras formas laiva, kurā iestādītas 

puķes. Kā zināms, Krāslavas ģerbonī attēlota buru lai-
va - tā simbolizē, ka pilsētas liktenis ir cieši saistīts ar 
Daugavas kuģošanu. Savukārt pieci airi nozīmē tautības, 
kuras vēsturiski dzīvojušas Krāslavā - latvieši, poļi, ebre-
ji, krievi un baltkrievi, pasvītrojot šī reģiona daudznacio-
nālo raksturu un prasmi saprasties, sadzīvot kopā. 

Mainoties varām, mainījās ne tikai pilsētas vizuālais 
tēls, bet arī ielu nosaukumi, kuri akcentē sava laika sva-

rīgākos procesus. 1922. gadā Rīgas ielas sākums bija no 
tagadējās Augusta ielas beigām līdz Krāslavas centram. 
No tirgus laukuma sākās Maskavas iela, no Miesnieku ie-
las krustojuma sākās Kovaņas jeb Kalēju iela un turpinājās 
līdz slimnīcai. 20.gs. 30. gados Maskavas ielu pārdēvēja par 
Katoļu ielu. 30. gadu vidū Augusta iela tiek nosaukta par N. 
Rancāna ielu, bet Katoļu iela kļūst par Brāļu Skrindu ielu. 
20. gs. 50. gados tagadējā Rīgas iela visā garumā tiek no-
saukta par Maskavas ielu. N. Rancāna (Augusta) iela par Ļ. 
Tolstoja ielu, vēlāk arī tā kļūst par Maskavas ielu. 1991. gada 
14. novembrī savu nosaukumu atgūst Augusta iela un Rīgas 
iela. Rīgas ielas savdabība un pievilcība slēpjas arī tās sada-
lījumā: sākumā Augusta iela, kas pārtop par Rīgas ielu. 

Rīgas ielā, laikmetiem mijoties, noritējusi aktīva sabiedris-
kā dzīve, par to liecina senatnīgās ēkas, kuras laikam ejot ie-
gūst citu formu un saturu, dažādi vēsturiskie objekti, elpu aiz-
raujošas leģendas - nostāsti, kā arī ielu piepildīja paši cilvēki, 
iesaistoties dažādās sadzīves un sociālpolitiskajās aktivitātēs, 
procesos, piedaloties svētku gājienos, parādēs, kas bieži vien 
notika pilsētas galvenajā ielā, jo tā ir pilsētas vizītkarte. 

2014. gadā Rīga kļūst par Eiropas kultūras galvaspilsē-
tu. Šajā sakarā arī mēs varam lepoties ar daļu no Rīgas, 
kas izpaužas galvenās ielas nosaukumā un ne tikai, jo savu 
nozīmi tā nezaudē arī mūsdienās, piedāvājot iespēju un ak-
tivitāšu daudzveidību gan pilsētas iedzīvotājiem, gan vie-
siem. Šī gada 12. - 13. septembrī notiks Eiropas kultūras 
mantojuma dienas un mūsu pilsētā tiks svinēti Rīgas ielas 
svētki, kas ietvers dažādu interesantu un aizraujošu pasā-
kumu ciklu, piedāvājot labāk iepazīt savas pilsētas galve-
nās ielas vēsturi, tās pievilcību un romantismu, kā arī būs 
iespēja atklāt un parādīt sevi no radošās puses. 

Baiba Matvejenko,  Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja vēstures speciāliste 

(Izmantoti Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja mate-
riāli)

RĪGAS IELAS DIENU 
PROGRAMMA KRĀSLAVĀ 

EIROPAS KULTŪRAS
 MANTOJUMA DIENU 2014 IETVAROS

RĪGAS IELA 
LAIKU LOKOS 

12.septembrī
12.40 Eiropas kultūras mantojuma dienu 

karoga pacelšana Rīgas ielā 51.
13.00 Lielformāta fotogrāfi ju „Senā 

Krāslava” un foto kluba „Zibsnis” piektā 
fotoplenēra „Krāslava” atklāšana Rīgas ielā 
34, autentiskāko māju īpašnieku godināša-
na. 

15.00 Fotopulciņa „Kadrs” izstādes „Rī-
gas ielas mājas un to iedzīvotāji” atklāšana 
Krāslavas Kultūras namā, Bērnu un jaunie-
šu centra radošās darbnīcas.

16.00  Foto izstādes „Krāslavas Rīgas 
ielas kultūrvēsturiskie objekti. Senatne un 
mūsdienas” atklāšana Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā.

17.00 Fotoorientēšanās sacensības „Ie-
pazīsti Rīgas ielu Krāslavā” (tikšanās 
18.novembra laukumā). 

18.00 Ekskursija pa Rīgas ielu ar pār-
steigumiem (tikšanās Rīgas ielā 14, ekskur-
sijas latviešu un krievu valodā).

19.00 Kino vakars - lekcija „Pilsētas 
ainava fotogrāfi jās” Krāslavas Kultūras 
namā.

13.septembrī
11.00 Skolēnu improvizācijas teātra uz-

vedums 18.novembra laukumā 

Pasākumu rīko Krāslavas novada dome 
s adarbībā ar Valsts kultūras pieminekļu 

aizsardzības inspekciju, foto klubu „Zibs-
nis”, Krāslavas novada Tūrisma informā-
cijas centru, Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeju, Krāslavas bērnu un jauniešu 

centru, Krāslavas Valsts ģimnāzijas teātra 
sporta pulciņu „Vārna” un Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas struktūrvienību. 

Borisa Tarlecka foto

 Iebraucot Krāslavas pilsētā no Rīgas puses, uzmanību piesaista galvenās ielas gleznainais skats, 
kas savu nokrāsu maina līdz ar gadalaikiem. Rīgas iela kā galvenā iela ir daudzās Latvijas pilsētās, 
taču katrai ir sava unikalitāte un savs stāsts stāstāms...



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
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Iespiests SIA „Latgales druka”
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Jauniešu iniciatīvas grupa 
“Klubs „Varavīksne”” uzsāk 
projekta „Esi savu nākotnes 
panākumu atslēga!” īste-
nošanu. Projektu finansē 
Krāslavas novada dome.

Viena no projekta aktivi-
tātēm – jauniešu eseju kon-
kurss. 

Aicinām piedalīties Krāslavas 
novada jauniešus – 9.-12. klašu 
skolēnus!

NOLIKUMS 
Jauniešu eseju konkursam „Esi 

savu nākotnes panākumu atslē-
ga!” 

1. Konkursa organizēšanas pa-
mats: 

1.1. rosināt jauniešu vēlmi īste-
not savus mērķus profesijas izvē-
lē; 

1.2. aicināt Krāslavas novada 
jauniešus piedalīties Karjeras ne-
dēļas pasākumos; 

1.3. Krāslavas novada pašvaldī-
bas jauniešu projektu konkurss. 

2. Konkursa organizētājs – Jau-
niešu iniciatīvas grupa “Klubs 
„Varavīksne””. 

3. Konkursa mērķis – veicināt 
jauniešu izpratnes veidošanos par 
karjeras izglītības nozīmīgumu 
nākamās profesijas izvēlē. 

4. Konkursā var piedalīties: 
4.1.Krāslavas novadā dzīvojoši 

skolēni (9.-12. klase). 
4.2. katrs jaunietis var sūtīt tikai 

vienu eseju; 
4.3. esejai jābūt sagatavotai dru-

kātā formātā (burtu lielums – 12 
šrifts); 

4.4. esejas apjoms – nav no-
teikts. 

5. Eseju vērtēšana – izveidota 
Vērtēšanas komisija 5 cilvēku sa-
stāvā. 

6. Esejas iesniegšanas kārtība 

– konkursam paredzētās esejas 
jāiesniedz Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā -  Jauniešu iniciatīvas 
grupai “Klubs „Varavīksne”” ar 
norādi eseju konkursam „Esi savu 
nākotnes panākumu atslēga!”. 

Iesniedzot eseju jānorāda: ie-
sniedzēja vārds, uzvārds, adrese, 
tālruņa numurs, izglītības iestāde, 
klase, e-pasts. Esejas var iesniegt: 

6.1. nosūtot tās elektroniski uz 
e-pastu – mikulaane@inbox.lv; 

6.2. izmantojot pastu: Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskola, 
N.Rancāna iela 4, Krāslava, LV-
5601. 

6.3. nododot eseju personīgi: 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lā -  Jauniešu iniciatīvas grupai 
“Klubs „Varavīksne””, N.Rancāna 
ielā 4, 312. vai 320. kab. 

7. Esejas iesniegšanas termiņš – 
no 2014. gada 8. līdz 22. septem-
brim. 

8. Prasības skolēniem – esejas 
autors raksturo vai atspoguļoto 
inovatīvu redzējumu par karjeras 
izglītību un tās nozīmīgumu nāka-
mās profesijas izvēlē, izsaka vie-
dokli par jauniešu vēlmi īstenot 
savus mērķus profesijas izvēlē. 

9. Kritēriji – vērtēšanas komisi-
ja iesūtītos darbus vērtē pēc esejas 
atbilstības konkursa mērķim. 

10. Balvas – 40 labāko darbu 
autoriem būs dota iespēja pieda-
līties reģionālajā pasākumā „Kar-
jeras dienas” Daugavpilī (tiks no-
drošināts transports). 

11. Informācija par konkur-
su – konkursa nolikumu publicē 
Krāslavas novada mājas lapā un 
Krāslavas novada domes infor-
matīvajā izdevumā „Krāslavas 
Vēstis”.

Informāciju sagatavoja
 Galina Mikulāne, 

kluba vadītāja

Apvienotajā Karalistē, Eiropas čem-
pionātā vieglatlētikā Latvijas paralim-
piskie sportisti izcīnīja divas zelta un 
bronzas medaļu. Zeltu diska mešanā 
guva Aigars Apinis un šķēpa mešanā – 
krāslavietis Dmitrijs Silovs, bet bronzu 
diska mešanā - Ingrīda Priede. Startē-
jot F37/38 medicīnas grupā, Dmitrijs 
Silovs finālsacensībās uzvarēja ar jau-
nu personisko rekordu - 47,32 metri, 
tuvāko sekotāju Oleksandru Dorošen-
ko apsteidzot par gandrīz sešiem met-
riem.

“Klusībā, protams, visi cerējām Eiropas čem-
pionātā vieglatlētikā gūt vismaz divas medaļas. 
Sports ir sports, tādēļ to iepriekš skaļi nepau-
dām, taču tagad visi esam ļoti priecīgi par mū-
sējo panākumiem un izcīnītajām trīs godalgām. 
Paralimpisko sportistu treneri bija ieguldījuši 
lielu darbu, lai sagatavotu mūsu sportistus šiem 
startiem, tāpat sportisti līdz pat pašiem startiem 
gatavojās Eiropas čempionātam. Paralimpiska-
jiem sportistiem no Latvijas noteikti arī nākotnē 
izdosies gūt spožus panākumus, jo jau tagad re-
dzējām, ka goda pjedestālu papildina jauni vārdi, 
un pavisam nedaudz līdz tam pietrūka vēl atse-
višķiem sportistiem,” stāsta Latvijas Paralimpis-
kās komitejas (LPK) prezidente Daiga Dadzīte.

“Sirsnīgi sveicam visus trīs Eiropas čempionā-
ta vieglatlētikā medaļu ieguvējus, kā arī pārējos Latvi-
jas izlases dalībniekus, kuri godam Apvienotajā Kara-
listē pārstāvēja mūsu valsts vārdu. Priecājamies, ka arī 
bankas “Citadele” un pārējās sabiedrības ieguldījums 
kustības „Tu esi. Tu vari” un Paralimpiskās komitejai 
atbalstam ir devis iespēju Latvijas paralimpiešiem tre-
nēties un ar tik izciliem rezultātiem pārstāvēt Latviju 
starptautiskās sacensībās,” sveicēju pulkam pievieno-
jas bankas “Citadele” valdes locekle Santa Purgaile.

Latvijas paralimpiskie sportisti startēja šķēpmeša-

nā, lodes gūšanā, tāllēkšanā u.c. vieglatlētikas discip-
līnās, cīnoties kopā ar 560 sportistiem no 37 valstīm. 
Eiropas čempionātā vieglatlētikā Svonsī, Apvieno-
tajā Karalistē Latvijas ofi ciālo delegāciju pārstāvēja 
17 cilvēki. Sportistiem līdzi devās viņu tuvākais un 
nozīmīgākais atbalsts – treneri, medicīniskais perso-
nāls, kā arī pārstāvji no Latvijas Paralimpiskās ko-
mitejas. 

Baiba Ābelniece,
korporatīvās komunikācijas vadītāja 

banka “Citadele”

LATVIJAS PARALIMPISKĀ IZLASE
 NO EIROPAS ČEMPIONĀTA VIEGLATLĒTIKĀ 

ATGRIEŽAS AR DIVĀM ZELTA
 UN VIENU BRONZAS MEDAĻU

 ESI SAVU NĀKOTNES
 PANĀKUMU ATSLĒGA!

SIA „Mācību un konsul-
tāciju centrs ABC” piedāvā 
bez maksas apgūt vai pa-
augstināt latviešu valodas 
prasmes Daugavpilī, Rē-
zeknē, Ludzā, Krāslavā, Cib-
lā un Zilupē. Mācības tiks 
uzsāktas no septembra. 
Apmācību programmas il-
gums: 100 akadēmiskās 
stundas. 

Pirms mācību uzsākšanas stu-
denti tiks testēti, lai noteiktu eso-
šo valodas zināšanu līmeni un 

tādējādi nodrošinātu efektīvu un 
mērķtiecīgu apmācību.

Mācību laikā studenti tiek no-
drošināti ar bezmaksas mācību 
grāmatām, darba burtnīcām, kā arī 
nepieciešamajiem materiāliem, lai 
veiksmīgi apgūtu latviešu valodu.

Mācību grupās tiks uzņemti 
interesenti, kuri nav apmeklēju-
ši citus tāda paša līmeņa latviešu 
valodas kursus, kurus fi nansēju-
si Rīgas dome, Nodarbinātības 
valsts aģentūra, Latviešu valodas 
aģentūra, Pilsonības un migrācijas 
lietu pārvalde, Sabiedrības integ-

rācijas fonds, Kultūras ministrija 
vai cita institūcija.

Lai pieteiktos mācībām, lūdzam 
zvanīt pa tālr. 26457924 vai raks-
tīt uz e-pastu: abc@abc.edu.lv

SIA „Mācību un konsultāciju 
centrs ABC” ir akreditēta izglītī-
bas iestāde, kas sniedz pieaugu-
šo apmācību pakalpojumus jau 
vairāk kā 10 gadus visā Latvijas 
teritorijā. Mācību projekts ir tapis 
ar Sabiedrības integrācijas fonda 
(SIF) fi nansiālu atbalstu.

Latvijas Pieaugušo izglī-
tības centrs aicina pieteik-
ties 100 stundu latviešu 
valodas kursos Krāslavas 
un Dagdas novados. Kursus 
atbalsta Sabiedrības integ-
rācijas fonds. 

Kursos var pieteikties personas 
vecumā no 18 gadiem, izņemot 

skolēnus, personas, kas atrodas 
uzskaitē NVA vai  pēdējā gada 
laikā ir apmeklējuši apmaksātus 
(NVA, LVA, SIF) latviešu valodas 
kursus. 

Pieteikties kursos var no 2014.
gada 9.septembra līdz 24.septem-
brim Krāslavas novada Izglītības 

un kultūras nodaļā, Skolas ielā 7, 
3.kab., no plkst.9.00 – 17.00,

tālr. 65620025, 26531015.
Dagdas novada Izglītības, kul-

tūras un sporta nodaļā, Mičurina 
ielā 3a, 2.stāvā, no plkst.9.00 – 
17.00, tālr. 65653240, 29681560.

Vietu skaits ir ierobežots. 

LATVIEŠU VALODAS APGUVE
 LATGALES REĢIONĀ

*       *       * Sveicam dzimšanas dienā
 Leonoru Rinkeviču, 

Oļģertu Stavro!

Mēs vēlam veselību, vēlam 
spēku, 

Ikkatrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku lai Jūs spētu 

Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!
 Invalīdu biedrība „Stariņš”

Zemnieku saimniecība „ASSI” (mājas lapa- www.assi.lv), 
kas atrodas Viesītes novadā, Saukas pagastā, Lonē, 
piedāvā darbu konditoram vai konditora māceklim. 

Izīrē vai pārdod 2 istabu dzīvokli 150 metrus no darba vietas.
 Lonē nav bezdarba, vajadzīgi mehanizatori, celtnieki, strādnie-

ki lopkopībā. Lūdzam sūtīt CV uz e-pastu: assi@apollo.lv vai zvanīt 
29453166 Viktoram.

 Pērk ogļskābās gāzes (СО2) balonu. Т.27088196, 29719071.
 Pārdod privatizētu vasarnīcu ar zemi ( 650 m2). Т.26070517.
 Atdod labās rokās pūkainus melnbaltus kaķēnus – runcīti un kaķe-

nīti. Т.26880100. 
 Pārdod divistabu dzīvokli Krāslavas centrā. T.25123845.
 Izīrēju (ilgstoši) labiekārtotu 1-istabu dzīvokli 2.stāvā. T.27148795.

20.10.2014. - 28.10.2014 - 
Svētceļojums

 uz Svēto Zemi.
Garīgais vadītājs - 

priesteris Andris Kravalis.

Pieteikties pa tālr.29524763 
(Ināra),  

kā arī internetā: 
www.shalomisrael.lv 


