Kraslavas V
K R Ā S L AVA S NOVAD A DO M ES I NF O R M AT Ī VAI S I Z D EV U M S

ESTIS
№ 13 (220)

2013.gada 13.septembris

Šodien numurā:
 Turpinās ielu remontdarbi - intervija ar projektu vadītāju
Andri Rukmanu 3. lpp.;
 Kur doties pārgājienā – Krāslavas TIC informācija 4. lpp.;
 Interešu izglītības pulciņi - Bērnu un jauniešu centra piedāvājums 4. lpp.;
 Izglītības iestāžu jaunumi 5. lpp.;
 Pirmās kāzas brīvā dabā 6. lpp.;
 Tuvojas mākslas plenērs 7. lpp.;
 Sporta jaunumi un aktuālā informācija 8. lpp.

Elvīras Škutānes foto

Par to, kā jaunajam mācību gadam ir sagatavojušās „Pienenīte” un „Pīlādzītis”, tiks ties un saņemt informāciju īsziņu Dažās izglītības iestādēs ir iestājies tāds kā pesimisma un panīkumūsu novada izglītības iestādes, pastāstīja domes Izglītī- pieslēgtas vienotai sistēmai un iz- veidā savos mobilajos telefonos.
mantos e-klases pakalpojumus.
- Kā tad būs ar darba burtnī- ma periods, kad sēžam un gaidām,
bas un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova.
- Tuvojoties jaunajam mācību gadam, kā jau ierasts, tiek
apskatītas visas novada 13 vispārizglītojošās izglītības iestādes - 11 skolas un 2 pirmsskolas izglītības iestādes. Kā
ar skolēnu skaitu, cik daudz
bērnu šogad pārkāps 1.klases slieksni?
- Šogad 1.klasē dosies 124
izglītojamie, diemžēl tas ir par
37 mazāk, nekā iepriekšējā
mācību gadā. Kopā no 1.līdz
12.klasei ir 1491 skolēns, kas
arī ir par 92 skolēniem mazāk, salīdzinot ar pagājušo mācību gadu. 5 un 6 gadīgo izglītības
programmu šogad apgūs 249 bērni.
- Cik pedagogu stāsies klases
priekšā jaunajā mācību gadā un
vai to vidū būs arī jaunie speciālisti?
- Skolās jaunajā mācību gadā
strādās 230 pedagoģiskie darbinieki, diemžēl jauno speciālistu
mums nebūs, jo pat esošajiem
speciālistiem visās skolās nevaram nodrošināt pilnu slodzi, skolēnu skaits sarūk, bet pedagogu
skaits paliek tāds pats kā iepriekšējos gados.
- Vai skolās veikti arī kādi lielāki remonti?
- Siltināta tiek Krāslavas Valsts
ģimnāzija. Pašu spēkiem skolas uzpošanai jaunajam mācību
gadam daudz kas tika darīts Varavīksnes skolā un Krāslavas pamatskolā.
Indras vidusskolā beidzot ir

tapušas evakuācijas kāpnes pie
skolas ārsienas - to veica par pašvaldības līdzekļiem, pateicoties

Tas nozīmē, ka daudziem skolotājiem būs jāpierod pie tā, ka
nebūs jāraksta un jāliek atzīmes

cu iegādi šogad? Pirkt vai ne?
- Pašvaldībai un valstij cik līdzekļu ir, tik ir. Ko iespējams ie-

ar pildspalvu žurnālā, bet visu to
jāievada datorā. Pēc tam jebkurā
brīdī šī informācija par mācību
sekmēm, kavējumiem, apgūstamo
vielu - būs pieejama gan skolā,
gan arī virslietotājiem skatīšanās
režīmā.
Līdz ar to skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm vairs nebūs
jātērē līdzekļi, lai iegādātos klašu
žurnālus, audzinātāja dienasgrāmatas u.c.
Šo sistēmu jau sācis apgūt arī
mūsu Sociālais dienests, nav jāprasa skolai informācija par apgādājamajiem ar brīvpusdienām
- visu informāciju var redzēt eklasē.
Vecākiem tas arī atvieglos sekošanu savu atvašu skolas gaitām
– ja izmantos parastajā skatīšanās
režīmā, pat nekas nebūs jāmaksā,
bet, ja vecāki gribēs papildus saņemt informāciju par katru bērna
sekmju novērtējumu, piezīmi, tad,
samaksājot gadā 7Ls, var pieteik-

gādāties par atvēlēto summu, to
skola vienmēr nopērk. Domāju, ka
tas jāizrunā un jāizvērtē vecākiem
kopā ar skolotāju, kuros priekšmetos tomēr vajadzētu iegādāties
darba burtnīcas. Ja darba burtnīca tiks pirkta par vecāku naudu,
tā būs bērnam mūžīgā lietošanā,
bet, ja tā tiks pirkta par valsts vai
pašvaldības līdzekļiem, protams,
skola mēģinās to taupīt, mēģinās
izmantot tikai stundu laikā.
Izņēmums ir sociālās zinības,
kur šī darba burtnīca ir nepieciešama, jo citādāk nav iespējams
strādāt, bet tās mēs cenšamies iegādāties par valsts naudu. Un angļu valoda – tad, kad mācību grāmata jau ir tā individuālā grāmata,
kurā tiek rakstīts iekšā. Diemžēl
grāmata nav lēta, un te arī aiziet
liela daļa valsts naudas.
- Vai skolās redzējāt ko tādu,
kas jūs pārsteidza?
- Šogad varu teikt vienu lietu,
kas mani nepatīkami pārsteidza.

un, cik tās naudas ir, tik mēs arī
strādājam.
Bet varbūt mēs varētu, kopīgi
apvienojoties, jo skola gan
bērniem, gan skolotājiem ir
otrās mājas, sakārtot daudzas
lietas, kas neprasa īpašus ﬁnansiālus ieguldījumus? Varbūt izejam visi kopā, pastrādājam un iespaids par skolu
būs pavisam cits!
- Kuras skolas tomēr ir
vislabāk sagatavojušās uzsākt mācību darbu?
- Šogad, apbraukājot visas
izglītības iestādes, komisija
skatījās un izvērtēja, kura iestāde
ir labāk sagatavojusies jaunajam
mācību gadam, kāds tieši ir iestādes devums šajā procesā.
Kā 2 labākās gribas atzīmēt –
no lielajām skolām – Krāslavas
Varavīksnes vidusskolu, un no
mazajām skolām šoreiz gribas izteikt pateicību Indras vidusskolas
kolektīvam. Malači un paldies viņiem par to!
- Ko vēlēsiet vecākiem, bērniem un skolotājiem, jauno mācību gadu uzsākot?
- Vēlu visiem veiksmi, skolēniem - panākumus, izturību,
daudz pacietības, īpaši vecākiem
un skolotājiem, un, protams,
labu veselību visiem. Lai ir darba
prieks, radošuma moments un lai
tomēr, neskatoties ne uz ko, mēs
varētu nodrošināt izglītojamiem
labu mācību procesu un paši gūt
no sava darba gandarījumu!
- Paldies par stāstījumu!
Inga Kavinska

VISLABĀK JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM
IR SAGATAVOJUŠĀS
KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA
UN INDRAS VIDUSSKOLA
projekta ﬁnansējumam ir izremontēts gaitenis Robežnieku pamatskolā.
- Kā ir ar skolu materiālo
bāzi?
- Skolu tehniskajai bāzei ar
katru gadu tiek izvirzītas aizvien
augstākas prasības. Visas pašvaldības cenšas ieguldīt līdzekļus, lai
šo materiāli tehnisko bāzi uzlabotu, vai nu tas ir projektu ietvaros
– kā mums tika modernizēti dabas
zinību kabineti, vai pašas skolas
piepērk klāt un uzstāda šo moderno aprīkojumu - iegādājas interaktīvās tāfeles, videoprojektorus,
mēģina daļēji nomainīt datorus.
Izvaltas pamatskolai pašvaldība
šogad ir iegādājusies 5 jaunus datorus.
- Kādi jauninājumi vēl šogad
sagaidāmi?
- Pagājušo gadu mēs vēl tikai
izmēģinājām, bet šogad, sākot ar
septembri, jau visas mūsu vispārizglītojošās skolas, tostarp arī PII
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TIEK ĪSTENOTS „CERIŅU SKVĒRA” PROJEKTS

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
PAR PAVEIKTO AUGUSTĀ

Realizējot Krāslavas novada domes finansēto projektu „Ceriņu skvērs”, 9.jūnijā
mēs, biedrība „Pieci airi”, uzsākām darbus, nopļaujot skvēram atvēlēto teritoriju
Strēlnieku, Ādmiņu un Siena ielu krustojumā. Piedaloties darbiniekiem no IK „AL
Pasaule”, tika norakta zemes virskārta taciņas vietā, sagatavots darba lauks grants
piepildīšanai. Pēc grants iegādes un izlīdzināšanas taciņa ieguva savas aprises, un
mēs redzējām, ka tas ir labi izdomāts un
izdarīts.

Nākamajā posmā pasūtījām soliņu un atkritumu
urnu (SIA „VBKL”), bet paši devāmies pirkt ceriņu un citu augu stādus. Ierodoties draugiem, sešiem
veloceļotājiem no Rīgas, viss bija gatavs ceriņu un
irbenāju stādīšanai. Paveiktais ļoti iepriecināja, jo
talcinieki bija ne tikai ar lielu pieredzi tādu darbu
veikšanā, bet arī pozitīvām emocijām pārpilni. Stādīšanas darbus nākamajā dienā turpināja divi pasniedzēji no DU - Baiba un Ainārs Felči - ar savu jaunāko atvasi, kļūdami par krustvecākiem nākamajiem
skvēra iemītniekiem. Kad pienāca laiks laistīšanai,
par neatsveramiem palīgiem kļuva mūsu vecākie
brīvprātīgie palīgi – Anna un Ivans Bičkovi.
Īsi pirms Līgo svētkiem soliņš un atkritumu urna
jau bija savā paredzētajā vietā taciņas malā, kur pēc
15 minūtēm bija klāt pirmie skvēra apmeklētāji.
Lai viesiem Jāņu dienā būtu vairāk pozitīvu iespaidu no Krāslavas apmeklējuma, devāmies pēc jaunas
stādu partijas. Gaidas attaisnojās, un ar viesu palīdzību tika iestādīti vairāki klinšrozīšu krūmiņi.

Kopā „Ceriņu skvēra” ierīkošanā piedalījās 15 cilvēku. Vecākajam brīvprātīgajam palīgam ir 78 gadi,
jaunākajam - 12 gadu.
Var piebilst, ka uz 1.jūliju ir apgūti aptuveni 75%
no domes piešķirtajiem līdzekļiem. Vēl jāpabeidz
augu stādīšana, jāiegādājas un jāiestrādā melnzeme,
jāiestāda zālīte. Pēc projekta realizācijas gaidīsim visus Krāslavas iedzīvotājus uz sava skvēra prezentācijas pasākumu.
SAA „Pieci airi”,
Tatjana un Raimonds

IR VEIKTI AGLONAS IELAS
REKONSTRUKCIJAS DARBI

Sastādīti 9 administratīvā pārkāpuma protokoli, no tiem 1 par medību, zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par iekšējās
kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības, sporta, atpūtas,
tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs,1 par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves vai cita veida atkritumiem, 2 par
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, 2 par dzīvnieku infekcijas slimību proﬁlakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par atrašanos sabiedriskās vietās alkohola
reibuma stāvoklī un 1 par īpašumiem piegulošo teritoriju savlaicīgu neuzkopšanu un neuzturēšanu tīrībā.
Saņemts 21 rakstisks iesniegums un atstrādāti 200 izsaukumi. Tika
veiktas 15 proﬁlaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi.
Augustā tika veikti 2 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu), kas saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos
pasākumos: Kazanovā, Robežnieku pagastā rikšotāju sacensību laikā,
Rudo saieta un zaļumballes laikā.
Turklāt Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti 3 klaiņojoši
suņi un 8 kaķi.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 16 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu
un kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 12 nelikumīgi zvejas rīki.

SADARBĪBA LABĀM PĀRMAIŅĀM

No 5. līdz 7. septembrim Krāslavas novada domes projekta „Educate for business” īstenošanas grupa devās uz Utenu
Lietuvā, lai piedalītos starptautiskajā
„Open Days” konferencē un izstādē “EXPO Utena 2013”
un prezentētu pozitīvu pieredzi privātās – publiskās partnerības sadarbības modeļa īstenošanā kokapstrādes sektorā Latvijā.

Krāslavas pilsētā ir pabeigti Aglonas ielas rekonstrukcijas darbi. Šo darbu ietvaros
tika veikta ielas seguma konstruktīvās kārtas rekonstrukcija (788 m), gājēju ietves un
lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izbūve, apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana. Papildus tam veikta arī Aglonas un Izvaltas ielu krustojuma paplašināšana un
pārbūve, kā arī Izvaltas ielas pieslēguma rekonstrukcija 70 m garumā.
Rekonstrukcijas darbi veikti projekta „Aglonas ielas rekonstrukcija Krāslavā” 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/
SM/006 ietvaros. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ošukalns”. Rekonstrukcijas būvdarbu izmaksas 711904, 96 Ls, pašvaldības ﬁnansējums - 22.5% - 160178, 62 Ls.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

SVĒTVIETAS LABIEKĀRTOŠANA AUGSTKALNĒ
Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi 2013” ietvaros, pateicoties
Krāslavas novada domes finansējumam, Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciemā iedzīvotāju grupa
„Augstkalnes optimisti” realizēja projektu „Svētvietas – sādžas krusta labiekārtošana Ūdrīšu pagasta Augstkalnes
ciemā”.

Krusta labiekārtošanā aktīvi piedalījās gan lieli, gan mazi ciema iedzīvotāji, kas izteica vēlēšanos līdzdarboties. Rekonstrukcijas apjoms nebija
liels, bet darba pietika visiem – vīrieši lika trotuāra apmales, izgatavoja solus, sievietes stādīja puķes
un košumkrūmus, krāsoja krustu, mazie bērni savu
iespēju robežās palīdzēja pieaugušajiem, vecākā
gadu gājuma cilvēki sniedza padomus un novērtēja
padarīto.
Paldies par paveikto
darbu ir jāsaka visiem,
kas piedalījās projekta
īstenošanā, īpaša pateicība Viktoram Ūdrim,
Anatolijam Kovaļonokam, Larisai Gribulei,
Mihailam un Anrijam
Djatkovičiem, Antoņinai Atmanei, Sergejam
Volkovam, Ēvaldam
Cauņam un p/a „Labiekārtošana K” darbinie-

kiem. Paldies par atbalstu projekta īstenošanā Ūdrīšu
pagasta pārvaldes administrācijai!
2013.gada 8.septembrī sādžas krustu iesvētīja
priesteris Janušs Bulašs.
Sandra Djatkoviča

Krāslavā jau 6. gadu darbojas PIKC Rīgas Valsts tehnikuma teritoriālā struktūrvienība, piedāvājot mūsdienīgu teorētisko un praktisko izglītību kokapstrādē. Inovatīvas apmācību metodes ir kļuvušas pieejamas
cieši sadarbojoties vietējai pašvaldībai, skolai un uzņēmējiem.
Sadarbība bija arī viena no „Open Days” konfences atslēgas tēmām.
Īpašu atzinību izpelnījās mūsu pieredze, jo PIKC RVT Krāslavas struktūrvienība jau šobrīd ir daudzfunkcionāla, moderna un droša izglītības
un darba vide, kas apvieno pedagogu, uzņēmēju un Krāslavas novada
domes centienus sagatavot kvaliﬁcētus nozares profesionāļus, kā arī
veidot efektīvu un inovatīvu Kokapstrādes centru tautsaimniecības attīstībai novadā un Latgalē.
Abi pasākumi noritēja Utenas 752 dzimšanas dienas ietvaros un pulcēja kuplu ražotāju, pakalpojumu sniedzēju un apmeklētāju pulku, radot
iespēju ne vien veiksmīgi prezentēt izglītības iestādi, novadu un vietējo
amatnieku izstrādājumus, bet arī piedalīties svētku pasākumos un smelties jaunas idejas turpmākam darbam.
Pozitīvu pieredzi guva arī tehnikuma audzēkņi - dibinot kontaktus,
sniedzot informāciju, iesaistoties diskusijā, prezentējot darbus un nupat
iegādāto datorvadāmo robotu – manipulatoru. Izstādes dalībnieki dāvanā saņēma suvenīrus ar projekta un tā īstenotāju simboliku.
Īpašu uzmanību izpelnījās savdabīgie stendi – Krāslavai tik raksturīgie koka mežģīnēm izrakstītie logi, ko radīja tehnikuma audzēkņi par
godu Krāslavas 90. gadadienai. Koptēlu lieliski papildināja Kombuļu
amatnieka Jura Kokina estētiski pievilcīgie un funkcionālie koka trauki.
Kā ziņots iepriekš, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” mērķa sasniegšanai
apvienojušās sešas institūcijas - biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”,
Viduslatgales un Austrumlatgales profesionālās vidusskolas, Alantas
tehnoloģiju un biznesa skola, Utenas rajona pašvaldība un Krāslavas
novada pašvaldība. Kopējais projekta budžets ir gandrīz 800 000 eiro,
no tiem Krāslavas novada domes budžets sastāda 155 494 eiro (85% ﬁnansē ERAF, 10% Krāslavas novada pašvaldība un 5% valsts), projekts
noslēgsies 2014. gada pavasarī.
Projekta vadības grupas vārdā,
Gunta Čižika, Julianna Moisejenkova
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PASAULES SIRDS VESELĪBAS DIENA – 29.SEPTEMBRĪ
LATGALES UZŅĒMĒJDARBĪBAS
CENTRAM IZVEIDOTS
29.septembrī
visā veselīga uztura izvēles prin- ru – samaziniet saldumu un
cipus.
konditorejas
izstrādājumu
pasaulē
tiek
atzīmēta
VIENOTS KONSULTANTU TĪKLS
1.Atpazīstiet labos un slik- lietošanu uzturā, nelietojiet
Sirds diena. Pasaules
LATGALES REĢIONĀ
Sirds dienas mērķis ir tos taukus! Lietojiet zivis saldinātos dzērienus, ierobeLai uzņēmējiem dotu iespēju ātri
un kvalitatīvi saņemt konsultācijas pēc iespējas plašākā reģiona
teritorijā, Latgales uzņēmējdarbības centrs (turpmāk - LUC) ir izveidojis vienotu komercdarbības
konsultantu tīklu.

Pavasarī atklātais LUC aktīvi sadarbojas
ar reģiona uzņēmējiem, un tāpēc ir radusies nepieciešamība pēc plaša konsultantu
tīkla.
Pilnvērtīgai un efektīvai LUC darbības
nodrošināšanai kopš 1. augusta visā Latgales reģionā esošos un topošos uzņēmējus konsultē 7 komercdarbības konsultanti.
Daugavpils un Ilūkstes novadu iedzīvotājus konsultē Ilmārs Lociks, Krāslavas un
Dagdas novadu komercdarbības konsultante ir Agita Kruglova, Rēzeknes pilsētas,
Rēzeknes un Viļānu novadu iedzīvotājus
apkalpo Skaidrīte Baltace, Līvānu un Vārkavas novadu teritorija ir Guntas Ozoliņas
pārziņā, Balvu, Viļakas, Rugāju un Baltinavas novados konsultācijas sniedz Gunta
Božoka, ar Ludzas, Kārsavas, Ciblas un
Zilupes novadu iedzīvotājiem strādā Inga
Ostrovska, Preiļu, Riebiņu un Aglonas
novados konsultācijas sniedz Ineta Liepniece. LUC galvenais birojs atrodas Daugavpilī, kuru vada Vladislavs Stankevičs.
LUC konsultanti palīdzēs uzņēmējiem
sakārtot birokrātiskās procedūras, sniegs

konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un uzņēmējdarbības atbalsta programmu pieejamību, stāstīs par e-pakalpojumu
izmantošanu, organizēs apmācības uzņēmējdarbības prasmju attīstībai un motivācijas celšanai, piedalīsies tirdzniecības
misiju un uzņēmēju grupu vizīšu organizēšanā, kā arī veiks aktīvu darbu investoru
piesaistei reģionā.
LUC mērķis ir sniegt atbalstu Latgales
reģionā jau strādājošajiem uzņēmējiem,
kā arī motivēt uzņēmējdarbības uzsācējus. Arī vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs LUC
redz kā vienas pieturas aģentūru uzņēmēju
atbalstam, lai palīdzētu uzņēmīgiem latgaliešiem īstenot savas ieceres un tādējādi
veicināt arī visa reģiona ekonomisko attīstību. Viņš piebilst, ka tādējādi ir īstenota
Latgales rīcības plānā iekļautā ideja par
pārnozaru uzņēmējdarbības atbalsta institūcijas izveidi Latgalē.
LUC komercdarbības konsultantu kontakti un aktuālā informācija uzņēmējiem
ir atrodama www.latgale.lv sadaļā „Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC)”. LUC
pamatprincipi ir mobilitāte un sadarbība,
tāpēc LUC speciālisti ir gatavi doties arī
izbraukuma konsultācijās.
Informāciju sagatavoja
Vladislavs Stankevičs,
Latgales uzņēmējdarbības
centra vadītājs

informēt ikvienu par
sirds un asinsrites slimībām, to izplatību un
riska faktoriem, jo šīs
slimības ir nozīmīgākā
sabiedrības veselības
problēma visā pasaulē
un arī Latvijā.

Pasaulē katru gadu 17,3
miljoni nāves gadījumu
saistīti ar sirds un asinsvadu
slimībām. Sirds un asinsvadu slimības ir visbiežākais
nāves cēlonis Eiropas Savienībā, izraisot nāvi aptuveni
40% jeb 2 miljoniem cilvēku
gadā. Statistikas dati liecina,
ka sirds un asinsvadu slimības joprojām ir galvenais nāves iemesls Latvijā (56% no
visiem mirušajiem).
Risku saslimt ar sirds un
asinsvadu sistēmas slimībām
ir iespējams mazināt vai pat
novērst, izdarot veselīgu izvēli un mainot dzīvesveidu nesmēķējot, veicot regulāras
ﬁziskās aktivitātes, ievērojot
veselīga uztura pamatnoteikumus, izvairoties no stresa.
Sirds veselības veicināšanai ir svarīgi iegaumēt Latvijas ārstu biedrības izvirzītos

(vismaz 2 reizes nedēļā) un
kvalitatīvu augu eļļu!
• Vislabākie tauki ir zivs
tauki.
• Ļoti labi tauki ir olīveļļa.
• Labi tauki ir kvalitatīva
rapšu eļļa un citas neraﬁnētas
augu eļļas.
• Slikti tauki ir dzīvnieku
un piena tauki (samaziniet
tos uzturā).
• Vissliktākie tauki ir transtauki, kas veidojas augu eļļu
rūpnieciskajā apstrādē (maksimāli tos izslēdziet no uztura).
2.Ierobežojiet sāls daudzumu uzturā! Ne vairāk kā 5g
dienā!
3. Lietojiet daudz (vismaz
400 – 500 g dienā) svaigu
dārzeņu, salātu, arī augļu!
4. Izvairieties lietot uzturā
ātrās ēdināšanas tipa produktus kā, piemēram, frī kartupeļus, burgerus u.tml. Paturiet
prātā, ka augļi satur cukurus
un ir kalorijām bagāti!
5. Ik dienu uzņemiet vismaz 30-45 g šķiedrvielu, lietojot uzturā graudaugu produktus, augļus un dārzeņus!
6. Kontrolējiet savu sva-

žojiet uzņemto kaloriju daudzumu!
7. Ierobežojiet alkohola
patēriņu, dienā nepārsniedzot
2 glāzes (20 g alkohola dienā) vīriešiem un 1 glāzi (10
g alkohola dienā) sievietēm!
Ievērojot šos principus,
katrs var samazināt risku saslimt ar tādām slimībām kā
miokarda infarkts (sirdslēkme) vai insults (trieka).
Eiropas Kardiologu asociācija sirds veselības veicināšanai iesaka:
• nesmēķēt (atmest smēķēšanu);
• veikt regulāras ﬁziskās
aktivitātes;
• saglabāt ķermeņa masas
indeksu zem 25 kg/m2;
• saglabāt vidukļa apkārtmēru zem 94 cm (vīriešiem)
un zem 80 cm (sievietēm);
• saglabāt arteriālo asinsspiedienu
zem
140/90
mmHg;
• savlaicīgi doties uz veselības proﬁlaktiskajām apskatēm un rūpīgi lietot medikamentus, ja tādus ir izrakstījis
ģimenes ārsts vai kardiologs.

intervija

REMONTDARBI TURPINĀS
Ielu remontdarbi mūsu pilsētā sākās līdz ar sniega kušanu un turpinājās visu vasaru. Par to, kāda situācija
ir pašlaik, pastāstīja Krāslavas novada domes projektu
vadītājs Andris Rukmans.
- 2013.gadā Krāslavas pilsētas teritorijā tiek veikti Aglonas,
Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku,
Vienības un Latgales ielu rekonstrukcijas darbi. Darbi Rīgas ielas
posmā pie slimnīcas ir pabeigti
jūlijā, savukārt darbi Izvaltas ielas
posmā pie piena rūpnīcas pabeigti
vēl 2012.gada nogalē.
Pašlaik darbi ir pabeigti Aglonas, Vasarnieku, Sauleskalna un
Vītolu ielā. Notiek darbu izpilddokumentācijas
sagatavošana,

veikto darbu apjomu uzmērīšana,
tiek laboti no pasūtītāja puses atklātie defekti. Šo objektu nodošana ekspluatācijā tiek plānota termiņā, kas ir noteikts noslēgtajos
būvdarbu līgumos. Turpinās darbi
Vienības un Latgales ielās.
- Kā tiek izpildīts remontdarbu graﬁks Latgales ielā?
- Latgales ielas posmā tiek veikti darbi, lai tuvākajā laikā uzsāktu
asfaltēšanu. Notiek pamatnes, lietus ūdens kanalizācijas, apgais-

mojuma, vājstrāvu tīklu izbūves
darbi. Krustojumā ar Vienības
ielu tiek būvēti kabeļi luksoforu
ierīkošanai. Daļa darbu tiek veikta
ar nokavēšanos, jo pats objekts ir
diezgan sarežģīts no
tehnoloģijas viedokļa
– daudz esošo komunikāciju, kas prasa to
aizsardzību un padziļināšanu, kā rezultātā samazinās darba
temps, ir nepieciešams izbūvēt arī jaunās komunikācijas.
Darba temps paātrinātos, ja darbu izpildītājam būtu atļauts
pilnībā slēgt visu vai
daļu ielas. Tomēr tas
nav pieļaujams, jo tur
atrodas vairāki objekti, kam nepieciešams
nodrošināt piekļuvi.
Darba tempu kavē arī

citi uz ielas notiekošie remontdarbi – siltumtīklu rekonstrukcija pie
daudzdzīvokļu mājām Rēzeknes
ielas krustojumā.
- Daži Krāslavas iedzīvotāji
uzskata, ka remontdarbi Vienības ielā ievilkās. Vai tā ir taisnība, vai, pēc jūsu domām, viss
notiek pēc plāna?
- Ar Vienības ielu ir līdzīgi kā ar
Latgales ielu – objekts ir sarežģīts
no tehnoloģijas viedokļa. Turklāt
darbi notiek 5 posmos. Pašlaik
nav pamata uztraukties par darbu
neizpildi noteiktajā termiņā, jo
no 3.septembra ir uzsākta asfaltēšana, kas ir būtisks priekšnosacījums darbu izpildei laicīgi.
- Vai remontdarbu procesā
radās arī kādas neparedzētas
situācijas un problēmas?
- Runājot par šādiem gadījumiem, vēlos minēt, ka darbu
uzsākšana Aglonas ielā ir aizkavējusies sakarā ar laika apstāk-

ļiem – 15.aprīlī vēl bija sniegs
un zemes sasalums. Sauleskalna
ielā tika risināts jautājums par
caurteku. Tika veikta papildus ekspertīze, kā rezultātā caurtekā ir
iebūvēta papildus caurule ūdens
novadīšanai. Kopumā problēmas
tiek risinātas darbu gaitā, lai nekavētu ieplānotā izpildi.
- Vai ir domstarpības ar privātmāju iedzīvotājiem?
- Visas domstarpības ir iespējams atrisināt. Darbu gaitā no
privātmāju iedzīvotājiem un iestādēm ir saņemti iesniegumi par
papildus nobrauktuvju izbūvi pie
zemes gabaliem, par iespēju pieslēgties pie centralizētas ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas.
Šie iesniegumi tiek ņemti vērā un
iespēju robežās iedzīvotāju lūgumi tiek pildīti.
- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Vecākiem, skolotājiem un skolēniem
1.Maršruts: Krāslava – Indrica – Piedruja – Indra – Robežnieki –Krāslava.
Maršruta garums:- ~100 km.
Indricas katoļu baznīca – unikāls koka arhitektūras piemineklis (1655.-1658.g.). Tā ir
vecākā Latgales koka baznīca.
Moteļa „Piedruja” saimnieki aizvedīs tevi
interesantā ekskursijā Piedrujā. Piedruja ir
neliels ciematiņš, kas atrodas Baltkrievijas
pierobežā, otrpus Daugavai jau var vērot
dzīvi Baltkrievijā. Senās koka mājiņas ar
greznām aplodām glabā interesantus stāstus, kā Piedrujā dzīvoja pirms daudziem
gadu simtiem. Pierobežas klātbūtni sajutīsi,
redzot moderno robežkontroles punktu un
draudzīgi vienu otram blakus Latvijas un
Baltkrievijas robežstabus.
Divdesmit minūšu braucienā no Piedrujas
- otrs interesants (dzelzceļa) robežkontroles
punkts- Indra. Tur mainās vilcienu sastāvi
no Latvijas un uz Latviju. Satiksmi var vērot
no gaisa tilta pāri dzelzceļa sliedēm.
Par tradīcijām un īpašiem rokdarbiem
tieši šajā ciematā uzzināsi aušanas darbnīcā „Indra”, kur atrodas stelles, izstāžu zāle,
var aplūkot aušanas procesu un iemēģināt
roku pašam. Ir iespēja pasūtīt izstrādājumus.
Iepriekš pasūtot - Indras ziedošajos dārzos
audzēto ogu ievārījumu un pankūku degustācija.
Pavadot ceļā vēl kādu pusstundu līdz
Robežniekiem, nokļūsi dzīvnieku pasaulē - mini zoodārzā „Akati”, redzēsi pāvus,
fazānus, tītarus, Āfrikas melnos strausus,
Austrālijas emu, kā arī citus dzīvniekus. Pēc
iepriekšēja pasūtījuma strausu olu omletes
degustācija (grupām ne mazāk par 10 cilvēkiem).
Saimniecībā „Guntiņi”- 300 trušu liela
saime- mazi, lieli, raibi, visādas šķirnes, kā
arī suņi, kaķi un zirdziņi.
Tautas deju kolektīvi V.Timules
vadībā apgūs XI Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
programmu.
Pulciņa
„Mūsdienu dejas”
(sk.A.Lukša) dalībnieki arī gatavosies XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkiem: „Hiphop” – meitenēm 1.-4. kl. un 8.12.kl. vecuma grupas un „Break”
zēniem.
Pulciņā „Dekoratīvās sveces”
ir iespēja izveidot sveces jebkurā
formā un krāsā: 3.-8.kl. bērniem
un jauniešiem būs tikai viena grupa (tik, cik ļauj kabinets). „Vilnabrīnumdare”(sk. Ž.Garbredere)
pulciņā varam pieņemt bērnus no
1.kl. (līdz 15 gadiem), kur siltā atmosfērā bērns atbrīvojas, darbojas
ar roku pirkstiem, veido darbus no
vilnas.
Apgleznošanas pulciņā divās
vecuma grupās (sk. L.Kizjalo) no
7 līdz 14 gadiem mūsu audzēkņi apgūst dekorēšanas metodes,
apgleznojot un dekorējot stiklu,
porcelānu, keramiku un dabas
materiālus, strādājot ar dažādiem
materiāliem, iepazīstas ar vitrāžkrāsām, akrilkrāsām, emaljām,
strukturālām pastām, gēliem.
Pulciņā „Mazie meistari” arī
divas vecuma grupas apgūs dažādas rokdarbu tehnikas no dažāda veida materiāliem dāvanu
izgatavošanai:
tekstilmozaīka,
veidošana no plastikas, plastilīna,
izšūšana ar pērlītēm, pīšana un
mezglošana, aplikācija no ādas,
salmiem, stikla (sk. L.Kizjalo).
Dekoratīvi lietišķās mākslas
pulciņā „Meistarstiķis”(sk. A.
Guba) jau no sākumskolas vecuma var izmēģināt to, kā šūt ar
šujmašīnu. Izmantojot dažādus

Uzzini, kad radās Krāslava, dabas parks Daugavas loki, tiekoties ar
gidu Adamovas skatu laukumā - vietā, kur sākās Krāslava.
Skaistāko skatu uz pilsētu izbaudi no Karņicka (jeb Mīlestības) kalna.
Pieskaries senatnei, apskatot īpašas freskas Krāslavas Romas katoļu
baznīcā, uzzini spoku stāstus grāfu Plāteru pilī.
Iemēģini roku, mīcot Daugavas sidraboto mālu un darinot kādu
keramikas brīnumu pie keramiķiem Valda un Olgas Pauliņiem.
Izbaudi Daugavas loku skaistumu no otrā augstākā koka skatu torņa
Latvijā- Priedaines skatu torņa.
Izjūti pierobežas piedzīvojumus Krāslavas novadā!

NOTVER RUDENI KRĀSLAVĀPILSĒTĀ DAUGAVAS LOKOS!
Z/s „Smaidi” – kupla aitiņu saime. Saimniecība nodarbojas ar aitu audzēšanu un no
vilnas gatavo lieliskus spilvenus un segas.
2.Maršruts: Krāslava – Kaplavas RKP Kaplava – zirgu sēta „Klajumi”- Krāslava.
Maršruta garums: ~ 40 km.
Kaplavas robežkontroles punktā uzzināsi,
cik atbildīgi un nopietni ikdienā strādā Latvijas robežsargi.
Zirgu sētā „Klajumi” – izjādes ar zirgiem
dabas parkā „Daugavas loki” vai manēžā pa
apli (pēc vēlmēm). Var sakombinēt dabas
ceļojumu Daugavas senlejā arī lielākai kompānijai - daži jāšus, citi ar ratiem, citi kājām
- un tad samainās, rezultātā - visi ir izbaudījuši ceļošanas prieku.
3.Maršruts: Krāslava – z/s „Kurmīši”
– saimniecība „Cīruļi” – A.Maijera seno
mūzikas instrumentu kolekcija – Auleja –
Krāslava.
Maršruta garums: ~ 40 km.
Zemnieku saimniecība „Kurmīši” – te
audzē dažādu sugu ārstniecības augus. Ārst-

rokdarbu veidus, taps paššūti
priekšmeti un tērpi, kurus varēs
mācīties prezentēt uz skatuves.
Patstāvīga darbošanās un iepazīšanās ar šūšanas iespējām, modelēšanu un tekstilmākslu palīdzēs
izvēlēties nākamo profesiju.
Aušanas pulciņā skolēni stellēs audīs Latgalē tradicionālos lupatu tepiķus. Pētot latvju rakstus,
ieaudīs tos prievītēs. Uz aušanas
rāmja audīs lakatus un gobelēnus.

niecības tēju degustācija. Saimnieks izstāstīs
par augu vērtīgajām īpašībām, redzēsi, kā
tiek sagatavoti ārstniecības augi.
Saimniecība „Cīruļi” - saimnieki aicina
iepazīties ar bišu dzīvi sādžā „Lielie Muļķi”,
kas atrodas dabas parkā „Daugavas loki”.
Un pastāstīs arī Lielo Muļķu nostāstus.
Aleksandrs Maijers dzīvo ar mūziku sirdī
un dvēselē. Viņš no dabiskiem materiāliem
izgatavo dažādus mūzikas instrumentus grabuļus, vēja zvanus un citus, bet bērniem
māca taisīt niedru stabules.
Dodies pie „Pūdnīku skūlas” keramiķa Ilmāra Veceļa Aulejā uzzināt, kā top melnās
keramikas trauki.
Pastaigu maršruti maziem
kājām gājējiem:
1.maršruts- ~8 km.
Zemnieku saimniecība „Kurmīši” – te audzē dažādu sugu ārstniecības augus. Saimnieks izstāstīs par augu vērtīgajām īpašībām,
redzēsi, kā tiek sagatavoti ārstniecības augi.
Te varēsi pagaršot ārstniecības augu tēju, no-

nometnēs, kas noris ne tikai mūsu
pilsētas un novada ietvaros, bet
arī Latvijā. Paši organizē BOCCIA turnīru Latgales reģiona bērniem un jauniešiem ar speciālām
vajadzībām.
Jau trešo gadu BJC organizē nodarbības sociālā riska grupas bērniem, bērniem no maznodrošinātām ģimenēm. Pulciņā „Raibais
dzenis” (sk. Ž.Garbredere) mācās
veidot albūmus, vizītkartes, ap-

jumītē apēst līdzpaņemtās pusdienas.
2.maršruts-~10 km.
Saimniecība “Cīruļi” - saimnieki aicina
iepazīties ar bišu dzīvi sādžā „Lielie Muļķi”,
kas atrodas dabas parkā „Daugavas loki”.
Un pastāstīs arī Lielo Muļķu nostāstus.
3.maršruts-~4 km.
Aizceļo pāri tiltam pāri Daugavai uz Priedaini, iepazīsti Krāslavas novada visjaunāko Dievnamu - Priedaines Sv.Brigitas un
Sv.Katrīnas baznīcu ar interesantām logu
vitrāžām.
Un tad uzkāp Priedaines skatu tornī, kas
ir otrais augstākais (32 m) koka skatu tornis
Latvijā. Tur sajutīsies kā putns virs Daugavas lokiem. Un no Karņicka kalna paveras
visskaistākais skats uz Krāslavu.
Tūrisma informācija
Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrs, Brīvības iela 13, Krāslava, LV-5601.
GPS: 55.896404, 27.167624.
Tālr.: +371 656 22201, +371 26395176,
+371 26487763, fakss: +371 656 22266.
tic@kraslava.lv, www.visitkraslava.com
SVARĪGI!!!!!
Krāslavas novads atrodas pierobežas
zonā, tāpēc pierobežas pagastos – Piedrujā,
Indrā un Kaplavā - ir nepieciešamas caurlaides un pases.
Caurlaides var noformēt: Piedrujas RKP
Tālr.: +371 656 81458, Piedruja, Piedrujas
pagasts, GPS: 55.7970543; 27.4364641.
Kaplavas RKP. Tālr.: +371 654 03770, Dvorišči, Kaplavas pagasts, GPS: 55.8559929;
27.1634457.
Caurlaides var izņemt arī Valsts robežsardzes
Rīgas
pārvaldē:
Galvenā pārvalde, Rūdolfa iela 5, Rīga
Tālr. +371 67075617, +371 67075739,
fakss: +371 67075600, kanceleja@rs.gov.lv,
robezsardze@rs.gov.lv

pām - pusaudžiem un jauniešiem.
Sporta tūrisms iesācējiem - tā ir
iespēja gūt prasmes un iemaņas,
kuras var noderēt turpmākajā dzīvē. Jaunieši vingrināsies ātrumā,
spēkā, izturībā, veiklībā, lokanībā, līdzsvarā, tiks sagatavoti tūrisma pārgājienu un pasākumu
organizēšanai. Piedalīsies tūrisma
sacensībās: tūrisma tehnikā, stafetēs un šķēršļu joslās.
Automoto pulciņa „Rullē”

NĀC, RODI UN RADI!

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs sāka jauno mācību gadu ar atvērto durvju dienām.
Pulciņi piedāvāti bērniem un jauniešiem bez maksas, bet ar vecāku finansiālu atbalstu
(iegādājoties materiālu bērna darbam). Šogad ir paredzētas šādas programmas: tautas dejas, mūsdienu dejas, teātris, aušanas, apgleznošanas, suvenīru, dekoratīvo sveču
liešanas, filcēšanas, papīra plastikas, prāta spēļu, foto, automoto, sporta tūrisma programmas, dzīvesziņas skola riska grupas bērniem un programma bērniem ar speciālām
vajadzībām. Programmas tiks īstenotas 19 pulciņos dažādās vecuma grupās.
Darbosies ar visdažādākajiem
materiāliem (lentītēm, sutāžu,
papīru, dabas materiāliem). Izgatavos dāvaniņas un derīgas lietas
saimniecībā. Piedalīsies izstādēs, konkursos, novada un valsts
pasākumos. Šī pulciņa audzēkņi (sk. A.Guba) valsts konkursā
„Kur saulīte rotājās” šogad ieguva
1.vietu, un darbs piedalīsies Latvijas 95.gadadienai veltītajā izstādē Kongresu namā.
Klubs „Saulessvece” bērniem
un jauniešiem ar speciālām vajadzībām (sk. Ž.Garbredere) darbojas kopš 1996.gada. Tā mērķis
- sniegt iespēju bērniem ar speciālām vajadzībām integrēties sabiedrībā un palīdzēt komunicēt ar
vienaudžiem. Šodien mūsu klubu
pārstāv 25 audzēkņi, bērni un jaunieši piedalās dažādos pasākumos
– festivālos, sacensībās, izstādēs,

sveikuma kartiņas „skrapbuking”
tehnikā. Gatavo suvenīrus, dāvanas dekupāžas, ﬁlcēšanas, marmorēšanas tehnikā.
Šogad būs jauns pulciņš „Dzīvesziņas skola”, kur bērniem (3.6.kl.) propagandējot veselīgu dzīves veidu caur kustību, rotaļu un
dziesmu, mācīsim dzīvot saskaņā
ar latviešu tautas tradīcijām.
Fotopulciņā „Kadrs” (sk.
A.Kauškals) dodam iespēju apgūt
un pilnveidot prasmes un iemaņas
fotografēšanā dažāda vecuma bērniem un jauniešiem, iegūt zināšanas fotogrāﬁjas žanros. Apgūstot
prasmes, pielietot un prezentēt
savu darbu, radot reālu iespēju
piedalīties novada un valsts konkursos, ekskursijās, projektos.
Sporta tūrisma pulciņš „Ceļotprieks” (sk. Dz.Patmalnieks)
ir paredzēts divām vecuma gru-

bāzē ir 6 automašīnas, kuras remontē un gatavo sacensībām
paši audzēkņi pulciņa skolotāja
G.Jemineja vadībā (divas vecuma grupas no 10 gadiem ar vecāku atbalstu). Nodarbības notiek
speciāli aprīkotās telpās - garāžā
ar apkures sistēmu. Sadarbībā ar
biedrību „Krāslavas automoto
sporta klubs”, piedaloties biedrības „Krāslavas rajona partnerība”
projektā, ir iegādāti darbgaldi,
iekārtas un instrumenti. Jaunieši
droši strādā ar jaunu auto pacēlāju, riteņu montāžas iekārtu, motora krānu, domkratiem, pneimatisko skrūvgriezi u.c. Pusaudži
un jaunieši var apgūt zināšanas,
prasmes, iemaņas auto un moto
tehnikas jomā, kas ir autoatslēdznieka profesijas pamatu pamats,
zināšanas un iemaņas braukšanā.
Pēc programmas apgūšanas tiek

dota iespēja piedalīties sacensībās
„Krāslavas kauss” trasē, kura atrodas pie pamatskolas. Šogad 25.augustā Smiltenē mūsu audzēknis
Ilmārs Jurāns Latvijas čempionātā
autokrosā ieguva 3.vietu.
Jau otro gadu darbosies jauniešu teātra grupa „ASNS”. 15-25
gadus veci jaunieši tiek aicināti
vienotā pilsētas teātra kolektīvā,
kur neformālā un radošā atmosfērā sadarbosies, sadraudzēsies
un veidos izrādes, ielas teātra uzvedumus. Treniņos uz muskuļu
brīvību, skatuves naivumu, aktiermeistarību tiks iegūta pārliecība uzstāties publikas priekšā.
Profesionāls režisors un skolotājs
A.Jakubovskis ar 20 gadu pieredzi virzīs jauniešus uz vienotu
darbu pilsētas labā, ar drāmas metožu palīdzību, attīstot toleranci
un interesi par mākslu. 23.maijā pilsētas jaunieši veiksmīgi
startēja ar izrādi „Ķirzaka” pēc
A.Volodina lugas.
Uzrunājot vecākus, vēlos uzsvērt, ka interešu izglītības pulciņi palīdz sekmēt interešu, spēju un talantu izkopšanu, veicināt
audzēkņu pašizglītību, radošu
darbību un karjeras izvēli. Mēs
palīdzam rosināt bērnus un jauniešus līdzdarboties sava novada
sabiedriskajā un kultūras dzīvē,
apkārtējās vides izzināšanā un sakopšanā gan ikdienā, gan svinot
svētkus.
Pulciņi tiek komplektēti, iesniegumus var saņemt un aizpildīt
Krāslavas BJC katru darba dienu,
mēs atrodamies kultūras nama otrajā stāvā.
Rita Vekšina,
BJC direktore
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izglītība
KRĀSLAVAS MĀKSLAS SKOLA UZŅEM AUDZĒKŅUS
2013./14. MĀC. GADAM MĀCĪBĀM PROGRAMMĀ
,,VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA” NO 9 GADU VECUMA.
SKOLĀ TURPINĀSIES NODARBĪBAS VIZUĀLI PLASTISKAJĀ
MĀKSLĀ PIRMSSKOLAS UN SĀKUMSKOLAS VECUMA BĒRNIEM.
SKOLAS ADRESE: RAIŅA IELA 6, TĀLR. 65681164.

SKOLĒNU APMAIŅAS PROGRAMMA
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. - 8. klašu 14 skolēni jūlijā piedalījās AFS jauniešu apmaiņas programmā.
Krāslaviešus uzņēma Auces skolēnu ģimenes. Desmit dienu laikā bērni labi atpūtās un ieguva jaunus draugus, iepazinās ar jaukiem, labestīgiem, atsaucīgiem skolēnu vecākiem.

Visi 14 atgriezās mājās un ar
sajūsmu stāstīja par pasākumiem,
ekskursijām. Visspilgtākais skolēnu atmiņā: Rundāles pils apmeklējums, Ventspils, Tērvetes dabas
parks, Auces pils, akvaparks, Auces medus drava un medus degustācija. Dažam krāslavietim vēl
sapņos ir plaša, varena jūra. Šis
projekts notiek jau otro gadu, tā dalībnieki iegūst daudz jauna, radoša,
it sevišķi papildina un nostiprina
savas zināšanas latviešu valodā.
Šī programma palīdz skolēniem
integrēties mūsdienu sabiedrībā,
mācīties toleranci.
Dalībnieku atsauksmes
Artūrs Verigo, Varavīksnes vidusskolas 7. a klases skolēns:
“Šajā vasarā es brīvprātīgi piedalījos AFS jauniešu apmaiņas
desmit dienu programmā Krāslava
- Auce. Šajā programmā piedalījušies četrpadsmit jaunieši no 5. līdz
8. klasei. Kad nonācām galamērķī,
mūs sirsnīgi sagaidīja ģimenes, pie
kurām mēs dzīvojām visas desmit
dienas. Kā bija solīts, piedalījāmies
daudzos pasākumos un ekskursijās.
Mēs bijām Rundāles pilī, Tērvetes
dabas parkā, spēlējām orientēšanās
spēli. Visvairāk patika Ventspils
akvaparks; tur braukājām pa ūdens
slīdkalniņiem, bijām džakuzi un
saunā. Vēl pabijām Auces medus
darītavā, kur degustējām dabīgu
garšīgu medu. Mans viedoklis - šo
projektu vajag īstenot katru gadu,
jo tā var uzzināt daudz jauna, kā arī
papildināt latviešu valodas vārdu
krājumu. Nākamajā gadā es noteikti piedalīšos šajā projektā”.
Nika Dregiša, 8. c klase: “Šis
ģimeņu apmaiņas projekts man ļoti
palīdzēja latviešu valodas apguvē,
jo pārsvarā mēs komunicējām tieši
latviešu valodā. Katru dienu bija
dažādas interesantas ekskursijas,
visiem tās ļoti patika. Man šķiet,
ka visi, kas piedalījās šajā projektā,
ieguva jaunus draugus, dažiem bija
ļoti skumji šķirties no ģimenēm,
kurās viņus uzņēma. Es joprojām

sazinos ar ģimeni, kurā dzīvoju,
un mēs ceram, ka vēlreiz tiksimies.
Vispār ļoti labi, ka ir tāds projekts.
Olita Geiba, 8. b klase: “Esmu
viena no programmas AFS dalībniecēm. Kad Jeļena Kļimova
man piedāvāja piedalīties, es ilgi
nevarēju izlemt. Bet tagad esmu
ļoti gandarīta. Mājās atgriezos ar
daudziem pozitīviem iespaidiem.
Emociju pārpildīta. Desmit dienas
dzīvojot Ārmaļu ģimenē, esmu
iepazinusies ar interesantiem cilvēkiem, ieguvusi labus, atsaucīgus
draugus. Mēs daudz ceļojām, iepazinām Zemgales skaistākās vietas.
Pirmo reizi biju Ventspilī, peldējos
jūrā. Liels paldies visiem programmas organizatoriem, kā arī personīgi Jeļenai Kļimovai”.
Veronika Tuzova, 8. c klase:
“Paldies par šādu iespēju atpūsties!
Tas bija vienkārši brīnišķīgi! Mēs
nekad nebijām veselu dienu mājās,
visu laiku kaut kur braucām. Visvairāk man patika Rundāles pils,
akvaparks, jūra, Tērvetes dabas
parks, Auces pils. Esmu ļoti pateicīga ģimenei, kas mani uzņēma.
Liels paldies viņiem! Ceru, ka arī
nākamajā vasarā mēs varēsim piedalīties šajā projektā”.
Ilona Cimoško, 8. c klase: “Man
patika piedalīties šajā programmā.
Projekts ilga 10 dienas. Pa šo laiku
es biju Rundāles pilī, medus rūpnīcā un ķieģeļu rūpnīcā, Tērvetes
dabas parkā. Vēl mēs redzējām Ķekavas avotu, Auces ezeru un daudzas citas vietas. Noslēguma dienā mums pasniedza dāvanas, mēs
sēdāmies pie galda un svinējām.
Man ļoti patika. Vēlos pateikties
Rībenu ģimenei par viņu viesmīlību, par visām ekskursijām. Bet manai ģimenei paldies, ka atļāva man
piedalīties. Un atsevišķa pateicība
Jeļenai Kļimovai par piedāvājumu
piedalīties šajā projektā”.
Sagatavoja
Jelena Kļimova,
programmas vadītāja

„NO VECMĀMIŅAS PŪRALĀDES”
Gatavojoties mūsu dzimtās pilsētas 90. gadadienai, Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas 1.-4.
klašu skolēni izveidoja seno mantu izstādi. Gatavojot izstādi, mēs
sapratām, ka skolēniem ir daudz
vairāk jāuzzina par savu senču
tradīcijām, mantām, ko viņi iz-

mantoja ikdienā vai svētkos, kā
mantas ietekmēja cilvēku likteņus.
Lai mūsu ieceres piepildītos,
nolēmām sākumskolas audzēkņiem izveidot muzeju „No vecmāmiņas pūralādes”.
Mēs aicinām novada iedzīvotā-

jus, kas varētu atnest uz noteiktu
laiku vai dāvināt mantas, darbarīkus, kas pastāstītu par mūsu vecvecmāmiņu dzīvi, aizraušanos,
atpūtu un palīdzētu bērniem mīlēt
savu pilsētu un Dzimteni, atbalstīt
mūsu ieceri.
Lūdzam zvanīt
pa tālr. 65681468, 65623430.

PAR DAŽĀM KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS
SKOLĒNU VASARAS DIENĀM...
Kopā ar aukstiem, miglainiem rītiem, košām dālijām
un smaidošām asterēm pienācis rudens. Laiks atcerēties skaistas vasaras dienas
un cilvēkus, kas padarīja
skolēnu brīvlaiku izklaidēm
bagātāku. 1.jūnijā, Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, Lietišķo sieviešu
apvienība rīkoja ikgadēju
pasākumu „Rīdzinieki lauku
bērniem”.

Šajā pasākumā piedalījās 3. klašu skolēni. Tas bija neaizmirstams
ceļojums uz Rīgas zoodārzu. Šeit
bērni noskatījās skaistu un interesantu koncertu. Daudzi paņēma
līdzi savas grāmatas, lai apmainītos ar tām ar citiem bērniem. Katrs
skolēns piedalījās radošajās darbnīcās un paņēma līdzi uz mājām
savu roku darbu.
Tie, kam patīk sports, demonstrēja savas prasmes, veiklību, ātrumu stafetēs.
Ļoti daudzi bērni iepriecināja
pasākuma dalībniekus ar daiļlasīšanu. Literārie darbi skanēja dažādās valodās.
Vairākas stundas skolēni staigāja pa Rīgas zoodārzu, vērojot
dzīvniekus.
Mājās brauca piekusuši, bet
laimīgi. Skolēni saņēma vērtīgas

dāvanas un par piedalīšanos pasākumos saņēma balvas. Par jauku
braucienu mēs pateicamies Jānim
Glaudānam.
Augusta otrajā pusē jūras ūdens
iesilst un ir īstais laiks braukt uz
Jūrmalu. 21. augustā mūsu skolēni devās uz Neptūna svētkiem.
Bulduru pludmalē mūs sagaidīja
laipnā Jevgēnija un aicināja veidot komandas. Tad visus aicināja
brokastīs.
Uz svētku atklāšanu ar īstu motorlaivu ieradās vectētiņš Neptūns. Bērni bija sajūsmā!
Katrai komandai bija divi instruktori, kuri novadīja sporta un
izklaidējošās spēles.
Pēc spēlēm skolēnus gaidīja
pusdienas svaigā gaisā.
Svētku noslēgumā katrs dalīb-

nieks saņēma V. Novikova grāmatu ar autora parakstu, diplomu
un mugursomiņu ar kancelejas
piederumiem, kas ļoti labi noderēs jaunajā mācību gadā. Protams,
uz atvadām visi nofotografējās ar
Neptūnu.
Ceļš uz Jūrmalu bija drošs un
patīkams, pateicoties SIA „Lapkovskis un dēls” un šoferim Mārim Mediņam.
Skolēni, viņu vecāki un skolotāji pateicas Krāslavas novada
domei, Jānim Geibam, Viktoram
Aišpuram, jo bez viņu atbalsta šie
divi skaistie pasākumi nebūtu iespējami.
Ludmila Buhalova,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas skolotāja

EKSPERIMENTĀLI PĒTNIECISKĀ
NEDĒĻA PII „PĪLĀDZĪTIS”
Vai jūs protat jūru uztaisīt
vienkāršā plastikāta pudelē? Turklāt jūru ar viļņiem,
smiltīm un vizuļiem? Nē?..
Bet „Pīlādzīša” 5.grupas
audzēkņi to tagad prot...

No 29.jūlija līdz 2.augustam
bērnudārzā „Pīlādzītis” notika
eksperimentāli pētnieciskā nedēļa, kas noslēdzās ar katras grupas
prezentāciju 2.augustā. Audzēkņi
kopā ar skolotājām un skolotāju
palīdzēm pētīja dabas objektus
tuvākajā apkārtnē. Apmeklējot
prezentācijas, administrācija bija
patīkami pārsteigta par bērnu neviltoto interesi un to, cik daudz
jauna un līdz šim nezināmā bērniem izdevās noskaidrot pētot
un eksperimentējot! Mazie bērni
pētīja bites, putnus un kokus, bet
lielākie – kukaiņus, ziedus, smilti
un ūdeni, koku mizas, akmeņus,
mākoņus u.c. Īpaši interesantas
prezentācijas bija par smilti un
ūdeni - 5.grupā, par mākoņiem 10.grupā, par akmeņiem - 8.grupā,
par kokiem - 7.grupā un par zie-

diem - 4.grupā.
Uzskatu, ka šāda veida aktivitātes veicina bērnu interesi par
dabas objektiem, attīsta bērnu pētnieciskās iemaņas, rosina izdomu,
fantāziju, tāpēc iesāktais darbs jāturpina.
Pateicība visiem pedagogiem,

skolotāju palīdzēm, vecākiem, kas
aktīvi atbalstīja un iesaistījās aktivitātēs.
Savos iespaidos dalījās
Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis” vadītāja
Svetlana Rukmane

6 Kraslavas V

ESTIS

„APKĀRT LATVIJAI”
1992.gadā Nacionālie bruņotie spēki organizēja lāpu stafeti. Skrējiena, kas notika
pirms 21 gada, mērķis bija - apliecināt Latvijas neatkarības atgūšanu un mūsu valsts
robežu nostiprināšanu. Godinot tradīciju, šī
gada 15. - 21.augustā notika biedrības „Latvijas ģenerāļu klubs” organizēts skrējiens
„Apkārt Latvijai” gar Latvijas robežu.

Skrējiens bija veltīts Latvijas valsts proklamēšanas
95.gadadienai un valstiskās neatkarības atjaunošanas
22.gadadienai. Šī skrējiena mērķis - stiprināt mūsu
valsts iedzīvotāju kopības un drošības sajūtu, apliecināt
mūsu tautas vienotību un valstiskuma izjūtu.
Septiņas dienas, 1500 kilometru un ikviens no tiem
veltīts viņai – mūsu Latvijai.
Arī 308. Krāslavas jaunsargu vienība 8 cilvēku sastāvā piedalījās šajā pasākumā. Mums lāpa tika nodota
pie Ezerkalna. Mūsu uzdevums (skrienot ar noteiktu ātrumu - 6 km/h) bija iznest lāpu cauri pilsētai maršrutā:
Rēzeknes iela - Vienības iela - Miesnieku iela - piemineklis „Māte Latgale raud”- Rīgas iela - Krāslavas
pilsētas robeža.
Pie pieminekļa skrējējiem bija 1 stunda atpūtas laiks,
tajā laikā lāpa tika nodota goda sardzei. Visos posmos
no Ezerkalna līdz Krāslavas pilsētas robežai skrējējiem pievienojās mūsu jaunsargu vienības pārstāvji
un pārņēma lāpu. No pieminekļa stafeti turpināja Snežana Petroviča, arī viņu pavadīja mūsu jaunsargi līdz
Karnicka kalnam. Tur jau pats pārņēmu stafeti un pie
Krāslavas robežas to nodevu zemessargu 35. NBN bataljona pārstāvjiem, kas turpināja kustību Daugavpils
virzienā. Pie Daugavpils novada robežas lāpa tika nodota ZS 34. ArtBN pārstāvjiem.
Paldies visiem dalībniekiem, kas piedalījās šajā pasākumā!
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors

PIRMĀS KĀZAS
BRĪVĀ DABĀ

JAUNATNES LIETAS
„MŪSMĀJĀS” TIKA ATKLĀTA
SADZĪVES PRASMJU APGŪŠANAS TELPA
Lai bērniem nodrošinātu apstākļus, kas ir tuvināti ģimeniskai
videi, un laicīgi uzsāktu sadzīves un pašapkalpošanās prasmju apgūšanu, tika izveidota sanitāri-higiēniskām normām atbilstoša un
droša vide. Šim projektam bija nepieciešami lieli naudas līdzekļi un
darbs.
Pašu spēkiem to paveikt nebija iespējams, tāpēc centra darbinieki vērsās pēc
palīdzības pie vietējiem uzņēmējiem,
lai gūtu gan materiālo, gan ﬁnansiālo
atbalstu projekta realizācijai.
Pateicoties SIA „Latgran” un SIA
„Krāslavas avots” administrācijas atsaucībai, izdevās realizēt šo projektu.
Tika veikti demontāžas darbi, kosmētiskais remonts, nomainītas durvis, uzstādīts nepieciešamais aprīkojums. SIA
„ARTPROFS” labdarības nolūkā veica
gaiteņa kosmētisko remontu. Krāslavas
novada projekta „Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros tika nomainīts arī grīdas
segums. Projekta kopējie izdevumi (bez
aprīkojuma) pārsniedza 5000 Ls.
Tagad mazie bērni mājās var mācīties gatavot ēst, uzņemties rūpes par

un solījās uzturēt tās vienmēr kārtīgas,
nebojāt inventāru un pasniedza pateicības rakstu.
Krāslavas BSRC „Mūsmājas” kolektīvs pateicas SIA „Latgran”, SIA
„Krāslavas avots” un Krāslavas novada domei par atsaucību un atbalstu.
Krāslavas BSRC „Mūsmājas”
kolektīvs

„VECAIS UN JAUNAIS”

Jau otro gadu
turpinās programmas „Сomenius”
skolu daudzpusējās
partnerības projekts „The Fairytale of the European
G(OLD)en Future”
(„Pasaka par Eiropas zel(veco)ta nākotni”), kurā piedalās pārstāvji no 10
valstīm: Latvijas,
Lietuvas, Polijas,
Bulgārijas, Rumānijas, Grieķijas,
Turcijas, Portugāles, Itālijas un
Slovēnijas. Latviju šajā projektā
pārstāv Krāslavas Valsts ģimnāzija. Šajā vasarā, skolēnu brīvlaikā, partnervalstu pārstāvji ciemojās Krāslavā.

Projekta koordinatore Inga Leikuma
pastāstīja: „Projekta gaitā vizītes ir paredzētas 6 valstīs, projekta dalībnieki jau
apmeklējuši Rumāniju, Turciju, Slovēniju un Latviju, tagad viņi ceļos uz Itāliju
un Portugāli. Visas partnervalstis ir atbildīgas par savu projekta daļu, ir paredzētas ne tikai sadarbības aktivitātes, bet arī
izglītojoša un kultūras funkcija.”
Vizīte Latvijā bija veltīta tēmai „Vecais un jaunais”. Visi pasākumi, kas

„Augustu un septembri uzskata par kāzu mēnešiem,
un šogad skaistā sezona Krāslavas novadā aizsākās netradicionāli - svinot pirmās kāzas brīvā dabā, pie Aulejas ezera”, dalās iespaidos Krāslavas novada domes
Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Ināra Teiviša.
Ar 2013.gada 1.janvāri tika būtiski modernizēts Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, paredzot iespēju
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai pēc personu lūguma reģistrēt laulību citā piemērotā vietā ārpus pierastajām laulību reģistrācijas telpām.
Krāslavas novada dome ir noteikusi pakalpojuma
izmaksas - Krāslavā tie ir 25 lati, savukārt novadā - 60
latu. Jāpiebilst, ka maksas pakalpojums par laulības
reģistrāciju neietver vietas noformējumu, muzikālo pavadījumu un citus papildus pakalpojumus, taču rada iespēju izdabāt jaunā pāra vēlmēm, variējot ar atmosfēru
un noskaņu.
Gunta Čižika
Oksanas Širokajas foto

sevi, iepazīt pieaugušo dzīvi. Ieguvumi
ir milzīgi: bērniem, kuri objektīvu apstākļu dēļ nevar aiziet uz skolas ēdnīcu,
tagad ir iespēja uzsildīt ēdienu un paēst
uz vietas; jaunā materiālā bāze dod iespējas vairāk iemācīt bērniem praktisku, dzīvē svarīgu lietu; sadzīves priekšmetu un virtuves tehnikas daudzveidība
rada priekšstatu par to nozīmi un pielietojumu, dod iespēju darboties dažādās
pieaugušo darbībās - gatavot ēst, klāt
galdu, mazgāt traukus, apgūt sarežģītas
darbības - bērt, liet, maisīt, rīvēt, mīcīt,
griezt, putot utt.
Telpas atklāšanas dienai bērni kopā
ar audzinātājiem sagatavoja sviestmaizes un cienāja viesus ar pašgatavotu saldējuma kokteili. Bērni pateicās
sponsoriem par jaunām gaišām telpām

notika Krāslavā, bija saistīti ar dažādu
paaudžu sadarbību. Vecāka gadagājuma
cilvēki dalījās savā pieredzē, bet jaunieši stāstīja vecākās paaudzes pārstāvjiem
par to, ko labi zina un prot viņi.
„No tā, kā mēs dzīvojam un ko darām
šodien, ir atkarīgs, kāda būs mūsu dzīve
nākotnē,” pastāstīja Inga Leikuma. „Jaunieši fantazēja par to, kāda būs viņu tālā
nākotne, 2062. gads, kad viņi būs jau
pieauguši cilvēki.”
Latvijā projekta dalībnieki apsprieda
arī dažādus ekoloģijas jautājumus. Visas
valstis prezentēja savus ekoloģiskos produktus un ekoloģiskos darbarīkus, kas
tiek izmantoti dažādās jomās.
Ārzemnieki
apmeklēja
Aglonu,
Andrupeni, Daugavpili, Preiļus, Rīgu.
Visvairāk viesus sajūsmināja tas, ko viņi

PAR KO RAKSTA SOCIĀLAJOS TĪKLOS
Sociālie tīkli iebrāzās mūsu dzīvē
un, šķiet, paliks tajā uz ilgāku laiku.
Vai tas ir labi vai slikti? Droši vien šai
mūsu dzīves jaunajai komponentei ir
gan savi plusi, gan mīnusi. Piemēram, interesanti viedokļi par mūsu
pilsētu tiek sastopami, sērfojot sociālajos tīklos draugiem.lv un odnoklassniki.ru.
Elīna Briegert (ex.Skerškāne):
„Krāslavā nebiju tikai gadu, bet jau tādas izmaiņas. Dažas vietas pat neatpazinu. Viss super, un ļoti skaisti.”
Zina Ostrovska (Podnieka): „Cik
ļoti uz labo pusi izmainījusies mūsu pilsēta, forši!”
Ludmila Voicehovska (Vaščenko):
„Brīnišķīga vieta! Un daudzas manas
atmiņas ir saistītas ar šo mazo un mājī-

go pilsētiņu.’’
Ludmila Kostina-Peculeviča: „Esmu
pārliecināta, ka nākotnē, pateicoties
mūsu entuziastiem, šī pilsēta būs patiesi eiropeiska!!!!! Pats galvenais – te ir
labi un uzticīgi cilvēki un izcila daba!!!’’
Zinaida Kozačuka (Boka): „Skaista
pilsēta ir skaistu cilvēku darbs.”
Marija Umbraško (Rudzāte): „Krāslava man vienmēr ir patikusi-pilsēta ar
„odziņu”.Un tagad! Malači, kas rūpējas par tās skaistumu.’’
Leontīne-Lonija Krone (Ločmele):
„Cik sen tas bija, mana bērnības pilsēta..., kāda tā bija tajos senajos laikos,
tagad nemaz nevar pazīt, cik skaista un
sakopta ...Kā gribētos to visu redzēt!!!’’
Alla Velecka: „Grūtie laiki, bezdarbs, daudzi cilvēki aizbraukuši peļņā

redzēja pirmo reizi – Karaļa kalna teritorijas oriģināls noformējums, neparasti
ēdieni Andrupenes lauku sētā, kā arī leļļu muzejs Preiļos, kur ikvienam bija vēlēšanās ietērpties seno laiku drānās.
Ar īpašu siltumu ārzemju viesi atceras
par Krāslavu. Viņiem ļoti patika mūsu
mierīgā pilsēta, kur cilvēkiem ir līdzsvarota dzīve.
Ziemā visi projekta dalībnieki, arī
pārstāvji no Krāslavas novada dosies uz
Itāliju, bet nākamā gada jūnijā starptautisks projekts noslēgsies.
Elvīra Škutāne
uz ārzemēm un jau neatgriezīsies, bet
tie, kas šeit dzīvo, strādā un nevaimanā,
gaida savus bērnus, kas var atbraukt
atvaļinājuma laikā, ir labvēlīgi, kopā
svin visus svētkus, ir viesmīlīgi. Uztur
savas mājas un zemes gabalus kārtībā,
jo cer, ka bērni un mazbērni nopelnīs
un atgriezīsies, un tad uzsāks šeit savu
biznesu, un tas ir labi. Atgriezieties, un
mēs kopā paveiksim visu, un lai dod
Dievs - viss būs labi!”
Nadežda Nadjuša: „Es pati esmu
no turienes, zinu, kas tur notiek, puse
no rajona aizbēga, kur varēja. Kas tur
palika?”
Svetlana Izbaša (Murāne): „Cilvēkiem Krāslavā un Krāslavas novadā ir
atvērtas dvēseles un dāsnas sirdis!!!!
Tieši tā ir galvenā šī novada bagātība!!!!!’’
Internetā sērfoja
Elvīra Škutāne
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KULTŪRA

RUDAIS
KOŠUMS
KRĀSLAVĀ
Vasaras izskaņā, 24.augustā,
Krāslavas pilsētas estrādi pārņēma
svētku noskaņa. Un ne velti! Jo te
notika otrais Rudo saiets. Pasākums ir visai demokrātisks, tāpēc
tajā piedalīties varēja ikviens – gan
rudie dabas bērni, gan tie, kas sirdī
jūtas rudi, arī tie, kam ir rudi draugi, radi, kaimiņi, paziņas.... Un arī
tie, kam mājās ir kāds ruds četrkājains draugs.

Estrādē rotājās saule, pūta mazliet rudenīgs vējiņš, valdīja sirsnīga gaisotne, kad
pēkšņi šo idillisko noskaņu pārtrauca pamatīga rūkoņa... Bet uztraukumam nav pamata! Tie bija vairāki desmiti motociklistu, uzticīgie rudo draugi, kuri ieradušies uz Rudo
saieta atklāšanu. Motoklubs „Quercus” no
Līvāniem un „Russian Motoclub” no Daugavpils, kā arī citi motociklisti. Parādes
priekšgalā, plīvojot karogiem, estrādē lepni
iestūrēja rudo lapsu pāris – pasākuma vadītāji, Inta un Voldemārs. Kamēr motociklisti aicināja „izmest goda apli pa pilsētu”,
rudastes iepazīstināja ar saieta programmu
– nenopietnu, pat rudi draisku, kas nodrošināja atnākušajiem lielisku atpūtu.
Pēc divu mākslinieču, Jeļenas Jekimovas un Darjas Fjodorovas, gleznu izstāžu
atklāšanas vistālākie viesi – Latvijas Leļļu
teātris – pulcēja pilnu Amatu māju mazu
un lielu skatītāju, lai neparastajos svētkos
dāvinātu izrādi „Trakulīte Sandalīte”. Te
tiešām valdīja brīnišķīgas emocijas – bērnu
patiesie smiekli plūda kā čalojošs strautiņš,
radot siltumu un mieru. Nākamie Amatu
mājā publiku iepriecināja Krāslavas mūzikas skolas pūtēju orķestris. Klausoties
viņu lieliskajā sniegumā, uz mirkli apstājās
laiks, klausītāji bija pilnībā apburti... Bet pa
to laiku ārpusē – parka estrādē - notika trakas lietas. Tur cīnījās par uzvaru „Rudajā
piedzīvojumā”, ko sameistaroja Dzintars
Patmalnieks ar jaunsargiem. Lai tajā uzvarētu, jābūt ne vien stipram, bet arī veiklam
un gudram. Desmit dažādos uzdevumos savas prasmes varēja pārbaudīt ikviens pasā-

kuma apmeklētājs.
Uzmanību piesaistīja
zibspuldzes un fotoaparātu klikšķi, kas nāca no
fotokluba „ Zibsnis” rudās fotostudijas, kas tika
izvietota RVT audzēkņu
izgatavoto cakoto koka
logu rāmju ielokā. Te nu
bija tā vieta, kur prasmīgu fotogrāfu vadībā bija
iespēja iejusties dažādos
tēlos un iegūt skaistu foto no Rudo saieta
Krāslavā.
Izjādes ar atbilstošas krāsas zirgu sētas
„Klajumi” zirgiem, amatnieku tirdziņš,
atrakcijas bērniem – tas parasti iepriecina
svētkos. Bet rudo mīļdzīvnieku skate – tas
gan bija jaunums! Uz skati ieradās 6 suņi, 2
kaķi, 2 truši un 3 zirgi. Viņi visi cīnījās par
skatītāju simpātiju balvu, kuru noteica visdemokrātiskākā žūrija – visi klātesošie. Un
tā – mīļdzīvnieku skatē par uzvarētāju tika
atzīts 2 mēnešus vecais kaķēns Amors. Bet
īpašo simpātiju balvu ieguva zirgu meitene
Roze no Robežniekiem, saimniece Marisela bija parūpējusies par īpašu frizūru Rozei.
Par visfotogēniskāko mīļdzīvnieku apmeklētāju balsojumā tika atzīts draudzīgais, ļoti simpātiskais suņuks Rudijs.
Rudu bieži vien pielīdzina oranžai krāsai, un tās te, nu dien, netrūka. Pilns ceplis
ar rudu keramiku, ko izgatavojuši meistari
Valdis un Olga Pauliņi, koši fotostudijas

23.septembrī plkst.17.00 Krāslavas kultūras namā Jelgavas mākslinieka Ulda Zutera gleznu izstādes atklāšana.

aksesuāri, ruda jo ruda bērnu radošā darbnīca Juliannas Moisejenkovas vadībā,
bet visam pāri - rudi cilvēki, kuri šajā pasākumā, protams, tika godāti un īpaši izcelti. Tiem, kas nav rudi, brīvdabas frizētavā, ko vadīja friziere Gunta Sirjeva, tika
veiktas izmaiņas matu krāsā... Rudo matu
īpašnieces sagādāja vēl vienu pārsteigumu
– Rudo frizūru skati, kas arī bija jaunums
svētkos. Viņas izskatījās kā balles karalienes - spilgtas, smaidīgas, saposušās svētku
kleitās. 10 meiteņu konkurencē pēc skatītāju balsojuma par „Rudās frizūras” īpašnieci
kļuva meitene ar 2.kārtas numuru – Klavdija. Skaistās frizūras veidoja friziere Inga
Skumbiņa.
Neizpalika arī dāvanas un svinīga rudo
godināšana. Par „Rudo no Rudajiem” kļuva Dace Caune, kas ieguva 1.vietu „Rudo
piedzīvojumā”, balvā - dāvanu karte no restorāna „Burkāns” Rīgā, ko sarūpēja mūsu

brīnišķīgais novadnieks Aivars Mackevičs
(travelnews.lv), bet Agnese Sergejeva ir
1.vietas ieguvēja „nerudo” konkurencē.
Nominācijā „Rudā ģimene” uzvarēja Lobānovu ģimene, kas dzīvo Rīgā. Par „ Rudās
bārdas” īpašnieku kļuva Pāvels Timofejevs; „Rudā sproga” – Maija Tribuļķeviča
no Baltkrievijas; „Rudā knīpa” - Jadviga
Lobānova un Ulrika Graudiņa; „Rudā elegance”– seniore Anatolija; par „Rudā košuma” titulu cīnījās vairākas meitenes, bet to
ieguva - Valija Platace; liels paldies par
brīnumgardo zivju zupu „Rudā čakluma”
īpašniecei, SIA „Krāslava D” pavārei Romualdai Šeripo.
Pēc piesātinātās dienas, kaut arī manāmi
noguruši, taču visi sagaidījām zaļumballi,
kur jautri lustējāmies ar „Trīs vīri laivā”
muzikantiem, pavadot vasaru. Rudens tuvojas...Vai tas būs tik pat koši ruds kā šis
pasākums? Par to pārliecināsimies jau pavisam drīz.
„Kruoslovys amatnīku bruolistes” vārdā
Inta Lipšāne saka rudu paldies par pasākumu Krāslavas novada domei, un īpašs ruds
paldies visiem draugiem un atbalstītājiem!
Inga Pudnika

TUVOJAS MĀKSLAS PLENĒRS

apsveicam!
Biedrība „Stariņš” sveic
septembrī dzimušos:
Tamāru Skerškāni un Sergeju Samuli.

Mēs vēlam veselību, vēlam spēku,
Ikkatrai rūpei viegli garām iet.
Ar gaišu dzīvesprieku lai Jūs spētu
Ik tumšam brīdim tiltu pāri likt!

Sveicu dzimšanas dienā savu dārgo un mīļo dēlu

Vladimiru Ančevski!

Lai tavā mūžā saules daudz,
Lai tavā sirdī prieks!
Lai nākotne vēl ilgi var
Tev daudz ko skaistu sniegt!
Lai laimes daudz,
Lai bēdas steidzas garām,
Lai sirds ik dienu
Prieku atrast prot!
Mamma

Drīz rudens neatkārtojami krāšņos mūsu pilsētu.
Tāpat kā citus gadus, arī
šoreiz dabas burvīgajām
pārmaiņām pievienosies arī
Krāslavas novada kultūras
darbinieku iniciatīvas.
Jau 33. reizi mūsu novadā sākas Ritas Barčas vārdā nosauktais mākslinieku plenērs. Šoreiz
tas ir starptautisks. Plenērā pie-

dalīsies ne tikai latviešu mākslinieki, bet arī gleznotāji no Baltkrievijas, Lietuvas un Polijas.
Plenēra laikā notiks Jelgavas mākslinieka Ulda Zutera izstādes atklāšana, kā arī Latgales
reģiona attīstības aģentūras VKKF
atbalstītā projekta „Krāslavas
mākslinieces Daigas Lapsas radošo darbu buklets” atvēršanas svētki.
Plānots, ka mākslinieki apmek-

lēs Krāslavas un Indras Mākslas skolas un novadīs tur
meistarstundas. Plenēra dalībnieki tiksies ar Krāslavas mākslinieka Andreja
Gorgoca vadītās
studijas
dalībniekiem.
25. septembrī gleznotāji piedalīsies pasaulslavenā mākslinieka Marka Rotko 110. dzimšanas dienas svinībās Daugavpilī.
28. septembrī, sagaidot Miķeļdienu, pilsētas laukumā notiks mākslinieku radošo darbu izstāde un
plenēra noslēguma pasākums.
No 20. līdz 28.septembrim ratra diena Krāslavā tiks iemūžināta
mākslinieku
darbos.
Plenēru
rīko
Krāslavas
novada
dome.
Plenēra lieldraugi - Polijas vēstniecība Latvijā, Krāslavas kultūras nams, SIA „Kristafors”, SIA
„Enerteks” (Daugavpils).
Jāzeps Dobkevičs,
Krāslavas novada
kultūras speciālists
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DOMES DEPUTĀTU KOMITEJU SASTĀVS

NO KRĀSLAVAS PUIKAS LĪDZ NBA

Finanšu komiteja
Gunārs Upenieks priekšsēdētājs
Aleksandrs Jevtušoks priekšsēdētāja vietnieks
Viktors Moisejs
Jānis Tukāns
Raimonds Kalvišs
Antons Ļaksa
Artis Konošonoks
Vitālijs Aišpurs
Vjačeslavs Aprups
Sociālo un veselības
aizsardzības lietu komiteja
Jānis Tukāns priekšsēdētājs
Viktorija Lene priekšsēdētāja vietniece
Aleksandrs Jevtušoks
Francis Zalbovičs
Vjačeslavs Aprups
Jāzeps Dobkevičs
Aivars Krūmiņš

Izglītības, kultūras un
sporta jautājumu komiteja
Vitālijs Aišpurs priekšsēdētājs
Viktors Moisejs priekšsēdētāja vietnieks
Ēriks Zaikovskis
Jāzeps Dobkevičs
Aivars Krūmiņš
Jānis Tukāns
Francis Zalbovičs
Plānošanas un infrastruktūras attīstības komiteja
Viktorija Vengreviča priekšsēdētāja
Viktors Moisejs priekšsēdētājas vietnieks
Antons Ļaksa
Artis Konošonoks
Viktorija Lene
Ēriks Zaikovskis
Aleksandrs Jevtušoks

„SPĒKA DIENA” KRĀSLAVĀ
15.septembrī no plkst. 9.00 līdz 14.00 sporta laukumā pie Varavīksnes vidusskolas notiks „Spēka dienas” pasākumi.
Šajā laika posmā pie vingrošanas rīkiem sporta laukumā atradīsies divi tiesneši, kuri atzīmēs pilsētas iedzīvotāju pievilkšanās
sacensību rezultātus.
Šogad šādas vietas ir plānotas 60 visā Latvijā.

UZMANĪBU!

Latgales reģionālais karatē
klubs „SATORI”, kuru vada
nopelniem bagātais treneris
IGORS KOMARS
(melnā josta, 6 dans)
un sertiﬁcēts treneris
Oļegs Komars
(melnā josta, 3 dans),
uzņem jaunus dalībniekus.
KLUBA PROGRAMMĀ:
japāņu ﬁlozoﬁja,
pašaizsardzības
paņēmienu
apgūšana,
jostu atestācija,
piedalīšanās dažādu līmeņu
sacensībās,
vasaras nometnes bērniem.

REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ „SATORI” ĻAUS
JUMS:
uzlabot garīgo un ﬁzisko stāvokli,
atbrīvoties no liekā svara,
justies drošāk ikdienā.
NODARBĪBAS NOTIEK DIVĀS VECUMA GRUPĀS:
bērni no 5 līdz 12 gadiem,
pieaugušie no 12 gadiem un
vecāki.
AICINAM JŪS!
Nāciet paši un ņemiet līdzi savus bērnus!
Organizatoriskās sapulces notiks 18. un 20. septembrī, plkst.
18.00 Krāslavas poļu pamatskolas sporta zālē. Tālruņi uzziņām:
27427452, 29457372.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu
par 2013.gada IV ceturksni, kas sastāda Ls 15.00, jānomaksā
līdz 31.09.2013.g. (ieskaitot).
Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas
datuma.
Slimokases administrācija
Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
lūdz pieteikties personas, kuras vēlas un ir gatavas būt par asistentu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, t.i. sniegt atbalstu personai ar smagas pakāpes funkcionāšanas ierobežojumu tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras tā invaliditātes dēļ nevar
veikt patstāvīgi.
Tālr. uzziņām: 65622528; 65622191.
17. septembrī plkst.18.00 notiks Augusta ielas mikrorajona iedzīvotāju tikšanās ar novada domes amatpersonām.

28.septembrī no plkst.9.00 tirgus laukumā Ostas ielā -

Miķeļdienas gadatirgus.

Aicinām lauksaimniecības produkcijas ražotājus,
amatniecības un daiļamata meistarus!

pateicība
Pateicamies par atbalstu Valsts
policijas Krāslavas iecirkņa darbiniekiem un Daugavpils pārval-

des Kaplavas robežapsardzības
nodaļas kinologiem, kas sniedza
palīdzību pazuduša cilvēka meklēšanā. Lai Dievs dod jums labu
veselību un labklājību!
Širokiju ģimene

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Saruna ar Latvijas basketbola izlases uzbrucēju
Jāni Timmu
Jau ilgāku laiku Jānis Timma zināms kā
viens no talantīgākajiem Latvijas jaunajiem
basketbolistiem. Viņš bija starp junioru izlases līderiem, palīdzot komandai izcīnīt
bronzas medaļas 2010. gada Eiropas U-18
čempionātā, bet gadu vēlāk sekmīgi cīnījās
pasaules U-19 meistarsacīkstēs, kas notika
Liepājā, Valmierā un Rīgā. Šovasar 21 gadu
vecā uzbrucēja karjera uzņēmusi pamatīgus apgriezienus. Lai gan sākotnēji nedaudz
negaidīta šķita Jāņa pieteikšanās Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftam,
viņam izdevās sevi pierādīt, un iespēja, ka
uzbrucēju savā paspārnē paņems kāds NBA
klubs, vairs nešķita utopiska. Nedēļu pirms
Timmas 21. dzimšanas dienas viņu ar kopējo 60. numuru izvēlējās Memfisas „Grizzlies”.
Pēc tam sekoja cīņas NBA vasaras līgā un debija Latvijas valstsvienībā, kuras sastāvā viņš
septembrī cer startēt arī Eiropas čempionāta
finālturnīrā Slovēnijā.

- Vispirms jāapsveic tevi ar debiju Latvijas valstsvienībā. Vai esi apmierināts ar savu sniegumu pirmajās spēlēs?
- Šajā vasarā visur, kur esmu ticis, es esmu kā jaunais.
Man viss jāsāk no apakšas. Sevi no jauna jāpierāda.
Vispirms ir melnā darba paveikšana: spēle aizsardzībā,
cīņa par bumbām, kaut kur cenšos pārķert bumbu vai
kādu pretinieku nosegt. Ko man liek darīt, to daru. Cenšos palīdzēt, kā vien varu. Kopumā ar pirmajām spēlēm esmu apmierināts. Viss ir kārtībā. Jāņem vērā, ka
tās bija pirmās spēles komandai šajā gatavošanās ciklā,
pirmās spēles man izlasē, turklāt bija spēcīgi pretinieki.
Domāju, ka viss ies tikai uz augšu.
- Kā iejuties valstsvienības sastāvā?
- Lielāko daļu no spēlētājiem jau iepriekš labi pazinu
un zināju, ko gaidīt, kas tiks prasīts. Lielu pārsteigumu
nebija. Protams, mani uzdevumi atšķiras no tiem, kādi
šosezon bija BK Ventspils sastāvā. No manis netiek
prasīti punkti, vairāk jāstrādā, lai komandas līderiem
uzbrukumā būtu vieglāk. Jūtu, ka varu palīdzēt komandai un spēlēt šādā līmenī.
- Vai tev treniņos uzdevumi atšķīrās no pārējiem,
ņemot vērā, ka izlasei pievienojies pēc dalības NBA
vasaras līgā?
- Nē. Treniņos iesaistījos nedaudz vēlāk, taču darīju
visu to pašu, ko pārējie. Tāda man šī vasara gadījusies,
ka nemitīgi sanākt kaut kur braukt, trenēties, spēlēt. Neredzu citu veidu, kā attīstīties un kļūt labākam. Pēc atpūtas neprasās. Daru to, kas man patīk, turklāt ir iespēja
aizstāvēt Latvijas godu, tāpēc viss kārtībā.
- Uz ko šoruden Latvijas izlase būs spējīga?
- Domāju, ka varam sasniegt daudz ar savu jaunību,
agresivitāti, ātrumu. Vēl pāragri uzstādīt kādus konkrētus mērķus. Ja izpildīsim treneru norādījumus, varam
izcīnīt arī augstas vietas. Pats ceru paņemt pēc iespējas
vairāk no visiem treniņiem, visām spēlēm.
- Šķiet, ka nebiju vienīgais, kuru pavasarī pārsteidza ziņa, ka pieteiksies NBA draftam. Kas tev lika
izšķirties par šādu soli?
- Pieteicos draftam ar domu, ka, aizbraucot uz „Eurocamp” nometni Itālijā, uz mani jau skatītos kā uz potenciālu drafta kandidātu. Tas arī palīdzēja piesaistīt
uzmanību. Es sevi parādīju, tāpēc mani arī uzaicināja.
- Ar ko piesaistīji sev uzmanību?
- Grūti tā noteikt. Droši vien ar agresīvu spēli, metienu, caurgājienu, atlētismu. Par daudzām lietām man
teica, ka tās ir labā līmenī, bet pie tikpat daudz lietām
vēl daudz jāstrādā. Arī tagadējie trumpji jāpieslīpē. Tas
tomēr ir cits līmenis. Soli pa solim cenšos iet augšup un
attīstīt meistarību.
- Kurā brīdī saprati, ka drafta izvēle ir reāla?
- Tieši pēc „Eurocamp” nometnes. Toreiz man nāca
klāt, interesējās un ar aģenta starpniecību aicināja uz
pārbaudēm. Beigās bija vairāki klubi. Pat bija jāizvēlas,
uz kurieni braukt, jo visur nevarēju pagūt atrādīties. Es
gan izvēles procesā pats nepiedalījos, to paveica aģents.
Atrādījos trim klubiem, un Memﬁsa bija pēdējais no
tiem. Pirms tam sanāca divu dienu atpūta, uzskatu, ka
sevi tur izdevās labi parādīt.
- Pastāv uzskats, ka dažkārt labāk ir, ja draftā
spēlētāju nemaz neizvēlas…
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- Pēc treniņiem Memﬁsā man teica, ka viņi mani varētu izvēlēties. Man palika iespaids, ka viņi dara visu
man labāko. Man patika, kā viņi ar mani individuāli
strādāja gan svaros, gan uz dažnedažādiem aizsardzības, caurgājienu vingrinājumiem. Izvēles pluss ir tas,
ka viņi saskata manī potenciālu palīdzēt komandai un
turpmākajos gados sekos man līdzi. Tas ir forši, ka tevi
nodraftē. Pēc tam viņi ir aiz muguras un par mani rūpējas. Ja spēlētāju nenodraftē, viņam pēc tam ir iespēja
braukt un sevi pierādīt jebkurai komandai, taču, ja esi
atradis īsto komandu, kāpēc, lai nebūtu nodraftēts?
- Ko vēl dod fakts, ka esi draftēts?
- Tas ir ne tikai ieraksts CV. Tā ir milzu motivācija
vispirms jau man pašam. Vēl vairāk darīt, strādāt, lai
sapni piepildītu.
- Vai NBA redzi spēlētājus, ar kuriem vari konkurēt un cīnīties par vietu tajā līmenī?
- Tajās dienās, kad pēc drafta trenējos Amerikā kopā
ar spēlētājiem, kuriem jau ir līgumi, tiešām redzēju, ka
tas ir reāli. Jāturpina tikai strādāt, lai šo mērķi piepildītu. Tad arī visas durvis būs vaļā. Protams, arī bez veiksmes nevar. Īstajā brīdī jābūt īstajā vietā.
- Vai izvēle draftā ietekmēs nākamo sezonu Eiropā?
- Man joprojām ir līgums ar Ventspils klubu. Tas ir
ļoti labi, jo man ir garantēta vieta, kur spēlēt un trenēties. It kā pastāv iespēja, ka es varētu pāriet arī uz citu
klubu, taču par to galvu nelauzu. Pagaidām esmu Ventspils spēlētājs. Memﬁsas pārstāvji teica, ka viņus apmierina tas darbs, kas pašreiz tiek veikts. Viņi jau uzaicināja nākamajā vasarā atkal doties pie viņiem un trenēties.
- Kāda palika pēcgarša pēc dalības NBA vasaras
līgā?
- Tas ir pavisam cits basketbols. Milzu atšķirība - vai
esi tur iekšā vai skaties no malas. Tie ir citi uzskati, citas sistēmas. Bija ļoti grūti iekļauties. Komanda savācās
kopā tikai pāris dienu pirms pirmās spēles. Bija neliels
šoks. Ja brauktu nākamgad, jau zinātu, kā tur ir, ko no
manis gaidīs, tāpēc būtu labāka iespēja sevi parādīt.
- Krita acīs, ka ļoti daudz un ne visai veiksmīgi
izpildīji tālmetienus...
- Treniņos arī daudz metu, un viss bija kārtībā. Spēlēs varbūt nostrādāja kādi instinkti, jo tomēr visu mūžu
esmu nospēlējis un pieradis pie Eiropas trīspunktu līnijas attāluma (NBA tālmetienu līnija atrodas aptuveni
pusmetru tālāk no groza - A.S.). Visi trīnīši bija par īsu.
Varbūt aizgāja automātika. Treneris gan teica, ka zina varu iemest. Lai metu un nebaidos.
- Kāda ir recepte, lai Krāslavas puika izsistos līdz
NBA?
- Jātrenējas. Jāsapņo un pēc tam jādara viss, lai sapņi piepildās. Mans pirmais treneris bija tētis. Krāslavā
trenējos līdz 15 gadu vecumam, tad nokļuvu Rīgā, agrākajā Rīga / Pols, tad BS Rīga. Tā pamazām sāku - ar
LBL2, jaunatnes līgām.
- Pagrieziena punkts bija Eiropas U-18 čempionāts, kur izcīnījāt bronzu?
- Jā, tā varētu teikt.
- Pēc tam nemēģināji izsisties uz ārzemēm, kā to
darīja cits U-18 izlases līderis Dāvis Bertāns?
- Katrs cilvēks jau mēģina iet savu ceļu. Grūti teikt,
kas ir pareizāk. Tā ir arī laimes spēle. Ja aizbrauc un tiec
pie spēles laika, attīsties, tad ir ideāli. Tomēr var aizbraukt un sēdēt uz soliņa, regresēt. Palikt Latvijā lielā
mērā bija manis paša izvēle. Gribēju drošu spēles laiku,
pamazām nostabilizēties šeit.
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