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„LAI VISIEM, KAS GRIB STRĀDĀT,
IR DARBS!”
Tradicionāli augusta pēdējās dienās, pirms jaunā mācību gada sākuma Krāslavā notiek skolotāju konference.
Nekļuva par izņēmumu arī šis gads.
Konferences sākumā ar muzikālo sveicienu uzstājās Krāslavas
Mūzikas skolas audzēkņi. Pedagogus, kuri ieradās no visām novada skolām, sveica novada domes Izglītības un kultūras nodaļas
vadītāja Lidija Miglāne: „Jaunajā
mācību gadā novēlu jums gudrus,
zinošus un radošus bērnus, atsaucīgus vecākus un uzticamus kolēģus!”
Lidija Miglāne pastāstīja klātesošajiem par galvenajām izmaiņām, kas skars skolu darbu.
Kā jau zināms, šogad skolēniem
savas durvis nevērs Aulejas pamatskola, bet Indras vidusskola ir
reorganizēta par pamatskolu.
Stāstot par izmaiņām pedago-

ģiskajā sastāvā, Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja paziņoja
par to, ka Sauleskalna sākumskolas direktore Lolita Proma šogad
izpildīs direktora pienākumus arī
Izvaltas pamatskolā.
Vadības maiņa notika arī Robežnieku pamatskolā. Direktora
pienākumus tagad izpildīs Maija
Šemele, savukārt iepriekšējais
skolas direktors Pjotrs Boločko
mācīs ﬁziku Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, kā arī Robežnieku
un Indras pamatskolā.
Pirms jaunā mācību gada ikvienā novada izglītības iestādē telpas
tika remontētas un sakārtotas. To
skolu kolektīviem, kas gatavojās
īpaši rūpīgi un veiksmīgi, Gunārs

Upenieks pasniedza Krāslavas novada domes pateicības. Vislabāk
jaunajam mācību gadam sagatavojās PII „Pienenīte”, Krāslavas
pamatskola un Skaistas sākumskola.
Uzrunājot skolotājus, Gunārs
Upenieks pateicās pedagogiem
par darbu pagājušajā mācību
gadā, atsevišķi atzīmējot tos, kas
strādāja Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku laikā.
Gunārs Upenieks aicināja skolotājus mācību un audzināšanas
procesā motivēt jauniešus pievērsties uzņēmējdarbībai: „Kāpēc
mēs visi gaidām palīdzību no malas, domādami, ka kādam ir jārada mums darbvietas? Mums pašiem ir jāiemācās tās radīt. Mūsu
pašvaldībā regulāri tiek rīkoti
konkursi, kuru ietvaros var iegūt
ﬁnansējumu sava biznesa uzsākšanai. Taču ideju ir ļoti maz. Kaut
gan reizēm, lai uzsāktu kaut ko
jaunu, nevajag neko dižu.”
Krāslavas novada pašvaldības

dažos teikumos
Saskaņā ar deputātu lēmumu,
kas tika pieņemts 27. augustā,
Krāslavas novada domes sēdē,
no 1. septembra brīvpusdienas
Krāslavas novada 5.–7. klašu
skolēniem tiks nodrošinātas no
pašvaldības budžeta (1.–4. klašu
skolēnu ēdināšana tiek apmaksāta no valsts budžeta līdzekļiem).
Izmaiņas skars arī novada
pirmsskolas izglītības iestādes. 5-6-gadīgo bērnu grupu
audzēkņu vecākiem būs jāapmaksā tikai 50% no noteiktās
maksas par ēdināšanu, pārējā
summa tiks segta no pašvaldības budžeta.

Krāslavas
Mākslas skola
uzņem audzēkņus
2015./2016.
māc. gadam
mācībām programmā
,,Vizuāli plastiskā
māksla”
no 9 gadu vecuma.
vadītājs apsveica skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot, un novēlēja: „Lai visiem, kas grib strādāt,
ir darbs!”
Pēc svinīgās daļas pedagogi
sāka apspriest aktuālos jautājumus.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Skolā turpināsies nodarbības vizuāli plastiskajā
mākslā pirmsskolas un
sākumskolas vecuma bērniem.
Uzziņas pa tālr.
65681164.
Skolas adrese:
Raiņa iela 6.
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aktuālā informācija
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības
Paziņojums
mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personī-

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots
Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums
– zemes gabals 506 m2 platībā, divdzīvokļu dzīvojamā māja ar kopējo platību 111,9 m2 un divas palīgēkas ar kopējo platību 30,1 m2, Miesnieku ielā 19,
Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6001
001 0264).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 5700,00
(pieci tūkstoši septiņi simti eiro, 00 centi), kas ir
izsoles sākumcena, nodrošinājums - EUR 570,00.

gi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā, 2.kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2015. gada 22. septembrim
plkst. 12.00. darba laikā Krāslavas novada domes
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2015. gada 22. septembrī plkst. 13.00. Personu,
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu,
nav. Samaksa – nosolītā summā, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.

DAUGAVAS DZIESMU GRĀMATA
2014.gada nogalē biedrība „Aizkraukles
reģionālā Tautskola” iesniedza projektu
Daugavas Savienībai ar mērķi apkopot
un pierakstīt Daugavas krastos dzīvojošo
dzejnieku un komponistu radītās dziesmas
par un ap Daugavu, kā arī aicināt radīt
jaunas dziesmas. Projekts tika atbalstīts
un tam piešķirts finansējums - EUR 590.

No šīm dziesmām tiks izveidots kvalitatīvs prezentācijas materiāls, kuru varēs izmantot gan autori, gan pašvaldības ar autoru atļauju. Tas popu-

larizēs mūsu komponistu un dzejnieku literāro un
muzikālo veikumu.
Plānojam, ka nākamajā gadā dziesmas tiks aranžētas un ieskaņotas mūzikas ierakstu studijā, kā arī
būs izveidota koncertprogramma.
Aicinām atsaukties dziesmu autorus, kuri savus
darbus veltījuši Daugavai un vietām ap to. Informācija pa tālr. 29497587 (Anita) vai e-pastā muzgraﬁka@inbox.lv (Jānis).

jautājums redakcijai
- Klīst baumas, ka novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks būvē degvielas uzpildes staciju Rīgas ielā, aiz poliklīnikas. Vai tā ir taisnība?
Atbild Krāslavas novada Būvvaldes vadītāja Ineta Danovska:

- Krāslavas novada Būvvalde ir izsniegusi būvatļauju SIA „Vega P” projektam „Degvielas un autogāzes
uzpildes stacija”, šis uzņēmums ir no Preiļu novada. Tas ir gan degvielas uzpildes stacijas pasūtītājs, gan būvētājs. Mutiski tika izteikta informācija par to, ka objekts tiek būvēts saskaņā ar „Statoil” degvielas uzpildes
staciju tehnoloģiju.

projekti

NOVADMĀCĪBA
SKOLOTĀJIEM
Valsts izglītības satura centrs, Latvijas Universitātes
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvijas Ģeogrāfijas biedrība sadarbībā ar Krāslavas novada domes
Izglītības un kultūras nodaļu organizēja mūsu novadā
plašu konferenci „Novadpētniecība – sava novada, pilsētas izzināšana un izpēte Latvijas ģeogrāfijas satura un
skolēnu pētnieciskās darbības pilnveidei” ģeogrāfijas,
dabaszinību, ekonomikas, vēstures un sociālo zinību skolotājiem.

Novadpētniecības mācību saturs tematiski veidots par savas tuvākās
apkārtnes, sava novada (pilsētas), pagasta dabas, kultūrvēsturisko objektu, teritoriju izpēti, cilvēku dzīvi, sadzīvi, novada kultūras tradīciju
kopšanu un kultūras mantojuma saglabāšanu. Mācību nodarbības tiek
organizētas ārpus klases: dabā, muzejos, uzņēmumos, ražotnēs, tiekoties ar cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā pagastā, novadā, pilsētā.
Lai skolēni vērotu un izprastu, kas notiek tuvākajā apkārtnē, skolotāji kopš 1994. gada ir veikuši kopā ar skolēniem darbu pie izziņas
(mācību) taku izveides. Vispirms ir nepieciešams mērķtiecīgi izpētīt
raksturīgākos, konkrētā dzīves vietā esošos dabas objektus (iežu atsegums, gravas, upītes, strauti, ezeri, dīķi u.c.), ainavas, kultūrvēsturiskās celtnes, vietas, etnisko kultūru, tradīcijas, vietējos uzņēmumus,
ražotnes utt.
Izziņas taku izveide bija par pamatu tūrisma attīstībai novadā, pagastā, arī pilsētā, tās tika iepazītas, „izstaigātas”, izpētītas kopā ar skolotājiem semināru ietvaros, kas notika Latvijas novados. Laika posmā
no 2010. gada IZM Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar LĢB,
LU Ģeogrāﬁjas un Zemes zinātņu fakultāti, ar novadu atbalstu ir organizējis 1-2 dienu reģionālos seminārus, konferences Latvijas novados, pilsētās: Liepājā, Ventspilī, Ērgļos, Alūksnē, Bauskā, Daugavpilī,
Rēzeknē, Smiltenē, Jēkabpilī, Jelgavā, Talsos, Krāslavā. Šajos pasākumos ir piedalījušies skolotāji no visiem tuvākajiem un tālākajiem
novadiem.
Semināros, konferencēs lektori iepazīstina ar interesantiem pētījumiem. Par pieredzi novadpētniecības darbā stāsta skolotāji. Skolēni
prezentē savus izstrādātos pētnieciskos darbus par novadu, pilsētu, ir
ekskursiju vadītāji.
Praktiskā daļa vienmēr ir saistīta ar nodarbībām muzejos, pie dažādiem dabas objektiem, ražotnēs.
Šajā visai siltajā augusta laikā divu dienu konferencē Krāslavas novadā vēlreiz sastapāmies ar atbalstu ne tikai no Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, bet arī no novada
pašvaldības, lai tik daudzi skolotāji no tuviem, tāliem novadiem
iepazītu Dienvidlatgales sakoptu,
skaisto pilsētu Krāslavu un vistālākās apdzīvotās vietas: Piedrujas
savdabību, Indras apbrīnas vērto
audēju izveidoto Latgales audēju
tāju piederības izjūtu un lepnumu
kultūras mantojumu. Pirmo reizi
par dzimtā novada kultūras objekieraudzīju Indricas katoļu baznītiem, to sakrālo vērtību un neatcu, kas ir koka arhitektūras piekārtojamību.
mineklis, un ir viena no vecākaVera Bīriņa,
jām koka baznīcām Latgalē.
projekta koordinatore
Varējām apbrīnot Saftara Rahimova zivju audzētavā ieguldīto
darbu. Pirmās dienas darbu papildināja Latvijas piļu un muižu
noslēguma pasākums Krāslavas
pils – Grāfu Broel Plāteru dzimtas īpašumā.
Uzzinājām un iepazinām Slutišķu sādžā iekārtoto muzeju, kas
parāda vecticībnieku sadzīvi, sādžas novietojumu apskatījām no
Ververu kraujas, klausoties DU
doc. Jura Soma interesantajā ģeogrāﬁskajā stāstījumā.
Tāpat kā iepriekšējos semināros - konferences darbu atbalstīja
LĢB, tās saturu papildināja lektori LU ĢZZ fakultātes, Rēzeknes
augstskolas, Daugavpils Universitātes, Krāslavas novada domes
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Īpašs paldies Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolotājai, Krāslavas
novada ģeogrāﬁjas skolotāju MA
vadītājai Romualdai Vešterei.
Natālija Buile
Izglītības un zinātnes
ministrijas Valsts izglītības
satura centra
vecākā referente

PROJEKTS IR VEIKSMĪGI ĪSTENOTS
atjaunošanu, tika sakārtots garīgās
audzināšanas un sakrāla tūrisma
objekts.
Robežnieku pagasta iedzīvotāji
saka lielu paldies Krāslavas novada domei par atbalstu, jo projekta
rezultāti stiprinās vietējo iedzīvo-

2015. gada pavasarī Pustiņas Vissvētākās Jaunavas
Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze pieteicas Krāslavas novada domes izsludinātajam projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2015”. Projekts
„Pustiņas Romas katoļu baznīcas ieejas durvju nomaiņa”
tika apstiprināts, un Krāslavas novada domes finansējums
600,00 EUR apmērā ir apgūts pilnīgi.
Pateicoties piešķirtajam ﬁnansējumam, 2015. gada jūnijā - jūlijā tika veikta divviru ieejas durvju
nomaiņa Pustiņas Romas katoļu baznīcā. Durvju uzstādīšanas
darbus veica gan veci, gan jauni
draudzes locekļi, kuri, darbojoties

kopā, veidoja estētiskāku vidi kultūrvēsturiskajā objektā un apliecināja savu lepnumu par dzimto novadu. Projektā plānotie pasākumi
ir izpildīti. Šis projekts veicinās
Pustiņas Romas katoļu baznīcas
ēkas un mantas saglabāšanu un
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NĀC VINGROT SKAISTĀ!

TIEK IZMĒĢINĀTA
JAUNA TEHNOLOĢIJA

Projekts noslēdzās, aktivitātes turpinās. Tā var teikt par Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstīto projektu, kuru šogad realizēja biedrība „Skaistas atbalsta centrs”.
Atbilstoši apstiprinātajam pašvaldības budžetam šogad
Projekta kopējais finansējums - 5998 EUR, no kuriem BITF finansējums 5400 EUR un
Krāslavas
pilsētā tiks izremontētas vairākas ielas. Pašlaik
Krāslavas novada domes līdzfinansējums 598 EUR, ir apgūts pilnā apmērā.
darbi ir pabeigti Siena ielā un pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” teritorijā, nākamais etaps – Pīlādžu un
Rancāna iela. Pilnā sparā rit remontdarbi Vasarnieku ielā.

Projekta „Nāc vingrot Skaistā” mērķis ir popularizēt aktīvu dzīvesveidu un iesaistīt vingrošanā
dažādu vecuma grupu iedzīvotājus. Lai šo mērķi
īstenotu, projekta ietvaros tika iegādāti āra trenažieri un vingrošanas inventārs telpām, kā arī organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Lubānu un
Konstantinovu, pie Borisa un Ināras Teterevu fonda agrāk atbalstīto projektu īstenotājiem. Lubānas
senioru biedrības „Cerība” mājvieta, pašiem sava
ēka, ir sekmīgas ﬁnanšu piesaistes rezultāts. Te nu
ir ko mācīties! Aktīvie pensionāri dalījās ar mums
pieredzē –kā veiksmīgi apgūt projektu rezultātā
piešķirtos līdzekļus.
Nama pirmajā stāvā
iekārtotas plašas telpas biedrības pasākumiem, otrajā stāvā
ierīkota vingrošanas
telpa, iegādāti trenažieri, vingrošanas
bumbas un nūjas.
Sporta laukumā uzstādīti āra trenažieri, kurus pēc ilgās
sēdēšanas autobusā
veiksmīgi izmantojām arī mēs. Senioru
aizrautīgā vadītāja
Olga Degsne dalījās priekā par to, ka
viņu iniciatīvas pa-

mana un atbalsta vietējā pašvaldība. Sadarbībā gan
ar novada pašvaldības sociālo dienestu un vietējo
bērnudārzu „Rūķītis”, gan arī ar vietējo kultūras
namu un luterāņu draudzi realizēti vairāki projekti.
Atpakaļceļā no Lubānas viesojāmies pie kaimiņu,
Dagdas novada Sarkanā Krusta nodaļas Konstantinovā, kur, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda atbalstam, ierīkots sporta centrs. Konstantinovā
veselīgs dzīvesveids ir cieņā, to apliecina trenažieru
zāles aktīvais apmeklējums, par ko mums pastāstīja
projekta vadītāja Jadviga Utāne. Pašsaprotami, ka
arī mēs izmantojām izdevību pavingrot.
Apguvuši pieredzi veselīga dzīvesveida īstenošanā, arī mēs, biedrība „Skaistas atbalsta centrs”,
aicinām: „Nāc vingrot Skaistā!”.
Skaistas ciemata centrā, pie bērnu rotaļu laukuma, ir uzstādīti trīs āra trenažieri, kas paredzēti gan
kāju un roku, gan muguras muskuļu stiprināšanai.
Āra trenažieri pieejami ikvienam jebkurā laikā.
Skaistas Tautas nama telpās tevi gaida viss nepieciešamais inventārs vingrošanai – paklāji, stepa
soli, hanteles, vingrošanas nūjas un bumbas. Patīkamu mūziku vingrojumu ritmiskai izpildīšanai nodrošina jaunais mūzikas centrs. Nodarbības pēc vasaras pārtraukuma turpināsies no šī gada septembra.
Trenere Sanita Vecele ir izstrādājusi programmas
dažāda vecuma un ﬁziskās sagatavotības grupām.
Patīkamākais ir tas, ka iespēja vingrot tiek piedāvāta bez maksas!
Lūdzam iepriekš pieteikties, lai sarunātu vingrošanas laiku un grupu. Tālrunis uzziņām: 26300477
(Sanita Vecele).
Iveta Leikuma,
projekta vadītāja

Kā pastāstīja Krāslavas novada ceļu inženieris Vladimirs Bluss, no
pagrieziena uz Zirga ezeru līdz vasarnīcu teritorijas centram ir izrakti
lietus ūdens novadīšanas kanāli, sagatavota ceļa pamatne, kur tagad norisinās dubultā virsmas apstrāde - uz bituminētās virsmas tiek noklātas
rupjās frakcijas šķembas.
Jautājums par putekļiem jau sen bija aktuāls vasarnīcu īpašniekiem,
tāpēc šajā ielas posmā bija nolemts izmēģināt jaunu tehnoloģiju.
Gunārs Upenieks: „Šādu ceļa segumu uzklājam pirmo reizi, un, ja tas
kalpos labi, tad izmantosim to arī citās pilsētas ielās ar grants segumu,
kā arī uz pagastu ceļiem.”
Darbus veic uzņēmums „Latvijas autoceļu uzturētājs”.

,

Elvīra Škutāne, autora foto
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BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS
ĢENERĀLKONSULS
APMEKLĒJA KRĀSLAVU

28. augustā Krāslavas novadu darba vizītē apmeklēja Baltkrievijas Republikas
Ģenerālkonsuls Daugavpilī
Vladimirs Klimovs. Ģenerālkonsuls satikās ar pašvaldības vadītājiem. Puses
apsprieda jautājumu par
reģionu turpmākās sadarbības iespējām, kā arī pārrunāja Baltkrievijas Republikas prezidenta vēlēšanu
organizatoriskos aspektus.
Konsulāts plāno organizēt
Krāslavā izbraukuma balsošanas punktu, un Krāslavas
novada dome piekrita sniegt savu atbalstu.

Pēc tikšanās Ģenerālkonsuls domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un
viņa vietnieka Aleksandra Jevtušoka pavadībā devās braucienā pa Krāslavas novadu, lai iepazītos ar tā interesantākajiem objektiem, Vladimirs Klimovs apmeklēja arī Piedrujas robežpārejas punktu.
Vizītes gaitā Ģenerālkonsuls atbildēja uz dažiem jautājumiem.
- Jūs jau vairākus mēnešus strādājat Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsula amatā Daugavpilī. Kuras ir jūsu darba galvenās prioritātes?
- Jā, kaut gan strādāju šajā amatā tikai dažus mēnešus, bet jau varu apgalvot, ka Latgales zeme man ļoti patīk. Tā ir Latvijas daļa, kas robežojas
ar Baltkrievijas teritoriju, tas ir novads, kurā vairāk nekā 20% iedzīvotāju
ir etniskie baltkrievi, te ir tūkstošiem pavedienu, kas saista Baltkrieviju un
Latvijas zemi.
Krāslavas novada apmeklējums ir ļoti svarīgs moments manā darbā, jo
tā svarīgākā sastāvdaļa ir labu kaimiņattiecību veicināšana. Ar Krāslavas
novadu saistās nozīmīgu projektu pirmsākumi, viens no tiem ir Eiroreģions,
kura ietvaros tagad darbojas jau vairāk nekā 30 Latvijas un Baltkrievijas
pašvaldību. Ievērojamie soļi ir sperti partnerattiecību attīstības virzienā.
Pašlaik mūsu konsulārajā apgabalā no četrdesmit pilsētām un novadiem jau
19 sadarbojas ar dažādām Baltkrievijas pašvaldībām. Krāslavas novads ir
viens no aktīvākajiem reģioniem, kas strādā šajā sfērā.
Vēl viens no svarīgākajiem mūsu darbības virzieniem un mērķiem - sekmēt ekonomisko sakaru attīstību, jo to pamatā ir abu valstu iedzīvotāju labklājības līmeņa paaugstināšana. Atļaujas vienkāršotai Baltkrievijas robežas
šķērsošanai dod iespēju aptuveni 10,5 tūkstošiem pierobežas teritoriju iedzīvotāju apmeklēt savus radiniekus un tuviniekus.
- Jūs pirmo reizi esat Krāslavā, kādu iespaidu uz jums atstāja mūsu
pilsēta?
- Šodien es iepazinos tikai ar Krāslavas centrālo daļu, tā ir tīra, sakopta un
mājīga pilsēta. Gribu novēlēt visiem iedzīvotājiem stipru veselību, mieru un
labklājību ikvienai ģimenei, bet Krāslavas novadam – izaugsmi un attīstību!

RTU SPECIĀLISTI
PIEDĀVĀ SADARBĪBU
Nedēļas sākumā Profesionālās izglītības kompetences
centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” Krāslavas teritoriālo struktūrvienību apmeklēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) speciālistu delegācija.
Kā uzsvēra Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju
atbalsta centra direktors Rafaels Joffe, RTU speciālisti ieradušies, lai iepazītos ar tehnikuma tehnisko bāzi un pārrunātu sadarbības iespējas.

Rafaels Joffe: „Pašlaik Latvijā
pastāv zinātnisko institūtu datu
bāze, kurā universitātes, zinātniskie institūti, kā arī industriālie
uzņēmumi ievieto informāciju par
savu aprīkojumu un pakalpoju
miem.

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības rīcībā ir unikāls aprīkojums, un mēs
esam ieinteresēti, lai informācija
par to arī būtu iekļauta šajā datu
bāzē - platformā, kas ir zināma
visā Latvijā un Baltijā. Tad cilvē-

ki, kam ir nepieciešams izmantot
šādu aprīkojumu, varēs sazināties
ar tehnikuma vadību un noslēgt
līgumu.
Piemēram, ja universitātei ir nepieciešams izgatavot kādu koka
izstrādājumu, speciālisti meklē
informāciju par to, kur tas ir izdarāms. Datu bāzē viņi redzēs, ka
Krāslavā ir iespēja izgatavot šādu
izstrādājumu par pieņemamu cenu
un diezgan īsā laikā.”
Apskatot aprīkojumu Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas ﬁliālē, RTU darbinieki bija pozitīvi
pārsteigti. Taču viņi uzsvēra, ka
labs aprīkojums nodrošina tikai
30% no iestādes iespējām. Galvenais tomēr ir cilvēki, kas šeit
strādā.
Rafaels Joffe atzina: „Manuprāt, centra vadītājam Aivaram
Andžānam ir liels izaugsmes potenciāls, lai nu dievs dod un viņa
idejas tiek realizētas. Jo vairāk
cilvēku tiks iesaistīti šī unikālā
aprīkojuma izmantošanā, jo ātrāk
attīstīsies mācību iestāde. Esmu
pārliecināts, ka šim kolektīvam
viss izdosies!”
Elvīra Škutāne,
autores foto

MUIŽNIEKU TURNĪRĀ UZVAR BALVĒNIEŠI

20. augustā Krāslavas grafu Plāteru pils kompleksa teritorijā norisinājās Latvijas Piļu un muižu asociācijas „Muižnieku turnīrs”, uz kuru bija
sabraukušas komandas no tuviem un tāliem novadiem. Pasākuma apmeklētājiem un dalībniekiem bija iespēja iepazīt Latgales našķu tirdziņa
labumus.
Kopā sportiskās aktivitātēs iesaistījās 7
komandas no Varakļāniem, Rūmenes, Balviem, Kokneses, Bīriņiem, Cesvaines un
Krāslavas. Minimālais dalībnieku skaits
komandā - 6 cilvēki. Visas dienas laikā

notika dažādas sportiskas un jautras aktivitātes Plāteru pils kompleksa teritorijā un
pilsētā, tostarp, karietes stumšana, rozes
stādīšana pils dārzā, galma glaimu spēle,
grāﬁenes Augustas josta, grāfa Plātera rīta

rosme, freskas meklēšana Krāslavas ielās.
Bet vispirms notika tradicionālā sasveicināšanās ar muižu ļaudīm, kam sekoja atklāšanas ceremonija pils pagalmā, galmu
prezentācijas (līdz 3 minūtēm) vai pirmais
uznāciens Krāslavas pils pagalmā.
Muižnieku turnīrā šoreiz pati spēcīgākā
un veiklākā izrādījās Balvu muižas komanda. Uzvarētājus sveica vakara pasākumā.
Zīmīgi, ka pirms gada „Muižnieku turnīrs”

notika Balvos, kur uzvaras laurus plūca
krāslaviešu komanda. Turpinājumā sekoja
muzikāls pasākums ar postfolkgrupas „Rikši” un Krāslavas Mūzikas skolas saksofonistu piedalīšanos. Muižnieku turnīra svētkus noslēdza zaļumballe pilsētas estrādē ar
grupu „Trīs vīri laivā”.
Juris Roga
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KAS LABI STRĀDĀ,
TAS LABI ATPŪŠAS

Visu mācību gadu sporta tūrisma pulciņa „SapSan” dalībnieki ļoti nopietni darbojās: mācījās, pilnveidoja savas
prasmes. Izveidojās ļoti spēcīga komanda, kas dažāda līmeņa sacensībās piedalījās vidēji vienu reizi mēnesī, iegūstot godalgotas vietas gan komandas, gan individuālajā sniegumā un popularizējot savu dzimto novadu.

Sirsnīgu PALDIES sakām
Krāslavas novada domei, Robežnieku pagasta pārvaldei un
Krāslavas Bērnu un jauniešu centram par atbalstu, pateicoties tam,
mums bija iespēja braukt un pierādīt savas spējas.
Šī gada jūlija beigās, kad tika
noslēgta kārtējā sezona, pulciņa
dalībniekiem tika piedāvāta brīnišķīga iespēja - kopā atpūsties
pie Drīdža ezera un daivingot!
Šo ideju palīdzēja realizēt Sergejs
Šuļga, kas profesionālā līmenī nodarbojas ar daivingu, viņš arī piedāvāja nepieciešamo ekipējumu

un sniedza veiksmīgas niršanas
padomus. Zemūdens peldēšana, ar
ko viņš nodarbojas, ir gan interesanta, gan bīstama, jo, kā viņš pats
saka: „Ikvienam ir jāsaprot, ka
zem ūdens mēs arī mākam elpot”.
Jaunieši (kopā bija 12 dalībnieki),
kas izvēlējās šādi pavadīt brīvo
laiku, iepriekš nekad nebija peldējuši zem ūdens ar akvalangiem, un
viņiem šķita, ka tas būs kaut kas
neparasts. Laiks mūs nelutināja,
reizēm pat lija lietus, bet arī tas
nespēja nevienu atturēt no niršanas. Bērni ienira, pavadīja zem
ūdens noteiktu laiku, ieguva brī-

nišķīgas emocijas un patīkamus
iespaidus – zem ūdens zivis peld
līdzās un nebaidās, tām var pat
pieskarties ar roku! Varēja redzēt
gliemežvākus, kas salipuši skaistos rakstos, ūdenszāles, kas veido
pasakaini noslēpumainu pasauli… Zemūdens pasaule neatstāja
nevienu vienaldzīgu – 5-6 metru
dziļumā mēs apmeklējām kaut ko
līdzīgu izstādei – nogrimusi mašīna, telpa, kas pilna ar maisiem,
netālu - spogulis, kur ieraudzījām
sevi un jutāmies kā pirmatklājēji,
un daudz kas cits.
Domāju, ka sezonas noslēgums
sporta tūrisma pulciņa dalībniekiem bija brīnišķīgs un tas dos
spēkus jauniem sasniegumiem nākamajā sezonā.
Dzintars Patmalnieks,
sporta tūrisma pulciņa vadītājs

ESIET LAIPNI GAIDĪTI
ŪDRĪŠU PAGASTĀ!
Neformālā jauniešu grupa „Aktīvie Jaunieši” Ūdrīšu
pagastā īstenojusi Krāslavas
novada pašvaldības projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi” atbalstīto
projektu „Vides labiekārtošana aktīvai atpūtai ciematā Augstkalne””.

Par projektam piešķirtajiem līdzekļiem labiekārtota vide sabiedrisko pasākumu rīkošanai - relaksācijas zona. Jauniešu grupa ar ciema
iedzīvotāju palīdzību izgatavoja,
apstrādāja, nokrāsoja un uzstādīja
koka soliņus atpūtai, svinību galdu

un atkritumu tvertni.
Kopīgi darbojoties,
grupa labiekārtoja attiecīgo teritoriju. Tika
īstenotas arī citas aktivitātes – papildus
koka soliņa izgatavošana, apstrādāšana,
uzstādīšana un nokrāsošana. Pateicoties pagasta iedzīvotāju atsaucībai,
labsirdībai un izpalīdzībai, ir iesēts
zālājs, iestādītas papardes. Pirms
zāles iesēšanas ar celtniecības tehnikas palīdzību attiecīgais zemes
gabals tika izlīdzināts, ar lāpstām

pielīdzināta augsne, lai reljefs būtu
pēc iespējas estētiskāks un arī pildītu savu funkciju.
Jauniešu grupa darbojās saliedēti
un atbildīgi. Notika pārrunas, diskusijas, tika apspriests detalizēts
darbības plāns, izveidota skice un
projekta vīzija, izteikti ierosinājumi, izskatīti citi priekšlikumi,
notika konsultācijas ar pagasta
pārvaldi un iedzīvotājiem. Vides
labiekārtošanā aktīvai atpūtai piedalījās arī vietējie iedzīvotāji, piedāvājot lietošanā savus kokapstrādes instrumentus, darbarīkus un
iekārtas, kā arī ziedoja savu brīvo
laiku, sniedza atbalstu ar darbu,
padomiem un ieteikumiem. Visiem
viņiem liels paldies par ieguldītām
pūlēm!
Īstenotais projekts noteikti motivēs vietējos iedzīvotājus vēl vairāk
cienīt savu dzimto vietu – Ūdrīšu
pagastu.
Elīne Vilmane,
jauniešu grupas koordinatore

EDĪTE KUZMIČA:

„NEESMU VĪLUSIES,
TAS IR MANS!”

Edīte ir dzimusi un augusi Robežniekos, savulaik pabeidza Robežnieku pamatskolu, pēc tam - Krāslavas Valsts ģimnāziju, un rudenī ritēs
trešais gads, kopš jauniete studē
kultūras vēsturi Daugavpils Universitātē. Jauniete studē budžeta grupā,
par ko priecājas ne tikai pati, bet
arī vecāki: mamma – grāmatvede
un tētis - šoferis. Meitenei ir brālis
Māris, kurš ir autobusa šoferis. Tādejādi viņai vienīgajai ģimenē būs
profesija humanitārajā jomā, taču
jau 19 gadu vecumā meitene ieguva autovadītājas tiesības, tas ir kaut
kas taustāmāks un vismaz šķietami
praktiskāks.
„Nevaru sacīt, ka tieši šīs studijas
bija mans sapnis, jo skolas gados
es vispār nezināju, kādu profesiju
vēlos iegūt,” stāsta Edīte. „Tiesa,
vēsture man patika kopš pamatskolas gadiem, bet vidusskolā
Inga Skerškāne mums mācīja tādu
interesantu priekšmetu kā kulturoloģija, kas man ļoti patika. Abos
priekšmetos iegūtās zināšanas savijās kopā, un sanāca mans studiju
virziens. Nebija ne ieteikumu, ne
vecāku norādes, es pati sāku meklēt
informāciju internetā un atradu tādu
studiju programmu, kas šķita man
piemērota. Kopā ar mani Daugavpils Universitātē iestājās vēl viena
meitene no ģimnāzijas, un abas
turpinām studijas. Šodien varu apgalvot, ka neesmu vīlusies savā izvēlē, bet pēc pirmajiem mēnešiem
bija brīdis, kad iegrimu pārdomās:
varbūt tā nav mana profesija, varbūt
studēju neīsto? Jo bija tā, ka daži
vienaudži jau pēc pāris mēnešiem
pameta studijas. Bet pārdomās nonācu pie slēdziena, ka neesmu vīlusies, tas ir mans, un lekcijas ļoti
patīk! Ar šīm zināšanām ir labas nākotnes perspektīvas, ko apstiprināja
tikšanās ar bijušajiem augstskolas
studentiem, kuri agrāk pabeiguši šo
programmu. Viņi stāstīja, kādās jomās pašlaik strādā. Daži kļuvuši par
deputātiem, citi ieguvuši jau otro
profesiju, bet iepriekšējās zināšanas lieti noder. Piemēram, policisti
stāstīja, ka viņiem darbā ļoti palīdz
tas, ka studējuši kultūras vēsturi, jo
šīs zināšanas nepieciešamas viņu
darbā.”

Edīte apgalvo, ka pēc augstākās
izglītības iegūšanas izvēlētajā studiju programmā viņai paveras plašs
darbības lauks, piemēram, var strādāt par pedagogu, kļūt par muzeja
darbinieci, bet pati sapņo par gida
profesiju. Kā jau visi īsti studenti,
arī viņa dzīvo kopmītnē, īrēt istabiņu pie privātajiem atļaujas retais
- dārgi. Četras meitenes vienā istabā
sadzīvo labi, kaut arī intereses dažādas, viena otru netraucē. Kā gan var
traucēt, ja savstarpējā komunikācija
ir minimāla, lielu daļu laika katra
pavada ar savu datoru.
„Tas nav labi, ka cilvēki maz
komunicē un ka izpaužas slimība
- ilgi sēdēt pie datora, bet tāda ir šī
paaudze,” turpina Edīte. „Visi iegrimuši savā pasaulē, dziļo klusumu
pārtrauc vien tastatūras klabināšana
vai peles klikšķi. Bet es domāju, ka
tas ir slikti, dators nevar aizstāt kontaktus ar dzīvi cilvēku, un es šo nepieciešamību brīžiem ļoti izjūtu. Ja
runājam par studijām, tad es neteiktu, ka programma ir smaga, bet arī
viegla nav – vajag mācīties, vajag
daudz lasīt, labi jāpārzina vēsture,
klasiskā literatūra, māksla, arhitektūra un ne tikai latviešu, bet arī citu
tautu. Man gan vairāk patīk iegūt
zināšanas grāmatās, nevis internetā,
taču arī datoru lietoju daudz. Daugavpilī atrast darbu studentam ir
ļoti sarežģīti, tāpēc man ļoti svarīgi
saglabāt budžeta vietu un mācībām
pieeju nopietni.”
Jauniete iesaka izvēlēties studēt
kultūras vēsturi tiem, kuri jūt spēcīgu iekšēju aicinājumu – tikai tad
šīs studijas dos lielu gandarījumu,
kāds ir viņai. Pēc studijām Edīte
vēlētos sameklēt gida darbu Latvijā. Robežniekos arī ir ko parādīt
atpūtniekiem: 17 ezeri, Taborē dabas taka, te Napoleons kādreiz gājis
pāri. Skolā jau tagad ir novadpētniecības stūrītis, kura attīstībā kaut
ko iegulda ikviens skolēns, arī pati
Edīte to ir darījusi. Vārdu sakot,
būs jaunajam gidam darbs. Turklāt
vietējā jaunatne ne reizi vien ir pieradījuši, ka spēj gūt panākumus arī
citviet, bet vienlaikus neaizmirst un
mīl savu dzimto pusi.
Juris Roga,
autora foto
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KALNIEŠOS AIZRITĒJUŠI
PAGASTA SVĒTKI

Ezeru zilgme, pakalnu
zaļums, nesen uzartu tīrumu šokolādes krāsa,
sirdij tuva skolas ēka.
Kaimiņu bērni, kuri izaug,
šķiet, vēl ātrāk nekā savējie. Kolēģi, kuriem tūkstoš
reižu teikts „labrīt!”. Viss
ir tuvs un pazīstams, saprotams un labi zināms.
Dzimtene! Vasaras nogalē, siltā un saulainā dienā
Kalniešos svinēja pagasta
svētkus - svētkus visiem,
kas šeit dzīvo, mācās un
strādā.

Pirmie svētku pasākumos
iesaistījās, protams, tie, kas ar
lielāku nepacietību tos gaidīja
- vismazākie pagasta iedzīvotāji. Viņiem šajā dienā bija, ar
ko nodarboties - mazuļi izklaidējās piepūšamajās atrakcijās,
bet vecāki bērni ar azartu piedalījās aizraujošajās spēlēs un
konkursos, kas notika skolas
stadionā.
Reizēm pat jābrīnās, no kurienes lauku iedzīvotājiem ir
tik daudz spēka un enerģijas,
kā viņi spēj atrast laiku gan
ikdienas darbiem mājas saimniecībā un lauku darbiem, gan
tam, ka sirdij tuvāks. Kalniešu
Tautas namā regulāri tiek organizētas vietējo rokdarbnieku,
mākslinieku, amata meistaru
darbu izstādes. Svētku izstādē varēja apbrīnot Valentīnas
Martinkevičas, Venijas Kozlovskas, Aldonas Rukmānes,
Donatas Romancevičas izšūtās
gleznas, kā arī skolēnu rokdarbus, kas tapuši skolotājas Ludmilas Suhanovas vadībā.
Lielajā svētku koncertā pulcējās tik daudz skatītāju, ka
Tautas nama zāle tikko ietilpināja visus gribētājus. Lai
pasākuma viesi vēl aktīvāk
atbalstītu māksliniekus ar saviem aplausiem, nežēlojot ne
spēkus, ne plaukstas, pirms
koncerta visiem piedāvāja nogaršot pankūkas ar ievārījumu,
un tā izvēle bijusi visai plaša zemeņu, plūmju, aveņu, ābolu.
Ar savām dziesmām un dejām svētku viesus iepriecināja
ne tikai vietējie pašdarbības
kolektīvu dalībnieki, bet arī ansambļi no Skaistas, Robežniekiem, Indras, Svariņiem, Izvaltas un Grāveriem.
Pagasta svētku noslēgumā
norisinājās zaļumballe, priecīgu noskaņu visiem klātesošajiem nodrošināja Izvaltas muzikants Valērijs Zamjatins.
Iespējams, ka tā ir sagadīšanās, taču tieši šajā dienā Kalniešu iedzīvotājus gaidīja vēl
viens pārsteigums. Kad satumsa, vairākās ciema ielās iedegās
jaunās apgaismojuma laternas.
Elvīra Škutāne,
autores foto

KRĀSLAVAS UN DAGDAS
NOVADU
14. GRĀMATU SVĒTKI
KRĀSLAVĀ, 2015. GADA
18. SEPTEMBRĪ

PROGRAMMA

9:30 – 15:30

Grāmatu komercizstāde kultūras namā - piedalās izdevniecības: „Zvaigzne ABC”, „Lauku Avīze”, „Jumava”, „Nordik”, „Tapals”,
„Avots”, „Divpadsmit”, „Latvijas Grāmata”.
Svētku noslēgumā pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”.

Pieaugušajiem

11.00
11.30
13.30
14.00

- Grāmatu svētku atklāšana – kultūras nama lielā
zāle.
- „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Pensiju likuma akmeņainais ceļš.” Uzaicināts labklājības ministrs Uldis Augulis (ZZS), 12. Saeimas deputāti, eksperti.
- „Ar aizgājušās vasaras garšu mutē” – maltīte Grāmatu svētku dalībniekiem – pie kultūras nama.
- „Iepazīsim Latviju kopā ar dabas pieminekļu pētnieku un publicistu Gunti Eniņu grāmatā „Nezināmā
Latvija”” („Latvijas Avīze”) – kultūras nama zālē.

Bērniem un jauniešiem

11.00
11.00
11.00

- „Mācīsimies svinēt svētkus, kopā ar žurnālisti
Lindu Kusiņu ielūkojoties grāmatā „Svētku ABC””
(„Latvijas Avīze”) 1.-6.kl. – Krāslavas pamatskolas zāle/
- Čiekurvīriņu radošā darbnīca „Rudens svārki mugurā” 1.-3.kl. – kultūras nama mazā zāle.
- „Pašapziņas problēmas un personīgā izaugsme
jauniešu vidū”. Saruna ar geštaltterapeiti un ﬁlozoﬁ
Elīnu Zelčāni („Zvaigzne ABC”) 9.-12.kl.– Krāslavas Valsts ģimnāzijas
zālē.
- „Latvijas skaistums un bagātība dabas pieminekļu
pētnieka un publicista Gunta Eniņu grāmatā „Nezināmā Latvija” ( „Latvijas Avīze”) 5.-9.kl. – Krāslavas pamatskolas zālē.
- „Nepazust no tautas atmiņas „Ieskats patiesos notikumos kopā ar Anitu Bergmani grāmatā „Mūsu
karoga stāsti” („Latvijas Avīze”) 7.-12.kl. – kultūras nama mazā zāle.
- „Svētku svinēšanas tradīcijas un ierosmes to pilnveidošanai” žurnālistes Lindas Kusiņas skatījumā –
kultūras nama mazā zāle.
- „Sevis izzināšana un māksla dzīvot“. Tikšanās ar
geštaltterapeiti un ﬁlozoﬁ Elīnu Zelčāni („Zvaigzne
ABC”) 9.-12.kl. - Krāslavas Varavīksnes skolas zālē.

12.00
12.00
13.00
13.00
Visiem

15.00
16.00

- „Domāt par sevi, savu tautu un Latviju”. Bijušā
Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera pārdomas
grāmatā „Kas es esmu?” - kultūras nama lielajā zālē.
- jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”.
Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Raimonds
Vējonis, Latvijas Bērnu fonds, Jelgavas tipogrāﬁja, Nacionālie bruņotie
spēki, AS „Latvijas Gāze”, SIA „Drukātava”, SIA „VESTA-LK, „The
White Book”, biedrība „Kultūras un atbalsta centrs – ICEJ Latvija”,
„Vienotība”, „Nacionālā apvienība”, Valdis Zatlers, Arturs Balts, Aleksandrs Kiršteins, Pjotrs Kotovs, Krāslavas novada dome
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, „Krāslavas Vēstis”,
www.kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv
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LĪDZ PAT PRIEKA ASARĀM ACĪS
22. augustā Zirgu sētā „Klajumi”
(Kaplavas pagasts, Krāslavas novads)
notika zirgu un dabas izrāde „Kumeļu rotaļas 2015”. Pasākumu vadīja Krāslavas
tautas teātra aktieris Eduards Danovskis
un Latvijas TV režisore Dace Slavinska,
savukārt bērnu disenītes dīdžejs bija plaši pazīstamais Latvijas TV režisors Arvīds
Babris.

Par godu gada jubilejai pils pārvaldnieka mājā, kā arī Eiropas sadarbības dienu svinot, Krāslavas novada tūrisma
informācijas un kulinārā mantojuma centrs aicina krāslaviešus un pilsētas viesus uz Latgales kulinārā mantojuma
produkcijas degustāciju un iegādi, kas notiks 19. septembrī no plkst. 10.00 līdz 13.00.

Zirgi ir „Klajumu” lielākais lepnums un saimnieces vislielākie mīluļi, kuriem netiek žēlots nekas.
Savukārt cilvēki, kuri ikdienā strādā ar zirgiem un
gādā par to, lai viņiem nekas netrūktu, „Klajumos”
ir zelta vērti. Un kur mēs par to uzzinātu, ja ne dažādiem pasākumiem bagātajās „Kumeļu rotaļās”,
kuru gaitā zirgu saimniece Ilze Stabulniece ne tikai
iepazīstināja ar saviem mīluļiem, bet arī pateicās
saviem draugiem, atbalstītājiem un tiem „Klajumu” darbiniekiem, kuri tieši gādā par zirgiem. Šis
bija aizkustinošs brīdis, bet ne vienīgais pasākuma
gaitā. Līdz pat prieka asarām acīs lielā skatītāju
pulka sirdis saviļņoja gan zirgu izjādes paraugdemonstrējumi, gan jaunā melnā kariete, ko Ilze
iegādājās īsi pirms svētkiem, rūtainīšu (rūtotā apģērbā tērpušos) spēles un apbalvošana, gan iespēja
izvizināt savus bērnus zirga mugurā, un, starp citu,
izveidojās neredzēti gara rinda, kādas atceras vairs
vien gados vecāki cilvēki no patālas pagātnes...
Vēl jau netrūka arī citu priekšnesumu, tostarp liela interese bija par fotoorientēšanos „Klajumos”,
kurā visi dalībnieki atrada visus objektus. Kādam
veicās labāk, kādam - sliktāk, bet visus uz priek-

piemēram, metāla kalšanu, šaušanu ar loku, vai
nopirktu dažādus kulināros labumus, bišu medu
vai iegādātos kādu sev noderīgu roku darba izstrādājumu, ko piedāvāja tirgotāji.
Pasākums noslēdzās ar zaļumballi, kurā dziedāja
un spēlēja muzikanti no Preiļiem: Irēna, Jānis un
Lauris.
Juris Roga,
Ritas Kočmarjovas foto
šu dzina cīnītāja azarts, un
bija jau par ko pūlēties:
fotoorientēšanās konkursa
uzvarētājs saņēma dāvanā
vizināšanos ar jauno karieti pa Kaplavu sev vēlamā
laikā, otrās vietas ieguvējs
tiks izvizināts ar pajūgu,
bet trešais - dosies izjādē
ar zirgiem.
Pasākums ritēja vienā
elpas vilcienā, un katram
individuāli bija vien jāizbrīvē sev kāds starplaiks,
lai atrautos no zirgiem un
izbaudītu citus labumus,

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

Pasākuma apmeklētāji varēs iegādāties:
Krāslavas mājas kūpinājumus (cūkgaļu, kūpināto desu, vistu, kupātus u.c.),
- Andrupenes pašceptu maizi un sviestu,
- Indras lauku sieru un mājas saldējumu,
- Uzņēmuma „Vuorpeņa” (Krāslava) konditorijas izstrādājumus,
- Latgales kvasu un Latgales speķi ar ķiplokiem,
ZS „Kurmīši” (Ūdrīšu pagasts) zāļu tējas.
Brīvdienu mājas „Mežābeles” (Skaistas pagasts) medu, ievākto Drīdža ezera dabas parkā.
Nepalaidiet iespēju nogaršot īstu Latgales zivju zupu, ko vārīs brīvdienu mājas „Mežābeles” saimnieki!
Produkcijas daudzums ir ierobežots. Pirmie 100 pasākuma apmeklētāji saņems nelielu dāvaniņu ar Eiropas sadarbības dienas simboliku!
Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma centra 2.stāvā 19. septembrī no plkst. 14.00 līdz 16.00 notiks meistarklase
„Ēdienu dekorēšanas pamati, izmantojot dārzeņus un augļus”. Meistarklasi vadīs krāslaviete Elvīra Mihailoviča.
Dalībai meistarklasē aicinām pieteikties līdz 18. septembrim pa tālr.
26395176 vai e-pastā tic@kraslava.lv. Dalība ir bezmaksas. Dalībnieku
skaits ir ierobežots.
Katrs dalībnieks paņem līdzi: 2-3 burkānus un pāraugušos lielos gurķus, dažus zilos sīpolus un baltos redīsus (daikons), 2 paprikas, 2 apelsīnus un 2 ābolus, 1 cukīni. Dekorāciju veidošanai paņemt parasto nazi.
Esiet mīļi gaidīti Krāslavas novada tūrisma informācijas un kulinārā
mantojuma centrā, grāfu Plāteru pils kompleksā, Pils iela 2, Krāslava,
tālr. uzziņām: 65622201, tic@kraslava.lv.

AICINA DARBĀ
BIBLIOTEKĀRU
Krāslavas novada Skaistas pagasta pārvalde aicina
darbā bibliotekāru darbam Skaistas bibliotēkā.
Uz nepilnu darba laiku.
Darba sākums plānots 2015. gada 15. septembrī.
Galvenie darba pienāku- glītības kursu beigšanas sertiﬁkāts
bibliotēku darba jomā;
mi:
- plānot un organizēt bibliotēkas
darbu;
- bibliotēkas lietotāju bibliotekārā un informacionālā apkalpošana;
- bibliotēkas krājuma organizācija;
- bibliotēkas krājuma, grāmatu
autoru un lasīšanas procesa popularizējošu izstāžu un pasākumu
sagatavošana un organizēšana
bibliotēkā.

apsveikumi
Invalīdu biedrība
„Stariņš” sveic
Oļģertu Stavro jubilejā
un Leonoru Rinkeviču
dzimšanas dienā!

19. SEPTEMBRĪ
KRĀSLAVAS NOVADA TIC
UN KULINĀRĀ
MANTOJUMA CENTRS
AICINA UZ DEGUSTĀCIJĀM
UN MEISTARKLASI!

Prasības kandidātiem:

Baiba un Normund!
Šodien Jūsu kāzu dienā,
Sveicam Jūs no sirds!
Lai Jums vienmēr
tā kā šodien
Acis laimē mirdz!
Deju kopa „Rudņa”
un Izvaltas TN pašdarbnieki

- vidējā speciālā izglītība vai
augstākā izglītība un/vai tālākiz-

- datorprasmes — MS Ofﬁce,
interneta lietošana;
- komunikabilitāte, iecietīga attieksme pret klientiem, lojalitāte
pret darba devēju.
Pieteikumu – motivācijas vēstuli un CV sūtīt vai iesniegt personīgi līdz 10. septembrim Krāslavas
novada Skaistas pagasta pārvaldē,
Miera ielā 13, Skaistā, Krāslavas
novadā, LV 5671.
Papildu ziņas saņemamas pie
vadītājas G.Grišānes vai telefoniski - 65623817, 29461786.

Septembrī Krāslavas pilsētas mikrorajonos notiks novada domes amatpersonu tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem.
8. septembrī plkst.18.00 - Priedainē (pie baznīcas),
9. septembrī plkst.18.00 - Augusta ielā (pie Jūras un
iekšējo ūdeņu pārvaldes),
15. septembrī plkst.18.00 - Aronsona ielā (pie veikala
„Šarlote”),
16. septembrī plkst.18.00 - Berendejevkā (Skaistas
ielā).
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sports

PAR UZVARU KATRĀ SPĒLĒ

Biedrība „Futbola klubs „Krāslava”” īsteno projektu „Futbola attīstība
Krāslavas novadā”, kura mērķis ir sekmēt brīvā laika lietderīgu pavadīšanu
un veselīgu dzīvesveidu, uzlabojot metodisko un materiāli tehnisko bāzi futbola attīstībai Krāslavas novadā. Projekta vadītājs ir mūsu pilsētas futbolistu
treneris Vadims Atamaņukovs, kuru aicināju pastāstīt gan par pašu projektu,
gan par futbolistu panākumiem.

- Jūsu projekta kopējais ﬁnansējums ir
9225,71 EUR ar PVN. Tajā skaitā: Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
(ELFLA) ﬁnansējums ir 8303,13 EUR jeb
90% no attiecināmajām izmaksām. Krāslavas novada domes ﬁnansējums ir 922,58
EUR jeb 10% no attiecināmajām izmaksām. Kas ir padarīts par šo naudu?
- Projekta iniciatori bija gados jaunāko futbolistu vecāki, sevišķi liels paldies Vijai Sjadro
un Sandrai Djatkovičai, bez kuru darba projekta tapšanā nekas neizdotos, jo man šis vispār ir
pirmais projekts mūžā. Es palīdzēju ar pirkumu saraksta izveidi, jo man labāk zināt, ko jaunajiem futbolistiem noteikti vajag un ko varbūt
var pieciest. Godīgi atzīšos, neticēju, ka izdosies, bet pateicoties viņām – izdevās! Biedrība
iegādājās sporta inventāru (bumbas, barjeras
konusi un cits, kas vajadzīgs treniņa procesam) un futbolistu ekipējumu (formas tērpi,
siltais apģērbs), lai bērni ir vienādi ģērbušies
jebkuros laika apstākļos un viņu vizuālais tēls
atbilstu vārdam „komanda”. Esam padomājuši
par savu līdzjutēju atpazīstamību, iegādājoties
T-kreklus ar FK „Krāslava” simboliku. Esam
arī parūpējušies par futbolistu komfortu - nopirkām veļas automātu, lai var izmazgāt formu, mikroviļņu krāsni, tējkannu un termosus,
lai sasildītos lietainā laikā pēc spēlēm un treniņiem. Lai veidotu kvalitatīvu FK „Krāslava” arhīvu, iegādājāmies labu fotoaparātu un
videokameru. Tas dos iespēju rakstiem medijos pievienot kvalitatīvākas fotogrāﬁjas, kā arī
varēs noskatīties visu spēļu videoierakstus un
apspriest pieļautās kļūdas, vēlreiz papriecāties
par veiksmīgiem spēles momentiem.
Projekts aptver futbolistus no sešiem līdz 12
gadiem. Protams gribējās iegādāties kaut ko
gados vecākiem bērniem, bet bija jāiekļaujas
atvēlētajā summā, un tas nav viegli, jo vajadzību ir daudz. FK „Krāslava” ir jauns klubs
- strādā kopš 2013. gada. Šis projekts palīdzēs
mums tālākai attīstībai. Mūsu bērni arvien biežāk brauc uz sacensībām, skatās uz citiem bērniem, kuri nāk no lielām pilsētām un lieliem
klubiem, kur visiem vienādas formas, citas
lietas sakārtotas, un tas ir spēcīgs psiholoģisks
moments. Man jautā: „Kāpēc mums tā nav,
vai mēs sliktāki?” Es skaidroju, ka esam jauns
klubs, ka esam ceļa sākumā. Tagad katram tiks
izsniegts formastērps ar kluba atribūtiku un
viņiem jau būs pienākums spēlēt tādā apģērbā, lai visi redz, ka tā ir viena komanda, nevis
puikas no sētas.

- Kādi ir panākumi sacensībās? Ir izaugsme?
- Salīdzinot ar pagājušo gadu, sacensību,
kurās piedalāmies, ir vairāk, jo trenējamies un
pamazām meistarība aug. Sākumā vecāki nesaprata, kāpēc mēs nebraucam uz sacensībām.
Sacīju - pagaidiet, vēl nav pienācis mūsu laiks.
Sākumā daudzi bērni pat skriet pareizi nemācēja, bet šodien tie paši futbolisti jau rada konkurenci Daugavpils futbola komandām Latgales līmeņa turnīros, un arī ar rēzekniešiem mēs
cīnāmies kā līdzīgs ar līdzīgu, kas nekad agrāk
nebija. Krāslavā labi attīstītas vairākas sporta
sekcijas, bet tieši futbolā, lai mazie talanti varētu izaugt par spēcīgiem sportistiem šajā komandu sportā, nekas nebija. Tikai sākām iet šo
ceļu. Jauniešus vairs nepārveidosi, viņiem jau
viss ir noformējies, mūsu cerība ir paši mazākie futbolisti.
Futbola sezona noslēgsies tikai oktobrī, bet
jau redzu, ka labi startējam. 6-7 gadus veci bērni iekļuvuši Latgales ﬁnālā – starp 14 komandām esam četru stiprāko skaitā, ﬁnāls - augustā. Pašiem mazākajiem (5-6 gadus veci bērni)
Latgales turnīrs beidzies. Starp 8 komandām
esam 2. vietā. Finālspēli Rēzeknē zaudējām
ļoti sīvā cīņā ar 1:2. Latgales turnīrā 10-12 gadus vecie futbolisti šobrīd ir trešie starp sešām
komandām. Ir izredzes pacīnīties par augstāku
vietu. Tālāk 15-16 – gadīgie piedalās Latvijas
čempionātā, kur izveidotas divas grupas: akadēmiskajā ir 10 komandas un 8 komandas otrajā
grupā, kur mēs dalām 5.-6. vietu. Izcīnīt pirmo
vairs nav izredžu, bet par 3. vietu varam cīnīties. Ņemiet vērā - mēs pirmoreiz piedalāmies
šajā turnīrā. Turklāt šis ir vecums, kad grūti kaut
ko mainīt futbolistā, jo cilvēka organisms nevar
vienā gadā pārkārtoties. Starp citu, arī vecāki to
nesaprot, un jautā - kāpēc manu puiku neņemat
spēlēt sacensībās? Tātad vēl ir agri, varbūt nākamgad būs citādi, ne visu reizē. Visbeidzot par
18-27-gadīgo grupu. Viņi spēlē Latgales reģiona Latvijas čempionāta 2. līgā. Uzvarētājs iegūs
tiesības startēt Latvijā 2. līgā, un tas jau ir labs
līmenis. Turnīrā 8 komandas, esam 2. vietā. Vēl
saglabājas teorētiskas izredzes izcīnīt 1. vietu.
Pērn mums bija 4. vieta, šogad ceram uz augstāku panākumu.
- Paldies par interviju un veiksmi darbā!
Juris Roga
Foto no FK „Krāslava” arhīva

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

KRĀSLAVAS JAUNO VIEGLATLĒTU
VEIKSMĪGI STARTI SEZONAS NOGALĒ
Sacensību sezona vieglatlētikā tuvojas beigām, un mūsu jaunie
vieglatlēti iepriecināja ar labiem rezultātiem.

Latvijas
vieglatlētikas savienības kausa 4.
posma sacensībās U-16
vecuma grupā Raivis Seļaņins, uzrādot personisko rezultātu 37.37 sek.,
pārliecinoši uzvarēja 300
metru distancē. Viņš arī
ierindojās trešajā godalgotajā vietā 100 metru distancē ar rezultātu
12.25 sek. Katrīna Tračuma arī uzlaboja savu
personīgo rezultātu šķēpa mešanā (400g) - 38.87
m, un tas ļāva viņai ierindoties otrajā godalgotajā
vietā. Artūrs Šarkovičs
trīssoļlēkšanā ar rezultātu 12.62 m arī ieguva
otro godalgoto vietu.
Vienlaicīgi ar Valsts
Prezidenta balvas izcīņas sacensībām notika
Baltijas valstu sacensības U-16 vecuma grupā,
kurās Latvijas valsts izlases sastāvā startēja arī
divi krāslavieši. Sevišķu
prieku sagādāja tas, ka
abi jaunie sportisti ierindojās godalgotajās vietās. Artūrs Šarkovičs iepriekš nedaudz
pārsteidza, uzvarot trīssoļlēkšanā gan ziemas, gan vasaras Latvijas čempionātos U-16
vecuma grupā. Arī šajās sacensībās Artūrs pirmajā lēcienā ar rezultātu 12.68 m izvirzījās vadībā, un tikai sestajā lēcienā par diviem centimetriem viņu pārspēja cits Latvijas sportists. Raivis Seļaņins savukārt izcīnīja trešo godalgoto vietu 200 m distancē.
Neliela trauma viņam liedza uzrādīt savu labāko sniegumu, bet piedalīšanās šāda mēroga sacensībās jau bija liels gods. Katru valsti vienā disciplīnā varēja pārstāvēt divi
sportisti un, lai tiktu izlasē, vajadzēja izturēt lielu konkurenci, jo, piemēram, Latvijas
čempionātā šajā distancē startēja 47 dalībnieki.
Viktors Beinarovičs,
Krāslavas Sporta skolas direktors

KARATĒ KLUBS „SATORI”
UZŅEM JAUNUS DALĪBNIEKUS

Populārākais un veiksmīgākais Latgales reģionālais karatē klubs „SATORI”,
kuru vada nopelniem bagātais treneris
IGORS KOMARS (melnā josta, 6. dans)
un sertiﬁcēts treneris Oļegs Komars
(melnā josta, 4. dans), uzņem jaunus dalībniekus.
KLUBA PROGRAMMĀ:
- japāņu ﬁlozoﬁja, pašaizsardzības paņēmienu apgūšana,
- jostu atestācija,
- piedalīšanās dažādu līmeņu sacensībās,

- vasaras nometnes bērniem.
REGULĀRAS NODARBĪBAS KLUBĀ „SATORI” DOS JUMS IESPĒJU:
- uzlabot garīgo un ﬁzisko stāvokli un
palielināt izturību,
- atbrīvoties no liekā svara,
- justies drošāk ikdienā.
Organizatoriskās sapulces notiks 16.
un 18. septembrī plkst. 18.00 Poļu skolas
sporta zālē.
Tālruņi uzziņām:
274 274 52, 29457372.

sludinājumi un reklāma
 Pērk senlaicīgas dzintara krelles,
apaļas, ovālas formas, un citas dzintara
rotaslietas, lielus dzintara gabalus.
T.28282963.
 Steidzami pārdod lietotu dīvānu
un trīsdaļīgu sekciju (piemēram,
vasarnīcai), cena pēc vienošanās. Т.
26018670.
 Z/s „Raudovišķi” vēlas nomāt lauksaimniecībā izmantojamo zemi Robežnieku, Skaistas un Piedrujas pagastā (no
2 ha), cena no 40 līdz 80 eiro par 1 ha. Ir
iespējams pirkums (cena - līdz 2 tūkst.
eiro). Т. 20335389.

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

 Televizoru remonts. T.29703639,
Germans (bijusī darbnīca Miesnieku
ielā).
 Pērk dārgi - senlietas: koka ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, patvārus, pulksteņus, porcelāna ﬁgūriņas, zobenus, kara
laika atribūtus, dzirnakmeņus, cara laika
monētas. Samaksa uzreiz, izbraucam uz
vietu. antic-war@inbox.lv. Т. 22433510,
26986262.
Taksatora pakalpojumi.
Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.
Т.65421808, 26121733

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

