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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Arī šoruden Krāslava sagaidīja tradicionālā glezniecības plenēra „Krāslavas
palete 2018”, dalībniekus
- 14 aktīvus māksliniekus,
kuri veselu nedēļu gleznoja
pilsētā un novadā, iemūžinot skaistākās ainavas un
objektus. Gan pasākuma
rīkotāji, gan vairāki mākslinieki ir vienisprātis, ka
Krāslavas paletei nepieciešami jauninājumi. Šogad
plenēra rīkotāji iesāka jaunu tradīciju – mākslinieku
meistarklases visiem interesentiem. Par celmlauzi
piekrita būt Valērijs Makovojs, un interesentu viņam
netrūka.

Bet tika turpināta arī agrāk
Krāslavas plenēru vēsturē ieviestā
tradīcija – organizēts izbrauciens
māksliniekiem ārpus pilsētas. 26.
septembra saulainajā rīta cēlienā
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viņi devās uz rudenīgi krāšņo Piedruju, kur visupirms apmeklēja
vietējo muzeju un nedaudz iepazina šo vietu no vēsturiskā aspekta.
Bija pārsteigumi un atklāsmes,
pēc tam plenēristi izklīda pa ciematu, un gandrīz katrs paspēja uzgleznot pa kādam darbam vai radīt
kādu skici.
Savukārt dienas otrajā pusē
grupiņa apmeklēja Indras pagasta
Laimes muzeju, Indras Mākslas
un mūzikas skolu, Indras aušanas
darbnīcu. Tobrīd sāka līt, tas neļāva gūtās emocijas tūlīt pat uzlikt
uz audekla, bet plenēra dalībnieki pārlieku nesaskuma un neslēpa
pozitīvās emocijas gan par plenēru, gan par tā rīkotājiem, gan par
mūsu novada ļaudīm.
Indras pagasta Laimes muzeju
mākslinieki bija apmeklējuši jau
pērn, kad indrieši pastāstīja viņiem par savu fantastisko ieceri,
bet parādīt vēl īsti nebija ko. Šo-

gad viesiem izbrīnā iepletās acis,
un sajūsmai nebija gala. Protams,
viss muzeja piedāvājums tika izmantots maksimāli: gan naglas
dzītas kokā, gan izmēģināts pia-

nīns „Rīga”, gan lūrēts kastes caurumā, gan apskatīta fotoizstāde,
gan uzkāpts tornī un veiktas citas
aktivitātes. Pat trauki plēsti uz laimi! Pametot muzeja telpas, vairāki nolēma atbalstīt vietējos ražotājus un iegādājas viņu produkciju.
Būtu neierasti, ja mākslinieki
dotos mājup, neapmeklējot Indras Mākslas un mūzikas skolu.
Izglītības iestādes pedagogs Māris Susejs parādīja savu audzēkņu
darbus, un pastāstīja, ka mudina
bērnus pievērsties kultūrmantojuma sargāšanai un iemūžināšanai, proti, aicina viņus zīmēt veco
koka māju latgaliskos logus, kas
dažādu apstākļu dēļ, šodien var
sacīt, jau ir izzūdoša vērtība. Pēc
tam mākslinieki īsu brīdi uzkavējās pieredzējušās deju skolotājas Lidijas Trušeles deju stundā,
pēc tam sataisīja kopbildi, kā arī
visi bērni, kuri to vēlējās, varēja
saņemt dažu mākslinieku autogrāfus tieši uz rokas. Gaisā virmoja
patīkamas emocijas, par ko lieci-

Elvīras Škutānes foto

nāja smaidi un čalas.
Grūti paiet garām Indras aušanas darbnīcai, sevišķi, ja ir mērķis
iegādāties kādu no audēju darbiem. Tiesa, šeit viesi uzkavējās
neilgi, jo bija pienācis laiks atgriezties Krāslavā.
Arī „Krāslavas palete 2018”
plenēra dalībnieki nolēma savas jaunākās gleznas uzdāvināt
Krāslavas pilsētai.
Juris Roga,
autora foto
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PAŠVALDĪBA AICINA IETEIKT
NOVADNIEKUS APBALVOJUMAM „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2018”
Līdz 24. oktobrim (ieskaitot) Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks
2018”.
Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus nominācijām izvirza Krāslavas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nominēšanai, kā arī nomināciju ieguvējus apstiprinās Krāslavas novada domes deputāti.
Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinā-

tas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu.
Par sasniegumiem 2018 gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotājus
šādās nominācijās:
• „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk kā 2 nominācijas)
• „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).

KONKURSA „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMS
1. Organizētājs
1.1. Krāslavas novada pašvaldība.
2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto
darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās.
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada
tālākajā attīstībā.
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju realizēšanu.
2.4. Godināt novada attīstības un pozitīvā
tēla veidotājus.
3. Nominācijas
3.1. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu
un godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk
kā 2 nominācijas).
3.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).
4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt
pretendentus nominācijām ir ikvienam novada iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.
4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīves-

jautājums
redakcijai
- Lūdzu tuvākajā „Krāslavas
Vēstis” numurā aprakstiet, kā
mūsu novada (pilsētas un lauku)
iedzīvotāji var iegūt trūcīgas personas statusu: kādiem kritērijiem
jāatbilst, pie kā ir jāvēršas (pilsētā
un laukos dzīvojošie), kādi dokumenti ir jāsagatavo, uz kādiem
pabalstiem un cita veida atbalstu
var pretendēt trūcīga persona, kā
arī sniedziet citu svarīgu informāciju.
Vija Bārtule, Krāslavas novada
Sociālā dienesta vadītāja:
„Par trūcīgu var tikt atzīta ģimene, kas sastāv no laulātajiem vai
personām, kurām ir kopēja mājsaimniecība un kopēji izdevumi
pamatvajadzību nodrošināšanai un
kuras mitinās vienā mājoklī, vai atsevišķi dzīvojoša persona.
Ģimene (persona) atzīstama par
trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi katram ģimenes loceklim mēnesī pēdējo triju mēnešu laikā nepārsniedz
128,06 EUR un ja:
- tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājumi vai vairāki īpašumi,
- tā nav noslēgusi uztura līgumu;
- tā nesaņem ilgstošas sociālās
aprūpes un sociālās rehabilitācijas
institūcijas sniegtos
pakalpojumus vai tā neatrodas
ieslodzījumā;
- persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks.
Krāslavas novada pašvaldības
iestāde „Sociālais dienests” koordinē un metodiski vada ar sociālo
sfēru saistītos jautājumus visā novada teritorijā. Lai iedzīvotājiem būtu
vieglāk saņemt sociālo palīdzību un
pakalpojumus, Krāslavas pilsētā un
katrā pagastā (Aulejā, Indrā, Izvaltā,

vietas adrese, ieņemamais amats vai nodarbošanās, kontaktinformācija;
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek
nominēts, un pamatojums par panākumiem
un ieguldījumu novada labā kalendārajā
gadā, izņemot nomināciju „Mūža ieguldījums”, kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā.
4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. ﬁziska persona – vārds, uzvārds,
kontaktinformācija;
4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija;
4.2.4. pieteicēja paraksts – ar vārda un
uzvārda atšifrējumu;
4.2.5. pieteikumam ieteicams pievienot
papildmateriālus (foto, PowerPoint, video
un tml.).
4.3. Papīra (drukātas) pieteikuma anketas
aizpildīšanai pieejamas Krāslavas novada
domē, pagastu pārvaldēs, novada bibliotēkās. Elektroniski aizpildāmās pieteikuma
formas izvietotas novada interneta vietnē
(www.kraslava.lv) un informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis” (www.krasla-

Kalniešos, Kombuļos, Piedrujā, Robežniekos, Skaistā, Ūdrīšos) ir vismaz viens sociālā darba speciālists.
Pēc iesnieguma saņemšanas sociālā darba speciālists sadarbībā ar
iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo
deklarāciju, izmantojot valsts un
pašvaldības informācijas sistēmās
esošos datus:
- ienākumus no darba un saimnieciskās darbības un citus ienākumus
un saņemtos maksājumus par pēdējiem pilniem trim kalendāra mēnešiem;
- neregulāra rakstura ienākumus
(tai skaitā ienākumus no sava īpašuma atsavināšanas) un citus ienākumus un saņemtos maksājumus par
12 kalendāra mēnešu periodu.
Iesniedzējs deklarācijai pievieno:
- izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības (ja Iesniedzējs ir
saimnieciskās darbības veicējs);
- izrakstu no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno
triju kalendāra mēnešu ienākumiem
un saņemtajiem maksājumiem.
Iesniedzējs paraksta pašvaldības
informācijas sistēmā sagatavotās
deklarācijas izdruku, apliecinot
deklarācijā sniegtās informācijas
patiesumu. Sociālā darba speciālists
apliecina deklarācijas pieņemšanu.
Sociālais dienests pirms lēmuma
pieņemšanas pārbauda deklarācijā
iekļauto ziņu patiesumu, apseko ģimeni (personu) dzīvesvietā, sastāda
aktu par ģimenes (personas) apsekošanu dzīvesvietā un ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par ģimenes
(personas) atbilstību vai neatbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes (personas) statusam,
sociālais dienests izsniedz rakstisku
izziņu par to uz laiku no trim līdz

vasvestis.lv).
4.4. Aizpildīto pieteikumu iesniegšanas
kārtība:
4.4.1. nominācijām „Mūža ieguldījums”
un „Gada cilvēks” pieteikumus iesniedz
kārtējā gadā līdz 30. oktobrim;
4.4.2. aizpildītos pieteikumus kopā ar
izvirzītā konkursa pretendenta panākumu,
ieguldījuma aprakstu un papildmateriāliem
iesniedz Krāslavas novada domē personīgi
vai nosūta uz e-pasta adresi dome@kraslava.lv.
4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.Pieteikumu atbilstību nolikumam
izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka
Krāslavas novada domes deputāti. Nomināciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas
novada domes sēdē un publiski paziņoti novada interneta vietnē (www.kraslava.lv) un
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”
(www.kraslavasvestis.lv).
4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā konkrētajā nominācijā un
atturas no balsojuma, ja tā:
- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominā-

sešiem mēnešiem.
Beidzoties minētajam periodam,
ģimenei (personai) var atkārtoti noteikt trūcīgas ģimenes (personas)
statusu pēc iesnieguma un dokumentu iesniegšanas.
Saistošie noteikumi „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā” un „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā” (https://kraslava.
lv/ﬁleadmin/Portala_faili/Pasvaldiba/Normativie_akti/2018) nosaka
pabalstu veidus, to apmēru, novērtēšanas kritērijus, pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību, lēmumu
pieņemšanas un pārsūdzēšanas kārtību.
Pabalstu veidi:
pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai;
dzīvokļa pabalsts;
aprūpes pabalsts;
apbedīšanas pabalsts;
pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai pirmsskolas izglītības
un vispārējās izglītības iestādēs;
pabalsts pirts pakalpojumiem;
pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas;
vienreizējs pabalsts neparedzētos
gadījumos.
Piešķirtie pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu
vai skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu kasēs, vai arī pārskaitot
pabalsta summu pakalpojumu sniedzējam.
Katrs gadījums ir individuāls. Ja
ir neskaidri jautājumi, jāvēršas Sociālajā dienestā vai pagastā pie sociālā darba speciālista personīgi.
Sociālā darba speciālistu kontaktinformācija ir pieejama: https://
kraslava.lv/pasvaldiba/kontaktinformacija/socialais-dienests/.

cijas kandidātu;
- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kandidātu.
4.5.3. Lai novērstu interešu konﬂiktu,
nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā
sasaukuma Krāslavas novada deputātus.
4.5.4.Krāslavas novada pašvaldība informē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas
pasākuma norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot
ielūgumus.
5. Nomināciju godināšana
5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas
novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.
6. Apbalvojums
6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti
ar:
- naudas balvu;
- konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks” atzinības rakstu;
- ziediem.
Balvu fonds - 1500 EUR.
7. Atkārtota pretendēšana
7.1. Personas, kurām apbalvojums jau
piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var
pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

ERUDĪCIJAS KONKURSS
7. -9. KLAŠU
KOMANDĀM
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, sagaidot
Latvijas valsts 100.dzimšanas dienu, rīko novada skolu erudīcijas konkursu „Latvijas vēsture faktos un attēlos” 7. -9. klašu komandām. Tēma - Latvijas vēsture, svētku un atceres dienas, vēsturiskās personības,
novada vēsture.
Mērķis – rosināt skolēnu interesi par savas valsts un
novada vēsturi, pilnveidot zināšanas Latvijas vēsturē,
stiprināt skolēnu patriotismu un valstisko apziņu.
Latvijas simtgadei veltīta
7.-9. klašu erudīcijas konkursa
„LATVIJAS VĒSTURE FAKTOS UN ATTĒLOS”
NOLIKUMS
skaistāku, sakoptāku, gudrāku,
Konkursa norises
mīļāku, tādu, kādu tieši skolēni
kārtība

1.Konkursam
piesakās
Krāslavas novada 7.-9. klašu
komandas 5 cilvēku sastāvā.
2. Reģistrējoties katra komanda iesniedz komandas nosaukumu, minot skolu, klasi,
dalībnieku vārdus un uzvārdus.
3.Pieteikšanās līdz 10. oktobrim Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, tālr.65624096,
e-pats: kraslbibl@apollo.lv.
4.Konkurss notiek 2018.
gada 12. oktobrī plkst.14.00
Krāslavas novada Centrālās
bibliotēkas lasītavā, Dīķu ielā
5. Līdzi ņemami ﬂomāsteri.
5. Konkursa laikā uz ekrāna
parādās jautājumi, atvēlētajā
laikā komanda sagatavo atbildes un iesniedz žūrijas komisijai.
6. Konkurss sākas ar komandu 3 minūšu prezentāciju,
kurā viņi pastāsta, ko ikviens
var izdarīt, lai Latviju darītu

vēlētos redzēt.
7. Konkursa uzdevumus izstrādā neatkarīgi vēstures un
sociālo zinību skolotāji.

Konkursa vērtēšana

1.Konkursu vērtē žūrijas komisija 4 cilvēku sastāvā.
2.Par katru pareizu atbildi
tiek saņemti punkti.
3. Interesantāko komandu
prezentācijas tiek novērtētas ar
5 punktiem.
4. Konkursā uzvar komanda,
kas saņēmusi visvairāk punktus.

Rezultātu paziņošana
un apbalvošana

Uzvarētāji tiek paziņoti pēc
rezultātu apkopošanas. Visi
konkursa dalībnieki saņem pateicības rakstus un saldās balvas. Galvenā balva - ekskursija
„Pa Latvijas brīvības cīnītāju
takām”.
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KRĀSLAVAS NOVADA DARĪTĀJI
10 GADU JUBILEJU
NOSVIN INDRĀ

projekti
SAKĀRTOS DEGRADĒTĀS
TERITORIJAS
DAUGAVPILS CIETOKSNĪ,
LŪZNAVAS MUIŽĀ
UN KRĀSLAVĀ
Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””sadarbībā
ar 4 pašvaldībām Latgalē, 2 pašvaldībām Lietuvā un pašvaldību kopīgo iestādi „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde” uzsākusi
projekta „Degradēto teritoriju revitalizācija”
(LLI-386) jeb „Trans-form” īstenošanu.

Indrā pagājušo sestdien
pulcējās trīsdesmit aktīvākās
projektu komandas, lai piedalītos pašvaldības konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi” 10
gadu jubilejas pasākumā, kuru
ieskandināja Dagdas novada
Kultūras centra vokālā grupa
„Solversija”.

Vārds pasākuma atklāšanai tika
dots Krāslavas novada domes deputātei Viktorijai Lenei, kura sacīja
paldies ideju ģenerētājiem un realizētājiem, kā arī aicināja rakstīt arvien
vairāk projektus, jo jebkurš realizēts
projekts nozīmē sakoptu vides stūrīti,
par ko prieks gan pašu iedzīvotājiem,
gan mūsu ciemiņiem.
Klātesošos darbarūķus sveica Indras pagasta pārvaldes vadītāja Ērika
Gabrusāne: „Domāju, ikviens priecājas par paveikto, kaut mazumiņš, bet
izdarīts sava pagasta un novada labā.
Šeit dzīvo cilvēki, kuri mīl savu zemi
un grib, lai tā būtu skaista. Vēlos palielīties – Indra ir tā vieta, kur dzīvo
Laime. Brauciet ciemos, paņemiet
mazu gabaliņu Laimes arī sev! Lai visiem veicas!”
Pirms 10 gadiem konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” tika uzsākts ar
Nīderlandes „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij„ (KNHM)
fonda atbalstu, kas tika sniegts pirmos
trīs gadus. Šobrīd kopēju atbalstu pašvaldībām, kuras īsteno mazos projektiņus visā Latvijā, sniedz pašvaldību apvienība „Sabiedrība ar dvēseli
— Latvija”. Indras ļaudis un viesus
uzrunāja arī „Sabiedrība ar dvēseli —
Latvija” valdes priekšsēdētāja vietniece Cilda Purgale, kura novēlēja, lai
domei nekad netrūktu naudas konkursa rīkošanai un darītājiem nekad netrūktu idejas šo naudu apsaimniekot.
Krāslavas novads vienmēr ir bijis ļoti
aktīvs, Cildai Purgalei gribētos, lai arī
pārējā Latgale kļūtu aktīvāka, jo šajā
apvienībā no Latgales ir maz pašvaldību.
Krāslavas novada domes Attīstības
nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe izstāstīja, kā šajos gados novadā ir veicies
ar projektu īstenošanu. Pavisam ir īstenoti 177 projekti. Gandrīz puse – 97
projekti – ir realizēti Krāslavas pilsētā. Ļoti aktīvi darbojušies pierobežas
pagasti: Indrā ir realizēts 13 projektu,
Robežniekos - 12, Ūdrīšu pagastā - 11,
Izvaltā - 10, Piedrujā - astoņi, Skaistā
- seši, Kombuļos – pieci, Aulejā - pieci, Kaplavā – četri, Kalniešos - četri,

Krāslavas pagastā - divi.
Kā zināms, projektu grupas minimālais sastāvs ir 10 cilvēku, bet visbiežāk notiek tā, ka darbā iesaistās daudz
vairāk iedzīvotāju, tādejādi projektos
kopskaitā ir iesaistījušies vismaz 2000
cilvēku. Pirmajos gados maksimālais
projekta budžets, pateicoties KNHM
atbalstam, bija 1000 EUR. Šobrīd
maksimālais projekta budžets ir 600
EUR, kas ir Krāslavas novada domes
piešķirtais ﬁnansējums, bet bieži vien
tiek atrasts papildu ﬁnansējums, tāpēc kopsummā tie varētu būt kā minimums aptuveni 100 tūkstošu EUR,
kas izlietoti šīm mazajām iniciatīvām!
Projektu tēmas ir bijušas visdažādākās, dominē: publisku teritoriju sakārtošana, dabas takas, rotaļu un sporta
laukumi, kapsētas, baznīcu teritorijas
u.c. Projektos ar lielu entuziasmu iesaistījušies gan bērni, gan vecāki un
vecvecāki, gan sievietes, gan vīrieši,
gan darbu kolektīvi, gan māju iedzīvotāji, kas, starp citu, ir dokumentēts
fotogrāﬁjās, un jubilejas pasākumā
tika demonstrēts fotogrāﬁju slaidšovs.
Klātesošajiem bija interesanti arī
uzzināt, kāpēc tik nozīmīga jubileja tiek svinēta laukos, Indrā, nevis
Krāslavā?
Ināra Dzalbe: „Jau pagājušajā gadā,
ar priekšsēdētāju pārrunājot, ka būtu
jāuzorganizē kopējs pasākums mazo
projektu īstenotājiem, viņš rosināja
aizvest aktīvākos pieredzes apmaiņas
braucienā pēc jaunām idejām. Aktīvāko ir tik daudz, kā lai visus saaicina
kopā un aizved? Šogad Indrā tika at-

klāts Laimes muzejs, viss salikās pa
plauktiņiem - kur lai skrien to laimi
meklēt, ja - redz, tepat pašiem ir sava
endorfīnu laboratorija!”
Starp citu, dažas stundas pirms noslēguma pasākuma interesentiem bija
iespēja apmeklēt gan Laimes muzeju,
gan padarboties aušanas darbnīcā, gan
arī piedalīties Indras lauku labumu degustācijā.
Pasākuma turpinājumā tika pateikts
liels paldies pilnīgi visiem projektu īstenotājiem, bet īpaši tencināti tie, kuri
ir īstenojuši trīs, piecus un pat astoņus
projektus, kuriem vienmēr ir jaunas
idejas, ko vēl varētu darīt. Tādu bija
vairāki desmiti.
Pasākuma gaitā klātesošajiem tika
piedāvāta neliela izklaide saistībā ar
brīvprātīgā portretu. Vajadzēja tik
vien, kā uzmanīgi klausīties un noskaidrot, vai zālē ir kāds, kurš pilnībā
tam atbilst: brīvprātīgo darbā vairāk
iesaistās sievietes nekā vīrieši, visvairāk brīvprātīgo darbojas vides sakārtošanā – talkās, brīvprātīgo darbā
vairāk iesaistās Latgalē dzīvojošie,
vairāk cilvēku ar augstāko izglītību,
publiskajā sektorā strādājošie, vecumā no 15 līdz 24 un 35 līdz 44, horoskopa zīmē Mežāzis un Vērsis dzimušie…
Notika arī bezmaksas loterija, kurā
varēja laimēt vides veidotājiem ļoti
noderīgas lietas, kas noderēs ja ne šoruden, tad nākampavasar, jaunos projektus īstenojot.
Juris Roga,
autora foto

Projekta mērķis ir atveseļot pašvaldību īpašumā esošās
degradētās teritorijas, pārveidojot tās par pievilcīgām un
ilgtspējīgi izmantojamām. Pārvērtības pašvaldību piesārņoto un degradēto teritoriju atjaunošanas rezultātā piedzīvos Lūznavas muižas parks Rēzeknes novadā, Daugavpils
cietoksnis, bijušo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorija
Kalna ielā Krāslavā Latvijā un Skaistkalnis parks Panevežā, Lietuvā. Kopumā projekta laikā tiks atjaunotas un attīrītas teritorijas 5.53 ha platībā. Tā, piemēram, Daugavpilī
projekta ietvaros paredzēta Daugavpils cietokšņa 4.bastiona iekšējā pagalma iztīrīšana un revitalizācija, veicot būvju
demontāžu un teritorijas labiekārtošanu, savukārt Panevežā
paredzēta bijušās aviācijas bāzes teritorijas pārveidošana
par mākslas un zaļo zonu māksliniekiem un iedzīvotājiem.
Tiks izstrādātas attīstības koncepcijas un rīcības plāni 4
pilotteritoriju revitalizācijai Latvijā un Lietuvā gan tehnisko projektu veidā, gan radot pilsētu teritoriju un to industriālo zonu 3D fotogrammetrijas plānus jeb 3D kartes un
mobilās aplikācijas, lai mūsdienīgā veidā sekotu pilsētvides attīstībai un tās izmaiņām. 3D pilsētplānošanas rīki būs
pieejami pašvaldību plānošanas speciālistiem, iedzīvotājiem, apmeklētājiem, degradēto teritoriju īpašniekiem, uzņēmējiem un citām ieinteresētām pusēm.
Salīdzinoši jauns ir degradēto teritoriju jēdziens, kas tiek
piedēvēts visbiežāk padomju sistēmas sabrukuma rezultātā pamestām, neizmantotām, piesārņotām vietām, ēkām un
teritorijām. Ir sagaidāms, ka projekta rezultātā 4036 privāto
un daudzdzīvokļu māju mājsaimniecību apkārtnē Latgalē
un Aukštaitijā tiks novērsts piesārņojums un citas pašvaldībās esošas vides problēmas, kuras līdz šim izraisījušas
to tuvumā pastāvošās degradētās teritorijas. To atjaunošanu
bieži vien kavē pašvaldību zināšanu, pieredzes un izpratnes
trūkums par ekonomiskām, sociālām un vides priekšrocībām, ko sniedz degradētās vides sakārtošana.
Zināšanu stiprināšanas nolūkos par degradēto teritoriju
revitalizāciju projektā iesaistīto pašvaldību teritoriju plānošanas, būvvalžu speciālisti, juristi un citi piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienos Latvijā un Lietuvā, savukārt 3
mācību braucienos Čehijā, Vācijā un Nīderlandē tiks skatīti pieredzējušu pašvaldību degradēto teritoriju veiksmīgi
„transformācijas” piemēri. Notiks teorētiskas speciālistu
apmācības, par projekta rezultātiem tiks izdota metodiskā
e-rokasgrāmata. Apvienojot speciālo ekonomisko zonu
pieredzi industriālo teritoriju apsaimniekošanā, pašvaldību
pieredzi lauku un pilsētvides teritoriju apsaimniekošanā,
metodiskajā rokasgrāmatā tiks apkopoti teritoriju revitalizācijas modeļi, juridiskie un ﬁnanšu jautājumi, praktiskās
metodes un paraugprakses piemēri teritoriju ilgtspējīgas
atjaunošanas veicināšanas plānošanā un īstenošanā.
Projekta „Trans-form” partneri ir biedrība „Eiroreģions
„Ezeru zeme””, pašvaldību kopīgā iestāde „Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvalde”, Rēzeknes novada
pašvaldība, Daugavpils pilsētas dome, Krāslavas novada dome, Panevežas pilsētas pašvaldības administrācija,
Visaginas pašvaldības administrācija. Projekts tiek īstenots
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014.- 2020.
gadam ietvaros.
Kopējās projekta izmaksas ir 520 348,94 EUR. Projekta
līdzﬁnansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir
442 296,58 EUR. Projekta ilgums - 24 mēneši. Programmas tīmekļvietnes adrese - www.latlit.eu.
Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības ﬁnansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, un tas nekādos apstākļos
nav uzskatāms par Eiropas Savienības oﬁciālo nostāju.
Informāciju sagatavoja:
Līga Upeniece,
projekta informācijas speciāliste
Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””
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Septembra nogalē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
dienesta (VUGD) Latgales reģiona brigādes (LRB) Krāslavas daļas pagalmā bija redzams liels mobils konteiners
sarkanā krāsā, pie kura aktīvi rosījās ugunsdzēsēji.

TRIJU GADU LAIKĀ KRĀSLAVAS PARKĀ
TIKA IESTĀDĪTI 306 AUGI

Veiksmīgi ir noslēdzies Meža
dienu 2018 projekts ,,Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simtgadei” (2016-2018), kuru rīkoja
Latvijas Pašvaldību Savienība sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.
Projekta mērķis – padarīt Latviju
krāšņāku ar koku stādījumiem un/
vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos, gatavojoties Latvijas simtgadei.
Šis projekts norisinājās trīs gadus, kuru laikā Krāslavas parkā

tika izveidoti jauni apstādījumi
pie grotas, pils ēkas ieejas un parka teritorijas lejas laucē pie dīķa.
Šo triju gadu laikā ar Krāslavas
pašvaldības, iedzīvotāju un vietējo uzņēmēju atbalstu Krāslavas
parkā tika iestādīti 306 augi, no
kuriem ir 30 koki, 263 krūmi un
13 liānas. Stādu iegādi ﬁnansēja
Meža attīstības fonds un Krāslavas novada dome. Visi darbi tika
veikti pēc ainavu arhitektes Ilzes
Māras Janelis izstrādātā projekta.

Arī nākamajā gadā Krāslavas pašvaldība turpinās ierīkot jaunus apstādījumus parka teritorijā.
Šogad projekta ,,Pašvaldību
labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros Meža attīstības
fonds Krāslavas pašvaldībai piešķīra 600 eiro lielu ﬁnansējumu
stādu iegādei.
Dzintra Skutele,
Krāslavas novada
ainavu arhitekte

TEHNIKUMA AUDZĒKŅI
MĀCĪSIES JAUNĀS TELPĀS
VUGD LRB Krāslavas daļas komandieris Dmitrijs Krivenko pastāstīja, ka konteiners paredzēts ugunsdzēsēju glābēju apmācībai un ﬁziskās sagatavotības treniņiem elpošanai nepiemērotā vidē - sadūmojumā.
Konteiners tiek pārvietots uz VUGD LRB struktūrvienībām, līdz šim
apmācības izgāja Daugavpils, Rēzeknes, Balvu, citu daļu un posteņu
personāls. Krāslavas daļa ir starp noslēdzošajām.
Datorizētajam dūmgāzu konteineram ir trīs daļas: vadības bloks,
trenažieru telpa un režģu labirints. Vispirms treniņā iesaistītais ugunsdzēsējs dodas uz vadības bloku un tur tiek piereģistrēts datorprogrammā, ievadot visus nepieciešamos datus par viņu. Tad apkārt krūtij tiek
piestiprināts pulsometrs uz rokas čips, kas palaiž un aptur programmu.
Konteinerā vienlaikus var trenēties divi ugunsdzēsēji glābēji. Pirmajā
posmā viņi pilnā ekipējumā veic ﬁziskas darbības uz skrejceļa, kāpņu
trenažiera un velotrenažiera. Vingrinājuma grūtības pakāpe tiek iestādīta atbilstoši glābēja vecuma grupai. Kad ﬁziskie vingrinājumi pabeigti,
ir jādodas uz režģu labirintu, kas ierīkoti piedūmotā un tumšā telpā. Lai
sajūtas būtu maksimāli tuvas realitātei, piedūmoto vidi papildina reālistiska skaņa un gaismas efekti. Labirints ir visai šaurs, divos stāvos, un
šādā atmosfērā glābēji, turot rokās savu saspiesta gaisa balonu, labirintā
meklē izeju. No vadības pults telpas var sekot ugunsdzēsēju glābēju
veiktajām darbībām, monitoros ir redzami glābēju veselības rādītāji un
informācija par viņu atrašanās vietu piedūmotajā labirintā. Pēc labirinta
iziešanas, glābēja čips aptur programmas darbību. Vēlāk ir iespēja izvadīt graﬁskā formātā katra glābēja svarīgākos parametrus visa treniņa
procesa laikā.
Jāatzīmē, ka šāda tehnika ir vienīgā Baltijā. Dūmu konteiners ir iegādāts, realizējot ES projektu.
Juris Roga,
autora foto

NO KRĀSLAVAS NOVADA
AR VĪTOLU FONDA
ADMINISTRĒTAJĀM
STIPENDIJĀM
STUDĒS 8 JAUNIEŠI
Pirmo reizi Vītolu fonda
vēsturē administrētās stipendijas saņem 704 studenti no
visas Latvijas
Pateicoties 203 ziedotājiem no Amerikas, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas,
Venecuēlas, Zviedrijas, Vācijas, Dānijas, Ēģiptes, Izraēlas
un Latvijas, jaunajā mācību
gadā Vītolu fonds administrēs un izmaksās 704 stipendijas. Ar ziedotāju atbalstu
studijas uzsāks 282 pirmkursnieki, bet 422 esošie stipendiāti studijas turpinās. Šajā
mācību gadā fonds izmaksās
vairāk nekā 1 200 000 EUR.

Vītolu fonds sadarbojas ar 30
uzņēmumiem, 7 fondiem, 27 organizācijām un korporācijām, 107
privātpersonām, un dibinātas 32
testamentāro novēlējumu stipendijas. Īpašā Draugu stipendija –
pateicoties bijušo stipendiātu un
citu labvēļu ziedojumiem – atbalstīs 16 jaunos studentus. Stipendiju
lielumu nosaka ziedotājs, un tās
ir sākot no 1500 EUR līdz 6000
EUR.
No Krāslavas novada šajā mācību gadā ar fonda administrētajām stipendijām studēs 8 jaunieši: Samanta Sozvirska (Gunāra
Šterna piemiņas stipendija), Jana
Lukjanska un Laura Dzalbe (SIA

„Krāslavas Vēstis” tāpat
kā daudzi citi mediji vienmēr gaida un meklē pozitīvas ziņas. Tāpēc mēs ļoti
priecājamies, kad uz redakcijas sliekšņa parādās Rīgas Valsts tehnikuma (RVT)
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības vadītājs Aivars
Andžāns, jo zinām - viņš atnāca ar labiem jaunumiem.

Pērn, mācību gada sākumā,
tehnikuma kolektīvs iepriecināja
pilsētas iedzīvotājus, jo Artilērijas ielā pēc remonta tika atklāta
ēka nākamo autoatslēdznieku apmācībām un praktiskām nodarbībām, bet šogad simbolisko lentīti
pārgrieza jaunajās mācību telpās
Aronsona ielā 3, Krāslavā.
„Atjaunotajā ēkas daļā ir iekārtotas klases, kurās tehnikuma
audzēkņi apgūs vispārizglītojošos
mācību priekšmetus, kā arī telpas
administrācijas un mācību daļas
darbam,” pastāstīja RVT direktore Dagnija Vanaga atklāšanas
ceremonijas laikā. „Šīs dienas
notikums liecina par Krāslavas
novada pašvaldības un mūsu mācību iestādes veiksmīgu sadarbību
– tā ir jau trešā ēka Krāslavā, ko
tehnikums sadarbībā ar pašvaldību atjaunoja un pielāgoja mācību
procesam.”
D. Vanaga pateicās novada domei par atbalstu, uzsverot, ka šis
kopīgais lēmums par atsevišķu
telpu ierīkošanu tehnikuma audzēkņu nodarbībām, bez šaubām,
bija stratēģiski pareizs.
Vēl pirms četriem gadiem RVT
Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā mācījās 40 audzēkņu, un šķita, ka Krāslavai tas ir pietiekami
labs rādītājs. Pašlaik kokapstrādes
tehniķa, šuvējas un autoatslēdznieka specialitāti šeit apgūst 170
jaunieši.
„Mēs varam lepoties ar šo au-

dzēkņu skaitu tehnikumā,” teica
Gunārs Upenieks, sveicot izglītības iestādi renovēto mācību telpu
atklāšanas pasākumā. „Protams,
pašvaldībai nav iespēju atvērt
uzreiz lielu kompetences centru,
tāpēc mēs veicam šo darbu pakāpeniski.”
Pašlaik RVT Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā var apgūt
profesijas, kas ir populāras Latgales reģionā un visā Latvijā. Mūsu
pašvaldības vadītājs uzsvēra, ka
šāda prakse, kad profesionālā virziena izglītība atbilst darba tirgus
prasībām, diemžēl nav raksturīga
daudzām Latvijas izglītības iestādēm.
Izsakot tehnikuma direktorei
pateicību par sadarbību, Gunārs
Upenieks atzina: „Es ceru, ka ar

laiku Krāslavā būs jaunas darba
vietas, ko radīs jūsu audzēkņi.”
Kad lentīte tika pārgriezta, un
tās gabaliņi ar tehnikuma logo
uzdāvināti tiem, kas piedalījās
remontdarbos, RVT Krāslavas
struktūrvienības vadītājs Aivars
Andžāns aicināja klātesošos apskatīt renovētās telpas. Pie ieejas
ikvienam viesim bija iespēja īpašā
baltā kvadrātā pie sienas ierakstīt
savus novēlējumus tagadējiem un
topošajiem RVT audzēkņiem, kā
arī visam tehnikuma kolektīvam.
Arī mums ir novēlējums – lai
RVT Krāslavas teritoriālā struktūrvienība attīstās un turpina mūs
iepriecināt ar labām ziņām!
Elvīra Škutāne,
autores foto

„Kurekss” stipendija), Natālija
Mihailova (Zvejnieku ģimenes
stipendija), Aleksandra Andrukoviča („Danske Bank” stipendija),
Renāte Šroma („Saules Aptiekas”
stipendija), Viktors Andžāns (Viļņa Viktora Šveics stipendija), Jana

Kitoka (Skaidrītes Otty Udrow
piemiņas stipendija).
Fonda mērķis ir stipendiju veidā palīdzēt spējīgiem, centīgiem,
bet maznodrošinātiem jauniešiem
studēt Latvijas augstskolās. Pieteikšanās nākamā mācību gada

stipendijām no 2019. gada 15.
janvāra līdz 1. martam. Paldies visiem ziedotājiem par ieguldījumu
Latvijas jauniešu izglītībā!
Vītolu fonds
www.vitolufonds.lv
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28. septembrī, Krāslavā,
Krāslavas pils Amatu mājā,
notika Latvijas Bibliotekāru
biedrības (LBB) Latgales nodaļas konference „Nemateriālā
mantojuma popularizēšana
Latgales bibliotēkās”, kas pulcēja aptuveni 95 cilvēkus no
visas Latgales. Konferences
tēma bija tāda nemateriāli
materiāla vērtība kā ēdiens,
kam bija veltīti gan vairāku
lektoru priekšlasījumi, gan
bibliotekāru konkurss.

Īsto rudens dzestrumu palīdzēja
kliedēt Krāslavas novada domes
priekšsēdētaja vietnieks Viktors
Moisejs, kurš sveica visus konferences viesus Krāslavā.
Lai plašāk pievērstos tēmas izzināšanai, konferences uzrunu teica
LBB valdes priekšsēdētāja Māra
Jēkabsone, atklājot klātesošajiem
IFLA Globālās vīzijas ziņojuma
kopsavilkumu, pieminot par vienreizēju notikumu - bibliotekāru
modes skati, kas notika IFLA 84.
ģenerālkonferencē Kualalumpurā, Malaizijā. Savukārt Krāslavas
novada Centrālās bibliotēkas rīkotajā konferencē tika demonstrēta
Latgales bibliotekāru pagatavoto
Latgales tradicionālo ēdienu skate.
Konferences laikā lektore, grāmatu autore Lolita Šelvaha iepazīstināja klātesošos ar tradicionālajiem latviešu ēdieniem, savukārt

NEMATERIĀLĀ MANTOJUMA
POPULARIZĒŠANA KRĀSLAVĀ

par ēdieniem gada ritējumā stāstīja
tautas daiļamata meistare un grāmatu autore Maija Kulakova.
Biedrības „Latgales Kulinārā
mantojuma centrs” valdes priekšsēdētāja Tatjana Kozačuka iepazīstināja klātesošos ar Latgales
kulinārā mantojuma tīkla attīstību,
projektiem un biedrības darbību,
bet Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja speciāliste Baiba Matvejenko stāstīja par jauno ekspozīciju
„Pi vīna golda”, kas tiek veidota
pils staļļos un tiks atklāta šī gada
25. oktobrī. Pasākums, kā arī šīs
dienas laika apstākļi bija notikumiem un emocijām bagāti. Pirms
ieturēt pusdienas, viesi varēja izbaudīt romantisku atpūtu pastaigā
pa Krāslavas pils parka celiņiem,
baudot unikālo skatu uz Daugavas
lokiem, īpaši viesiem manot, ka
ekskursiju vada pats grāfs - gids no
grāfu Plāteru laikiem.
Pēc konferences oﬁciālās daļas
visi klātesošie varēja nogaršot Latgales kulinārā mantojuma ēdienus,
ko pagatavoja un radoši prezentēja Latgales novadu un pagastu
bibliotekāri, kā arī paši Krāslavas
novada bibliotekāri, piedāvājot
atsevišķi Krāslavas pilsētas 5 pa-

matiedzīvotāju tautību tradicionālo
ēdienu recepšu prezentācijas. Pieteikto ēdienu recepšu izsoles radošais priekšnesums – stāstījumos,
video demonstrējumos, teatralizētajā priekšnesumā, stiprināja piederības sajūtu un lepnumu par savu
kultūru un konkrētu dzīvesvietu.
Komisija izvēlējās 3 ēdienus
atbilstoši nominācijām „Garšas
inteliģence”, „Dažādais latgalietis” un „Visugunīgākais ēdiens”.
Atraktivitāte piemita ikvienai bibliotēkai, kas stiprināja komisijas
pārliecību par latgaliešu bagāto un
dāsno ēdienu piedāvājuma klāstu
un viesu uzņemšanas tradīcijām.

DZĪVOT VECUMDIENĀS AR PRIEKU

Kā zināms, 1991. gadā
ANO Ģenerālā asambleja
izsludināja 1. oktobri par
Starptautisko veco ļaužu
dienu. Šīs dienas mērķis ir
pievērst sabiedrības uzmanību iedzīvotāju novecošanas problēmām, veco ļaužu
dzīves grūtībām un vientuļajiem vecajiem cilvēkiem.

Krāslavas novada Robežnieku
pagasta Skuķu sociālās aprūpes
centrā savas vecumdienas pavada
gandrīz pussimts pensionāru, kurus viņu svētkos sveica Skuķu aprūpes centra vadītāja Konstancija Kirsanova.
„Senioru diena ir ļoti svarīga
mūsu sabiedrībai kopumā un jums
katram,” sacīja centra vadītāja. „Šī
diena apvieno neskaitāmas profesijas – bijušās slaucējas, laukstrādniekus, šoferus, traktoristus,

kolhozu priekšsēdētājus, feldšeres
un daudzi citi pensijā izgājušie tagad vienā vārdā ir seniori. Mūsu
kolektīva vārdā visus sveicu un
novēlu stipru veselību! Vairāk
kustību, vairāk skriet, vairāk palēkāt, biežāk dziedāt dziesmas,
būt aktīviem! Ēšana un gulēšana
veselībai nenāks par labu, jūsu
veselību uzlabos kustības katra iespēju robežās no rīta, pusdienlaikā
un vakarā. Pats galvenais – nekad
nenolaist galvu!”
Starptautisko veco ļaužu dienā
Skuķu sociālās aprūpes centra iemītniekiem koncertēja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas skolēni,
kuri atbrauca kopā ar pedagogiem.
Skolotāja Margarita BorodinaIgnatoviča novēlēja senioriem
ilgu mūžu, labu noskaņojumu,
siltumu un gaišumu veco ļaužu
sirdīs un dvēselēs. Viņa atgādi-

nāja, ka Varavīksnes vidusskolas
skolēni ar Skuķu centra iemītniekiem tikušies vairākas reizes. Vienā no tādām seniori saņēma uzdevumu – radīt gleznu. Pēc tam šo
gleznojumu skolēni paņēma līdzi
uz Varavīksnes vidusskolu, kur to
pabeidza, radot kopdarbu. Pensionāru vēlmes ir izpildītas - viņi gribēja, lai gleznā ir saulains pavasara laiks, putni un plaukstoši dārzi.
„Gleznas idejas autore - mūsu
talantīgā skolniece Renāte Ruskule, kas atbrauca, lai jums šodien to
atdotu,” sacīja pedagoģe. „Glezna
atgādinās jums par mūsu skaistajām tikšanās reizēm!”
Jauniete sirmgalvjiem novēlēja,
lai viņu dzīve ir spilgta un gaiša kā
noskaņas gleznā.
Turpinājumā pensionārus ar
dziesmām priecēja 9.a klases meitenes no trio „Karameļki” (vad.
Rita Andrejeva), dzeju
lasīja Guntis Ungurs
un Margarita Borodina-Ignatoviča.
Pasākuma noslēgumā mājiniekiem viesi
uzdāvināja kliņģeri, kā
arī notika kopīga fotografēšanās.
Juris Roga,
autora foto

Balvu Сentrālās bibliotēkas kolektīvs savā priekšnesumā īpaši
pārsteidza, tādējādi iegūstot gan titulu „Dažādais latgalietis”, gan arī
saņemot konferences dalībnieku
vislielāko simpātiju skaitu.
Nominācijas „Garšas inteliģence” un „Visugunīgākais ēdiens”
tika piešķirtas Krāslavas novada
bibliotēkām, attiecīgi Izvaltas pagasta bibliotēkai un Kaplavas pagasta bibliotēkai. Savukārt biedrība „Latgales Kulinārā mantojuma
centrs” pasniedza pārsteiguma balvu Robežnieku pagasta bibliotēkai
par ēdienu vizuālo noformējumu.
Krāslavas novada Centrālā bib-

TOPOŠO VECĀKU SKOLAS
„APGREIDOTAIS” CIKLS

Topošo vecāku skolas rudens cikls ir klāt un piedāvā kvalitatīvas,
valsts līmeņa profesionāļu vadītas interaktīvas nodarbības un lekcijas
visiem, kuri ikdienā auklē, pieskata, aprūpē un māca bērnus - topošos
un esošos vecākus, vecvecākus, aukles, pedagogus, ārstus.
Novērojumi liecina, ka mūsdienu bērni dažādu iemeslu dēļ sāk runāt
vēlāk, daudzās ģimenēs ir kāds stāsts par bailēm un neprasmi auklēt,
rūpēties un pat ņemt rokās jaundzimušo, māmiņas uztura jautājumi tiek
saistīti arī ar bērniņa pašsajūtu.
Nu jau gadu par informatīvo atbalstu harmoniskām dzemdībām un
mazuļa ienākšanai ģimenē gādā biedrība „Krāslavas māmiņu klubs” sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF veselības veicināšanas projekta
ietvaros. Kā ierasts iepriekš, arī šoreiz tiksimies ar Daugavpils reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļas komandu (Ivetu Žilvinsku, Ludmilu Vasiļjevu, Elīnu Poikāni un Janu Priedīti) un runāsim par dzemdību ﬁzioloģiju, jaundzimušā un mammas aprūpi, slodzi pirms un pēc
dzemdībām, tēta atbalstu un citiem jautājumiem. Sezonas jaunums ir
tikšanās ar „Foodtastic” uztura eksperti Justīni Apini, kas gaidāma jau
svētdien, 7. oktobrī, Krāslavas Kultūras namā plkst. 13.00. Nodarbības
ietvaros ne vien runāsim par veselīgu uzturu, bet arī kopā gatavosim
krāsainu un gardu uzkodu plati ģimenes galdam.
Īpaša nodarbība ar mikrologopēdi Olgu Solimu gaidāma 27. oktobrī,
runāsim par bērna valodas attīstību grūtniecības laikā un pirmsrunas
periodu līdz gada vecumam.
Par jaundzimušā hendlingu un zīdīšanu, dažādām problēmsituācijām,
3. novembrī runāsim ar Latvijas līmeņa eksperti Evitu Žvaginu - Jākobsoni. Šī būs otra reize, kad Evita ciemosies Krāslavā, ļaujot praktiski
mijiedarboties ar dažādu vecumu zīdaiņiem - lellēm.
Pačukstēsim, ka kolikas, miega traucējumus, bērna ķermeņa asimetriju var novērst vai nepieļaut ar hedlingu. Un cik daudz prieka un mīlestības rada šī ķermeniskā saskarsme! Evita pastāstīs par ergonomiskiem
palīglīdzekļiem bērna ikdienas aprūpei un pārvietošanai.
Gūtās zināšanas ļaus sagatavoties un baudīt dzīvi ar zīdaini un mazu
bērnu.
Precīzu Topošo vecāku skolas nodarbību graﬁku var skatīt Krāslavas
māmiņu kluba lapā „facebook”.

DZEJAS GADAGRĀMATA BĒRNIEM ,,GARĀ PUPA”
Šogad 8. septembrī Latvijā sākās Dzejas
dienas, bet 10. septembrī ceļu pie lasītājiem
uzsāka ikgadējā dzejas gadagrāmata bērniem
,,Garā pupa”. Tās sastādītāja un redaktore ir
dzejniece un bērnu literatūras autore Inese
Zandere.
Sadaļā ,,Sākums” tika iekļauti labākie bērnu sacerētie dzejoļi. Veiklāko vārdu rindo-

tāju vidū iekļuva arī Krāslavas pamatskolas
2.a klases skolnieces Sanija Japiņa un Patrīcija Ratniece.
,,Garā pupa’’ ik gadu Dzejas dienās ļauj
mums pakāpties, lai ielūkotos dzejoļu pasaulē un saredzētu, kā dzīvo un kurp tiecas dzeja bērniem. Favorītu vidū Atzinības pupas
diplomu, kā arī vairākas jaukas pārsteiguma

liotēka pateicas Krāslavas novada
domei, īpaši Jānim Geibam, par sapratni konferences organizēšanas
darbā, Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centra vadītājai Tatjanai Kozačukai par idejas virzību,
atsaucību un veiksmīgu sadarbību,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvam par darbu ne
tikai saimnieciskajā jomā, bet arī
konferences radošā gara uzturēšanā; kā arī visiem sadarbības partneriem - Aleksandram Maijeram,
Sergejam Jančevskim, Ivaram
Geibam, Dacei Samsanovičai,
Aleksandram Kadeņecam, Vijai
Kancevičai un Larisai Gribulei.
Cerēsim, ka tiks īstenota Krāslavas novada Сentrālās bibliotēkas
sadarbība ar biedrību „Latgales
kulinārā mantojuma centrs” grāmatas „Latgales kulinārā mantojuma pavārgrāmata” izdošanā. Šajā
grāmatā tiks apkopotas Latgales
tradicionālo ēdienu receptes, kas
tika iecienītas konkrētajā Latgales
novadā, pagastā laika posmā no
1918. gada līdz mūsdienām, tādējādi saglabājot mūsu vecmāmiņu
un māmiņu bagāto un daudzveidīgo kulinārā mantojuma recepšu
klāstu, izmantojot tās šodien, kā
arī nododot šīs receptes nākamajām paaudzēm.
Žaneta Moiseja,
Krāslavas NC bibliotēkas
metodiķe

balvas ieguva Patrīcija Ratniece un viņas
dzejolis ,,Četri meži”. ,,Garo pupu”, var iegādāties lielākajās grāmatnīcās visā Latvijā,
kā arī meklēt bibliotēkās. Lai mūsu bērniem
neapsīkst radošā iedvesma!
Valentīna Geka,
Krāslavas pamatskolas
2.a klases audzinātāja

6
VARAVĪKSNĒNI
BĒRNU
VIEGLATLĒTIKAS
FESTIVĀLĀ
Jaunais mācību gads Varavīksnes vidusskolā ir sācies ar

daudziem patīkamiem jaunumiem. Viena no pozitīvajām
tendencēm – jauni, atraktīvi pedagogi. Skolas kolektīvs
lepojas ar savu jauno kolēģi – sporta skolotāju un Eiropas
čempionu Dmitriju Silovu.

Dmitrijs iesaistīja otrklasniekus interesantā un aizraujošā pasākumā Bērnu vieglatlētikas festivālā, kas norisinājās Rīgā. Tas ir pirmais šāda
veida vieglatlētikas pasākums jeb sporta svētki bērniem, kas pulcēja
ap 200 otrās klases skolēnu no visiem Latvijas novadiem. Šo svētku
mērķis - radīt prieku, aizrautību un interesi bērnos, kas nodarbojas ar
vieglatlētiku.
Daugavas stadionā tika organizētas aktivitātes, kas interesantā un bērniem saprotamā veidā palīdzēja izprast vieglatlētikas pamatdisciplīnas
– skriešanu, lēkšanu un mešanu. Kopā ar bērniem darbojās šķēpmetēja
Līna Mūze un trīssoļlēcējs Elvijs Misāns.
Dmitrijs Silovs dalījās iespaidiem par šiem sporta svētkiem: „Vieglatlētikas festivālā piedalījās 17 komandas, 17 dažādas skolas no visiem
valsts reģioniem. Mūsu skolu pārstāvēja piecas meitenes un pieci zēni.
Tās bija fantastiskas sacensības, kurās visi bērni bija uzvarētāji, visos
sacensību veidos viņi darbojās kā viena komanda. Skolēni guva milzīgu
prieku, jaunas emocijas un pārdzīvojumus šajos sporta svētkos. Dalība festivālā sniedza mūsu audzēkņiem lielu pieredzi komandas darbā,
bērni mācījās ievērot visus noteikumus un būt disciplīnēti šāda mēroga
sacensībās. Pasākuma beigās bija apbalvošana, bērniem pasniedza dāvanas. Cerams, ka tāda mēroga festivāli tiks organizēti arī turpmāk.”
Informāciju sagatavoja
Galina Mikulāne

ŠĪ DIENA
BIJA ĪSTS
PIEDZĪVOJUMS!

21. septembrī Krāslavas
pamatskolas 6.a un 6.b klašu skolēni projekta „Atbalsts
izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros
(projekts, STEM un vides
joma, mācību vizīte „Mazs cinītis gāž lielu vezumu” devās
uz LVM meža apsaimniekošanas norišu demonstrāciju
„LVM meža ekspedīciju”, kura
notika Kalupes mežā Daugavpils novadā.

Mežā mūs satika Daiga Ancāne Meža apsaimniekošanas plānošanas
vadītāja. Viņa katram skolēnam iedalīja ekspedīcijas darba burtnīcu ar
dažādiem uzdevumiem, un tad mēs
devāmies ekspedīcijā.
LVM darbinieku vadībā skolēni
darbojās 10 meža izziņas stacijās un
uzzināja daudz interesantu faktu par
mežu.

Pirmajā pieturā skolēniem vajadzēja noteikt, kuru produktu ražošanai tiek izmantots koks. Izrādās, ka
no piedāvātajiem produktiem vienīgi
polietilēnā nav koksnes sastāvdaļu.
Nākamajā pieturā skaitījām koku
gadskārtas un uzzinājām, ka lielāka koka ripa nenozīmē lielāku gadu
skaitu. Koka augšanu ietekmē gan
augsne, gan saule, gan mitrums. Jo
labāki augšanas apstākļi, jo ātrāk
koks izaug. Saskaitījuši gadskārtas
pēc koka ripām, skolēni noteica arī
koku sugas.
Vienā no pieturām skolēni uzzināja interesantus faktus par Latvijas
mežiem un par mežos augošajiem
kokiem.
Lai izaugtu labs mežs, tas ir jākopj. Tādēļ vienā no pieturām tika
sniegta informācija par pareizu meža
kopšanu, bet kādā citā - par speciālo
apģērbu, kādam jābūt, strādājot ar

izglītība

KATRS PILIENS IR VĒRTĪBA!

Krāslavas pamatskolas 3. un 5.
klašu robotiķi 27. septembrī devās
izzinošā un aizraujošā mācību vizītē. „Daugavpils ūdens” pārstāve
Olga un Latvijas Ūdensapgādes
un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas mārketinga un sabiedrisko
attiecību projektu vadītāja Inese
sniedza mums ļoti izsmeļošu informāciju par ūdens aprites ciklu
pilsētā.
Apmeklējām senāko ūdensvada staciju, kas 1889. gadā uzsāka
savu darbu. Dinaburgas ūdensvads ņēma ūdeni no Daugavas,
attīrīja ūdeni un nogādāja ūdeni
pilsētas iedzīvotāju mājokļos. Senākie ūdens skaitītāji ūdeni skaitīja spaiņos. 100 gadu jubilejā tika
izveidota kapsula, kurā tika ieliets
attīrīts ūdens no Daugavas. Apskatījām senus rīkus, ar kuru palīdzību
ūdens nogādāts cilvēkiem, vēsturiskas fotogrāﬁjas un notikumus.
Uzzinājām, kur atrodas lielākie
saldūdens krājumi pasaulē.
1995. gadā tika uzsākta ūdensgūtnes (no pazemes avotiem)
būvniecība. Esam apskatījuši un
redzējuši visu ūdens ﬁltrēšanas un
attīrīšanas tehnoloģiju. Sekundes
laikā stacijā tika iesūknēti 70 litri
ūdens, kas iziet cauri smilšu ﬁltram
un nonāk ūdens krātuvēs. Esam re-

dzējuši arī ūdens krātuves, kā arī
degustējām attīrītu ūdeni no pazemes avotiem.
Apskatījām arī pilsētas kanalizācijas attīrīšanas iekārtas, kurās
notiek ļoti svarīgs process. Ūdens
tiek attīrīts no dažāda veida piesārņojuma. Mūsu gides pastāstīja
mums par dažādiem priekšmetiem,
kas nonāk attīrīšanas iekārtās cilvēku nevīžības dēļ. Arī paši esam
redzējuši rokassprādzi attīrīšanas
iekārtā. Uzzinājām, ka ir speciālas
dūņas, kas palīdz ūdeni attīrīt no
piesārņojuma, lai tas droši varētu
tālāk turpināt savu ceļu pa Daugavu līdz pašai Baltijas jūrai.
Apskatot visu ūdens ceļu no
tehniskās puses, bijām gatavi arī
ZINOO centra ūdens eksperimentiem. Ūdens nodarbībā veidojām
mākoņus plastmasas pudelēs. Paši
pagatavojām varavīksni. Esam apguvuši, kas ir blīvums un kas notiek ar priekšmetiem, kam ir dažādi
blīvumi. Pārbaudījām augļu peldspējas. Pārvietojām ūdeni ar sveces palīdzību un redzējām ūdens
īpatnības dažādos veidos. Iepazināmies ar ZINOO centra ekspozīcijām. Paspējām ceļot kosmosā,
ceļot ar laika mašīnu un iepazīties
ar Albertu Einšteinu. Būvējām
kalnus, jūras un ezerus, izmanto-

jot smiltis un projektoru. Kļuvām
par ārstiem un salikām cilvēka 3D
iekšējo orgānu maketu, muzicējām
ar dažādu priekšmetu palīdzību un
kustinājām priekšmetus bez roku
palīdzības. Protams, paspējām arī
paspēlēt aizraujošu datorspēli, kur
galvenie varoņi bija paši skolēni. Noskatījāmies ﬁlmu par neredzamajiem organismiem apkārt
mums, kas var negatīvi ietekmēt
mūsu organismu. Daži eksponāti
būtu noderīgi arī skolā. ZINOO
centrā laiks paskrēja nemanot, un
devāmies mājup - stāstīt par „ū”
vitamīna zināšanām. Papildus saņēmām dāvanas no „Daugavpils
ūdens” - ūdens pudelītes.
Esam iepazinuši visu ūdens ceļu
pilsētā un redzējuši arī cilvēku
nevīžības rezultātu kanalizācijas
attīrīšanas iekārtās. Esam vēlreiz
pārliecinājušies, ka katrs piliens ir
vērtība!
Paldies Latvijas Ūdensapgādes
un kanalizācijas uzņēmumu asociācijai par uzdāvināto mācību
vizīti „Daugavpils ūdens” un ZINOO centru. Paldies vecākiem un
skolas administrācijai par atbalstu!
Daiga Kušnire,
informātikas skolotāja

DĀVANA LATVIJAI – DVĒSELE, DARBS UN LAIKS
Tuvojoties Latvijas simtgades jubilejai, daudzas
organizācijas,
iestādes,
biedrības un vienkārši iedzīvotāji nāk klajā ar iniciatīvām, idejām un konkrētiem darbiem, ko velta
šim jubilejas datumam. Šīs
īpašās dāvanas ne vienmēr
ir saistītas ar ievērojamiem
finanšu līdzekļiem. Augstāk
ir vērtējams nevis tas, kam
iztērēts daudz naudas, bet
veikums, kurā ielikta cilvēka dvēsele, darbs un laiks.

Dienā, kad līdz mūsu valsts jubilejai atlikušas 50 dienas, Krāslavas pamatskolā svinīgi tika atklāts
stends „100 medaļas par godu
Latvijai”. Medaļas – roku darbs
no koka un citiem dabas materiāliem – izgatavotas projekta
„Mammadaba” ietvaros. Idejas
autores un projekta koordinatores
– skolotājas Jeļena Japiņa, Valentīna Geka un Lolita Dzalbe.
Dāvanu par godu valsts simtgadei – medaļas, kas izveidotas kā
Latvijas kontūras – 2.a, 6.a, 7.b
un 7.c kl. skolēni savu pedagogu
vadībā gatavoja gandrīz pusga-

da garumā. Bērni savāca dabas
materiālus, iepazinās ar dažādiem kokiem, kas aug Latvijā, to
īpatnībām un pielietojumu. Pēc
tam sākās cītīgs darbs radošajās
darbnīcās, kur skolēni izgrieza un
līmēja, fantazēja un prātoja, jutās
sarūgtināti, kad mazie pirkstiņi
negribēja paklausīt, un priecājās,
kad viss iecerētais īstenojās.
„Šīs simts medaļas ir nozīmīga dāvana, ko savām rokām esat
sagatavojuši Latvijas jubilejas
gadā,” uzsvēra stenda svinīgajā
atklāšanas pasākumā mācību ies-

tādes direktore Vija Konceviča.
„Bet tagad es aicinu jūs visus piepildīt ikvienu no 50 dienām, kas
atlikušas līdz jubilejai, ar savu
mīlestību un sirsnību pret cilvēkiem, kas dzīvo mūsu zemē, blakus jums. Tie var būt jūsu vecāki,
vecvecāki, draugi vai kaimiņi.”
Turpmāk jubilejas stends rotās
foajē Krāslavas pamatskolas pirmajā stāvā, un to varēs apskatīt ne
tikai skolas audzēkņi, bet arī viņu
vecāki un izglītības iestādes viesi.
Elvīra Škutāne,
autores foto

motorzāģi.
Pēc skolēnu domām, visaizraujošākā stacija bija „tilta būvēšana”, kur
no koka dēļiem bez naglu palīdzības,
visiem kopā sadarbojoties, jāuzbūvē
tilts, lai visa klase varētu tikt uz ﬁniša
staciju ar ugunskuru un pikniku.
Pieturvietās meža darbinieki iepazīstināja skolēnus arī ar savas profesijas īpatnībām un pievilcību.

Ekspedīcija bija ļoti labs izglītojošs pasākums visiem dalībniekiem.
Vienlaikus apguvām dabaszinību,
sociālo zinību un sporta mācību
priekšmeta tēmas, kā arī iepazinām
karjeras iespējas MEŽA NOZARĒ
un mācījāmies sadarboties komandā.
Par to sakām lielu paldies mūsu
reģiona LVM pārstāvjiem. Īpašs paldies projekta „Mammadaba” vēst-

niecības krustmātei meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājai Daigai
Ancānei.
Šī saulainā septembra diena bija
īsts piedzīvojums!
Skolēnu vārdā 6. klašu klases audzinātājas,
Jeļena Japiņa
un Ināra Grāve
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izglītība

„OLIMPISKĀ DIENA 2018”
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

21. septembrī Krāslavas pamatskolā tika organizēta „Olimpiskā
diena 2018”, kuras programmā
tika iesaistīti visi 1.-9. klašu skolēni, skolotāji, skolas administrācija, skolas darbinieki un skolēnu
vecāki. Šogad Latvijas Olimpiskā
diena tika rīkota par godu Starptautiskās Olimpiskās komitejas
dibināšanai ar devīzi Latvijā „Teniss vieno!”.
„Olimpiskās dienas 2018”
atklāšanā ar apsveikuma uzrunu mūsu skolēnus pagodināja
Krāslavas pamatskolas direktore
Vija Konceviča. Skolas priekšā
pacelt LOK karogu tika aicināti
mūsu labākie sportisti – Edvards
Kristens Silajānis, Līga Volka (7.c
klase) un Līva Māra Mukāne (7.a
klase). LOK „Olimpisko dienu”
rīko, apliecinot atbalstu Olimpiskajiem ideāliem, veselīgam
dzīvesveidam un Godīgas spēles
principiem sportā.
Visi Krāslavas pamatskolas skolēni piedalījās kopējā rīta vingrošanā, kura vienlaikus norisinājās
visās Latvijas „Olimpiskās dienas
2018” norises vietās. Rīta rosmes
mērķis ir dalībniekus pamodināt
un sagatavot turpmākās dienas
aktivitātēm, kā arī atgādināt par
pareizi veiktu rīta vingrošanu kā

ļoti svarīgu ikdienas sastāvdaļu.
Pasākumu turpināja sporta aktivitātes ar tenisa bumbām, kuras
tika organizētas Krāslavas pilsētas
stadionā. Krāslavas pilsētas tenisa
kortā skolēnus ar tenisa elementiem iepazīstināja sertiﬁcēts tenisa
treneris Aleksejs Abramovs, kā arī
skolēni paši izmēģināja tenisa pamatelementus.
1.-6. klašu skolēni tika iesaistīti
zīmējumu konkursā „Mana tenisa
zvaigzne”, un labākie trīs darbi
tika apbalvoti: 1. vieta – Gregors
Pauliņš (5.a), 2.vieta - Laura Putne (5.b), 3. vieta - Pjotrs Ignatovičs (1.b). Pamatskolas vecuma
katras klases skolēni iesaistījās
viktorīnā par tenisa noteikumiem
un izcili izpildīja uzdevumus, par
ko tika doti papildus punkti pie
stafešu kopvērtējuma rezultātiem.
Īpašu paldies jāsaka klašu audzinātājiem par aktīvu sadarbību
sporta pasākuma organizācijā, kā
arī par aktīvu dalību konkursos,
sporta aktivitātēs un sniegto izzinošu mācību darbību kustību aktivitāšu laikā.
„Olimpiskās dienas 2018” laiks
pagāja nemanot, un pienāca brīdis
svinīgai uzvarētāju apbalvošanai
un sporta svētku noslēguma ceremonijai. Katram „Olimpiskās

ĀBOLU DIŽTIRGUS

Rudenī svin ražas svētkus – Miķeļdienu, kas ļauj gūt priekšstatu par
dabas un darba nozīmi cilvēka dzīvē.
Šogad mūsu iestādē svētki tika rīkoti ar mērķi padziļināt bērnu zināšanas par Miķeļdienas tradīcijām, ar tām saistītajām rotaļām, dziesmām, dzejoļiem.
Bērnus apciemoja lielais un mazais Miķelītis, iesaistot visus jautrās
aktivitātēs.
Pēc tam Lielais Miķelis aicināja doties uz tirgu, kur varēja iegādāties visādus gardumus. Mazais Miķelis aicināja apskatīt latvju rakstu
zīmju izstādi, kuru mēs šogad veltījām Latvijas simtgadei.
Paldies skolotājām, vecākiem un bērniem par radošām idejām svētku
organizēšanā!
PII «Pienenīte» vadītājas vietniece metodiskajā darbā

dienas 2018” dalībniekam tika
pasniegts SOK 2018. gada sertiﬁkāts, uzvarētāji individuālajos
konkursos tika apbalvoti ar individuālām balvām, bet Krāslavas
pamatskola savā īpašumā ieguva
LOK kausu un vērtīgu sporta inventāru: tenisa raketes, bumbiņas un pārvietojamu tenisa tīklu.
Savukārt skolēni saņēma aktīvu
ﬁzisku slodzi un neaizmirstamus
brīžus, darbojoties ar savu klasi!
Paldies Krāslavas pamatskolas direktorei Vijai Koncevičai,
skolas administrācijai, Krāslavas
izglītības nodaļas vadītājas vietniecei Snežanai Petrovičai par
aktīvā un sportiskā dzīvesveida
popularizēšanu. Pateicība sertiﬁcētam tenisa trenerim Aleksejam
Abramovam par organizēto ievadstundu tenisā. Paldies visiem
skolotājiem un skolas darbiniekiem par sniegto atbalstu „Olimpiskās dienas 2018”organizēšanā,
skolēnu vecākiem, īpaši 7.a klases
skolēna Normunda vecākam Aivaram Andžānam par sadarbību un
atbalstu pasākuma laikā.
Natālija Raudive
un Laimonis Rukmanis,
Krāslavas pamatskolas
sporta skolotāji

EIROPAS
VALODU
DIENA
LIETUVĀ
Mēs, 11.c klases skolēni un skolotāja Anita Mateja, 26. septembrī
devāmies uz mūsu sadraudzības
skolu Lietuvā – Visaginas „Verdenes” ģimnāziju, lai piedalītos Eiropas Valodu dienā rīkotajā konferencē „Living in multicultural
community”. Tika apspriesta iegūtā pieredze, atrodoties multikulturālajā sabiedrībā, iespējamie izaicinājumi un ieguvumi, kā arī bija
iespēja komunicēt ar skolēniem
no citām Lietuvas un Latvijas
skolām, jo mēs kopā sadarbojāmies grupās. Noderīga informācija, draudzīga atmosfēra un angļu
valodas runāšanas prakse radīja
pozitīvu iespaidu par šo pasākumu. Paldies Visaginas „Verdenes”

VAI VIEGLI BŪT LĪDERIM?

25. septembrī Krāslavas pamatskolā norisinājās Jauniešu līderu forums,
kurā pulcējās aktīvākie jaunieši no visām Krāslavas novada skolām.
Kā kļūt par līderi? Kādu mērķi nepieciešams izvirzīt un kā to panākt? Kādas rakstura īpašības ir vajadzīgas, lai gūtu panākumus? Ar šiem un citiem
jautājumiem skolēniem palīdzēja tikt skaidrībā SIA „DK Projects” īpašniece un vadītāja, eksperte mērķu sasniegšanā Daina Kriviņa.
Foruma otrajā daļā par savu personīgo pieredzi ceļā uz panākumiem
pastāstīja Krāslavas Mākslas skolas direktors, vietējais keramiķis Valdis
Pauliņš un speciāliste lauku attīstības jautājumos, uzņēmēja, novada domes
deputāte Viktorija Lene.
Julianna Moisejenkova, Krāslavas novada jaunatnes lietu speciāliste:
„„Jauniešu līderu forums” ir Krāslavas pamatskolas skolēnu padomes projekts (projekta vadītāja Skaidrīte Gasperoviča), kas tika atbalstīts pašvaldības organizētā projektu konkursa ietvaros un ieguvis ﬁnansējumu 300
eiro apmērā. Forumā piedalījās devītklasnieki no dažādām novada skolām,
jauniešiem bija piedāvāta iespēja satikties ar saviem vienaudžiem no citām
skolām, noklausīties lekciju par personības izaugsmi, kā arī apspriest jautājumus, kas saistīti ar Krāslavas novadu. Foruma dalībnieki izteica savas
idejas par to, kādus projektus nākotnē varētu īstenot mūsu novadā.”

Devīto klašu skolēni ar interesi noklausījās Viktorijas Lenes un Valda Pauliņa dzīvesstāstus, jo viņiem bija savs, no citiem atšķirīgs, ceļš uz panākumiem, ko viņi ir sasnieguši.
V. Lene: „Atcerieties, ka savā dzīvē jūs nekam neko neesat parādā, izņemot sevi – to cilvēku, kas veido jūsu iekšējo pasauli, jo viņu nepieciešams
nepārtraukti attīstīt.”
Kopš tā laika, kad V. Pauliņš izgatavojis savu pirmo podu, pagāja jau 39
gadi. Meistars dalījās ar jauniešiem savā dzīvesziņā: „Kad cilvēks sāk peldēt, viņam ir svarīgi noturēties virs ūdens, tāpēc jācenšas savākt ap sevi pat
vismazākās saliņas. Vienu, otru, trešo... Un, lūk, ar laiku ap cilvēku izveidojas jau vesels plosts!”
Par dažiem jautājumiem, ko uzdeva foruma dalībnieki, viesiem nācās
aizdomāties. Vai viegli būt līderim? V. Lene atzinās, ka atpazīstamība rada
daudz neērtību. V. Pauliņš norādīja, ka līderim vienmēr „jāturas noteiktā līmenī”, bet tajā pašā laikā jāprot runāt ar dažāda sociālā statusa cilvēkiem
viņu valodā. Viesi dalījās ar savu veiksmes formulu. „Panākumu atslēga ir
darbs,” uzskata Viktorija. „Panākumu ķīla - mērķi un to sasniegšanas ceļš,”
ir pārliecināts Valdis.
Pēc Valda Pauliņa domām, mūsdienu jauniešiem trūkst apņēmības un
atbildības. Savukārt Viktorija Lene atzina, ka tagadējiem pusaudžiem ļoti
traucē viņu pārmērīgā aizraušanās ar viedierīcēm.
Tikšanās noslēgumā viesi izteica devītklasniekiem savus novēlējumus.
V. Lene: „Ja jūs neplānojat studēt augstskolā, tad nekādā gadījumā neejiet
uz vidusskolu, izvēlieties profesionālo izglītību!”
Valdis Pauliņš šim viedoklim piekrita.
Elvīra Škutāne, autores foto

ģimnāzijai par aicinājumu piedalīties un mūsu skolas administrācijai - par sagādāto transportu!

Ieva Ivonna Skerškāne,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11.c klase
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KRĀSLAVIETIS LABO PERSONĪGO REKORDU

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI

Septembra vidū ir sācies
rudens-ziemas
semestris
„Senioru skolā”, kurā tiek
organizētas un īstenotas
neformālās izglītības nodarbības vecāka gadagājuma cilvēkiem. Tagad
astoņus mēnešus seniori
satiksies katru ceturtdienu
(izņēmuma kārtā arī citās
nedēļas dienās), lai lietderīgi pavadītu laiku un iemācītos kaut ko jaunu. Pirmajā
mācību nedēļā notika trīs
pasākumi, par kuriem ir
vērts pastāstīt „KV” lasītā- rammas „SOS proﬁlakse” otrajā „Jaunķemeri” ergoterapeiti Sabīni
jiem.
daļā seniori mācījās gatavot vese- Mikulāni. Jaunā speciāliste aizPirmo reizi Krāslavas novadā
norisinājās „Sirds un asinsvadu
un onkoloģisko slimību proﬁlakses dienas” ar nosaukumu „SOS
proﬁlakse”. Lai īstenotu šo pasākumu, tika izveidota profesionāļu
komanda, kurā darbojas pieredzējusī ģimenes ārste Marina Procevska un ﬁzioterapeite Ilga Onzule.
Organizatorisko un administratīvo darbu veic biedrība „Sociālās
attīstības aģentūra „Pieci airi””.
Visas aktivitātes tiek īstenotas sadarbībā ar Krāslavas novada domi
ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097
„Pasākumi veselības uzlabošanai
un slimību proﬁlaksei vietējiem
iedzīvotājiem Krāslavas novadā”
ietvaros.
Pagājušajā nedēļā tika īstenoti
divi proﬁlaktiski informatīvie pasākumi „SOS proﬁlakse”, kuros
kā skatītāji un aktīvie dalībnieki
iesaistījās „Senioru skolas” studenti. Viņiem tika piedāvāta iespēja uzzināt par iespējām samazināt
sirds un asinsvadu un onkoloģisko
slimību risku, par dažādām proﬁlaktiskajām pārbaudēm, ko nodrošina valsts veselības aprūpes sistēmas pakalpojumi, kā arī uzdot
jautājumus speciālistiem. Prog-

līgus un garšīgus dārzeņu ēdienus,
kas var dažādot ikdienas uzturu.
Pasākuma ietvaros bija organizētas arī ﬁziskās aktivitātes – vingrinājumi ar speciālo rehabilitācijas
aprīkojumu ﬁzioterapeita vadībā.
„Sirds un asinsvadu un onkoloģisko slimību proﬁlakses dienu”
pasākumi tika īstenoti veiksmīgi
un sekmēja senioru veselības uzlabošanu.
Biedrība „Sociālās attīstības
aģentūra „Pieci airi”” turpina lekciju un nodarbību ciklu „Senioru
skola. Garīgā veselība senioriem”,
kas veicina psihisku saslimšanu
proﬁlaksi. Šī nodarbību cikla ietvaros senioriem sniegs informāciju par stresu, depresiju, demenci, miega traucējumiem un citām
tēmām. Lielāko nodarbību daļu
tāpat kā pērn vadīs psihologs un
psihoterapeits Raimonds Lazda,
uzstāsies arī citi ārsti un speciālisti, kas pastāstīs, kādam jābūt dzīvesveidam, lai saglabātu garīgo
veselību vecumdienās.
Sestdien, 22. septembrī, norisinājās cikla „Senioru skola. Garīgā
veselība senioriem” pirmā nodarbība jaunajā sezonā - tikšanās
ar kūrorta rehabilitācijas centra

rautīgi stāstīja senioriem par vides
un mājokļa pielāgošanu ﬁziskai
labsajūtai un par stresa samazināšanas metodēm, atgādināja par nepieciešamību izvairīties no pārslodzes, palīdzēja apgūt relaksācijas
paņēmienus. Pateicamies Sabīnei
par šo iedvesmojošo tikšanos!
„Senioru skolas” darbs tiek atspoguļots preses izdevumos, un
tas veicina vecāka gadagājuma
cilvēku neformālās izglītības popularizēšanu. Fotoreportāža par
„Senioru skolas” pirmo nodarbību jaunajā sezonā tika publicēta
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”. Laikraksts „Latvijas
Avīze” piedāvāja lasītājiem interviju ar vienu no „Senioru skolas”
dibinātājiem - Raimondu Lazdu.
Bez šaubām, neformālās izglītības
pakalpojumi senioriem Krāslavā
kļūst arvien populārāki un pieprasītāki. Senioru sociālās, garīgās
un ﬁziskās aktivitātes veicina visas sabiedrības dzīves kvalitātes
uzlabošanu. Arī šogad „Senioru
skolas” lekcijas un praktiskās nodarbības notiek Krāslavas novada
Centrālajā bibliotēkā katru ceturtdienu plkst.15.00.
Tatjana Azamatova

KRĀSLAVAS PENSIONĀRU
AKTIVITĀTES

Pilsētas senioru biedrība, sagaidot Vispasaules veco laužu dienu,
atskatās uz paveikto. Aktīvi darbojās Eiropas deju kopa „Mežrozīte”, kas piedalījās koncertos
Ilūkstē, Rēzeknē, Andrupenē,
Indrā. Vasaras vidū deju kopa ar
panākumiem piedalījās Latvijas
četru novadu lielkoncertā Olainē,
kas tika veltīts Latvijas simtgadei.
Prasmīgu dejas soli seniori rādīja
arī uz Krāslavas estrādes Vispasaules latviešu ģimeņu 3x3 saietā,
kas šovasar norisa mūsu pilsētā.
Ansambļa „Varavīksne” dalībnieces ar savām skanīgajām
balsīm uzstājās veco laužu pansionātā, Piedrujā un Krāslavas
Baltkrievu kultūras biedrības
„Vjasjolka” jubilejas koncertā.
Krāslavas senioru biedrība nodibināja sakarus ar Norvēģijas

senioriem. Pirmā tikšanās notika
augustā.
Katru gadu biedrība organizē
ekskursijas. Šogad 37 dalībnieki
pateicīgi Krāslavas novada domei
par sniegto atbalstu ekskursijas
sarīkošanai uz Jaundomes muižas
Vides izglītības centru un ekspozīciju zāli. Gida pavadībā bija iespēja apskatīt vienu no lielākajām
saldūdens zivju mulāžu kolekcijām Latvijā, kā arī putnu izbāzeņus un citus eksponātus.
Aizbraucām arī ekskursijā uz
vecāko sinagogu Latvijā un Baltijas valstīs - Ludzas Lielo sinagogu, kuru tālajā 1934. gadā apmeklēja tā laika Latvijas prezidents
Kārlis Ulmanis. Ludzas sinagogā
uzzinājām par tās vēstures traģiskajiem faktiem.
Malnavā mūs sirsnīgi uzņē-

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

ma Rita Lučāne, kuras pavadībā
devāmies pastaigā pa Malnavas
muižas parku. Katru ekskursantu
ieinteresēja viņas saistošais stāsts.
Krāslavas senioru vokālais ansamblis „Rudzutaka” piedalījās
senioru Sadziedāšanās svētkos
bijušā Latvijas prezidenta Kārļa
Ulmaņa dzimtajā sētā - piemiņas
muzejā „Pikšas”, Dobeles novadā.
Liels paldies visām senioru kolektīvu vadītājām - Aloizai Andžānei, Tatjanai Vagalei, Antoņinai Tučai, kuras ļoti atbildīgi
sagatavoja savus kolektīvus dalībai Latgales senioru Dižkoncertā
Riebiņos, kas notika šovasar augustā.
Valentīna Kokina,
pensionāru biedrības
valdes locekle
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29. septembrī norisinājās tradicionālais „Latgales Kauss” - Rēzeknes
pilsētas atklātais čempionāts spiešanā guļus bez ekipējuma. Uz Latgales
posmu Latvijas kausā spiešanā guļus ieradās 82 sportisti no 8 komandām. Sacensības organizēja Latvijas Pauerliftinga federācija.
No mūsu pilsētas sacensībās startēja tikai viens sportists - Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 9. klases audzēknis Aivis Plociņš, kurš jauniešu grupā
(vecums līdz 18 gadiem, svars līdz 74 kg) uzspieda 140 kg un izcīnīja 1.
vietu. Pēc Vilksa koeﬁcienta (W), ņemot vērā sportista personīgā svara
attiecību pret uzspiestajiem kilogramiem uz svaru stieņa, tika noteikti
labākie atlēti. Absolūti labākais jaunietis šajās sacensībās arī ir Aivis
Plociņš, kurš uzspieda 140 kg, W punkti – 102,83.
Sportista tēvs Ilmārs Plociņš pastāstīja, ka „Latgales Kausa” sacensībās Aivim izdevās krietni uzlabot personīgo rekordu – iepriekšējam
rezultātam viņš klāt pielika 10 kilogramus!
Sacensību rezultātus un spēcīgākos sportistus katrā svara kategorijā
var apskatīt, apmeklējot tīmekļvietni www.powerliftings.lv.
Juris Roga,
Ilmāra Plociņa foto

SKOLĒNU SPARTAKIĀDE IR SĀKUSIES!

18. septembrī ar futbola sacensībām sākās Krāslavas un Dagdas novada skolēnu spartakiāde.
2003.-2004. g. dzimušo zēnu vidū skolēnu spartakiādē piedalījās četras komandas, kuras pārstāvēja Krāslavas pamatskolu, Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju un Dagdas vidusskolu.
Pārliecinošu uzvaru izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni, viņi
savos vārtos ielaida tikai vienu bumbu. Otrajā vietā – Krāslavas pamatskolas komanda, trešo vietu ieguva Dagdas vidusskolas skolēni.
Vidusskolu grupā (1999.-2002.g.dzim.) futbola sacensībās piedalījās trīs komandas, pilsētas vidusskolu komandām konkurenci sastādīja
Rīgas Valsts tehnikuma studenti. Par uzvaru cīnījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandu,
izvērtējot iesistu bumbu starpību vārtos, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas futbolisti varēja svinēt uzvaru. Trešo vietu ieguva Rīgas Valsts
tehnikuma komanda.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

sludinājumi
 Ja tevi interesē PELDĒŠANA kā sporta veids, aktīvs dzīves
ritms, sacensību gars un vēlēšanās
uzvarēt, esi 6-7 gadus vecs, tad lai
tavi vecāki droši zvana Ilūkstes
novada sporta skolas sertiﬁcētam
„C” kategorijas peldēšanas sporta
trenerim pa tālr.: 26355115. Nodarbības plānots savienot Krāslavas un Ilūkstes peldbaseinos.
 Vēlos īrēt garāžu Krāslavā,
Lakstīgalu ielā. T. 25742911.
 Pārdodu datora komplektu labā
stāvoklī, leti. T.25656814.
 Pērk sēnes - zemestaukus. Izīrē
garāžu, pārdodu paklāju (4х2м,
dabīgs, ražots Baltkrievijā), tepiķi
(3,5x1.5m). T. 26046404.
 Pārdodu lietotus: TV (plazma)
virtuvei, mājas kinozāli, elektrisko kamīnu ar apdari (var bez),
dušas kabīni, tualetes podu, durvis
vannas istabai, starpistabu durvis,
ieejas durvis (koka, dubultās),
koka logu lodžijai (103. sērija),
iebūvējamo skapi - par ļoti zemām
cenām. T. 29678447.
 Izgatavojam kvalitatīvas mēbeles (koks, DSP, lamināts) pēc
pasūtītāja rasējumiem. Izbraucam
pie klienta (mērīšana, uzstādīšana). T. 29517757.
 Pārdod sausus dēļus, zāģmateriālus, terases dēļus. T. 29517757.
 Pārdodu „Golf” 4 1.9 sdi, 1998.
g., TA 07.2019. Т. 20333462.
 Pārdod klavieres „Rīga”. T.
29139150.
 Pārdod vasarnīcu pie Zirga ezera. Т.29479591.
 Meklē darbu (kapu kopšana)
Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911.
 Pārdod 1-istabu dzīvokli Krāsla-
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vā (4. stāvs, 103. sērija), daļēji - ar
mēbelēm. T. 27146620.
 Pārdod lietotus: preses sulu spiedi
(āboliem), televizoru „LG”, zirgu arklu, ecēšas. T. 22352311.
 Sieviete meklē darbu Krāslavā
(slimu un vecu cilvēku aprūpe), ir
darba pieredze. T. 27837608.
 Veicam kravu pārvadājumus, kravas automašīna ar masu līdz 2 tonnām, ar ērtu iekraušanu un ar paceļamo virsbūvi. T. 22358469.
 Pērk senlaiku ratu riteņus, augstums 85 cm – 1,30 m. T. 22433510.
 Pārdod velosipēdu, lietotas elektroērģeles, mēbeles un sadzīves tehniku no Vācijas. T. 22053960.
 Iepērkam krāsaino metālu lūžņus.
Pieņemamas cenas, savlaicīga apmaksa, Indras iela 28a. T. 26063346.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās daļas remonts.T.29413904.

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