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PIEDOMĀJIET PAR SAVU BĒRNU DROŠĪBU SKEITPARKĀ!

Šodien Krāslavas pilsētas blīvi
apdzīvotā mikrorajonā oficiāli tiks
atklāts jaunais skeitparks, kas uzbūvēts savulaik demontētas daudzstāvu mājas vietā Artilērijas ielā 3.

Skeitparka noteikumi paredz, ka katrs
skeitparka apmeklētājs vai viņa vecāks/aizbildnis uzņemas pilnu atbildību, izvēloties
atbilstošu sporta inventāru un skeitparka
elementu, kas atbilst apmeklētāja sagatavotības līmenim, kā arī atbildību par savu
un/vai bērna veselību. Skeitparku izmanto
ar skeitbordu, skrituļslidām, BMX velosipēdu, MTB (kalnu velosipēds) velosipēdu,
skuteri. Aizliegts lietot skeitparku nepiemērotos laika apstākļos, kā arī ar neatbilstošiem braucamrīkiem; sēdēt un drūzmēties
uz konstrukcijām; traucēt citiem skeitparka
apmeklētājiem; atstāt somas, apģērbu vai
citus priekšmetus uz skeitparka konstrukcijām. Jāievēro, ka skeitparka sporta veidi
ir saistīti ar paaugstinātu risku, tālab personām, kas jaunākas par 18 gadiem obligāti

jāizmanto aizsargķivere. Pirms braukšanas
uzsākšanas jāizvērtē situācija, lai izvairītos
no sadursmes. Pirms došanās skeitparkā jāizvērtē konstrukciju sarežģītība. Nelaimes
gadījumā jāzvana 113.
„Nekādā gadījumā nedrīkst lietot skeitparku nepiemērotos laika apstākļos - lietū, stiprā vējā, apledojuma laikā u.tml.,” uzsvēra
Krāslavas Sporta skolas direktors un BMX
treneris Artis Upenieks, kurš dalās savā redzējumā par skeitparka drošu izmantošanu.
„Skeitparkā obligāti jālieto aizsargķivere, es
ieteiktu to izmantot jebkurā vecumā, ne tikai
personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Cilvēki dažkārt nenovērtē ķiveres lomu drošībā. Piemēram, skrituļslidotāji visbiežāk krīt
uz muguras, ja nav ķivere, tādā kritienā var
pat gūt galvaskausa lūzumu.
Skeitparkā nekādā gadījumā nedrīkst
izmantot motorizētus braucamrīkus, kam
piemīt lielāka jauda un ātrums par citiem.
Šādi braucēji var gan sevi traumēt, gan ļoti
nopietni apdraud citus skeitparka lietotājus,
kā arī bojā inventāru. Starp citu, ja atklājat,

KRĀSLAVAS
SPORTA SKOLAI
JAUNS DIREKTORS

Novada domes ārkārtas sēdē tika apstiprināts
jaunais Krāslavas Sporta skolas direktors Artis
Upenieks, kuru apstiprināšanai virzīja konkursa
komisija. No četru pretendentu loka pirmajā kārtā tika izvēlēti divi. Pēc otrās kārtas rezultātiem
komisijas izvēlētais kandidāts tika saskaņots ar
IZM. Vēlam veiksmi un panākumus!

ES LATVIJĀ.
ES PIEDRUJĀ.
ES EIROPĀ.
Septembrī Piedrujas pagasta bibliotēkā ir aplūkojama
fotoizstāde „Es Latvijā. Es
Piedrujā. Es Eiropā”, kuras
autore ir Edīte Lukša - aktīva
un talantīga pagasta iedzīvotāja.

Edītes raksturs neļauj viņai nosēdēt
ilgstoši vienā vietā, tādēļ viņa regulāri dodas dažāda veida ceļojumos –
sākot ar dzimtā pagasta izpēti (vienmēr var atrast ko jaunu vai ieraudzīt
jaunās krāsās), beidzot ar ceļojumiem
uz svešām, eksotiskām zemēm. Visur
Edītei līdzi ir arī viņas uzticamais
fotoaparāts, lai varētu tvert katras
vietas unikālo sajūtu vai kolekcionēt
neatkārtojamus dzīves mirkļus.
Nenoliedzami viņai arī lieliski izdodas ﬁksēt krāšņo un vienreizējo,
radīt stāstus un sajūtas ar savām fotogrāﬁjām.
Jeļena Račicka

Jura Rogas foto

ka skeitparkā kāda konstrukcija ir bojāta,
nekādā gadījumā to neizmantojiet!”
Prasība neatstāt somas, apģērbu vai citus
priekšmetus uz skeitparka konstrukcijām
ir aktuāla, jo braucējs jau nevar paredzēt,
kas un ko pēkšņi nometīs viņam ceļā. Skrituļslidām, skeitbordam, skūterim riteņi ir
maza diametra, pietiek ar vieglu jaku ceļā,
lai braucējs kristu un traumētos. Jāievēro
vienkāršs likums - nekā lieka.
Pēc Arta domām, skūteris ir vienkāršākais
braucamrīks, ar kuru iegūt pirmās prasmes
skeitparka izmantošanā. Lai vai kādu braucamrīku izvēlaties, jālieto ne tikai ķivere,
bet vēlami arī elkoņu sargi, ceļu sargi un
cimdi, sevišķi - velosipēdistiem. Velosipēdisti un skuteru lietotāji bieži gūst plaukstu,
ceļu un elkoņu nobrāzumus, no kuriem var
izvairīties, iegādājoties aizsargelementus.
Jāizvēlas atbilstoša izmēra ekipējumu, piemēram, ja ķivere būs par lielu, tā kādā brīdī,
noslīdēs uz acīm un no traumas neizbēgt.
Skeitparku vienlaikus var izmantot dažāda vecuma un prasmju līmeņa braucēji. Ne

velti noteikumos ir prasība izvērtēt konstrukciju sarežģītību. Bērni domā, ka spēj
pārvarēt jebkuru konstrukciju, bet realitāte
nereti ir citāda. Mazam bērnam, nepieredzējušam braucējam nevajadzētu uzreiz
mēģināt spēkus uz sarežģītākām konstrukcijām, jāizvēlas mazākas un vienkāršākas.
Tādejādi sadalās braucēju plūsmas, lai
stiprāko un vājāko braucēju trajektorijas
nesaiet vienkopus. Ja cilvēku ir ļoti daudz,
trajektorijām jāpievērš īpaša uzmanība, jādomā daži soļi uz priekšu, bet dažās situācijās būs drošāk nogaidīt.
A. Upenieks: „Manuprāt, bērniem līdz 14
gadu vecumam skeitparku vajadzētu izmantot tikai klātesot kādam no vecākiem. Kaut
gan noteikumos tas netiek prasīts, es aicinu
īpaši piedomāt par savu bērnu drošību un
veselību, ja viņi ir gados ļoti jauni. Tai paša
laikā nevienu negribu baidīt – skeitparka
sporta veidi ir saistīti ar paaugstinātu risku,
bet to lietot ir droši, ja ievēro noteikumus
un nepārvērtē savas spējas.”
Juris Roga, autora foto

NOSKAIDROTI LABĀKIE
2019. GADA PIENA PRODUKTI

Šā gada 4. septembrī izstādē ,,Riga Food 2019” tika paziņoti un apbalvoti Latvijā ražoto
augstas kvalitātes piena produktu konkursa uzvarētāji, informē kooperatīvā sabiedrība
,,Latvijas Piensaimnieku centrālā savienība” (LPCS). Apbalvoto uzņēmumu vidū ir daudzi Latvijā pazīstami pārtikas produktu ražotāji.
Sviesta grupā 3. vietu un ,,Riga Food 2019” bronzas medaļu saņēma AS ,,Krāslavas
piens” ražotais skābkrējuma sviests, 82,5% (meistars Ainārs Vecelis). Apsveicam!
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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2019. gada 3. septembrī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 5 administratīvo pārkāpumu lietas:

par atkritumu izgāšanu neparedzētās vietās personai tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu personai tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;
par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināšanu,
piegružošanu, piesārņošanu vai aizsprostošanu, kā arī ceļu satiksmes
organizācijas tehnisko līdzekļu bojāšanu vai iznīcināšanu personai tika
uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
par maznozīmīga miesas bojājuma, kas izraisījis īslaicīgas sekas, bet
nav izraisījis veselības traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu,
tīšu nodarīšan nepilngadīgai personai piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis – uzlikts par pienākumu ierasties uz konsultāciju pie
psihiatra viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas;
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu personai tika izteikts brīdinājums.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2019. gada 1. oktobrī
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

NVA AICINA DARBA DEVĒJUS
LĪDZ 23. SEPTEMBRIM
PIETEIKTIES VAJADZĪGO
DARBINIEKU APMĀCĪBAI
Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) līdz šī gada 23. septembrim
pieņem darba devēju pieteikumus
vajadzīgo darbinieku apmācībai
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumā „Apmācība pie

darba devēja”. Tā ir iespēja darba
devējiem saņemt dotāciju, lai sagatavotu vajadzīgos speciālistus,
izvēloties un apmācot NVA reģistrētos bezdarbniekus uzņēmuma
vidē.
Praktisko apmācību ir iespējams

LAUKSAIMNIEKIEM PIEEJAMA
MOBILĀ APLIKĀCIJA

Turpmāk svarīga informācija
lauksaimniekam,
mežsaimniekiem un zivsaimniekiem būs pieejama līdzi tālrunī, jo Lauku atbalsta dienests ir sagatavojis ērtu
rīku – mobilo aplikāciju. Aplikāciju var izmantot visi tie dienesta
klienti, kuri izmanto Elektronisko
pieteikšanās sistēmu.
Mobilā aplikācija ir pieejama
gan Android gan iOS viedierīcēm
bez maksas.
Mobilā aplikācija nodrošina ātrāku un vienkāršāku komunikāciju starp dienestu un tā klientiem.
Rezultātā lauksaimnieki informāciju saņem ātrāk, spēj ātrāk reaģēt

dažādās problēmsituācijās un par
to informēt dienestu.
Mobilajā aplikācijā klientiem
būs iespēja apskatīt, piemēram,
svarīgāko notikumu kalendāru,
saņemtos maksājumus, pieejamās
bezakcīzes dīzeļdegvielas apjomu, saņemtās vēstules no LAD,
informāciju par gaidāmajām kontrolēm saimniecības un to rezultātiem, kā arī ērti nofotografēt laukus, īstenoto investīciju projektu
rezultātus un atsūtīt informāciju
dienestam.
Lauku atbalsta dienests, rūpējoties par klientiem, vēlas nodrošināt pēc iespējas vienkāršāku un

ērtāku visu pakalpojumu un informācijas pieejamību, tāpēc mobilā aplikācija lauksaimniekiem ir
mērķtiecīgs nākamais solis mūsdienīgo rīku ieviešanā dienestā.
Turpmākajā laikā mobilā aplikācija tiks papildināta ar citām
jaunām funkcionalitātēm. Piemēram, aplikācijā būs informāciju
par citu zemkopības resora iestāžu veiktajām pārbaudēm saimniecībā.
Informāciju sagatavoja:
Kristīne Ilgaža,
LAD Sabiedrisko attiecību
daļas vadītāja

organizēt profesionālās kompetences apgūšanai, kas atbilst pirmā,
otrā vai trešā profesionālās kvaliﬁkācijas līmeņa profesionālajai
kompetencei. Praktisko apmācību
neorganizē nekvaliﬁcētos un mazkvaliﬁcētos darbos.
Praktiskās apmācības īstenošanai var pieteikties komersanti,
pašnodarbinātās personas, kā arī
biedrības vai nodibinājumi, izņemot politiskās partijas, ārstniecības
iestādes un izglītības iestādes. Lai
saņemtu atbalstu praktiskajai apmācībai, darba devējam ir jāpiedāvā nodarbinātība no jauna izveidotā darba vietā vai darba vietai jābūt
vakantai vismaz četrus mēnešus
pirms praktiskās apmācības uz-

sākšanas. Savukārt pēc praktiskās
apmācības pabeigšanas darba devējam ir jānodrošina bezdarbniekam iespēja vismaz trīs mēnešus
turpināt darba tiesiskās attiecības.
Kā darba devēji var pieteikties?
1.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma,
kas atrodama NVA mājaslapā un
jāpievieno prasītā informācija.
2.solis
Aizpildīts pieteikums jāiesniedz
vai jānosūta pa pastu tai NVA ﬁliālei, kuras apkalpošanas teritorijā
plānota praktiskā apmācība. Visu
NVA ﬁliāļu kontaktinformācija
pieejama NVA mājaslapā.
NVA ﬁliāle līdz šī gada 23. septembrim pieņems darba devēja pie-

teikumu un pēcāk organizēs Aktīvo
nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisijas sēdi, kurā pieteikums tiks izskatīts un pieņemts
lēmums apstiprināt vai atteikt darba devējam praktiskās apmācības
īstenošanu. Par komisijas lēmumu
NVA ﬁliāle informēs darba devēju
un, ja lēmums būs pozitīvs, aicinās
piedalīties bezdarbnieku atlasē apmācībai un slēgt līgumu par praktiskās apmācības īstenošanu.
Detalizētāka informācija par
ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” pasākumu „Apmācība pie darba devēja”, tā nosacījumiem un līdzﬁnansējumu
izlasāma NVA interneta vietnes
sadaļā „Darba devējiem”.

LPR IZSLUDINA PROJEKTU KONKURSU
REMIGRANTIEM
BIZNESA IDEJAS ĪSTENOŠANAI LATGALĒ
No 2. septembra līdz 4. oktobrim
remigrantiem ir iespēja pieteikties
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas (VARAM) un
Latgales plānošanas reģiona organizētajā konkursā, lai pretendētu
uz grantu - atbalstu saimnieciskās
darbības īstenošanai, attīstībai vai
uzsākšanai.
Konkurss tiek organizēts jau otro
gadu pēc kārtas, lai sniegtu atbalstu
(grantu veidā) remigrantiem saimnieciskās darbības uzsākšanai un īstenošanai. Atbalsts ir īpaši nozīmīgs
tiem cilvēkiem, kuri atgriežas Latvijā no ilgstošas prombūtnes un vēlas
uzsākt savu saimniecisko darbību, jo
tiem ir mazāk iespēju pretendēt un
saņemt atbalstu no citām valstī paredzētām atbalsta programmām.
Finansējuma apmērs vienam projektam ir līdz 10 000 EUR, taču,
lai to saņemtu, nepieciešams arī remigranta personiskais ieguldījums
saimnieciskās darbības īstenošanā
vai uzsākšanā, proti, jānodrošina
piesaistītās investīcijas, kā arī trīs
gadu periodā pēc projekta uzsākšanas jāveic iedzīvotāju ienākuma
nodokļa (IIN) un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu
(VSAOI) maksājumi. Minimālais
piesaistīto investīciju apmērs ir
50% apmērā no projekta iesniegumā pieprasītā atbalsta ﬁnansējuma.

Piemēram, remigrācijas atbalsta
pasākuma dalībnieks pieprasa 10
000 EUR, projekts ir jānodrošina ar
piesaistītājām investīcijām vismaz
50% apmērā no 10 000 EUR, t.i.,
vismaz 5 000 EUR.
Konkursam kvaliﬁcējas tie remigranti un potenciālie remigranti,
kas ārvalstīs dzīvojuši vismaz trīs
gadus un savu uzturēšanās adresi
ārvalstīs ﬁksējuši Iedzīvotāju reģistrā.
Pērn kopējais interesentu skaits
par ﬁnansiālu atbalstu saimnieciskās darbības uzsākšanai vai
attīstībai visos piecos plānošanas
reģionos pārsniedza 170. Pavisam
tika iesniegti 17 projektu iesniegumi, savukārt atbalstīti tika deviņi
projektu iesniegumi. Lielā starpība
starp sākotnējo projektu interesi un
iesniegto projektu skaitu 2018. gadā
bija saistāma ar atbalsta pretendentu
neatbilstību vienam no pamatkritērijiem – lielākā daļa no pretendentiem, lai arī ilgstoši jau dzīvo ārvalstīs, nebija „izdeklarējušies” no
Latvijas.
Konkurss tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2018.
gada 7. augusta noteikumiem Nr.
496 „Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un
ﬁnansēšanas kārtība”.
Pieteikumus Latgales plānošanas

reģionā var iesniegt no 2019. gada
2. septembra līdz 2019. gada 4. oktobrim plkst. 16.00 (ieskaitot):
klātienē Latgales plānošanas reģiona Daugavpils birojā Saules ielā
15, Daugavpilī, darba dienās no
plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00;
nosūtot pa pastu (ierakstītā vēstulē) uz adresi Saules iela 15,
Daugavpils, LV-5401 (nodrošinot
pieteikuma saņemšanu līdz norādītajam projektu iesniegšanas beigu
termiņam);
nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@lpr.gov.lv (noformētu
elektroniskā dokumenta veidā).
Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var lejuplādēt šeit !
Jautājumus par projekta iesniegšanu var sūtīt uz e-pastu pasts@
lpr.gov.lv vai zvanot pa tālruni
65423801.
„Atgriešanās grantu” konkurss
tiek rīkots Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) prioritārā pasākuma
2019.-2021. gadam „Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta
pasākums remigrācijas veicināšanai
„Reģionālās remigrācijas koordinators”) ietvaros.
MK noteikumi Nr. 496 „Remigrācijas atbalsta pasākuma īstenošanas, novērtēšanas un ﬁnansēšanas
kārtība”.

AICINA
PIETEIKTIES
KRĀSLAVAS
NOVADA
PAŠVALDĪBAS
STIPENDIJAI
Krāslavas novada pašvaldība aicina studentus pieteikties pašvaldības stipendijai
2019./2020. mācību gadam.
Stipendija tiks piešķirta pašvaldības budžetā paredzēto
līdzekļu ietvaros vienam studentam, kurš studē rezidentūra ārsta-neirologa specialitātē.

Stipendijas piešķiršanas kārtību
nosaka ar Krāslavas novada domes
24.11.2016. lēmumu apstiprināta
„Kārtība, kādā Krāslavas novada
pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā”. Pieteikuma veidlapa atrodama
iepriekš minētās kārtības pielikumā.
Pieteikums līdz 2019. gada 30. septembrim jāiesniedz Krāslavas novada domes 3. kabinetā, Rīgas ielā 51,
Krāslavā. Dokumenti tiks pieņemti
darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 800 līdz
1200 un no plkst.1300 līdz 1715,
piektdien no 800 līdz 1300) vai tos
var iesniegt atsūtot pa pastu uz adresi: Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas
novads, LV-5601.
„Kārtība, kādā Krāslavas novada
pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā” ir
atrodama Krāslavas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.kraslava.lv
sadaļā „Pašvaldība” – „Normatīvie
akti”

IZSLUDINA
KONKURSU
MEŽSAIMNIECISKO
DARBU VEIKŠANAI
Lai nodrošinātu savlaicīgu un
kvalitatīvu mežu kopšanu un atjaunošanu, akciju sabiedrība „Latvijas
valsts meži” (LVM) izsludinājusi
atklātu konkursu meža stādīšanas,
jaunaudžu kopšanas, agrotehniskās
kopšanas un atjaunoto platību aizsardzības darbu veikšanai 2020.–
2024. gadam. Konkursā aicināti piedalīties darbu veicēji ar mežkopības
darbu pieredzi vai bez tās. Piedāvājumi jāiesniedz elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) līdz 11. oktobra
plkst.12.
Potenciālie darba veicēji aicināti
pieteikties vienam vai vairākiem
mežsaimnieciskajiem
darbiem:
meža stādīšanai (19 960 ha), atjaunoto meža platību papildināšanai
(2 869 ha), atjaunoto meža platību
agrotehniskajai kopšanai (52 084
ha), jaunaudžu kopšanai (49 942
ha), atjaunoto meža platību aizsardzībai (32 155 ha) un jauno kociņu
stumbru aizsardzībai (9 865 ha).
Līgumus ar konkursa uzvarētājiem
LVM slēgs uz vienu, trim vai pieciem gadiem. Darba vietas plānotas
66 meža iecirkņos visos Latvijas
reģionos.
Papildu informācija:
Gita Sauka,
sabiedrisko attiecību konsultante,
tālr. 28326828,
e-pasts:
gita.sauka@onecom-latvia.com
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darbi, notikumi, cilvēki

„TELEFONKRĀPNIEKU
FENOMENS”:
IEDZĪVOTĀJI ZAUDĒJUŠI
VISMAZ 460 000 EIRO

PROJEKTA ĪSTENOŠANĀ LABUMA GUVĒJI IR BĒRNI UN JAUNIEŠI

Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) Kibernoziegumu apkarošanas nodaļa atkārtoti vērš sabiedrības uzmanību joprojām
īpaši aktuālam interneta krāpšanas veidam - investīciju ieguldīšanai apšaubāmās virtuālās interneta
platformās. Apkopojot Valsts policijas rīcībā esošo
informāciju, konstatēts, ka šo neuzticamo virtuālo
platformu darbību rezultātā, personas, kuras vērsušās policijā kopumā zaudējušas vairāk nekā 460 000
eiro. Jāatzīmē, ka, ņemot vērā krāpnieku aktivitāti,
nodarītā kaitējuma apmērs var būt arī daudz lielāks.
2019. gada laikā ENAP Kibernoziegumu apkarošanas nodaļā saņemti vairāk nekā 15 personu
iesniegumi un paziņojumi no ārvalstu tiesībaizsardzības iestādēm konkrētā fenomena kontekstā. Par
šiem piedāvājumiem iedzīvotāji saņēma telefona
zvanus no nezināmām personām, kuras sevi iepazīstina kā „ﬁnanšu speciālistus” un krievu valodā
piedāvā palīdzību visā procesā, lai uzsāktu investīcijas interneta platformā.
Policija aicina iedzīvotājus būt piesardzīgiem,
saņemot telefona zvanus no nezināmām personām, kuras sevi iepazīstina kā dažādu uzņēmumu
ﬁnanšu brokerus vai arī dažādu citu arodu „ﬁnanšu
speciālistus”. Saziņas procesā, krāpnieki izmantojuši telefona numurus, kas reģistrēti dažādās valstīs
(Latvijā, Lietuvā, Igaunijā, Portugālē, Itālijā, Austrijā, Francijā, Beļģijā, Anglijā, Vācijā, Rumānijā,
Nīderlandē un citās valstīs) un visai uzstājīgā veidā
aicina iedzīvotājus investēt ﬁnanšu līdzekļus dažādās brokeru/ ieguldījumu platformās, kuras nav
tiesīgas darboties Latvijā. Potenciālajiem ieguldītājiem piekrītot aicinājumam, komunikācija turpmāk
notiek, izmantojot tērzēšanas lietojumprogrammu
„Skype” vai „Whatsapp”. Jāuzsver, ka sarunvaloda
starp ieguldītājiem un „ﬁnanšu speciālistiem” notiek krievu valodā, taču nedrīkst izslēgt arī iespēju,
ka krāpnieki turpmāk var komunicēt citās valodās.
Jāatzīmē, ka līdz šim ﬁksētajos gadījumos, zvanītāji latviski nerunā.
Ar šo „ﬁnanšu speciālistu” palīdzību, uzticīgie
iedzīvotāji izveido norēķina kontus virtuālās interneta platformās un tiek uzsākta investīciju ieguldīšana. Tādā veidā piesaistītās personas, kuras piekritušas iesaistīties apšaubāmajās ﬁnanšu operācijās
tiešsaistē, sāk veikt dažādas ﬁnanšu darbības, kuru
rezultātā vairākos maksājumos pārskaita dažādas
naudas summas. Turpinot komunikāciju ar iepriekš
minētajiem „ﬁnanšu speciālistiem” – krāpniekiem,
pēc viņu ieteikumiem ieguldītāji turpina veikt dažādas ﬁnanšu darbības – pērk un pārdod akcijas, veic
citas ﬁnanšu aktivitātes, kas kopumā rada iespaidu,
ka personas no šīm darbībām iegūst peļņu, taču patiesībā šo naudu zaudē.
Valsts policijai, veicot pārbaudi par šāda veida
gadījumiem, ir pamatotas aizdomas, ka šādu naudas izkrāpšanas shēmu īsteno organizēta personu
grupa no ārvalstīm, un noskaidrots, ka tie veikti ne
tikai Latvijā, bet arī kaimiņvalstīs.
Lai sevi pasargātu no krāpšanas, policija aicina
iedzīvotājus būt piesardzīgiem un nebūt pārlieku
uzticīgiem, komunicējot ar nepazīstamiem cilvēkiem. Tāpat, pirms pieņemt lēmumu par ﬁnanšu līdzekļu ieguldīšanu, jāpārliecinās vai minētais uzņēmums (uzņēmējdarbība) ir reģistrēta Latvijā, kāds
ir tā darbības veids, saņemtās licences un jebkāda
cita veida informācija, kas liecina par uzņēmuma
darbības tiesiskumu Latvijas teritorijā. Par to, vai
attiecīgā investīciju platforma vai izvēlētais pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs savus pakalpojumus
sniegt Latvijā, iedzīvotāji var pārliecināties FKTK
tīmekļvietnē (www.fktk.lv), kur ir atrodama informācija par licencētiem noguldījumu pakalpojumu
sniedzējiem Latvijā. Ja tajā neatrodiet informāciju
par izvēlēto investīciju platformu vai ieguldījumu
brokera sabiedrību, tad to darbība nav atļauta vai ir
aizliegta Latvijā.
Tāpat Valsts policija atgādina iedzīvotājiem būt
īpaši piesardzīgiem, rīkojoties ar saviem personas
datiem, elektronisko maksāšanas līdzekļu (kredītkaršu) datiem un citu personisku informāciju. Lai
nepakļautu sevi krāpšanas riskam, nekādā gadījumā tos nedrīkst izpaust citām personām.
Ilze Jurēvica, Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja vietniece

Š.g. augustā projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” ietvaros
tika realizēts vēl viens Krāslavas novada
domes ﬁnansētais projekts - „Daudzfunkcionālās telpas rollerslēpotājiem/slēpotājiem labiekārtošana Krāslavas pamatskolā”.
Bērniem, kuri apmeklē rollerslēpotāju/
slēpotāju nodarbības, ir vēlēšanās iegūt
un uzlabot savas iemaņas, nodarbojoties
ar konkrēto sporta veidu, bet treneriem
un vecākiem, labiekārtojot telpu, pozicionēt bērnu aktīva, veselīga dzīvesveida, lietderīga brīvā laika pavadīšanu savā
dzimtajā pilsētā.
Projekta ietveros biedrības „Sportists”
izmantojamā telpā tika nokomplektēti
un uzstādīti divi specializēti aprīkojumi
slēpju apkopei un sagatavei, uzstādīts ziņojumu dēlis, bet telpas ārpusē - novietne
vairākiem velosipēdiem.
Projekta īstenošanā labuma guvēji ir
bērni un jaunieši, kuri treneru uzraudzībā

iegūs vērtīgas iemaņas slēpju sagatavei
treniņiem un sacensībām, bet Krāslavas
pamatskolas skolēni, sporta skolas sportisti skolas pagalmā varēs novietot savus
velosipēdus drošā novietnē.

Paldies par paveikto darbu visiem, kas
piedalījās projekta īstenošanā!
Sandra Djatkoviča,
projekta koordinatore

LITERĀRI MUZIKĀLĀ PĒCPUSDIENA
DZEJAS DIENU IETVAROS
15. septembrī Krāslavas Kultūras namā notika literāri muzikālā pēcpusdiena „Полынь и медуница” („Vērmeles un lakacis”) un tikšanās ar Daugavpils dzejnieku Staņislavu Volodjko.
Mūsu novadnieks Jevgēņijs Paškevičs spēlēja ģitāru un kopā ar
Lidiju Znotiņu (Līvāni) dziedāja skaistas, melodiskas dziesmas.
Šajā pasākumā piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
skolēni - vokālais trio „Karameles” (10.a klases skolnieces Jeļizaveta Andžāne, Ilga Ļapere un Adriāna Lebedoka) un daiļlasītāji, kas deklamēja Staņislava Volodko dzeju (4.b klases
skolnieks Tomass Bergs un 4.a klases skolnieces Anastasija
Čubreviča un Veronika Lebedoka).

Skolas vokālisti - 4.b klases skolnieces Milāna Milaševiča un
Anastasija Vasiļjeva un 4.a klases skolnieks Iļja Timofejevs - iepriecināja klātesošos ar savām skanīgajām dziesmām. Koncerta
noslēgumā visi dalībnieki saņēma saldās balvas un nofotografējās ar dzejnieku. Autors uzdāvināja skolai savas dzejas grāmatas
ar labiem novēlējumiem un aicinājumu turpināt sadarbību.
Liels paldies mūzikas skolotājai Ritai Andrejevai par vokālistu sagatavošanu un 4.a klases audzinātajam Ērikam Zaikovskim, kurš iepazīstināja skolēnus ar Staņislava Volodjko dzeju.
Jeļena Kļimova,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja

ZEMŪDENS SPORTS = VESELĪBA

Šī gada 17. augustā kempinga „Sīveri”
teritorijā, zemūdens tūrisma klubs ,,POSEIDON Krāslava” kārtējo reizi pieņēma
veselīga dzīvesveida cienītājus Veselības dienā, kuras tematiskais nosaukums
„Zemūdens sports = Veselība”.
Zemūdens sporta veidu cienītājiem tika
piedāvāts izmēģināt aprīkojumu zemūdens
peldēšanai, kā arī noklausīties lekciju par
uzvedības noteikumiem ūdenī un drošības
tehniku, nodarbojoties ar zemūdens peldēšanu. Veselības dienas aktīvas daļas gaitā
dalībnieki piedalījās jautrās sporta stafetēs,
kuru tematika arī bija veltīta ūdens sporta
veidiem.
Pēc ﬁziskajām aktivitātēm pasākuma
dalībniekiem tika piedāvātas pusdienas.
Pēc Latgales ēdienu degustācijas lektori
no Latgales medicīnas centra pārbaudīja
cukura līmeni dalībnieku asinīs, sniedza
rekomendācijas par zemūdens peldēšanas
ietekmi uz sirdi un veselību kopumā.
Fizioterapeites S. Sergejevas lekcija rai-

sīja lielu interesi svētku dalībnieku vidū.
Fizioterapeites praktiskie padomi teipu
līmēšanā un citas rekomendācijas, spriežot pēc klātesošo cilvēku atsauksmēm,
bija ļoti interesantas un noderīgas. Dalībniekiem bija iespēja izjust pieredzējušo
speciālistu rokām veiktu masāžu. Vakarā
svētku dalībniekus gaidīja garšīgs plovs

un zupa „soljanka” – ēdiens tika gatavots
uz ugunskura. Veselības diena noslēdzās
ar jautriem konkursiem un dejošanu, ka arī
ar gaismas šovu – degošo „somu” sveces
veidā.
Eduards Bergs,
biedrības „Zemūdens tūrisma klubs
„POSEIDON Krāslava”” valdes loceklis

DZEJOLĒNU DIENA „NU TU ESI BRĪVS!”

12.septembrī biedrība „Pīlādzītis klubs” organizēja muzikālo pasākumu mazajiem krāslaviešiem
Dzejas dienu nedēļas ietvaros,
kurā piedalījās 84 bērni vecumā
no 4 līdz 6 gadiem. 36 jauni mākslinieki piedalījās zīmējumu – dzejoļu ilustrāciju izstādē.
Dzejolēnu dienu „Nu tu esi brīvs!” vadīja Rūķi Dzejolēni. Katrs Rūķis sagatavoja bērniem pārsteigumu: gan leļļu teātri
pēc Cecīlijas Dineres dzejas „Poēma par
gliemezīti”, gan animācijas ﬁlmu „Kaba-

ta” pēc Ojāra Vācieša dzejas, gan radošo darbnīcu krāsojamās kabatgrāmatiņas

izgatavošanā pēc Evijas Gulbes dzejoļa
„Burtiņš R”.
Pasākuma dalībnieki cits citam nodemonstrēja prasmes dzejoļu deklamēšanā. Tika apspēlēti dzejoļi: Baibas Brices
„Rūķu māja”, Jāzepa Osmaņa „Adrese”,
Valda Luksa „Slinkais Jānītis”, Imanta
Ziedoņa „Gadalaiki”, Jāņa Petera „Vējš”,
Māra Čaklā „Mazgāšanās”.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki gāja
rotaļās un saņēma dāvanas.
Jelena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs”
valdes priekšsēdētāja
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ZINĀMAIS UN NO JAUNA IEPAZĪSTAMAIS
Kopš vasaras Piedrujas un Kalniešu pagasta pārvaldei ir jauna vadītāja – Svetlana
Kozlovska, kura dzimusi un izaugusi Piedrujas pagastā.
Savulaik Svetlana pabeidza Piedrujas pamatskolu un devās uz Daugavpils 1. arodvidusskolu, kuru absolvēja 2004. gadā, iegūstot iestāžu darba organizācijas un vadības
specialitāti. Apprecējās ar savu bijušo klasesbiedru Pjotru un atgriezās dzimtajā ciemā
strādāt par lauku attīstības speciālisti. Šajā amatā nostrādāja četrus gadus, bet pēc
novadu izveides vajadzības pēc lauksaimnieku konsultanta vairs nebija, un Svetlana
reģistrējās kā darba meklētāja Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiālē Krāslavā.
Apmeklēja kulinārijas kursus – mācījās cept pīrādziņus. 2010. gada janvārī Svetlanu pieņēma darbā Piedrujas pagasta pārvaldē par sekretāri-lietvedi un kasieri.

- Kā jums iesākās darbs jaunajā amatā?
- Piedrujā man viss ir daudz
vienkāršāk, jo šeit faktiski katrs
iedzīvotājs man ir labi pazīstams,
zinu daudzu ģimeņu vēsturi vairākās paaudzēs. Tāpat ļoti labi zinu,
kādā stāvoklī pagastā ir celi un
lauku saimniecības. Vīram pieder
zemnieku saimniecība „Dzintari”,
es viņam palīdzu saimniecībā grāmatvedības un citos jautājumos,
tālab lauksaimnieku problēmas
man nav svešas. Citiem vārdiem –
šeit viss zināms un ir acu priekšā.
Turpretī Kalniešos nākas iepazīt
gan cilvēkus, gan teritoriju, tālab
tur pildīt jaunos pienākumus ir
nedaudz sarežģītāk nekā dzimtajā
pagastā. Jaunajā amatā gribētos
daudz paveikt, bet budžets ir ierobežots un drīkstu darboties tikai
budžeta un likuma ietvaros. Tas
tāpat kā ģimenē – cik daudz naudas jums ir, tik daudz varat tērēt.
Arī ģimenē vajadzības bieži vien
pārsniedz iespējas.
- Piedrujā šai amatā jūs nomainījāt Ēriku Gabrusāni,
Kalniešos – Gundegu Grišāni.
Vai sadarbojaties iepriekšējām
pārvalžu vadītājām un kādos
jautājumos?
- Bez šaubām, viņas man palīdz
pilnīgāk iejusties jaunajā amatā.
Sevišķi lielu ieguldījumu manā
izaugsmē ir devusi Ērika Gabrusāne, ar kuru esmu nostrādājusi
turpat 10 gadus plecu pie pleca.
Viņa ir iniciatīvas bagāta sieviete

un ar savu piemēru rāda, kādai ir
jābūt labai, cilvēku cienītai un mīlētai vadītājai.
Šobrīd pagastos turpinās iepriekš ieplānotie darbi. Piemēram, Piedrujā ierīkojam ūdensvadu, kura kopgarums ir 850 metru.
Kalniešos tuvojas nobeigumam
sporta zāles grīdas remonts. Tur
bija problēmas ar jumtu, tāpēc
nācās pilnībā nomainīt grīdu.
Darba abos pagastos ir daudz, bet
vissāpīgākais jautājums ir ceļi, jo
ﬁnansējuma tiem nepietiek.
Svarīgi ir arī uzturēt kārtību
ciematos, lai viss ir sakopts un
tīrs, lai mūsu novada vadībai un
ciemiņiem nav kauns pie mums
viesoties. Abi pagasti ir ļoti līdzīgi, tos apdzīvo pārsvarā krieviski
runājošie cilvēki, un šeit valda
līdzīgs gars. Protams, kultūras pasākumos skan abas valodas, valsts
svētki tiek svinēti latviski.
- Jūsu vadītajās pārvaldēs nav
nevienas izglītības iestādes. Šis
fakts jums atvieglo vai sarežģī
darbu?
- Dzīvē ir tā, ka viena problēma
velk līdzi citu. Jā, skolēnu trūkuma dēļ vairs nav skolas Piedrujas
un Kalniešu pagastā, bet skolas
vecuma bērni mums tomēr ir, un
jānodrošina viņiem iespēja mācīties citur. Tas savukārt nozīmē,
ka mums vajag labus ceļus, lai
bērnus nogādātu skolās un mājup
droši un ātri. Es iekšēji pārdzīvoju, ka bērniem agri jāceļas, lai
laikus paspētu uz stundām. Pied-

rujas bērni tiek aizvesti uz Indras
skolu, viens bērns apmeklē skolu
Robežniekos, un vairāki brauc uz
Krāslavas skolu. Kalniešu bērni
brauc uz Krāslavas skolu.
Kad es mācījos Piedrujas pamatskolā, pie mums bija pat paralēlklases, jo skolu apmeklēja
aptuveni 150 bērnu. Tagad bijušās
pamatskolas vēstures kabinetā ir
mans darba kabinets. Zinību dienā
šeit vairs neskan bērnu smiekli un
čalas, un tad sevišķi jūtam, ka iedzīvotāju skaits pagastā ir krietni
sarucis. Gados jaunākie un drošākie aizbraukuši darbā uz ārzemēm, viena daļa iedzīvotāju pārbrauca uz pilsētām, un šī tendence
arvien saglabājas. Vienīgi pensionāri ir stabili mūsu iedzīvotāji, un
viņiem arī nedaudz vienkāršāk par
tādiem būt – faktiski noslēgušies
savā vidē un jūtas tur komfortabli.
Viss dzīvošanai nepieciešamais ir
pieejams uz vietas: visus nepieciešamos maksājumus var veikt
uz vietas, nav nekur jābrauc; abos
pagastos ir veikali; viņiem tiek rīkoti atpūtas vakari, citi pasākumi;
Piedrujā ir savi amatierkolektīvi;
ir aktīvas rokdarbnieces, kas pulcējas kopā, kontaktējas un rada
aizraujošus darbus. Laukos smagāk ir jaunajiem, jo viņiem nepieciešams tas, ko mēs nevaram
piedāvāt vai nodrošināt.
- Kas tad palīdz noturēt jaunatni laukos?
- Mums ir dažāda lieluma zemnieku un piemājas saimniecības,
kas veiksmīgi strādā. Tieši pateicoties šīm saimniecībām laukos
vēl ir jaunatne, jo ir darbs un ir iespēja uzturēt ģimeni. Varbūt skaļi
sacīts, bet tieši viņi ir īsteni patrioti, kas nevēlas strādāt svešiem
vai svešumā. Šie cilvēki mums
visiem ir jāciena jau par to vien,
ka viņi te dzīvo, strādā un neprasa
pabalstus.
- Jums nākas tikties ar iedzīvotājiem, ko viņi pieprasa
visbiežāk vai par ko visvairāk

sūdzas?
- Dažādi ir, bet nevēlos izpaust
šos jautājumus, jo abi pagasti ir nelieli un ļaudīm uzreiz būs
skaidrs, kurš kādu personisku
jautājumu nācis pie manis risināt.
Kopumā iedzīvotājus uztrauc sadzīviski jautājumi, piemēram, par
ūdensapgādi, kapiem un tamlīdzīgi. Piedrujas iedzīvotāji ir klusāki,
jo es šeit dzīvoju, viņi mani labi
zina un savu sāpi var izteikt, satiekot mani uz ielas – pat uz kabinetu nav jānāk. Kalniešos nāk uz
pieņemšanu, un oﬁciālas sarunas
ir citādākas, dažreiz mierīgākas,
dažreiz skaļākas.
Problēmas pastāv gan vienā,
gan otrā pagastā, un tās būs vienmēr – nevar visu vienā mirklī
paspēt izdarīt, bet izdarīt cenšamies. Arī neapmierinātie iedzīvotāji ir un būs vienmēr. Kalniešos
asa problēma ir latvāņa izplatība.
Skaidrs, ka tā nav tikai viena atsevišķa cilvēka problēma un atbrīvoties no šīs invazīvās kultūras
nav vienkārši.
Kopš bērnības atceros, kā kopā
ar vecmāmiņu devos uzkopt tuvinieku kapus. Pie reizes uzkopām
arī tos, kas atradās turpat blakus,
bet kurus vairs nebija, kas uzkopj.
Tagad tas viss ir uz pārvaldes pleciem. Es neko nesaku, Piedrujā
mums vienkāršāk – ir vairāki cilvēki, kas var strādāt ar trimmeri,
bet Kalniešos ir tikai viens cilvēks, un viņam jāizpļauj 17 kapsētas. Tas ir milzīgs darba lauks.
Labi, ka vasarā ir bērni, kas palīdz
novākt zāli. Citādi nebūtu iespējams tos visus sakopt.
- Kas jūs visvairāk uztrauc
vai biedē?
- Tas, ka abos pagastos ir daudz
vientuļu cilvēku. Vientuļu tādā
ziņā, ka bērni aizbraukuši projām
uz pilsētām un mājas palicis tikai
viens no vecāka gadagājuma cilvēkiem. Vecuma dēļ nav spēku
paveikt ikdienā nepieciešamus
smagākus darbus. Bērni, protams,

palīdz ﬁnansiāli un regulāri apciemo, bet viņi nav klāt ikdienā. Arī
pagasts nevar katram pielikt klāt
cilvēku, jo nav mums tādu resursu. Gribas palīdzēt, bet nespējam.
Vēl uztrauc tas, ka trūkst darbaroku, proti, domāju tādus cilvēkus, kuriem var uzticēt darbu un
būt pārliecinātām, ka viss tiks paveikts godam bez klāt stāvēšanas.
- Kā atpūšaties pēc darba? Vai
arvien jūsu hobijs ir motocikli?
- Jā, savulaik aizrāvos ar motocikliem, dvēselē šis hobijs arvien ir dzīvs. Gribētos nopirkt
kādu labu moci, ar kuru traukties
pa ceļu, bet es taču tagad esmu
mamma! Bērns ļoti izmainīja
dzīvesveidu, tas palika klusāks,
mierīgāks un piezemētāks, nācās
atmest karstgalvīgos izbraucienus
ar moci. Ģimenē aug četrgadīgs
puika Daniels, kurš apmeklē bērnudārzu Krāslavā. Patiesībā tagad
brīva laika atpūtai un hobijiem
tikpat kā nav. Mana atpūta ir darbs
mājās - cepu pankūkas un atpūšos.
Kā jau katrai sievietei man ir vēlme būt sievišķīgai, iespēju robežās aizraujos ar rokdarbiem, puķu
audzēšanu.
- Ko jūs novēlētu abu pagastu
iedzīvotājiem?
- Veselību, jo šodien tā ir vislielākā bagātība. Gribu uzsvērt,
man abos pagastos dzīvo iniciatīvi ļaudis, īstie darbarūķi. Gandrīz katram laukos ir kaut kāds
zemes gabals, gotiņa vai sivēntiņš. Diemžēl laucinieku darbs ne
vienmēr tiek pienācīgi novērtēts
un apmaksāts. Šobrīd ir tendence,
ka iedzīvotāji sākuši rūpēties par
mājām. Lai daudzi nav bagāti, bet
visur puķes, visi cenšas nopļaut
zālājus, un tas ir apsveicami, ka ne
tikai ciematu ļaudis, bet visa novada iedzīvotāji tiecas pēc skaistā
un labā. Gribas, lai tas tā turpinās,
lai šī dzirkstelīte nenodziest.
- Paldies par interviju un
veiksmi darbā!
Juris Roga, autora foto

VASARAS NOMETNE BĒRNIEM „IMPULSS – 2019”
Vasara skolēniem ir priecīgākais laiks atpūtai. Lai
vasaras brīvlaiks bērniem
būtu piepildīts, no 6. augusta līdz 10. augustam
darbojās dienas nometne
„IMPULSS-2019”.
Nometnē varēja piedalīties bez
maksas, tā tika organizēta projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanai un slimību
proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros, tāpēc pieprasījums vecāku
vidū bija ļoti liels, bet diemžēl

vietu skaits bija ierobežots. Šajā
sezonā aktivitātēs piedalījās 33
dažāda vecuma bērni.
Nometne tika organizēta ārpus
pilsētas, 25 km attālumā no Krāslavas, Sīvera ezera krastā. Katru dienu nometnes dalībniekus sagaidīja viesmīlīgā kempinga „Sīveri”
saimniece – Inga Indriksone.
Plānojot nometnes aktivitātes
svaigā gaisā, mēs centāmies tās
pielāgot gan laikapstākļiem, gan
bērnu vecumposma interesēm,
lai bērni gūtu pozitīvas emocijas

un prieku par nometnē aizvadīto
laiku. Ir svarīgi, lai piecas dienas nometnē bērnu atmiņā paliek
kā skaists vasaras piedzīvojums,
tāpēc programmā tika iekļautas
gan tematiskas, gan praktiskas nodarbības: „Drošības noteikumi”,
„Snorkelēšanas pamati”, „Pirmās
medicīniskās palīdzības sniegšana”, Sīvera ezera salu apskats ar
motorlaivu, kā arī jautrās stafetes,
hip-hop dejas, teatralizēta pasaku iestudēšana, spēles – „Boča”,
„Petanga”, „Nūjas”, „Kniffel”,

lietainā laikā teltī varēja noskatīties multﬁlmas.
Pēc gardajām pusdienām, brīvajā laikā ezera krastā bērni cēla
smilšu pilis un, protams, bija peldēšanās, kur nu bez tās! No katras
aktivitātes dalībnieki sev ieguva
kaut ko jaunu.
Nometnes noslēgumā tika organizēts „Ģimenes festivāls”, kurā
bērni saviem vecākiem un ciemiņiem prezentēja iemācīto. Vecāki
kopā ar savām atvasītēm tika iesaistīti dažādās aktivitātēs. Visi

festivāla dalībnieki varēja baudīt
uz ugunskura pagatavotās karstās
vakariņas – plovu un zivju zupu.
Skaistā apkārtne, blakus esošais
ezers un kopā pavadītais laiks,
mūsuprāt, ir tieši tas, kas visvairāk satuvina bērnus un vecākus.
Pateicamies bērnu vecākiem par
sadarbību, atsaucību - transporta
nodrošināšanu, bērnu izvadāšanu
un aktīvu līdzdalību.
Eduards Bergs, Ilona Berga,
bērnu nometnes
„IMPULSS-2019” organizatori
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Vidusskolēnu kongress – iespēja risināt
nopietnus jautājumus neformālā gaisotnē

Septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika jau 5. Vidusskolēnu kongress,
par tā norisi pastāstīja pasākuma organizatori – 12. klases skolēni.
Aleksejs Karols: „Kongress norisinājās
2.- 3. septembrī. Tajā piedalījās vidusskolas skolēni un skolotāji. Mūsu darba vadītājs bija vēstures un kulturoloģijas skolotājs, viens no radošākajiem cilvēkiem
mūsu skolā - Andrejs Jakubovskis. Kongresa dalībniekus iepazīstināja ar darba
plānu. Tika ieplānotas vairākas aktivitātes,
kuru galvenais mērķis bija „timbildings”
– vidusskolēnu saliedēšana. Mēs apspriedām izmaiņas skolas likumos, nodarbojāmies ar sporta aktivitātēm, rādījām savus
talantus. Pirmās dienas vakarā pie mums
viesojās zemūdens tūrisma kluba „POSEIDON Krāslava” dibinātājs Eduards Bergs,
kurš pastāstīja mums par savu vaļasprieku.”
Natālija Kuzmina: „Tālāk mūs gaidīja
sarežģīts, bet interesants darbs. Katrai klasei bija iedots saraksts ar plānotajiem skolas pasākumiem, kas mums bija jāizvērtē,
atstājot populārākos un atsakoties no tiem,
kas jau zaudēja savu aktualitāti, kā arī bija

jāpaskaidro – kāpēc? Mēs bijām priecīgi,
ka skolotājiem ir svarīgs mūsu viedoklis.
Vecāko klašu skolēni vienojās, ka skolā ir
jāpaliek festivālam „JAK”, Ziemassvētku
vakaram un uzvedumam „Jaungada pasaka”. Mēs vienmēr ļoti gaidām tieši šos pasākumus un labprāt piedalāmies tajos, jo
tie dod mums iespēju uzstāties uz skatuves
un ticēt brīnumiem.
Laiks kongresā pagāja ļoti ātri, aktivitāšu bija daudz... Vakarā bija ieplānota
neparasta diskotēka - mēs iepazināmies ar
dažādiem pagājušā gadsimta, kā arī mūsdienu dejām un mēģinājām tās atkārtot.
Un tad (kaut gan lielākā daļa jauniešu to
negribēja) sākās nakts miers.
Nākamo dienu ievadīja brokastis, pēc
tam mēs izvēlējāmies skolas parlamentu,
kuru tagad gaida nopietns darbs. Pienāca
laiks „Talantu šovam”, kad ikviens varēja
parādīt savas spējas. Mēs neaizmirsām arī
par desmitklasnieku iesvētīšanu. Desmitajām klasēm bija jānoﬁlmē savas klases
prezentācija un pēc fotoattēliem jāatrod
lāde.”
Aleksejs Karols: „Visuztraucošākais
moments bija skolēnu parlamenta vēlē-

šanas, tās palīdzēja organizēt vēstures
skolotāja Margarita Borodina - Ignatoviča. Skolēniem bija jāizvēlas jauna skolas
parlamenta vadība: prezidents, spīkers
un sekretāri. Pēc balsošanas rezultātu apkopošanas noskaidrojām, ka par skolas
parlamenta prezidentu kļuva 12. klases
skolnieks Ernests Jančevskis, par spīkeri
ievēlēta 12. klases skolniece Alīna Ņikitina un par sekretāriem - 10.a klases skolniece Ilga Ļapere un es - 12. klases skolnieks Aleksejs Karols.”
Ernests Jančevskis: „Tas ir pasākums,
kad ir iespējams risināt nopietnus jautājumus neformālā gaisotnē. Esmu ļoti pateicīgs un gandarīts par to, ka skolas jaunieši
man uzticas, tāpēc centīšos godprātīgi
strādāt skolas parlamenta prezidenta amatā. Šajās dienās mums tiešām nebija vajadzīgs internets un mēs ļoti lietderīgi pavadījām savu laiku ārpus skolas.”
Edvīns Purpišs: „Manuprāt, šis kongress
bija neaizmirstams, un mēs esam ļoti pateicīgi visiem, kas palīdzēja to organizēt
visaugstākajā līmenī.”
Skolēnu pārdomas un atziņas apkopoja
Galina Mikulāne

LAI RADOŠS ATKALREDZĒŠANĀS PRIEKS!

Lai arī vasara skrien vēja spārniem, kā
jau ir ierasts to teikt, mēs, skolotāji, zinām,
ka arī rudens, ziema un pavasaris nebūt
nevelkas gliemeža gaitā, tāpēc sēdēt vai
gulšņāt patiesi nav laika. Un, lai tuvinātu
atkalredzēšanās prieku, Krāslavas Valsts
ģimnāzijā augusta beigās notika tradicionālā radošā nometne Krāslavas novada
skolēniem (10-15 gadi) „Esi kustīgs, esi
vesels!”, ko organizēja biedrība „Krāslavas
volejbola klubs” Krāslavas novada domes
īstenotā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/097
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros. Ņemot vērā projekta
mērķi par veselīgā dzīvesveida popularizēšanu jauniešiem, piecu dienu programma
tika pedantiski izstrādāta, sazinoties ar speciālistiem un nodarbību vadītājiem ne vien
Krāslavā, bet arī Rīgā, kā arī sīki izplānoti
pasākumi un paredzamās aktivitātes.
Nometnes atklāšanas dienā dalībnieki ar
dažādu rotaļu palīdzību iepazinās, kā arī
noskaidroja un atcerējās iekšējās kārtības
noteikumus, uzvedības noteikumus sabiedriskās vietās, ceļu satiksmes noteikumus.
Un tad sākās daudz un dažādas darbošanās,
kuru laikā skolēni mācījās sadarboties, ie-

klausīties, saskatīt labo un skaisto neglītajā,
sprieda par informācijas plūsmu sociālajos
tīklos, runāja par savas informācijas izvietošanu internetā, darbojās radoši, apgleznojot videi draudzīgus maisiņus, gatavoja un
degustēja veselīgu ēdienu, analizēja, vai veselīgs uzturs - tas ir sarežģīti vai vienkārši.
Nometnes otrās dienas rīts visā skolā bija
īpaši jūtams - smaržoja tikko ceptas kūkas
un cepumi, svaigi darināti salāti ar pašgatavotām mērcēm… Tad notika degustācija.
Un, kā izrādījās, arī bez cukura darināti gardumi un salāti bez majonēzes ir ļoti garšīgi.
Pēc pusdienām un nelielas atpūtas nometnes dalībnieki piedalījās dažādās sportiski
jautrās un intelektuālās aktivitātēs.
Trešajā un ceturtajā dienā darbojāmies
ārpus skolas – braucām uz „Zinoo” centru
Rīgā, tur piedalījāmies nodarbībā „Prāta
ilūzijas”, apmeklējām batutu centru „Jump
Space”, gājām pārgājienā pie Podjavu ģimenes, kas vienmēr ir viesmīlīgi un piedāvā izbaudīt šķēršļu trasi un baskāju taku.
Skolēniem ļoti patika arī skolā organizētā
nakts trasīte, kur, sadaloties komandās, bija
jāatrod septiņas varavīksnes krāsas, un tās
jānopelna, atbildot uz dažādiem erudīcijas
jautājumiem.

Noslēguma dienā dalībnieki stāstīja, kas
viņiem vislabāk patika šajā nometnē, ko vēlētos redzēt un darīt nākamajās nometnēs.
Mums, nometnes vadītājām Sandrai Nemeņonokai un Ilgai Stikutei, patiess prieks, ka
pusaudžiem patika viss, kas bija ieplānots.
Skolēni ar sajūsmu stāstīja par savām pozitīvajām emocijām, ko guva nometnes laikā,
teica paldies visiem nodarbību vadītājiem
– Ivetai Balulei, Ingai Skerškānei, Natālijai Raudivei, Dmitrijam Duškinam -, kā
arī ģimnāzijas ēdnīcas vadītājai Valentīnai
Kazimirovai par garšīgajām ēdienreizēm
gan skolā, gan līdzi iedotajām brauciena un
pārgājiena laikā.
Ir ļoti skaisti, kad vasaras nogalē ir šāds
vienojošs un pozitīvs pasākums, kas dod
lādiņu jaunajam mācību gadam. Lai izdodas un piepildās viss iecerētais, lai daudz
patiesu smaidu un atbalsta no apkārtējiem,
lai maijā varam teikt: „Šis bija tiešām jauks
mācību gads!”
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece,
nometnes „Esi kustīgs, esi vesels!”
vadītāja

JAUNIEŠU DARBS „PĪLĀDZĪTĪ”
Krāslavas novada domes pasākumā
„Par jauniešu nodarbinātību 2019. gada
vasaras periodā” Krāslavas novada PII
„Pīlādzītis” tika nodarbināti 22 jaunieši: Viktorija Tukiša, Samanta Sergejenko, Santa Leitāne, Oļesja Abrosimova,
Sintija Patricija Gendele, Dana Soļima,
Natālija Kuzmina, Alīna Valtere, Valērija Marcinkeviča, Karīna Kurica, Ingars
Pārpucis, Liāna Larionova, Aļona Pavlovska, Dana Soskova, Karolina Lukaševiča, Margarita Zaharova, Sigita Vīksna,
Anastasija Gorškova, Sabīna Mihailova,
Loreta Makņa, Karina Andžāne, Kristīna
Filatova.
Šogad tie bija gan Krāslavas novada
skolēni, gan dažādu Latgales mācību iestāžu studenti. Priecē, ka daudzi no jauniešiem ir „Pīlādzīša” bijušie audzēkņi un
nāk pie mums ne pirmo reizi, daudziem
jau iepriekš izveidojies labs kontakts ar
darba kolēģēm un darba vadītājām. Dažus jauniešus iestādes darbs piesaistīja
pēc dalības Ēnu dienā, kad varēja iepazīties ar pirmsskolas skolotāja profesijas

speciﬁku.
Arī šogad visi jaunieši tika nodarbināti pirmsskolas izglītības skolotāju
palīgu amatos. Jaunieši aktīvi iesaistījās
iestādes vasaras bērnu pasākumos: Līgo
svētkos, vasaras mācību projektos, pasākumā „Drošības ābece”, radošajā darbnīcā u.c. Karolīna Lukaševiča un Sabīna
Mihailova pēc savas iniciatīvas palīdzēja
aktivitāšu takas zīmēšanā iestādes teritorijas asfalta celiņos; Aļona Pavlovska ziedoja pūšamās krāsas un veidoja nojumju
sienas zīmējumus 2.grupas laukumā.
Visi jaunieši ar lielu atbildību veica savus darba pienākumus, palīdzēja pieskatīt
bērnus, labprāt kopā ar bērniem spēlēja
kustību rotaļas, darbojās ar galda spēlēm,
palīdzēja vadīt rīta rosmes un pastaigas.
Jauniešu darba vadītāji un iestādes administrācija ļoti augsti novērtē viņu devumu „Pīlādzītis” efektīvākā darba organizēšanā vasarā.
Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” vadība, darbinieku kolektīvs, audzēkņi un viņu vecāki

izsaka pateicību Krāslavas novada domei
un personīgi Administratīvās nodaļas
projektu nodarbinātības organizatorei Ingai Eizenbergai par noderīgu sadarbību.
„Pīlādzītis” administrācija iesaka arī
turpmāk iesaistīt iestādi Krāslavas novada jauniešu nodarbinātības programmā
vasaras periodā.
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”
administrācija

izglītība

RADOŠA,
IZGLĪTOJOŠA
DIENA
ROBEŽNIEKU
PAGASTA
BĒRNIEM
UN JAUNIEŠIEM
Robežnieku pamatskolas skolēni sevi ir parādījuši kā radošas, sportiskas, entuziasma pilnas
personības. Kā katrā grupā arī viņiem ir savi līderi un organizatori. Mūsu skolā līderi ir skolas
pašpārvaldes locekļi. Katru gadu mācību laikā
un brīvajā laikā notiek dažādas aktivitātes skolēnu pašpārvaldes vadībā. Jau vairākus gadus
skolēnu pašpārvaldes locekļi mācās rakstīt un
realizēt projektus, meklējot dažāda veida sadarbības formas. Pateicoties Krāslavas novada
domes izsludinātajam konkursam, arī šogad
jauniešiem bija iespēja realizēt savas idejas.
Saņemot atbalstu no vecākajiem draugiemabsolventiem, audzēkņiem no Indras Mākslas
skolas un speciālistiem no SIA „BETOLLI”,
skolēnu pašpārvalde „Avotiņš” realizēja projektu „Radoša, izglītojoša diena Robežnieku
pagasta bērniem un jauniešiem”. Atbilstoši līgumam projekta organizatoriem bija iespēja saņemt 300,00 eiro.

Šajā dienā Robežnieku pagasta bērniem un
jauniešiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs.
Viena no krāsainākajām bija „Tauriņu meistarklase”. Ikviens bērns darbnīcas laikā izgatavoja savu oriģinālo unikāla dizaina tauriņu.
Lekcija „Latviskās piespraudes. Etiķete, stils
un mode” iepazīstināja ar 2019. gada modes
tendencēm, visiem lietišķās etiķetes ģērbšanās
stiliem, kā arī ar to, kā ģērbties skolā un kas
būtu jāņem vērā, izvēloties izlaiduma tērpu.
Katrs bērns un jaunietis vēlas savu personīgo
dzīves telpu. Tāpēc praktiskais darbs „Bērnu
istabas remonts savām rokām” bija ļoti aktuāls.
Projekta dalībniekus gaidīja liels pārsteigums
skolas ēdnīcā: bijušie absolventi, nākamie pavāri, konditori piedāvāja oriģinālu meistarklasi
„Garšīgi un kvalitatīvi ēdieni savām rokām”.
Radošajā dienā tika satikti un iepazīti jaunu
draugi, iegūtas dažādas dzīves prasmes. Galvenais gandarījums ir par to, ka mūsu viedokli,
uzskatus ņem vērā un mūsos ieklausās. Mēs
varam mācīties ne tikai stundās, bet arī citās
aktivitātēs.
Vika Kuzņecova,
skolēnu pašpārvaldes priekšsēdētāja

6
jaunajiem vecākiem

NATĀLIJA RAUBIŠKO:
„NEESMU PIRMĀ RĪDZINIECE,
KAS PĀRCĒLĀS UZ DZĪVI KRĀSLAVĀ”
„Vēlme pamest Rīgu un palikt uz dzīvi Latgalē radusies jau sen,” pastāstīja bērnu
masiere Natālija Raubiško. „Mani vecāki nāk no šīm vietām, savulaik viņi aizbrauca mācīties uz Rīgu, tur arī palika. Mēs bieži apciemojām savus radiniekus Krāslavā un Daugavpilī, tādēļ ar Latgali ir saistītas manas gaišākās bērnības atmiņas.”
Aptuveni pirms 10 gadiem Natālijas vecāki atgriezās dzimtenē un tagad dzīvo
Krāslavā, bet pirms 4 mēnešiem arī Natālija pārcēlās uz mūsu pilsētu pie upes,
kur, pēc viņas domām, ir viss, lai dzīvotu, baudot dabu, iedvesmojoties no tās un
uzlabojot savu veselību.

- Kāpēc Krāslava, nevis, teiksim, Daugavpils?
- Kad es atbraucu uz šejieni un apmetos pie vecākiem, plānoju „iekarot” Daugavpili. Taču Daugavpils neatsaucās manam „aicinājumam”, laikam
tāpēc, ka tā mani vairs neiedvesmoja, kā tas bija
bērnībā un pusaudža gados. Un es nenožēloju. Visam ir savs laiks un vieta.
- Vai Krāslava jums „padevās”?
- Pirmkārt, es centos sniegt informāciju par sevi
un apzināt informāciju par to darbības jomu, kurā
strādāju. Noskaidroju, ka Krāslavā ir pietiekami
daudz speciālistu, kas piedāvā masāžas pakalpojumus pieaugušajiem. Bet bērnu masāžas speciālists
ir tikai viens.
Man ir medicīniskā izglītība, esmu beigusi vairākus speciālos kursus, bērnu masāžu veicu jau 12
gadus un droši varu apgalvot, ka tas ir mans aicinājums. Kad cilvēks jūt, ka tas ir viņa sirdsdarbs, viņš
cenšas iegūt jaunas zināšanas, tāpēc es pastāvīgi
pilnveidoju savas prasmes. Esmu strādājusi kā mediķe un bērnu masiere ne tikai Rīgā, bet arī Kanādā,
Francijā, Anglijā.
Nodibināju kontaktus ar Krāslavas māmiņu klubu, vēl dzīvojot Rīgā un apciemojot radus Krāslavā.
Mēs organizējām tikšanās dialoga formātā - „jautājums-atbilde”. Maijā es vadīju teorētiskās un praktiskās masāžas kursu „Mamma + mazulis”. Visvērtīgākais šajās nodarbībās bija tas, ka speciālista
vadībā māmiņām bija iespēja apgūt svarīgākos masāžas paņēmienus, masējot savu bērnu, kā arī ņemot
vērā bērna individuālās īpatnības.
- Cik aktuāla mūsdienās ir šī tēma? Vai patiešām tagad dzimst daudz tādu bērnu, kuriem jau
zīdaiņa vecumā ir nepieciešama masāža?
- Pastāv viedoklis, ka agrāk bērni bijuši daudz veselīgāki. Taču es domāju, ka tas ir tāpēc, ka bērniem
bija stiprāka imunitāte. Kādreiz mūsu atvasītes
daudz vairāk laika pavadījušas svaigā gaisā, aktīvāk
kustējās. Diemžēl tagad jaundzimušo veselību negatīvi ietekmē slikta ekoloģija un stresa faktori, kā
arī jauno vecāku mazkustīgs dzīvesveids. Arī gēni
spēlē savu lomu, kā arī vecāku emocionālā reakcija.
Mazuļi pārņem no vecākiem viņu psihisko stāvokli.
Ja mamma emocionāli ir ļoti saspringta un paņem
bērnu klēpī, mazulis pārņem šo spriedzi, tā nekur
nepazūd, bet it kā iespiežas viņa ķermenī. Atbilstoši
dabas likumiem - „ir vecākiem, un jābūt man”. Protams, cik tas ir nepieciešams mazulim, viņš vēl nespēj apzināties. Bērna ķermeņa veidols izveidojas
līdz 2 gadu vecumam. Tas notiek smadzeņu līmenī,
un mainīt to pēc kāda laika būs ļoti grūti.
- Vai pie jums bieži vēršas māmiņas ar ģimenes ārsta nosūtījumu?
No savas pieredzes varu teikt, ka dažas mammas

stāsta, ka ārsts, apskatot bērnu,
reizēm pat nelūdz noģērbt zīdaini. Tādā gadījumā ieraudzīt
paaugstinātu muskuļu tonusu ir
sarežģīti, noteikt šādu problēmu ir iespējams, tikai iztaustot
ķermeni, nevis vienkārši pārbaudot kustības. Veselīgs muskulis (normāls tonuss) ir mīksts
un elastīgs.
Pēdējā laikā aktualizējās arī
cita tendence - ķermeņa asimetrija, kad viena ķermeņa
daļa ir vairāk sasprindzināta.
Veidojas asimetriskums, kas
pats par sevi nepazūd. Bieži
jaunāko klašu skolēniem ārsti
konstatē stājas traucējumus, ko
vistiešākajā veidā ietekmē ķermeņa asimetrija.
Stāja, balsta un kustību aparāts (X formas kājas, „futbolista kājas”, greizā pēda) – tam visam
par pamatu sasprindzinājums ķermeņa lejasdaļā.
Kad bērns sāk staigāt, tā ir liela slodze kājām, bet
muskuļu spriedze pastiprina to - veidojas nepareiza
kāju forma. Es piedāvāju vecākiem testu – jānostājas pozā, kādā bērns staigā, un jācenšas sajust, kādi
muskuļi ir sasprindzināti. Tieši ar to vietu nepieciešams strādāt.
Izmantojot tikai masāžu, labot kāju formu pēc
3-4 gadu vecuma ir sarežģītāk, nepieciešams izmantot arī vingrojumus, var būt nepieciešama arī
ortopēda konsultācija.
Vēl viena tēma, kas aktualizējās pēdējā laikā, ir
bērnu slēptās neirozes. Šajā gadījumā masāža ir
labs paņēmiens, kā atslabināties gan ﬁziski, gan
emocionāli. Ceru arī turpmāk kā lektore piedalīties
Krāslavas māmiņu kluba tematiskajās aktivitātēs.
- Vai vecāki patstāvīgi var noteikt, ka viņu bērnam ir vajadzīga masiera palīdzība?
- Pirmkārt, ja jūs ņemat bērnu klēpī, taču jums
ir neērti to turēt, tas var liecināt par to, ka mazuļa
ķermenis ir sasprindzināts.
Otrkārt, jūs varat ar rokām iztaustīt muskuļus gūžas un gurnu daļā, un, ja 3 mēnešos mazulis negrib
gulēt uz vēdera (viņam nepatīk), ir vērts aizdomāties par sasprindzinājumu kakla un plecu daļā.
Treškārt, var apskatīt bērnu. Ja veidojas asimetrija, tad bērns guļ uz vēdera ar pievilktām kājām un
rokām, galva noliekta uz vienu pusi. Tajā muguras
daļā, kas ir sasprindzināta, būs redzamas krociņas.
Ja bērns ir nemierīgs, emocionāli nestabils, bieži
raud, slikti guļ, tas liecina par to, ka viņam ir veģetatīvās nervu sistēmas uzbudinājums, un tieši šī
sistēma atbild par iekšējiem orgāniem. Līdz ar to, ja
organisms ir sasprindzināts, cieš arī iekšējie orgāni.
Ja jūs apskatījāt mazuli, un jums ir aizdomas, ka
bērna ķermenis ir sasprindzināts, konsultējieties ar
masieri, ﬁzioterapeitu, rehabilitologu!
- Vai jūs sniedzat pakalpojumus klientu dzīvesvietā?
- Jā, jo tur bērns un vecāki atrodas ierastā vidē. Masāžu bērniem līdz gada vecumam var veikt uz galda,
cieta dīvāna, pat uz grīdas. Speciāls aprīkojums nav
nepieciešams. Ja bērns jau sasniedza gada vecumu
vai viņa vecāki nedzīvo pilsētā, es veicu masāžu
Krāslavas māmiņu kluba telpās Tirgus ielā. Man var
zvanīt pa tālr. 29690829, kā arī rakstīt sociālā tīkla
„facebook” lapā „Детский массаж Латвия-АнглияЛатвия”. Veselību jums un jūsu bērniem!
- Paldies par stāstījumu!
Elvīra Škutāne, autores foto

Teorētiski praktiskā nodarbība „Cieņpilna komunikācija - efektīvai
un pilnvērtīgai sadarbībai; Biodanza”
27. septembrī plkst. 13.00 - 17.00 Krāslavas Kultūras namā

Cienoša komunikācija – tā ir īpaša pieeja veidam, kā veidot kontaktu, kā klausīties,
izvēlēties vārdus, lai veidotu empātiskas, savstarpēji cienošas attiecības. Šo treniņu
mērķis ir palīdzēt dalībniekiem radīt un nostiprināt saikni un kontaktu ar sevi un
citiem, savā saskarsmē novērst to, kas šķir un rada konﬂiktus, lai veidotu empātiskas
un uz sadarbību vērstas attiecības.
Biodanza ir zinātniskos pētījumos pierādīta personības pilnveidošanas metode,
kas izmanto kustību, mūziku un savstarpēju mijiedarbību grupā. Metode balstās uz
savstarpējas cieņas, vienlīdzības un dažādības pieņemšanas principiem. Nodarbības
paaugstina pašvērtējumu, veicina radošumu un pašizpausmi caur empātisku sadarbību ar citiem, kas ir eksistenciāli nozīmīgas prasmes veidojot attiecības gan ikdienas
darbā, gan savā ģimenē, gan komunikācijā ar jebkuru līdzcilvēku. Pasākums paredzēts tikai pieaugušajiem! Īpaši aicināti piedalīties pedagogus, citu jomu profesionāļi, kuri ikdienā strādā ar bērniem! Pieteikšanās pa tālruni 26531015 vai e-pastu lidija.
miglane@kraslava.lv.

Lekcija „Pieaugušo un bērnu piecas mīlestības valodas”
28. septembris (10.30 - 13.45) Krāslavas māmiņu klubs, Tirgus iela
7 (2.stāvs)

Vai zinājāt, ka katram no mums piemīt sava īpašā mīlestības valoda, ar kuru izteikt jūtas un emocijas? Pēc G.Čepmena vārdiem, mums katram piemīt sava īpašā
mīlestības valoda, ar kuru izteikt jūtas un emocijas, kas ir tik nozīmīgas vecāku un
bērnu savstarpējās attiecībās, kā arī ikvienās saskanīgās pieaugušo attiecībās. Šai lekcijā atklāsim pieaugušo un bērnu piecas mīlestības valodas, atklāsim otra galveno
mīlestības valodu, lai spētu runāt otram saprotamā veidā. Atklāsim, kā paust savu
mīlestību pret bērniem, kā sarunāties ar bērnu un pusaudzi viņa mīlestības valodā un
veidot lieliskas attiecības.
Pieteikšanās pa tālruni 22013825
vai e-pastu kraslavas.maminu.klubs@gmail.com.

TĒVU DIENA KRĀSLAVĀ AIZVADĪTA
KUSTĪGI UN LUSTĪGI
Jau otru gadu pēc kārtas enerģisku aktivitāšu, prieka un kopābūšanas pilns
pasākums tika veltīts pasaulē labākajiem vīriešiem - tētiem Tēva dienā. Pasākuma iniciatores un organizatores arī šogad bija Krāslavas māmiņu kluba
biedres, savukārt ﬁnansētāji un atbalstītāji - Krāslavas novada pašvaldība un
Eiropas Sociālā fonda atbalstītais projekts veselības sekmēšanai.
Viens no ﬁnansētāju izvirzītajiem uzdevumiem bija iepazīstināt sabiedrību ar dažādiem sporta veidiem, veselīgu ēdienu, piedāvāt ﬁziskās aktivitātes,
sniegt profesionālu informāciju par konkrēto darbību ietekmi uz veselību.
Mērķis tika sasniegts, pasākuma apmeklētāji labprāt izmēģināja Krāslavā
mazpazīstamus sporta veidus - slaklainingu, disku golfu, airsoftu, lāzerpeintbolu. Daudzi nosauktajās aktivitātēs nebija piedalījušies, pozitīvi novērtējot
svaigās idejas un kvalitatīvu organizatorisko darbu.
Laika apstākļi lutināja, organizatori parūpējās par sātīgām pusdienām un
daudzām papildinošām aktivitātēm - apsveikuma kartīšu darbnīcu, aerogrāﬁjas, naglošanas, futbola un deju meistarklasēm, kā arī lekcijām par elpošanas
tehniku, ﬁziskajām aktivitātēm ikdienā, ģimenes garderobi. Pasākums godam
noslēdza vasaras sezonas brīvdabas pasākumu klāstu Krāslavas krāšņākajā
vietā - Plāteru pils pagalmā. Pasākumu apmeklēja ap 200 dalībniekiem, gūstot
zināšanas un motivāciju lustīgi kustēt ik dienu!

Krāslavas māmiņu klubs
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senioru sleja

PAR STARPTAUTISKO VECO ĻAUŽU DIENU
Tuvojas 1. oktobris - diena, kad
dažādos pasākumos tiek godināti
seniori. Taču īstenībā tie nemaz nav
svētki...
Starptautiskā veco ļaužu diena
(International Day of Older Persons)
tiek atzīmēta 1. oktobrī kopš 1991.
gada, kad ANO Ģenerālā Asambleja
piešķīra tai starptautiski atzīmējamās
dienas statusu. Tās uzdevums - piesaistīt uzmanību vecāka gadagājuma
cilvēku vajadzībām un rūpēm, kā arī
apzināties un apspriest būtiskas izmaiņas visas sabiedrības dzīvē.

jiem notikumiem savā valstī.
Situāciju saasina jaunākās paaudzes atsvešinātā attieksme pret veciem cilvēkiem. Jaunākā un aktīvākā
sabiedrības daļa cenšas neievērot šo
problēmu, lai pasargātu sevi no nepatīkamām domām par vecumdienām.

Kādas ir sekas?

Tāpat kā daudzās citās pasaules valstīs, Latvijā palielinās gados
vecu cilvēku īpatsvars, ir vērojama
sabiedrības demogrāﬁskā novecošanās. Centrālās statistikas pārvaldes
dati liecina, ka 2018. gadā mūsu valstī bija aptuveni 20 % iedzīvotāju vecuma grupā virs 65 gadiem un vecāki. Tas ir apmēram tikpat daudz, cik
mums ir bērnu un jauniešu vecuma
grupā līdz 20 gadiem.
Demogrāﬁskajās prognozēs tiek
paredzēts, ka mūsu sabiedrība vairs
nekad nebūs tik jauna kā agrāk. Tieši
otrādi - iedzīvotāju novecošanās ir
ilgs un neatgriezenisks process, ko
vairs nav iespējams apstādināt, taču
var mēģināt samazināt tā negatīvo
ietekmi.

Tikmēr iedzīvotāju novecošanās
sekas jau izpaužas dažādās dzīves
jomās. Iedzīvotāju skaits darbspējas
vecumā turpina samazināties, līdz ar
to sarūk nodokļu ieņēmumi, kas rada
grūtības, veidojot valsts sociālās
apdrošināšanas speciālo budžetu.
Attiecīgi palēninās ekonomiskās izaugsmes tempi, mainās tirgus struktūra un rodas kvaliﬁcēta darbaspēka
trūkums. Neizbēgami samazinās patēriņa līmenis, sarūk privāto uzkrājumu apjoms, kas arvien vairāk tiek
tērēts, lai gados veci cilvēki uzturētu
pienācīgu dzīves līmeni un saglabātu
savu veselību.
Vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvara pieaugums ir saistīts ar lieliem
izdevumiem valsts budžetā, lai nodrošinātu pienācīgu veselības aprūpi, jo īpaši ilgtermiņā. Jau pavisam
drīz būs nepieciešams daudz vairāk
sociālās aprūpes māju un pansionātu, lai tajos varētu uzturēties vientuļi,
gados veci cilvēki, kas jau nespēj
paši sevi apkalpot.

Pētījumi rāda, ka seniori daudz
vairāk nekā citu vecuma grupu pārstāvji ir pakļauti nabadzības, sociālās
izolācijas, vientulības, depresijas riskam, un viņiem daudz biežāk konstatē slimības, kas ir saistītas ar nervu sistēmas traucējumiem. Daudzi
vecāka gadagājuma cilvēki nezina,
kur vērsties, lai saņemtu palīdzību
vai konsultāciju, slikti orientējas likumos, noteikumos un normatīvos.
Turklāt šī paaudze tika audzināta
autoritārās sabiedrības apstākļos,
kad lielā cienā bija tādās rakstura
īpašības kā izpildīgums un piekāpība, tāpēc daudzi vecāka gadagājuma
cilvēki jūtas nedroši saskarsmē ar
amatpersonām, baidās aizstāvēt savas tiesības.
Lielākā daļa iedzīvotāju vecumā
no 65 gadiem un vecāki ir šķīrušies,
atraitņi vai vientuļi cilvēki. Pārsvarā tās ir sievietes, kam vidējais
dzīves ilgums ir ievērojami lielāks
nekā vīriešiem (Latvijā šī starpība
ir 10 gadi). Zaudējot laulāto, ģimeni, draugus, cilvēki jūtas vientuļi un
nevienam nevajadzīgi. Vairāki gados
veci cilvēki tiek pakļauti diskriminācijai, psiholoģiskajai vai pat ﬁziskajai vardarbībai.
Objektīvu iemeslu dēļ vecāka gadagājuma cilvēkiem ir zināšanas,
kas jau ir novecojušas, viņiem piemīt
gaume un ieradumi, kas ir ļoti konservatīvi, bet nav iemaņu patstāvīgi
organizēt savu brīvo laiku. Gados
veci cilvēki nav pieraduši rūpēties
arī par savas kultūras dzīves daudzveidību, parasti viņiem nav hobiju,
tāpēc viņu dzīvē liela loma ir televīzijai, ar kuras palīdzību viņi apmierina savas vajadzības regulāri iegūt
informāciju. Turklāt priekšroka tiek
dota ārvalstu kanāliem, programmām, kur ir vairāk izklaidējošo raidījumu un seriālu. Tādējādi, seniori,
kas atrodas citā informācijas telpā,
bieži vien nav informēti par jaunāka-

Speciālisti ir vienisprātis, ka sociālās problēmas, ko rada iedzīvotāju
novecošanās process, ir jārisina ne
tikai, pārdalot ﬁnanses un nodrošinot veselības un sociālo aprūpi ilgtermiņā. Svarīgs elements - aktīvās
novecošanās principu izplatīšana, tai
skaitā izglītības iespējas visa mūža
garumā, kā arī vecāka gadagājuma
cilvēku līdzdalība visās sabiedrības
dzīves jomās bez diskriminācijas.
Kā zināms, Latvijā vidējā pensija
2018. gadā bija aptuveni 320 eiro,
un tas ir viens no zemākajiem rādītājiem ES valstīs. Taču pat tādā gadījumā, ja pensijas apmērs būtu cienīgs
un atbilstošs reālajām tirgus cenām,
materiālā labklājība nebūt nav vienīgais jautājums, kas satrauc seniorus.
Kaut gan masu mediju informācija
par to, ka „nabaga pensionāriem” ir
ļoti zemi ienākumi un neapmierinātas vajadzības dažādās dzīves jomās,
ieprogrammē pastāvīgi būt neapmierinātiem ar sevi, apkārtējiem un
dzīvi kopumā, kā arī rada sabiedrībā
visai negatīvu tēlu, jo izskatās, ka vecāka gadagājuma cilvēki nepārtraukti kaut ko pieprasa.
Vai mēs esam aizmirsuši par vārdiem „ne no maizes vien”? Vai nezinām, ka ilgas, vientulība, dzīves
jēgas zaudēšana rada ciešanas? Kāpēc mūsdienās par nevajadzīgiem
kļuvuši tādi jēdzieni kā morālais
pienākums, empātija, līdzjūtība, garīgums?
Vecumdienās tāpat kā jaunībā cilvēkiem ir vajadzīgi svaigi iespaidi
un jauna informācija: ļaudis, pilsētas, garšas, smaržas, kustības, emocijas. Nevis aiz garlaicības, bet lai
saglabātu normālu ﬁzisko un garīgo
veselību.
Pasaulē ir izdomātas dažādas metodes, kas palīdz samazināt iedzīvotāju novecošanās negatīvo ietekmi,
tiek piedāvāti reāli adaptācijas pasākumi. Viens no ievērojamākajiem

Kāpēc šī tēma pašlaik tiek
aktualizēta?

Kas notiek?

Ko darīt?

paņēmieniem, kas ir vispārpieņemta
prakse daudzās rietumu valstīs, - senioru neformālā izglītība.
Vecāka gadagājuma cilvēkiem,
tāpat kā visiem citiem valsts iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par
aktualitātēm politikas, ekonomikas
un kultūras jomā, bet galvenais – jābūt sociāli kompetentiem, lai pareizi
izvērtētu valstī notiekošo un rīkotos
visas sabiedrības labā. Tikpat svarīgi
ir iemācīties vēl pietiekami ilgu laiku
būt ﬁziski stipriem un veseliem, lai
nezaudētu aktīvu sabiedrības locekļu
statusu. Grupu nodarbības ir labākā
proﬁlakse cīņā ar problēmām, kuras
ir saistītas ar vecumu un vientulību, kas veicina un paātrina daudzas
slimības. Izglītībai mūža garumā
(lifelong learning) jākļūst par normu, pretējā gadījumā jēgpilnas un
produktīvas vecumdienas mūsdienu
pasaulē nav iespējamas.
Neformālās izglītības kurss pensijas vecuma cilvēkiem „Senioru
skola” ir pirmā šāda veida iniciatīva
Latvijā, 2015. gadā šīs aktivitātes
tika piedāvātas gados veciem cilvēkiem Krāslavā. Nodarbības notiek
regulāri, reizi nedēļā, Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā. Seniori
gūst mūsdienīgas zināšanas dažādās
jomās (veselība, vide, jaunākās tehnoloģijas un citas), kas paaugstina
viņu sociālo kompetenci, uzlabo
pašsajūtu un dzīves kvalitāti.
Šogad „Senioru skola” tika atvērta
vēl divās pilsētās - Kuldīgā un Aglonā. Šādu mācību centru pieredze
liecina par to, ka aktīvs dzīvesveids
vecumdienās dod iespēju izjust
piederību līdzīgi domājošu cilvēku
grupai, palīdz atslēgties no sadzīves
raizēm, pārvarēt sliktu pašsajūtu,
skumjas domas un trauksmi. Regulārā un interesantā darbībā iesaistītie
vecāka gadagājuma cilvēki mazāk
pakļauti depresijas riskam, retāk slimo un retāk vēršas pēc medicīniskās
palīdzības, labāk izprot sabiedriskos
procesus un izjūt lielāku apmierinātību ar savu dzīvi.

Secinājumi

Iedzīvotāju novecošanās, protams,
ir globāla sociālā problēma, kas ietekmē visu iedzīvotāju labklājību.
Daudzās pasaules valstīs valdība un
nevalstiskās organizācijas cenšas nodrošināt gados veciem pilsoņiem visus apstākļus, lai viņi varētu turpināt
aktīvu dzīvesveidu. Pastāvīgi mainīgajā vidē tas ir liels izaicinājums, kas
pozitīvi ietekmē vecākās paaudzes
mūžizglītības sistēmas attīstību.
Mūsu sabiedrība vēl tikai sāk
pierast pie šīs jaunās demogrāﬁskās
situācijas un aizdomājas par nākotnes perspektīvām tuvākajos gados
un tālākajā nākotnē. Līdztekus tam
vecākās paaudzes cilvēki – seniori
- arvien vairāk apzinās savas neizmantotās iespējas un vēlas turpināt
jēgpilnu dzīvi vēl ilgi pēc pensijas
vecuma sasniegšanas.
Starptautiskā veco ļaužu diena
mums ir nepieciešama, lai piesaistītu
uzmanību šai tēmai, aktualizētu diskusiju par senioru lomu sabiedrības
dzīvē. Mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi, labāk jau šodien kaut ko darīt,
lai apkārtējā pasaulē būtu iespējama
visu vecumu cilvēku harmoniska līdzāspastāvēšana.
Tatjana Azamatova

PAR PENSIJU UN ATLĪDZĪBU INDEKSĀCIJU
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra informē,
ka 2019. gada 1. oktobrī indeksē pensijas un atlīdzības
vai to daļu apmēru, kas nepārsniedz 420 eiro mēnesī.

Tas nozīmē, ka indeksē visas
pensijas un atlīdzības, kas nepārsniedz 420 eiro apmēru, un pensijas palielinājums būs atkarīgs
no pensijas apmēra. Savukārt tām
pensijām un atlīdzībām, kuras ir
lielākas par 420 eiro, indeksē tikai
daļu no piešķirtās summas – 420
eiro.
Politiski represētajām personām, I grupas invalīdiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem
indeksē visu pensijas apmēru.
Indeksējamā pensijas apmērā netiek iekļauta piemaksa pie
valsts pensijas.
Indeksētas tiks vecuma, invaliditātes, izdienas un apgādnieku
zaudējuma pensijas un atlīdzības,
kuras piešķirtas (pārrēķinātas) līdz
2019. gada 30. septembrim.
2019. gada 1. oktobrī pārskatāmām vecuma pensijām piemēro
šādus indeksus:
1,0719, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem;
1,0805, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem
vai ja vecuma pensija ir piešķirta

par darbu kaitīgos, smagos (2.saraksts) vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos (1.saraksts) darba apstākļos (arī, ja apdrošināšanas stāžs
ir mazāks par 30 gadiem);
1,0891, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;
1,0977, ja kopējais apdrošināšanas stāžs ir 45 un vairāk gadu.
2019. gada 1. oktobrī pārskatāmām invaliditātes, izdienas un
apgādnieka zaudējuma pensijām,
kā arī apdrošināšanas atlīdzībām
piemēro indeksu 1,0719.
Jāņem vērā, ka no indeksētās
pensijas var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina izmaksājamo summu.
Valsts pensijas un atlīdzības tiek
indeksētas saskaņā ar likuma „Par
valsts pensijām” 26. pantu.
2019. gada 1. oktobrī pārskata
piemaksas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot:
1,61 eiro – ja vecuma pensija
piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai invaliditātes pensija
piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums
sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim;
1,07 eiro – ja vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta, sākot no
1997. gada 1. janvāra.

kultūra
26. septembrī plkst. 19.00 skatītāji Krāslavas Kultūras namā varēs
noskatīties Imanta Kalniņa operas pirmizrādes „Spēlēju, dancoju” translāciju
no Latvijas Nacionālās operas nama. Tāpat opera tiks translēta arī kultūras
centros reģionos Preiļos, Siguldā, Dobelē, Valkā, Tukumā, Daugavpilī, Limbažos, Talsos un Jelgavā.
Tota lomā – Andris Ludvigs, Raimonds Bramanis vai Juris Jope, Leldes tēlu atveidos Marlēna Keine, Jūlija Vasiļjeva vai Viktorija Pakalniece, Trejgalvja lomā – Jānis Apeinis vai Armands Siliņš. „Spēlēju, dancoju” jauniestudējums iekļauts Latvijas valsts simtgades programmā.
Ieeja brīva.

KAD GLEZNAS ATDZĪVOJAS…

Šī gada 14.septembrī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā prezentēta Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa atpazīstamāko darbu animācija „Kad gleznas atdzīvojas… “, ko izstrādāja Marta Folkmane sadarbībā ar Aleksandru Maijeru.

Latgales kultūras programmas projektu „Latgales gleznotāja Valentīna Zlidņa darbu animēta gleznojuma izveide topošajai memoriālajai
istabai Krāslavas pils staļļos” atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds, „Latvijas valsts meži”, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Krāslavas novada dome un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja, idejas koncepcijas autore,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja foto

8
jautājums
redakcijai
- Sakiet, lūdzu, kur likt zaļos atkritumus no privātmāju mazdārziņiem un siltumnīcām rudenī? Iepriekšējos gadus brauca traktors
ar piekabi un noteiktās dienās tos
savāca. Kāpēc šogad tas ir atcelts?
Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba: „Zaļie
atkritumi ir jākompostē savos
mazdārziņos. Ja ir nepieciešams
izvest koku zarus, sazinieties ar
pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” vadītāju Ēvaldu Cauņu
(tālr. 28607315), lai saskaņotu izvešanas datumu.

informācija
CIENĪJAMIE NEKUSTAMĀ
ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJI!
Ceturtais un pēdējais maksāšanas termiņš par 2019. gadu - 15.
novembris. Aicinām tos, kuri nav
veikuši maksājumus, savlaicīgi
norēķināties!
Informāciju var saņemt Krāslavas
novada domē, tālrunis 65681766.
29. septembrī plkst. 15.00 Krāslavas KN notiks Starptautiskajai veco
ļaužu dienai veltīts senioru vakars.
Piedalīsies ciemiņi – slāvu ansamblis „Uzori” no Līvāniem, kā arī
vietējie amatierkolektīvi. Jaunajiem pensionāriem lūgums reģistrēties sociālajā dienestā (tālrunis
65622528). Līdzi ņemams groziņš
un labs garastāvoklis.

sludinājumi
 Sertiﬁcēts masieris ar pieredzi
meklē darbu. T. 27323693.
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir
pieredze. T. 26290911.
 Auto datordiagnostika un remonts. T.27745005.

sports

Slēpotāji vasarā nodarbojas
ar rollerslēpošanu, lai labāk sagatavotos ziemas sezonai. Augusta beigās slēpošanas-biatlona
kompleksā „Cēsis” notika Latvijas čempionāta rollerslēpošanā
1.posms.
Krāslavas Sporta skolas audzēkņi arī izmēģināja savas spējas šajā trasē. Jaunākajā vecuma
grupā (2007.-2008. g.dz.) Valērija
Burceva gan brīvajā, gan klasiskajā stilā ierindojās 10.vietā starp
23 dalībniecēm, bet Līga Volka
4 km distancē abas dienas palika ceturtā, zaudējot vien dažas
sekundes, lai iegūtu godalgotu
vietu. Jana Volka – 5.vietā gan
brīvajā, gan klasiskajā stilā. Adriānai Šuminskai labāk padodas
startēt klasiskajā stilā un viņai
S14 (2005.-2006. g.dz.) vecuma
7. septembrī Krāslavas Sporta
skolā, Pils ielā 5, notika Krāslavas Veselības dienas basketbola
turnīrs jauniešiem „Tieši mērķī”,
kas tiks organizēta Krāslavas novada domes īstenotā ESF projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.
Dalībniekiem šis turnīrs noteikti noderēs, lai labāk sagatavotos
gaidāmajām valsts mēroga sacensībām gan LJBL (Latvijas Jaunatnes basketbola līga), gan LBL
(Latvijas Basketbola līga). Uz
turnīru tika uzaicinātas 4 komandas. Jēkabpils/Līvāni pirmā un
otrā komanda, kā arī Daugavpils/
Krāslava pirmā un otrā komanda.
Sākumā bērni noklausījās lekcijas par tēmām: „Basketbols un tā
ietekme uz veselību, basketbolam
nepieciešamā ﬁziskā sagatavotība, basketbola ietekme uz musku-

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROLLERSLĒPOŠANĀ
grupā 9.vieta. Savukārt Artemijs
Kozačuks labākus rezultātus uzrāda brīvajā stilā un viņam V-14
vecuma grupā 11.vieta.
8. septembrī Siguldā, „Fischer”
Slēpošanas centrā Latvijas čempionāta dalībnieki sacentās 700 m
un 1,2 km garās sprinta distancēs
brīvajā stilā rollerslēpošanā. Trase
ir ar vairākiem līkumiem un straujiem pagriezieniem, kā rezultātā
sacensību laikā vairāki sportisti
piedzīvoja kritienus. Labus rezultātus uzrādīja jaunākas grupas
meitenes. Starp 22 dalībniecēm
Valērija Burceva izcīnīja 5.vietu,
Martīne Djatkoviča ieguva 7. vietu un Evija Radivinska - 10.vietu.
Starp 2003.-2004. gadā dzimušām jaunietēm Līga Volka izcīnīja

bronzas medaļu, Janai Volkai ceturtā vieta.

Ilona Vanaga,
distanču slēpošanas trenere

BASKETBOLA TURNĪRS JAUNIEŠIEM

ļu grupām, izvairīšanos no traumatisma” un „Basketbola nozīme
sirds, asinsvadu/onkoloģisko/garīgo slimību proﬁlaksē.”
Turnīra ievadā Jēkabpils/Līvāni
1. komanda tikās pret Daugavpils/
Krāslava 2. komandu. Spēku samēri izrādījās dažādi. Ar rezultātu
92:21 pārāki bija viesi. Otrajā pusﬁnālā laukumā devās Daugavpils/
Krāslava 1. komanda pret Jēkabpils/Līvāni otro komandu. Šoreiz,
mūsējie svinēja uzvaru ar 79:47.
Rezultatīvākie mūsu komandā
bija Jānis Meškovskis un Edvards
Silajānis (abiem pa 15 punktiem).
Spēļu pārtraukumā norisinājās
konkursi, kuros savu meistarību
centās pierādīt 32 abu komandu spēlētāji. Trīspunktu metienu
konkursā galveno balvu izcīnīja
Nauris Garkalns no Jēkabpils/Līvāni pirmās komandas, bet pras-

mju konkursā labākais izrādījās
Kristaps Zalāns no Jēkabpils/Līvāni otrās komandas.
Sekoja ﬁnālspēles. Par trešo
vietu ciemiņu otrā komanda uzvarēja mūsu otro komandu ar 68:54,
bet cīņā par pirmo vietu Jēkabpils/
Līvāni pirmā komanda svinēja uzvaru ar 81:59. Tādējādi medaļas
un kausi par 1. un 3.vietām aizceļoja uz Jēkabpili un Līvāniem.
Mūsu pirmajai komandai – sudraba medaļas un kauss.
Paldies visiem sadarbības partneriem:
www.kraslavasvestis.
lv, www.kraslava.lv, „Ezerzeme”
un „Krāslavas Vēstis”, Krāslavas
Sporta skolai, Jēkabpils un Līvānu Sporta skolām un atsevišķs
paldies Krāslavas novada domei.
Raitis Timma,
basketbola treneris

NOSLĒDZIES „KRĀSLAVAS VELOKAUSS – 2019”!
31. augustā Baltiņos, Krāslavas
novadā, jau kārtējo gadu pulcējās
velosporta entuziasti no Krāslavas,
Krāslavas novada, Rīgas, Daugavpils, Dagdas, Rēzeknes, Aglonas,
Preiļiem, kā arī vairāku klubu pārstāvji - „Selonia” (Viesīte), „Selonia” (Aknīste), Daugavpils TK
„Sniegpulkstenīte”, „LiVelo /Zelta
Zeme” (Aglona).
Velokausa trases viens aplis, kurš
bija 4 km garš, ietvēra vairākus kāpumus un nobraucienus, kā arī dažāda platuma ceļus, tādējādi mudinot
sacensību dalībniekus būt modriem
visas trases garumā. Sacensību dalībnieki sacentās 4 km, 8 km, 12 km,
16 km un 20 km garās distancēs atbilstoši savai vecuma grupai.
Šogad velosporta entuziastiem
bija iespēja piedalīties tautas klases
braucienā, kura ideja bija piesaistīt
cilvēkus, kuri vēlas piedalīties braucienā savam priekam, veicot 8 km
garu distanci.
Īpašs paldies Krāslavas novada
domei par ﬁnansiālu atbalstu!
Diāna Vanaga,
biedrība „SPORTISTS”
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”
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