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Programmēšanas nedēļas ietvaros IT kompā-
nija „Cognizant” sadarbībā ar programmēšanas 
skolu „Learn IT” un mūzikas grupu „Double Fa-
ced Eels” atklāja bērnu un jauniešu programmē-
šanas konkursu - „Mēs esam ideāli!”. 

Konkursa laikā skolēni no visas Latvijas tika 
aicināti programmēt animāciju „Double Faced 
Eels” dziesmai. Apkopojot labākās animācijas, 
tiks izveidots vienots videoklips visai dziesmai.

Konkursa mērķis ir veicināt jauniešu pašap-
ziņu un atklāt skolēniem jaunus mūsdienīgus 
izpausmes veidus, kā arī veicināt jēgpilnu teh-
noloģiju izmantošanu Latvijas vispārizglītojošo 
skolu mācību procesā. 

Konkursa neklātienes kārtā piedalījās 80 rado-
šas animācijas no visas Latvijas. Uz fi nālsacen-
sībām tika uzaicinātas 20 labākās, starp tām arī 
mūsu skolas 9.a klases skolēns Armands Vagalis. 

Konkursa fi nāls norisinājās 25. oktobrī Rīgā. 

Ar „Learn IT” programmēšanas skolas mentoru 
palīdzību divu stundu laikā skolēni uzlaboja un 
radīja jaunas animācijas, lai no projektiem va-
rētu izveidot vienotu videoklipu „Double Faced 
Eels” dziesmai.  

Summējot neklātienes kārtas un fi nāla rezultā-
tus, tika noskaidroti uzvarētāji. Priecājamies, ka 
uzvarētāju vidū ar izcīnīto 1. vietu ir mūsu skolas 
skolēns Armands Vagalis! Viņš kā balvu saņēma 
ceļojumu uz Stokholmu un robotu izstādes ap-
meklējumu Zinātnes muzejā „Tekniska”.

Apsveicam Armandu un lepojamies par viņa 
rezultātiem!

Liels paldies Armanda māmiņai Artai Vagalei 
par līdzdalību, ieguldīto laiku, enerģiju un entu-
ziasmu!

Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja 

PROGRAMMĒŠANAS KONKURSA
 „MĒS ESAM IDEĀLI” FINĀLS

„Leģendu nakts” jau kļuvusi par 
tradicionālu pasākumu, kas notiek 
oktobra izskaņā visā Latvijā. To rī-
kot aicina biedrība „Latvijas Piļu un 
muižu asociācija”. Šogad pasākums 
notika 26. oktobrī, tajā iesaistījās 38 
asociācijas biedri, ielūdzot uz da-
žāda veida pasākumiem savās pilīs 
un muižās. Visaktīvāk pārstāvēta 
bija Kurzeme un Vidzeme, katrā no 
novadiem pasākumā iesaistījās pa 
divpadsmit biedriem, Zemgalē – 10 
biedri, bet Latgalē uz pasākumiem 
aicināja 4 biedri: Krāslavas grāfu 
Plāteru pils komplekss, Lūznavas 
muiža, Preiļu muižas komplekss un 
parks, Varakļānu muižas pils. 

Krāslavas grāfu Plāteru pils kom-
pleksā „Leģendu nakts” pasākumi 
aizsākās jau krietnu laiku pirms 
26. oktobra, jo viena no pasāku-
ma aktivitātēm bija bērnu zīmēju-
mu konkurss „Mana grāfu Plāteru 
pils”, kurā tika aicināti piedalīties 
bērni vecumā no 5 līdz 13 gadiem, 
iesniedzot darbiņus, kuros attēlots 
Krāslavas grāfu Plāteru pils kom-
plekss un parks. Aktivitāte bija vērā 
ņemama, konkursā tika iesniegti 
94 zīmējumi. Starp dalībniekiem ir 
bērni gan no Krāslavas, gan citām 
pilsētām – Daugavpils, Rīgas, Rē-
zeknes, Aglonas un Ķekavas. Sa-
kām sirsnīgu paldies ikvienam bēr-
nam, kurš iesaistījās konkursā, radot 
veselu kolekciju ar brīnumainiem 
zīmējumiem. Labākie no tiem tiks 

izmantoti Krāslavas novada tūrisma 
bukleta izdošanā un citos mārketin-
ga materiālos.

Zīmējumi tika vērtēti trijās ve-
cuma grupās, žūrijas lomā varēja 
iejusties ikviens sociālā tīkla „face-
book.com” lietotājs, jo par labāka-
jiem zīmējumiem tika atzīti tie, kuri 
saņēma vislielāko skaitu „patīk”. 
Balsošana noritēja no 14. līdz 24. 
oktobrim. Apbalvošana notika 26. 
oktobrī „Leģendu nakts” pasākuma 
ietvaros. 

Zīmējumu konkursa „Mana grāfu 
Plāteru pils” rezultāti

Vecuma grupa 5-7 gadi
1.vieta – Sofja Skerškāne (6 gadi, 

Krāslava), 265 balsis
2. vieta – Milana Tarlecka (5 gadi, 

Krāslava), 204 balsis
3. vieta – Matvejs Lubins (7 gadi, 

Krāslava), 82 balsis
Veicināšanas balva – Elza Ahrom-

kina (4 gadi, Krāslava), 106 balsis  
Vecuma grupa 8 – 10 gadi 
1.vieta –  Evija Avsjukeviča (8 

gadi, Krāslava), 77 balsis
2. vieta – Violeta Gabrena (8 gadi, 

Daugavpils), 57 balsis
3.vieta – Kristīne Maļinovska (10 

gadi, Krāslava), 53 balsis
Vecuma grupa 11 – 13 gadi 
1.vieta – Eva Kristopaite (Ķeka-

va, 12 gadi), 100 balsis
2.vieta – Jekaterina Cvetkova (12 

gadi, Krāslava), 58 balsis 
3.vieta  - Margarita Fomina (12 

gadi, Krāslava), 57 balsis
Pārējās „Leģendu nakts” aktivi-

tātes norisinājās 26. oktobra vaka-
rā. Visa pasākuma laikā Krāslavas 
novada TIC telpās varēja mācīties 
zīmēt gotiskus burtus Kaligrāfi jas 
meistarklasē. Veiklākie rakstītāji pat 
iemanījās uzrakstīt pilnu savu vār-
du. Radoša noskaņa mājoja Ķirbju 
grebšanas meistardarbnīcā, kur tapa 

krāšņi un izgreznoti ķirbīši, ar ko 
rotāt pils kompleksu tumšajā veļu 
laikā. 

Pils staļļos spraigas cīņas mijās ar 
mājīguma noskaņu. Tur notika gal-
da spēļu turnīrs. Vispopulārākās bija 
galda teniss un novuss. Šajās spē-
lēs arī bija novērojams vislielākais 
azarts un cīņasspars. Taču neatpali-
ka arī spēles „Cirks”, „5 sekundes”, 
„Tornis”. 

Par „Leģendu nakts” spilgtāko un 
aizraujošāko notikumu izvērtās nak-
snīgais „kvests” pa pils parku. Tam 
pieteicās desmit komandas. Starp 
tām gan ģimenes, gan draugu kom-

pānijas, gan klasesbiedri. Visi bija 
noskaņojušies uzvarēt. Katrai ko-
mandai pēc noteiktām norādēm bija 
jāatrod septiņi slēpņi, kuros paslēpti 
uzdevumi. Pareizi atrisinot uzdevu-
mu, komanda iegūst vienu burtu.  
No septiņiem iegūtajiem burtiem 
bija jāsaliek vārds. Lielākajai da-
ļai komandu izdevās iegūt atslēgas 
vārdu – Emīlija. Tas nebija izvēlēts 
nejauši, jo tieši tā sauca Plāteru mei-
tu, ar kuru saistīts skaists, kaut arī 
skumjš mīlestības stāsts. 

Uzvarēja tā komanda, kura vis-
ātrāk ieradās fi niša vietā ar parei-
zo atbildi. Pirmās trīs vietas ie-
guva: 1.vieta – Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 8. klases zēni jeb ko-
manda „Aļņi”, 2. vietu – Bobiču 
ģimene no Krāslavas, savukārt 3. 
vietā ierindojās draugu kompānija 
„Medusrauši”. 

Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrs sadarbībā ar Krāsla-
vas novada domi saka lielu paldies 
saviem sadarbības partneriem: 
Krāslavas Sporta skolai, Krāslavas 
pamatskolai, Krāslavas peldbasei-
nam, biedrībai „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”, kaligrāfi jas 
meistarklases vadītājai Maijai Šuļ-
gai un brīvprātīgajiem palīgiem Lī-
gai, Svjatoslavam, Veltai, Sarmītei 
un Aleksim, Maijai un Madarai. 

Uz tikšanos citos pasākumos 
Krāslavas pils kompleksā!

Krāslavas novada
 TIC kolektīvs

LEĢENDU NAKTS KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSĀ

ŪDENSVADU
 PROFILAKTISKĀ 

DEZINFEKCIJA
SIA „Krāslavas nami” infor-

mē, ka laika periodā no 2019. 
gada 29. oktobra līdz 2019. 
gada 5. novembrim tiks veikta 
maģistrālo ūdensvadu profi -
laktiskā dezinfekcija. Sakarā 
ar to minētajā laika posmā 
ūdenim iespējama neliela hlo-
ra smaka un piegarša.

Informējam, ka hlora kon-
centrācija nepārsniegs pieļau-
jamās normas un ūdeni var 
droši lietot. Pirms lietošanas 
uzturā ūdeni ieteicams uzvā-
rīt. Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām.

KRĀSLAVAS 
NOVADA

 GADA 
CILVĒKS

29. oktobrī notika Krāsla-
vas novada domes ārkārtas 
sēde, kurā deputāti balsoja 
par balvas „Krāslavas no-
vada Gada cilvēks 2019” 
nomināciju ieguvējiem, 
pamatojoties uz konkursa 
„Krāslavas novada Gada 
cilvēks” nolikumu un komi-
sijas iesniegto izvērtējumu.

Par ilggadēju un godprātīgu 
darbu novada labā balva „Mūža 
ieguldījums” tiks pasniegta Vijai 
Ģiptorei un Ritai Vekšinai.

Par nozīmīgiem sasniegumiem 
un darbu novada labā balva no-
minācijā „Gada cilvēks 2019” tiks 
pasniegta Ilonai Kangizerei un 
Ilonai Vanagai.

Apbalvošana notiks Krāslavas 
Kultūras namā 18. novembrī plkst. 
17.00 Latvijas Republikas prokla-
mēšanas svinīgā sarīkojuma laikā. 
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projekti

aktuālā informācija

Administrators Juris Mičerevskis, amata apliecība Nr.00393, 
prakses vieta:  Graudu iela 41C, Rīga, LV-1058, paziņo par 
maksātnespējīgajai SIA „AJ Partneri”, reģ. Nr.45403020086, 
juridiskā adrese: Nameja iela 1-16, Jēkabpils, LV-5201, piede-
rošo 11/34 domājamo daļu no nekustamā īpašuma Jaunvolksnas, 
kadastra numurs 6068 005 0037, kas atrodas Krāslavas nova-
dā, Kalniešu pagastā, Livčāni, „Jaunvolksnas”, un ir reģistrēts 
Kalniešu pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000447438, 
pirmo izsoli ar augšupejošu soli. 

Viss nekustamais īpašums sastāv no 2 (diviem) zemes gaba-
liem ar kopējo platību 6,8 ha: apbūvēta zemes gabala ar kadastra 
apzīmējumu 6068 005 0037 un kopējo platību 4,6 ha, uz kura 
atrodas zemes gabala īpašniekam nepiederošas ēkas, un neap-
būvēta zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 6068 005 0163 
un kopējo platību 2,2 ha. Atbilstoši zemesgrāmatā reģistrētajai 
kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtībai MSIA „AJ 
partneri” atsevišķā lietošanā ir zemes gabals 2,2 ha platībā. Pie-
dzinējs/hipotekārais kreditors: Valsts ieņēmumu dienests, Talejas 
iela 1, Rīga, LV-1978. 

Nekustamā īpašuma domājamo daļu novērtējums un izsoles 
sākumcena: 700 EUR; izsoles solis 50 EUR. Izsoles cena nav 
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles sākuma da-
tums 2019. gada 15. oktobris plkst.13.00, izsoles noslēguma 
datums 2019. gada 14. novembris plkst.13.00. Personai, kura 
vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, līdz 2019. gada 4. 
novembrim jāiemaksā maksātnespējīgās SIA „AJ Partneri” no-
rēķinu kontā Nr. LV24PRTT0260025230900, AS „PrivatBank”, 
nodrošinājuma summu 10% apmērā no novērtējuma, kas ir 70 
EUR, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta maksāt-
nespējas procesa administratoram lūgums autorizēt to dalībai iz-
solē. Informācija par izsoles kārtību un nosacījumiem, ar kādiem 
personas var reģistrēties dalībai izsolē un piedalīties solīšanā, ir 
pieejama tīmekļa vietnē: https://izsoles.ta.gov.lv/lietosanas-no-
teikumi. Izsole tiek rīkota saskaņā ar Maksātnespējas likuma un 
Civilprocesa likuma noteikumiem. 

Tālrunis informācijai 26477230.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu 
izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bulvāris 
3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli Kārļa Eglīša piederošajam 
nekustamajam īpašumam Jaundruvas (adrese - Jaundru-
vas, Ezernieku pagasts, Dagdas novads, kadastra Nr. 
6056 004 0063), reģistrēts Ezernieku pagasta zemes-
grāmatas nodalījumā Nr. 80, sastāv no zemes vienības 
(kadastra apzīmējums 60560040063) kopplatībā l,5 ha 
un zemes vienības (kadastra apzīmējums 60560040064) 
kopplatībā 5,3 ha. 

Izpildot kadastrālo uzmērīšanu, zemes īpašuma kop-
platība var tikt precizēta. 

Parādnieks: Kārlis Eglītis, Dzelzavas iela 29-58, Rīga. 
Piedzinējs: Dagdas novada pašvaldība, Alejas iela 4, 
Dagdas pag., Dagdas nov., un Krāslavas novada dome, 
Rīgas iela 51, Krāslava, Krāslavas nov. Īpašuma izsoles 
sākumcena - 2700,00 EUR. Izsoles solis - 150,00EUR. 
Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības no-
dokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. 

Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 25. oktobrī plkst. 
13.00, izsoles noslēguma datums - 2019. gada 25. no-
vembrī plkst.13.00. 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tie-
sības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas 
prasības tiesā līdz izsoles dienai. 

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. 
gada 14. novembrim, izmantojot elektronisko vietni, 
jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai 
izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekus-
tamā īpašuma novērtējuma 270,00 EUR, zvērinātas tiesu 
izpildītājas (Žanna Osipova, reģ. nr. 25077712171) de-
pozīta kontā nr.LV43TREL9199089001000, Val sts Kase, 
kods TRELLV22, maksājuma mērķi norādot piešķirtā 
rēķina numuru. Izsoles norises noteikumi: https://izsoles.
ta.gov.lv/lielosanas-noteikumi.

Papildus informācija: T. 29183199. 

PAZIŅOJUMS PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

2019. gada 17. novembrī notiks 
Baltkrievijas Republikas Nacio-
nālās sapulces Pārstāvju palātas 
septītā sasaukuma deputātu vēlē-
šanas

Baltkrievijas Republikas pil-
soņi, kuri sasniedza 18 gadu ve-
cumu, pastāvīgi dzīvo Latvijas 
teritorijā vai kuriem ir pagaidu 
uzturēšanās atļauja, var realizēt 
savas vēlētāju tiesības un pieda-
līties Baltkrievijas Republikas 
Nacionālās sapulces Pārstāvju 
palātas septītā sasaukuma depu-
tātu vēlēšanās - vēlēšanu iecirknī 
Nr. 728, Baltkrievijas Republikas 
ģenerālkonsulātā, Daugavpilī (18. 
novembra ielā 44, Daugavpils).

2019. gada 17. novembrī vēlē-
šanu iecirknis strādās no 8.00 līdz 
20.00.

Baltkrievijas Republikas pilso-
ņiem ir tiesības balsot pirms ter-
miņa - no 2019. gada 12. novem-
bra līdz 16. novembrim ieskaitot. 
Pirmstermiņa balsošanas laikā 
balsošanas iecirkņi būs atvērti no 
10.00 līdz 14.00 un no 16.00 līdz 
19.00.

Vēlēšanu dienā, 2019. gada 17. 
novembrī, balsošana tiks organi-
zēšana arī citās vēlētāju atrašanās 
vietās:

Krāslavā no 10.00 līdz 12.00 
Krāslavas Kultūras namā (Rīgas 
iela 26);

Jēkabpilī no 14.00 līdz 16.00 
Baltkrievu biedrības „Spatkanne” 
telpās (Jaunā iela 39i).

Lai nobalsotu, ir nepieciešams 
uzrādīt Baltkrievijas Republikas 
pilsoņa pasi.

INFORMĒ BALTKRIEVIJAS
 REPUBLIKAS ĢENERĀLKONSULĀTS

 DAUGAVPILĪ
Jau 6. gadu pēc kārtas notiks 

sociālais projekts „Ziemassvētku 
vecīša darbnīca”, kura laikā mums 
visiem būs iespēja sarūpēt pārstei-
gumus un apdāvināt sociālās ap-
rūpes centros mītošos cilvēkus. 
Katru gadu šis projekts ir ieprie-
cinājis daudzus seniorus (2018. 
gads - 6800 cilvēki), cilvēkus ar 
īpašām vajadzībām un radījis ne-
aizmirstamus brīžus un patiesu 
prieku.

Šis gads nebūs izņēmums, un 
jau šobrīd „Eņģeļa Pasts” un so-
ciālās aprūpes centru komandas 

kopā ar iemītniekiem gatavojas 
šim brīnumu un pārsteigumu pil-
najam laikam. Ziemassvētku ve-
cīša darbnīcu plānots atvērt no-
vembra vidū, jo līdz tam daudzi 
darbiņi darāmi, lai pēc tam mēs 
visi varētu radīt pārsteigumus un 
prieku.

Šogad projektā piedalīsies vai-
rāk nekā 7000 cilvēku, kuri par 
mājām sauc sociālās aprūpes 
centrus. Ticu, ka mēs visi kopā 
spēsim sarūpēt dāvaniņas līdz 
21.12.2019., un tās saņems pilnīgi 
visi projektā esošie cilvēki.   

Diemžēl ļoti daudz cilvēku vairs 
nav starp mums, arī to, kuriem, 
iespējams, Jūs sūtījāt dāvaniņas 
pagājušajā gadā. Kā arī šogad pie-
vienojušies jauni cilvēki, kurus 
liktenis aizvedis uz aprūpes cen-
triem, un tagad tās ir un būs viņu 
mājas. Tikai mēs  kopā spējam pa-
darīt viņu ikdienu gaišāku, svēt-
kus priecīgākus un radīt to, kas 
mums ir pa spēkam - radīt prieku! 

Ieplāno arī šo projektu savā lai-
ka plānotājā! 

Līga Uzulniece, 
„Eņģeļa Pasts” vadītāja

„EŅĢEĻA PASTS” GATAVOJAS ZIEMASSVĒTKIEM

Pateicoties Krāslavas novada do-
mes rīkotajam projektu konkursam 
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2019”, 
aktīviem iedzīvotājiem ir radītas 
iespējas pašu spēkiem realizēt da-
žādas ieceres, saņemot pašvaldības 
fi nansējumu projekta īstenošanai. 
Šādu iespēju izmantoja nereģistrēta 

iedzīvotāju grupa 10 cilvēku sastāvā 
(mājas Rīgas ielā 114 iedzīvotāji) un 
realizēja projektu „Mājas iedzīvotā-
jiem piederošo automašīnu stāvlau-
kuma paplašināšana”, lai paplašinā-
tu autostāvvietu Rīgas ielā 114, kā 
arī atjaunotu bērnu rotaļu laukumu 
(tika nokrāsoti soliņi, slīdkalniņš, 

vingrošanas komplekss). 
Pirmkārt, tika paplašināts iedzī-

votājiem piederošo automašīnu 
stāvlaukums. Cilvēki strādāja ne ti-
kai ar lāpstām, bija nepieciešams arī 
ekskavatora darbs, kad tika noņem-
ta velēna atbilstoši plānotajam teri-
torijas garumam un platumam. Pēc 
tam tika pasūtīts grants maisījums, 
ko pašizgāzējs atveda no Grāveru 
karjera (SIA „AJ Gravels”). Tad sā-
kās nākamais darbu posms – jauniz-
veidotā padziļinājuma aizbēršana ar 
grants maisījumu. 

Pēc auto stāvlaukuma paplašinā-
šanas darbiem (tā saucamā „melnā 
darba”’ veikšanas) iedzīvotāju gru-
pa nokrāsoja bērnu rotaļu laukuma 
aprīkojumu. 

Pēc kāda laika radās nepiecieša-
mība pasūtīt vēl vienu mašīnu ar 
grants maisījumu, jo autostāvvietas 
segums iesēdās un ieliecās. 

Mūsu grupa pateicas Krāslavas 
novada domei par projekta atbalstu 

RĪGAS IELĀ 114 TIKA PAPLAŠINĀTA
 AUTOSTĀVVIETA

un piešķirtajiem līdzekļiem - 599.54 
eiro, lai īstenotu mūsu ideju. 

Jevgeņijs Dregišs, 
projekta koordinators  

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 19 zvērināts 
tiesu izpildītājs Ingars Osipovs (prakses vieta Preiļi, 
Raiņa bulvāris 3-2) pārdod pirmajā izsolē Mārtiņam 
Grundānam piederošo 1/6 domājamo daļu no nekusta-
mā īpašuma „Sami”, Vēveri, Skaistas pagastā, Krāsla-
vas novadā, kadastra Nr.60880060164. Nekustamais 
īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra Nr. 6088-
006-0164, kopējā platība 22,3 ha, uz zemes gabala 
atrodas namīpašums - dzīvojamā ēka un vienpadsmit 
palīgceltnes, īpašuma tiesības reģistrētas Skaistas pa-
gasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 128.

Parādnieks Mārtiņš Grundāns - Ezera iela 2-7, 
Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads, atrodas 
Lielā iela 1, Daugavpils. Nekustamā īpašuma kop-
īpašnieki  - Leonida Grundāne, Inta Grundāne, Inga 
Sidorova, piedzinējs- Juridiskās palīdzības adminis-
trācija, Pils laukums 4, Rīga, Valentīna Krasnova, Va-
ravīksnes gatve 4-22, Rīga, Svetlana Puncule, Bebriši, 
Bebriši, Skaistas pagasts, Krāslavas novads.

Nekustamā īpašuma novērtējums un pirmās izso-
les sākumcena 3100,00 EUR. Izsoles sākumcena nav 
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām per-
sonām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas 
nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības 
tiesā līdz izsoles dienai.

Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles solis - 300,00 
EUR. Izsoles sākuma datums ir 2019. gada 17. ok-
tobris pulksten 13.00 un izsoles noslēguma datums 
2019. gada 19. novembris pulksten 13.00. V i s ā m 
personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2019. 
gada 6. novembrim jāiemaksā zvērināta tiesu izpil-
dītāja Ingara Osipova reģ. Nr.28057312166 depozīta 
kontā Nr.LV10TREL9199014001000, saņēmējbanka: 
Valsts Kase, kods TRELLV22 nodrošinājums - 310.00 
EUR apmērā, un jālūdz tiesu izpildītāju autorizēt to 
dalībai izsolē.Tālrunis uzziņām 29147059.
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 LABIEKĀRTOTA ATPŪTAS 
ZONA PIE KOLODAS EZERA 

Piedrujas pagastā ir pabeigta projekta „Atpūtas vietas pie Kolodas 
ezera labiekārtošana” realizācija, to īstenoja nereģistrēta iedzīvotāju 
grupa „Daugavieši” projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” 
ietvaros. 

Projekta mērķis – labiekārtot teritoriju pie ezera un izveidot komfor-
tablu atpūtas vietu ciema iedzīvotājiem un viesiem. Labiekārtošanas 
darbi tika uzsākti agrā pavasarī, kad sagatavošanas darbi notika plud-
males zonā. Tika veikta ainavu plānošana un organizēta zona bērnu pel-
dēšanai. Projekta īstenošanas gaitā tika uzstādīti galdi, soli, atkritumu 
urnas, tualete, pārģērbšanās kabīne un slidkalniņš bērniem. Bija ierīkota 
arī piknika vieta. 

Piedrujas pagasta pārvalde organizēja darbus, lai atjaunotu ceļu līdz 
pludmalei un izveidotu automašīnu stāvvietu. Visi plānotie darbi ir pa-
veikti. Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par iespēju realizēt 
mūsu projektu un par piešķirto fi nansējumu. Liels paldies Jurijam Šva-
bam par sniegto tehnisko atbalstu. 

Svetlana Kozlovska, 
projekta koordinatore

25. oktobrī notika Aglonas no-
vada domes sēdē, kuru apmeklēja 
Krāslavas novada domes priekšsē-
dētājs Gunārs Upenieks.

Domes sēdē deputāti skatīja jau-
tājumu par Aglonas novada iespē-
jamu sadalīšanu gaidāmas adminis-
tratīvi teritoriālas reformas sakarā.

Kā zināms, no 2019. gada 17. 
septembra līdz 2019. gada 11. ok-
tobrim Aglonas novadā notika 
publiskā apspriešana jautājumā 
„Vai jūs atbalstāt Aglonas novada 
sadalīšanu, atdalot Aglonas pagas-
tu un pievienojot Preiļu novadam 
un Kastuļinas, Grāveru un Šķelto-
vas pagastus atdalot un pievienojot 
Krāslavas novadam?”. Sabiedriska-
jā apspriešanā piedalījās aptuveni 
47 % no 1462 trīs pagastu balsstie-
sīgajiem iedzīvotājiem. Vairākums 

– 694 - atbalstīja novada sadalīšanu. 
Aglonas novada tīmekļvietnē ir 

publicēta informācija, ka Aglonas 
novada sastāvā esošo bijušo Krāsla-
vas rajona pagastu (Grāveru, Šķel-
tovas, Kastuļinas pagasti) iedzī-
votāji izteikuši vēlmi pievienoties 
Krāslavas novadam, jo tas ir tuvāks 
attāluma ziņā, gan arī iedzīvotājiem 
vairāk pazīstams un tuvāks emocio-
nāli, jo līdz 2009. gadam vienmēr 
bijis rajona centrs. Pašreiz kartē 
iezīmētā teritorija ar novada centru 
Preiļos rada satraukumu šo pagastu 
iedzīvotājos.

Aglonas novada domes vadība 
ir pārrunājusi šo piedāvāto refor-
mas risinājumu ne tikai iedzīvotāju 
sapulcē, bet arī tikusies ar Preiļu, 
Krāslavas un Daugavpils vadību. 
Preiļu novada vadība atbalstījusi 

ideju par Aglonas pagasta pievie-
nošanu Preiļu novadam, atdalot trīs 
bijušā Krāslavas rajona pagastus. 
Krāslavas novada vadība paudusi 
viedokli, ka Krāslavas novads ne-
lūgs mainīt novada teritorijas robe-
žas, bet, ja radīsies nepieciešamība 
pievienot Grāveru, Šķeltovas, Kas-
tuļinas pagastu , Krāslavas novads ir 
gatavs izskatīt šādu variantu.

Daži skolēni no Grāveru pagasta 
mācās Krāslavā, par ko pašvaldība 
maksā savstarpējos norēķinus līdz 
EUR 1000,- gadā.

Kā pastāstīja G.Upenieks, šodie-
nas Aglonas novada domes sēdē de-
putāti jautājumā par novada iespē-
jamu sadalīšanu nespēja pieņemt 
pozitīvu lēmumu, jo balsis sadalījās 
vienādi.   

AGLONAS NOVADA DEPUTĀTI 
NEATLAIDA KASTUĻINAS, GRĀVERU 

UN ŠĶELTOVAS PAGASTU

Latvijas Pašvaldību savienība 
sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām 
šogad rudens mēnešos Meža dienu 
ietvaros īstenoja projektu ,,Pašval-
dību darbi parkos”, šajā projektā 
piedalījās arī Krāslavas pilsēta. 
Projektu fi nansiāli atbalstīja Meža 
attīstības fonds, kurš šogad Krāsla-
vas novada pašvaldībai piešķīra 900 
eiro lielu fi nansējumu stādu iegādei. 
Krāslavas pils parkam tika iegādāti 
140 daudzgadīgi krāšņumaugi.

11.oktobrī Krāslavas pils parkā 

notika augu stādīšanas darbi un tika 
iestādīti iegādātie augi, kuri jau nā-
košā gada pavasarī uzziedēs un ar 
savu krāšņumu priecēs krāslaviešus 
un viesus kuri apmeklēs parku. Par-
kā esošos stādījumus šogad papildi-
nāja daudzveidīgi krāšņumaugi tādi 
kā: nokarenie zeltzaru vītoli, lielās 
fotergilas, parastie ceriņi, Amūras 
ceriņi, vilnainās irbenes, krastu kļa-
vas, parastie fi ladelfi , kokveida hor-
tenzijas, forsītijas, rievainās rozes, 
fi zokarpi un baltie grimoņi. Parkā 

stādīto augu izvēle notika ņemot 
vērā  SIA ,,Arhitektes Ināras Caunī-
tes birojs” izstrādāto Krāslavas pils 
parka apstādījumu plānu, kuru iz-
strādājusi pieredzējusi parku vēstu-
riskās ainavas speciāliste Ilze Māra 
Janelis. Krāslavas pils parks ir vei-
dots kā romantiskais ainavu parks, 
kas izvietots terasēs. 

Dzintra Skutele, 
Krāslavas novada 

ainavu arhitekte

MEŽA DIENU 2019 IETVAROS
 KRĀSLAVAS PARKĀ 
IESTĀDĪTI 140 AUGI

Eiropas kulinārā mantojuma 
tīkls apvieno 13 valstis un 45 re-
ģionus. Un viss, kas tos vieno, ir – 
ēdiens! Ēdiens, viesmīlība un sa-
runas, kas raisās, baudot dažādus 
ēdienus, un liek cilvēkam justies 
laimīgam. Vietējais, reģionālais, 
paaudzēm mantotais. 

Pieredzes apmaiņas braucienā 
Alānijas un Gaziantepas reģionos 
Turcijā no 14 līdz 18. oktobrim 
piedalījās kulinārā mantojuma 
biedri no Latvijas (Latgales reģio-
na), Horvātijas, Polijas, Slovēni-
jas, Zviedrijas un Ukrainas.

Biedrību „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” pārstāvēja 
9 biedri no Latgales. Braucie-
na programma bija ļoti plaša, no 
Vidusjūras Alānijas reģiona līdz 
Zīda ceļa reģionam Gaziantepā 
un granātābolu dzimtenei Oguzeli 
pašvaldībā, kura atrodas tuvu Sīri-
jas robežai.

Alānijas reģionā mūs sagaidī-
ja pašvaldības mēra kungs Adam 
Murat Yüce. Reģiona vizītkarte 
ir avokado un banānu audzēšana, 
kā arī dažādu augļu un dārzeņu 
žāvēšana, vidusjūras zivju ēdieni 
un jēra gaļa. 

Savukārt Gaziantepas reģionā 
mūs sveica Gaziantepas pašval-
dības vicemēra kungs Mehmet 

Berk. Gaziantepa lepojas ar pistā-
ciju plantācijām un pasaules sla-
veno desertu Baklavu. Kulinārā 
mantojuma delegācija varēja vē-
rot garo un laikietilpīgo procesu šī 
deserta pagatavošanā, ka arī paši 
varēja izmēģināt siera deserta pa-
gatavošanu. Gaziantepas virtuve 

ir slavena ar dažādu kebabu paga-
tavošanu, baklažānu un paprikas 
ēdieniem, kā arī ar asām garšvie-
lām un jogurta dzērienu Airan.

Oguzeli pašvaldības mēra 
kungs Mehmet Sait Kilic aicināja 
piedalīties tradicionālā deserta pa-
gatavošanā. Lielā katlā uz atklātas 

LATGALES DELEGĀCIJA TURCIJĀ

uguns vārītā vīnogu sulā tika mēr-
cēti uz virves iekārti valrieksti. 
Pašvaldības viesi tika cienāti ar 
svaigi spiestu granātābolu sulu.

Gastronomiskās programmas 
beigās visi kulinārā mantojuma 
biedri piedalījās braucienā ar ku-
ģīti pa vēsturisko Eufratas upi. 

Nākamais Eiropas kulinārā 
mantojuma tīkla brauciens tiek 
plānots uz Ļvovas reģionu Ukrai-
nā 2020. gada rudenī.

Sagatavoja:
Biedrība „Latgales kulinārā

 mantojuma centrs”



4
intervija

- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi 
mūsu lasītājus! 

- Esmu dzimusi Krāslavā – šajā 
skaistajā pilsētā Daugavas lokos 
pagāja mana bērnība un skolas 
gadi. Izaugu mīlošā ģimenē kopā 
ar vecākiem, jaunāko brāli un vec-
vecākiem. Pamatizglītību ieguvu 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā, 
bet pēc 9. klases turpināju izglītoties 
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas 
teritoriālajā struktūrvienībā. 

Mans vismīļākais mācību priekš-
mets pamatskolā bija mūzika, tālab, 
daudz nedomājot, devos uz Krāsla-
vas Mūzikas skolu, lai iegūtu profe-
sionālās ievirzes mūzikas izglītību 
klavierspēles programmā. Diemžēl 
mācības mūzikas skolā nepabeidzu. 
Skolas gados dziedāju korī, ar kuru 
kopā startējām dažos konkursos, kā 
arī Vispārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos. Laika gaitā klavier-
spēle kļuva par vienu no maniem 
hobijiem, starp kuriem ir grāmatu 
lasīšana un ceļošana. Otrs mīļākais 
mācību priekšmets skolā bija māj-
turība, savulaik es apmeklēju šūša-
nas pulciņu. Arī šūšana sākotnēji 
bija tikai hobijs, bet tieši tas pavēra 
ceļu uz profesiju. 

- Kāpēc izvēlējāties uzsākt stu-
dijas RVT Krāslavas teritoriālajā 
struktūrvienībā nevis turpinājāt 
mācības vispārizglītojošajā vi-
dusskolā? 

- Var sacīt, ka noteicošais faktors 
bija mans vecums – iegūstot doku-
mentu par pamatskolas izglītību, 
man bija tikai 15 gadi. Kā daudziem 
jauniem cilvēkiem arī man gribējās 
pārmaiņas savā dzīvē - nevis vien-
kārši sēdēt skolas solā, bet darīt kaut 
ko vairāk. Tajā pašā laikā, esot ļoti 
jaunai meitenei, man negribējās at-
stāt savu ģimeni, kur jutos drošībā, 
un braukt kaut kur tālu projām no 
mājām. Jā, mana izvēle mainīt sko-
las bija ļoti riskants solis, jo tolaik 
RVT Krāslavas teritoriālā struktūr-
vienība tikai attīstījās un vēl negata-
voja tērpu stila speciālistus. Līdz ar 
to man nebija iespēju pie kāda vien-
audža vai cita man uzticama cil-
vēka noskaidrot daudzus svarīgus 
jautājumus, piemēram, kādas zinā-
šanas, prasmes un iemaņas varēšu 
iegūt, kas būs mācību spēki, vai šī 
profesija būs pieprasīta darba tirgū, 
vai tā vispār man dzīvē būs node-
rīga u.tml. Bet jebkurā gadījumā tā 
bija apzināta izvēle, turklāt man bija 
pārliecība, ka varu paļauties uz sev 
tuvāko un mīļāko cilvēku sapratni 
un atbalstu arī tad, ja kaut kas no-
ietu greizi. 

- Kā ritēja mācības un dzīve 
tehnikumā, kādi ir lielākie iegu-
vumi vai zaudējumi? 

- Pārsteidza, ka mums, jaunajiem 
audzēkņiem, nācās cītīgi strādāt jau 
no pirmās mācību dienas. Nekādas 
iešūpošanās, un laikam jau tāpēc 
četru gadu laikā ir paveikts tik ļoti 
daudz, ka visu pat nevaru uzskaitīt. 

Mēs izgatavojām visdažādākās tēr-
pu kolekcijas, kuras demonstrējām 
dažādos pasākumos gan vienau-
džiem, gan pieaugušajiem. Piemē-
ram, savus tērpus modes skatē parā-
dījām Krāslavas novada uzņēmēju 
ballē, pilsētas vispārizglītojošajās 
iestādēs, pilsētas svētkos Krāslavā, 
kādā no mūsu novada lauku pagas-
tiem, pasākumos Rīgā, Daugavpilī 
un Viļņā (Lietuva). 

Ļoti liels stimuls čakli mācīties 

bija arī tajā, ka aktīvākajiem un 
spējīgākajiem RVT audzēkņiem 
bija dota iespēja iziet mācību prak-
si ārzemēs. Katru gadu daži varēja 
braukt uz kādu Eiropas valsti. Es 
aizbraucu uz praksi Itālijā, kur vie-
nu mēnesi strādāju šūšanas ateljē. 
Tā man bija ļoti interesanta piere-
dze, jo gribēju savām acīm redzēt, 
kā izskatās šūšanas ateljē ārzemēs, 
un uzzināt, kā tur tiek organizēts 
darbs. Manuprāt, iespēja piedalīties 
mācību praksē ārzemēs ir būtiski 
svarīga iespēja ikvienam studen-
tam, jo tā var pilnveidot savu pie-
redzi izvēlētajā jomā, kā arī uzlabot 
savas angļu valodas zināšanas, bez 
kā mūsdienu pasaulē nav iedomāja-
ma profesionālā izaugsme un karje-
ras veidošana. 

- Kādus turpmākos soļus spē-
rāt savas karjeras veidošanā?

- Apzinājos, ka pēc RVT absolvē-
šanas vajadzētu turpināt izglītoties, 
tāpēc pamazām sāku apsvērt da-
žādus variantus un savas iespējas. 
Sākotnēji plānoju turpināt mācības 
Rēzeknes Augstskolā un apgūt lī-
dzīgu studiju programmu. Četru 
gadu laikā tehnikumā jau pilnībā sa-
pratu, ka mani ļoti aizrauj tērpu stila 
speciālista profesija, ka es gribētu 
tālāk pilnveidot savas zināšanas tie-
ši šajā jomā. 

Varbūt es arī iestātos Rēzeknes 
Augstskolā, ja nebūtu noticis negai-
dīts pavērsiens. Studējot tehnikumā, 
mācību praksi izgāju SIA „Nemo”. 
Pēc kāda laika mani uzrunāja šūša-
nas fabrikas Nemo īpašniece Inga 
Zemdega-Grape un piedāvāja ap-
svērt iespēju turpināt studijas Rī-
gas Tehniskās universitātes studiju 
programmā „Apģērbu un tekstila 
tehnoloģija”, bet pēc studiju beigša-

nās atgriezties Krāslavā un strādāt 
SIA „Nemo”. 

Protams, es apdomāju šo priekš-
likumu, apspriedos ar vecākiem un 
piekritu. No darba devēja es sagaidu 
labu attieksmi pret mani, kā speciā-
listi, un, galvenais, labus darba aps-
tākļus. Tāpat man gribētos, lai darba 
devējs būtu gatavs dot man iespēju 
realizēt dzīvē savas ieceres, kas 
saistītas ar darbu. Ticu, ka tieši SIA 
„Nemo” to spēj nodrošināt.

- Cik būtiska jums ir iespēja sa-
ņemt pašvaldības stipendiju? 

- Ne visi jaunie cilvēki ir tik labi 
nodrošināti, lai studētu galvaspil-
sētā un vispār neuztrauktos par 
naudas līdzekļiem. Ceļa izdevumi, 
dzīvošana, ēdiens, mācību līdzek-
ļi – tam un vēl daudz kam citam 
vajag naudu. Tālab es domāju, ka 

šī ir ļoti laba iespēja ikvienam jau-
nam studentam, jo papildu līdzekļi 
lieti noderēs kvalitatīvākām studi-
jām. Piemēram, ja radīsies iespēja 
braukt praksē ārzemēs, lai varētu 
sevi pilnveidot izvēlētajā profesijā, 
man šī papildus nauda būs ļoti ne-
pieciešana. Protams, līgums ar paš-
valdību uzliek papildu pienākumus, 
piemēram, sekmīgi studēt četrus ga-
dus, nepārtraukt un pabeigt mācības 
attiecīgajā programmā izglītības 
iestādes noteiktajā mācību laikā. 
Bet es domāju, galvenais ir pašam 
gribēt mācīties un strādāt - tad viss 
izdosies! Tāpēc es nebaidos no tā, 
ka man būs labi jāmācā s. 

- Ko vēl ieteiktu jauniešiem, kas 
ir tavā vecumā?

- Svarīgi ir saprast, ko tu vispār 
gribi saņemt no dzīves, ar ko tu gribi 
nodarboties nākotnē. Galvenais ne-
baidīties no gaidāmajām grūtībām, 
un labi, ja ir kāds, kurš tevi morāli 
vai kaut kā citādi atbalsta. 

- Varbūt ir kaut kas tāds, ko es 
nepajautāju, bet jūs gribat to pa-
teikt?

Par to, ko jau esmu sasniegusi, 
es no sirds pateicos manai ģimenei 
un draugiem, kuri mani atbalstīja, 
tehnikuma skolotājiem, kuri iedeva 
man labas zināšanas par šo profesi-
ju, SIA „Nemo” direktorei par to, 
ka iedrošināja turpināt studijas Rī-
gas Tehniskajā universitātē, kā arī 
piedāvāja man interesantu darbu 
nākotnē, Krāslavas novada pašval-
dībai, kas noslēdza ar mani līgumu 
par stipendijas piešķiršanu. Esmu 
gandarīta par sasniegto un centīšos, 
lai tā būtu arī turpmāk. 

Juris Roga,
foto no Kristīnas 
personīgā arhīva 

AR PĀRLIECĪBU NĀKOTNĒ!
Krāslavas novada dome ir piešķīrusi pirmo stipendiju 

speciālistu piesaistei Krāslavas novadā. 
Stipendiju 50% apmērā no Latvijas Republikā noteik-

tās minimālās mēneša darba algas četrus mācību gadus 
saņems Rīgas Tehniskās universitātes studente Kristīna 
Škoļnika. Pēc studiju pabeigšanas viņai būs pienākums 
noslēgt darba līgumu ar darba devēju attiecīgajā specia-
litātē un nepārtraukt darba attiecības piecus gadus pēc 
darba līguma noslēgšanas.

INGA ZEMDEGA-GRAPE:
 „IR AIZSĀKTS KRĀSLAVAI 

UN NOVADAM SVARĪGS CEĻŠ!”
Šūšanas uzņēmuma 

„Nemo” īpašniece Inga 
Zemdega-Grape izklās-
tīja savu viedokli par 
izveidojušos sadarbī-
bu starp SIA „Nemo”, 
Krāslavas novada paš-
valdību un krāslavieti 
Kristīnu Škoļniku, kura 
Rīgas Tehniskās uni-
versitātē apgūst uzņē-
mumam nepieciešamu 
profesiju un apņēmu-
sies atgriezties strādāt 
dzimtajā pilsētā.

Ir aizsākts Krāslavai un no-
vadam svarīgs ceļš! Patriotisms sākas no dzimtās pilsētas mīlestības, un 
Krāslavas nākotne ir saistīta ar Krāslavas jauniešu iespējām šeit veik-
smīgi strādāt. Ir tikai divi scenāriji: Krāslavas jaunieši neiegūst izglī-
tību, kurā var strādāt, dzīvojot dzimtajā pilsētā vai novadā, un tāpēc 
meklē darba vietas citur vai arī Krāslavas jaunieši jau skolas gados iz-
vēlas jomu, kurā realizēties šeit un tad mērķtiecīgi pie tā strādāt, iegūt 
izglītību, lai atgrieztos un paliktu. 

Simbolisks solis
Krāslava ir Latvijas šūšanas galvaspilsēta, jo mums ir spēcīgi ražo-

šanas uzņēmumi un ilgstošas tradīcijas tieši šajā jomā, manuprāt, vai-
rāk nekā jebkurā citā Latvijas pilsētā. Tāpēc tikai loģiski, ka tieši ar 
rūpēm par jaunu speciālistu sagatavošanu šūšanas uzņēmumiem bija 
jāsāk. Uzņēmums ir tik spēcīgs, cik spēcīga uzņēmuma komanda - tās 
cilvēki. Krāslavas uzņēmumi būs tik spēcīgi, cik speciālisti, kas tajos 
strādās. Bet speciālisti nerodas no nekurienes, ir mērķtiecīgi jāaudzi-
na mūsu jaunie talanti. Ieguldījums studētgribētājos atmaksāsies visai 
pilsētai. Pateicos Krāslavas novada domei un tās priekšsēdētājam Gu-
nāram Upeniekam par Krāslavai stratēģiski būtisko lēmumu atbalstīt 
inženiera izglītības iegūšanu Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU).
Apzināts solis

Kristīnas studijas RTU nav nejaušība, bet daudzu gadu darbs, kas vēl 
nav beidzies. RTU inženiera grāds apģērbu ražošanā ir Latvijā labākā 
izglītība, kāda iespējama. Gājām uz to apzināti jau no dienas, kad uz-
runāju Rīgas Valsts tehnikumu profesionālās izglītības uzsākšanai. Pēc 
RVT stila un šūšanas speciālistu pirmā kursa uzņemšanas interesējos 
par potenciālajiem darbiniekiem. Jau pēc pirmajām praksēm pasnie-
dzēji rekomendēja Kristīnu. Viņai ir neatlaidība, uzņēmība un galve-
nais - interese. Paralēli domes stipendijai uzņēmums „Nemo”  Kristīnai 
sniedz fi nansiālu atbalstu dzīvesvietas u.tml. izdevumu segšanai. Tas ir 
svarīgi, jo dzīve Rīgā ir dārga un bez atbalsta būtu ļoti grūti. Neslēpšu, 
ka „Nemo”  liek lielas cerības uz Kristīnas atgriešanos jau diplomēta 
inženiera-tehnologa statusā. Mums šādi speciālisti ir ļoti vajadzīgi, tā-
pēc domājam nākotnē izvirzīt vismaz vienu labāko studentu stipendijai 
katru gadu.  

Iespēju potenciāls
Nākotnē šūšanas industrija kļūs arvien automatizētāka un mazāk 

kvalifi cētu darbinieku īpatsvars samazināsies. Būs vajadzīgi automātu 
operatori, tehnologi un konstruktori, un, jo zinošāki būs speciālisti, jo 
dārgāk uzņēmums spēs pārdot savus pakalpojumus un ražojumus un jo 
vairāk spēs palielināt algas. Mums jau pašlaik ir iegādāts modernākais 
kabatu šūšanas automāts Latvijā, drīzumā tiks piegādātas preses, kas 
aizvietos bikšu gludināšanas funkciju. Pieprasījums pēc kvalifi cētām 
šuvējām nezudīs, bet arvien vairāk būs vajadzīgi jaunie speciālisti, kas 
ir spējīgi apkalpot sarežģītus darbagaldus. Bet ražošanas tehnologi ir 
rūpnīcas smadzenes, tāpēc investīcijas tehnologu sagatavošanā ir vis-
vērtīgākās. 

Atbalstīs mērķtiecīgus
Iespējams, ka bailes no fi nansiālām grūtībām ir tās, kas liedz jaunie-

šiem aktīvāk pieteikties sadarbībai ar Krāslavas uzņēmumiem augstā-
kās izglītības iegūšanai. Gribu iedrošināt, uzņēmumi noteikti atbals-
tīs mērķtiecīgus jauniešus, droši - manas durvis vienmēr ir atvērtas.
Nav arī patiesība, ka šūšanas industrijā nevar nopelnīt. Nesen atgrie-
zos no vizītes vairākās Portugāles rūpnīcās. Šuvējas pelna stipri vai-
rāk nekā 1000 EUR mēnesī, bet tehnologi krietni virs 2000 EUR. 
Tā ir mūsu nākotne. Jau tagad vidējā alga „Nemo”  pārsniedz 570 
EUR un šuvēju alga pēdējos mēnešos tuvojas 530 EUR, ražība ar-
vien pieaug. Taču mums šie skaitļi nākotnē ir jādubulto ar dubultotu 
ražību - kā tas ir Portugālē, Itālijā, Vācijā. To panāksim ar automati-
zāciju un spēcīgu speciālistu piesaisti. Tas ir vienādojums, bez spe-
ciālistiem tas nestrādās, tāpēc nešaubīgi iesim šo ceļu arī turpmāk. 
Ar Kristīnu drīzumā tiksimies RTU lekcijā, kurā katru gadu uzrunā-
ju studentus, stāstot par nozares specifi ku, izaicinājumiem un nākot-
nes tendencēm. Beidzot lekcijā būs ne tikai rīdzinieki, kurzemnieki un 
pat ārzemnieki, bet arī mūsu pašu cilvēks - Kristīna. Par to ir neviltots 
prieks!
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Mobilais veselības aprūpes 
centrs bērniem – tas ir 17 metru 
garš autobuss, kurš ir aprīkots ar 
visu nepieciešamo, lai sniegtu me-
dicīnas pakalpojumus un nodroši-
nātu diagnostiku un profi laksi. 

Labdarības organizācija „Ro-
nald McDonald House Charities 
Latvija” sadarbībā ar Bērnu klīnis-
kās universitātes slimnīcas ārstiem 
organizē braucienus pa Latvijas 
novadiem, kur specializētā pediat-
riskās aprūpes pakalpojuma snieg-
šana ir ierobežota. 

Šis autobuss - mobilais veselības 
aprūpes centrs bērniem - jau ap-
meklēja Krāslavu un ir pazīstams 
mūsu jaunajiem vecākiem. Pašlaik 
mobilā veselības centra komandā 
ir vairāk nekā 30 ārstu – pediatri, 
bērnu neirologi, acu ārsti, pulmo-
nologi, alergologi, endokrinologi, 
gastroenterologi, kardiologi. 

Pagājušajā nedēļā mazos pa-
cientus Krāslavā pieņēma vairāki 
speciālisti: mikrologopēds, fi ziote-
rapeits un neirologs. 

„Mēs braucam pie tiem, kas mūs 
aicina,” pastāstīja Mobilā veselī-
bas aprūpes centra administratore 

Diāna Niedra, „šoreiz mūs uzai-
cināja Krāslavas Bērnu sociālās 
rehabilitācijas centra „Mūsmājas” 
administrācija. Šeit mums laipni 
tika piedāvātas telpas speciālistu 
darbam, tāpēc atbraucām nevis ar 
autobusu, bet ar vieglo automašī-
nu. Pēc iepriekšēja pieraksta mūsu 
ārsti pieņēma vairāk nekā 50 bēr-
nus un viņu vecāki saņēma konsul-
tācijas.” 

Mobilā veselības aprūpes centra 
mērķis ir padarīt pieejamākus me-

dicīniskos pakalpojumus ģimenēm 
ar bērniem Latvijā un nodrošināt 
regulāras primārās medicīniskās 
pārbaudes, kā arī savlaicīgu norī-
kojumu pie kvalifi cētiem speciālis-
tiem. Mobilās aprūpes centrs snie-
dzot pakalpojumus bez maksas. 
Pateicoties ziedojumiem, ik gadu 
veselības autobuss apmeklē ap 90 
Latvijas apdzīvoto vietu, un ārsti 
apskata vidēji 4000 bērnu. 

Informāciju sagatavoja
 Elvīra Škutāne, autores foto  

LAI MŪSU BĒRNI IR VESELI! 

„KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU
 SATURĀ” JEB „SKOLA 2030”

2019. gada 22. oktobrī Krāslavas PII „PIENENĪTE” noritēja semi-
nārs, kurā piedalījās Krāslavas novada sākumskolas un pirmskolas sko-
lotāji. Seminārā skolotājas Iveta Solima, Inga Barševska, Aina Stepiņa 
un Dzintra Dzalbe stāstīja par savu darbu, īstenojot kompetenču pieeju 
izglītībā. Pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Solima stāstīja par to, 
cik būtiski ieklausīties bērnu domās un viedokļos, jo, pamatojoties uz 
tiem, var plānot mācību procesu. Ļoti būtiska ir arī vecāku izglītošana 
un iesaistīšana mācību procesā, jo, tikai sadarbojoties kopā (bērni - ve-
cāki – skolotāji),  mēs varam sasniegt nospraustos mērķus. Bērniem nav 
nekas svarīgāks par to, ka viņa māmiņa un tētis interesējas par viņiem, 
par viņu darbiem, sasniegumiem, kā arī iesaistās kopīgās nodarbēs. Ve-
cāki šajā izglītības iestādē tiek mudināti un ar lielāko prieku arī iesaistās 
mācību procesā - pilda uzdotos mājas darbus kopā ar saviem bērniem, 
piedalās sporta aktivitātēs, iesaistās pārrunās, kā arī radošās darbnīcās. 
Skolotāja stāstīja arī par mērķtiecīgi organizētām pastaigām dabā, kur 
bērniem tiek doti noteikti uzdevumi, kuri jāizpilda. Līdz ar to pastaiga 
dabā, svaigā gaisā tiek apvienota ar to, ka bērni eksperimentē, šķiro, 
skaita, stāsta un veic citas nozīmīgas darbības. Skolotāja stāstīja par 
mācību jomām, kā arī par to, kā tiek sasniegti rezultāti tēmas ietvaros, 
kā tiek organizēts darbs visas dienas garumā, kā nepiespiestā un vieg-
lā veidā tiek apgūti burti un cipari. Noslēgumā skolotājas atbildēja uz 
skolotājus interesējošiem jautājumiem, kā arī dalījās ar savām idejām.

Skolotājas Aina Stepiņa un Dzintra Dzalbe runāja par mācību pie-
ejas maiņu, kritērijiem darba novērtēšanai, sasniedzamo rezultātu un 
atgriezenisko saiti. Pirmsskolas grupas audzēkņi, tāpat kā visi Latvijas 
skolēni, piedalījās „Karjeras nedēļas” pasākumos. Pie bērniem uz no-
darbībām nāca dažādu profesiju pārstāvji. Sākotnēji audzēkņi paši iztei-
ca pieņēmumus, ko varētu darīt konkrētas profesijas pārstāvis, bet pēc 
tikšanās ar viņiem bērni bija ļoti priecīgi, uzzinot kaut ko jaunu. Bērni 
kopā ar skolotājām devās mācību ekskursijā pie Latvijas autoceļu uztu-
rētājiem un iepazinās ar viņu darba specifi ku, ar tehniku, kādu izmanto 
ceļu uzturētāji. Nedēļas beigās tika izdarīts kopsavilkums un apspriests, 
vai sasniedzamais rezultāts ir sasniegts. 

Krāslavas novada skolotāji guva priekšstatu par darbu pirmsskolā - 
kā bērni tiek gatavoti skolai, kā tiek plānots pirmskolas mācību saturs, 
kāda ir vērtēšana pirmsskolā.

Seminārā Krāslavas pamatskolas direktora vietniece mācību darbā 
Janīna Samsanoviča pastāstīja par jauno pamatizglītības standartu. Nā-
kamajā mācību gadā pēc jauna kompetencēs balstītā mācību standarta 
mācības uzsāks pirmās, ceturtās un septītās klases. Pamatskolā turpinā-
sies pirmskolā iesāktais darbs. Turpināsim apgūt pratību pamatus, kas 
ietver vērtības un tikumus, caurviju prasmes un zināšanas, izpratni un 
pamatprasmes septiņās mācību jomās. 1.–3. klasē skolēnu mācību sa-
sniegumi, tāpat kā pirmsskolā, tiks vērtēti apguves līmeņos – „sācis ap-
gūt”, „turpina apgūt”, „apguvis”, „apguvis padziļināti”; 4.–9. klasē – 10 
ballēs. Skolēna sniegums atbilstoši plānotajam sasniedzamajam rezul-
tātam tiks vērtēts saskaņā ar šādiem kritērijiem: demonstrēto zināšanu, 
izpratnes, pamatprasmju mācību jomā, caurviju prasmju un attieksmju 
apjoms un kvalitāte; atbalsta nepieciešamība; spēja lietot apgūto tipvei-
da vai nepazīstamā situācijā.

Liels paldies Krāslavas PII „Pienenīte” vadītājai Viktorijai Oļehno 
un vadītājas vietniecei mācību jomā Lilijai Krumpānei par atbalstu un 
sadarbību.

Paldies Krāslavas PII „Pienenīte” skolotājām un pirmskolas mācību 
jomas koordinatorei Vinetai Vigulei par sadarbību!

OESD pētījuma Izglītības un prasmju direktorāta direktors Andreass 
Šleihers teica: „Pasaule mūs vairs neapbalvo par to, ko mēs zinām, bet 
apbalvo par to, ko mēs varam izdarīt.”

Lai mums visiem izdodas īstenot noliktos mērķus, kā arī neapjukt un 
neizdegt šajā izglītības pārmaiņu laikā!

Inta Beikule, 
Krāslavas novada sākumskolas

 mācību jomas koordinatore 

JaunAjiem vecākiem

izglītība

 Kad citi skolēni jau saposu-
šies rudens brīvlaika aktivitātēm, 
mazpulcēniem vēl kāds darbiņš 
darāms. 19. oktobrī trīs Krāsla-
vas novada mazpulki piedalījās 
Latgales un Zemgales novadu 
mazpulku Projektu forumā Salas 
pagasta Biržu pamatskolā.

Krāslavas pamatskolas mazpul-
ku pārstāvēja Aleksandrs Tukāns 
(9.a kl. skolnieks). Viņš aktīvi dar-
bojas mazpulkā jau no 5. klases. 
Šogad viņa izstrādātais projekts 
„Tomātu audzēšana” izvirzīts uz 
lielo Projektu forumu, jo Biržos 
pulcējās tikai labākie no labāka-
jiem mazpulcēniem, kuri darbo-
jas Latgales un Zemgales novadu 
skolās.

Jau pats Projektu foruma sā-
kums šķita vilinošs, jo pulcējās 

foruma dalībnieki Jēkabpilī pie 
tirdzniecības centra „Sedumi” uz 
mazpulcēnu tirdziņu, kur jaunie 
uzņēmēji, lauksaimnieki, mājra-
žotāji tirgojās ar savu saražoto pro-
dukciju. Tie, kas netirgojās, pie-
dalījās izzinošā ekskursijā stādu 
audzētavā „Sedumi”, kas darbojās 
turpat pie veikala. Ekskursijas 
dalībnieki uzzināja daudz intere-
santa to, kā mazos puķu stādiņus 
piķē, kā kopj, sagatavo tirgošanai 
lielveikalos un stādaudzētavas tir-
gus laukumos. Ekskursijas noslē-
gumā katrs ekskursijas dalībnieks 
kā dāvanu saņēma puķu podiņu ar 
krāsainām krizantēmām.

Pēc tirgošanās mazpulcēni de-
vās uz Biržu pamatskolu, kur noti-
ka mazpulcēnu izstrādāto projektu 
aizstāvēšana. Kamēr vieni aizstā-

vēja projektus, citi piedalījās aiz-
raujošās vides spēlēs. Vadītāji pul-
cējās uz nodarbību par dabiskās 
cigoriņu kafi jas audzēšanu saim-
niecībā „Alīda”. Gan stāstījums 
no „Alīdas” saimnieces puses, gan 
dažādu kafi jas šķirņu degustācija 
bija interesanta un saturīga. 

Toties mūsu mazpulcēnam 
Aleksandram projektu aizstāvē-
šana bija svarīgs pārbaudījums, jo 
kā nekā viņš piedalījās Projektu 
forumā pirmo reizi. Viņa izstrā-
dātais projekts tika novērtēts ļoti 
labi. Pēc vairākiem papildjautā-
jumiem, uz kuriem Aleksandrs 
atbildēja gods godam, vērtēšanas 
komisija lēma piešķirt par projek-
tu „Tomātu audzēšana” 1. pakāpes 
sertifi kātu, kas ir augstākais iespē-
jamais vērtējums. 

Aleksandrs savā prezentācijā ne 
tikai parādīja, kā un cik cītīgi viņš 
strādāja pie projekta īstenošanas, 
bet arī nodemonstrēja labas pras-
mes aizstāvēt savu viedokli, pa-
matot iegūtos rezultātus, analizēja 
veiksmju un neveiksmju cēloņus.

Tā nu Aleksandrs beidzot sa-
sniedza savu mērķi: piedalīties 
lielajā Projektu forumā un izcīnīt 
uzvaru. Paldies Aleksandram par 
uzcītību!

Paldies par iespēju piedalīties 
Projektu forumā gan Aleksandra 
vārdā, gan savā vārdā saku skolas 
direktorei Vijai Koncevičai, bet 
visu triju Krāslavas mazpulku da-
lībnieku vārdā pateicos par sarū-
pēto transportu Krāslavas novada 
domei.

Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas 

mazpulka vadītāja

KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS MAZPULCĒNU
 DARBA NOVĒRTĒJUMS BIRŽOS

APSVEICAM!
2019. gada 9. oktobrī Preiļu 

Mūzikas un mākslas skola orga-
nizēja Jaundarbu konkursu, kas 
veltīts komponista Jāņa Ivanova 
piemiņai. Konkursā piedalījās 

Krāslavas Mūzikas skolas kla-
vierspēles 8. klases audzēkne Lai-
la Sosnare.

 Ar prieku paziņojam, ka mūsu 
skolas audzēkne saņēma DIPLO-
MU par iegūto  II vietu.

Pateicamies skolotājai Annai 
Cingelei-Ivanovai par ieguldīto 
darbu!

                              I.Milaša, 
direkt ores vietn. māc.darbā  
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    KRĀSLAVAS
 VALSTS ĢIMNĀZIJAS

 MAZPULCĒNU PANĀKUMI
19. oktobrī notika bied-

rības „Latvijas Mazpul-
ki” Zemgales-Latgales 
projektu forums „Zaļākai 
uzņēmējdarbībai laukos” . 
Projektu forums notika 
Jēkabpilī un Biržu pa-
matskolā. 

Projektu forumā bija 
plaša programma. Maz-
pulcēni piedalījās Maz-
pulcēnu produkcijas 
tirdziņā, tika organizēta 
ekskursija dārzniecībā 
„Sedumi”, tomēr svarī-
gākais un atbildīgākais 
pasākums bija projektu 
prezentācijas. Mazpulcē-
ni aizstāvēja izstrādātos 
projektus, to realizācijā tika ieguldīts liels darbs, tika iegūtas jaunas 
zināšanas, prasmes, skolēni mācījās plānot darbu, veikt pierakstus, ana-
lizēt iegūtos datus, izdarīt secinājumus, sagatavot darba prezentāciju.

No Krāslavas Valsts ģimnāzijas forumā piedalījās un savus projektus 
prezentēja piecas skolnieces – Elizabete Križanovska un Evita Gorenko 
no 9. klases, Laura Kurpenika no 10.c klases, no 12.c klases – Antra 
Umbraško un Marika Pizāne. KVĢ mazpulcēnu izstrādātie projekti tika 
novērtēti izcili, arī meiteņu prezentācijas bija interesantas, pārdomātas, 
parādīja mērķu, uzdevumu atbilstību sasniedzamajam rezultātam.

Paldies meitenēm un viņu ģimenēm par rūpīgo darbu, atbildību, at-
balstu un atsaucību.

Pateicamies Krāslavas pilsētas domei un Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
direktoram J.Tukānam par iespēju aizbraukt uz projektu forumu.

L. Malahovska, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulka vadītāja

Krāslavas novada PII „Piene-
nīte” skolotājas Aina Stepiņa un 
Dzintra Dzalbe pastāstīja: „Ar 
karjeru bērnus jau var iepazīsti-
nāt bērnudārzā, viņiem tas sagā-
dā lielu prieku un interesi. Šogad 
mēs uz grupu paaicinājām frizieri 
un nagu meistari, kā arī paši gā-
jām pie „LAU” Krāslavā. Bērnu 
atsauksmes par karjeras nedēļu ir 
pozitīvas. Bērni saka, ka patika 
praktiski darboties - krāsot nagu 
pamatnīšu paraudziņus, pamē-
ģināt uzkrāsot nagus sev, masēt 
rociņas, ķemmēt matus un taisīt 
frizūras, pašiem darboties aplicē-
šanas un veidošanas tehnikā, iz-
veidot savu frizūru, patika apskatīt 
ceļu veltni, smagās kravas mašī-
nas, greideri un pasēdēt autoceļu 
uzturētāju tehnikā. Daudziem bēr-
niem radās īpaši liela interese par 
friziera, nagu meistara un autoceļu 
uzturētāja profesiju - daudzi par 
tādiem nākotnē vēlas kļūt.”

Jeļena Vorošilova, vadītājas 
vietniece izglītības jomā, pastāstīja 
par Karjeras nedēļas pasākumiem 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”: 
„Pirmskolās sākas izglītības refor-
mas īstenošanas posms un pāreja 
uz kompetencēs jeb lietprātībām 
balstītu pedagoģisko procesu. 
Tāpēc ir svarīgi, lai bērni apgūtu 
tuvākās apkārtnes un viņu vecāku 
profesiju prasmes caur personīgo 
pieredzi. Vairāk nekā 180 bērnu 
piedalījās mūsu organizētājos pa-
sākumos.  Tikšanās ar AS „Dro-
gas” pārdevējām, PII „Pīlādzītis” 
pavāriem un sētnieci, viņu dar-
ba vērošana un aktīvā līdzdalī-
ba, praktiskās nodarbības ēdiena 
gatavošanā un ziepju darbnīcās 
palīdzēja bērniem gūt noderīgu 
pieredzi un veidot darba tikuma 
ieradumus. Tas veidos sākotnē-
jus pamatus un attīstīs specifi skas 
prasmes, kas palīdzēs piemēroties 
darba tirgus mainībai nākotnē.” 
„Krāslavas pamatskolā tika ak-
tualizētas nākotnes profesijas ie-
spējas. Nākotnes profesijas zīmēja 
un par tām stāstīja visi 1.-9. klašu 
skolēni. Izdomai gan nebija bei-
gu! Skolā ciemojās skaistumkop-
šanas speciāliste un demonstrēja 
manikīra meistarklasi. Meitenes 
ar interesi darbojās un noslēgumā 
katra varēja izlemt – vai tas būs 
mans bizness. 5.-9. klašu skolēni 
ar interesi tikās ar nākotnes profe-
sijas pārstāvi – programmēšanas 
inženieri un Krāslavas pamatsko-
las absolventu. Viņš tagad studē 
Daugavpils Universitātē un ir ļoti 
apmierināts ar studiju program-
mu un augstskolas izvēli. Viņš 
atbildēja uz skolēnu jautājumiem 
un pastāstīja par jaunumiem IT 
jomā – mākslīgo intelektu. Kar-
jeras nedēļas noslēgumā 9. klašu 
skolēni piedalījās Eiropas jaunat-

nes dialoga aktivitātē. Jaunieši 
meklēja atbildes uz jautājumu – ar 
kādiem izaicinājumiem Tu varētu 
saskarties darbā nākotnē?” pastās-
tīja pedagoģe karjeras konsultante 
Skaidrīte Gasperoviča. Krāslavas 
pamatskolas un Indras pamatsko-
las pedagoģe karjeras konsultante 
Olita Truskovska informēja, ka arī 
4.a klases skolēni tikās ar topošo 
programmēšanas inženieri, bet 
Indras pamatskolas visi skolēni 
piedalījās radošo darbu izstāde 
par nākotnes profesijām. Vispo-
pulārākās profesijas, kuras skolēni 
uzzīmēja, ir policists, ārsts un pro-
fesijas, kas ir saistītas ar kosmosu. 

„Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
uzmanība tika pievērsta lēmumu 
pieņemšanas un mērķu sasnieg-
šanas prasmju pilnveidošanai. 
Klašu audzinātāju stundās notika 
diskusijas par metodēm, kas ļauj 
efektīvi darboties. Skolēni skatījās 
video par nākotnes profesijām un 
karjeras veidošanu. Viņi arī pētīja 
un diskutēja par to, kādas profesi-
jas nākotnē būs pieprasītas, kādas 
izzudīs vai tās veiks roboti un kā-
das jaunas profesijas radīsies, kā 
arī kādas prasmes nepieciešamas 
šo profesiju pārstāvjiem. Vidus-
skolas klasēs sarunās vairāk tika 
akcentētas darba iespējas. Skolēni 
diskutēja par vērtībām, konkuren-
ci un nepieciešamību nepārtrauk-
ti mācīties, kā arī mūsdienās tik 
būtisku parādību - elastīgu darba 
vietas maiņu,” pastāstīja ģimnāzi-
jas pedagoģe karjeras konsultante 
Ilga Stikute.

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu 
pamatskolas skolotāja Inna Sev-
ostjanova uzsvēra: „Mūsu sko-
lēniem iepazīšanās ar profesijām 
sākās jau pirms Karjeras nedēļas. 
Jau Skolotāju dienā skolēni izmē-
ģināja spēkus, vadot stundas sko-
lotāju vietā. 7. un 8. klašu skolēni 
apmeklēja keramiķi Valdi Pauli-
ņu, lai iepazītos ar šo profesiju. 
Vēl mūsu skolas skolēni Aglonas 
muzejā iepazinās ar maizes cepēja 
profesiju un uzzināja, kā no grau-
diem top maize. Tika apmeklēts 
Rotko centrs, kur bija iespēja ie-
pazīties ar mākslinieka profesiju. 
3. un 4. klases skolēni Krāslavas 
bibliotēkā iepazinās ar rakstnieces 
profesiju, tiekoties ar bērnu rakst-
nieci Inesi Pakloni. Mājturības, 
sociālo zinību, vizuālās mākslas 
stundās sākumskolas skolēni vei-
doja radošos darbus, veltītus dažā-
dām profesijām (celtnieki, dizai-
neri utt.). Karjeras nedēļā dažādās 
klasēs tika novadītas veltītas da-
žādām profesijām klases stundas. 
Ceļojums profesiju pasaulē bija 
aizraujošs, izzinošs un neparasts. 
Varbūt nākotnē kāds arī izvēlēsies 
no skolā iepazītajām profesijām.”  

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas pedagoģes karjeras kon-
sultantes Oksana Korčagina un 
Jolanta Pastuhovska informēja, 
ka Karjeras nedēļa skolā bija pie-
sātināta ar dažādām aktivitātēm: 
iepazīšanās ar manikīra speciālisti 
Natāliju Blaževiču un ar tekstiliz-
strādājumu mākslinieci dizaineri 
Svetlanu Pitrāni, kuras prezentēja 
savas darbības jomas. Tika orga-
nizēti zīmējumu konkursi „Mana 
nākotnes profesija” un „Nākot-
nes speciālists - ROBOTS” 1.-4. 
klašu skolēniem. 8.b,c kl. skolēni 
veidoja kolāžu vai zīmējumu par 
savu nākotnes profesiju, noskaid-
roja, kādas iemaņas un prasmes ir 
vajadzīgas, kādām rakstura īpa-
šībām jāpiemīt cilvēkam - nākot-
nes profesijas pārstāvim, kādus 
mācību priekšmetus ir nepiecie-
šams apgūt, lai veiksmīgi apgūtu 
profesiju. 9. klases skolēni devās 
mācību ekskursijā uz Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas cen-
tru, lai tiktos ar tūrisma speciālisti 
Edīti Lukšu, uzzinātu vairāk par 
nākotnes iespējām savā pilsētā un 
novadā. Skolas konferences „No-
vads 20/30” ietvaros 10.-12. klašu 
skolēni tikās ar Krāslavas novada 
domes priekšsēdētāja vietnieku 
Viktoru Moiseju un Attīstības no-
daļas vadītāju Ināru Dzalbi. 

Nobeigumā gribētos pateikties 
visiem Karjeras nedēļas dalībnie-
kiem - izglītības iestāžu vadībai, 
pedagogiem, skolēniem un viņu 
klašu audzinātājiem, vecākiem, 
profesiju pārstāvjiem - par sadar-
bību un jūsu veiksmīgu darbu!

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pa-

sākumu cikls, kura laikā jaunie-
šiem ir iespēja iepazīt iespējamo 
nodarbošanos nākotnē, tikties 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 
apmeklēt uzņēmumus un saņemt 
karjeras konsultācijas. Jaunieši 
var piedalīties diskusijās, radoša-
jās darbnīcās, konkursos un citos 
izglītojošos pasākumos.  

Karjeras nedēļu organizē VIAA 
sadarbībā ar 83 Latvijas pilsētām 
un novadiem, un to fi nansē Eiro-
pas Sociālā fonda projekts „Karje-
ras atbalsts vispārējās un profesio-
nālās izglītības iestādēs”.

Karjeras nedēļas pasākumu 
programma pilsētu un novadu 
skolās pieejama tīmekļa viet-
nē viaa.gov.lv/karjerasnedela, 
savukārt jaunumi - sociālajos tīk-
los facebook.com/TavaiKarjerai, 
twitter.com/TavaiKarjerai, face-
book.com/VIAA.LV, draugiem.lv/
viaa un twitter.com/VIAA_LV. 

Informāciju sagatavoja:
Sņežana Petroviča, 

Krāslavas novada 
Karjeras nedēļas koordinatore

KARJERAS NEDĒĻĀ  SKOLĒNI 
INTERESĒJĀS UN DISKUTĒJA
PAR NĀKOTNES PROFESIJĀM

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos 83 Latvijas pilsētās un novados piedalījās vairāk 
nekā 137 000 jauniešu, no tiem vairāk nekā 1416 Krāslavas novada bērnu un skolēnu. 
Latvijas skolās notika dažādi ar karjeras izvēli un nākotnes profesijām saistīti pasāku-
mi – diskusijas ar dažādu nozaru profesionāļu dalību, interaktīvas stundas, domnīcas, 
atvērto durvju dienas, radošās darbnīcas, akcentējot mākslīgā intelekta un tehnoloģiju 
lomu nākotnes darba tirgū. Karjeras nedēļu jau septīto gadu organizēja Valsts izglītības 
attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašvaldībām. 

IESPĒJA IEPAZĪT 
PRIEKŠTEČU IKDIENU

 Klāt rudens,  un Robežnieku pamatskolas 5. un 6. klases skolēni prog-
rammas „Latvijas skolas soma” ietvaros 10. oktobrī devās uz muzeju 
„Andrupenes lauku sēta”. 

Muzejs atrodas skaistā vietā Andrupenes ciematā. Krāšņais nobirušo 
lapu ceļš mūs aizveda uz simtgadīgu lauku māju. Tur mūs laipni sagaidīja 
muzeja vadītāja Skaidrīte Pauliņa. Skolēni apskatīja 20. gadsimta sākuma 
Latgales lauku māju, klēti, melno pirti, smēdi, podnieku darbnīcu, jaun-
uzbūvēto cepli, dažādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus. Skolēniem 
bija interesanti vērot darbarīkus un uzminēt to pielietošanas iespējas. 

Nodarbību laikā skolēniem bija iespēja pašiem likt formiņās maizi un 
gatavot kļockas - šim reģionam raksturīgo ēdienu. Kamēr cepās maizīte 
un kļockas, skolēniem tika piedāvāta nodarbība ar mālu. No māla pikuča 
bērni veidoja krūzītes vai bļodiņas. Visiem dalībniekiem iepatikās spēle 
– bizes pīšana no auklām. Nodarbības ļāva skolēniem iedzīvoties senās 
latgaļu sētas dzīves ritmā.  Katrs skolēns, atgriežoties mājās, pacienāja 
vecākus ar garšīgu, paštaisītu, siltu maizes klaipiņu. Iegūtās zināšanas, 
pieredze kulinārijā, darbošanās ar mālu, interesantākie vēsturiskie fakti 
dos iespēju paaugstināt skolēnu zināšanu līmeni vēsturē un literatūrā. Pa-
teicoties šai programmai, skolēni ieguva jaunas, noderīgas zināšanas.

Valentīna Dzalbe, 5. klases audzinātāja 

CITĀDI STARPBRĪŽI
Indras pamatskolas 8. klase īs-

tenoja projektu „Citādi starpbrī-
ži” Krāslavas novada pašvaldī-
bas jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa ietvaros.

Pateicoties projekta fi nansēju-
mam, tīmekļvietnē „www.brain-
games.lv”  ir iegādātas tādas 
galda spēles kā „Icecool”, „Ca-
tan”, „Kontinentu medības”,  „Saderēsim”, „Alias” un „Monopoly”. 
Pirmajās nedēļās notiek iepazīšanās ar spēļu noteikumiem. Ir novadīts 
arī mini turnīrs katrā klasē un noteikti uzvarētāji. Noteiktas arī TOP 
spēles – „Saderēsim” un „Monopoly”.

Domājam, ka visa mācību gada laikā mūsu skolas skolēni mazāk lai-
ka pavadīs telefonos, bet attīstīs savas loģiskās iemaņas, spēlējot galda 
spēles. Galvenā novitāte – arī bez planšetiem un viedtālruņiem ir iespē-
jams aizraujošs starpbrīdis!

Indras pamatskolas 8. klase 
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Krāslavas novada Centrālajā 
bibliotēkā notika tikšanās ar Au-
tortiesību aģentūras AKKA/LAA 
izpilddirektori, rakstnieci, tulkotāju, 
dzejnieci, bērnu grāmatu autori Ine-
si Pakloni. 

Uz tikšanos ieradās Krāslavas 

pamatskolas un Grāfu Plāteru v. n. 
Poļu pamatskolas skolēni ar skolo-
tājām. 

Bērnu interesi izraisīja rakstnie-
ces grāmata „Okeāns un tuksnesis”. 
Autores ceļojumi uz Čīli pamudinā-
ja uzrakstīt jauku grāmatu bērniem. 

Izrādījās, ka grāmatas it ka pasakai-
nā saturā slēpjas dziļa jēga par katra 
būšanu šajā dzīvē. Kas es esmu, ko 
es daru, kāds ir mans galvenais uz-
devums - mudina aizdomāties lasī-
tāju šī grāmata.  

Šobrīd populāri ir kļuvuši bērnu 
literatūras lasījumi, kad grāmatu 
autori lasa bērniem no savām grā-
matām. Mēs visi ar prieku noklausī-
jāmies dažus dzejoļus, ko no savas 
grāmatas„Es picas brālēnu cepu” 
lasīja dzejniece. Suvenīri no Čīles, 
pirkstiņu lelles, izraisīja vislielāko 
interesi, ar tām varēja paspēlēties, 
iedzīvojoties grāmatas „Okeāns un 
tuksnesis” varoņu lomās.

Bibliotēka saņēma dāvanā divas 
grāmatas „Nomales identitāte” un 
„Es picas brālēnu cepu” .

Mūsu bibliotēkā ir visas Ineses 
Paklones grāmatas bērniem. Aici-
nām atklāt sev gudro un labestīgo 
pasauli autores grāmatās.

Viktorija Urbanoviča, 
KNCB BLN vadītāja

TIKŠANĀS AR RAKSTNIECI

17. oktobrī Indras pagasta bib-
liotēkā notika pasākums „Ru-
dentiņš bagāts vīrs, visus gatavs 
uzcienāt”, uz kuru tika aicināti 
Indras, Robežnieku un Joņinu 
bibliotēkas lasītāji. Pasākuma 
apmeklētājiem bija iespēja veikt 
sālījumu, marinējumu, ievārīju-
mu degustāciju un apmainīties ar 
receptēm, starp kurām varbūt bija 
pat daža laika ritumā piemirsta vai 
retāk zināma. 

Indras iedzīvotāja, agronome 
Valentīna Bārtule ir liela ievārīju-
mu meistare, un vāra ļoti neparas-
tus ievārījumus no tādiem augļiem 
un augiem, kādus cits mūžam ne-
iedomāsies likt ievārījuma katlā. 
Šī pasākuma dalībnieki varēja ne 
tikai iepazīties ar literatūru par ie-
vārījumu, noklausīties Valentīnas 
ievārījumu prezentāciju, bet arī 
kaut ko no tā visa nogaršot. Šajā 
drēgnajā rudenī, kad klejo infek-
cijas, imunitātes stiprināšanai 
lieti noderēs upeņu-piparmētru 
vai aveņu-piparmētru ievārījums. 
Gurķu ievārījums top kā veltī-
jums Krāslavai - gurķu pilsētai. 
Valentīna vāra tik daudz dažādu 
ievārījumu, ka tūristi nereti jautā, 
kādi starp tiem visiem ir visnepa-
rastākie?

„Manuprāt, tie ir divi: no gai-
lenēm, kas labi iet kopā ar gaļas 
ēdieniem, un nātrēm, kas ir ievā-
rījums diētai. Tajā nav cukura, bet 
ir medus. Nātru ievārījumu lieto 
no rīta ar biezpienu vai sieru, pie-
dzerot kafi ju vai tēju…” klāteso-
šajiem stāstīja Valentīna.

Lai arī siekalas jau tecēja, pirms 
degustācijas gardēžiem bija ne-
daudz jāpastrādā. Proti, Indras 
pagasta bibliotēkas vadītāja Ro-
mualda Žuraka aicināja pasāku-
ma dalībnieces apmeklēt radošo 
darbnīcu „Rudens roze”, kur sie-
vietes izgatavoja rožu pušķus no 
rudens salnu krāšņi izkrāsotajām 
kļavu lapām. Pie vienas reizes 
čaklās grāmatu lasītājas apskatīja 
telpās izvietoto Indras rokdarb-
nieču pulciņa darbiņu izstādi, kas 
pārsteidza ar daudzveidīgo tehni-
ku, tematiku un rūpīgumu izgata-
vošanā. Turpat ir apskatāmi daži 
mākslas skolas audzēkņu darbi, kā 

arī tematiska fotogrāfi ju izstāde, 
kurā Indra atspoguļota laikmetu 
griežos, parādītas arī Indras tra-
dīcijas, kultūras dzīve un pagasta 
dzīve. Kamēr pasākuma dalībnie-
ču viena daļa pievērsās kļavu lapu 
pārvērtībām, otra uzmanīgi pētīja 
izstādi, fotogrāfi jas un diskutēja 
par jautājumiem, kas ieinteresēja.  

Produktu degustācijas gaitā tika 
noskaidrots pats gardākais ēdiens 
un sumināta saimniece, kura ēdie-
nu pagatavojusi. To paveica vien-
kārši – tās burciņas saturs, kura 
iztukšojās visātrāk un praktiski 
līdz dibenam, arī tika atzīts par 
gardāko. Burciņas satura saim-

Oktobrī Rīgā, Rugājos un Krāsla-
vā notika bezmaksas koncertu cik-
la „Freska satiek Fresku” koncerti. 
Mūsu pilsētā muzikanti viesojās 26. 
oktobrī, koncertējot Krāslavas Kul-
tūras nama lielajā zālē.

Rīgas Kultūras centra „Iļģu-
ciems” vokālais ansamblis „Fre-
ska”, sadarbojoties ar senioru 
vokālo ansambli „Krētas Freska”, 
ansambļu vadītāju Zaigu Lazdi-
ņu-Radziņu un klasiskās dejas 
studijas „Freska” vadītāju Tatja-
nu Pavļeņinu , ir izveidojis kopēju 
koncerttūri ar nosaukumu „Freska 
satiek Fresku”. 

Koncertos, kas norisinājās pro-
jekta ietvaros, kolektīvi koncer-
tēja vietās, kur atrodas trīs dažādi 
Latvijas sienu gleznojumi freskas, 
tādejādi popularizējot šos nestan-
darta vizuālās mākslas darbus. 

Koncerta laikā skatītājus iepa-
zīstināja ar fresku vēsturi, izceļot 
to, ar ko katra ir īpaša. Tika akcen-
tētas freskās redzamās ainas, per-

sonības un notikumi. 
Koncerta programma sākās ar 

seno mūziku ansambļa „Freska” 
izpildījumā, pakāpeniski pārejot 
uz laikmetīgās aranžijās izdziedā-
tām tautas dziesmām, ko izpildīja 
ansamblis „Krētas freska”. Kon-
certa muzikālo daļu nodrošināja 
lautists Lenards Gotlubs ar meitu 
Adrianu Martu Gotlubi. 

Uzziņa: Lauta ir strinkšķināms 
stīgu instruments ar ovālu, iz-
liektu koka korpusu, kas atgādina 
gareniski pārgrieztu bumbieri, kā 
arī īsu un platu kakliņu, kas bie-
ži, bet ne vienmēr ir krasi atliekts 
atpakaļ. Stīgas ir izvietotas pamat-
nes dēlim paralēlajā plaknē un tās 
šķērso lautas korpusa priekšējās 
dekas (skaņgaldiņa) izgriezumu, 
kas palīdz instrumentam rezonēt. 
Lautas skanējums līdzīgs arfas, 
klavesīna, mandolīnas un it īpaši 
ģitāras skaņām.

Sagatavoja Juris Roga, 
autora foto

KONCERTU CIKLS
 „FRESKA SATIEK FRESKU” 

PASĀKUMI 
NOVEMBRĪ

8. novembrī 22.00 – 02.00 – 
diskotēka Krāslavas KN

9. novembrī 11.00 – 14.00 
– Ģimeņu sporta diena 

Krāslavas Sporta skolā

11. novembrī plkst.17.00 
Lāčplēša dienas lāpu 

gājiens (pulcēšanās Baznīcas ielā)
 17.15 – piemiņas brīdis pie pie-
minekļa „Māte Latgale raud”
18.00 – radošo kolektīvu koncerts 
Krāslavas KN 

15.novembrī plkst. 18.00 
Krāslavas Kultūras 

namā tiks rādīta  2019. gada 
Latvijas pilnmetrāžas spēlfi l-
ma „Dvēseļu putenis”. Filmas 
režisors ir Dzintars Dreibergs. 
Balstīta uz Aleksandra Grīna 
1935. gada romānu ar tādu pašu 
nosaukumu. Filmas darbība no-
risinās Pirmā pasaules kara un 
Latvijas brīvības cīņu laikā un 
stāsta par latviešu strēlniekiem.
Biļešu cena - 2.00 EUR un 3.00 
EUR

18.novembrī plkst. 17.00 
Krāslavas Kultūras 

namā Valsts svētku svinīgais 
pasākums, balvas „Krāslavas 
novada Gada cilvēks 2019” 
pasniegšanas ceremonija. 
 Latvijas radio bigbenda koncerts, 
soliste Kristīne Prauliņa.

UZ INDRU PĒC GARŠĪGĀ
UN POZITĪVĀ!

niece Marina Ignatjeva diemžēl 
nevarēja ierasties uz pasākumu, 
bet balvu viņai aizveda un nodos 
rokās Robežnieku delegācija.  

Turpinājumā Joņinu un Robež-
nieku bibliotēkas vadītājas - Žan-
na Juhņeviča un Rita Kovaļevska 
- piedāvāja lasītājām jautrus kon-
kursus un uzdevumus, kam arī 
bija liela atsaucība. Pasākuma da-
lībnieces bija ļoti aktīvas, jokoja, 
dziedāja, pat uzdejoja, gūstot un 
dodot daudz pozitīvas emocijas. 
Starp citu, mūsdienās tieši pozitī-
vi cilvēki ir tie, kurus novērtē, ar 
kuriem daudzi grib būt draugos, 
vēlas sadarboties, atrasties līdzās. 
Savukārt tie, kuri māk tik vien kā 
nemitīgi gausties un raudāt, citiem 
nav interesanti. Tālab šādiem pa-
sākumiem ir, kā mūsdienās pie-
ņemts sacīt, pievienotā vērtība – jo 
vairāk pozitīvu cilvēku, jo mazāk 
mūs visus nomāc dažādas negāci-
jas un problēmas. 

„Paldies, ka jūs atsaucāties un 
pieņēmāt aicinājumu piedalīties,” 
klātesošajiem sacīja Romualda 
Žuraka. „Šogad jau esam viesoju-
šies pasākumā Robežnieku un Jo-
niņu bibliotēkā pie Žannas un Ri-
tas, tagad - šeit. Es ceru, ka mums 
ieveidosies jauna tradīcija. Varbūt 
rodas jautājums, kāpēc pasākumā 
nav vīrieši? Bet šodienas tēma ir 
tuva tieši mums, sievietēm!”

Juris Roga, 
autora foto
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BASKETBOLS SVAIGĀ GAISĀ
2019. gada maijā Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas 10. a 
klases skolēnu grupa „Basket-
bola entuziasti” iesniedza sava 
projekta „Basketbols svaigā 
gaisā” pieteikumu Krāslavas 
novada projektu konkursam 
„Iedzīvotāji veido savu vidi”. 
Projekta mērķis bija populari-
zēt basketbolu un aktīvu brīvā 
laika pavadīšanu Krāslavas 
pilsētas bērnu un jauniešu 
vidū, atjaunojot esošās basket-
bola konstrukcijas Krāslavas 
Varavīksnes stadionā. Projek-
ta ideja tika atbalstīta, un tika 
piešķirts fi nansējums EUR 
600 apmērā. Projekta ietvaros 
tika pasūtītas jaunas metāla 
konstrukcijas, iegādāti basket-
bola grozi ar metāla tīklu un 
nokrāsotas esošās konstrukcijas. 

Šāda projekta ideja radās, jo bijušās basketbola konstrukcijas bija nove-
cojušas, un pilnvērtīga basketbola spēle bija apgrūtināta. Vairogi bija izga-
tavoti no koka materiāla, kas bija sācis trūdēt. Šāda konstrukcijas stāvokļa 
dēļ (nepietiekams atsitiens pēc metiena), jaunieši arvien vairāk atteicās nākt 
un brīvo laiku pavadīt tieši spēlējot basketbolu. Tāpēc bija nepieciešams 
šos vairogus mainīt pret metāla konstrukciju, nodrošinot ilgāku kalpošanas 
laiku un lielāku spēles komforta līmeni.

Paldies Krāslavas novada domei par iespēju realizēt šo ideju, SIA „GSK” 
par jauno vairogu izgatavošanu un uzstādīšanu, skolas tehniskajiem darbi-
niekiem,  šī projekta idejas autoriem, Kirilam Kižlo un Aleksim Voicehovi-
čam, un 11. klases skolēniem par atbalstu projekta realizācijas laikā.

Nāciet un izmēģiniet jaunās konstrukcijas jau tagad! 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11. klases

 skolēnu grupa „Basketbola entuziasti”

20. oktobrī Pļaviņās, sporta 
bāzē „Jankas”, notika sacensības 
slēpotāju krosā. Distance bija iz-
veidota mežainā, šķēršļotā apvidū 
ar lieliem kāpumiem un nogāzēm. 

Sacensībās piedalījās 230 
sportisti no Rīgas, Cēsīm, Ma-
donas, Pļaviņām, Viļakas, Jēkab-
pils, Vecpiebalgas novada, kā arī 
Krāslava tika pārstāvēta ar kuplu 
skaitu Krāslavas Sporta skolas au-
dzēkņu.

Visjaunākajā meiteņu grupā 
(2010. gadā dzimušas un jaunā-
kas) labus rezultātus 1 km garā 
distancē uzrādīja Barbara Gen-
dele-Nunese (8.vieta), Kamilla 
Paka (11.vieta), Viktorija Laske-
viča (13.vieta). Zēniem šajā ve-
cuma grupā Kristiānam Dzalbam 
12.vieta.

Meiteņu grupā, starp 2008. gadā 
dzimušām, izcilus rezultātus uzrā-

dīja Valērija Burceva un Martīne 
Djatkoviča, kuras 39 dalībnieču 
konkurencē izcīnīja pirmo un otru 
vietu 1km garā distancē, kā arī 
vienīgās savā vecuma grupā veica 
distanci ātrāk par četrām minū-
tēm. Ar labu rezultātu 8.vietu ie-
guva Marija Tumaševiča. Zēniem 
šajā vecuma grupā Aleksandram 
Čubrevičam 18.vieta starp 38 da-
lībniekiem. 

Starp 2006.-2007.gadā dzimu-
šām meitenēm devīto vietu 1km 
garā distancē ieguva Marianna 
Konstantinoviča. Zēni šajā vecu-
ma grupā skrēja 2 km garu dis-
tanci un labākais no krāslaviešiem 
bija Žanis Novičonoks – 14.vieta.

Starp 2004.-2005.gadā dzimu-
šām meitenēm 2 km garā distancē 
sudraba medaļu izcīnīja Līga Vol-
ka. Uzrādot labus rezultātus dis-
tancē, Adriānai Šuminskai 7.vieta 

un Janai Volkai 8.vieta. Šajā vecu-
ma grupā starp zēniem 3 km garā 
distancē Artemijs Kozačuks iegu-
va augsto 6.vietu.

Dažiem sportistiem šie bija pir-
mie starti tik garās un sarežģītās 
distancēs, tāpēc vēlme uzrādīt 
savu labāko sniegumu bija liela.  

Savukārt 27. oktobrī dažas 
Krāslavas Sporta skolas slēpotā-
jas devās uz slēpotāju triatlonu, 
kur vajadzēja skriet, braukt ar rol-
leriem gan klasiskajā, gan brīvajā 
stilā. Distances garums skriešanas 
posmam bija noteikts atbilstoši 
vecuma grupai – 800 m vai 1,1 
km un rollerslēpošanai - 1,3 km. 
Vislabāk no krāslavietēm veicās 
Valērijai Burcevai, kura kopvēr-
tējumā izcīnīja trešo vietu, Janai 
Volkai savā vecumā grupā ceturtā 
vieta. 

Distanču slēpošanas treneri: 
Ilona Vanaga, 

Natālija Kovaļova, Ojārs Vanags

SLĒPOTĀJU KROSS

4.-5. oktobrī Krāslavas Sporta 
skolas šāvēji piedalījās Latvijas 
Jaunatnes čempionātā ložu šauša-
nā. 

Vingrinājumā 30 šāvieni gu-
ļus teicami startēja Dana Soskova 
un spēja izcīnīt 1.vietu, Marekam 
Mjadjutam 4. vieta un Kamilai 
Svygrytei 5. vieta. 

Šaušanā ar pneimatisko šauteni 
3. vietu izcīnīja Mareks Mjadjuta.    

3. vietu vingrinājumā PŠ-MIX 
izcīnīja mūsu pāris Dana un Ma-

reks, bet Lija un Aļģis ierindojās 
7. vietā.

Šaušanā no 3 stāvokļiem (no 
ceļa, guļus un stāvus) mūsu šā-
vējiem neizdevās uzkāpt uz goda 
pjedestāla, Mareks Mjadjuta ierin-
dojās 4. vietā, Aļģis Berestnevs - 7. 
vietā un Lija Ignatjeva - 4. vietā.

 Šis čempionāts bija bagāts ar 
personīgiem rekordiem. Lija Ig-
natjeva šaušanā no 3 stāvokļiem 
uzlaboja rekordu par 33 punktiem 
un izpildīja 1. sporta klasi, šaušanā 

ar pneimatisko šauteni Aļģis Be-
restnevs uzlaboja savu rekordu par 
38 punktiem un izpildīja 2. sporta 
klasi. Patīkami pārsteidza koman-
das jaunākā sportiste Laura Putne, 
uzlabojot personīgo rezultātu šau-
šanā ar pneimatisko šauteni par 45 
punktiem.

Kopvērtējumā Krāslavas ko-
manda ierindojās 6. vietā 13 ko-
mandu konkurencē.         

Šaušanas treneris 
Sergejs Šveds

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI JAUNATNES ČEMPIONĀTĀ

27. oktobrī Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas un Sporta skolas 
sporta zālēs norisinājās pirmais 
Krāslavas MIX turnīrs volejbolā, 
kur uz laukuma vienlaicīgi spēlē 
trīs sievietes un trīs vīrieši. Kopā 
šajā turnīrā piedalījās astoņas ko-
mandas, piecas no tām pārstāvēja 
vidusskolas vecuma jaunieši - divas 
Dagdas vidusskolas, divas KVĢ 
un viena Varavīksnes vidusskolas 

komanda, Dagdas, Aleksandrovas 
un Krāslavas pieaugušo koman-
das. Visus iepriecināja laba līmeņa 
vidusskolu komandu spēles, par to 
pateicamies sporta skolotājiem Ha-
roldam Kavinskim, Dmitrijam Duš-
kinam, Dmitrijam Silovam. 

Pirmo vietu turnīrā ieguva Da-
gdas komanda, par otro vietu tika 
apbalvota Aleksandrovas komanda, 
Krāslavas komanda ierindojas tre-

šajā vietā. 
Pateicamies Krāslavas Varavīks-

nes vidusskolas un Sporta skolas 
administrācijai par iespēju izmantot 
divas sporta zāles, Krāslavas no-
vada sporta organizatoram Raitim 
Timmam par sagādātajām balvām.

Dmitrijs Duškins, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

sporta skolotājs 

 PIRMAIS KRĀSLAVAS MIX TURNĪRS VOLEJBOLA KOMANDĀM

Meklējam sev kolēģus darbam 
par pavāra palīgu. Darbs jaunās, 
plašās un tīrās telpās. Kolektīvs 
pozitīvs un atsaucīgs.

Darbiniekus nodrošinām ar sil-
tām un gardām pusdienām bez 
maksas. Lai kandidētu amatam, 
būs nepieciešams izglītības doku-
ments specialitātē vai iepriekšēja 
pieredze -  vismaz 6 mēneši.

Darbs ir ar norīkojumiem uz 
vairākām Latvijas vietām, sākot-
nēji pamatā Rīgā un Pierīgā. Darba 
grafi ku varam Jums pielāgot. Dar-
ba laiks: pirmdiena-piektdiena. No 
plkst. 7.00 līdz 16.00.

 Atalgojums:
-705 EUR/mēn.
 Ja tev ir svarīgi
- Stabils atalgojums un garantē-

ta algas izmaksa līdz katra mēneša 
5.datumam

- Atmaksāti transporta izdevumi
- Pie labiem darba rezultātiem - 

iespēja nopelnīt vairāk
- Bezmaksas dzīvesvieta mūsu 

darbinieku viesnīcā, kura atrodas 
pašā Rīgas centrā (ļoti patīkami, 
kvalitatīvi un tīri apartamenti ar 
visu nepieciešamo, t.sk. gultas 
veļa, dvieļi, trauki u.c.)

- Atmaksāta pirmreizējā obligātā 
veselības pārbaude

- Elastīgs un tev pielāgots darba 
laiks

- Pretimnākoša un cilvēcīga at-
tieksme

- Ofi ciāls atalgojums ar visām 
sociālajām garantijām

- Apmaksāts atvaļinājums pēc 
nostrādātiem 6 mēnešiem

Piesakies
- Sūtot savu pieteikumu uz norā-

dīto e-pastu
- Tiekoties ar mums mūsu birojā, 

Saules ielā 15, Daugavpilī (1.stā-
vā)

- Zvanot uz norādīto tālruni
SIA „Agence”,
t. 29779112 
E-pasts: jelena@agence.lv 

Meklējam sev kolēģus darbam 
par bufetnieku/ci. Darbs jaunās, 
plašās un tīrās telpās. Kolektīvs 
pozitīvs un atsaucīgs.

Darbiniekus nodrošinām ar sil-
tām un gardām pusdienām bez 
maksas.

Lai kandidētu amatam, būs ne-
pieciešams izglītības dokuments 
specialitātē vai iepriekšēja pieredze 
-  vismaz 6 mēneši.

Darbs ir ar norīkojumiem uz 
vairākām Latvijas vietām, sākot-
nēji pamatā Rīgā un Pierīgā. Darba 
grafi ku varam Jums pielāgot. Dar-
ba laiks: pirmdiena-piektdiena. No 
plkst. 7.00 līdz 16.00.

 Atalgojums:
-705 EUR/mēn.
 Ja tev ir svarīgi
- Stabils atalgojums un garantē-

ta algas izmaksa līdz katra mēneša 
5.datumam

- Atmaksāti transporta izdevumi
- Pie labiem darba rezultātiem - 

iespēja nopelnīt vairāk
- Bezmaksas dzīvesvieta mūsu 

darbinieku viesnīcā, kura atrodas 
pašā Rīgas centrā (ļoti patīkami, 
kvalitatīvi un tīri apartamenti ar 
visu nepieciešamo, t.sk. gultas veļa, 
dvieļi, trauki, tēja, kafi ja bez mak-
sas u.c.)

- Atmaksāta pirmreizējā obligātā 
veselības pārbaude

- Elastīgs un tev pielāgots darba 
laiks

- Pretimnākoša un cilvēcīga at-
tieksme

- Ofi ciāls atalgojums ar visām so-
ciālajām garantijām

- Apmaksāts atvaļinājums pēc 
nostrādātiem 6 mēnešiem

Piesakies
- Sūtot savu pieteikumu uz norā-

dīto e-pastu
- Tiekoties ar mums mūsu birojā, 

Saules ielā 15, Daugavpilī (1.stāvā)
- Zvanot uz norādīto tālruni
SIA „Agence”, t. 29779112 
E-pasts: jelena@agence.lv 

sludinājumi

 Auto datordiagnostika un re-
monts. T.27745005. 

MOBILĀ 
DIAGNOSTIKA

5. novembrī Krāslavā, Rīgas ielā 
159 (pie uzņemšanas nodaļas) plkst. 
10.00 - 17.00 -  izmeklējumi

Mamogrāfi ja:
- ar Nacionālā veselības dienesta 

(NVD) uzaicinājuma vēstuli - bez 
maksas,

- ar ģimenes ārsta nosūtījumu - 
2.85 EUR,

- bez nosūtījuma - 25.00 EUR.
Rentgens:
1 projekcija – 9.00 EUR.
D vitamīna noteikšana – 6.00 

EUR.
Nepieciešams pieraksts uz konkrē-

tu laiku. Pierakstīties iespējams pa 
tālruni 25431 313 darba dienās plkst. 
08.00 - 18.00.

SKOLĒNU SACENSĪBAS
 VOLEJBOLĀ

10. oktobrī Ezerniekos, jaunajā sporta zālē tika organizētas Krāsla-
vas un Dagdas novada skolēnu sacensības volejbolā jauniešu grupām, 
sacentās piecas jauniešu komandas – Ezernieku, Dagdas, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Rīgas Valsts teh-
nikuma teritoriālās struktūrvienības volejbolisti.  Sacensības norisinājās 
spraigā cīņā, un tika noskaidroti uzvarētāji, kuri ieguva iespēju tikt uz 
Latgales reģiona sacensībām Daugavpilī 16. oktobrī.

Šogad Krāslavas un Dagdas novadu pārstāvēja Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas jauniešu un Dagdas vidusskolas meiteņu komandas. Sacenšoties 
septiņu labāko Latgales reģiona komandu vidū Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas jauniešu komanda ierindojās 2. godalgotā vietā, zaudējot Dau-
gavpils 12. vidusskolai, kas ieguva pirmo vietu, trešajā vieta ierindojās 
Ilūkstes Raiņa vidusskolas komanda, bet Dagdas vidusskolas meitenes 
ieguva 3.godalgotu vietu. Apsveicam mūsu jauniešus ar labiem rezul-
tātiem volejbolā.

 Pateicamies Krāslavas novada domei un Krāslavas novada Izglītības 
pārvaldei par iespēju piedalīties sacensībās un par transporta nodroši-
nājumu. 

Dmitrijs Duškins, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sporta skolotājs  


