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25. oktobrī norisinājās Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
jaunās ekspozīcijas „Pi vīna gol-
da” svinīgā atklāšana. Tā ir izvie-
tota grāfu Plāteru pils kompleksa 
bijušo zirgu staļļu (Amatu māja) 
ēkā. Ekspozīciju var apskatīt no 
otrdienas līdz piektdienai (10.00 - 
17.00) un sestdienās no 10.00 līdz 
16.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 
695623586.   

Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeja direktors Valdemārs 
Gekišs pastāstīja, ka bijušo staļļu 
ēkas liktenis tika lemts 2015. gada 
janvāra sākumā sapulcē, kas noti-
ka pie domes priekšsēdētāja: „Kad 
uzzinājām, ka tolaik vēl neatjau-
notā staļļu ēkā ir paredzēta vieta 
muzeja telpām, ilgi spriedām par 
tās izmantošanas iespējām. Jau 
vairākus gadus muzejā ir ekspozī-
cija „Pieci airi”, un bija pieņemts 
lēmums turpināt šo tēmu. Mēs 
rakstījām projektus, vācām mate-
riālus, devāmies ekspedīcijās, kuru 
laikā fi lmējām video par to, kā tiek 
gatavoti dažādu tautu tradicionālie 
ēdieni.” 

Šī jaunā ekspozīcija stāsta par 
Krāslavā un novadā dzīvojošo tau-
tību – latviešu, poļu, ebreju, krievu 
un baltkrievu – nacionālo virtuvi. 

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja vēstures speciāliste Baiba 
Matvejenko uzsvēra, ka ekspozīci-
jas pamatu veido sadzīves priekš-
meti, ko cilvēki izmantoja 20. gad-
simta pirmajā pusē, tie ir dažādi 
virtuves trauki un piederumi ikdie-
nas maltīšu pagatavošanai. Lielākā 

daļa ir māla trauki, ko izgatavoja 
Latgales keramiķi. Būtiskas atšķi-
rības ir vērojamas ebreju stenda 
noformējumā, jo tajā ir izvietoti arī 
rituālie priekšmeti. 

Viena no jaunās ekspozīcijas da-
ļām ir interaktīvs stends, ko veido 
apjomīga fotogrāfi ju kolekcija no 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja krājuma un no Latvijas Na-

cionālā vēstures muzeja fondiem. 
Pateicoties šim stendam, var iepa-
zīties ar nostāstiem, sakāmvārdiem 
un parunām par nacionālās virtu-
ves tematiku, kā arī noklausīties un 
noskatīties video un audio stāstus 
par ēdienu gatavošanu. 

Interaktīvā stenda saturs ir pieej-
ams 6 valodās (latgaliešu, latviešu, 
poļu, angļu, krievu, baltkrievu) un 

sastāv no 6 daļām - ēdienu recep-
tes, senču gudrības, foto galerija, 
video un audio stāsti, kā arī iztēli 
attīstoša recepšu spēle „Sagatavo 
sev maltīti”.  

Baiba Matvejenko: „Strādājot 
pie ekspozīcijas izveides, esam 
secinājuši, ka Krāslavā dažādu tau-
tību iedzīvotāji, dzīvojot un mij-
iedarbojoties vienā vidē vairāku 
gadsimtu garumā, kopā strādājot 
ikdienā un pulcējoties pie svētku 
galda, daudzas tradīcijas un para-
žas pārņēma no saviem kaimiņiem. 
Nākotnē mēs plānojam attīstīt un 
papildināt šo tēmu.” 

Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks atzina, 
ka izstādes pamattēma un koncep-
cija bija skaidra jau no paša sāku-
ma, bet par ekspozīcijas nosauku-
mu bija jāprāto ilgi. Taču tagad, 
pēc viņa domām, ar šo skanīgo 
nosaukumu var lepoties ikviens 
krāslavietis. 

Gunārs Upenieks: „Jaunā ekspo-
zīcija ir nav tik liela, bet ar dziļu 
domu par tiem cilvēkiem, kas ir 
Krāslavas ģerboņa idejas pamatā. 
Es vēlos pateikties cilvēkiem, kuri 
pārstāv citas valstis , un esmu pār-
liecināts, ka arī turpmāk viņi būs 
kopā ar mums. Svarīgākais ir tas, 
ka mēs varam sanākt kopā pie vie-
na galda. Ekspozīcija tiek atklāta 
laikā, kad gan visā pasaulē, gan arī 
Latvijā ir cilvēki, kas nevar apsēs-
ties pie viena galda un vienoties. 
Mēs Krāslavā varam to izdarīt! Un 
vienmēr varēsim!”

Elvīra Škutāne, autores foto 

         GUNĀRS UPENIEKS: „SVARĪGĀKAIS IR TAS, 
KA MĒS VARAM SANĀKT KOPĀ PIE VIENA GALDA” 

Ināra Dzalbe, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja:
 „Krāslavas novada dome jau daudzus gadus mērķtiecīgi attīsta Krāsla-

vas pils kompleksu, piesaistot dažādus fi nansējuma avotus. Ir daudzas lie-
tas paveiktas, bet ļoti daudzas vēl jāpaveic. Šis gads ir galvenokārt veltīts 
pils staļļiem – Amatu mājai un var teikt, ka beidzot visas pils kompleksa 
ēkas ir „ar savu jumtu”.

Novērtējot sešu Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada do-
mes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to kop-
projekts „Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības 
fonda SAM 5.5.1 apakšprogrammā.

Projekta vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, bez Krāslavas 
projektā piedalās arī Aglonas Bazilika, kā arī Ludzas, Preiļu un Dau-
gavpils novadu pašvaldības. Saskaņā ar projekta koncepciju tiek veidots 
kopējs tūrisma piedāvājums vienota Latgales tūrisma galamērķa veidā ar 
savstarpēji papildinošu objektu loku.

Krāslavas novada domes kā projekta partnera attiecināmo izmaksu bu-
džets projektā ir 500 000 EUR, šis fi nansējums tika ieguldīts vērienīgos 
staļļu rekonstrukcijas darbos, kas veiksmīgi pabeigti šī gada maijā - Amatu 
mājā: tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikā-
ciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labie-
kārtošana. Šajā ziņā mēs esam pirmrindnieki. Jāpiebilst, ka darbu apjoms 
ir bijis daudz lielāks par pieejamo fi nansējumu un nepieciešamais papildu 
fi nansējums tika nodrošināts no Krāslavas novada domes budžeta.

Runājot par saturisko piepildījumu konkrēti šai ekspozīcijai, jāuzsver, 
ka, pateicoties Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam, ir piesaistīts 
Valsts Kultūrkapitāla fonda fi nansējums divos projektos.

Lai varētu pilnībā sakārtot un apsaimniekot arī ēkas iekštelpu atliku-
šo daļu, nākamgad plānoti atjaunošanas darbi arī ēkas daļā gar Pils ielu, 
lai ierīkotu tajā amatniecības centru ar četrām darbnīcām. Finansējums 
tam jau konceptuāli apstiprināts Krāslavas novada Tūrisma informācijas 
centra iniciētajā projektā BELLA CULTURE, kas apstiprināts Latvijas – 
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmā.”

PAR GODU 
LATVIJAI

Tuvojas Latvijas Republikas 100. 
gadadiena. Arī vēstures skolotāju 
metodiskā apvienība organizēja da-
žādus pasākumus. Pavasarī novada 
skolu skolēni vāca un noformēja 
materiālus par mūsu līdzcilvēkiem 
„Cilvēki - Latvijas lepnums”.  Ok-
tobrī vēl divi pasākumi - pirmkārt, 
skolēni rakstīja uzrunas Latvijai 
100.gadadienā. Labākās uzrunas 
tiks publicētas Latvijas Republi-
kas 100.gadadienas priekšvakarā.  
12. oktobrī sadarbībā ar novada 
centrālo bibliotēku notika erudītu 
konkurss, kurā piedalījās sešas 7-9. 
klašu skolēnu komandas. Uzvarēja 
Varavīksnes vidusskolas koman-
da, 2. un 3. vietu ieguva Indras un 
Krāslavas pamatskolu komandas.

Visu šo pasākumu dalībniekiem 
18. oktobrī organizējām ekskursi-
ju uz Ziemassvētku kauju vietām 
Jelgavas novadā. Skolēni iepazinās 
ar Pirmā pasaules kara nozīmīgā-
kās kaujas, kurā piedalījās latviešu 
strēlnieki, norisi, piedalījās militāri 
sportiskās aktivitātēs, un, protams, 
kā jau pienākas „kaujas lauka” aps-
tākļos, cepa desiņas uz ugunskura. 
Ekskursijas laikā iepazināmies arī 
ar nelielu Sēlijas pilsētu – Aknīsti. 

Pateicamies Krāslavas novada 
domei par fi nansiālu atbalstu eks-
kursijas un citu pasākumu  organi-
zēšanā.

   Viktorija Nalivaiko,
Vēstures un sociālo zinību

 skolotāju MA vadītāja
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aktuālā informācija

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU OKTOBRĪ

Sastādīti 29 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par dzīvnieku slēp-
šanu, nereģistrēšanu, neidentifi cēšanu (nemarķēšana) un izvairīšanās no to 
uzskaites, 1 par Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (iz-
ņemot epizootijas) profi lakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu, 3 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē sa-
biedriskā vietā, 2 par sīko huligānismu, 1 par spļaušanu, dabisko vajadzību 
kārtošanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās, 3 par 
būvniecības noteikumu pārkāpšanu, 1 par naktsmiera traucēšanu, 2 par vi-
des piesārņošanu un piegružošanu un 14 par transportlīdzekļu stāvēšanas 
noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemts 31 rakstiskais iesniegums. Notikumu žurnālā reģistrēts 41 no-
tikums. Oktobrī tika pieņemti 67 apmeklētāji, paveiktas 90 profi laktiskās 
sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Preventīvais darbs ar bērniem un 
vecākiem (profi laktiskās sarunas) - 48.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz 
svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana sko-
lēnu „JAK spēle” pasākumu laikā. Krāslavas novada pašvaldības policija 
nogādāja 1 personu Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā. Kā arī viens 
nepilngadīgais tika nogādāts „Kalna Svētību Kopiena” biedrībā, Bruknā.

   Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 20 profi laktis-
kos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kon-
troles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika 
izcelti un pēc akta iznīcināti 940 m tīklu. 

IZSOLE
VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk 

Latvijas Pasts) informē, ka pieņemti 
lēmumi par piecu Krāslavas novada 
teritorijā esošu nekustamo īpašumu 
atsavināšanu izsoles kārtībā, īpašu-
mu izsoles notiks Ziemeļu ielā 10, 
Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā.  

1. 05.12.2018. plkst.15.30 izsole 
ar augšupejošu soli īpašumam „Vil-
nīši”, Varnaviči, Kaplavas pagasts, 
Krāslavas novads, īpašuma sastāvs 
- zemes gabala 1/2 domājamā daļa 
399 m2 platībā (kadastra Nr.6070 009 
0228) un vienstāva ēkas - dzīvojamās 
mājas 1/2 domājamā daļa (kadastra 
Nr.6070 509 0228), nosacītā (sākot-
nējā) pārdošanas cena - 1650 EUR.

2. 06.12.2018. plkst.14.30 izso-
le ar augšupejošu soli īpašumam 
J.Jaunsudrabina ielā 9, Kaplava, 
Krāslavas novads, īpašuma sastāvs 
- zemes gabals 789 m2 platībā, ēka 
(kadastra Nr.6070 005 0302), nosa-
cītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 
1600 EUR.

3. 06.12.2018. plkst.15.00 izsole 
ar augšupejošu soli īpašumam „Past-
nieki”, Robežnieki, Robežnieku 
pagasts, Krāslavas novads, īpašuma 
sastāvs - zemes gabals 986 m2 platī-
bā, ēka (kadastra Nr.6086 004 0214), 
nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena 
- 3900 EUR.

4. 06.12.2018. plkst.15.30 izsole 
ar augšupejošu soli īpašumam Mie-
ra iela 4, Skaista, Skaistas pagasts, 

Cienījamie nekustamā īpa-
šuma nodokļa maksātāji un ze-
mes nomnieki!

Krāslavas novada dome atgā-
dina, ka pēdējais NĪN maksāju-
ma termiņš par 2018. gadu ir 
15.novēmbris. Lūdzam savlai-
cīgi veikt nekustamā īpašuma 
nodokļa, nomas maksas par 
zemi, ka arī parādu par iepriek-
šējiem periodiem apmaksu.

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR.2018/6

„PAR KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS PALĪDZĪBU AUDŽUĢIMENEI”

 Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.punktu (ar precizējumiem, kas izdarīti 21.06.2018. (protokols Nr.9.,3.§))

Krāslavas novads, īpašuma sastāvs 
- zemes gabals 714 m2 platībā, ēka 
(kadastra Nr.6088 006 0181), nosa-
cītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 
3600 EUR.

5. 07.12.2018. plkst.14.00 iz-
sole ar lejupejošu soli īpašumiem 
Sv.Ludvika laukums 3 un 1, Krāsla-
va, Krāslavas novads, īpašuma 
sastāvs - zemes gabals 3573 m2 
platībā, ēkas (kadastra Nr.6001 001 
0151) un saimniecības ēkas (kadas-
tra Nr.6001 501 0373), nosacītā (sā-

kotnējā) pārdošanas cena - 100 200 
EUR.

Detalizētāku informāciju par iz-
solēm var saņemt pie izsoles rīko-
tāja darba laikā no 01.11.2018. pa 
tālruņiem 27891900 un 29420864. 
Informācija par izsoli publicēta 
laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un 
„Ezerzeme”, Latvijas Pasta tīmekļ-
vietnē www.pasts.lv.

Tehniskā departamenta direktors
D.Dzērve, 27891900

18. NOVEMBRĪ TIKS SVEIKTI
 KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKI   

31. oktobrī notika Krāslavas novada domes deputātu 
komisijas sēde, kurā tika izskatītas balvas „Krāslavas no-
vada Gada cilvēks 2018” nominantu kandidatūras. 

Komisija (Aleksandrs Jevtušoks, domes priekšsēdētāja pirmais viet-
nieks (komisijas priekšsēdētājs), Gunārs Upenieks, domes priekšsēdē-
tājs, Finanšu komitejas priekšsēdētājs, Viktors Moisejs, domes priekš-
sēdētāja vietnieks, Plānošanas un infrastruktūras attīstības komitejas 
priekšsēdētājs, Jānis Tukāns, Sociālo un veselības aizsardzības lietu ko-
mitejas priekšsēdētājs un Jānis Geiba, domes izpilddirektors), izskatot 
iedzīvotāju un organizāciju iesniegtos priekšlikumus, nolēma apbalvot 
nominētos Krāslavas novada iedzīvotājus.

 Nominācijā „Mūža ieguldījums”:
ĀDOLFU LOČMELI, bijušais lauksaimniecības darbinieks, Atmo-

das laika aktīvists un cīnītājs par Latvijas Republikas neatkarības at-
jaunošanu - par mūža ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā un 
neatsveramo devumu Valsts neatkarības atjaunošanā;

OLGU GRECKU, ilggadēja Krāslavas Mūzikas skolas direktore, 
jauktā kora „Krāslava” diriģente un bērnu vokālā ansambļa „Krāsla-
viņa” vadītāja - par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā iz-
glītošanā, skolēnu talantu izkopšanā un novada kultūrvides veidošanā.

Nominācijā „Krāslavas novada Gada cilvēks 2018”:
 ERNESTU MILEVSKI, lauksaimnieku - par degradētās vides sakār-

tošanu, jaunu darba vietu radīšanu un pozitīva Krāslavas novada tēla 
veidošanu;

VADIMU ATAMAŅUKOVU, treneri, futbola kluba „Krāslava” di-
binātāju, kura trenētās bērnu komandas pēdējo gadu laikā uzrādījušas 
lieliskus rezultātus valsts mēroga sacensībās - par bērnu sportisko akti-
vitāšu veicināšanu Krāslavas novadā; 

IVARU GEIBU, z/s „Kurmīši” īpašnieku par ieguldījumu novada uz-
ņēmējdarbības veicināšanā, uzņēmuma izaugsmi un pozitīva Krāslavas 
novada tēla veidošanu.

Krāslavas novada domes Atzinības raksti tiks pasniegti 18. novembrī 
plkst. 18.00 Krāslavas Kultūras namā Latvijas Republikas proklamēša-
nas 100.gadadienas svinīgā sarīkojuma laikā. 

Pēc apsveikumu daļas – koncerts „Mana Dzimtene ir Latvija”.
Pēc pasākuma plkst. 21.00 tautas balle kopā ar Māri Leidumu.

I. Vispārīgie jautājumi 
1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.pabalsta apmēru bērna uz-

turam,
1.2.pabalsta apmēru apģērba un 

mīkstā inventāra iegādei (turpmāk 
tekstā – pabalsts) un šī pabalsta 
izmaksas kārtību atbilstoši bērna 
vajadzībām,

1.3.atlīdzības apmēru audžuģi-
menei par audžuģimenes pienā-
kumu veikšanu (turpmāk tekstā 
– atlīdzība), to piešķiršanas un 
izmaksas kārtību.

(ar precizējumiem, kas izdarīti 
21.06.2018. (protokols Nr.9.,3.§))

2.Audžuģimene šo saistošo no-
teikumu izpratnē ir ģimene, kurai 
ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts 
audžuģimenes statuss, kurā ar 
Krāslavas novada Bāriņtiesas lē-
mumu ir ievietots bērns un ar kuru 
ir noslēgts līgums par bērna uztu-
rēšanu.

3.Izslēgts
(ar precizējumiem, kas izdarīti 

21.06.2018. (protokols Nr.9.,3.§))
4.Pabalsts un atlīdzība tiek pie-

šķirta, neizvērtējot audžuģimenes 
ienākumus un materiālos resursus.

II. Pabalsta un atlīdzības apmērs
5.Pabalsts bērna uzturam tiek 

izmaksāts katru mēnesi par katru 
audžuģimenes aprūpē esošu bēr-
nu, un tā apmērs ir 50% apmērā 
no valstī noteiktās minimālās mē-
neša darba algas bērnam vecumā 
līdz 7 gadiem, un 60% apmērā no 
valstī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas bērnam vecumā no 7 
līdz 18 gadiem.

6.Pabalsta apmērs apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei ir EUR 
80. Pabalstu piešķir un izmaksā, 
ievietojot bērnu audžuģimenē, un 
turpmāk tas tiek piešķirts un iz-
maksāts reizi 6 mēnešos par katru 
audžuģimenes aprūpē esošu bēr-
nu.

7.Atlīdzību par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu uz laiku, kas 
ir īsāks par vienu mēnesi, aprē-
ķina proporcionāli dienu skaitam 
mēnesī, kamēr bērns atrodas au-
džuģimenē.

(ar precizējumiem, kas izdarīti 
21.06.2018. (protokols Nr.9.,3.§)

III.Pabalsta un/vai atlīdzības 
piešķiršanas un izmaksas kārtība

8.Pabalstu un/vai atlīdzību pie-
šķir Krāslavas novada pašvaldības 
iestāde „Sociālais dienests”.

9.izslēgts (ar precizējumiem, 
kas izdarīti 21.06.2018. (protokols 
Nr.9.,3.§))

10. Krāslavas novada pašvaldī-
bas iestāde „Sociālais dienests” 
noslēdz ar audžuģimeni līgumu 
par bērna ievietošanu audžuģi-
menē, kurā nosaka piešķiramā 

pabalsta un/vai atlīdzības apmēru 
un izmaksas kārtību, pamatojoties 
uz Krāslavas novada pašvaldības 
iestādes “Sociālais dienests” lē-
mumu.

11.Pabalstu un atlīdzības iz-
maksa tiek pārtraukta, ja Krāsla-
vas novada Bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna uzturēšanās 
izbeigšanu audžuģimenē.

IV. Lēmuma apstrīdēšanas un 
pārsūdzēšanas kārtība

12.Lēmumu par pabalsta un/
vai atlīdzības piešķiršanu vai at-
teikumu piešķirt pabalstu un/vai 
atlīdzību persona var apstrīdēt 
Krāslavas novada domē.

13.Krāslavas novada domes 
lēmumu par apstrīdēto adminis-
tratīvo aktu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā likumā 
noteiktajā kārtībā.

V.Noslēguma jautājums
14. Saistošie noteikumi stājas 

spēkā likuma „Par pašvaldībām” 
noteiktā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr.2018/6 

„Par Krāslavas novada
pašvaldības

palīdzību audžuģimenei”
paskaidrojuma raksts

I. Normatīvā akta projekta iz-
strādes nepieciešamība

1.Pamatojums Saskaņā ar Mi-
nistru kabineta 19.12.2006. no-
teikumu Nr.1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43.punkta prasībām, 
pašvaldība nosaka pabalsta ap-
mēru bērna uzturam, ņemot vērā, 
ka tas mēnesī nedrīkst būt mazāks 
par divkāršu Ministru kabineta 
noteikto minimālo uzturlīdzek-
ļu apmēru bērnam, kā arī nosa-
ka pabalsta apmēru apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei, kā arī tā 
izmaksas kārtību atbilstoši bērna 
vajadzībām un atlīdzības apmēru 
audžuģimenei.  

2.Pašreizējā situācija un problē-
mas Pašlaik šādi pabalsti 
Krāslavas novada pašvaldībā nav 
noteikti, jo no ģimenēm izņemtie 
bērni tika ievietoti ārpusģimenes 
aprūpes iestādē - Krāslavas BSRC 
„Mūsmājas”. Pēdējā laikā bērni 
tiek ievietoti audžuģimenēs, līdz 
ar ko ir nepieciešams noteikt au-
džuģimenēm pienākošos pabal-
stus. 

3.Normatīvā akta projekta būtī-
ba Saistošie noteikumi no-
saka bērna uzturam izmaksājamā 
pabalsta apmēru, pabalsta apmē-
ru apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei, kā arī atlīdzības apmēru 
audžuģimenei, ja bērns audžuģi-
menē bija ievietos uz laiku, kas ir 
mazāks par vienu mēnesi. Pabalsts 
bērnu uzturam tiek noteikts 50% 

apmērā no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas bērnam 
vecumā līdz 7 gadiem, un 60% 
apmērā no valstī noteiktās mini-
mālās mēneša darba algas bērnam 
vecumā no 7 līdz 18 gadiem.  Pa-
balsta apmērs apģērba un mīkstā 
inventāra iegādei ir EUR 80, un to 
izmaksā reizi sešos mēnešos. Sa-
vukārt atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu uz laiku, kas 
ir īsāks par vienu mēnesi, tiek ap-
rēķināta proporcionāli dienu skai-
tam mēnesī, kamēr bērns atrodas 
audžuģimenē, par pamatu ņemot 
Valsts sociālo pabalstu likumā no-
teiktā kārtībā  Ministru kabineta 
noteikto atlīdzības apmēru.

II. Normatīvā akta projekta ie-
tekme uz sabiedrību

1.Sabiedrības mērķa grupa 
Audžuģimenes, kurās ievietoti 
bērni, kuru pēdējā deklarētā dzī-
vesvieta bijusi Krāslavas novada 
pašvaldība.

2.Ietekme uz uzņēmējsabied-
rības vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.

3.Administratīvās procedūras 
raksturojums Administratīvās 
procedūras netiek mainītas.

III. Normatīvā akta projekta ie-
spējamā ietekme uz pašvaldības 
budžetu

1.Finansiālā ietekme. No paš-
valdības sociālā budžeta līdzek-
ļiem pabalstu nodrošināšanai 
2018. gadā nepieciešami EUR 
3500. Ietekme uz nākamo gadu 
budžetu nav prognozējama, jo at-
karīga no audžuģimenēs ievietoto 
bērnu skaita.

2.Cita informācija. Nav.
 IV. Kā tiks nodrošināta norma-

tīvā akta izpilde
1.Kā tiks nodrošināta norma-

tīvā akta izpilde no pašvaldības 
puses – vai tiek radītas jaunas in-
stitūcijas vai paplašinātas esošo 
institūciju funkcijas Jaunas 
institūcijas netiks radītas un esošo 
institūciju funkcijas netiks papla-
šinātas.

2.Kā sabiedrība tiks informēta 
par normatīvā akta ieviešanu 
Normatīvais akts tiks publicēts 
informatīvajā izdevumā „Krāsla-
vas Vēstis”, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas tī-
mekļvietnē un pašvaldības tīmekļ-
vietnē. 

V. Kādas konsultācijas notiku-
šas, sagatavojot normatīvā akta 
projektu

1.Ar kādiem sabiedrības pār-
stāvjiem konsultācijas ir notiku-
šas. Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāds konsultāciju veids ir iz-
mantots. Nav.

3.Cita informācija. Nav.
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PRETĪ JAUNIEM DARBIEM...
 Pa dūmvadu, kas atrodas pagalma pusē,  Krāslavas pareizticīgo baz-

nīcas piebūvē, pretī mākoņiem stiepjas nelielas dūmu strēmelītes... Tas 
liecina, ka arī otrajā stāvā, kur tagad atrodas biedrības „Ģimenes at-
balsta centrs „Atvērtība”” telpas, tika iedarbināta apkures sistēma. Šis 
nopietnais darbs tika paveikts (kopā ar citiem darbiem piebūvē), pa-
teicoties Krāslavas novada domes atbalstītajam projektam un biedrībai 
piešķirtai dotācijai. 

 Projekta mērķis bija saistīts ar apkures sistēmas sakārtošanu izre-
montētās telpās, kas pēc būtības bija LEADER programmas galvenais 
nosacījums, lai tur varētu organizēt dažādus pasākumus un aktivitātes.  
Minētās programmas ietvaros telpās tika veikts kosmētiskais remonts, 
bet apkures sistēma palika neatjaunota, tādēļ bija ārkārtīgi svarīgi risi-
nāt šo problēmu. Piebūve ilgstoši netika ekspluatēta, izņemot atsevišķas 
telpas.  Rezultātā daudzi radiatori bija pārplīsuši, ūdens caurules sarūsē-
jušās, gandrīz nekas nestrādāja. Tādēļ projekta ietvaros, pirmkārt, tika 
iegādāti jauni radiatori, kas tika saslēgti vienotā sistēmā. Pagaidām ap-
kures sistēma aptver 4 istabas un sanitāro mezglu, bet, ja būs iespējams, 
to varēs papildināt vēl ar vienu vai divām telpām. Virtuvē tika ieliktas 
ugunsdrošās durvis, jo bija ieplānots tur novietot malkas apkures katlu. 
Un visbeidzot, rudenī tika nopirkts un pieslēgts sistēmai apkures katls. 
Sistēma tika pārbaudīta, un dūmi sāka celties debesīs. Tomēr vēl nav 
iepirkta malka vai cietais kurināmais, kas jāizdara tuvākajā laikā. 

Lielākoties projekts tika realizēts ar speciālo apkures sistēmu meis-
taru palīdzību, bet pašu spēkiem bija jāuznes apkures katls (kas svēra 
vairāk nekā 300 kg)  pa kāpnēm 2. stāvā. To paveica 5 spēcīgi puiši, kas 
brīvprātīgi sniedza savu atbalstu biedrībai. Nenosaucot vārdus, sakām 
viņiem lielu paldies. Kopumā šobrīd var apgalvot, ka projekts tika rea-
lizēts un telpas pakāpeniski tiek gatavotas darbam.

Par projekta realizēšanu esam pateicīgi Krāslavas novada domei, 
projekta aktīvistiem un iniciatoriem. Īpašu paldies vēlamies pateikt 
Tatjanai Kozlovskai, kas jau vairākas reizes sniedza atbalstu biedrībai 
un biedrības mērķauditorijai, SIA „Latgran”, kas pirmie sadzirdēja par 
mūsu problēmām un sniedza biedrībai atbalstu. Un, protams, Svētā 
Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas priesterim un draudzei par 
iespēju izmantot baznīcas telpas. Cerībā uz izdošanos un mūsu ideju 
realizēšanos, gatavojamies būt noderīgi krāslaviešiem un novada iedzī-
votājiem.

                                                   Patiesā cieņā - 
biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” valde

PATIEŠĀM NOTIEK BRĪNUMI
Reizēm mums šķiet, ka kaut kas nav iespējams ar mūsu pragmatisko 

prātu, aprēķinu, plānošanu, šaubām. Bet, pateicoties Dieva klātbūtnei 
un droši vien arī vislielākajai palīdzībai – var būt paveikts neiespēja-
mais, un mēs par to pārliecinājāmies arī šoreiz, kad realizējam mazu 
projektiņu visiem krāslaviešiem labi zināmajā programmā „Iedzīvotāji 
veido savu vidi”.    

Vispirms par labo gribu un daudziem padarītiem darbiem sakām Lie-
lu Paldies Krāslavas novada domei un Attīstības nodaļas vadītājai Inārai 
Dzalbei, kas sniedza atbalstu baznīcai jau neskaitāmas reizes. Sirsnīgi 
pateicamies projekta realizēšanas komandai – gan saimniekiem, gan 
iniciatoriem, gan meistariem, gan brīvprātīgiem.

Pateicoties viņiem, baznīca paliek aizvien sakoptāka un draudze pa-
liek aizvien stiprāka un arī turpmāk tā gatava cītīgi lūgties par pilsētas 
labklājību un attīstību.     

Projekta mērķis   bija   saistīts  ar  Svētā Aleksandra Ņevska pareizti-
cīgo baznīcas piebūvi.  Tajā bija plānots uzsākt piebūves sakārtošanas 
darbus un sekmēt piemērotu apstākļu radīšanu, lai arī turpmāk draudze 
sadarbībā ar citām iestādēm un NVO aktīvāk varētu darboties pilsētas 
un novada iedzīvotāju labā. Tieši projekts paredzēja vienas kāpņu tel-
pas, kur atrodas veikals (preces no Baltkrievijas), biedrība „Atvērtība” 
un citas baznīcas telpas, sakārtošanu.  Remonts paredzēja sienu, logu, 
radiatoru, grīdas krāsošanu, durvju maiņu un citus darbus piebūvē no 1. 
līdz 3. stāvam. 

Projekts pēc būtības bija ļoti sarežģīts – minētā kāpņu telpas vide bija 
stipri degradēta, jo ilgstoši nebija apdzīvota un tika pamesta novārtā – 
krāsa nolobījušies uz sienām, griesti aizauguši ar putekļiem un zirnekļu 
tīkliem, radiatori pārplīsuši, durvis ar caurumiem, logi ilgstoši nekopti 
u.c.. Protams, jāatzīst, ka šis projekts tikai uzsāka darbus piebūvē, sek-
mīgi daudz kas tika izdarīts, bet piebūves sakārtošana droši vien turpi-
nāsies arī nākotnē,  un turpat būs vēl daudz darāmo darbu... 

Runājot par projekta darba gaitu, jāsaka, ka kopumā projekta ieplāno-
tie lielākie darbi tika paveikti, kaut arī tas notika ar laika grafi ka nobīdi. 
Vasaras periodā grūti veikt remontu, jo daudziem cilvēkiem ir citi darbi 
un plāni saistībā ar atvaļinājumiem un izbraucieniem, un projekta mērķi 
prasīja daudz lielāku laika posmu. 

Tomēr, par prieku un brīnumu, lielākie no darbiem ir paveikti. Patei-
coties piesaistītajiem Probācijas dienesta klientiem, draudzes locekļu 
un projekta iniciatoru atbalstam, tika notīrīti visi netīrumi no griestiem, 
noņemta vecā krāsa no sienām. Vēlāk piesaistīts būvmeistars par drau-
dzes līdzekļiem veica sienu gruntēšanu, špaktelēšanu un krāsošanu, vi-
ņam palīdzēja arī citi, vēlāk nomainītas ārdurvis. Šobrīd vēl tiek krāsoti 
logi, un nobeigumā tiks nokrāsotas grīdas, kā arī estētiski tiks noformē-
ta kāpņu telpa. 

Tādēļ esam gandarīti par paveikto un daudziem varam paziņot, ka arī 
par maziem līdzekļiem var izdarīt ļoti daudz... 

  Ar patiesu cieņu - Svētā Aleksandra Ņevska
 pareizticīgo baznīcas projekta iniciatori un draudze

Kā jau ierasts, ik gadu PII „Pie-
nenīte” iniciatīvas grupa piedalās 
un realizē Krāslavas novada domes 
fi nansēto projektu „Iedzīvotāji vei-
do savu vidi”. Šogad tika nolemts, 
ka PII „Pienenīte” teritorijā ir jāiz-
veido Ceļu satiksmes noteikumu 
laukums. Pirmsskolas vecuma bēr-
niem ir svarīgi apgūt ceļu satiksmes 
drošības noteikumus, lai, uzsākot 

skolas gaitas, viņiem jau būtu zinā-
šanas par drošību uz ceļa. Ikdienas 
steigā vecāki reti, kad pārrunā ar 
bērnu par noteikumiem uz ietves, 
ceļa, gājēju pārejas. Tāpēc ceļu sa-
tiksmes lau kuma izveide pozitīvi 
ietekmēs, papildinās un paplašinās 
bērnu zināšanas par drošību.

Projekta rezultātā tika izgatavotas 
ceļa zīmes, iestādes teritorijā tika 

uzzīmētas ceļu sadalošās joslas un 
gājēju pārejas. 

Paldies par sadarbību PII „Piene-
nīte” administrācijai, pedagoģiska-
jiem un tehniskajiem darbiniekiem, 
vecākiem.

Krāslavas novada domes fi nansē-
jums - 222,00 EUR.

Sarmīte Subatoviča, 
projekta koordinatore

CEĻU SATIKSMES NOTEIKUMU 
LAUKUMA IZVEIDOŠANA PII „PIENENĪTE” 

Septembrī, projekta „Iedzīvotā-
ji veido savu vidi 2018” ietvaros, 
Krāslavas poliklīnikā, precīzāk - gai-
tenī pirmajā stāvā, kur atrodas ģime-
nes ārstu J.Juškeviča un L.Meņģišas 
kabineti un reģistratūra, tika realizēts 
ļoti gaidīts un pieprasīts bērnu un 
jauno vecāku vidū projekts „Gaidī-
šanas laiks rindā pie ģimenes ārsta 
ar prieku, radošumu, attīstību un in-
teresi!”. 

Daudziem mūsu pilsētas un nova-
da iedzīvotājiem ir zināms, ka darba 
dienas laikā minētajā gaitenī apgro-
zās daudz dažāda vecuma grupas cil-
vēku. Bieži ģimenes ārstus apmeklē 
skolēni un bērni pirmskolas vecumā. 
Īpaši šāda vecuma ir grūti nosēdēt uz 
vietas, līdz ar to bērni prasa daudz 
uzmanības un pacietības no vecā-
kiem, bet ar ko aizraut un ieintere-
sēt mazos apmeklētājus garlaicīgajā 
poliklīnikas pacientu uzgaidāmajā 
telpā?

Nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Krāsainie zīmuļi” apvienoja sevī ģi-

menes ārstu prakses darbiniekus un 
pacientus. Grupas dalībnieki ar prie-
ku un radošumu izvirzīja sev mērķi 
palīdzēt maziem pacientiem tik vaļā 
no garlaicīga laika pavadīšanas po-
liklīnikas telpās. Rezultātā parādījās 
ideja, skices, darba plāns, projekts 
un projekta realizācija dažus mēne-
šus garumā. Šobrīd gaitenis, kas ir 
domāts, kā pacientu uzgaidāmā tel-
pa, tika izremontēts un pārveidots. 
Parādījās atjaunots pārtinamais gal-
diņš mazuļiem, jauni krēsli visiem 
apmeklētājiem, sienas moduļi ar 
aizraujošām un bērnu attīstošām ro-
taļlietām, kā arī sienas gleznojumi. 
Tagad ar sienas gleznojumu attēliem 
un vecāku palīdzību bērni var mācī-
ties krāsas, dzīvnieku nosaukumus, 
skaitļus un alfabētu. Gleznojums ar 
speciālu tāfeles krāsu un bērnu gal-
diņš ar krēsliem palīdzēs bērniem 
attīstīt zīmēšanas un rakstīšanas 
prasmes. Šādas pārmaiņas vecākiem 
dos iespēju būt daudz pacietīgākiem 
un dos iespēju ieinteresēt bērnus pēc 
viņu interesēm, palīdzēs maziem pa-
cientiem pārvarēt bailes un padarīs 
ārsta vizīti par aizraujošu piedzīvo-

jumu.
Atgriežoties nedaudz uz projekta 

idejas sākumiem, gribu atgādināt, ka 
tieši tajā gaitenī daudzus gadus atpa-
kaļ atradās neliela bērnu lokomotīve, 
kā izklaides objekts, kas arī kļuva 
par pamatu mūsu idejai. Lokomotī-
ve tika atjaunota sienas gleznojuma 
veidā, kā neliels sveiciens bērnu ve-
cākiem no bērnības.

Izsakām lielu pateicību visiem 
grupas dalībniekiem par padarīto 
darbu un ieguldītu laiku, ģimenes 
ārstiem Lijai Meņģišai un Jurim 
Juškevičam par līdzdalību idejas iz-
strādē un realizācijā, SIA „Krāslavas 
slimnīca” par atļauju realizēt projek-
tu poliklīnikas telpā un Krāslavas 
novada domei par piešķirto fi nansē-
jumu.

 Novēlam mūsu mazajiem pa-
cientiem augt gudriem, stipriem un 
veseliem!!!Gribam arī pieminēt, ka 
daži grupas dalībnieki ļoti aizraujas 
ar projekta realizāciju..., līdz ar to  
turpinājums sekos.

Aleksandra Garoza, 
grupas „Krāsainie zīmuļi” 

koordinatore 

MAZIEM PACIENTIEM VELTĪTS!

Vērīgākie iedzīvotāji noteikti būs 
pamanījuši - kāds pamests nams pašā 
Krāslavas centrā uzvilka jaunu klei-
tu, proti, tā fasāde iemirdzējās krāsās 
un parādījās stāsts lielformāta zīmē-
jumu un dažādu objektu veidolā. Šie 
zīmējumi tapa Krāslavas māmiņu 
kluba simtgades projekta „Koka 
Krāslava” ietvaros. 

Protams, šim darbam punktu pieli-
ka omulīgs atklāšanas pasākums, kas 
notika otrdienas pēcpusdienā. Bēr-
ni un citi interesenti tikās pie nama 
Pārceltuves ielā 2, kas ir pretī novada 
domei, lai uzzinātu vairāk par liel-
formāta zīmējumu un citu objektu 
tapšanas procesu, kā arī piedalītos 
„kraukļa” uzdoto jautājumu konkursā un par pareizu at-
bildi saņemtu saldumus. 

Pēc tam visi draudzīgā pulkā devās uz Krāslavas nova-
da C entrālo bibliotēku, kur tikās ar Ingu un Aleksandru 
Maijeriem, apskatīja viņu nesen atklāto multimediju iz-
stādi „Svilpaunieki plus”, kā arī noklausījās Aleksandra 
Maijera muzikālo priekšnesumu, kurā tika atdarinātas 
daždažādu putnu skaņas. Inga un Aleksandrs arī atbildēja 

uz klātesošo jautājumiem par svilpaunieku skanējumu, 
izgatavošanas niansēm, pielietojumu un vairākiem ci-
tiem.

Turpinājumā bērni un pieaugušie pievērsās radošām 
nodarbēm, šoreiz tās bija saistībā ar māla darbnīcu māks-
linieces Mairitas Folkmanes pavadījumā. Pasākumu ba-
gātināja Senioru skola, stiprinot vietējo biedrību sadarbī-
bu un starppaaudžu komunikāciju.

Jura Rogas foto

KOKA KRĀSLAVAS SKAISTUMS
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KRĀSLAVAS NOVADA DELEGĀCIJA
 PIEDALĪJĀS INTELEKTUĀLAJĀ

 STARPTAUTISKAJĀ 
ATTĪSTĪBAS FORUMĀ

No š.g. 17. līdz 20. oktobrim Krāslavas novada delegācija, kuras sastā-
vā bija Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Krāslavas 
novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka, Krāslavas novada domes speciālists 
darba un CA jautājumos Jānis Skerškāns un domes deputāts Jāzeps Dob-
kevičs piedalījās ofi ciālajā vizītē Lodzes vojevodistes Uniejovas pašvaldībā 
(Polija). 

Vizītes laikā, 18. oktobrī, Uniejovas pilsētas mērs Jozefs Kaczma-
reks kopā ar citām augsta ranga amatpersonām un 11 sadraudzības 
pilsētu vadītājiem parakstīja kopīgu dokumentu un simboliski atklāja 
Uniejovas termiskā peldbaseina kompleksa paplašināšanas būvniecības 
darbus. Pateicoties jaunajām investīcijām, plānots, ka šajā objektā jau 
2019. gada pavasarī tiks izveidots jauns daudzfunkcionāls baseins ar 
plašām SPA procedūrām un komplekso piedāvājumu klāstu. 

Galvenais Krāslavas novada delegācijas vizītes mērķis bija dalība In-
telektuālajā starptautiskajā attīstības forumā, kas noritēja 19. oktobrī 
un kurā ar savām prezentācijām piedalījās pārstāvji no 11 Uniejovas 
sadraudzības pilsētām: Gorkiem, Verhņedvinskas un Mogilevas rajona 
(Baltkrievijas Republika), Volokolamskas rajona (Krievijas Federāci-
ja), Sonkajarvi pašvaldības (Somija), Morahalm pašvaldības (Ungāri-
ja), Naftalanas pilsētas (Azerbaidžana), Grindavik pilsētas (Islande), 
Alatri pilsētas (Itālija) un Krāslavas un Aizkraukles novada (Latvija). 

Foruma laikā notika aktīva iepriekš minēto pašvaldību darba pie-
redzes apmaiņa. Katra delegācija uzstājās ar savu prezentāciju, kuras 
laikā bija jāiepazīstina klātesošie ar savas pašvaldības pieredzi ekoloģi-
jas jautājumos, tūrisma piedāvājumiem, inovatīviem, sociāliem, kā arī 
uzņēmējdarbību veicinošiem projektiem. Krāslavas novada delegācijas 
vārdā uzstājās TIC vadītāja Tatjana Kozačuka, kura veiksmīgi prezen-
tēja Krāslavas novada tūrisma piedāvājumu, iepazīstināja klātesošos ar 
veiktām investīcijām Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa un sporta 
infrastruktūras attīstībā. Krāslavas novada delegācijas prezentācija fo-
ruma dalībniekos raisīja lielu interesi par Krāslavas novadu, kā rezul-
tātā tika apspriestas sadarbības iespējas un kopīgu pārrobežu projektu 
idejas.

Pēdējās trijās 
tikšanās reizēs se-
niori noklausījās 
informāciju un ap-
sprieda ar migrāciju 
saistītus jautāju-
mus. Daudzi cilvēki 
savas dzīves laikā 
pārbrauc uz jaunām 
dzīves vietām: no 
laukiem uz tuvāko 
pilsētu, no mazpilsētas uz lielāku 
pilsētu vai uz valsts galvaspilsētu. 
Daži cilvēki darba meklējumos, ģi-
menes vai citu apstākļu dēļ dodas 
uz citu valsti, iekārtojoties jauna-
jā vietā ne mazāk kā uz gadu. Tā 
arī ir migrācija, vai nu iekšējā vai 
ārēja, no tā būtība nemainās. Pē-
dējos gados mediju ietekmē rodas 
nepareizs priekšstats par migrāciju 
kā negatīvu parādību un pat drau-
du mūsu mieram un drošībai. Taču 
lielākā daļa cilvēku savas dzīves 
laikā ir migrējuši, un tas ir pilnīgi 
normāli.

Filmas „Skatuve” (Izraēla, 2005) 

noskatīšanās palīdzēja labāk iz-
prast, kā pārcelšanās uz citu valsti 
ietekmē cilvēku jūtas un raksturus. 
Filmas varoņi ne tikai iziet atlasi, 
lai piedalītos teātrī (kabarē), bet 
arī dalās savas dzīves pieredzē – te 
viņi smejas un dzied, te viņu acis 
piepildās ar asarām... Redzētais 
liek aizdomāties par tām dzīves 
grūtībām, kurās nonāk cilvēki mig-
rācijas rezultātā. Viņu drosme un 
pārliecība dzīvot pilnvērtīgu rado-
šu dzīvi, neskatoties uz apstākļiem, 
izsauc apbrīnu. Pēc fi lmas noska-
tīšanās seniori varēja pārspriest, 
labāk izprast un izteikt savas jūtas 
attiecībā uz migrantiem.

Turpmākā „Senioru skolas” no-
darbību programma iekļauj sevī 
gan lekcijas, gan arī praktiskas 
nodarbības. Tuvākajā ceturtdie-
nā ieplānota izzinoša saruna par 
globalizāciju un multikulturālu 
sabiedrību. Novembra vidū „Se-
nioru skolā” notiks Latvijas Valsts 
dibināšanas simtgadei veltītas pa-
sākums. Lekciju cikla „Senioru 
skola. Garīgā veselība senioriem” 
ietvaros 22. novembrī notiks no-
darbība par pareiza uztura ietekmi 
ar Krāslavas slimnīcas galvenā 
ārsta vietnieces Jeļenas Ogorelo-
vas piedalīšanos. Novembra beigās 
„Senioru skolā” tiks atvērta fi lcē-
šanas tehnikas apgūšanas meistar-
darbnīca.

„Senioru skolas” nodarbības 
Krāslavas novada Centrālās bib-
liotēkas telpās notiek katru nedēļu 
ceturtdienās plkst. 15.00. 

Tatjana Azamatova

senioru
sleja

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI

projekti    
ERUDĪTU MONOPOLS

 „LATVIJAI – 100” 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases humanitārā grupa realizēja jauniešu 

iniciatīvu projektu „Erudītu monopols – Latvijai 100”. Spēles laikā skolēnu 
komandas pārbauda savas zināšanas par Latvijas vēsturi, Satversmi, ģeogrāfi -
ju, valodu, kultūru, politikas aktualitātēm, sportu.  Spēle notiek pēc „monopo-
la” principa, un uzvar tā komanda, kura, pareizi atbildot uz jautājumiem, sa-
vāca visvairāk „naudiņas”. Pavasarī Erudītu monopolu izspēlējām ģimnāzijā 
un Krāslavas pamatskolā. Septembrī savas zināšanas pārbaudīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 10. klase, bet oktobrī - Indras pamatskolas skolēni. 

Rakstot projektu un organizējot spēles, mēs sastrādājāmies. Kopā pava-
dītais laiks, lai īstenotu projektu, vienoja mūs kā kolektīvu. Visi draudzīgi 
darbojāmies un izdomājām idejas. Turklāt mēs uzzinājām daudz vairāk in-
teresantu faktu par Latviju. Šī projekta laikā labāk iemācījāmies komunicēt 
ar cilvēkiem, tas noteikti noderēs nākotnē. Pateicoties tieši šim projektam, 
pirmo reizi mācījās rakstīt projektu, daži pirmo reizi devās uz Indru. Ļoti pa-
tika gan rakstīt, gan, realizējot projektu, organizēt spēli dažādās skolās. Labi 
pavadīts laiks, pozitīvas emocijas, pavisam jauna pieredze. Tas kopumā ir 
labs darbiņš Latvijas 100-gadei, kā arī ieviesa dažādību mūsu ikdienas dzīvē. 
Ļoti ceram, ka tas nav mūsu pēdējais projekts.

 Esam pateicīgi Krāslavas novada domei par fi nansiālu atbalstu jauniešu 
idejām.

  Žanete Nikolaičenko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece

No 22. līdz 26. oktobrim 
Krāslavas Sporta skolā un pilsētas 
stadionā notika nometne „Sportot 
prieks-3” Krāslavas novada bēr-
niem skolas vecumā Krāslavas 
novada domes īstenotā ESF pro-
jekta „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanas un 
slimību profi laksei Krāslavas no-
vadā” ietvaros.

Nometnes diena trīsdesmit 
diviem dalībniekiem sākās ap 
plkst.10.00 ar 1,5 līdz 2 stundu 
garu treniņu, kam sekoja pusdie-
nas kafejnīcā „Mārīte”. 

Pēc pusdienām, lekcijās un no-
darbībās bērni guva jaunas zinā-
šanas un prasmes, bet tie, kas ap-
meklēja šo nometni jau pagājušās 
reizes, atkārtoja jau zināmas lie-
tas, kā arī ieguva jaunas iemaņas 
un atziņas, jo lektori, kā ierasts, 
bija padomājuši arī par jaunām 
tēmām. Veselīga ēdiena pagatavo-
šanas darbnīcā nodarbību vadīja 
Iveta Balule. 

Sportistiem, bez fi ziskās, teh-
niskās un taktiskās sagatavotības, 
ļoti liela loma ir psiholoģiskajai 
sagatavotībai. Par to, lai sacensī-

bās un ikdienā psiholoģiskā saga-
tavotība nometnes dalībniekiem 
būtu līmenī, rūpējās Inta Gribule.

Interaktīvi informatīvu lekciju 
par pirmo medicīnisko palīdzību, 
par veselīgu dzīvesveidu un me-
dicīnas jautājumiem sporta un ik-
dienas dzīvē vadīja sporta skolas 
medicīnas māsa Irēna Evarte, bet 
par uztura nozīmi sportā  runāja 
Edgars Gribs.

 Nometnes laikā notika tikšanās 
ar Krāslavas un Pasaules vieglat-
lētikas zvaigzni, Eiropas čempio-
nu un rekordistu šķēpa mešanā – 
Dmitriju Silovu. 

Šīs nometnes laikā, 2009.-2008. 
gadā dzimušie piedalījās arī „Bal-
tais kauss” sacensībās, kurās čet-
rās spēlēs tika izcīnītas trīs uzva-
ras.

Nometni organizēja biedrība 
„Basketbola klubs Krāslava”. 
Paldies sadarbības partneriem: 
Krāslavas novada domei, Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijai, SIA „Le-
kon” un Krāslavas Sporta skolai. 

Raitis Timma, 
BK „Krāslava” 

valdes priekšsēdētājs 

SPORTOT PRIEKS!

,,Zināt pagātni ir zināt nākotni,,
J. Rainis

Latvijas Valsts simtgades svinību 
ietvaros Krāslavas Bērnu un jaunie-
šu centra novadpētniecības radošā 
darbnīca „Jāņtārpiņi” veica savu ie-
guldījumu Krāslavas novada izglī-
tības un kultūras mantojuma sagla-
bāšanā. Divu gadu laikā audzēkņi 
vāca materiālu, gatavoja prezentā-
ciju par  Krāslavas novadā likvidē-
tajām septiņām skolām un veidoja 
skolu piemiņas plākšņu skices.

30. oktobrī disku ar prezentāciju 
„Dzimto skolu piemiņas sardzē” un 
memoriālo plākšņu skices svinīgi 
nodeva glabāšanai Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas skolu vēstures muze-
jam. Muzeja vadītāja Aija Jakovele 
un 10. klases skolēni solīja iesākto 
darbu turpināt, lai skolu vēsturē sa-
glabātos atmiņa par daudzu skolēnu 
bērnības skolām.

Skolu piemiņu plāksnēs ietverta 
īsa informācija par skolas vēstures 
mūžu - skolas nosaukums, skolas 

pirmsākuma gads, skolas likvidē-
šanas gads, skolas izglītības mūžs, 
skolas direktoru vārdi un uzvārdi, 
skolēnu maksimālais skaits skolas 
uzplaukuma laikā, skolēnu minimā-
lais skaits skolas likvidēšanas laikā.

Ceram, ka likvidēto skolu no-
saukumi (Vecbornes pamatskola, 
Ausekļa v.n. sākumskola, Piedru-
jas, Aulejas, Kalniešu, Skaistas un 
Sauleskalna skolas) tiks iemūžināti 
piemiņu plāksnēs (tās varētu glabā-
ties pagastu muzejos, pagastu bib-
liotēkās vai bijušo skolu ēkās, kur 
šobrīd rit pavisam cita dzīve).

Tā arī ir viena no „Jaņtārpiņu” dā-
vanām Latvijas 100 gadu jubilejai.

Mēs esam ļoti pateicīgi Lidijai 
Ostrovskai, Lidijai Miglānei, Ērikai 
Gabrusānei, likvidēto skolu pagastu 
bibliotekāriem un daudziem sko-
lotājiem, kuri palīdzēja atcerēties 
likvidēto skolu vēsturi un atbalstīja 
mūs šajā labajā darbā.

Viktorija Urbanoviča, 
KBJC skolotāja

DZIMTO SKOLU PIEMIŅAS SARDZĒ

KRĀSLAVAS
 NOVADA
 SKOLAS

 SAŅĒMA 
VAIFIJA SPĒLES 
Oktobrī Krāslavas novada sko-

las un Krāslavas bibliotēka saņē-
ma dāvinājumu – VAIFIJA SPĒ-
LI, lai pārbaudītu un uzlabotu 
zināšanas medijpratībā.

Vaifi ja spēle ir pirmā Latvijas 
skolām dāvinātā spēle, kas aptver 
daudzpusīgas tēmas par drošu un 
gudru interneta izmantošanu. Tā 
izdota kampaņas „Supervaroņi” 
internetā ietvaros un to izstrā-
dājis Latvijas Drošāka interneta 
centrs drossinternets.lv.

Vaifi ja spēle ir izdota trīs tūksto-
šos eksemplāru un bez maksas no-
nāks ikvienā Latvijas skolā. Spēles 
autores ir Vineta Vaivade, Liene 
Valdmane, māksliniece – Elīna 
Šulca. Spēles tapšanu atbalstīja 
Valsts policija, Vides aizsardzības  
un reģionālās attīstības ministrija, 
Latvijas Interneta asociācija.

Spēles uzdevums ir aizraujošā 
veidā aktualizēt drošības internetā 
un medijpratības tēmas, vienlaikus 
stiprinot sadarbības, komunikāci-
jas un argumentēšanas prasmes, 
kā arī mācīt skolēniem teorētiskās 
zināšanas saistīt ar savu pieredzi. 
Pateicoties spēlei, bērni var apgūt 
piecas svarīgas prasmes:

zināt, ko drīkst un nedrīkst teikt 
citiem;

lūgt padomu un palīdzību pieau-
gušajam, kad tas vajadzīgs;

domāt, pirms noticēt internetā 
atrodamajai informācijai;

būt pieklājīgam;
lietot internetu gudri.
Vaifi ja spēle ir piemērota sā-

kumskolas bērniem. Spēles notei-
kumi ir pielāgojami dažādam bēr-
nu zināšanu līmenim, kā arī spēlei 
atvēlētajam laikam.

Informāciju sagatavoja 
Krāslavas pamatskolas 

skolotāja 
Jeļena Japiņa
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Gatavojoties Latvijas valsts sim-
tās dzimšanas dienas svinībām, 
seno aušanas tradīciju glabātāja 
Regīna Hveckoviča Indrā rīkoja 
personīgo akciju „Ieaud Indru Lat-
vijas simtgadē”, kuras gaitā noau-
da simts grīdceliņus un pussimta 
spilventiņu. 

Mēnesi pirms Latvijas dzimša-
nas dienas Indras parkā notika ak-
cijas noslēguma pasākums - Indras 
Mākslas un mūzikas skolas atklātā 
stunda sadarbībā ar Indras aušanas 
darbnīcu un audēju Regīnu Hvec-
koviču. Iesaistot jauno paaudzi, 
Indras Mākslas un mūzikas skolas 
pedagogs Māris Susejs radīja krāš-
ņu stāstu, kas paliks vēsturei, jo 
tika iemūžināts fotogrāfi jās, kā arī 
videoklipā. Ieskatu šajā notikumā 
varat gūt, ieskatoties mūsu portāla  
fotogalerijā.

Indras Mākslas un mūzikas sko-
las direktore Ērika Zarovska pa-
stāstīja, ka Regīna arī agrāk audusi 
daudz grīdceliņu un savus darbus 
vienmēr ļauj izmantot dažu svēt-

ku noformējumā. To apstiprina arī 
Indras Kultūras nama direktore 
Anžela Kuzminska, kura uzsver, 
ka Regīna vienmēr atbalsta visas 
tās idejas, kas popularizē Indras un 
Latgales tēlu. 

Indras aušanas darbnīcas vadītā-
ja Olga Jokste: „Mēs savu darbību 
uzsākām 2004. gadā, Regīna pie-
vienojās nedaudz vēlāk, bet šodien 
mūsu kolektīvā viņa ir visražīgākā 

audēja. „Simts grīdceliņu Latvijai 
simtgadē” nebūt nav viņas pirmā 
akcija, Regīna arī agrāk ir noaudu-
si ļoti daudz grīdceliņu un spilven-
tiņu - apbrīnojamas darbaspējas. 
Viņa ir centīgākā no mums visām, 
un visražīgākā. Regīna droši un 
pārliecināti „spēlējas” ar krāsām, 
daudzveidību savos darbos. Grīd-
celiņi ir vienkāršākais aušanas ga-
laprodukts, bet tas prasa ļoti lielu 
iepriekšējās sagatavošanās darbu 
– jāatlasa saderīgs materiāls, strē-
melēs jāsagriež drēbe, jāsaliek va-
jadzīgās krāsas, jāsagatavo diegi 
utt.”

Regīna stelles pazīst kopš bēr-
nības, kad viņa daudz palīdzē-
ja mammai – tina diegus, vērpa, 
šķeterēja un darīja daudz ko citu. 
Viegli nebija, un viņa sev deva so-
lījumu, ka tik smagu darbu vairs 
nekad nedarīs. Kad Indrā atvērās 
aušanas darbnīca, viņa atnāca, pa-
skatījās, kā tur rosās citas audējas, 
saprata, ka aušana viņai ir asinīs, 
un sāka aust atkal un turpina ar 
prieku to darīt vēl joprojām.

Juris Roga, autora foto

IEAUD INDRU
 LATVIJAS SIMTGADĒ!

 Aleksandra un Ingas Maijeru 
multimediju izstādi „Svilpaunieki 
plus” atklāja Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas vadītāja Va-
lentīna Magidas, kas uzsvēra, ka 
Inga un Aleksandrs ir radoši cilvē-
ki, un viņu mākslas darbi dzimst 
kā mūzika – pilnīga improvizācija 
un oriģinalitāte. 

Aleksandrs, mūzikas instru-
mentu meistars, jau sen ir pazīs-
tams Krāslavā un tālu aiz tās ro-
bežām. Par to liecina bieza mape 
ar avīžu rakstiem par Aleksandru, 
kas tika publicēti vietējos preses 
izdevumos un republikas laikrak-
stos. Šos materiālus apkopoja un 
nokopēja bibliotēkas darbinieki. 

Taču šoreiz, kā atzīmēja pats 
Aleksandrs, galvenā izstādes va-
rone ir viņa dzīvesbiedre Inga 
Maijere. 

Izstādē skatītāju uzmanībai ir 
piedāvāti svilpaunieki, sienas de-
kori, vēja zvani – tā ir tikai daļa no 
visiem lietišķās mākslas darbiem, 
kas rodas, pateicoties mākslinie-
ces fantāzijai, un atdzīvojas viņas 
talantīgajās rokās. 

Savu darbu izgatavošanas pro-
cesā Inga izmanto dabas materiā-
lus. 

„Speciālās darbnīcas mūsu mā-
jās nav, taču tie ir maza izmēra iz-
strādājumi, tāpēc tos var izgatavot 
arī mājas apstākļos. Mūsu cep-
lis arī ir neliels,” pastāstīja Inga. 
„Esmu izgatavojusi jau tūksto-
šiem svilpaunieku, un, kad man 
izdodas izdomāt kaut kādu jaunu 
elementu vai rakstu, es ļoti prie-
cājos.” 

Ne tikai daiļrade ir tas, kas ie-
priecina mākslinieci. Iedvesmu un 
pacilātības izjūtu Ingai dāvā arī 
cilvēki – pircēji, viesi un izstāžu 
apmeklētāji, kuriem patīk šīs šķie-
tami pieticīgās māla fi gūriņas. 

„Cilvēki priecājas par ļoti vien-
kāršām lietām!” atzīst amatniece. 
„Mani tas iedvesmo radīt vēl vai-
rāk šādu mākslas darbu!” 

Ne mazāku prieku un lepnumu 
mākslinieki izjūt, kad redz, ka 
viņu izstrādājumus izmanto ne 
tikai kā suvenīrus, kas plauktos 
pārklājas ar putekļiem, bet lieto 
atbilstoši mērķim. Piemēram, vē-
rojot Vispārējo latviešu Dziesmu 
un deju svētku televīzijas pārrai-
des, dzīvesbiedri Maijeri pamanī-
ja mūziķu rokās vēja zvanus, ko 
izgatavoja Inga. 

Interjera kompozīcijas, ko sauc 

arī par vēja stabulēm, Inga veido 
no niedrēm un ir pārliecināta, ka 
izgatavot šādu konstrukciju ir pa 
spēkam jebkuram cilvēkam. 

Daudz darbietilpīgāks process, 
kas prasa pacietību un izturību, 
ir koka dekoratīvā iededzināšana. 
Māksliniece papildina dekora-
tīvos panno, kas izgatavoti šādā 
tehnikā, ar krāsām, un tie it kā at-
dzīvojas, iegūstot jaunu dzīvi. 

Izstādē ir skatāmi vairāk nekā 
simts svilpaunieki, un ikviens at-
šķiras no citiem ar savu izmēru, 
formu vai rakstu, un, protams, 
skanējumu. 

Svilpauniekiem, kas dzimuši 
Ingas rokās, „balsi” piešķir Alek-
sandrs - viņš norāda, kur jābūt 
caurumam, lai svilpaunieka ska-
nējums būtu īpašs. 

Elvīra Škutāne, autores foto

INGAS UN ALEKSANDRA
 SVILPAUNIEKI

PRIECĒ KRĀSLAVAS
 MĀKSLINIEKU GLEZNAS 

Kā jau ierasts, vēlā rudens sestdienā Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejā atklāta Krāslavas mākslinieku gleznu izstāde „Rudens 2018”. Pir-
moreiz muzeja vēsturē viena izstāde notiek divas telpās – gan muzejā, 
gan grāfu Plāteru pils kompleksa bijušo staļļu ēkā, kas nesen ir ieguvusi 
jaunu veidolu. 

Jāatzīmē, ka arī gads ir īpašs, jo Latvija svin savu 100. dzimšanas dienu 
un daži mākslinieki savos darbos centušies iestrādāt šo tēmu, parādīt savu 
redzējumu uz šo vērienīgo notikumu. Mākslinieks Felicians Lukaševi-
čs bija sagatavojis skaņdarbu, kas veltīts Latvijas simtgadei un izpildīja 
to, atklājot izstādi, kurā apskatāmi 27 mākslinieku jaunākie darbi. Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs aicina visus mākslas mīļotājus 
atrast laiku un atnākt uz muzeju, lai ļautos Krāslavas mākslinieku radošas 
saimes otas triepiena valdzinājumam. Šeit tik tiešām ir ko redzēt - gan 
saulrietus, gan bangojošas jūras plašumus, gan vēja ņirboņu koku lapot-
nēs, gan kluso dabu, kas uzrunā ar savu skaistumu un eleganci. 

Pirms sumināt katru no 27 māksliniekiem, muzeja direktors Valdemārs 
Gekišs publiski sveica divas jubilāres: Ingu Skumbiņu un Maiju Šulgu. 
Klātesošie tika informēti arī par to, ka mākslinieku saimei pievainojusies 
jauna māksliniece Marina Beļajeva, kura arī tika sumināta. 

Dzīve vienmēr ir pārmaiņu pilna, dažas no tām ir ar skumju piegaršu: 
šogad aizgāja mūžībā novadniece Emīlija Leja, kuru klātesošie pagodi-
nāja ar klusuma brīdi. Viņas darbu vairs nav izstādē. Dažreiz šādi skumji 
notikumi kalpo par iedvesmu māksliniekam radīt kādu īpašu darbu. Ne-
ilgi pirms šīs izstādes atklāšanas mūžībā aizgāja mūsu novadnieks, div-
kārtējais olimpisko spēļu medaļnieks sprinta stafetē Juris Silovs. Viņš bija 
sava laika labākais Latvijas sprinteris,  un Krāslavas mākslinieks Andrejs 
Gorgocs nevarēja rīkoties citādi, kā, atliekot malā visus citus darbus, ātrā 
tempā uzgleznot viņu portretu uz šo izstādi. Juri Silovu klātesošie pago-
dināja ar klusuma brīdi.

Izstādes apmeklētāju un mākslinieku uzmanību piesaistīja A. Gorgoca 
iespaidīgā glezna, kas veltīta Latvijas simtgadei. Mākslinieks pastastīja 
par gleznas ideju un  dalījās savā redzējumā par gleznā attēloto.

„Kad man ienāca prātā ideja veltīt gleznu Latvijas simtgadei, es apzinā-
jos, ka būs jāparāda vesels gadsimts,” sacīja mākslinieks A. Gorgocs. „Iz-
lasīju daudz grāmatu par Latvijas radīšanas vēsturi, un to nemaz nav tik 
vienkārši attēlot vienā darbā. Tāpēc es koncentrējos uz Latvijas radīšanas 
vēstures atslēgas momentiem, kas principā iekļaujami tajos personāžos, 
kuri radīja Latvijas vēsturi… Neaizmirsu arī visas Latgales un Krāslavas 
lomu, kas ir simboliski attēlota gleznā.”

Krāslavas mākslinieku gleznu rudens izstāde ir viens no gaidītākajiem 
un sirsnīgākajiem pasākumiem, kurā vērojams daudz prieka, labestības un 
telpā virmo ticība skaistajam. To akcentēja māksliniece Ļubova Tarļecka, 
kura pasākumu gaida ar lielu nepacietību, lai apskatītu otas kolēģu vei-
kumu, kaut ko no redzētā pasmeltos sev, noskaidrotu sev interesējošas 
nianses. 

Ļ. Tarļecka: „Visiem novēlu stipru veselību un radošos panākumus, jo 
bez šīm lietām mums nekas neizdosies! Lai dzimst labas idejas, top skais-

ti sižeti, un savos darbos spētu attēlot visu to, kas mums mīt dvēselē!” 
Juris Roga, autora foto
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UZVARA PUBLISKĀS RUNAS
 KONKURSĀ „TAISIETS LATGOLĀ”

Katras publiskās runas sākums ir mūsu prasme runāt ikdienā – izklās-
tīt savu ideju, prezentēt darbu, pastāstīt par savām izjūtām, pārliecināt 
kādu… Tā tiek apgūta vispirms, un tad seko publiskās runas iemaņu 
apgūšana un pilnveido-
šana, jo jebkuram cilvē-
kam kādreiz ir jāstājas 
lielākas vai mazākas 
publikas priekšā. Un, 
kā norāda runas māks-
las meistari, vienīgais 
veids, kā to izdarīt veik-
smīgi, ir sākt vingrinā-
ties šajā mākslā laikus 
un regulāri. Ir skaidrs, 
ka, sakot runu, ir sva-
rīgi pārzināt attiecīgo 
tēmu, kā arī ir būtiski 
mācēt pateikt ko no se-
vis, sakārtot pašam sa-
vas domas, veidot savus 
spriedumus… Ģimnāzi-
jā šīs prasmes pilnveidot 
skolēni var, piedaloties ļoti dažādās aktivitātēs – nodarbojoties teātra 
sporta pulciņā „Vārna”, diskusiju klubā „Sokrāts”, prezentējot savus zi-
nātniski pētnieciskos darbus ikgadējā konferencē skolā, reģionā, valstī 
un vēl ļoti daudz un dažādos veidos, kā arī piedaloties konkursos. Un 
šāds mūsu iemīļots konkurss ir „Publiskās runas konkurss”, ko organizē 
Daugavpils Valsts ģimnāzija. Šajā pasākumā savu prasmi rāda vidus-
skolēni no Rēzeknes, Daugavpils, Krāslavas, kad divu stundu laikā pēc 
tēmas izlozēšanas skolēni sagatavo stāstījumu (7 min) un prezentē to 
žūrijai un klātesošajiem, atbild uz jautājumiem. Šogad Krāslavas Valsts 
ģimnāziju pārstāvēja 11. klases skolniece Antra Umbraško, kas stāstīja 
par savu dzimto novadu Auleju, tās cilvēkiem, valodu. „Man šķita vili-
noša ideja piedalīties publiskās runas konkursā „Taiseits Latgolā”. Jutos 
ļoti iedvesmota, un ar spēcīgu misijas garšu es pati sevi vadīju un ļāvos 
impulsam un savām sajūtām, jo runāju par ļoti sev tuvu un nozīmīgu 
tēmu.” Kad žūrija Antrai pasniedza diplomu par iegūto 1. vietu, viņi uz-
svēra, ka jaunietes stāstījums (Antra runāja latgaliešu valodā) piesaistīja 
ar savu maigo skanējumu, latgalisko pārliecību, savas tēmas pārzināša-
nu un acu mirdzumu, un tas ļāva patiesi baudīt sniegumu. 

Paldies Tev, Antra, par darbiņu!
Il ga Stikute, 

KVĢ direktora vietniece

Šogad 1159 jauniešu Krāslavas novadā piedalījās ik-
gadējās Karjeras nedēļas pasākumos, kuri tika veltīti 
karjeras vadības prasmēm un to lomai savas karjeras plā-
nošanā. Karjeras nedēļu jau sesto gadu organizēja Valsts 
izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar pašval-
dībām. 

Šogad jauniešiem bija iespēja piedalīties divos novada 
centralizētos pasākumos: Krāslavas pamatskolā - 5.-6. kl. 
skolēniem un Indras pamatskolā - 9. kl. skolēniem, kā arī 
trīsdesmit piecos izglītības iestāžu pasākumos. Tās izglī-
tības iestādes, kuras iesaistījās Karjeras nedēļā, saplānoja 
un īstenoja dažādas interesantas aktivitātes. Skolēni lab-
prāt piedalījās dažādos karjeras izzināšanas pasākumos 
– spēlēs, diskusijās, radošajās darbnīcās, konkursos un 
citos izglītojošos pasākumos. Viņi uzzināja daudz inte-
resanta par tādam profesijām kā IT uzņēmuma un kultū-
ras nama direktors, ģimenes ārsts un medmāsa, policists, 
ugunsdzēsējs, šuvēja, bibliotekārs, biškopis, fi ziķis, ķīmi-
ķis, programmētājs, maketētājs, 3d grafi skā dizainers un 
uzņēmējs. 

Karjeras nedēļa ir lielisks iemesls, lai jau laikus pado-
mātu par nepieciešamību mērķtiecīgi strādāt pie savas 
nākotnes karjeras veidošanas jau skolas gados. Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas 12.c klases audzinātāja uzrakstīja: „Jā-
saka arī milzīgs paldies skolēnu vecākiem, kas šo proce-
su nav atstājuši pašu bērnu ziņā, bet aktīvi līdzdarbojas 
savu bērnu nākotnes ceļa izveidē.” 

Es ļoti ceru, ka Karjeras nedēļas aktivitātes palīdzēja 
jauniešiem gūt labāku priekšstatu par darba tirgu, par 
profesiju izvēli, dažādām profesijām nepieciešamajām 
prasmēm, kā arī karjeras izaicinājumiem. 

Kā atzina izglītības iestāžu pedagogi, karjeras kon-
sultanti, jauniešus īpaši interesēja tikšanās ar policistu, 
ģimenes ārstu, fi zioterapeitu, patika veidot plakātus par 

profesijām, zīmējumu izstāde, ekskursijas. 
Pateicos pedagogiem karjeras konsultantiem, grupu un 

klašu audzinātājiem, mācību priekšmetu pedagogiem no 
Krāslavas pamatskolas, Indras pamatskolas, Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis”, Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las un Krāslavas Valsts ģimnāzijas par aktīvu dalību Kar-
jeras nedēļa 2018 „Tavs karjeras skrejceļš!”. Atsevišķa 
pateicība vecākiem, sabiedrībām ar ierobežotu atbildību, 
uzņēmējiem, dažādu profesiju pārstāvjiem, valsts iestā-
dēm par sadarbību ar skolām un bērnu dārzu „Pīlādzītis”.

Krāslavas novada Karjeras nedēļas fotogalerijas pie-
ejamas www.kraslava.lv, www.kraslavasvestis.lv, izglī-
tības iestāžu mājaslapās, sociālajā tiklā www.facebook.
com (Indras pamatskola un Krāslavas Valsts ģimnāzija).

Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā 

pašvaldību skolu jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot 
savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultā-
cijas. Jaunieši var piedalīties dažādās diskusijās, radoša-
jās darbnīcās, konkursos un citos izglītojošos pasākumos. 

Pirmo gadu Karjeras nedēļa ir viena no VIAA īstenotā 
projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs” aktivitātēm, ko fi nansē Eiropas So-
ciālais fonds un valsts. 

Karjeras nedēļas pasākumu programma 47 Latvijas 
pilsētās un novados pieejama vietnē: viaa.gov.lv/karje-
ras_nedela. Savukārt Karjeras nedēļas jaunumiem var 
sekot sociālajos tīklos facebook.com/KarjerasNedela, 
facebook.com/VIAA.LV,  draugiem.lv/viaa un Twitter - 
twitter.com/VIAA_LV.

Informāciju sagatavoja:
Sņežana Petroviča, 

Krāslavas novada Karjeras nedēļas koordinatore

KARJERAS NEDĒĻĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ
 PIEDALĪJUŠIES 1159 JAUNIEŠU  

Jau otru gadu mēs cenšamies ie-
viest jaunu mācību saturu projektā 
„SKOLA 2030“ ietvaros: apmek-
lējam kursus, izzinām, mācāmies 
un, pats galvenais, iegūtās zināša-
nas izmantojam savā praksē. 

Svarīgākais visā ir, protams, 
sarunāties, saprasties, darīt kopā, 
lai bērns ir laimīgs izzinot un lai 
zināšanas, ko viņš iegūst, ir pa-
kāpeniskas, caur savu pieredzi un 
prasmēm iegūtas.

Mūsu grupiņa kļuva arvien lie-
lāka, tāpēc lielā bērnu skaita dēļ 
šogad tika sadalīta, tāpēc tagad 
projektā darbojamies abas grupi-
ņas kā „Ežuki”, tā arī „Bitītes”. 

Lai to visu īstenotu, esam no-
lēmuši, ka visam mācīšanās un 
izzināšanas procesam jābūt nepie-
spiestam, dabiskam, bērnam patī-
kamam un kāpēc gan to nerealizēt 
ārā? Āra vide ir ideāla, lai apgūtu 
ļoti daudzas prasmes: dabas izzi-
nāšanu, pētniecisko darbību, rota-
ļu un spēļu izspēle, lai apgūtu un 
nostiprinātu zināšanas, un, pro-
tams, tas parastais bērna prieks, 
kad viņš ir ārā, svaigā gaisā, brīvī-
bā un, protams, kustībā, kas ir tik 
būtiska maziem bērniem. Gribētu 
atskatīties un aprakstīt dažas no 

aktivitātēm, kuras tika īstenotas 
ārā, jo ar prieku nākas atzīt, ka 
bērniem tās patīk daudz vairāk 
nekā darbošanās grupā.  

Mūsu lielā ideja ir „Ko es varu 
darīt pasaulē”, no kuras izriet 
temati „Laikapstākļi rudenī”, 
„Cilvēku darāmie darbi rudenī”, 
„Lapu daudzveidība” un citi. Esot 
ārā, runājot un pētot to visu, var-
būt šķiet, ka bērniem sniegtās un 
kopīgi apspriestās informācijas ir 
par daudz, bet viennozīmīgi va-
ram teikt, ka nē! Esot ārā, tas laiks 
un tās iemaņas un zināšanas, kas 
tiek gūtas it kā nepiespiesti, ir tik 
svarīgas un būtiskas un bērni pa-
tiešām arī nenogurst no tā, jo tas 
apguves process ir nepiespiests.

Pulcējoties ārā, mēs ar bērniem 
un cits ar citu sasveicināmies, jo, 
tikai esot smaidīgi un draudzīgi, 
mēs varam strādāt ar pilnu atdevi 
un prieku. Bērni cits citam nodeva 
kamoliņu, nosaucot savu vārdu. 
Galā izveidojās ļoti jauks aplis, 
tāpēc tika jautāts bērniem, kas tad 
tas ir, un kam tas aplis ir līdzīgs. 
Ļoti būtiski bērniem nedot gata-
vas atbildes un paraugus, jo tādē-
jādi bērni paši atpazīst, domā, kā 
arī skolotājas mudināti izmanto 

iztēli un izdomā vairākus varian-
tus. Bērni minēja, ka aplis ir lī-
dzīgs bumbai, galvai, ābolam, la-
piņai. Citi bērni, kuriem sākotnēji 
nebija skaidrs jautājums, vadoties 
pēc citu bērnu atbildēm, piedāvāja 
arī savas. 

Bērni nosauca, ka aplis var būt 
līdzīgs lapiņai, un mēs piedāvā-
jam paņemt katram pa kļavas la-
piņai, tādējādi, bērniem liekot at-
rast noteiktu lapu citu lapu vidū. 
Bērni paši meklēja koku, no kura 
ir nokritušas lapiņas. Izrādās, ka 
mūsu bērnudārza teritorijā koku 
ir ļoti daudz. Daži apgalvoja, ka 
arī krūmi ir kļavas, jo atrada tajos 
iekritušas kļavu lapas. Tikmēr citi 
apgalvoja, ka kļava ir tā, kur kokā 
vēl ir saskatāms ļoti daudz kļavu 
lapu. Nepiespiestā un brīvā vei-
dā bērni uz skolotājas aicinājumu 
atnesa vislielāko lapu, vismazāko 
lapu, pēc tam arī paši savā starpā, 
salīdzinot tās, pierādīja, ka tieši 
viņa lapa ir tāda, kādu lūdza at-
nest.   

Vai rudeni var dzirdēt? Uz jau-
tājumu atsaucās daži, bet daži 
bija neizpratnē. Kā dzirdēt? Vieni 
apgalvoja, ka tas noteikti nav ie-
spējams, un pat pasmējās. Bet citi 
atzina, ka lapas krīt, ka čivina put-
ni, jo vesels bariņš bija iemeties 
pīlādzī, kurā karājās sārtas ogas. 
Bērni atbildot smeļas zināšanas 
arī no citiem, tādējādi arī tie, kuri 
apgalvoja, ka rudens neskan sāka 
izteikt savus variantus, jo patstā-
vīgi nonāca līdz secinājumiem: 
„Peļķes skan, kad es ar zābaciņu 
iekāpju”, „Lapas čab zem kājām”, 
„Dzirdi, lapas krīt?” Manuprāt, 
ļoti svarīgi un apsveicami bērnos 
attīstīt to prasmi darboties indivi-
duāli, komandās, domāt, ieklausī-
ties sarunās, vērot un ļaut izteikt 
savas domas, kā arī vienmēr tiek-
ties pēc jaunas pieredzes. 

Dodoties tālāk un vērojot ko-
kus, mēs piedāvājām bērniem 
lapiņu ar uzdevumu. Bērnus tas 
ieinteresēja, jo tika iedoti arī mai-
siņi... Hmm, ko ar tiem darīt? 
Kāds teica, ka maisiņā jāvāc gaiss, 
jo no iepriekšējās pieredzes un ek-
sperimentiem tā tika darīts. Citi 
savukārt teica, ka ies lasīt ābolus, 
puķītes un kļavu „deguntiņus”, kā 
mums ir ierasts tos saukt, bet citi 
iedomājās, ka tas ir izpletnis, un 
meta to gaisā, līdz tas liegi nolai-
dās lejā. Un kāpēc gan ne? Tā ir 
bērnu izvēle un pieredze. Vienmēr 
grupā ir kāds, kurš citus uzvedina 
uz galveno uzdevumu un mērķi, 
jo tika teikts, ka mums ir jāatrod 
tas, kas ir atzīmēts lapiņā. Lapiņā 
tika attēlota sarkana lapa, dzelte-
na lapa, zaļa lapa, zāle, puķe, za-
riņš, akmentiņš, čiekurs, kastanis, 
zīle, koka miza, kļavas sēkla jeb 
„deguntiņi”. Bērni, vērojot attēlu, 
mēģināja atrast pēc iespējas vai-
rāk norādīto objektu un ielikt to 
maisiņā. Kādam uzdevums šķita 
vienkāršs, bet citam sagādāja grū-
tības. Mēs stāvējām nomaļus un 
bijām vērotāji. Bija redzams, ka 
bērni sadarbojas savā starpā, kas 
ir ļoti svarīgi, jo bērniem ir jāprot 
saprasties un problēmsituācijās 
tūliņ pat neskriet pie skolotājas ar 
vārdiem: „es nezinu”, „es nepro-
tu”, bet gan rast citus risinājumus, 
jo palīdzību var palūgt draugam, 
vai arī var darbiņu paveikt arī gru-
piņās vai pāros. 

Bērni āra nodarbībās paši ievāc 
dabas materiālu, kuru pēc tam iz-
manto turpmākajā darbā (egļu za-
riņi, kastaņi, akmentiņi, koku mi-
zas, lapas), bērnam pašam to darīt 
ir daudz būtiskāk, jo lielāks ir gan-
darījums pēc tam izmantot sevis 
paša lasītu materiālu. No kasta-
ņiem un lapām bērni izliek ritmis-
kas rindas, sagrupē vai saskaita. 

Bērni ārā strādā arī ar krītiņiem un 
pēc savas iniciatīvas zīmēja lapu 
siluetus, spiežot lapiņu pie asfalta 
un velkot ap to krāsaino krītiņu. 

Un, patiesībā, sākumā mēs sa-
traucāmies, vai katrs bērns iesais-
tīsies un iedziļināsies aktivitātēs, 
kas ir brīvā dabā, vai arī neieklau-
sīsies un veiks sev interesējošas 
darbības, tomēr tagad ar drošu sir-
di varam teikt, ka bērni visu dara 
kopā, viņus tas aizrauj un tas pa-
tīk, tāpēc arī tie bērniņi, kuri pret 
noteiktu darbu sākotnēji ir skep-
tiski noskaņoti, vērojot un redzot 
kā to veic citi, arī tomēr iesaistās 
un gūst patiesu prieku. 

Svarīgākais, mūsuprāt, ir tas, ka 
ir jāieklausās bērnos, ir jāizprot 
un jāuzklausa tas, kas uz šo brīdi 
viņiem šķiet būtisks un svarīgs. Ja 
bērns sporta laukumā, vērojot la-
pas, ierauga sēnes, tad tūdaļ klāt 
ir visas grupas bērni, kuri vēro tās, 
diskutē un atrod arī citas sugas 
sēnes. Skolotājam jāsaprot, ka tas 
ir tas, kas viņus aizrauj un kāpēc 
gan neieplānot dienu vai nedēļu, 
kad visi tās varētu vērot, pētīt, zī-
mēt, veidot utt. Tas ir tas pats, kas 
runāt par lietu, vēju un peļķēm 
saulainā laikā. Kādēļ? Mūsuprāt, 
par lietutiņu jārunā tad, kad tas ir, 
kad to var vērot caur logu, esot ārā 
un reāli apskatot, mērot un pieska-
roties tai peļķei, nevis apspriest to 
tad, kad ir saulains laiks. 

Liels prieks, ka bērni kļuvuši 
daudz atvērtāki, brīvi diskutē, ne-
baidās, ka var kļūdīties, jo zina, 
ka vienmēr tiek dota iespēja darīt 
darbu vēl vai arī to labot. Bērni 
patstāvīgi risina reālas sev un ci-
tiem aktuālas problēmas, par ko 
mums ir liels prieks.

Iveta Solima, Inga Barševska, 
Oksana Dilba, 

Krāslavas PII „Pienenīte” 
pirmsskolas skolotājas 

ČETRU GADU VECU BĒRNU
 AKTIVITĀTES ĀRĀ, 

ĪSTENOJOT KOMPETENČU PIEEJU 
KRĀSLAVAS PII „PIENENĪTE” 
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DOTS DEVĒJAM ATDODAS! 
 Katru gadu mēs, Krāslavas Bērnu un jauniešu pulciņa „Meistarsti-

ķis” meitenes, piedalāmies Labo darbu nedēļas akcijā. Jau četrus gadus 
mūsu dāvinājumus saņem Labdarības organizācija „Caritas”. Iepriekšē-
jos gados esam dāvinājuši iepirkuma somas, priekšautus, saimniecībā 
nepieciešamus maisiņus.

 Klāt kārtējais rudens – ražas novākšanas un labo darbu laiks. Ābo-
lu raža šogad ir laba. Ideja par ābolu ievārījuma vārīšanu radās pirms 
„Labo darbu nedēļas”.  Divas dienas pulciņā „Meistarstiķis” bija kuli-
nārās nodarbes. Meitenes mizoja, grieza, svēra, mērija un vārīja ābolu 
un ābolu-dzērveņu ievārījumu. Radoši noformējot ievārījuma burciņas, 
bijām gatavas doties ciemos. Čaklās „Caritas” darbinieces sirsnībā mūs 
sagaidīja, pateicās, uzslavēja un pieņēma mūsu dāvinājumu. Saņēmuši 
tencinājuma konfektes, novēlējām izturību un veselību viņu darbā, de-
vāmies mājās. 

 Tie ir mazi veikumi, bet tie palīdz radīt sapratni – bez sīkuma nevar 
izaugt lielums, lai izaugot, dzīvē veiktu lielus darbus, jāsāk ar dāvināša-
nas prieka mazumiņu. 

Nesen, 12. oktobrī, parādīt savus mazos labos darbus  mēs kopā ar 
BJC novadpētniecības pulciņu „Jāņtārpiņi” (pulc. skolotāja V. Urbano-
viča) devāmies uz Rēzekni, kur norisinājās Labo darbu gadatirgus. Tur 
tika pārstāvēti Labie darbi no visas Latgales. Mēs stāstījām par sadarbī-
bu ar organizāciju „Caritas” un pansionātu „Priedes”, bet pulciņa „Jāņ-
tārpiņi” audzēkņu labie darbi ir saistīti ar mūsu vēstures izzināšanu un 
saglabāšanu. Vairāki skolēni veidoja savas dzimtas senču dzīvesstāstus, 
izveidoja informatīvo stendu par 20.gs. likvidētajām skolām Krāslavas 
novadā, organizēja spēli - viktorīnu „Krāslavas novads Latvijas valsts 
100 gadu vainaga pinumā” un sagatavoja konkursu Krāslavas novada 
skolām „Dzimtā novada Erudīts – 2018”. Bija interesanti vērot citu ko-
mandu veikumu un rast iedvesmas jaunām labo darbu idejām. 

 Lai jaunais mācību gads ražīgs mums visiem ne tikai ar labām sek-
mēm mācībās, bet arī ar jauniem darbiem!

                                           Aina Guba, 
Krāslavas BJC pulciņa „Meistarstiķis” skolotāja 

Skaistajā, krāsu pārpildītā ru-
dens dienā, 12. oktobrī, Krāslavas 
pamatskolas 7.-8. kl. grupa devās 
ekskursijā uz Rīgu, kur bija unikā-
la iespēja piedalīties divos pasā-
kumos. Latvijas valsts simtgades 
iniciatīvas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros apmeklējām un izzinājām 
interaktīvu, uz fi zikas principiem 
balstīto ekspozīciju „Zinoo cen-
trā”, kā arī darbojāmies radošajā 
darbnīcā „Būvniecība un arhitek-
tūra”. Darbnīcas tēma - „Inženie-
ru cienīgs komandu izaicinājums” 
ar mērķi uzbūvēt augstāko torni 
ar ierobežotiem resursiem. No-
darbībā skolēni mācījās darboties 
komandā un izveidot efektīvāko 
stratēģiju uzdevuma atrisināšanai, 
guva priekšstatu par papīra īpašī-
bām, par fi zikālajām parādībām, 
problēmu tehniskiem risināju-
miem, inženieru darbu un celtnes 
modelēšanas principiem. 

Ar nepacietību tika gaidīts eks-
kursijas kulminācijas pasākums – 
hokeja spēle „DINAMO RĪGA” 
ar Ķīnas klubu „KUNLUN RED 
STAR”. 

 21. septembrī, organizējot „Lat-
vijas Olimpiskās dienas 2018” 
pasākumus, Krāslavas pamatsko-
las skolēniem Latvijas Olimpiskā 

komiteja, tāpat kā citām Latvijas 
skolām par aktīvu iesaistīšanos un 
dalību sporta pasākumos un akti-
vitātēs, uzdāvināja pārvietojamo 
tenisa - badmintona komplektu un 
biļetes uz Rīgas „Dinamo” hoke-
ja spēli „Arēnā Rīga” 12. oktob-
rī. Neskatoties uz to, ka „Dinamo 
Rīga” zaudēja, skolēni guva fan-
tastiskus iespaidus gan no pašas 
spēles klātienē, gan no visa pasā-
kuma organizācijas - koncertiem, 
izlozēm, apsveikumiem, kas ieva-
dīja šī gada labo darbu nedēļu.

 Paldies Krāslavas pamatsko-
las direktorei Vijai Koncevičai un 

skolas administrācijai par iespēju 
piedalīties ekskursijā. Īpašs pal-
dies Krāslavas novada domei par 
komfortabla transporta nodroši-
nājumu un iespēju klātienē vērot 
un kopā pārdzīvot hokeja spēles 
gaitu.  

Arī skolēnu vecāki ir gandarīti 
par piedāvāto iespēju un izsaka 
milzīgu pateicību gan Krāsla-
vas pamatskolas direktorei, gan 
Krāslavas novada domei.

Natālija Raudive, 
Krāslavas pamatskolas
 7.a klases audzinātāja 

LIELISKA DĀVANA KRĀSLAVAS
 PAMATSKOLAS SPORTISTIEM

Ar „Skolas somu” plecos Indras pamatskolas 
6. un 7. klase devās iepazīties ar Rēzekni.  Un 
tā – Rožu ciems Indra ceļo uz Rožu pilsētu Rē-
zekni. 

Protams, vispirms mēs apmeklējām Latgales 
Kultūrvēstures muzeju, kur ekspozīcijā „Rēzek-
ne laikmetu griežos“ varēja apskatīt priekšmetus, 
kas stāsta par Rēzeknes septiņu gadsimtu vēstu-
ri un kur varēja rast atbildi jautājumam „Kas ir 
Roze?“, noklausoties neparastu leģendu par trim 
māsām. Programmas otrajā daļā iepazinām Rē-
zekni no cita skatupunkta – kādas pārmaiņas lai-
ka gaitā piedzīvojusi septiņu pakalnu pilsēta, kā 
senatnīgais mijas ar mūsdienīgo. Noklausījāmies 
interesanto stāstījumu, kā tapa un ko nozīmē pa-
zīstamais Rēzeknes simbols – Latgales Māra. 
Apskatījām arī jaunatklāto Latgales kongresa 
simtgadei veltītu pieminekli. Viens no Latvijas 
valsts simtgades svinību atklāšanas centrālajiem 
notikumiem 2017. gadā bija Latgales Simtgades 
kongress, kurā svinēja vēsturiski nozīmīgo lēmu-
mu, kad latgalieši izlēma vienoties ar Vidzemi un 
Kurzemi kopīgā cīņā par neatkarīgu Latvijas val-
sti. 5. maijā svinīgi, klātesot valsts augstākajām 
amatpersonām, tika atklāts piemineklis „Latga-
les kongresam – 100”. Pieminekļa laukuma vie-
ta - blakus Atbrīvošanas alejai netālu no Kovšu 
ezera - nav izvēlēta nejauši: šeit 1917. gadā at-
radās Rēzeknes kinoteātris „Diāna”, kur notika 
kongresa pirmās dienas sanāksme.

Daudz nezināma un pārsteidzoša atklājām Rē-
zeknes Zaļajā sinagogā, kas ir vissenākā koka 
ēka pilsētā, un arī vienīgā no 12 sinagogām, kas 
saglabājušās līdz mūsdienām.  Tajā mēs tikāmies 

ar Voldemāru Ivdri, Zaļās sinagogas gidu un ra-
došo dvēseli, kura vadībā iepazinām Rēzeknes 
ebreju sakrālo tradīciju vēsturi.

Pēc izzinošām ekskursijām pa pilsētu devā-
mies uz Latgales vēstniecību „GORS”, kas ir 
Latvijā pirmā no jauna uzceltā daudzfunkcionā-
lā akustiskā koncertzāle 21. gadsimtā. „GORS” 
ir vieta, kas rada un vēsta Latgales stāstu. Te 
satiekas kultūras mantojums un senas vērtības, 
tradīcijas un jaunrade, valoda un notikumi, no-
zīmīgākās pasaules tendences, māksla, kultūra, 
dejas un dziesmas. Šoreiz no iniciatīvas „Skolas 
soma” piedāvājuma mēs izvēlējāmies apmeklēt 
Liepājas teātra viesizrādi „Dželsomīno Melu 
zemē”, kuras laikā iepazināmies ar itāļu rakst-
nieka Džanni Rodāri radīto puisēnu Dželsomīno, 
kurš ir piedzimis ar brīnumainu balsi, un tas vi-
ņam sagādā ne mazums problēmu – tad, kad viņš 
dzied, plīst logu stikli, grūst ēkas un no galvām 

tiek aizpūstas parūkas.
Ko tad mēs pārvedām mājās savā „Skolas 

somā”? Tā bija pilna ar zināšanām, emocijām, 
pārdomām! Mums ļoti iepatikās neparastā leģen-
da par trim māsām - Rozāliju, Lūciju un Mariju. 
Zaļā sinagoga – kaut kas neparasts un agrāk pa-
visam nezināms. Un izrāde bija pilna atklāsmēm 
– skaņas kvalitāte, aktieru izcilais tēlojums un iz-
rādes saturs, kas liek pārdomāt par to, kā prasmī-
gi likt lietā savus talantus, kādu ļaunumu nodara 
melošana.

Līdz ar to katrs mēs jutāmies saņēmuši dāvanu 
savas valsts dzimšanas dienā, jo mēs visi esam 
valsts un mums visiem šogad ir lieli svētki! Arī 
turpmāk jācenšas ikdienā sniegt cita citam mazas 
dāvaniņas – ar jauku pārsteigumu, ar labu uzve-
dību, ar mīļu vardu!

Indras pamatskolas 5. un 6. klases
skolnieki

RĒZEKNES BURVĪBA „SKOLAS SOMĀ”

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas aktu zālē pulcējās liels 
skaits apmeklētāju, lai vērotu vie-
nu no gada krāšņākajiem skolas 
pasākumiem – šovu „Atkārto!”, 
ko organizēja skolas pašpārvalde. 

Uzstājās tādas slavenības 

kā „Prāta vētra”, „Musiqq”, 
Rassel&Sabine Berezina, „Tau-
tumeitas”, „Latgalīšu reps” un 
citi. Tie bija desmit rūpīgi veidoti, 
efektīgi un radoši priekšnesumi. 
4.-8. kl. skolēniem bija jāsagatavo 
priekšnesums, prezentējot dziedā-

tāju vai popgrupu. 
Visas uzstāšanās bija intere-

santas, kvalitatīvas un atraktīvas. 
Pēc žūrijas vērtējuma nomināciju 
„Festivāla pārsteigums” izpelnī-
jās 6.а un 7.в klases skolēni, bet 
pārējie ieguva šādas nominācijas: 

LATVIJAS POPULĀRĀS MŪZIKAS ZVAIGZNES
 VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ   

„Oriģinālākais klips” - 5. b un 6. 
b, „Tuvākais oriģinālam priekšne-
sums - 4. a, „Labākie dejotāji” - 5. 
a, 8. a, „Labākais vizuālais nofor-
mējums”- 5.c, „Jautrākais klips” - 
4. b, 7.a. Labākie solisti – Kevins 
Narkeļūns (5.b) un Saits Marcin-
kevičs (5.c). Labākās solistes – 
Valērija Burceva (5.b) un Jūlija 
Hveckoviča (6.b). Mis Disko – 
Džesika Zdanovska (7.a). Misters 
Disko - Māris Dorofejevs (6.a).

Šovs „Atkārto!” dod iespēju 
skolēniem radoši izpausties skatu-
ves mākslā, horeogrāfi jā, kostīmu 
veidošanā, mūzikas sagatavošanā 
un komandas darba veidošanā. 
Skolēni iemācās sadarboties, ie-
gūst jaunu pieredzi, atklāj sevī 
jaunus talantus un izcilas līdera 
dotības. 

Uz tikšanos nākamajā šovā „At-
kārto”!

Informāciju sagatavoja 
Galina Mikulāne

SIA „LATGRAN” iepērk skai-
das, šķeldu, apaļkoku Jaunjel-
gavas, Jēkabpils, Krāslavas un 
Gulbenes ražotnēs. Cena pēc vie-
nošanās. Tālr.20003222.



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185

Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537

elvira.skutane@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

8

LATVIJAS SIMTGADES PASĀKUMI

 Pērkam gleznas, dzintara izstrā-
dājumus, porcelāna fi gūriņas un 
dažādas senlietas. Samaksa tūlītēja, 
braucam pie klienta pa visu Latviju. 
T.28766711.

 Ja jūsu mājās ir saglabājušas bēr-
nu rotaļu teltis, ja jūsu bērni ir jau 
izauguši no karnevāla kostīmiem, 
bērnu teātra pulciņš tos ar prieku 
saņems ziedojumā. Labprāt pieņem-
sim arī dažādus aksesuārus: cepures, 
bižutēriju, maskas, lakatiņus, lentas, 
somiņas, groziņus, jostas u.c. Ja jūsu 
drēbju skapī ir interesanti, jums ne-
vajadzīgi pieaugušo tērpi, lakati, šal-
les, audumi, apavi, cimdi u.c., mēs 
būsim pateicīgi un izmantosim tos 
bērnu teātra dekorācijās un izrādēs. 
Zvaniet: 28371980 (Jeļena) Rakstiet: 
elena.vorosilova@inbox.lv. Mūs var 
atrast: Aronsona iela 1, Krāslava.

 Elektriķa pakalpojumi. T. 
20200442.

 Veic dzīvokļu, māju remontdar-
bus. T. 28753676.

 Datortehnikas remonts. 
T.20200442. 

 Pārdod ziemas riepas ar radzēm 
235x75x15 (4 gab.), sporta velosi-
pēds (18 ātrumi), stikli (1,20x70 cm, 
biezums 6 mm, 5 gab.). T.27425418.

 Mainu 2-istabu pašvaldības dzī-
vokli ar alternatīvo apkuri (1. stāvs, 
lodžija, komunālie - 36 eiro mēnesī) 
pret dzīvokli ar ērtībām, ar tādu pašu 
statusu Krāslavā vai Daugavpilī. 
Izskatīšu visus piedāvājumus. Ie-
spējama piemaksa no manas puses. 
Palīdzēšu ar dokumentu noformē-
šanu. Palīdzēšu ar pārcelšanos. T. 
26446197. 

 Pieskatīšu bērnu, vecu vai slimu 
cilvēku, palīdzēšu ar saimniecības 
darbiem. T. 29338446. 

 Pārdod kartupeļus (šķirne „Vine-
ta”, 0,20 eiro). T. 26006590. 

 Pārdod ķirbjus - 0,30 eiro (300 
kg), bietes – 0,25 eiro, plastikāta slē-
pes - 25 eiro, auto ledusskapi (15 l) 
– 20 eiro. T. 26392198, 29492422. 

 Pārdodu medu, 3 l – 15 eiro. T. 
26363427. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 103. sē-
rija, 53 m2, Raiņa iela 11, 4. stāvs, lo-

džija, logi - stikla paketes. Vajadzīgs 
remonts. T. 256567114, 29377823. 

 Pārdod māju Krāslavā, Lakstīga-
lu ielā 6, platība - 49,3 m2, ir pirts, 
dārzs, centrālā kanalizācija, ūdens-
vads, krāsns apkure. Zemes platība - 
6,57 āri. Cena - 13 000 eiro. Ar reālu 
pircēju cena runājama. T. 22302038. 

 Pārdod medu, apjoms - ne mazāk 
kā 20 l par vairumtirdzniecības ce-
nām. T. 25600261. 

 Pārdod plastikāta laivu 
240x120x45 cm. T. 29189877. 

 Pārdod sausu skaldītu malku 
(jauktu koku sugu), 1,2 m3 (vieglās 
automašīnas piekabe). T. 26160359. 

 Vīrietis meklē darbu. Skaldu mal-
ku, palīdzu veikt celtniecības darbus. 
Izskatīšu visus piedāvājumus. T. 
28868419.

 Pārdod 1-istabu dzīvokli Krāsla-
vā (4. stāvs, 103. sērija, 33 kv.m). T. 
27146620.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli Krāsla-
vā (103. sērija, 3. stāvs, Raiņa iela 
6-9). Cena - 6500 eiro. T. 29185595. 

 Izgatavojam kvalitatīvas mēbe-
les (koks, DSP, lamināts) pēc pa-
sūtītāja rasējumiem. Izbraucam pie 
klienta (mērīšana, uzstādīšana). T. 
29517757. 

 Pārdod sausus dēļus, zāģmateriā-
lus, terases dēļus. T. 29517757.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, nolauz-
to kvēlsveču izurbšana ar specins-
trumentu, sprauslu sēžas vietu atjau-
nošana, dzinēju kapitālais remonts, 
automobiļu ritošās daļas un bremžu 
sistēmas remonts, elektrosistēmas di-
agnostika un remonts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Jebkuras sarežģītības automobiļu 
ritošās daļas remonts.T.29413904.

sludinājumi

Pasākumi novada pagastos
10. novembrī plkst. 12.00 Aule-

jas Tautas namā – literāra pēcpusdie-
na „Es Tev paklanos, Latvija…!”;

15. novembrī plkst.15.00 Robež-
nieku Tautas namā – svētku pasā-
kums „Latvijai – 100”;

16. novembrī 
plkst. 12.30 Piedrujas Tautas 

namā – svētku pasākums veltīts Lat-
vijas simtgadei;

plkst. 13.00 Kalniešu Tautas 
namā – koncerts „Manai Dzimtenei 
– 100”;

plkst. 16.00 Kombuļu Tautas 
namā – koncerts „Tēvzemi mēro ar 
mīļumu, un Tēvzemes mērs ir sirds”;

plkst. 18.00 Ūdrīšu Tautas namā 
– svinīgs pasākums „Latvija, tu esi 
mana Latvija”. Turpinājumā – svēt-
ku balle;

17. novembrī 
plkst. 17.00 Kaplavas Tautas 

namā – koncerts „Es mīlu tevi, Lat-
vija”;

plkst. 17.00 Skaistas pagastā 
– lāpu gājiens. Koncerts Skaistas 
Tautas namā „Laimīgs ir tas, kas ir 
laimīgs savās mājās”;

plkst. 19.00 Izvaltas pamatskolas 
zālē – svinīgs pasākums „Latvija, 
Latvija – dedz gaismā mūžīgā!”. 
Turpinājumā balle ar muzikantiem 

Normundu un Valdi;
plkst. 20.00 Aulejas Tautas namā 

– koncerts „Mēs esam Latvija!”; 
plkst. 22.00 – Rudens balle (spēlē 
grupa „Miggla”);

18. novembrī Indras pagastā 
„Saules mūžu Latvijai!”:

plkst. 11.15 – „Svētbrīdis Latvi-
jai” (garīgās dziesmas dzied Balbi-
novas draudzes koris);

plkst. 12.00 – svinīgais dievkalpo-
jums Balbinovas vissvētās Trīsvienī-
bas Romas katoļu baznīcā;

plkst. 14.00 – svētku koncerts 
Indras kultūras namā „Par Latviju 
sirds mana dzied” (koncertā piedalās 
Indras kultūras nama, Indras pamat-
skolas, Indras mūzikas un mākslas 
skolas, aušanas darbnīcas „Indra” 
kolektīvi);

plkst. 16.00 – Indras pamatsko-
las akcija „Lai sveces liesmiņa silda 
vienmēr!” (pagalmā pie Indras pa-
matskolas, ņemot līdzi svecīti);

plkst. 16.30 – piemiņas plāksnes 
atklāšana bīskapam Boļeslavam 
Sloskānam pie Indras dzelzceļa sta-
cijas ēkas;

plkst. 17.00 – lāpu gājiens pa Ind-
ras ielām uz Tēvijas parku (pulcēša-
nās pie Indras pagasta ēkas;

plkst. 18.00 – svētku uguņošana 
Tēvijas parkā.

Latvijas simtgades pasākumi 
Krāslavā

No 9. novembra Krāslavas no-
vada Centrālajā bibliotēkā skatāma 
cimdu izstāde „Rakstu raksti simt-
gadei”;

11. novembrī – Lāčplēša dienas 
lāpu gājiens (pulcēšanās plkst. 17.00 
pie baznīcas);

14. novembrī plkst. 18.00 – Mu-
zikālās apvienības „Raxtu Raxti” 
koncerts Krāslavas Kultūras namā 
(Biļetes cena 1,00 EUR);

18. novembrī plkst. 11.00 - Mū-
zikas skolas koncerts Krāslavas Ro-
mas katoļu baznīcā;

plkst. 11.30 – Sv. Mise par Latviju 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā;

plkst. 18.00 – Valsts svētku svinī-
gais pasākums Krāslavas Kultūras 
namā. Balvas „Krāslavas novada 
Gada cilvēks 2018” pasniegšanas 
ceremonija. Koncerts „Mana Dzim-
tene ir Latvija”;

plkst. 21.00 – Tautas balle (spēlē 
Māris Leidums);

21. novembrī plkst. 18.00 – 
Krāslavas Kultūras namā Latvijas 
fi lmas Latvijas simtgadei „HOMO 
NOVUS”. Pārpratumu komēdija 
pēc Anšlava Eglīša romāna motī-
viem. Biļetes cena 1,50 EUR.

sports
KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI

 UZSĀKA SEZONU AR MEDAĻĀM
4.-6. oktobrī Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās Latvijas Jaunatnes 

čempionātā ložu šaušanā. 
Šaušanā no 3 stāvokļiem (no ceļa, guļus un stāvus) Dana Soskova uz-

laboja personīgo rezultātu par 13 punktiem, ar ko izpildīja sporta meistara 
kandidāta normatīvu un izcīnīja 2. vietu, zaudējot līderei tikai 3 punktus.  
Marekam Mjadjutam neizdevās labi izpildīt šaušanu stāvus, lai pacīnītos ar 
līderi, un līdz ar to viņam 2. vieta. 

 Vingrinājumā 30 šāvieni guļus Dana Soskova ieguva 3. vietu, Ēriks Lu-
kaševičs ar personīgo rekordu ierindojās 6. vietā, Artūrs Verigo 7. vietā un 
Mareks Mjadjuta 8. vietā.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni Dana Soskova ierindojās 7. vietā. Jau-
niešu konkurencē Marekam Mjadjutam 4. vieta, Artūram Verigo 6. vieta, 
Igoram Jegorovam 15. vieta, Ērikam Lukaševičam 16. vieta, Aļģim Berest-
nevam 21. vieta un Andrejam Maksimovam 23. vieta.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni PŠ-MIX (kur pāros šauj meitene un zēns) 
sīvā cīņā fi nālā Dana Soskova un Mareks Mjadjuta izcīnīja 3. vietu.

 Kopvērtējumā Krāslavas komanda ierindojās 4. vietā (14 komandu kon-
kurencē).

Sergejs Šveds, šaušanas treneris

20. un 21. oktobrī Vecumnie-
ku novadā norisinājās 3. Latvijas 
posma sacensības sporta tūrismā, 
kurās dalību ņēma arī Krāslavas 
BJC Sporta tūrisma pulciņa dalīb-
nieki.

Pirmajā dienā notika komandu 
kombinētais pārgājiens, kur A gru-
pas komanda ieguva 2.vietu, bet 
B grupas komanda ieguva 3.vie-
tu.  Otrajā dienā notika komandu 
tūrisma tehnikas un individuālās 
tūrisma tehnikas sacensības. 

Individuālo startu rezultāti: D 
grupā Ņikitam Pakam 2. vieta, 
Karīnai Pleiko- Ižikai 3.vieta, C 
grupā Maksimam Berestņevam 3. 
vieta, B grupā Dmitrijam Berest-
ņevam 1.vieta, Diānai Smertjevai 
2. vieta, Evitai Mažutai 3.vieta, 

A grupā Alisei Samsonovičai 1. 
vieta.

Komandas tūrisma tehnikā A un 
B grupa ieguva 3.vietu. 

Komandu tūrisma tehnikas trasē 
A grupas komanda ieguva 2.vie-
tu, bet B grupas komanda ieguva 
3.vietu.

Summējot pirmās un otrās die-
nas rezultātus, A grupas komanda 
ieguva 2. vietu, B grupas koman-
da 3.vietu.

Apsveicam dalībniekus ar veik-
smīgajiem startiem!

Harolds Kavinskis, 
sporta tūrisma pulciņa treneris

LATVIJAS KAUSA 3.POSMA 
SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ

SLĒPOTĀJU KROSS
21. oktobrī Pļaviņās notika tradicionālais slēpotāju kross, kurā šogad pie-

dalījās rekordliels dalībnieku skaits no Latvijas Sporta skolām. Slēpotāju 
krosā Krāslavas Sporta skolas audzēkņi piedalījās kuplā skaitā, uzrādot la-
bus rezultātus. Meitenēm 1 km garā distancē (2007.-2008.g. dzim. dalīb-
nieces) Valērija Burceva izcīnīja pirmo vietu, Marijai Tumaševičai 5. vieta. 
Šajā pašā distancē S14 vecuma grupā Adriana Šuminska ar labu rezultātu 
ieguva piekto vietu.  S16 vecuma grupā (2003.-2004.g. dzim. dalībnieces) 
otro vietu izcīnīja Līga Volka un Janai Volkai 4. vieta. Zēniem (2009. gadā 
dzim. un jaunāki) 1 km garā distancē Aigars Bobičs ieguva 14.vietu un Kris-
tiāns Dzalbs - 18. vietu (45 dalībnieku konkurencē). Rihards Lisenoks V12 
vecuma grupā (kopā 32 skrējēji) ierindojās četrpadsmitajā vietā.

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere 

19. novembrī plkst. 15.00 
Krāslavas Kultūras namā 
notiks Latvijas simtgadei 
veltīts senioru vakars. 

Gaidām ciemiņus.
Līdzi ņemams groziņš.


