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Pētot bibliotēkas vēstures līklo-
čus, par tās dibināšanas gadu uz-
skata 1947. gadu, kad ar Krāslavas 
rajona darbaļaužu deputātu pado-
mes lēmumu tiek veidota Krāsla-
vas rajona bibliotēka, par kuras 
vadītāju apstiprina Genovefu Lav-
recku. Ceļš uz bibliotēku lasītājiem 
allaž vijies pa galveno pilsētas ielu. 
Pirmās telpas bibliotēkai tiek ie-
dalītas toreizējā Maskavas ielā, 
bijušajā Latviešu biedrības namā. 
1959. gadā bibliotēka pārceļas uz 
Smorugova ielu, tagadējo Brīvības 
ielu, kur atrodas 3 gadus. Par pašu 
ilgāko bibliotēkas mājvietu kļūst 
ēka Maskavas ielā 147, kurā bib-
liotēka apkalpo lasītājus veselus 
45 gadus no 1961. līdz 2006. ga-
dam. Bibliotēkā notiek grandiozas 
pārmaiņas – tiek veikts kapitālais 
telpu remonts. 1972. gadā tiek rea-
lizēta rajona bibliotēku centralizā-
cija. Līdzās lasītavas, abonementa 
un pārvietojamās bibliotēkas noda-
ļām tiek izveidota komplektēšanas 
un apstrādes nodaļa. No 1972. līdz 
1975. gadam centrālā bibliotēka 
kļūst par pirmrindas pieredzes sko-
lu republikā literatūras komplek-
tēšanas un apstrādes jautājumos. 
1973. gadā republikas bibliotēku 
darba konkursā Krāslavas rajona 
bibliotēka iegūst 1. vietu. 1975. 
gadā uz pieaugušo un bērnu bib-
liotēkas bāzes notiek Vissavienī-
bas seminārs par bibliotēku darba 
centralizācijas jautājumiem, un 
šajā gadā bibliotēka kļūst par Vis-
savienības tautas saimniecības sas-
niegumu izstādes dalībnieci. 1976. 
gadā tiek piešķirts „Teicama darba 
bibliotēkas” nosaukums. Astoņ-
desmitajos gados 3 reizes biblio-

tēka ir 1.vietas ieguvēja sociālis-
tiskajā sacensībā republikā, notiek 
republikas pieredzes apmaiņas se-
minārs metodiskajā darbā. Pateico-
ties bibliotēku vadītājām Ģertrūdei 
Badanovai, Ritai Barčai, Lūcijai 
Bārtulei, bibliotēkas kolektīvs ir 
strādājis radoši, ar sirdsdegsmi, lai 
katram apmeklētājam būtu patīka-
mi iegriezties.

Deviņdesmitajos gados bibliotē-
ka ir sabiedrības pieprasīts centrs, 
kas attīstās par dinamisku, mūsdie-
nīgu un lietotājiem orientētu insti-
tūciju. 

2007. gadā, bibliotēka pārtop 
par novada centrālo bibliotēku 
Tiek realizēti automatizācijas pi-
lotprojekti, sekmīgi tiek integrēta 
informācijas sistēma „ALISE”, 
veidots elektroniskais kopkatalogs, 
analītiskas datu bāzes un uzsākta 
novadpētniecības digitalizēto datu 
bāzu izveide. 2006. gadā bibliotē-
ka iegūst jaunas telpas, pārceļoties 
uz Dīķu ielu. Tiek meklētas jaunas 
darba formas, regulāri rīkoti tema-
tiskie pasākumi, tikšanās ar rado-
šām personībām, Grāmatu un Lie-
lie lasīšanas svētki bērniem. Sāk 
darboties „Senioru dzīves skola”, 
bibliotēkā var apgūt pirmās iema-
ņas darbā ar datoru, derīgas zināša-
nas, attīstīt nepieciešamās prasmes 
piedāvātajos kursos un radošajās 
darbnīcās. Bibliotēkas rīkotajos 
Grāmatu svētkos ir viesojušies 

eksprezidents Andris Bērziņš, biju-
šais premjerministrs Valdis Dom-
brovskis, daudzi ministri, Saeimas 
un Eiroparlamenta deputāti, citu 
valstu vēstnieki. Bibliotēkas darbi-
nieki, piedaloties dažādos projek-
tos, ieguvuši papildus fi nansējumu 
pasākumiem, krājuma papildināša-
nai, datu bāzu veidošanai. Viens no 
ilgtermiņa projektiem ir „„Europe 

Direct” informācijas punkta izvei-
de bibliotēkā”. 16 gadus bibliotēka 
ir ES atbalsta punkts. No 2007. 
gada bibliotēkai ir sava tīmekļa 
vietne. Par aktualitātēm var uzzināt 
citās vietnēs - „feisbukā”, „tviterī”. 
Pirmo reizi šogad ir organizēta bēr-
nu vasaras nometne tiem, kas vēlē-
jās papildināt savas angļu valodas 
zināšanas.

Atskatoties pagātnē, droši var 
teikt, ka šodien bibliotēka savas 
funkcijas ir kardināli mainījusi, 
protams, atstājot arī tās vēsturisko 
pamatideju – grāmatu izsniegšanu. 
Tomēr mūsdienās tā veic ne tikai 
to, bet ir arī vieta apmeklētāju sa-
skarsmei, intelektuālai izklaidei, 
izaugsmei un izglītībai. 

Pirmais dators bibliotēkā iegā-
dāts pirms 17 gadiem, šobrīd NCB 
ir 38 datori, ir arī kopētāji, mul-
tifunkcionālās iekārtas, skeneri, 
printeri, laminēšanas iekārta.

    Ja vidēji viena grāmata sver 
200 gramus, tad bibliotēkas krā-
jums sver vismaz  8,9 tonnas. Tas ir 

gandrīz tikpat, cik  15 sporta zirgi 
(viena zirga svars ir 600 kg). 

Ja vidēji viena grāmata ir 20 cen-
timetrus gara, tad NCB krājums 
veidotu vismaz 12 kilometrus garu 
ceļu. Ja visas grāmatas noliktu vie-
nu aiz otras rindā, tas būtu līdzvēr-
tīgi attālumam no Krāslavas līdz 
Kombuļiem.

Centrālo bibliotēku dienā ap-
meklē vidēji 145 cilvēki, lasa gan-
drīz 2302 pieaugušie un 1054 bēr-
ni. Vidēji katrs lasītājs uz mājām 
paņem 3 grāmatas.

Bibliotēka ir viena no tām kultū-
ras iestādēm, kas izdzīvojusi cauri 
laikiem un spējusi pierādīt savu 
īpašo lomu un vietu vietējās kopie-
nas dzīvē. Turklāt ne vien sagla-
bājot tās sākotnējo funkciju - būt 
par drukātās literatūras krātuvi, kas 
pieejama ikvienam, bet arī pieņe-
mot izaicinājumu attīstīties. 

Bibliotēkas kolektīvs – tā ir ko-
manda, kuru raksturo sadarbība, 
izaicinājums, izaugsme, radošums, 
prieks.

Bibliotēkas apmeklētāji - dažā-
du paaudžu cilvēki, kas te tiekas 
ar zināšanām, apgūst prasmes, in-
dividuāli vai kopā ar citiem meklē 
atbildes uz savai dzīvei un sabied-
rībai nozīmīgiem jautājumiem.

Arī nākamos 70 gadus bibliotē-
kai turpināt būt satikšanās vietai 
tiem, kuri lasa, meklē, aug, ne-
skatoties, cik reizes pūstas svecī-
tes dzimšanas dienas tortē. Daudz 
laimes!

Valentīna Magidas, 
Krāslavas novada 

Centrālās bibliotēkas direktore

   BIBLIOTĒKAI JUBILEJA 
 Tuvojas Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas jubileja 

– šī gada decembrī tai apritēs septiņdesmit gadi. Ja biblio-
tēku personificētu, tad šobrīd to varētu raksturot kā inte-
liģentu, radošu, izglītotu, mūsdienīgu un modernu. 

„LABO DARBU 
MARATONA” 
DALĪBNIEKI

Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra šūšanas – modelēšanas 
pulciņā „Meistarstiķis” audzēk-
nes brīvo laiku pavada, mācoties 
šūt. Izstrādājumi top pārsvarā sev, 
izstādei vai konkursam. Gatavot 
kādam dāvanu arī ir labs darbs, jo 
ar to sagādā prieku gan sev, gan 
citam. Ja darbiņš tiek darināts ap-
zināti, lai palīdzētu citiem, tas rada 
divkāršu gandarījumu. Labie darbi 
kļūst par ilglaicīgu tradīciju pulci-
ņā. Latvijas valsts simtgade ir labs 
pamudinājums ne tikai turpināt, 
bet arī meklēt jaunas iespējas jau 
esošai sadarbībai.

Varam tikai apbrīnot un priecā-
ties par Krāslavas katoļu draudzes 
„Caritas” grupas darbīgajām sie-
vietēm, kuras gada garumā, dien-
dienā veic svētīgu darbu un bez 
atlīdzības palīdz citiem. Prieks, 
ka arī mūsu pulciņa audzēkne 
Evija Vagale ir liels palīgs savai 
vecmāmiņai Annai šajā darbā. Arī 
šogad „Labo darbu nedēļas 2017” 
ietvaros pēc „Caritas” pasūtījuma 
šuvām maisiņus saimnieciskajām 
vajadzībām. Tapa 20, mācoties 
izšūt uzrakstus, šūt veļas vīli, glīti 
noformēt darbu. Uz šo labdarības 
darbiņu pieteicās un to veica 12 
meitenes. Prieks par meitenēm! 
Paldies par viesmīlīgo sagaidīšanu 
un našķiem „Caritas” „rūķīšiem”.

Aina Guba, 
pulciņa „Meistarstiķis”

 skolotāja
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PAŠVALDĪBAS POLICIJA -
 PAR PAVEIKTO

 DARBU NOVEMBRĪ
Sastādīti 32 administratīvo pār-

kāpumu protokoli 2 par dzīvnieku 
turēšanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu, 5 par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu, 1 par iekšējās kārtības 
noteikumu pārkāpšanu, 2 par atkri-
tumu apsaimniekošanas noteikumu 
pārkāpšanu, 1 par bērna atstāšanu 
bez uzraudzības, 1 par ubagošanu, 1 
par dabisko vajadzību kārtošanu uz 
ielas, 1 par sējumu nobradāšanu vai 
stādījumu bojāšanu, 1 par ielu un 
citu sabiedrisko vietu piegružošanu 
ar sadzīves vai cita veida atkritu-
miem, 1 par dzīvesvietas nedekla-
rēšanu un 16 par transportlīdzekļu 
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 40 rakstiskie iesniegu-
mi, atstrādāti 124 izsaukumi, no-
tika profi laktiskās sarunas, izteikti 
mutiski brīdinājumi. Novembrī tika 
pieņemti 40 apmeklētāji. 

Preventīvais darbs ar bērniem un 
vecākiem (profi laktiskās sarunas) - 
32.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piekt-
dienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu).  Tika nodrošināta 
sabiedriskās kārtības ievērošana šā-
dos pasākumos: 

- Mirušo atceres pasākumā Veca-
jos katoļu kapos

- Mirušo atceres pasākumā 
Krāslavas Meža kapos

- Lapu gājiena laikā, kas tika vel-
tīts Lāčplēša dienai

- Latvijas Republikas Proklamē-
šanas dienai veltītajā svinīgajā pa-
sākumā

Krāslavas novada pašvaldības 
policija nogādāja 1 cilvēku Daugav-
pils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 
Daugavpils dzīvnieku patversmē 
nogādāja vienu klaiņojošo suņi un 
5 kaķus.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki veica 28 profi -
laktiskos reidus pa Krāslavas nova-
da ezeriem saistībā ar zivju resursu 
un kontroles pasākumiem. No da-
žādiem Krāslavas novada ezeriem 
kopumā tika izcelti un pēc akta iz-
nīcināti 4 nelikumīgi zvejas rīki un 
460 m tīklu. 

Biedrība „SPORTISTS” īstenoja 
projektu „Piecu brīvdabas trena-
žieru iegāde un uzstādīšana”, kura 
mērķis bija daudzveidot sporta 
infrastruktūru, kā arī paplašināt 
sabiedrisko aktivitāšu klāstu vie-
tējiem iedzīvotājiem. Brīvdabas 
trenažieri ir uzstādīti Pils ielā 5, 
Krāslavā.

Projekts tika realizēts Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) ietvaros. Sā-
kotnēji biedrība „SPORTISTS” 
izstrādāja un iesniedza projekta 
pieteikumu biedrības „Krāslavas 
rajona partnerība” izsludinātajā 
projektu konkursā „Atbalsts sa-
biedrisko aktivitāšu dažādošanai 
vietējiem iedzīvotājiem”. Saņemot 

projekta apstiprinājumu no biedrī-
bas „Krāslavas rajona partnerība” 
un Lauku atbalsta dienesta, tika uz-
sākta tā īstenošana. 

Biedrības „SPORTISTS” projek-
ta „Piecu brīvdabas trenažieru ie-
gāde un uzstādīšana” ietvaros tika 
iegādāti un uzstādīti pieci dažādi 
brīvdabas trenažieri: steperis – tre-
nažieris kāju stiprināšanai, spieša-
nai ar kājām, airēšanas trenažieris, 
dubultās līdztekas, trenažieris bi-
cepsu attīstīšanai.

Brīvdabas trenažieri ir pieejami 
visu gadu jebkurā diennakts laikā. 
Ikviens interesents var tos izmantot 
sev ērtā laikā. Tie ir piemēroti jeb-
kura vecuma cilvēkiem atbilstoši fi -
ziskās sagatavotības līmenim. Dar-
bojoties ar brīvdabas trenažieriem, 
katrs pats var regulēt aktivitātes in-

tensitāti un pielāgot to sev (vingri-
nājuma ātrums, atkārtošanas reižu 
skaits), ar laiku palielinot intensitāti 
un pilnveidojot savas spējas.

Projekta „Piecu brīvdabas tre-
nažieru iegāde un uzstādīšana” 
attiecināmās izmaksas ir  3939,76 
eiro, no kuriem 90% fi nansē Eiro-
pas Lauksaimniecības fonds lauku 
attīstībai, bet 10% – Krāslavas no-

vada dome.
Biedrība „SPORTISTS” vēlas 

izteikt pateicību biedrībai „Krāsla-
vas rajona partnerība” par iespē-
ju piedalīties projektu konkursā, 
Krāslavas novada domei par līdz-
fi nansējumu un Krāslavas novada 
iedzīvotājiem par iedvesmu un at-
balstu projekta realizācijā. 

Biedrība „SPORTISTS”

KRĀSLAVĀ IR UZSTĀDĪTI PIECI BRĪVDABAS TRENAŽIERI

Novērtējot sešu Latgales paš-
valdību, tai skaitā Krāslavas no-
vada domes, darbu kultūras man-
tojuma saglabāšanas un attīstības 
jomā, to kopprojekts „Rīteiropas 
vērtības” ir atbalstīts ar nosacīju-
miem Eiropas reģionālās attīstības 
fonda apakšprogrammas SAM 
5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un at-
tīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 
mantojumu, kā arī attīstīt ar to 
saistītos pakalpojumus” pirmajā 
atlases kārtā. 

Saskaņā ar projekta koncepciju 
(vadošais partneris - Daugavpils 
pilsētas dome, projekta kopējais 
budžets – 5,88 milj. EUR) tiek 
veidots kopējs tūrisma piedāvā-
jums vienota tūrisma galamērķa 
veidā ar savstarpēji papildinošu 
objektu loku, kas pārstāv Latgali 
visaptverošā veselumā – no 11. 
gadsimta Ludzas pilsdrupām un 
vācbaltu Borhu dzimtas reziden-
ces Preiļos, Krāslavas Plāteru 
dzimtas muižas un Aglonas bazili-
kas baroka spožuma līdz vecticīb-
nieku sādžām Daugavpils novadā, 
tehnikas muzejam un industriāla 
dizaina prezentēšanai Daugavpils 
cietoksnī.

Krāslavas pils kompleksā jau 

daudzus gadus tiek īstenoti ES 
fondu un valsts programmu pro-
jekti, pašvaldības fi nansēti darbi, 
mērķtiecīgi attīstot un populari-
zējot Krāslavas pils kompleksu. 
Viens no veiksmīgākajiem pro-
jektiem bija Latvijas – Lietuvas 
– Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas projekts „BEL-
LA CUISINE”, kura ietvaros 
2014. gadā tika pilnībā atjaunota 
Krāslavas pils pārvaldnieka māja 
un tajā izveidots Latgales kulinā-
rā mantojuma centrs. Interese par 
kulināro mantojumu un arī par ie-
spējām to degustēt un iesaistīties 
interaktīvi ir izrādījusies tik liela, 
ka pārvaldnieka mājā ir kļuvis 
jau par šauru un lielākām gru-
pām ir plānots piedāvāt iespējas 
iepazīt, nodegustēt, gatavot Lat-
gales ēdienus arī Krāslavas pils 
staļļos (Amatu mājā), izmantojot 
kā papildus vērtību arī Krāslavas 
daudznacionālās vides daudzvei-
dīgo piedāvājumu gan amatniecī-
bā, gan kulinārā mantojuma jomā. 

Projektam virzītā ēka, kas ir 
viena no grāfu Plāteru muižas 
saimniecības ēkām, visticamāk, 
celta 1820-jos gados kā vienstāvī-
ga, 42 m gara mūra ēka. Sākotnēji 

tai bijuši divi vai trīs vienstāvīgi, 
ap pagalmu kārtoti korpusi. Aus-
trumu korpusā bija ierīkots stallis, 
bet ziemeļu un rietumu korpusā – 
šķūņi. 

Lai šogad varētu sākt būvdar-
bus, Krāslavas novada pašvaldī-
bai jau 2016. gadā ir izstrādāts 
Amatu mājas būvprojekts; ciešā 
sadarbībā ar Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju un mākslinie-
ku Raimondu Vinduli izstrādāta 
ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas 
veltīta Krāslavai raksturīgā piecu 
dažādu tautību kulinārā mantoju-
ma tradīcijām. 2017. gada maijā 
apstiprināta Krāslavas pils kom-
pleksa Darbības stratēģija tūrisma 
kontekstā 2017.-2021. gadam.

2017. gada septembrī ir veikts 
atklāts konkurss, kura rezultātā 
noslēgts līgums ar personu apvie-
nību „PMK un BBA” par kopējo 
līgumcenu EUR 651952,29 bez 
PVN. Projekta attiecināmais bu-
džets Krāslavai – 500 000 EUR, 
pārējā summa, kā arī papildus iz-
maksas uzraudzībai un ekspozīci-
ju izveidei tiek plānotas pašvaldī-
bas 2018. gada budžetā. 

Būvdarbi uzsākti 2017. gada 
novembrī un tos plānots pabeigt 

līdz 2018. gada jūnijam. Lielākie 
plānotie darbi: jumta nomaiņa 
visai ēkai, fasādes renovācija, ko-
munikāciju pieslēgumi, iekšdarbi 
ēkas daļā uz pils pagalma pusi, 
teritorijas labiekārtošana. Projekta 
rezultātā tiek plānota ekspozīcijas 
„Pi vīna golda” izveide un Krāsla-
vas gleznotāja Valentīna Zlidņa 
piemiņas istabas ierīkošana, tel-
pas Latgales kulinārā mantojuma 
ēdienu demonstrējumiem un de-
gustācijai. Atsevišķās telpās tiks 
izvietoti Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja fondi. 

Patīkami, ka šī gada oktobrī 
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmā 
ir apstiprināts arī Krāslavas no-
vada Tūrisma informācijas centra 
iniciētais projekts „BELLA CUL-
TURE”, kura ietvaros tiks turpi-
nāti iekšējie atjaunošanas darbi 
amatniecības centra ierīkošanai 
ar četrām darbnīcām ēkas daļā gar 
Pils ielu. Līdz ar to tuvākajos ga-
dos tiks pilnībā sakārtota vēl vie-
na no Krāslavas pils kompleksa 
ēkām.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

 

UZSĀKTS VĒRIENĪGS ES PROJEKTS
 KRĀSLAVAS PILS STAĻĻU ATTĪSTĪBAI

VALSTĪ
 PAAUGSTINA

 DABAS RESURSA
 NODOKĻU LIKMI

Sakara ar to, ka nodokļu likme 
par atkritumu apglabāšanu 2018. 
gadā ir 35 EUR/t, līdzšinējo 25 
EUR/t, Krāslavas novada dome 
paziņo, ka no 2018. gada 1. jan-
vāra maksa par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu Krāslavas 
novada administratīvajā teritorijā 
ir 108,28 EUR/t, neskaitot pievie-
notās vērtības nodokli.

Tādejādi maksa par atkritumu 
apsaimniekošanu iedzīvotāju ik-
mēneša rēķinos palielināsies par 
aptuveni 9%.

Maksa augs arī turpmāk, jo Da-
bas resursu nodokļu likums pa-
redz, ka nodokļu likme par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu 2019. 
gadā ir 43 EUR/t, bet no 2020. 
gada 1. janvāra - 50 EUR/t. Tā ir 
viena no trijām pozīcijām, kas vei-
do atkritumu apsaimniekošanas 
maksas aprēķinu.

Krāslavas pamatskolā no 22. līdz 25. novem-
brim norisinājās dažādi Dabaszinātņu nedēļai 
veltītie pasākumi. Nedēļas izskaņā 6. un 7. klašu 
robotikas klubiņa dalībnieki devās mācību vizītē 
uz Igauniju, projekta „Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” ietvaros. 

AHHAA zinātnes centrā uzsākām ceļojumu 
plašajā visumā. Gluži kā astronauti devāmies 
kosmosā. Varējām savām acīm ieraudzīt, cik 
daudz interesanta atrodas ap mūsu Zemi. Redzē-
jām, kā tuvumā izskatās planētas, to pavadoņi, 
aptuveni 10 miljonus zvaigžņu gan virs galvas, 
gan mums visapkārt, pat zem kājām. Iepazinā-
mies arī ar vēsturiskiem faktiem par pirmajiem 
planētu atklājumiem un tehnoloģijām, ierīcēm, 
kas to ļāva pētīt kosmosu. Apskatījāmies dažā-
dus robotus, kas palīdz pētīt tālākās planētas. 
Nonācām līdz Visuma „malai” un nolēmām do-
ties atpakaļ mājās, uz Zemi. Pa ceļam vēl iepa-
zināmies ar Starptautisko kosmosa staciju, kas 
riņķo ap Zemi. Uzzinājām, kā aizsākās kosmosa 
iekarošana un kādi izskatījās pasaulē pirmie sate-
līti. Protams, arī redzējām planetārija izgudrotāja 
Takajuki Ohira optisko projektoru, kas mums arī 

deva iespēju ceļot kosmosā. Tas ir iekļauts Pa-
saules Ginesa rekordu grāmatā kā zvaigznēm 
bagātākais projektors visā pasaulē un ir vienīgais 
šāda veida projektors visā Eiropā.

AHHAA zinātnes centra dabaszinātņu izstā-
des apmeklējums 6. un 7. klašu skolniekiem bija 
vienkārši aizraujošs. Ģenerējām virpuļviesuli un 
negaisu. Varējām izpētīt ūdens apriti dabā, kā tā 
cirkulē caurulēs, kā arī veikt dažādus aizraujošus 
eksperimentus ar ūdeni. Varējām arī paši kontro-
lēt lietu, kā arī noteikt, kā lietus līs, izmantojot 
„lietus luksoforu”. Šīs zināšanas ļoti noderēs 
„HYDRO DYNAMICS” jaunajā robotikas sa-
censību sezonā. 

Tehnoloģiju zālē iepazinām dažādas tehnolo-
ģijas. Apskatījāmies, kā darbojas elektromobilis, 
kā tas ir būvēts un kā to uzpilda. Izmēģinājām 
savus spēkus, paceļot mašīnu ar sviras palīdzību. 
Bez matemātikas tehnoloģiju zālē arī neiztikām, 
uz svariem likām paši sevi un mēģinājām iegūt 
186 kg, lai ieraudzītu brīnumu. Mums arī bija ie-
spēja gatavoties lidojumam kosmosā – griezties 
„centrifūgā”, pacelt sevi vairāku metru augstu-
mā. Kā arī neizpalika cauruļu muzicēšana.

Viens no spilgtākajiem momentiem bija iespē-
ja redzēt jaunas dzīvības nākšanu pasaulē – sko-
lēni varēja redzēt, kā izšķiļas mazi cālīši. Katram 
cālēnam skolēni arī izvēlējās vārdus. Par piemi-
ņu mums ir neliels video no AHHAA centra.

Pēc AHHAA centra devāmies uz Tirdzniecības 
un izklaides centru „Lõunakeskus”. Apmeklējām 
4D kino. Mums bija iespēja ne tikai apskatīties 
divas 4D fi lmas, bet arī piedalīties tajās. Tuksne-
ša rallijs ir galvu reibinošs piedzīvojums, kas mūs 
aizveda uz Amerikas dienvidrietumu kanjoniem 
un alām. Mums bija jāuzmanās no smilšakmens 
stabiem un salauztiem izpletņiem. Mēģinājām 
arī nekur neietriekties! Tad devāmies grandiozā 
„Dino Safari” parkā. Mums apkārt bija daudz di-
nozauru, kurus gandrīz varēja sasniegt ar roku. 
Taču vajadzēja uzmanīties, jo ne visi dinozauri 
bija mierīgi zālēdāji. Izbaudījām brīnišķīgu ceļo-
jumu ar dinozauriem. Tirdzniecības centrā mēs 
paspējām ne tikai paēst un sapirkt dāvanas mī-
ļajiem mājās, bet arī piedalīties nelielā apģērbu 
veikala „Talley Weijl” fotosesijā un nopelnīt rozā 
balonus!

Paldies skolēnu vecākiem un skolas adminis-
trācijai par atbalstu!

Daiga Kušnire,
Robotikas klubiņa skolotāja

MĀCĪBU VIZĪTE UZ IGAUNIJU
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darbi, notikumu, cilvēki

SVEICAM MŪSU NOVADNIEKUS! 
Šogad rudens nogale Krāsla-

vas novadam bija balvām bagāta. 
Mūsu novada iedzīvotāju vārdi 
skaļi izskanēja visas valsts mēro-
gā. 

„Spēlmaņu nakts” balvu no-
minācijā „Gada jaunais skatuves 
mākslinieks” ieguva Alise Danov-
ska. 

Podniekam Ilmāram Vecelim 
pasniegta kultūras zīme „Latvis-
kais mantojums” par podniecības 
kā tradicionālas amata prasmes 
daudzināšanu. 

Nominācijā „Gada brīvprātīgais 
2017” goda zīmi saņēma  Aļona Pavlovska, kas brīvprātīgi iesaistījās Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbā, 
sniedzot palīdzību pirmsskolas pedagogiem. 

PĀRRUNĀJA PĀRROBEŽU 
SADARBĪBAS PROJEKTU 

ĪSTENOŠANAS GAITU
24. novembrī Molētu pilsētā (Lietuva) norisinājās 37. Eiroreģiona 

„Ezeru zeme” Padomes sēde, kurā piedalījās pārstāvji no Latvijas, Lie-
tuvas un Baltkrievijas. 

Krāslavas novada pašvaldību pārstāvēja domes priekšsēdētāja viet-
nieks Viktors Moisejs, Eiroreģiona Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabul-
niece un projektu vadītāja Laila Vilmane. 

Sēdes gaitā tika apspriesti jautājumi par Eiroreģiona „Ezeru zeme” 
piedalīšanos projektu pieteikumu konkursā Latvijas, Lietuvas un Balt-
krievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību 
instrumenta ietvaros 2014.–2020. gadam.  

Ilze Stabulniece dalījās darba pieredzē un pastāstīja par liela mēroga 
projektiem, ko pašlaik īsteno Eiroreģiona Latvijas birojs. Laila Vilmane 
pievērsa uzmanību sociālajam projektam, kas tiek realizēts sadarbībā ar 
Ziemeļvalstīm. 

Biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme”, kas apvieno Latvijas, Lietuvas 
un Baltkrievijas pašvaldības, tika izveidota 1998. gadā, Krāslavā. Tagad 
Eiroreģionā darbojas 30 dalībnieku – 15 Latvijas pašvaldības, 7 Lietu-
vas pašvaldības un 8 Baltkrievijas administratīvās teritorijas. 

Nākamajā gadā Eiroreģions svinēs savu 20 gadu jubileju. 
Sagatavoja Elvīra Škutāne, 

autores foto

Latvijas Lauku konsultāciju un 
izglītības centra Krāslavas birojs 
organizēja divu dienu arodapmā-
cības lauksaimniekiem –  „Pasā-
kumi augsnes un ūdens resursu 
aizsardzībai no lauksaimniecības 
darbības izraisītā piesārņojuma”.

Mācību programmas ilgums 
bija 16 stundas, kurās lektors Va-
lērijs Kairāns sniedza teorētiskās 
zināšanas par tēmām: lauksaim-
niecības darbības izraisītais pie-
sārņojums, tā ierobežošanas pa-
sākumi; kultūraugu dažādošana, 
zaļās platības, to veidi (buferjos-
las, rugaines, papuves, laukma-
les, daudzgadīgās zāles tīrumos), 
ierīkošana un apsaimniekošana; 
sējumu struktūra, augšņu agroķī-
miskā izpēte, mēslošanas un aiz-
sardzības plānošana. Rezumējot 
visu apgūto, lektora Ivara Kalnīša 
vadībā tika izstrādāts pasākumu 

plāns saimniecībām, kādā veidā 
visefektīvāk nodrošināt konkrē-
tajās saimniecībās vides prasību 
ievērošanu, balstoties uz Ministru 
kabineta noteikumiem un ES re-
gulām.

Otrā mācību diena tika aizvadīta 
lektora Ivara Kalnīša uzraudzībā, 
darbojoties ar praktiskajiem uzde-
vumiem saistībā ar meliorācijas 
sistēmām, to uzbūvi un izbūvi, 
lai lauksaimnieki būtu spējīgi pēc 
meliorācijas karšu plāna atpazīt 
un izprast apzīmējumus, noteikt 
slīpumus un kritumus, drenāžu un 
kolektoru ierīkošanas pamatprin-
cipus.

Viesojoties Krāslavas nova-
da Kalniešu pagasta zemnieku 
saimniecībā „Raudovišķi” pie 
saimnieka Aleksandra Ivanova, 
kur bija iespēja apskatīt drenā-
žu skalošanas agregātu darbībā. 

Demonstrējumu pavadīja intere-
sants stāstījums par saimniecības 
meliorācijas sistēmu uzturēšanu 
un atjaunošanu. Mācību dalībnie-
kiem bija iespēja klātienē skatīt 
drenāžu izteku darbību, kuras tika 
atjaunotas pirms gadiem piecpad-
smit. Aleksandrs Ivanovs atzīst, 
ka veiksmīgas saimniekošanas 
pamatnosacījums ir daudzu dar-
bību kopums, un viens no tiem ir 
meliorācijas sistēmas sakārtošana, 
jo tas ir pamats graudu ražas pie-
augumam katrā apsaimniekotajā 
hektārā.

Noslēgumā mācību dalībnieki 
diskutēja par šī gada sarežģīto se-
zonu un lietavām bagāto rudeni. 
Katrs lauksaimnieks, kurš pieda-
lījās mācībās, saņēma apliecināju-
mu par apgūto.

LLKC Krāslavas konsultāciju 
birojs pateicas Kalniešu pagasta 
zemnieku saimniecības „Raudo-
višķi” saimniekam Aleksandram 
Ivanovam, kurš laipni uzņēma 
mūs un dalījās pieredzē, atklā-
jot meliorācijas sistēmu darbības 
nianses savā saimniecībā.

Mācības norisinājās Lauku at-
tīstības programmas 2014.-2020. 
gadam fi nansējuma ietvaros.

Artūrs Pavļukevičs, 
Krāslavas novada

 lauku attīstības konsultants

KRĀSLAVĀ ZEMNIEKI
 MĀCĪJĀS AIZSARGĀT VIDI  

NOSLĒGUSIES AKCIJA
 „APCEĻOSIM LATVIJAS

 PILIS UN MUIŽAS”
28. oktobrī noslēdzās Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotā akcija 

„Apceļosim Latvijas pilis un muižas”, un 25. novembrī 50 laimīgie ap-
ceļotāji tika aicināti uz noslēguma balli Jaunpils pilī, kur saņēma arī piļu 
un muižu sarūpētās balvas.

Kopumā asociācija saņēma vairāk kā 600 aizpildītas apceļotāju kartes 
un 63 cilvēki bija apceļojuši visas 69 muižas un pilis, kas piedalījās 
akcijā, tajā skaitā - Krāslavas pils kompleksu. Saskaņā ar Krāslavas no-
vada Tūrisma informācijas centra datiem, Krāslavas pils zīmodziņu par 
apmeklējumu saņēmuši 155 apceļotāji. 

Pēc asociācijas viedokļa (www.pilis.lv), akcija, ko ir atbalstījuši 
Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra, 
„VIRŠI-A” un „turismagids.lv”, ir abpusējs ieguvums. Ceļotājiem tā ir 
bijusi iespēja apmeklēt zināmas un iepazīt jaunas un mazāk zināmākas 
muižas, pilis, pavadīt laiku kopā ar draugiem un ģimenes locekļiem, 
iepazīt Latvijas kultūras bagātību un daudzveidību. No muižu un piļu 
puses ieguvums nenoliedzami ir iespēja dalīties ar savu stāstu, tādejādi 
popularizējot savu muižu un pili. Nākamgad akcija plānota Baltijas mē-
rogā, iesaistot pilis un muižas no Igaunijas un Lietuvas.

Apceļotāji Liene un Jānis: „Mēs esam piedzīvojuši neaizmirstami 
skaistu vasaru – pilnu interesantiem stāstiem, esam sajutuši vēstures 
elpu, sagaršojuši piļu un muižu burvību visdažādākajās izpausmēs. 
Liels paldies par satiktajiem cilvēkiem un kopā pavadīto laiku!”

Ceļotājas Dainas Sudrabas atziņas par akciju: „Imanta Ziedoņa teik-
tais: „Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties”, 
manuprāt, noteikti varētu būt viens no akcijas „Apceļosim Latvijas pilis 
un muižas” moto, jo šis projekts pusgada garumā nenoliedzami atklāj ne 
tikai Latvijas kultūrceltņu arhitektūras un kultūrvēsturisko bagātību, bet 
arī Latvijas dabas bagātību un skaistumu,  lieliski norāda uz akcijas no-
zīmību Latvija kultūras mantojuma popularizēšanā un atspoguļošanā.”

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Avoti: www.pilis.lv, Krāslavas TIC
Foto: Ginta Ažuka, Krāslavas muižas apceļotāja no Vidrižiem 

ADVENTA VAINAGĀ –
 PIRMĀ SVECĪTE

Svētdien, 3. decembrī, iededzām pirmo svecīti Ad-
venta vainagā, sākās lielais Ziemassvētku gaidīšanas 
laiks, kas saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pār-
domām. 

Krāslavas Valsts ģimnāzija un Krāslavas poļu pa-
matskola uz pirmās svecītes iedegšanu Adventa vai-
nagā uzaicināja Priedaines katoļu draudzes prāvestu 
Janušu Bulašu, kurš deva savu svētību. Svecīti vai-
nagā iededza skolu direktori.

Ģimnāzijā prāvests atgādināja, ka Dievs ir bezga-
līgs, tāpēc tiem, kuri viņu meklē un gaida, viņš ne-
ļaus just reliģisko garlaicību. 

„Lai šis Adventa laika mums katram kļūst par ga-
rīgās dzīves izaugsmes laiku,” sacīja Janušs Bulašs. 
„Novēlu, lai, iepazīstot dieva žēlsirdību, mēs katrs 
spētu mainīt savu dzīvi un sagaidītu Kristus dzimša-
nas svētkus ar tīru un skaidru sirdi!”

Poļu pamatskolas kolektīvu prāvests uzrunāja poļu 
valodā. Vēršoties pie bērniem, viņš sacīja: „Ikvienam 

ir savs ceļš dzīvē, jūs šo ceļu tikai sākāt. Visa mūsu 
dzīve ir Advents, jo kādreiz mēs satiksimies ar Jēzu 
Kristu mūžībā. Katram ir dvēsele un sirdsapziņa, un 
šajā klusajā laikā ir jāpadomā, ko es daru slikti, ne tā, 
kā vajadzētu? Tiem, kuri ir nonākuši pie pirmās Ko-
mūnijas, ir jāattīrās, izsūdzot grēkus. Ziemassvētkos 
jāapmeklē baznīca, neaizmirstiet to! Novēlu, lai šīs 
četras nedēļas jums paskrien ātri!”

Juris Roga, 
autora foto
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Krāslavas Varavīksnes vidusskolas ve-
cāko klašu audzēkņi, sagaidot Latvijas 
99. dzimšanas dienu, skolas aktu zālē uz-
stājās ar uzveduma „Manas pilsētas jau-
nība” fragmentu, kas stāsta par Krāsla-
vas vēsturi laika posmā no 20. līdz 40. 
gadiem. Mākslinieciskās pašdarbības 
fakultatīva un skolas teātra kolektīva 
vadītājam Andrejam Jakubovskim jau-
tāju, kādi ir tālākie plāni attiecībā uz šo 
uzvedumu?

- Šogad ar vecāko klašu skolēniem nolēmām 
nedaudz citādāk nekā iepriekšējos gados atzīmēt 
valsts svētkus. Tā kā nākamgad būs ne tikai Lat-
vijas simtgade, bet arī mūsu pilsētas 95 gadu ju-
bileja, nolēmām pašķirstīt Krāslavas jaunības lap-
puses un iestudēt izrādi par Krāslavas vēsturi, kas 
aptver laika posmu no 20. līdz 40. gadiem. Tas, ko 
mūsu skolēni parādīja saviem vienaudžiem, sko-
lotājiem un skolas viesiem 17. novembrī, ne tuvu 
nav viss uzvedums, faktiski tika parādīts uzvedu-
ma karkass, kas tiks uzlabots un papildināts.

- Kāpēc izvēlējāties tieši šo laika posmu?
- Tāpēc, ka tas aizsākas ar pilsētas dzimšanas 

dienu. Par mūsu pilsētas sākumposma vēsturi ne 
tikai daudziem vidusskolēniem nav dziļa priekš-
stata, domāju, arī citiem cilvēkiem būtu interesan-
ti kaut ko vairāk uzzināt, tālab kopā ar direktora 
vietnieci audzināšanas darbā Irēnu Gončarovu 
sākām rakstīt scenāriju. Vērsāmies pēc palīdzības 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, kur kā 
vienmēr saņēmām visu, ko lūdzām: informāciju, 
fotogrāfi jas, konsultācijas.

- Kāda būs uzveduma pilnā versija?
- Šobrīd mums ir stāsts par četriem Krāslavas 

mēriem - Luciānu Gžibovski, Moiseju Rabino-
viču, Otto Drustu un Antonu Ruskuli, kas vadīja 
pilsētu līdz 1940. gadam. Tagad strādājam, lai sce-
nāriju paplašinātu, veidotu to sarežģītāku un pilnī-
gāku. Vēl gribam pievienot četrus varoņus, kuru 
likteni cieši saistīti ar Krāslavu. Proti, gribam savā 
uzvedumā pastāstīt par to, kas ir Artūrs Aparnieks, 
par Barkānu ģimenes traģisko likteņi, par mācītāju 
Vitāliju Pašķeviču, kurš traģiski gāja bojā 1941. 
gadā, bet visupirms gribam runāt par viņu ieguldī-
jumu mūsu pilsētas attīstībā. Tagad izvēlamies ce-
turto personu, jo mēģinājumi tiks atjaunoti janvārī 
un mums vēl ir laiks. 

- Kas ir tie, kuri kāpj uz skatuves un ir uzņē-
mušies šo atbildīgo uzdevumu – izstāstīt pilsē-
tas vēsturi? 

- Skolā ir mākslinieciskās pašdarbības fakulta-
tīvs, katrs var izvelēties sev darbības virzienu, un 
kāda daļa izvēlas tieši teātra nodarbības. Pamatā 
izrādē nodarbināti tie, kuri apmeklē māksliniecis-
kās pašdarbības teātra novirzienu. Aktieru kodols 
šajā izrādē ir 10. klases skolēni, kā arī daži no 11. 
un 12. klases. Turpinot darbu pie izrādes, mums 
vajadzēs vairāk dalībnieku, bet tie arī būs 10.-11. 
klašu skolēni. Mēs gribam šo uzvedumu pilnībā 
parādīt Krāslavas 95. gadadienā. Iespējams, ka ar 
šo izrādi piedalīsimies arī skolu teātru festivālā 
Valmierā. Taču prioritāte ir un paliks pilsētas ju-
bileja. Izrādi skatītājiem gribam parādīt 3-4 rei-
zes: pilsētas jubilejā kultūras namā, savas skolas 
vecāko klašu skolēniem, gribam uzaicināt vecāko 
klašu skolēnus no ģimnāzijas un pamatskolas un 
parādīt speciāli viņiem, un tad - pilsētas svētkos. 
Ja kāds nevarēs noskatīties aprīlī, tad varēs vasarā.

- Kas jums palīdz ar horeogrāfi ju, tērpiem un 
citu nepieciešamo atribūtiku?

- Dejas palīdzēja iestudēt skolotāja Nadežda  
Adamoviča, ar kuru ceru arī turpmāk sadarboties. 
Sarežģīts jautājums ir par tērpiem. Dažus kostī-
mus mēģinām sameklēt savā noliktavā, bet tur 
diemžēl pamatā ir tērpi Jaungada pasākumiem. 
Mēģināsim atrast izeju, šobrīd skolēni daudz ko 
sameklēja savās mājās. Izmantojot izdevību, gribu 
pateikt lielu paldies Krāslavas Vēstures un māks-
las muzeja darbiniekiem par palīdzību un atbalstu 
izrādei. Paldies Ivanam Lukšam, kurš atbild par 
apgaismojumu un izrādes apskaņošanu, kas arī ir 
ļoti svarīgi. Ceram, ka mūsu kopīgais darbs sagā-
dās lielu prieku krāslaviešiem un viesiem pilsētas 
95. gadu jubilejā!

- Paldies par interviju! Lai ieceres piepildās!
Juris Roga, 
autora foto

SKOLĒNI GATAVO UZVEDUMU 
KRĀSLAVAS JUBILEJAI

Kopš šī mācību gada sākuma 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamat-
skolā strādā skolotāja Mažena Bernac-
ka-Baseka, kas ir ieradusies Krāslavā 
no Polijas. 

Mažena ir dzimusi Gdaņskā - vietā, 
kur dzīvoja vairākas viņas ģimenes pa-
audzes. Pēc izglītības viņa ir fi loloģe, 
specializācija - poļu un spāņu valoda, 
savā dzimtenē viņa strādājusi vidus-
skolā. 

Mažena ļoti ciena savas tautas sak-
nes un vēsturi, tāpēc viņu vienmēr in-
teresēja migrācijas problēma. Kāpēc 
cilvēki, kuru senči no paaudzes paau-
dzē dzīvoja savā dzimtenē, aizbrauc 
uz citu valsti? Lai vēl dziļāk izpētītu 
nacionālās identitātes jautājumus, Ma-
žena aizgāja strādāt uz muzeju, vēlāk 
tur tika nodibināta biedrība, kas nodar-
bojas ar vēstures, tautas tradīciju, kul-
tūras jautājumiem. Brīvprātīgo mērķis 
bija rosināt cilvēkus saglabāt savas 
saknes, dzīvot un strādāt tur, kur viņi 
ir dzimuši. 

Pēc kāda laika Mažena Bernacka-
Baseka sāka sadarboties ar organizāci-
ju „ORPEG” (Poļu izglītības ārzemēs 
attīstības centrs). Šī institūcija atbal-
sta un veicina poļu valodas apguvi to 
jauniešu vidū, kas dzīvo pastāvīgi vai 
īslaicīgi uzturas ārvalstīs. Neskatoties 
uz to, ka Mažena nerunā krieviski, or-
ganizācijas pārstāvji izvēlējušies viņu 
darbam ārzemēs, nosūtot strādāt uz 
Krāslavu. 

Uzdrīkstēties radikāli mainīt savu 
dzīvi nebija vienkārši. Maženai bija 
jāpārliecina visa viņas ģimene, ka šī 
izvēle ir pareiza. Līdz šim laikam savu 
braucienu uz Krāslavu viņa uzskata par 
eksperimentu. Maženas dzīvesbiedrs 
turpina strādāt Polijā, kur nodarbojas 
ar tiltu projektēšanu, bet Krāslavā viņš 
ierodas, lai veiktu brīvprātīgo darbu – 
mūsu pilsētā viņš māca bērniem aus-
trumu cīņu - aikido. 

Krāslavā kopā ar Maženu dzīvo un 
mācās divas meitas – septītās klases 
skolniece Maija un ceturtās klases 
skolniece Zosja. Meitenes ne tikai ap-
meklē poļu pamatskolu, bet arī iegūst 
izglītību attālināti, izmantojot interne-
tu. 

Dodoties uz Krāslavu, ģimene ne-
plānoja iegūt kādus noteiktus iespai-
dus, viņi brauca ar pārliecību, ka šeit 
obligāti gūs kaut ko noderīgu un re-
dzēs daudz ko interesantu. 

Poļu valodas stundas skolā – tas nav 
vienīgais, ar ko nodarbojas Mažena 
Krāslavā. Lielāko daļu brīvā laika viņa 
velta brīvprātīgo darbībai. Pēc stun-
dām turpina nodarboties ar skolēniem, 
izmantojot dažāda veida apmācības un 
spēles, kas palīdz bērniem gūt zināša-
nas par Poliju un pilnveidot valodas 
prasmes. 

„Es cenšos pozitīvi noskaņot bērnus 
poļu valodas nodarbību laikā. Mēs 
dziedam dziesmas, dejojam, spēlējam 
spēles. Ja bērns aiziet no nodarbības, 

dziedot poļu dziesmu, tas nozīmē, ka 
laiks nav pagājis veltīgi,” pastāstīja 
Mažena. 

Līdztekus darbam ar bērniem Ma-
žena vada poļu valodas kursus pieau-
gušajiem. Viņa uzsvēra, ka strādāt ar 
pieaugušajiem ir daudz vieglāk – viņi 
apzināti nāk uz nodarbībām, uzma-
nīgi uztver katru skolotājas vārdu un 
godprātīgi izpilda visus uzdevumus. 
Mācot krāslaviešus, viešņa no Polijas 
skaidro ne tikai gramatiku, bet arī ie-
pazīstina kursantus ar poļu tradīcijām, 
stāsta par Poliju un tās iedzīvotājiem. 

Kopš nesena laika Mažena sāka 
strādāt ar Senioru skolas dalībniekiem. 
Atskaites par savu brīvprātīgo darbu 
skolotāja regulāri publicē sociālajā tīk-
lā „facebook”. Un šis darbs jau vaina-
gojies ar panākumiem. Ar viņu sazinā-
jās kādas skolas direktors, kas atrodas 
netālu no Varšavas, un uzrakstīja, ka 
ir pārsteigts par šo darbu, tāpēc viņa 
skola ir gatava sadarboties ar skolu 
Krāslavā. 

Brīvprātīgo darbā Maženai palīdz 
viņas meitas. Maija, sazinoties ar kla-
sesbiedriem angļu valodā, māca vi-
ņiem arī poļu valodu. 

Mažena atzīst: „Kā mammai man ir 
ļoti patīkami, ka mani bērni iegūs pie-
redzi, kas saistīta ar dažādām valodām. 
Meitas zina poļu, angļu, spāņu valodu, 
tagad viņas varēs atklāt sev arī krievu 
un latviešu valodu. Turklāt šeit viņām 
ir iespēja iepazīt jaunu kultūru, attīstīt 
prasmi pieņemt kaut ko neparastu, ci-
tādāku. Mēs taču nevaram būt šeit tādi 
paši poļi kā, piemēram, mājās, Polijā. 
Šeit sākām apzināties, kas esam mēs 
un kas ir cilvēki, kuri ir mums apkārt.” 

Dzīvodamas Krāslavā jau trīs mē-
nešus, Mažena un viņas meitas cenšas 
uzzināt vairāk par krāslaviešiem, mē-
ģina sarunāties uz ielas un veikalos. 
Viņas ir pārliecinātas - ja divi cilvēki 
vēlas kontaktēties, bet nezina valodu, 
viņi vienalga sapratīs viens otru, ja 
vien ir tāda vēlēšanās. 

Viesi no Polijas jau ievēroja Krāsla-
vas dabas skaistumu. Milzīgu iespaidu 
uz viņiem atstāja koka mājas ar deko-
ratīviem kokgriezumiem un skaistām 
durvīm. Kad atbrauc Maženas vīrs, 
ģimene dodas kādā ceļojumā, viņi jau 
apmeklēja Ludzu, Aglonu, Kaplavu. 

Maženu ļoti ieinteresēja un aizrāva 
latviešu tautas zīmes, ar tām viņu ie-
pazīstināja viena no kolēģiem. Mažena 
uzzināja, ka katra zīme kaut ko simbo-
lizē, un cilvēki, izmantojot dažādus 
ornamentus apģērbā vai rotaslietās, tā-
dējādi atspoguļo savu pasaules uztveri. 

„Mums šķiet neparasti, ka šeit, vienā 
mazā pilsētā, iedzīvotāji runā vairākās 
valodās, kas nebūt nav līdzīgas,” brī-
nās Mažena. „Mēs šķērsojām Polijas 
robežu, atbraucām uz Latviju un sati-
kām šeit cilvēkus, kas nezina poļu va-
lodu, bet ar lepnumu saka: „Es esmu 
polis!” Un tas ir ļoti aizkustinoši.”

Elvīra Škutāne, autores foto

BRAUCIENS UZ KRĀSLAVU
 KĀ EKSPERIMENTS

Krāslavas Vēstures un māks-
las muzejā svinīgi atklātas divas 
izstādes - Paula Stradiņa Medicī-
nas vēstures muzeja un Latvijas 
Sarkanā Krusta ceļojošā izstāde 
„Latvijas Sarkanais Krusts”un 
Paula Stradiņa Medicīnas vēs-
tures muzeja sagatavotā izstāde 
„Latviešu mediķi 1. pasaules 
karā un brīvības cīņās”. Pasāku-
mu ar notikumam pieskaņotām 
dziesmām bagātināja Krāslavas 
Kultūras nama sieviešu vokā-
lais ansamblis „Noktirne” Ritas 
Andrejevas vadībā. 

Klātesošos uzrunāja divi tāli 
ciemiņi no Rīgas. Latvijas Sar-
kanā Krusta (LSK) ģenerālsek-
retārs Uldis Līkops atgādināja, 
ka LSK dibināts 1918. gada 20. 
novembrī un nākamgad svinēs 
savu simtgadi. Ceļojošā izstā-
de jau pabijusi kādās 25 vietās 
Latvijā, tā būs arī skatāma Val-
kā, Ogrē un Cēsīs. Nākamgad 

atgriezīsies Rīgā, Medi-
cīnas muzejā, kur tiks at-
klāta simtgades izstāde, 
kas tiks papildināta ar 
jaunieguvumiem. Uldis 
Līkops īsi pastāstīja par 
LSK vēsturi un uzsvēra, 
ka organizācija neradās 
tukšā vietā. Latvijas Sar-
kanais Krusts dzīvoja un 
auga kopā ar Latvijas 
valsti, tās iedzīvotājiem, 
un pārdzīvoja visas pār-
maiņas. 

Otrs ciemiņš, Paula Stradiņa 
Medicīnas vēstures muzeja Me-
dicīnas vēstures izpētes un eks-
pozīciju darba nodaļas vadītājs 
Mārtiņš Vesperis, norādīja, ka 
šīs izstādes ir neatkarīgas, tajā 
pašā laikā abas ir cieši saistītas, 
jo Krievijas Sarkanais Krusts 
aktīvi darbojās 1. pasaules kara 
notikumu iespaidā. Pašos pirm-
sākumos, 1918. un 1919. g ados, 

Latvijas Sarkanais Krusts rūpē-
jās par karā ievainotajiem, tikai 
vēlāk tas pievērsās civiliedzī-
votājiem un viņu problēmām. 
Viesis īsi pastāstīja par izstāžu 
unikālākajiem eksemplāriem. 
Interesenti varēja uzdot jautāju-
mus abiem ciemiņiem personīgi 
un saņemt atbildes.

Juris Roga, 
autora foto

STEIDZIET APMEKLĒT KRĀSLAVĀ NEBIJUŠAS IZSTĀDES
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Šogad Krāslavai bija ražīgs gads – uzbūvē-

ta jauna sporta zāle Krāslavas pamatskolā, nu 
jau vairākus mēnešus sekmīgi darbojas jaunais 
peldbaseins, veikti ceļu un ielu remonti visa 
novada teritorijā. Uzsākts darbs pie vairākiem 
lieliem uzņēmējdarbības atbalsta projektiem.

Pasākumu atklāja Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš vispirms 
pauda gandarījumu, ka pasākums ir labi ap-
meklēts, kā arī priecājās par jaunatni, kuru uz-
ņēmējdarbībā iedvesmo pieredzējušie kolēģi: 
„Ir patīkami šodien šeit redzēt daudz cilvēku. 
Mums ir bijušas veiksmes un mazākas veik-
smes, bet katrā ziņā starp jums parādās jaunas sejas, tas ir 
mūsu veiksmes stāsts, par ko liels paldies vecākiem cilvē-
kiem, kuri ar savu labo paraugu iedvesmo jaunatni. Šodien 
daudz tiek mācīti darba ņēmēji, nevis devēji, bet kopīgām 
pūlēm viss mainās. Strādājam cieši kopā ar Rīgas Valsts 
tehnikumu, tur ir jauni un interesanti piedāvājumi, kuri jau 
ieinteresējuši lauksaimniekus. Novēlu, lai vienmēr šī zāle ir 
pilna, lai jums pietiktu savas veselības, savas naudas, dzī-
vesprieka un izturības, lai to cilvēku, kuri ir uzticami, jūsu 
komandā būtu arvien vairāk, lai mums kopā viss izdodas!”

2017. gadā uzņēmumi aktīvi un cītīgi strādāja, veica iegul-
dījumus uzņēmuma attīstība, ceļot darba ražīgumu:

1. Par ieguldījumu veikšanu uzņēmuma attīstībā sumināja 
SIA „Varpa” valdes priekšsēdētāju Edvardu Baranovski. Šis 
uzņēmums ir lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs 
pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu apmēra 2016. 
gadā un 2017. gada astoņos mēnešos, kā arī lielākais darba 
devējs 2016. gadā. „Varpa” nodarbina 98 cilvēkus, uzņēmu-
mam kā vienam no pirmajiem reģionā ir piešķirts Latgales 
Speciālās ekonomikas zonas komersanta statuss, kas ļauj 
tam saņemt nekustamā īpašuma un uzņēmuma ienākuma 
nodokļa atlaides.

2. Pašvaldība izteica pateicību AS „Krāslavas piens” uz-
ņēmuma valdes priekšsēdētājam Aleksejam Krivenko, kā 
lielākajam Krāslavas novada nodokļu maksātājam pēc ko-
pējo nodokļu ieņēmumu apmēra 2016. gadā un 2017. gada 
astoņos mēnešos. 2016. gadā uzņēmumam bija lielākais 
apgrozījuma apmērs - 11 miljoni eiro. 2017. gadā nodokļu 
ieņēmumi astoņos mēnešos ir gandrīz 1,8 miljoni eiro.

3. Par ieguldījumu veikšanu uzņēmuma attīstībā un dar-
ba vietu radīšanu pašvaldība pateicās SIA „IV Plus” valdes 

loceklei Irēnai Voicehovičai. Uzņēmums veica ieguldījumus 
jaunu pamatlīdzekļu iegādei. Kā vienam no pirmajiem uzņē-
mumiem reģionā tam ir piešķirts Latgales SEZ komersanta 
statuss. Šogad pašvaldība izvirzīja uzņēmumu Latgales re-
ģiona gada balvai nominācijā „Sociāli atbildīgs uzņēmums”, 
kas tika piešķirta. Gada laikā tika radītas sešas jaunas darba 
vietas.

4. Par jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu sumināja 

IK „Brāļi Vanagi” īpašnieku Āri Vanagu, kurš, sadarbojoties 
ar brāli Normundu, LEADER projekta ietvaros iegādājās 
galdniecības iekārtu komplektu pilna mēbeļu ražošanas cik-
la nodrošināšanai individuālajiem pasūtījumiem no masīv-
koka, saplākšņa, kā arī sniedz pakalpojumus seno mēbeļu 
restaurācijā.

5. Par jaunu pakalpojumu radīšanu uzņēmuma attīstībai un 

ilgtspējai pasākumā izteica pateicību SIA „Stivuls” valdes 
loceklim Uldim Stivriņam, kurš LEADER projekta ietvaros 
iegādājās jaunas iekārtas, attīstot un paplašinot autoservisa 
piedāvāto pakalpojumu klāstu.

6. Par pakalpojuma pilnveidošanu pateicās SIA „Drošība 
K” valdes loceklim Mečislavam Moisejam, kurš LEADER 
projekta ietvaros iegādājās iekārtas un aprīkojumu, kas ļauj 
sertifi cēt ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu Krāslavā.

7. Par jaunu darba vietu radīšanu un vides sakārtošanu su-
mināja SIA „Vega P” valdes priekšsēdētāju Viktoru Solov-
jovu. 2016. gada nogalē atvērtajā degvielas uzpildes stacijā 
„Circle K” Krāslavā ir nodarbināti septiņi cilvēki.

8. Par jaunu darba vietu radīšanu sacīja paldies IK 
„SLAV” īpašniekam Vjačeslavam Volkovam. Pagājušogad 
IK „SLAV” atvērtajā suši bārā „Tokyo Town” strādā pieci 
darbinieki.

9. Par jaunu darba vietu radīšanu pašvaldība pateicās SIA 
„RH Būve” valdes loceklim Ruslanam Homutiņinam, kura 
uzņēmums šobrīd nodarbina 30 darbiniekus, kas ir par trīs 
vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Par ieguldīto darbu tūrismā un kulinārajā mantojumā 
2017. gadā:

1. Par lielāko apkalpoto apmeklētāju skaitu Krāslavas 
novadā 2017. gadā un par apkārtnes sakārtošanu sumināja 
Annu un Artūru Ļaksas (atpūtas komplekss „Lejasmalas”). 
2017. gadā atpūtas kompleksā tika apkalpoti aptuveni četri 
tūkstoši apmeklētāju. Atpūtas komplekss ieguva balvu arī 
konkursā „Latgales tūrisma gada balva 2017” nominācijā 
„Labākā tūristu mītne laukos 2017”.

2. Par lielāko apkalpoto tūristu skaitu brīvdienu mājās 
Krāslavas novadā 2017. gadā un par atbalstu kulinārā man-
tojuma popularizēšanā sumināja zemnieku saimniecības 
„Klajumi” īpašnieci Ilzi Stabulnieci. 2017. gadā brīvdienu 
mājā tika apkalpoti trīs tūkstoši apmeklētāju. „Klajumos” 
katru gadu notiek pasākums visai ģimenei „Kumeļu rotaļas”. 
Šajā gadā Ilze Stabulniece ir ieguvusi LTV1 kulinārā šova 
„Īstās latvju saimnieces” uzvarētājas titulu.

3. Pasākumā sacīja paldies par jaunajām naktsmītnēm, ku-
ras šogad atvēra savas durvis viesiem un tūristiem Krāslavā 
un Krāslavas novadā, tās ir:

- Brīvdienu māja „Aimasas” Kombuļu pagastā;
- Hostelis „Krāslava” Krāslavā;
- Lauku māja „Forest B&B” Krāslavā;
- Viesu māja „Tūjas” Ūdrīšu pagastā;
- Viesu māja „Pūce” Krāslavā.
4. Par jaunu Krāslavas novada tūrisma produkta izveidi 

pašvaldība pateicās Olgai Gribulei. Visiem interesentiem ir 
iespēja apmeklēt Porcelānu leļļu izstādi, kas ir apskatāma 
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrā. Kolekcijā ir 
aptuveni 700 porcelānu leļļu, katra ar savu īpašu stāstu.

5. Par Latgales kulinārā mantojuma un tradīciju saglabāša-
nu un Krāslavas novada produkcijas popularizēšanu izteica 
pateicību biedrības „Latgales kulinārā mantojuma centrs” 
valdes priekšsēdētājai Tatjanai Kozačukai. Latgales kulinārā 
mantojuma centrs aktīvi strādā un atbalsta tūrisma un ku-
linārā mantojuma uzņēmējus, popularizē mūsu novada un 
Latgales kulināro mantojumu.

6. Par ieguldījumu mājražotāju tirdziņa izveidē pašvaldība 
pateicās Lonijai Jakovelei. Jau gadu cilvēki tirdziņā Baznī-
cas ielā 1 „Jāņupīte” var iegādāties kvalitatīvu Krāslavas no-
vada mājražotāju produkciju: Aināra Dzalba kūpinātas zivis, 
Dinas un Māra Skudru gaļu, Lonijas Jakoveles konditorejas 
izstrādājumus, Sergeja Zakrevska maizi, linsēklu eļļu un 
kaņepju sviestu, ZS „Brieži” medu, ZS „Bagātības” piena 
produktus un Dominikas Podjavas sveces.

2017. gadā uzņēmēji ne tikai veica investīcijas savā uzņē-
mumā, bet arī aktīvi sadarbojās ar Krāslavas novada pašval-
dību gan pilsētvides sakārtošanā, gan projektu un pasākumu 
realizēšanā:

1. Par aktīvu sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldību 
sumināja Nikolaju Turutu (SIA „Krāslavas avots”), kurš 
vienmēr atbalsta pasākumus, gan sniedzot fi nansiālo atbal-
stu, gan vadot ekskursijas pa savu uzņēmumu.

2. Par ilgtermiņa ieguldījumu pilsētvides sakārtošanā pa-
teicību saņēma IK „Ziedu dzirnavnieks” īpašniece Natālija 
Narķelūne, kuras teritorija pie ziedu veikala Baznīcas ielā 
11A vienmēr ir sakopta un labiekārtota. Gan krāslavieši, gan 

tūristi to labprāt apmeklē un tur fotografējas.
3. Par atbalstu labdarības projekta reali-

zēšanā sumināja SIA „Latgran” ražošanas 
direktoru Mārtiņu Zvejnieku. Pateicoties Lat-
vijā atbalstītai labdarības programmai, bied-
rība „Pīlādzītis klubs” realizēja AS „Graanul 
Invest” (Krāslavas SIA „Latgran” ražotnes 
īpašnieks) fi nansētu projektu jaunu atribūtu 
iegādei bērnu pastaigu laukumos bērnudār-
zam „Pīlādzītis” Krāslavā.

4. Par komandas saliedētību Krāslavas no-
vada domes organizētajos pasākumos pašval-
dība pateicās „Autoskolai Nr.1”. Uzņēmums 

aktīvi darbojas sociālajos tīklos, tā pasniedzēji piedalās kā 
komanda pilsētas svētkos rīkotajos velobraucienos. Muze-
ju naktī apmeklētājiem „Autoskola Nr.1” piedāvāja apskatīt 
savu automašīnu numuru retro kolekciju. 

5. Tika pateikts paldies jaunajiem uzņēmējiem, kuri šogad 
uzdrīkstējās mūsu novadā uzsākt uzņēmējdarbību. Krāslavas 
novada dome jau sesto gadu rīko projektu konkursu „Jau-
niešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Krāslavas novadā”. Šo gadu laikā savas biznesa 
idejas ir realizējuši 22 jaunieši. Šogad pašvaldības atbalstu 
saņēma:

- Āris Buko, kas uz-
sāka darbu biškopībā;

- Arnis Dorofejevs 
no nākamā gada sāks 
piedāvāt svaigpiena 
un biezpiena sierus;

- Alvis Slesars 
sniedz metināšanas 
pakalpojumus;

- Oļģerts Fjodorovs 
sniedz jaunu pakalpo-
jumu industriālo un 
lauksaimniecības teri-
toriju Aero fi lmēšanā 
ar dronu;

- Edvīns Stepiņš pārbūvēja piekabi par mājas ziedu vei-
kalu.

6. Šogad Krāslavā ir pieejams jauns skaistumkopšanas pa-
kalpojums – tā ir masāžas studija „Figure Line”. Pasākumā 
paldies pateica masāžas studijas „Figure Line” īpašniecei 
Nadeždai Ancānei.

7. Uzņēmuma „MotorSpa” īpašniekam Vadimam Skerškā-
nam paldies pateica par uzņēmuma teritorijas apzaļumošanu, 
realizējot projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi”.

8. Šogad Krāslavā savu pakalpojumu piedāvā pašapkal-
pošanās automazgātava SIA „Pitstop Pluss”, kuras valdes 
locekli Dmitriju Kustovu sumināja pasākumā.

9. Par veiksmīgu sadarbību ar pašvaldību profesionālās iz-
glītības jomā un darba tirgum aktuālo mācību programmu ie-
viešanu pasākumā sumināja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” 
direktori Dagniju Vanagu.

Krāslavas teritoriālai struktūrvienībai ir atjaunota nozī-
mīga mācību ēka Artilērijas ielā 4, jauniešiem radīta iespēja 
apgūt darbā vidē balstītas mācības. Notiek sadarbība vairā-

kos projektos. Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā 
struktūrvienība piedāvā jauniešiem iegūt profesionālo vidējo 
izglītību trijās jomās – auto virsbūvju remontatslēdznieks, 
tērpu stila speciālists un mēbeļu galdnieks. Šogad profesio-
nālo izglītību iegūst jau 130 jaunieši. Viņu kopējais darbs - 
modes skate – tovakar tika nodots uzņēmēju vērtējumam un 
izpelnījās skaļus aplausus.

Sagatavoja publicēšanai Juris Roga
Elvīras Škutānes foto

SVARĪGS KATRS UZŅĒMĒJS
Viens no gada spilgtākajiem pasākumiem - „Krāslavas novada uzņē-

mējs 2017” - tiek rīkots, lai godinātu mūsu novada uzņēmējus, veicinātu 
sadarbību, iepazīstinātu ar jaunām darbības nozarēm un jauniešiem, 
kuri veiksmīgi ir uzsākuši un attīstījuši savas biznesa idejas. Pašvaldībai 
ir svarīgs katrs uzņēmējs, ko simboliski apliecināja vimpelis „Krāslavas 
novada uzņēmējs”, kuru domes amatpersona pasniedza katram, kurš 
ienāca kultūras nama zālē. Savukārt pasākumā tika īpaši sumināti tie, 
kuri šogad spēja padarīt vairāk, labāk un bija veiksmīgāki.
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24. novembrī uz savu gadskārtējo balli Krāslavas Kultū-
ras namā pulcējās novada lauksaimnieki un viņu sadarbī-
bas partneri. Ienākot foajē, varēja papriecāties par mednie-
kiem – medību trofejas rotāja sienas, bet pie klāta galda jau 
drūzmējās pirmie apmeklētāji, kuri nobaudīja medījumu 
virtuvi. Šis cienasts vienlaikus bija atgādinājums tam, ka 
medības gājušos roku rokā ar lauku cilvēku no senseniem 
laikiem līdz pat mūsdienām, kā arī tam, ka dabā viss ir sa-
svstarpēji saistīts.

Pamazām lielā zāle piepildījās ar cilvēkiem, un Krāsla-
vas novada lauku attīstības konsultante Viktorija Lene aici-
nāja novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku atklāt 
pasākumu.

Uzrunājot klātesošos, Gunārs Upenieks bija nopietns, 
uzsverot, ka šīs sezonas laika apstākļi ir ja ne mācība, tad 
noteikti viela pārdomām, ka varbūt vajag kaut ko mainīt 
saimniekošanā. Un, tiekoties ar zemniekiem, var secināt, 
ka tā jau tiešām notiek. Zemnieki saprot, ka gan plūdi, gan 
sarežģīti laika apstākļi ir gaidāmi arī turpmāk.

„Man pašam nācās strādāt pie kompensāciju jautājuma,” 
turpināja G. Upenieks. „Protams, neviens nebija gaidījis 
tādus plūdus. Esmu pozitīvi izbrīnīts - ministrijā paveikts 
milzīgs darbs. Gan Ministru prezidenta, gan zemkopības 
ministra attieksme pret zemniekiem bija pozitīva. Jānis 
Dūklavs ir jūsu ministrs! Bija doma vismaz kaut ko kom-
pensēt, bet izdevās pat labāk, nekā cerēts. 

Man ir prieks, ka Rīgas Valsts tehnikums šodien ir kopā 
ar mums, un jūs esat pirmie, kuri uzzinās jaunāko informā-
ciju par pieaugušo apmācību. Tehnikumam vajadzīgs jūsu 
atbalsts un ieteikumi, varbūt vajag kaut ko darīt citādāk, bet 
jādara noteikti.

Nesen nosvinējām Latvijas dzimšanas dienu. Īpaši pa-
tīkami, ka starp balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 
2017” saņēmējiem ir lauksaimnieki. Šīs zemes patriotisms 
nāk no jums, no cilvēkiem, kuri ikdienā kopj savus laukus, 
kuri ir pie zemes kopā ar citiem. Novēlu, lai jūs neaizmirstu 
šo zemi, kas ne tikai baro, bet arī veido mūs, kas mūs rada, 

kas mums dod. Lai visiem veselība, labs prāts, lai nākamais 
gads labāks nekā šis!”

Novada domes priekšsēdētājs zemnieku vārdā pasniedza 
ziedus Viktorijai Lenei, kurai vienmēr var uzticēties un būt 
pārliecinātiem, ka visu izdarīs un palīdzēs. Turpinājumā 
zemniekus uzrunāja un savu svētību deva katoļu baznī-
cas prāvests Eduards Voroņeckis un pareizticīgo baznīcas 
priesteris tēvs Aleksandrs.

Ar īsu koncertprogrammu zemniekus izklaidēja Krāsla-
vas pamatskolas dejotāji (deju kolektīva vadītāja Inta Bei-

kule).

Apsveikumu daļā zemnieki un nozaru speciālisti saņēma 
Atzinības rakstus dažādās nominācijās. Starp viņiem gan 
tie, kuri palika uzticīgi saviem profesijai arī pēc padom-
ju kolektīvās saimniekošanas sistēmas sabrukuma, nokār-
toja sertifi kāciju 
un turpināja savu 
praksi, gan tie, 
kuri ne tikai ražo 
lauksaimniecisko 
produkciju, bet 
arī atrod laiku un 
spēkus lauku vi-
des labiekārtoša-
nai, gan tie, kuri 
atgriezušies savās 
dzimtajās mājās un sākuši saimniekot. Apbalvoto saraksts 
apskatāms šeit.

Pasākuma gaitā tika nolasīts Zemkopības ministra Jāņa 
Dūklava apsveikums mūsu novada lauksaimniekiem.

Par sadarbību zemniekiem pateicās pasākuma sponsori, 
kuri arī sniedza īsu ieskatu sava uzņēmuma piedāvājumā, 
kas varēja ieinteresēt kādu no pasākuma dalībniekiem.

Juris Roga,
autora foto

BALLĒ SUMINA ZEMKOPJUS UN LOPKOPJUS

Rīgas Valsts tehnikums (RVT) sadarbībā 
ar Krāslavas novada domi un ar ES projek-
tu atbalstu no nākamā gada janvāra dod 
iespēju mācīties strādājošiem pieauguša-
jiem cilvēkiem. Mācības noritēs Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienības telpās.

Provizoriski mācības notiks laika posmā no jan-
vāra vidus līdz aprīļa vidum, astoņas sestdienas pēc 
kārtas no plkst. 9.00 līdz 17.00. Tiks komplektētas 
nelielas grupas līdz 12 cilvēku, ja būs nepieciešams, 
tiks organizētas paralēlas grupas. 

Lai kursiem pieteikušos cilvēkus motivētu apmek-
lēt nodarbības, kursantiem ir paredzēts līdzmaksā-
jums 10% apmērā, kas naudas izteiksmē ir aptuveni 
36 eiro par vienu no 80 stundu kursiem. Var apmeklēt 
arī vairākus kursus. Galvenais akcents mācībās tiks 
likts uz praktiskām nodarbībām.” 

Piedāvātās mācību programmas 
Metināšanas pamati (80 stundas):
• MIG (Lokmetināšana ar mehanizēto iekārtu iner-

tās gāzes vidē (kas dēvēts par „pusautomātu”);
• TiG (Lokmetināšana ar volframa elektrodu iner-

tās gāzes (argons, hēlijs, to maisījumi) vidē);
• MMA (Metināšanas procesā tiek izmantots kūsto-

šais elektrods ar dažādu pārklājumu veidiem. MMA 
metināšanas veidu pielieto remontdarbos, montāžas 
darbos, celtniecībā un lauksaimniecībā).

Šūšanas un konstruēšanas pamati (80 stundas): 
• apģērbu izgatavošanas tehnoloģija;
• apģērbu konstruēšanas un modelēšanas pamati.
Ventilācijas iekārtu montāžas pamati (80 stun-

das):
• iemaņas ventilāciju sistēmu montāžā; 
• ventilācijas elementu iedalījums;
• gaisa apstrādes agregātu uzstādīšana. 
Mazās un vidējās klases universālā zāģa, krūm-

grieža un zāles pļāvēja operators mājsaimniecībā 
(80 stundas).

KRĀSLAVĀ BŪS
 PIEAUGUŠO
 IZGLĪTĪBAS 

IESPĒJAS

25.novembrī Jelgavā notika nacionālais debašu turnīrs. Tajā 
piedalījās 20 komandas no visiem Latvijas reģioniem. Jaunieši 
debatēja par to, vai Latvijas sabiedrībā ir pieprasījums pēc kva-
litatīva mediju satura. Ģimnāzijas komanda, kuras sastāvā bija 
Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš un Sintija Skerškāne uzvarē-
ja trīs turnīra kārtās, pusfi nālā pārspēja Cēsu Valsts ģimnāzijas 
komandu, bet fi nālā bija labāki par Jelgavas Valsts ģimnāziju.

Debates iemāca tās kompetences, par kuru ieviešanu šodien 
spriež izglītības eksperti, - spēja radoši domāt, analizēt informā-
ciju, sintezēt jaunu saturu, balstoties uz atlasīto materiālu. Arī 
debašu tēma bija  svarīga, jo viena no mūsdienu kompetencēm, 
kas jāapgūst skolā, ir medijpratība - prast atlasīt informāciju un 
saprast, kas ir kvalitatīvs medijs.

                                                                Viktorija Nalivaiko,
  Krāslavas Valsts ģimnāzijas  skolotāja, 

debašu trenere

izglītībaĢIMNĀZIJAS DEBATĒTĀJI
 LABĀKIE VALSTĪ

No 6. līdz 10. novembrim Krāslavas gr. 
Plāteru v.n Poļu pamatskolas skolēni vie-
sojās Polijas Republikā (Redas pilsētā) un 
tikās ar pamatskolas audzēkņiem. Mācību 
vizītē piedalījās Amanda Bidzāne, Larisa 
Plutjakova, Samanta Sergejenko, Santa 
Leitāne, Dominika Kalpiša, Lāsma Ko-
nošonoka, Tatjana Guževa, Lilita Garba-
ceviča un Santa Šustova. 

Sadarbība starp mūsu skolām tika nodi-
bināta, pateicoties tam, ka abu skolu direk-
tores - Česlava Kozlovska (Krāslava) un 
Dominika Kovališina (Reda) – noslēdza 
vienošanos. Brauciens uz Poliju notika, 
pateicoties Polijas Republikas Senāta un 
fonda „Poļu izglītība ārzemēs” fi nansiāla-
jām atbalstam, kā arī Redas pilsētas ģime-
nēm, kas uzņēma skolēnus no Krāslavas.

Brauciena laikā mēs apmeklējām Gdiņu 
(zinātnes centru „Eksperiments”, Gdiņas 
akvāriju, akvaparku, kas savienots ar oke-
anāriju, un vairākas atrakcijas bērniem, 
kuģi – muzeju „Błyskawica „ZIBENS” ”, 
tas ir vecākais 2. Pasaules kara kuģis, kas 

saglabājies līdz mūsdienām, un vienīgais 
kuģis, kas apbalvots ar ordeni Virtuti Mi-
litari), bet Gdaņskā apskatījām Otrā pa-
saules kara muzeju, kā arī iepazināmies 
ar Gdaņskas centru un vecpilsētu.

Sagaidot Polijas Republikas 99. Neatka-
rības gadadienu, mūsu skolas vokālais an-
samblis „KROPEĻKI” un vadītāji Ludmi-
la un Sergejs Artemenkovi piedalījās divos 

koncertos – Redas pilsētas iedzīvotājiem 
un pamatskolas skolēniem. Meitenes pre-
zentēja poļu un latviešu tautasdziesmas.

Noguruši, bet burvīgo iespaidu pilni, 
ieguvuši jaunus draugus, mēs veiksmīgi 
esam atgriezušies mājās!

Joanna Šostak,
 Krāslavas gr.Plāteru 

v.n Poļu pamatskolas skolotāja  

LATVIJAS UN POLIJAS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROGRAMMA
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„GARDĒŽU KLASES” MEISTARKLASE

Apgūstot jaunas zināšanas jautājumos, kas saistīti ar veselīgu uzturu, 
skolu konkursa „Gardēžu klase” pusfi nāla ietvaros šoruden savas pras-
mes pavārmākslā pārbaudījuši 725 skolēni no 38 Latvijas skolām. Da-
lību konkursa nākamajā kārtā – fi nāla meistarklasēs – turpina 20 pras-
mīgākās klases, to vidu arī Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni.

Pienāca ilgi gaidīta diena – „Gardēžu klases” meistarklase. Tā notika 
21. novembrī Krāslavas pamatskolas mājturības kabinetā. Mūs apcie-
moja „Gardēžu klases” žūrija - Mārtiņš Sirmais, Liene Zemīte un Inga 
Pūce. Pēc tam Inga Pūce pastāstīja skolēniem, ka pilnvērtīgs un saba-
lansēts uzturs ir viens no būtiskākajiem stipras veselības un lieliskas 
pašsajūtas priekšnoteikumiem. Viņa aktualizēja, ka īpaši svarīgs tas ir 
dzīves periodā, kad organisms strauji aug un attīstās.

Pēc pirmās aktivitātes sākās pats interesantākais – ēdienu praktiskā 
pagatavošana, ko skolēni veica divās grupās. Pirmā grupa Mārtiņa Sir-
mā vadībā gatavoja vistu ar dārzeņiem un ar sēnēm, bet otrā grupa ar 
Lieni Zemīti - desertu ar augļiem - tiramisu. Tas bija aizraujoši! Vēlāk 
visi kopā nobaudīja pagatavoto, un pavāri pastāstīja par savu profesijas 
izvēli un darba specifi ku.

Tagad būs jāsagaida, kad žūrija novērtēs skolēnu meistarību, centību 
un zināšanas uztura jomā. Divas labākās no 20 fi nālā iekļuvušajām ko-
mandām tiks superfi nālā. 

Jeļena Japiņa,  5.a klases audzinātāja 

Tieši šāds aicinājums nedēļas laikā mudināja 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas audzēkņus un skolotājus 
22. novembri izplānot tā, lai vakarā ar labu noskaņo-
jumu un azarta pilni varētu ierasties skolā uz skolēnu 
pašpārvaldes rīkoto spēļu vakaru.   

Un tas izdevās! Līdz pat plkst.20.00 skolas tel-
pās darbojās tie, kas atnāca draudzīgā kompāni-
jā lietderīgi un varbūt vēl neierasti pavadīt laiku. 
Skolēni pārbaudīja savas koncentrēšanās spējas, „iz-
kustināja” savus prātus un kārtējo reizi pierādīja, ka 
viņi ir visatjautīgākie un visjaukākie. Spēlējot tādas 
spēles kā „UNO”, „21”, pingpongs, „Pingvīns”, po-
keris, „Jūras kauja”, „BINGO”, dambrete un šahs, kā 

arī risinot dažādas matemātiskas spēles - „Pentami-
no”, „Mezglu raisīšana” un daudzas citas, kurām pat 
nosaukumus izdomāt nevarēja, - dalībnieki krāja sev 
punktus, ko vēlāk samainīja „kasē” pret žetoniem, 
lai, tos sakrājot vairumā, samainītu pret saldajām 
balvām. 

Vakara noslēgumā balvu ieguvējiem un visiem 
dalībniekiem sanāca jauka un interesanta fotosesija, 
skolēni dalījās savos iespaidos un dāvināja pozitīvas 
emocijas un laimīgus smaidus viens otram.

Paldies visiem, kas atbalstīja mūsu ideju! Paldies 
ģimnāzijas administrācijai par sagādātajiem pārstei-
gumiem skolēniem!

Alise Samsonoviča, 
skolēnu parlamenta prezidente

„NĀC SPĒLĒT!”

„KULTŪRAS KANONA VĒSTIS
 LATVIJAS NĀKOŠAJĀ SIMTGADĒ”  

Šogad jau sesto reizi notika Kultūras kanona konkurss, 
un visus šos sešus gadus Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolēni to atbalsta. Pirmais posms notika Rēzeknē, Lat-
gales vēstniecībā „GORS”. Šoreiz ģimnāzijas komandu 
pārstāvēja Sintija Skerškāne, Laura Dzalbe un Pauls Nar-
tišs kopā ar skolotāju Ingu Skerškāni.

Katru reizi skolēniem ir dots kāds konkrēts uzdevums, 
kas jāsagatavo līdz novembra sākumam, un tad noteik-
tajā dienā jābrauc uz Latgales sirdi prezentēt veikto. Šī 
gada tēma bija „Kultūras kanona vēstis Latvijas nākošajā 
simtgadē”. Skolēniem bija jāizvēlas kāda Kultūras kano-
na mājaslapā esošā vērtība, tā padziļināti jāizpēta, jāizdo-
mā un jāizveido mājaslapas saturs ar šo vērtību. 

Mums nebija ilgi jāspriež par to, kādu vērtību izcelt 
Latvijas simtgadē. Tā kā visi komandas dalībnieki ir bi-
juši un vēl līdz šim ir saistīti ar tādu latviešiem grandiozu 
pasākumu kā Dziesmu un Deju svētki, tad tika nolemts 
izvēlēties tieši šo tautas tradīciju.

 14. novembrī notika Latgales reģiona skolu darbu 
prezentācijas. Atbraukušās komandas izrādījās konku-
rētspējīgas, un bija grūti paredzēt, kuras divas nākamā 
gada janvārī dosies uz otrās kārtas norisi Rīgā. Pēc visu 
komandu teicamajām prezentācijām, kafi jas pauzes un 
žūrijas locekļu sarunām, tika paziņots, ka pirmās vietas 
ieguvēji un komandas, kas dosies uz Rīgu, ir no Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas un Nautrēnu vidusskolas. 

2. konkursa posms norisināsies mūsu valsts galvaspil-
sētā. Līdz tam laikam reģionos uzvarējušās komandas, 
kas ir divas no katra reģiona, var nedaudz atvilkt elpu, 
taču jau 2018. gada 12. janvārī visus gaida tikšanās Rīgā, 
LKA Teātra mājā „Zirgu Pasts” ar Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Kultūras kanona mājaslapas satura izstrādes 
un citu mediju ekspertiem, kuri jauniešiem mācīs mediju 
satura izstrādes pamatprincipus. Vissvarīgākais notikums 
būs 26. janvārī, kad Latvijas Nacionālajā bibliotēkā tre-
šās konkursa kārtas dalībniekiem būs jāveic tieši tajā 
dienā uzdots fi nāla uzdevums. Katrai fi nāla konkursa 
komandai tiks piešķirta nominācija, vislabāk izpildīto 
darbu rezultāti tiks realizēti kā publiski pieejams me-
diju saturs. Lai visiem veicas pēdējos divos Kultūras 
kanona konkursa posmos!

Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda

VEIDOSIM VIENOTU 
UN SPĒCĪGU LATVIJAS 

NĀKOTNI!
Novembra sākumā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 

norisinājās Vēstures nedēļa. 
Novembra mēnesis Latvijas vēsturē rakstīts zelta bur-

tiem, jo novembrī dzimusi Latvijas valsts un Latvijas brī-
vības cīņās tika atbrīvota Rīga. 

 Mūsu skolā šajā laikā tika organizēti Vēstures nedēļas 
pasākumi, kas mudināja skolēnus padomāt par to, kas 
viņiem ir Latvija un kādai ir jābūt Latvijas jaunajai pa-
audzei. 

Vēstures nedēļa vidusskolā sākas ar fi lmas „Bermon-
tiāde” demonstrējumu. 10.-12. kl. skolēni noskatījās 
interviju ar Lāčplēša ordeņa kavalieri Albertu Ameriku 
(1899-1997).  Pēc videoseansa sākās diskusija - „Ko no-
zīmē būt patriotam?” Viens no svarīgākajiem secināju-
miem – ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jārūpējas par 
valsts labklājību un ilgtspēju.

10.-12.kl. skolēni tika iepazīstināti ar galda spēli „Lat-
vijai 100”, ko izstrādāja Cēsu Vēstures un mākslas mu-
zejs. Spēles laukums veidots kā laika skala, kas sākas ar 
1918. gadu un noslēdzas 2018. gadā. Pārvietojoties pa 
spēles laukumiem, skolēni izpēta svarīgākos notikumus 
Latvijas vēsturē, uz katra spēles laukuma izvietots arī vi-
zuālais materiāls. Spēles tēmas: kultūra, politika, sports, 
ekonomika. 

8. kl. skolēniem bija piedāvāts radošais darbs. Ar 
mīlestību pret mūsu zemi skolēni veidoja apsveikuma 
atklātnes - „Latvija, daudz laimes dzimšanas dienā!”. 
Aktīvākie un zinošākie skolēni - Guntis Ungurs, Igors 
Sorogovecs, Valērija Novicka, Ilga Ļapere, Anna Tar-
lecka - prezentēja savus referātus par interesantākajiem 
Latvijas un pasaules vēstures faktiem. 9. kl. skolēni Vēs-
tures nedēļas ietvaros veidoja prezentācijas par tēmu: „Es 
piederu Latvijai”.

Prezentācijas noslēguma daļā skolēni izteica novēlēju-
mus Latvijas tautai. 

9. c kl. skolnieces Ligitas Skorodihinas novēlējums:
„Es novēlu Latvijas tautai prasmi piedot. Vispirms re-

dzēt savas kļūdas un tikai tad – citu cilvēku kļūdas un trū-
kumus. Citādi uz šīs zemes nekad nebūs miera. Es gribu, 
lai Latvija būtu aktīva, dzīvespriecīga un skaista valsts. Ja 
kādam kaut kas nepatīk mūsu valstī, tad ir jāpadomā par 
to, kā padarīt mūsu valsti labāku. Tad mēs ar pārliecību 
skatīsimies nākotnē. Novēlu visiem būt par savas valsts 
patriotiem!

9.c kl. skolnieces Līgas Bohanes novēlējums: 
„Latvija ir dižena valsts! Es novēlu Tev labklājību! At-

tīsties un kļūsti arvien bagātāka! Lai mums virs galvas 
vienmēr ir mierīgas debesis, lai bērni iet uz skolu un lai 
viņu vecākiem nav jāuztraucas par savām vecumdienām! 
Lai ar katru dienu nostiprinās Tava ekonomika, lai Tava 
diženā tauta dzīvo ar pārliecību par rītdienu! Lai Tevi ne-
sašķeļ iekšējās domstarpības, lai dažādu tautību cilvēki 
vienmēr atrod kopīgu valodu! Es novēlu visiem Latvijas 
iedzīvotājiem veselību, laimi un mīlestību!

9. b kl. skolnieka Ustina Jeršova novēlējums:
„Man Latvija nav tikai valsts. Man Latvija ir kā mam-

ma, kas dod siltumu un mīlestību. Latvija man patīk ar 
savu skaistumu. Vārdos neaprakstāma daba, klimats un 
labie cilvēki, kas vienmēr palīdzēs grūtajā brīdī. Es no-
vēlu valstij ekonomisko labklājību, daudz darbavietu, bet 
iedzīvotājiem - mīlestību pret savu dzimteni!”

11.a un 12.b kl. skolnieces Vēstures nedēļas ietvaros 
pārliecinājās, ka vēsturi var iemācīties, pētot dažādu tau-
tību nacionālās virtuves noslēpumus, jo tie atspoguļo kul-
tūru daudzveidību. Paldies par receptēm un degustācijas 
iespēju Valērijai Dubovai, bet Ilonai Lukaševičai – par 
viduslaiku picu, Arīnei Čužānei, Olitai Geibai, Jevgēnijai 
Piginai – par ingvera maizes un medus morsu, Viktorijai 
Brazevičai un Jeļizavetai Naruševičai - par pankūkām ar 
pildījumu, ko ražo Latvijas saimnieces.

Lūk, tā rodas kopības sajūta! Lai ticība saviem spēkiem 
palīdz mums veidot vienotu un spēcīgu Latvijas nākotni!

Margarita Borodina-Ignatoviča, 
vēstures skolotāja 

LATVIJAS VALSTS ĢIMNĀZIJU 
MATEMĀTIKAS ERUDĪTI 

TIEKAS KRĀSLAVĀ  
Pitagora fi lozofi jas pamats ir gaužām vienkāršs, viņš cilvēkus iedalīja 3 

grupās: tajos, kam svarīga manta, tajos, kam svarīgs gods, un tajos, kam 
svarīga gudrība. Matemātikas olimpiāde un erudīcijas konkurss ir gudrības 
kalve.

Krāslavas Valsts ģimnāzija 9. gadu rīko Latvijas Valsts ģimnāziju ko-
mandām šo pasākumu - komandu olimpiādi un erudītu konkursu matemā-
tikā. Komandu olimpiāde nozīmē, ka piedāvātos 7 uzdevumus risina visa 
komanda kopīgi, paši izlemjot, kā sadalīs pienākumus. Uzdevumu kom-
plektā vienmēr ir uzdevums, kuru var risināt, izmantojot kādu matemātisko 
spēli, kas katrai komandai tiek sagatavota vai nu no kartona izgrieztām fi -
gūrām, vai arī kā šoreiz - no saplākšņa izgrieztām fi gūrām. Spēli izgatavoja 
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības pasniedzējs 
Jānis Kuklis, par ko esam viņam ļoti pateicīgi. Savukārt erudītu konkurss 
norit 5 kārtās, un jautājumi saistīti ar matemātiķiem – zinātniekiem, kā arī 
citu eksakto zinātņu pārstāvjiem, par dažādiem zinātnieku izteikumiem, 
domām, atklājumiem, teorēmām un sakarībām, kas nosauktas zinātnieku 
vārdos. Erudītu konkursā tiek izmantots arī Laimes rats jautājumu novēr-
tēšanai ar noteiktu punktu skaitu, kā arī dažādi citi interesanti elementi. Uz 
šo pasākumu ieradās komandas no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas, Gulbenes 
novada valsts ģimnāzijas, Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijas, Daugavpils Valsts 
ģimnāzijas, Siguldas Valsts ģimnāzijas, Jēkabpils Valsts ģimnāzijas. Šogad 
pasākumā piedalījās Daugavpils Valsts ģimnāzija, ko pārstāvēja vairākas 
komandas, Jēkabpils Valsts ģimnāzija ar vienu komandu, Rīgas Valsts 2. 
ģimnāzija ar 3 komandām, kā arī mūsu skolas viena komanda.

Komandu olimpiādē par labāko tika atzīta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 
komanda, 2. vietu ieguva visas Daugavpils Valsts ģimnāzijas komandas un 
Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas divas 10. klašu komandas, 3. vieta Rīgas Valsts 
2. ģimnāzijas 11. klašu komandai un mūsu skolas komandai. Savukārt eru-
dītu konkursā labākā bija Daugavpils Valsts ģimnāzijas 11. klašu komanda, 
2. vieta - mūsu skolas komandai un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas komandām, 
3. vieta Jēkabpils Valsts ģimnāzijas komandai un Daugavpils Valsts ģimnā-
zijas 10. un 12. klašu komandām.

Kā atzina skolēni, vislielākā interese bija par uzdevu-
mu, kurā varēja izmantot spēli, tāpat patika erudīcijas 
konkursā piedāvātās iespējas ar Laimes ratu un jautā-
juma novērtēšanu. Skolēni teica paldies par pusdienām 
un tējas pauzi, ko sagatavoja skolas pavāre Valentīna 
Kazimirova.

Visas skolas saņēma ne tikai saldo balvu un diplomu, 
bet arī pa vienai spēlei.

Viesu komandu skolotājas ir pateicīgas skolas direk-
toram Jānim Tukānam par ekskursiju pa Krāslavu.

Anna Juškeviča, 
KVĢ direktora vietniece mācību jomā, 

matemātikas skolotāja
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sportsKrāslavas novada dome izsludina 

tradicionālo konkursu par skaistāko 
un gaišāko Ziemsvētku noformēju-
mu „Rotājot savu māju, Jūs rotājat 
mūsu pilsētu”. 

Konkursā aicinātas piedalīties ju-
ridiskas un fi ziskas personas, kas, 
gatavojoties Ziemas saulgriežiem, 
krāšņāk noformēs savā pārziņā eso-
šās ēkas, to fasādes, apkārtni, daudz-
stāvu namu logus, balkonus un lo-
džijas.

 Noformējums tiks vērtēts šādās 
kategorijās:

 • privātmāju  noformējums;
• daudzdzīvokļu namu logu, bal-

konu un lodžiju noformējums;
• fi rmu, uzņēmumu un biroju ēku, 

veikalu, kafejnīcu un citu sabiedris-

ko ēku noformējums;
• pilsētas izglītības iestāžu nofor-

mējums.
 Konkursā tiks vērtēti tikai un vie-

nīgi tie objekti, informāciju par ku-
riem mēs saņemsim. 

 Noformējumus konkursam var 
pieteikt līdz 22. decembrim (ieskai-
tot), darba dienās Krāslavas novada 
domē (Rīgas ielā 51) personīgi vai 
sūtot informāciju uz e-pastu: inga.
kavinska(@)kraslava.lv.  Pieteikumā 
jānorāda objekta adrese, īpašnieka 
vārds, uzvārds, kā arī iesniedzēja 
vārds, uzvārds un tālrunis. 

 Konkursa uzvarētāji un labāko 
noformējumu autori balvu saņem-
šanai tiks aicināti uz novada domi 
nākamā gada sākumā.

AĢENTŪRAI  
“LABIEKĀRTOŠANA K”

 JAUNS LOGO
Ir noslēdzies konkurss, kas tika izsludināts ar 

mērķi izstrādāt pašvaldības aģentūras „Labie-
kārtošana K” logo un bija veltīts aģentūras 10 
gadu jubilejai.  

Konkursam tika iesūtīti 26 piedāvājumi, ko izstrādāja septiņi preten-
denti - Andrejs Gorgocs, Liliana Jakovele, Jeļena Blusa, Jolanta Mar-
keviča, Edgars Kolodnickis, Aina Lazučonoka un Sergejs Moreino. 
Vērtēšanas komisijas sastāvā darbojās Ēvalds Cauņa, Ineta Danovska, 
Valdis Pauliņš, Maija Šuļga un Jāzeps Dobkevičs, kas izskatīja visus 
piedāvājumus un izvēlējās logo, ko izstrādāja Sergejs Moreino. Patei-
camies visiem pretendentiem, kas iesūtīja savus darbus, par ieguldīto 
darbu un atsaucību.

PASĀKUMI DECEMBRĪ 

12. decembrī  plkst. 16.00,  Krāslavas Romas katoļu baznīcā no-
tiks Garīgās mūzikas koncerts. Piedalās Krāslavas Mūzikas 

skolas audzēkņi un pedagogi.

15. decembrī plkst.17.00 – pilsētas egles iedegšana centrālajā lau-
kumā. 

17. decembrī plkst.17.00 - Ziemassvētku brīnumu cirks kultūras 
namā. Izrādes garums – 2 stundas ar starpbrīdi. Izrādes valoda 

– latviešu. Maksas ieeja bērniem no 3 līdz 5 gadu vecumam, neaizņe-
mot atsevišķu sēdvietu – EUR 1,50, pieaugušajiem – no 6 līdz 12 eiro.

23. decembrī Ziemassvētku tirdziņš
Krāslavas Kultūras namā no 9.00 līdz 13.00 - Latgales 

amata meistaru darinājumi, Latgales kulinārā mantojuma gardumi un 
cita produkcija. Darbosies foto stūrītis (2 EUR/no ģimenes). Aicinām 
pieteikties dalībniekus tirdziņam līdz 18. decembrim. Kontakttālrunis: 
+371 26163661 (Inga).

23. decembrī - pasākumi bērniem Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centrā (2., 3. stāvā), Pils iela 2, 11.00 – 13.00. 

Ziemassvētku rotājumu izgatavošana. Piparkūku cepšana un rotāšana.
13.00 – 15.00 „Atklāj leļļu pasauli!”. Iespēja iepazīties ar 700 por-

celāna leļļu kolekciju, leļļu mājiņu ar mēbelēm, 13 leļļu ratiņiem. Dar-
bosies foto stūrītis. Dalība pasākumos ir bezmaksas, bet fotografēšanās 
foto stūrītī – 2 EUR/no ģimenes.  

22. novembrī Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā biedrības 
„SPORTISTS” organizētajā pa-
sākumā „Sporto sev un Latvijai” 
pulcējās 6.-7. kl. skolēni no Ind-
ras pamatskolas, Robežnieku pa-
matskolas, Izvaltas pamatskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas un 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las. 

Pēc pasākuma atklāšanas katrai 
komandai par godu Latvijas dzim-
šanas dienai bija jāatbild uz atjau-
tības jautājumiem par Latvijas vēsturi un ģeogrāfi ju.

Pasākuma turpinājumā komandas piedalījās šķēr-
šļu joslā, kā arī ikviens varēja piedalīties daudzveidī-
gās individuālās sacensībās.

Zēni sacentās vingrinājumā - pievilkšanās pie 
stieņa. Pirmo vietu izcīnīja Raimonds Prusakovs no 
Izvaltas pamatskolas, Igors Avotiņš no Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas ieguva otro vietu, trešo vietu 
- Artūrs Cibuļskis no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Savukārt meitenes varēja izmēģināt savus spēkus 
citā vingrinājumā - roku saliekšana un iztaisnošana 
no sola. Ksenija Buko no Robežnieku pamatskolas 
izcīnīja zelta medaļu ar ļoti labu rezultātu - 60 rei-
zes, sudraba medaļu ieguva Ilona Ivanova no Ind-
ras pamatskolas un bronzu - Samanta Ogorelova no 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

Ikviens varēja sacensties vēdera preses vingrināju-
mā. Meitenēm, veicot vingrinājumu 60 sekunžu lai-
kā, ar rezultātu 53 reizes uzvarēja Jekaterina Griņko 
no Varavīksnes vidusskolas, sudraba medaļu ieguva 
Diāna Baldiņa no Indras pamatskolas, bronza – Sa-
mantai Simenovičai no Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas.

Zēniem šajā pašā vingrinājumā zelta medaļu iegu-

va Rolands Lazovskis no Robežnieku pamatskolas, 
Klements Križanovskis no Varavīksnes vidusskolas 
ieguva sudraba medaļu, bet bronzu – Toms Cibuļskis 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.

Virves vilkšanas sacensībās skolēni ieguva daudz 
pozitīvu emociju, jo daži vilka virvi pirmo reizi, ša-
jās sacensībās pārliecinoši labāka izrādījās Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas komanda.

Komandu kopvērtējumā uzvarēja Izvaltas pamat-
skolas komanda, sudraba medaļas ieguva Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komanda, bronzas medaļas izcīnīja 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņi.

Pasākuma noslēgumā skolēni sacentās tautas bum-
bas sacensībās. Pirmo vietu un kausu izcīnīja Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolas komanda, otro vietu 
ieguva Izvaltas pamatskolas skolēni un trešo vietu 
– Krāslavas Valsts ģimnāzija.

Pasākumā „Sporto sev un Latvijai” nebija zaudētā-
ju, jo ikviens ieguva pozitīvas emocijas, jaunas pras-
mes un lielisku garastāvokli. 

Paldies sporta skolotājiem par sadarbību un atbal-
stu pasākuma organizēšanā, bet Krāslavas novada 
domei - par fi nansiālo atbalstu!

Diāna Vanaga,
biedrība „SPORTISTS”

SPORTO SEV UN LATVIJAI

25. novembrī Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas sporta zālē notika 
Krāslavas „Kungu kauss volejbolā 
2017”. Turnīrā piedalījās 6 koman-
das – Krāslava, Jēkabpils, Malta, 
Daugavpils novads, Skaista, kura 
šogad piedalījās turnīrā pirmo reizi.

Jēkabpils kungu komanda ierin-
dojās 1. vietā, pārspējot mājiniekus, 
Krāslavas komandu, kas šogad ie-
guva otro vietu. Preiļu komanda 
izcīnīja trešo godalgoto vietu. Šo-
gad sacensību laikā tika organizēts 
„Apakšējo piespēļu” konkurss, un 
par uzvarētāju tika atzīts Aleksandrs 
Davidovs.

Pateicamies Krāslavas novada 

sporta organizatoram Raitim Tim-
mam par skaistiem kausiem un 
medaļām, A/S „Krāslavas piens” 
valdes priekšsēdētājam Aleksejam 
Krivenko par sagādātajām balvām 

konkursam, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas administrācijai un spor-
ta skolotājam Ivanam Lukšam par 
viesmīlīgo uzņemšanu.

Dmitrijs Duškins

KUNGU KAUSS VOLEJBOLĀ

 Zāģēju, skaldu, salieku malku. 
T. 28221979. Viktors. 

 Izīrē garāžu. T. 26046404, zva-
nīt pēc 14.00.

 Pārdod velotrenažieri ir labā 
stāvoklī. Т. 25633636.

 Nepieciešams kravas auto-
mašīnas šoferis (šķeldvedējam) 
braucieniem Baltkrievija-Latvi-
ja. Obligāta prasība – 95. kods. 

T. 20010710 (SIA BIO LOGIS-
TICS).

 Vajadzīgi strādnieki darbam 
Vācijā - ēku demontāža. Ofi ciā-
ls darbs. Visas soc.garantijas . T. 
29824469.

  Pārdod VW Passat, dīzelis 2.0, 
2008.g., TA līdz 2018. g. jūnijam. 
T. 29344127. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 

atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

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

 Pārdodu lina sēklu 
raušus.T.22498065.

 Pārdod medu, 3 l – 20 eiro, ar 
piegādi. T. 26363427.

sludinājumi

Šī diena lai ir skaistāka par citām! Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Sveicu Tevi dzimšanas dienā, mīļā Ļj oņečka Stivriņa!
Reņa Maksimoviča

Tūkstoš dzidru saules staru lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību vēlu Tev no visas sirds!

No visas sirds sveicu skaistajā jubilejā Raju Koroļkeviču!
Reņa

IZROTĀSIM MŪSU PILSĒTU!

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA AICINA 
UZ IZRĀDI „JAUNGADA BRĪNUMI”

26. decembrī - plkst. 10.00, 12.30, 15.00. Biļetes cena: bērniem 
- 1.00 EUR, pieaugušajiem - 3.00 EUR.

28. decembrī - plkst. 11.30, 14.00. Biļetes cena: bērniem - 1.00 
EUR, pieaugušajiem - 2.00 EUR.  Tālrunis informācijai - 

65681468.

JAUNGADA JAK SPĒLE

28.decembrī plkst.19.00 Krāslavas KN.  Biļetes var iegādāties 
26.,27.,28. decembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un 

28. decembrī Krāslavas KN no plkst.17.00. Biļetes cena - 4.00 EUR 
un 3.00 EUR . Tālrunis informācijai - 65681468. 

 Biedrība „Stariņš” sveic savus biedrus un visus 
Krāslavas novada invalīdus Starptautiskajā invalīdu dienā!

Starptautiskā invalīdu diena vieno visus cilvēkus ar ierobežotām iespējām! Invaliditāte - tas ir 
tikai ķermeņa stāvoklis. Galvenais ir tas, ka jums visiem ir dvēsele, vēlēšanās, mērķi, kas mūsu 
pasaulē nav bieži sastopami tā saucamo pilnvērtīgo cilvēku vidū. Jūsu slimība jūs nav salauzusi, jūs 
tikai vēl labāk saskatāt savu izloloto mērķi un dinamiski tiecaties uz to. Liels paldies Jums par to!


