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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Īstenojot savas funkcijas, pašvaldībām ir jāveic darbs
arī ar jaunatni. Krāslavas novada Izglītības pārvaldes paspārnē Skolas ielā 7 strādā jaunatnes lietu speciāliste Julianna Moisejenkova. Vispirms es uzdevu viņai jautājumu
par to, kas ir viņas būtiskākie pienākumi šajā amatā?
- Pēc nepilnu divu gadu pārtraukuma jaunatnes darboņa
jomā ar sparu esmu atgriezusies darbā, ir mainījusies arī darba speciﬁka, līdzšinējo jauniešu koordinatoru amatu novada
domē esmu mainījusi pret Jaunatnes lietu speciālistu Krāslavas novada Izglītības pārvaldē. Manos pienākumos ietilpst ne
vien jaunatnes politikas koordinācija novadā, bet arī Izglītības
pārvaldes iekšējās dokumentācijas apstrāde. Darba mērķis
jaunatnes politikas jomā paliek nemainīgs, tas ir: radīt labvēlīgu vidi jaunatnes dzīves kvalitātes uzlabošanai novadā. Izvirzīti šādi uzdevumi: veicināt un atbalstīt jauniešu iniciatīvas
novadā, neformālā izglītības ceļā sniegt jauniešiem dzīvei nepieciešamās zināšanas, kompetences un prasmes, nodrošināt
jauniešiem iespējas lietderīgi izmantot brīvo laiku, kā arī sekmēt jauniešu vajadzībām atbilstošas informācijas pieejamību.
Es aktīvi sadarbošos ar skolām, skolēnu pašpārvaldēm, biedrībām, kuru darbības sfēra saistīta ar jauno paaudzi, neformālajām jauniešu grupām un novada jauniešiem.
- Kāda vecuma cilvēkus var attiecināt pie jauniešiem un
cik liela šī grupa ir mūsu novadā?
- Saskaņā ar Jaunatnes likumu jaunieši Latvijā ir personas
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. Pēc Iedzīvotāja reģistra datiem
(uz 10.01.2018.) novadā deklarēts 4381 jaunietis, kas ir dzimis laika posmā no 01.01.1993. līdz 31.12.2005. gadam (kam
šogad aprit 13-25 gadi).
No tiem: Krāslavā – 2434, Aulejas pagastā – 68, Indras pagastā – 237,Izvaltas pagastā – 158, Kalniešu pagastā – 160,
Kaplavas pagastā – 113, Kombuļu pagastā – 167, Krāslavas
pagastā – 151, Piedrujas pagastā – 78, Robežnieku pagastā –
184, Skaistas pagastā – 138, Ūdrīšu pagastā - 493. Protams,
faktiskais jauniešu skaits Krāslavas novadā ir krietni mazāks
nekā deklarēto, bet statistika šādus datus neapkopo.
Aicinu pievērst uzmanību arī Krāslavas novada Izglītības pārvaldes datiem par jauniešu skaitu izglītības iestādēs.
2017./2018. mācību gadā tajās kopā mācās 688 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem: Krāslavas Valsts ģimnāzijā – 198,
Krāslavas pamatskolā – 81, Krāslavas Varavīksnes vidusskolā – 204, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolā – 15,
Indras pamatskolā – 31, Izvaltas pamatskolā – 15, Robežnieku
pamatskolā – 16, PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā - 128.
Nodarbinātības valsts aģentūras Krāslavas ﬁliālē uz 2017.
gada 31. decembri reģistrējušos jauniešu bezdarbnieku skaits
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NOZĪMĪGA SABIEDRĪBAS DAĻA

(no 15 līdz 29 gadiem) bija 126 no tiem: 61 jauniete, 65 jaunieši, ilgstošie bezdarbnieki - 30 (NVA uzskaitē atrodas ilgāk
par 12 mēnešiem).
Iepazīstoties ar šo informāciju, katrs lasītājs pats sev var izdarīt dažādus secinājumus, piemēram, daudz vai maz jauniešu
ir mūsu novadā? Katrā ziņā jauniešu ir pietiekami, lai ar viņiem strādātu un šis darbs nestu augļus.
- Kādas lielākās aktivitātes plānojat piedāvāt jauniešiem 2018. gadā?
- Par tradīciju ir kļuvuši pašvaldības projektu konkursi jauniešiem, arī šogad tāds konkurss tiks organizēts. Ikviens novada jaunietis var iesniegt projektu, lai realizētu savu ideju
kādā no šādām jomām: izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes
labiekārtošana, kultūra, māksla, sports, brīvais laiks. Maksimālais ﬁnansējums viena projekta realizācijai ir 300 eiro, kopējais projektu budžets 2018. gadā ir 4500 eiro.
Realizējot projektu „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālajās izglītības iestādēs”, tiks organizētas aktivitātes jauniešiem pašnovērtējuma veikšanai, karjeras lēmumu pieņemšanai, izglītības iespēju izpētei, uzņēmējdarbības iepazīšanai
reģionā.
Biedrības „Latgales jauniešu sadarbības tīkla” biedri turpinās darbību Latvijas jaunatnes konsultatīvajā padomē.
Biedrība „Latvijas sociālās adoptācijas asociācija” sadarbībā ar PIKC Rīgas Valsts tehnikums Krāslavas teritoriālo
struktūrvienību un Krāslavas novada domes līdzﬁnansējumu
izveidos foto - videostudiju jauniešiem, kurā viņi varēs radoši
izpausties un lietderīgi pavadīt savu laiku. Projekta mērķa grupa ir pilsētas un novada jaunieši.
Meklēsim arī papildus ﬁnansējumu jauniešu aktivitātēm,
iesaistoties dažādos projektos, pasākumos, konkursos, semināros un nometnēs.
- Kā novada jaunieši var iegūt vai iegūst informāciju
par sev pieejamām iespējām izglītībā, nodarbinātībā, brīvā laika pavadīšanā un citos viņiem aktuālos jautājumos?
- Manuprāt, avīzes jaunieši lasa ļoti maz un neregulāri, turpretī interneta resursus lieto gana daudz, kur lielākoties arī
notiek informācijas apmaiņa. Tīmekļa vietnē www.kraslava.
lv ir sadaļa jauniešiem, tur var atrast un ievietot jaunumus un
aktualitātes jaunatnes lietu jomā. Informācija tiek izsūtīta izglītības iestādēm, biedrībām, skolēnu pašpārvaldēm, jauniešu
atbalsta personām. Plānots atjaunot biedrības „Latgales jau-

niešu sadarbības tīkls” tīmekļa vietnes www.ljst.lv darbību.
Aicinu sekot līdzi informācijai un līdzdarboties!
Jaunieši savus jautājumus, iniciatīvas var pārrunāt ar mani
arī klātienē Krāslavā, Skolas ielā 7, Izglītības pārvaldes 7.
kabinetā, pieņemšanas laiks - katru darba dienu no plkst.
8.00 līdz plkst. 17.15. Vēlams iepriekš sazināties pa tālruni
26302442, jo var gadīties, ka kādā no darbadienām esmu
mācībās vai izbraukumā. Jaunatnes lietu speciālistam ir nepārtraukti jāizglītojas, jādibina kontakti ar citu novadu speciālistiem veiksmīgai jaunatnes politikas īstenošanai. Regulāri
tiekos ar Izglītības un zinātnes ministrijas speciālistiem jaunatnes lietu jomā, lai apspriestu aktivitātes šajā darbības sfērā.
- Dzirdēts viedoklis, ka mūsdienu jaunieši ir ambicioza
un ļoti mainīga sabiedrības daļa. Vai to pašu var sacīt konkrēti par mūsu novada jauniešiem un kā tas izpaužas?
- Ambiciozi? Jā, bet tas taču ir labi! Mūsu novada jauniešiem ir savs viedoklis, sava nostāja, citas pozitīvas īpašības.
Pieaugušajam ir jābūt elastīgam un saprotošam, jānoķer kopējā straume un jāplūst vienā virzienā. Mēs taču mācāmies cits
no cita, galvenais - nepazaudēt savstarpējo cieņu. Tas, ko jaunietis redz, dzird un izjūt ikdienā, veido viņa personību. Videi
ir jābūt tādai, lai cilvēks aug, nevis grimst.
Man, jaunatnes lietu speciālistei, ir nedaudz skumīgi apzināties to, ka jaunieši ir sabiedrības mainīgā daļa. Kad jau
izveidojies labs kontakts ar jaunieti vai jauniešiem, ir jauniešu
kodols, ir uzticēšanās un draudzība, pēkšņi jaunietim jādodas
projām. Viņš nokļūst jaunā vidē, jaunā skolā, kāds sāk strādāt
utt. Arī vasaras brīvlaikā jaunieši man lielākoties nesasniedzami, un tā gan ir problēma.
- Jūsuprāt, ko ir nepieciešams paveikt jauniešu labā, lai
viņus ieinteresētu palikt vai izbraukušos atgriezties dzīvot
savā novadā?
- Manuprāt, mūsu novada jaunieši ļoti mīl savu dzimto pusi
un pilsētu, varbūt tikai brīžiem neatzīst un nepieņem tās pozitīvās iezīmes. Bet tas ir raksturīgs visiem Latvijas mazpilsētās
dzīvojošiem jauniešiem. Padzīvojot svešumā, mēs pa īstam
spējam novērtēt savu dzimto ciematu un pilsētu. Atgrieztos
droši vien daudzi, ja būtu plašākas darba iespējas. Jaunieši ir
novada izaugsmei nozīmīga sabiedrības daļa, par kuru priecājamies un atbalstām dažādos veidos.
- Paldies par interviju!
Juris Roga, autora foto
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informācija
Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra (VSAA) atgādina, ka no
2018. gada 1. janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir
par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš
– līdz 19) gadu vecumam, kamēr
viņš mācās vispārējās izglītības
vai profesionālās izglītības iestādē
(iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma
stipendiju) un nav stājies laulībā.
VSAA starpību par laika periodu no 2018. gada 1. janvāra, par
kuru ir tiesības pabalstu saņemt,
izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. ap-

ĢIMENES VALSTS PABALSTA IZMAKSA SAISTĪBĀ AR IZMAIŅĀM 2018. GADĀ
rīlim. Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad bērnam laika periodā
līdz 2018. gada aprīlim aprit 19
gadi un pabalsta izmaksa tiek pārtraukta. Izglītības iestādes izdota
izziņa nav nepieciešama, jo VSAA
informāciju saņems no Izglītības
un zinātnes ministrijas un pabalstu
pārrēķinās bez pabalsta saņēmēja
iesnieguma.
No 2018. gada 1. marta ģimenes valsts pabalsta saņēmējam par
divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada vecuma līdz 20
gadiem būs piemaksa. Par diviem

bērniem – 10 eiro, par trīs bērniem
66 eiro. Par katru nākamo bērnu –
par 50 eiro lielāka piemaksa nekā
par iepriekšējo, proti, par četriem
bērniem – 116 eiro mēnesī, par
pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī utt. VSAA aprēķinās piemaksas
par periodu no 1. marta un izmaksās tās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.
VSAA piemaksas aprēķinās un
izmaksās bez pabalsta saņēmēja
iesnieguma, izmantojot informāciju par ģimenes valsts pabalsta
saņēmējiem un informāciju, par
cik bērniem katram saņēmējam ir

piešķirts ģimenes valsts pabalsts.
Piemērs: Annai ir trīs bērni. Pirmais bērns ir 19 gadus vecs un mācās 12. klasē, otrais bērns, kuram ir
17 gadi, mācās profesionālās izglītības iestādē un saņem stipendiju,
trešajam bērnam ir 9 gadi. Anna
līdz 2017. gada 31. decembrim
saņēma ģimenes valsts pabalstu
34,14 eiro tikai par trešo bērnu.
No 1. janvāra Annai pienākas arī
ģimenes valsts pabalsts par otro
bērnu 22,76 eiro un par pirmo bērnu 11,38 eiro mēnesī. VSAA pārskatīs pabalsta apmēru un līdz 30.

aprīlim izmaksās ģimenes valsts
pabalstu par janvāri, februāri, martu un aprīli. Papildus no 1. marta
Anna saņems piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par trīs bērnu
audzināšanu – 66 eiro. Turpmāk
no maija Anna saņems 68,28 eiro
ģimenes valsts pabalstu, kas kopā
ar piemaksu būs 134,28 eiro.
Pārtraucot bērnam mācīties vispārējās izglītības vai profesionālās
izglītības iestādē vai arī, sasniedzot 20 gadu vecumu, pabalsta un
piemaksas apmērs tiek pārrēķināts
vai izbeigta tā izmaksa.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/14
„Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

I.Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi „Par materiālās
palīdzības pabalstiem Krāslavas novadā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka materiālo pabalstu veidus, kurus Krāslavas
novada pašvaldība administrē realizējot
pašvaldības brīvprātīgo iniciatīvu, to apmēru, personu grupas, kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, kā arī novērtēšanas kritērijus,
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, lēmumu pieņemšanas un
pārsūdzēšanas kārtību.
2.Materiālo palīdzību ir tiesīgas saņemt
Krāslavas novadā dzīvojošās personas,
kuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3.Lai saņemtu pašvaldības materiālos
pabalstus, viens no ģimenes locekļiem vai
atsevišķi dzīvojoša persona (turpmāk – palīdzības pieprasītājs) vēršas Krāslavas novada Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests)
ar iesniegumu, tam pievienojot dokumentus
atbilstoši attiecīgā materiālā pabalsta pieprasījuma mērķim, ja tādi nepieciešami.
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
4.Pieprasot pašvaldības materiālos pabalstus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda
personas identitāti apliecinošs dokuments,
izņemot gadījumus, ja tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elektronisko parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu
iesniedz un personas identitāti pārbauda,
izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā (www.latvija.lv).
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
5.Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto
iesniegumu, palīdzības pieprasītājs un viņa
ģimenes pilngadīgie ģimenes locekļi vai
pilnvarotās personas Dienestam dod piekrišanu izmantot pašvaldības un valsts datu
reģistros pieejamo informāciju par ģimeni
(personu).
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
6.Dienests viena mēneša laikā no Noteikumu 4.punktā minētā iesnieguma saņemšanas un reģistrēšanas dienas, pieņem lēmumu par attiecīgā pašvaldības materiālā
pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt
attiecīgo pašvaldības materiālo pabalstu.
7.Materiālo pabalstu veidi:
7.1.pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai;
7.2.aprūpes pabalsts;
7.3.apbedīšanas pabalsts;
7.4.pabalsts mācību līdzekļu iegādei;
7.5.pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs;
7.6.pabalsts pirts pakalpojumiem;
7.7.pabalsts personām pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas;
7.8.vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos.
8.Materiālās palīdzības pabalsti tiek pārskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu vai
skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu
kasēs, vai arī pārskaitot pabalsta summu pa-

kalpojumu sniedzējam.
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
II.Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai
9.Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai ir pašvaldības materiālais pabalsts dzīvokļa vai viendzīvokļa dzīvojamās
mājas uzturēšanas izdevumu segšanai, kas
saistīti ar to lietošanu. Uzturēšanas izdevumi ir maksa par apsaimniekošanu, īri un
pakalpojumiem (apkure, elektroenerģija,
ūdensapgāde un kanalizācija, atkritumu izvešana).
10.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai piešķir vienu reizi gadā, un tā
apmērs ir 75,00 EUR.
11.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai piešķir:
11.1.personām ar invaliditāti un pensionāriem, ja persona ar invaliditāti vai pensionārs dzīvo viens un viņa ienākumi mēnesī
nepārsniedz 145,00 EUR;
11.2.ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām
vajadzībām un 1. grupas invalīdiem, ja ienākumi mēnesī nepārsniedz 320,00 EUR uz
ģimeni.
12.Pabalsts dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai tiek pārskaitīts pakalpojuma
sniedzējam gadījumā, ja ģimene (persona)
dzīvo mājā, kas ir pieslēgta siltumenerģijas
pakalpojumu sniedzēju centralizētās apkures sistēmai, vai arī izmaksāts pabalsta saņēmējam malkas iegādei, ja ģimene (persona)
dzīvo mājā, kas nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju centralizētās
apkures sistēmai un ģimenes (personas) īpašumā nav mežu platības.
13.Pabalstu dzīvokļa uzturēšanas izdevumu segšanai nepiešķir palīdzības pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki,
kas nodevuši dzīvokli apakšīrē vai citas personas lietošanā.
III.Aprūpes pabalsts
14.Aprūpes pabalsts tiek piešķirts:
14.1.personām, kurām diagnosticēta multiplā skleroze. Pabalsta apmērs mēnesī ir
45,00 EUR.
14.2.vientuļo personu aprūpei, kas vecuma vai slimības dēļ nevar pašas sevi aprūpēt un ja personas aprūpi neveic aprūpētājs.
Pabalsta apmērs mēnesī – līdz 45,00 EUR.
15.Lai saņemtu aprūpes pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz ģimenes ārsta
izziņa par diagnosticēto multiplo sklerozi,
veselības stāvokli.
IV. Apbedīšanas pabalsts
16.Apbedīšanas pabalstu piešķir par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms
nāves bija Krāslavas novada pašvaldība, un
par kurām mirušā ģimenes loceklis, apgādnieks vai persona, kura uzņēmusies apbedīšanu, nesaņem VSAA apbedīšanas pabalstu.
17.Apbedīšanas pabalsts tiek noteikts
300,00 EUR apmērā, pārskaitot to pakalpojuma sniedzējam, ģimenes loceklim, apgādniekam vai personai, kura uzņēmusies
apbedīšanu.
18.Pabalstu piešķir ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas.
19.Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, jāuzrāda miršanas apliecība un personas iden-

titāti apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja
mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un
kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, iestāde vai tās deleģēta
institūcija slēdz līgumu ar ﬁzisku (juridisku)
personu par šī pakalpojuma organizēšanu
un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
V.Pabalsts mācību līdzekļu iegādei
20.Pabalsts mācību līdzekļu iegādei pirms
mācību gada sākuma tiek piešķirts ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām, ja
ienākumi uz vienu ģimenes locekli mēnesī
nepārsniedz 150,00 EUR.
21.Pabalsta mācību līdzekļu iegādei apmērs ir 30,00 EUR un to piešķir par bērniem,
kuri sasnieguši obligāto izglītības vecumu
un apmeklē Krāslavas novada pašvaldības
pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās
Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, vai arī mācās citā
valsts vai pašvaldības izglītības iestādē, kas
realizē speciālo izglītības programmu.
22.Pabalsts mācību līdzekļu iegādei netiek piešķirts gadījumā, ja bērns atrodas
daļējā vai pilnā valsts apgādībā, vai arī,
ja bērns pabeidzot kārtējo mācību gadu ir
nesekmīgs un tiek atstāts uz otro gadu tajā
pašā klasē.
VI.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanai pirmsskolas izglītības un vispārējās izglītības iestādēs
23.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanai Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķirts daudzbērnu
un vienvecāku ģimeņu bērniem - 50% apmērā no ēdināšanas izdevumiem, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 145,00 EUR.
24.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
segšanai par bērniem, kuri mācās Krāslavas
novada pašvaldības vispārizglītojošās mācību iestādēs, tiek piešķirts šādām iedzīvotāju
grupām:
24.1.bērniem bāreņiem 100% apmērā no
ēdināšanas izdevumiem, ja netiek nodrošināta pilna valsts aprūpe;
24.2.daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem, kurus audzina tikai viens no vecākiem
- 50% apmērā no ēdināšanas izdevumiem,
ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 145,00 EUR.
25.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu
sniedzējam.
VII.Pabalsts pirts pakalpojumiem
26.Pabalsts pirts pakalpojumiem ir materiāla palīdzība personām, kurām piešķirts
trūcīgas ģimenes (personas) statuss.
27.Pabalsts tiek izmaksāts materiālā veidā - izsniedzot talonus reizi mēnesī pirts
apmeklējumam saskaņā ar apstiprinātajiem
pirts pakalpojumu tariﬁem.
VIII.Pabalsts personām pēc atbrīvošanas
no ieslodzījuma vietas
28.Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas ir vienreizējs pabalsts
līdz 30,00 EUR apmērā. Pabalsts tiek piešķirts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas nolūkā palīdzēt dokumentu
noformēšanā un pārtikas produktu iegādē.
29.Pabalstu piešķir ne vēlāk kā viena mē-

neša laikā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma
vietas.
IX.Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos
30.Vienreizējs pabalsts neparedzētos gadījumos (pases saņemšanai, dokumentu
noformēšanai, medikamentu iegādei u.c.)
piešķirams trūcīgai ģimenei (personai) līdz
45,00 EUR apmērā, ja nav iespējams piešķirt citu šajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu veidu.
X.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība
31.Lēmums par materiālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt materiālo
pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada
domē.
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.2.p.))
32.Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā
Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
XI.Noslēguma jautājums
33.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.
gada 1. februārī.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo
noteikumu Nr. 2017/14 „Par materiālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta trešajā daļā noteikto, dome ir tiesīga
pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un
brīvprātīgo iniciatīvu uzpildi. Krāslavas novada pašvaldībā šobrīd ir paredzēti sociālie
pabalsti daudzbērnu ģimenēm, vienvecāku
ģimenēm un citām iedzīvotāju kategorijām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības
sociālos pabalstus bez trūcīgas personas
(ģimenes) vai maznodrošinātās personas
statusa saņemšanas. Atbilstoši Labklājības
ministrijas izstrādātajām vadlīnijām sociālajā jomā pašvaldības administrēto sociālo
pabalstu sistēma ir vērsta uz sociālās palīdzības sniegšanu trūcīgām personām (ģimenēm) un maznodrošinātām personām, līdz
ar ko pabalsti citu iedzīvotāju kategoriju pamatvajadzību apmierināšanai ir pašvaldības
brīvprātīgā iniciatīva.
2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi
izdoti pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu. Noteikumu
mērķis – noteikt iedzīvotāju kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt materiālos pabalstus,
pabalsta veidus un apmēru.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Saistošo noteikumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav
attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo noteikumu piemērošanā
persona var vērsties Krāslavas novada pašvaldībā un Krāslavas novada Sociālajā dienestā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav veiktas.
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/13
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Krāslavas novada pašvaldībā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25. panta pirmo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta
otro, ceturto un piekto daļu, Ministru kabineta 17.06.2009. noteikumu Nr.550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13.punktu
ki vai īrnieki, kas nodevuši dzīvokli apak- cību iestādēs, tiek piešķirts trūcīgo ģimeņu
cijas uzlabošanai;
I.Vispārīgie jautājumi
bērniem - 100% apmērā no ēdināšanas iz8.2.nekavējoties ziņot par izmaiņām aps- šīrē vai citas personas lietošanā.
1.Saistošie noteikumi „Par sociālās palīdevumiem;
IV.Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
dzības pabalstiem Krāslavas novadā” (turp- tākļos, kas nosaka pašvaldības sociālo pa26.Pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojumu
18.Krīzes situācijas ir:
māk tekstā – Noteikumi) nosaka sociālās balstu saņemšanu vai tā apmēru;
18.1.Civilās aizsardzības un katastrofas sniedzējam.
8.3.aktīvi iesaistīties savas problēmas ripalīdzības sistēmu Krāslavas novada pašVII.Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēvaldībā, kas nodrošina ﬁnansiālu atbalstu sināšanā, pildot līdzdarbības pienākumus, pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmajā daļā
šanas kārtība
trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes si- tajā skaitā, piedaloties sociālās rehabilitā- noteiktās katastrofas;
27.Lēmums par sociālā pabalsta piešķir18.2.Citi no personas gribas neatkarīgi
tuācijā nonākušām ģimenēm (personām), cijas pasākumos darba un sociālo prasmju
apstākļi (smaga saslimšana, ilgstoša ārstē- šanu vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu
lai apmierinātu to pamatvajadzības un vei- saglabāšanai, atjaunošanai, apgūšanai;
8.4.saņemtos pašvaldības sociālos pabal- šanās, ceļu satiksmes negadījums, zādzība, ir apstrīdams Krāslavas novada domē.
cinātu darbspējīgo personu līdzdarbību sa28.Domes lēmums ir pārsūdzams tiesā
vas situācijas uzlabošanā, sociālo pabalstu stus izmantot atbilstoši iesniegumā norādī- apgādnieka zaudējums un tml.).
19.Pabalstu krīzes situācijā, kurā ģimene Administratīvā procesa likumā noteiktajā
veidus, to apmēru, novērtēšanas kritērijus, tajiem mērķiem;
8.5.atļaut Dienesta sociālā darba speciā- (persona) katastrofas vai citu no ģimenes kārtībā.
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību
VIII. Noslēguma jautājumi
Krāslavas novada pašvaldības administra- listam apsekot dzīvesvietu, ja sociālās pa- (personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ
29.Saistošie noteikumi stājas spēkā 2018.
tīvajā teritorijā, lēmumu pieņemšanas un līdzības saņemšana saistīta ar palīdzības pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt sapieprasītāja materiālo resursu novērtēšanu vas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama gada 1. februārī.
pārsūdzēšanas kārtību.
30.Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu
2.Sociālo palīdzību ir tiesīgas saņemt vai dzīvesvietas apsekošana ir nepiecieša- psihosociāla vai materiāla palīdzība, pieKrāslavas novadā dzīvojošās personas, ma, veicot sociālo darbu ar palīdzības pie- šķir līdz attiecīgā gada 1. janvārī spēkā eso- spēku zaudē 2013. gada 17. oktobra (prot.
šās minimālās darba algas valstī divkāršam Nr.14., 6.§ 6.1.p.) Krāslavas novada paškuras savu pamatdzīvesvietu deklarējušas prasītāju.
9.Sociālās palīdzības pabalsti tiek pār- apmēram, neizvērtējot ģimenes (personas) valdības saistošie noteikumi Nr. 2013/21
Krāslavas novada pašvaldības administraskaitīti uz palīdzības pieprasītāja kontu vai ienākumus. Pabalsta apmēru nosaka, pa- „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršatīvajā teritorijā.
3.Lai saņemtu pašvaldības sociālos pabal- skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu matojoties uz sociālā darbinieka sniegto nu Krāslavas novada iedzīvotājiem”.
Krāslavas novada pašvaldības saistostus, viens no ģimenes locekļiem vai atse- kasēs, vai arī pārskaitot pabalsta summu atzinumu par ģimenes (personas) sociālo
situāciju, pieejamajiem resursiem, spēju šo noteikumu Nr. 2017/13 „Par sociālās
višķi dzīvojoša persona (turpmāk – palīdzī- pakalpojumu sniedzējam.
II.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu apmierināt savas pamatvajadzības, ņemot palīdzības pabalstiem Krāslavas novada
bas pieprasītājs) vēršas Krāslavas novada
vērā krīzes situācijas izraisītās sekas, ma- pašvaldībā”
Sociālajā dienestā (turpmāk – Dienests) ar līmeņa nodrošināšanai
PASKAIDROJUMA RAKSTS
10.Tiesības saņemt pabalstu garantētā teriālos zaudējumus, kas radušies krīzes siiesniegumu, tam pievienojot Noteikumos
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
minētos dokumentus atbilstoši attiecīgā so- minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai tuācijas izraisīto seku rezultātā.
Ministru kabineta 2008. gada 3. februāra
20.Pabalstu piešķir uz palīdzības piepraciālā pabalsta pieprasījuma mērķim, ja tādi ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām
nepieciešami. Pēc nepieciešamības sociālā personām, kurām noteikta atbilstība trūcī- sītāja iesnieguma pamata. Iesniegumā par noteikumu Nr.108 „Normatīvo aktu projekdarba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus gas ģimenes (personas) statusam Ministru palīdzības pieprasīšanu iesniedzējs norāda tu sagatavošanas noteikumi” 140.punkts
kabineta noteiktajā kārtībā un kuras ir ga- nepieciešamā pabalsta apmēru un iesniedz nosaka - grozījumu noteikumu projektu
dokumentus.
4.Pieprasot pašvaldības sociālos pabal- tavas līdzdarboties savas sociālās situācijas pamatojošos dokumentus par krīzes situāci- nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniegtu
ju un pieprasāmā pabalsta apmēru. Dienests pusi no spēkā esošo noteikumu normu apjostus, palīdzības pieprasītājam jāuzrāda uzlabošanā.
ma. Šādā gadījumā sagatavo jaunu noteiku11.Kārtību kādā piešķirams, aprēķināms izvērtē iesniegto dokumentu pamatotību.
personas identitāti apliecinošu dokumentu,
mu projektu. Ņemot vērā to, ka Krāslavas
V.Pabalsts uzsākot mācību gadu
izņemot gadījumus, ja tas normatīvajos ak- un izmaksājams pabalsts garantētā minimā21.Pabalsts uzsākot mācību gadu tiek novada pašvaldības 2013. gada 17. oktobra
tos noteiktajā kārtībā ir parakstīts ar elek- lā ienākumu līmeņa nodrošināšanai nosaka
piešķirts ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcī- saistošie noteikumi Nr.2013/21 „Par socitronisko parakstu, kā arī tad, ja iesniegumu Ministru kabinets.
ālās palīdzības pabalstiem Krāslavas nova12.Pabalstu garantētā minimālā ienāku- gas ģimenes (personas) statuss.
iesniedz un personas identitāti pārbauda,
22.Pabalsta uzsākot mācību gadu apmērs da pašvaldībā” neatbilst reālajai situācijai
izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieeja- mu līmeņa nodrošināšanai izmaksā katra
mas Vienotajā valsts un pašvaldību pakal- mēneša 25. datumā. Ja minētais datums ie- ir 30,00 EUR un to piešķir par bērniem, pēc sociālās palīdzības pabalstiem un to apkrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad pabalstu kuri sasnieguši obligāto izglītības vecumu mēriem, ir radusies nepieciešamība tos prepojumu portālā (www.latvija.lv).
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti izmaksā nākamajā darba dienā, bet ne vēlāk un apmeklē Krāslavas novada pašvaldības cizēt un labot kopumā, noapaļojot pabalstu
pirmsskolas izglītības iestādi vai mācās summas, kā arī to, ka 2017. gadā Saeimā
kā līdz mēneša beigām.
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))
Krāslavas novada pašvaldības vispārizglī- pieņemts likumprojekts „Grozījumi „SoIII.Dzīvokļa pabalsts
5.Parakstot Noteikumu 4.punktā minēto
13.Dzīvokļa pabalsts ir pašvaldības so- tojošās mācību iestādēs, iegūstot pamatiz- ciālo pakalpojumu un sociālās palīdzības
iesniegumu, palīdzības pieprasītājs un viņa
ģimenes pilngadīgie ģimenes locekļi vai ciālais pabalsts dzīvokļa vai viendzīvokļa glītību, vai arī mācās citā valsts vai pašval- likumā”, kurā iekļauti 30 grozījumi, viens
pilnvarotās personas Dienestam dod pie- dzīvojamās mājas uzturēšanas izdevumu dības izglītības iestādē, kas realizē speciālo no kuriem līdzšinējo terminu „pabalsts ārkrišanu izmantot pašvaldības un valsts datu segšanai, kas saistīti ar to lietošanu. Uzturē- izglītības programmu, iegūstot pamatizglī- kārtas situācijā” aizstāt ar terminu „pabalsts
krīzes situācijā” (35. panta otrā daļa).
reģistros pieejamo informāciju par ģimeni šanas izdevumi ir maksa par apsaimnieko- tību.
2. Īss projekta satura izklāsts. Pilnvaro23.Pabalsts uzsākot mācību gadu netiek
šanu, īri un pakalpojumiem (apkure, elek(personu).
(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti troenerģija, ūdensapgāde un kanalizācija, piešķirts gadījumā, ja bērns atrodas daļējā jums izstrādāt saistošos noteikumus izriet
vai pilnā valsts apgādībā, vai arī, ja bērns no Sociālo pakalpojumu un sociālās palīatkritumu izvešana).
25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))
14.Dzīvokļa pabalstu piešķir vienu reizi pabeidzot kārtējo mācību gadu ir nesek- dzības likuma 35. panta ceturtās un piektās
6.Dienests viena mēneša laikā no Nomīgs un tiek atstāts uz otro gadu tajā pašā daļas. Noteikumi nosaka pabalstu veidus un
teikumu 4.punktā minētā iesnieguma sa- gadā, un tā apmērs ir 75,00 EUR.
apmērus, pabalstu piešķiršanas un izmak15.Dzīvokļa pabalstu piešķir ģimenēm, klasē.
ņemšanas un reģistrēšanas dienas, pieņem
VI.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu sas kārtību.
lēmumu par attiecīgā pašvaldības sociālā kurām piešķirts trūcīgas vai maznodrošinā3. Informācija par plānoto projekta ieteksegšanai pirmsskolas izglītības un vispārēpabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt tas ģimenes statuss.
mi uz pašvaldības budžetu. Saistošo notei(ar
precizējumiem,
kas
izdarīti jās izglītības iestādēs
attiecīgo pašvaldības sociālo pabalstu.
24.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu kumu izpilde tiek nodrošināta ikgadējā paš25.01.2018. (protokols Nr.2.,1.§ 1.1.p.))
7.Sociālo pabalstu veidi:
16.Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts pa- segšanai Krāslavas novada pirmsskolas iz- valdības budžeta ietvaros.
7.1. pabalsts garantētā minimālā ienā4. Informācija par plānoto projekta iekalpojuma sniedzējam gadījumā, ja ģime- glītības iestādēs tiek piešķirts trūcīgo ģimekuma līmeņa nodrošināšanai;
tekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzne (persona) dzīvo mājā, kas ir pieslēgta ņu bērniem:
7.2.dzīvokļa pabalsts;
24.1. kuri ir sasnieguši obligāto izglītī- ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju
7.3.vienreizējs pabalsts krīzes situācijā;
centralizētās apkures sistēmai, vai arī iz- bas vecumu - 100% apmērā no ēdināšanas Nav attiecināms.
7.4.pabalsts uzsākot mācību gadu;
5. Informācija par administratīvajām pro7.5.pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu maksāts pabalsta saņēmējam malkas iegā- izdevumiem;
24.2. kuri nav sasnieguši obligāto izglī- cedūrām. Saistošo noteikumu piemērošasegšanai pirmsskolas izglītības un vispārē- dei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas
nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu tības vecumu un kuru vecāki strādā algotu nā persona var vērsties Krāslavas novada
jās izglītības iestādēs.
8.Palīdzības pieprasītājam ir pienākums: sniedzēju centralizētās apkures sistēmai un darbu - 50% apmērā no ēdināšanas izdevu- pašvaldībā un Krāslavas novada Sociālajā
dienestā.
8.1.iesniegt patiesas un pilnīgas ziņas par ģimenes (personas) īpašumā nav mežu pla- miem;
6. Informācija par konsultācijām ar pri25.Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu
sevi un ģimenes locekļiem, sadarboties ar tības.
17.Dzīvokļa pabalstu nepiešķir palīdzī- segšanai par bērniem, kuri mācās Krāslavas vātpersonām. Nav attiecināms.
Dienestu savas sociālās situācijas novērtēšanā un pildīt Dienesta ieteikumus šīs situā- bas pieprasītājiem, kuri ir dzīvokļu īpašnie- novada pašvaldības vispārizglītojošās mā-

TEIPOŠANA ĢIMENES VESELĪBAI

Kas ir teipošana? Tā ir revolucionāra ārstniecības metode, ar kuras palīdzību ir iespējams ārstēt dažādas traumas,
mazināt iekaisumus un tūskas, kā arī atvieglot pārslodzes
radītus simptomus, piemēram, muguras vai muskuļu sāpes.
Jaunās māmiņas bieži sastopas ar sāpēm muguras vai kakla
daļā. To veicina bērniņa nēsāšana uz rokām, līdz ar to rodas
paaugstināta slodze gan roku, gan plecu daļā. Teipošana ir
arī lieliska alternatīva, lai gada drēgnajās sezonās nevajadzētu lietot medikamentus, ārstējot iesnas. Tas, savukārt, ir
ļoti aktuāli gan māmiņām, kas baro ar krūti, gan arī mazuļu
un bērnu veselībai.

6. februārī, otrdienas vakarā, plkst. 18.00
Krāslavā, Skolas ielā 7, 3. stāva zālē
uzstāsies topošā fizioterapeite Beatrise Ābeltiņa
ar meistarklasi
„Teipošana ģimenes veselībai”.

Viņa ir ieguvusi teipošanas sertiﬁkātu Basic un Advance
līmeņos. Meistraklasē lektore gan stāstīs, gan parādīs katram individuāli, kā pareizi jāuzliek teips, lai uzlabotu savu
vai ģimenes locekļu veselību. Nodarbības laikā katram dalībniekam tiks izsniegti 2 veidu teipi – platie un „crossteipi”.

Pasākumu līdzﬁnansē Krāslavas novada dome, tāpēc apmeklētājiem būs jāveic dalības maksa tikai par meistarklasē izsniegtajiem teipiem – EUR 6,00, kurus pēc tam varēs
ņemt līdzi uz mājām. Būs iespēja iegādāties arī papildus
teipus par draudzīgām cenām. Tā kā teipošana Latvijā kļūst
aizvien populārāka, tad šāda veida lekcijas notiek arī citās
pilsētās, piemēram, Rīgā vienas nodarbības cena dalībniekam ir EUR 45,00. Tāpēc izmantojiet iespēju uzzināt, ko
jaunu Krāslavas māmiņu kluba organizētajā meistarklasē,
jo citur noteikti būs dārgāk!
Ieva Maļinovska,
Krāslavas māmiņu klubs
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PALDIES PAR IZCĪNĪTO BRĪVĪBU!

11. janvārī Zemkopības ministrijas zālē notika 1991. gada Barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts
svinīgais pasākums. No Krāslavas
organizētā grupā uz Rīgu devās
septiņi novada ļaudis, no kuriem
katrs deva savu artavu barikāžu
būvniecībā un apsardzībā. Bijušos
barikāžu aizstāvjus ceļā uz galvaspilsētu pavadīja un nelielas piemiņas dāvanas pasniedza Krāslavas
novada dome priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Savās pārdomās dalījās bijušais
barikāžu dalībnieks un tolaik Latvijas Tautas frontes Krāslavas nodaļas valdes priekšsēdētājs Egils
Muskars: „Tāpat kā 1991. gada
janvārī, šodien mēs atkal sēžamies
autobusā un dodamies uz Rīgu.
Pirms 27 gadiem ar dažādiem
transportlīdzekļiem no mūsu bijušā Krāslavas rajona uz galvaspilsētu devās daudz vairāk cilvēku, kas
stāvēja barikādēs, nenobijās, riskēja ar savu veselību un dzīvību, lai
atjaunotu mūsu Latvijas valsti.
Protams, 27 gadu laikā notikušas
daudzas pārmaiņas. Tolaik mums
bija vienas domas, bet reālā dzīve

ir reālā dzīve, ne visas ieceres piepildījās... Taču pats svarīgākais, ka
mums arvien ir iespēja veidot savu
valsti tādu, kādu to vēlamies mēs
paši. Aktuāls ir jautājums par varēšanu - cik liela mūsu kapacitāte,
cik spējam izdarīt? Atklājās, ka notikušo represiju un karu dēļ mūsu
kapacitāte nemaz nav tik ārkārtīgi
liela, kā tolaik bijām iedomājušies. Gribas, lai tie, kas šodien ir
pie valsts stūres, iespējami mazāk

NO MAZIEM DARBIEM
UZ LIELIEM
PANĀKUMIEM

Krāslavas novadā mazo, iedzīvotāju iniciēto, projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” tiek rīkots jau kopš 2009. gada – pirmajos gados ar KNHM
fonda ﬁnansējumu, vēlāk – piešķirot Krāslavas novada pašvaldības budžeta ﬁnansējumu. Pa šiem gadiem
ir īstenoti 155 projekti; tie ir tapuši gan pilsētā, gan
katrā no 11 novada pagastiem, un ir pierādījies, ka arī
ar samērā nelielu ﬁnansējumu, bet lielu vēlmi darboties, var paveikt dižus darbus.
Pagājušgad tradicionālajam Krāslavas novada pašvaldības mazo projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi” noteiktajā termiņā tika iesniegtas 22
projektu idejas, tai skaitā 15 projekti no Krāslavas
pilsētas, pa 2 projektiem no Izvaltas un Indras, un pa
projektam no Skaistas, Piedrujas un Robežniekiem.
Projektu vērtēšanas komisija augstu novērtēja projektu kvalitāti un, piesaistot papildus pašvaldības budžeta ﬁnansējumu, Krāslavas novadā 2017. gadā tika
īstenots 21 projekts par kopējo summu 10200 EUR.
Vairākums ideju bija saistītas ar rotaļu un atpūtas laukumu labiekārtošanu; tika īstenoti arī vairāki projekti
par baznīcu, dabas taku, kapu un daudzstāvu māju
pagalmu teritoriju sakārtošanu un apzaļumošanu.
Paldies visiem projektu iesniedzējiem, īpaši tiem,
kas īstenoja pirmo projektu savā dzīvē! Lai koši projekti 2018., konkursa desmitgades, gadā!
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja,
projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi” koordinatore

kļūdītos, jo katra augstas amatpersonas kļūda dārgi maksā tautai.
Miera laikā grūti novērtēt tautas
saliedētības garu, bet sirdī ticu, ka
tas nekur nav zudis. Varbūt dažam
sirdī ir kāds rūgtumiņš, bet tas jau
nemazina vēlēšanos pastāvēt par
brīvu un neatkarīgu valsti - Latviju!”
Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVIEŠI TIKA APBALVOTI
AR PATEICĪBAS RAKSTIEM

8. janvāra vakarā, Kristus Piedzimšanas svētku otrajā dienā, Daugavpils Borisa-Gļeba katedrālē notika
visas eparhijas dievkalpojums, kuru vadīja Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Valdošais Virsgans Augstisvētītais Daugavpils un Rēzeknes Bīskaps Aleksandrs.
Pēc tam tika apbalvoti cilvēki, kuri darbojušies
Daugavpils-Rēzeknes eparhijas dievnamu labiekārtošanā un remontdarbos.
Ar Virsgana pateicības rakstiem tika apbalvoti arī
krāslavieši: Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks, Nadežda Trušele, Aleksandrs un
Zinaīda Lapkovski, Tatjana Kozačuka, Žanis Lakisovs, Pēteris un Larisa Bārtuļi, Dzintra Sardiko, Boriss Trelis, Raisa Vagale un Ēvalds Cauņa.
Aizejot no baznīcas, Augstisvētītais Valdnieks
Aleksandrs svētīja ticīgos ar savu kopīgo Virsgana
svētību.
Informācijas avots: pravoslavie.lv

PSIHOLOĢES DIĀNAS
ZANDES LEKCIJAS

Pagājušā gada rudenī Krāslavā viesojās psiholoģe
Diāna Zande ar lekciju bloku, kas bija domāts plašai
mērķa grupai - mammām, sievietēm, pāriem. Šoreiz,
3. februārī, Krāslavas māmiņu kluba „Jauno vecāku skolā” vairāk uzmanības veltīsim problēmām, ar
kurām saskaras jaunākā vecuma bērnu vecāki. Aicinām ikvienu topošo un jauno vecāku noklausīties 3
lekciju bloku, kuru vadīs zinoša psiholoģe ar doktora
grādu klīniskajā psiholoģijā, kura vienlaikus ir piecu
bērnu mamma.
Lekcijas, kā jau ierasts, notiks Krāslavā, Skolas
ielā 7, 3. stāva zālē, un apmeklētājiem pasākums būs
bez maksas. Nodarbības droši var apmeklēt kopā ar
bērniem, jo tiks sagatavots bērnu stūrītis. Starp lekcijām paredzētas kaﬁjas pauzes.
Lai katrs varētu izvēlēties, kuru lekciju apmeklēt,
katrai lekcijai norādīts savs laiks.
12.00 - Mazuļa miedziņš.
14.00 – Divgadnieks.
16.00 – Temperaments.
Lekcijās noderīgas atziņas darbam un dzīvei radīs
arī pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi, mediķi,
sociālajā sfērā strādājošie, vecvecāki, citi interesenti.
Īpaši iesakām lekciju par temperamentu.
Izglītojošo pasākumu ciklu ﬁnansē Krāslavas novada dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Ieva Maļinovska,
Krāslavas māmiņu klubs

INETA DANOVSKA:

„Mūsu iedzīvotāju radošās
iztēles līmenis pieaug”

Ir noslēdzies Krāslavas novada
domes organizētais konkurss „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu
pilsētu”, kura ietvaros tika noteikti
objekti ar skaistāko un interesantāko Ziemassvētku noformējumu. 12.
janvārī Krāslavas novada domes zālē
notika noslēguma pasākums, tika apbalvoti konkursa uzvarētāji.
Krāslavas iedzīvotājus, kas izrotāja savas mājas, balkonus, ēkas,
uzrunāja un izteica pateicību Krāslavas novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Viktors Moisejs: „Te ir sapulcējušies cilvēki, kuri nav vienaldzīgi pret to, kas un kā notiek mūsu
pilsētā, un tie, kas paši aktīvi rīkojas,
lai mūsu pilsēta kļūtu vēl skaistāka. Krāslava skaisti sagaidīja 2018.
gadu - mūsu valsts simtgades svinību gadu. Jubilejas gadā aicinām jūs
ar īpašu attieksmi izturēties pret jūsu
māju, pagalmu, ēku noformējumu,
lai mūsu kopīgā svētku izjūta būtu
vēl spilgtāka un piesātinātāka.”
Konkurss par labāko māju un ēku
noformējumu notiek mūsu pilsētā
jau vairākus gadus. Novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste Inga
Kavinska uzsvēra, ka katru gadu
pieteikumu skaits pieaug un izvēlēties labāko no labākajiem nav viegls
uzdevums.
Par to, kā norisinājās konkursam
pieteikto ēku vērtēšana, pastāstīja
komisijas priekšsēdētāja, novada
domes būvvaldes vadītāja Ineta Danovska.
„Liels paldies par to, ka jūs mīlat
savu pilsētu! Mēs visi zinām, ka Ziemassvētku laikā Krāslava ir gaišākā
pilsēta Latvijā, un tik liela pacilātība, kas palīdz iedzīvotājiem rotāt
savas mājas, jo viņi vēlas šo tumšo
laiku padarīt gaišāku, ir vērojama tikai Krāslavā”, teica Ineta Danovska
klātesošajiem.
Kā pastāstīja komisijas vadītāja,
šogad tika saņemts ļoti daudz pieteikumu, tāpēc bija jāizvēlas labākie.
Viens no vērtēšanas kritērijiem bija
novitāte. Šogad komisijas locekļi neapbalvoja tās mājas vai ēkas, kas tika
izrotātas tāpat kā iepriekšējos gados.
Ineta Danovska: „Prieks par tiem,
kas ar fanātismu (labā nozīmē) rada
sev apkārt skaistu vidi. Patīkami, ka
daudzi ir nomainījuši dekorācijas,
lampiņu krāsu, centušies izveidot
apjomīgas formas. Nepalika nepamanītas arī tās mājās, kurās Jaungada rotājumi nebija redzami diennakts tumšajā laikā, toties priecēja
garāmgājējus pa dienu. Roku darbs
vienmēr ir zelta vērts – piemēram,
izgrieztas un pielīmētas pie logiem
sniegpārsliņas, skuju dekori uz palodzēm utt. Vārdu sakot, mūsu iedzīvotāju radošās iztēles un pašrocīgi
gatavotu rotājumu kvalitātes līmenis
pieaug.”
Pasākuma dalībniekus - konkursa
ﬁnālistus - priecēja Krāslavas pamatskolas vokālā ansambļa „Notiņas”
(vad. I. Krute) priekšnesums.
Visiem konkursa dalībniekiem,
kas tika uzaicināti uz pasākumu, tika
pasniegta balva – sienas kalendārs
„Krāslava 2018”, uzvarētāji katrā
nominācijā saņēma arī piemiņas bal-

vas.
Pasākuma laikā īpaša pateicība
tika izteikta Krāslavas svētā Ludvika
Romas katoļu draudzes prāvestam
Eduardam Voroņeckim. Viņa dāvana Ziemassvētku vakarā - neparasts
baznīcas ēkas apgaismojums - paliks
pilsētnieku atmiņā uz ilgāku laiku.
Krāslavas novada domes pateicību
un kalendāru 2018. gadam saņēma
labākie konkursam pieteikto objektu
īpašnieki.
Daudzdzīvokļu māju logi,
balkoni un lodžijas
Lāčplēša iela 6 - 1, īpašniece Ināra
Mackeviča
Baznīcas iela 17 - 26, saimniece Iveta Solima
Aronsona iela 4 – 36, īpašnieks
Osvalds Markevičs
Vienības iela 28 – 21, saimniece Inga
Krasovska
Uzvarētājs – dzīvokļa logi Raiņa ielā
6 -15, īpašniece Inga Paceviča
Uzvarētāji - māja Lāčplēša ielā 4 (1.
un 3. dzīvokļa saimnieki - Anna un
Maksims Bogdanoviči)
Privātmājas
Māja Augusta ielā 33, īpašnieks
Andrejs Platonovs
Māja Vienības ielā 47, īpašnieks
Alfrēds Savickis
Māja Lielā ielā 31, īpašnieks Mihails
Pobudins
Māja Dārza ielā 1, saimniece Marija
Pizāne
Māja Dārza ielā 4, īpašniece Irēna
Dergača
Māja Lielā ielā 42, īpašnieki Andris
un Ināra Mukāni
Māja Strautu ielā 24, īpašniece Mārīte Sitnika
Māja Lakstīgalu ielā 15, īpašnieks
Josifs Leitāns
Māja Rīgas ielā 31 B, īpašniece Alla
Zabelova
Māja Vienības ielā 66, īpašnieks Ilmārs Plociņš,
Māja Augusta ielā 40, īpašnieks
Andris Žeimots
Māja Rēzeknes ielā 37, īpašnieks
Jevgēnijs Podjava
Māja Saules ielā 12, īpašniece Ināra
Galeja
Māja Lielā ielā 28, īpašnieks Josifs
Tračums
Uzvarētāji - māja Vasarnieku ielā 14,
saimnieki Ivans un Romualda Šeripo
Uzvarētājs - māja Rīgas ielā 18, īpašnieks Igors Markušenoks
Izglītības iestādes
PII „Pienenīte”, vadītāja Viktorija
Olehno
PII „Pīlādzītis”, vadītāja Svetlana
Rukmane
Sabiedriskās ēkas
Skaistumkopšanas salons „OKSANA”, īpašniece Oksana Karabeško
Ziedu nams „Kamēlija”, īpašniece
Olga Ozerska
Krāslavas Kultūras nams, direktore
Valda Timule
p/a „Labiekārtošana K”, direktors
Ēvalds Cauņa
Uzvarētājs - Krāslavas novada centrālā bibliotēka, direktore Valentīna
Magidas.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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ES DZĪVOJU ARONSONA IELĀ!

Ceturtdienas pēcpusdienā ļaudis piepildīja Krāslavas novada Centrālās
bibliotēkas cokolstāva zāli, kur notika tematisks pasākums „Es dzīvoju
Aronsona ielā”, kas tika veltīts Latvijas ebreju izcelsmes tēlniekam un
sabiedriskajam darbiniekam, mūsu novadniekam - Naumam Aronsonam
- 145.
Pasākumu atklāja bibliotēkas direktore Valentīna Magidas: „Apzinot
savus novadniekus, mēs priecājamies stāstīt par viņiem arī jaunākai paaudzei un visiem klātesošajiem. Šajā tikšanās reizē būs saruna par vienu
no pasaules ievērojamākajiem tēlniekiem, kas nācis no mūsu pilsētas un
kura vārdā ir pārdēvēta bijusī Suvorova iela Krāslavā.”
Turpinājumā bibliogrāfe Anna Bartuša piedāvāja noskatīties īsﬁlmu,
kas ir pašas veidota virtuālā ekskursija - ieskats Nauma Aronsona dzīves
posmos un viņa daiļradē. N. Aronsons ir dzimis 1872. gada 25. decembrī
kā devītais bērns ebreju ģimenē Krāslavā. No 1889. līdz 1891. gadam
mācījās I. Trutņeva mākslas skolā Viļņā. Skolas direktors, redzot viņa
darbaspējas un panākumus tēlniecībā, aizsūtīja jaunieša darbus un dokumentus uz Pēterburgas Mākslas akadēmiju, bet akadēmijā viņu neuzņēma, aizbildinoties ar izglītības trūkumu. Atgriezies Krāslavā un nopelnījis nedaudz naudas, jaunais cilvēks 1891. gadā devās uz Parīzi, kur
iestājās bezmaksas dekoratīvās mākslas skolā un Kalarosi privātskolā.
Pirmie gadi Parīzē 19 gadīgajam jaunietim bija ļoti grūti, dažreiz pietrūka naudas pat maizei. Tikai 1897. gadā viņš saņēma pirmo lielo pasūtījumu, tālāk jau gūst arvien lielākus panākumus. Dzīves laikā viņš ir
radījis vairāku pazīstamu politiķu un slavenību krūšutēlus. Līdz 1917.
gadam Aronsons bieži uzturējās Krievijā, kur par viņu un viņa daiļradi
daudzos medijos bija pozitīvas atsauksmes. 1940. gadā tēlnieks devās uz
Portugāli un no turienes 1941. gadā uz ASV, kur nomira 1943. gada 30.
septembrī.
Krāslavā Nauma Aronsona vārdā ir nosaukta iela, starp citu, nekur citur Latvijā nav otras tādas ielas. 1988. gadā mūsu pilsētā tika atklāta piemiņas plāksne, kas veltīta tēlnieka 115. dzimšanas dienai, šobrīd plāksne
glabājas Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā. Krājuma glabātāja Alla
Lomanovska pasākuma dalībniekiem pastāstīja par muzeja centieniem
iegūt īpašumā kādu no darbiem, bet pagaidām tie nav vainagojušies ar
panākumiem, jo mākslas pasaulē Nauma Aronsona darbiem ir ļoti liela
vērtība. Daudziem pasaules muzejiem ir goda lieta ekspozīcijā iekļaut
Nauma Aronsona darbus.
Turpinot prezentāciju, bibliogrāfe Anna Bartuša aicināja no vēstures
atgriezties tagadnē un parādīja ﬁlmu par Aronsona ielu mūsdienās.
Juris Roga,
autora foto

KONKURSS
„ATZĪŠANĀS MĪLESTĪBĀ KRĀSLAVAI”

Krāslava – pilsēta Daugavas
lokos. To par savu sauc tūkstošiem krāslaviešu un novadnieku.
Tikpat mīļa tā kļūst arī pilsētas
viesiem, kuri te atgriežas vēl un
vēl. Krāslava ir neaizmirstama,
tāpēc šogad, kad pilsēta svin savu
95 gadu jubileju, ir īstais laiks, lai
izstāstītu, cik ļoti esam pieķērušies šai vietai. Konkurss „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai” aizsāks
pilsētas jubilejas gada svinības.
Uzraksti arī Tu savu atzīšanos mīlestībā Krāslavai!

Konkursa
„Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”
nolikums

1.Konkursa apraksts
1.1.Konkursu rīko Krāslavas
novada tūrisma informācijas
centrs (TIC). Konkurss tiek rīkots,
atzīmējot Sv. Valentīna dienu, kad
visā pasaulē cilvēki atzīstas mīlestībā un svin mīlestības svētkus.
1.2.Konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus atzīties mīlestībā
Krāslavai, tādējādi izrādot savu
attieksmi pret pilsētu, un apkopot
skaistākās atzīšanās mīlestībā savai pilsētai.
1.3.Labākie konkursa darbi visa
Krāslavas jubilejas gada laikā tiks
publicēti izdevumā „Krāslavas
Vēstis”, Krāslavas novada TIC sociālā tīkla „facebook.com” proﬁlā.
1.4.Konkursā iesniegtos darbus konkursa dalībnieki nodod
Krāslavas novada pašvaldības un
TIC rīcībā. Konkursa rīkotājs ir
tiesīgs tos izmantot, veidojot informatīvus materiālus par Krāslavu, prezentējot un raksturojot pilsētu.
2.Konkursa dalībnieki

2.1.Konkursā aicināts piedalīties ikviens, kam Krāslava ir īpaša
pilsēta.
3.Konkursa norises kārtība un
uzvarētāju noteikšana
3.1.Konkursa dalībniekiem sava
„Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”
jāiesniedz Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā līdz 2018.
gada 7. februārim, atsūtot uz epastu tic@kraslava.lv ar norādi
„Atzīšanās mīlestībā Krāslavai”
vai atnesot konkursa darbu personīgi uz Krāslavas novada TIC
(Pils ielā 2, Krāslava).
3.2.Konkursa darbs var būt stāstu vai dzejas formā.
3.3.Konkursa darbs ir konkursa
dalībnieka paša uzrakstīts. Tas ir
oriģināls tā autora darbs, nedrīkst
izmantot citu autoru stāstus un
idejas un uzdot tās par savējām.
3.4.Konkursa darba apjoms nedrīkst pārsniegt vienu A4 formāta
lappusi.
3.5.Iesniedzot konkursa darbu,
autoram jānorāda vārds, uzvārds,
vecums un kontaktinformācija.
3.6.Iesniegtie konkursa darbi tiks vērtēti divās kategorijās:
„Stāsti” un „Dzeja” vairākās vecuma grupās:
•stāstu/ dzejas autori no 7 līdz
12 gadu vecumam;
•stāstu/ dzejas autori no 13 līdz
18 gadu vecumam;
•stāstu/ dzejas autori vecumā
virs 18 gadiem.
3.7.Labākos konkursa darbus
izvēlēsies neatkarīga žūrija 5 cilvēku sastāvā, izvērtējot to atbilstību konkursa nolikumam un novērtējot 10 baļļu sistēmā. Uzvarētājs
būs tas, kurš iegūs žūrijas kopvēr-

IN MEMORIAM
„Es neeju uz skolu pēc mīlestības. Man svarīgs ir
darbs.”
(Janīna Gekiša)
Astoņdesmit septiņu gadu vecumā mūžībā aizgājusi Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja, novadpētniecības muzeja dibinātāja un ilggadējā tā vadītāja Janīna Gekiša.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvs skumjās atvadās no savas skolotājas, kuras neizsīkstošā enerģija,
darba spars un apņēmība vienmēr izraisīja apbrīnu un
sajūsmu ne vien kolēģos, bet arī skolēnos.
J. Gekiša dzimusi 1930. gada 24. aprīlī Robežnieku
pagastā. 1950. gadā absolvēja Indras vidusskolu, 1951.
gadā – pedagoģisko klasi Krāslavas 1. vidusskolā. Tālāk sekoja neklātienes studijas Daugavpils Skolotāju
institūtā krievu valodas un literatūras fakultātē. Skolotājas darba gaitas sāktas 1951. gadā Līvānu rajona
Pētermuižas pamatskolā.
Kopš 1952. gada J. Gekišas pedagoģiskā darbība
bija saistīta tikai un vienīgi ar Krāslavas 1. vidusskolu – ģimnāziju. Iesākumā tika veikts vecākās pionieru
vadītājas darbs, bet, sākot ar 1964. gadu, skolotāja mācīja krievu valodu un literatūru. Kā tradīcija bija rudens
ekskursija uz Puškina vietām - Selo Mihailovskoje. Uz
turieni skolotāja kopā ar skolēniem aizbrauca 14 reizes. Audzināmās klases, sākot no 5. līdz 11. klasei,
skolotājai bija piecas. Katra ir atstājusi savu vēsturi,
savas atmiņas, savus darbus.
Paralēli krievu valodas un literatūras mācīšanai skolotāja interesējās par novada, pilsētas un skolas vēstures izzināšanu. Tieši ar to arī saistās J.Gekišas mūža
ieguldījums, mūža devums skolas labā.
Sākot ar 1964. gadu, viņai tika uzticēts skolā vadīt
„Draudzības pulciņu”, kura uzdevumus bija ievākt
vēsturisko informāciju par pilsētu. Materiāli krājās, radās vajadzība tos sakārtot telpā, attiecīgi noformēt. Tā
kā pilsētā muzeja nebija, tad skolotājas savāktie materiāli par novadu un novadniekiem bija atzīti par vērā
ņemamiem, lai 1970. gadā Rajona padome pieņemtu
lēmumu par skolas muzeja izveidi. Skolotāja bieži
stāstīja, ka laika gaitā skolā nācās vairākkārt pārkārtot
muzeja ekspozīciju atbilstoši laika prasībām.
1982. gadā Krāslavā tika atvērts Mākslas un vēstures muzejs, kura pamatfonds tika pārņemts no Krāslavas skolas muzeja.
Novadpētniecība J. Gekišai kļuva par otru profesiju.
Šajos ilgajos darba gados bija apzināti daudzu cilvēku
likteņi, kopā ar skolēniem izstrādāti pētnieciskie darbi
par nozīmīgiem notikumiem novadā un pilsētā.
Ar lielu sparu un entuziasmu skolotāja strādāja ne
tikai apkopojot savas skolas vēsturi, bet arī pētot un
sistematizējot novada skolu vēsturi. Šajā darbā skolotāja iesaistīja arī rajona skolas. Tika savākts bagātīgs
materiālu klāsts, tāpēc radās doma apkopot to grāmatā. Tika izveidota redkolēģija, un skolotājas J. Gekišas
vadībā tika veikts darbs pie grāmatas veidošanas. Ar
Rajona Izglītības nodaļas vadītāja S. Leikuča atbalstu
1996. gadā tika izdota grāmata „Krāslavas rajona skolu
vēsture”.
Sešu gadu garumā J. Gekiša skolā vadīja Republikas
virtuālās enciklopēdijas projektu, izveidojot 59 aprakstējumā vislielāko punktu skaitu.
4.Uzvarētāju apbalvošana
4.1.Katrā vecuma grupā tiks noteikts viens uzvarētājs.
4.2.Labāko darbu autori tiks aicināti uz uzvarētāju apbalvošanas
pasākumu, kas notiks 14. februārī
Krāslavas novada TIC telpās.
4.3.Uzvarētāji saņems dāvanu
kartes no konkursa sponsoriem:
atpūtas komplekss „Lejasmalas”
(nakšņošana 2 personām namiņā
uz salas), Z/S „Klajumi” (izjāde
2 personām), kafejnīca „Tokyo
Town” (dāvanu karte EUR 10 vērtībā), biedrība „Latgales kulinārā
mantojuma centrs” (romantiskas
pusdienas un ekskluzīvas porcelāna leļļu izstādes apmeklējums 2
personām), Krāslavas peldbaseins
(abonements 5 apmeklējuma reizēm), veikals „Riči-Viči” (dāvanu
karte EUR 20 apmērā).
5.Kontaktinformācija
5.1.Vairāk informācijas par
konkursu „Atzīšanās mīlestībā
Krāslavai” var saņemt, rakstot uz
e-pastu tic@kraslava.lv vai pa tālr.
+371 22021290.

tus dažādās nominācijās par mūsu novadniekiem.
Ilgajos darbošanās gados skolotāja tika izveidojusi
vairākus bukletus par skolu, skolas direktoriem, novada dievnamiem, pagastiem.
Skolotājai ir izdotas 3 grāmatas par skolas vēsturi:
„Atmiņu gaisma pāri gadiem”, „Skola, tevī ieausts rīta
spožums”, „Mēs vienmēr esam pusceļā uz tevi”.
Skolotāja bija nodibinājusi sakarus ar simtiem absolventu gan Latvijā, gan citās valstīs un kontinentos,
kā rezultātā pēc PSRS sabrukuma uz skolas pastu sāka
plūst neskaitāmas vēstules no bijušajiem skolēniem,
kas 2. pasaules kara rezultātā bija emigrējuši uz ārzemēm. Noteikti jāpiemin sk. J. Gekišas nopelni kontaktu dibināšanā ar dzejnieku V. Grantu – Krāslavieti, kurš
1991. gadā iedibināja ikgadējo stipendiju skolēniem un
studentiem par sasniegumiem mācībās, sportā, pašdarbībā un sabiedriskajā dzīvē.
Pateicoties J. Gekišai, bijušais skolas audzēknis Juris
Kociņš no Austrālijas skolai novēlējis līdzekļus, līdz ar
to skolā tika nodibināts stipendiju fonds absolventiem
- studentiem. No šī fonda līdzekļiem tika atbalstīti arī
skolas projekti materiāli tehniskās bāzes papildināšanai. Fonds pastāvēja no 1996. gada līdz 2012. gadam.
Pēc ilgiem, radošiem un ražīgiem darba gadiem
dodoties pelnītā atpūtā, skolotāja ne mirkli nenorima
un neapstājās savā darbībā, daloties idejās, papildinot
muzeja fondus, kā arī organizējot dažāda veida pasākumus.
Šis nenogurdināmais darba spars tika vainagots ar
nozīmīgiem apbalvojumiem:
•
1995. gadā IAI Goda raksts par iegūto 3. vietu Latvijas skolotāju konkursā „Audzināšana – vērtību
kopšanai sevī un citos.”
•
2003. gadā LR IZM Atzinības raksts par
mūža ieguldījumu – skolas vēstures muzeja izveidošanu.
•
2003. gadā IZM Pateicība par ieguldījumu
skolēnu patriotiskajā audzināšanā.
•
2007. gadā IZM Pateicība par skolas identitātes uzturēšanu un skolas muzeja satura izmantošanu
audzināšanas darbā.
•
2009. gadā Valsts augstākais apbalvojums –
Atzinības Krusts un Atzinības Krusta diploms par nopelniem Latvijas valsts labā.
Cilvēks aiziet, bet paliek viņa devums. Viss, kas tika
dots skolēniem un skolai, lai ir kā piemineklis cilvēkam ar dāsnu sirdi un bagātu dvēseli.

LABI VĀRDI SIRDI SILDA

Latviešu valodas aģentūra izdevusi jau desmito skolēnu radošo darbu
krājumu „Labi vārdi sirdi silda”, kurā apkopoti vairāk nekā divsimt skolēnu
labāko darbu fragmenti un zīmējumi.

Grāmatas redaktors Valdis Rūmnieks saka: „Varbūt tiešām dažreiz prātīgāk ir paklusēt, jo cilvēks būtībā ir milzu okeāns, kurā vārdi ir tikai maza
daļiņa no visa. Sirdi sildīt varam ar attieksmi, rīcību, lieliem un maziem
darbiem. Ar smaidu un glāstiem.”
Krāslavas pamatskolas skolēni, kuru darbi publicēti šajā krājumā, savu
autoreksemplāru jau saņēma pa pastu. Tie ir:
Gundega Viļuma (skolotāja Valentīna Geka), Ineta Marhileviča (skolotāja Valentīna Geka), Evita Kirillova (skolotāja Lolita Dzalbe), Agate Pauliņa
(skolotāja Lolita Dzalbe), Jānis Vaišļa (skolotāja Ligija Mačuļska).
Lai mums visiem izdodas labu domāt un labu darīt!
Materiālu sagatavoja Skaidrīte Gasperoviča,
Krāslavas pamatskolas direktora vietniece

6
Iepazīšanās stāsts

Maksimovu ģimene – studentu romāna rezultāts. Aleksandrs un Diāna
studēja Daugavpils Pedagoģiskajā
universitātē. Iepazīšanās datumu abi
atceras līdz šim laikam, un tas nav
brīnums, Diāna pirmo reizi satika
savu izredzēto 18. novembrī – Aleksandra vārda dienā.
Puiša un meitenes istabas atradās
uz abām pusēm no kopējās virtuves,
tāpēc viņi tur bieži satikās. Aleksandrs cienāja Diānu ar savu ﬁrmas
ēdienu - makaroniem ﬂotes gaumē.
Viņš arī tagad lieliski gatavo, taču lutina ne tikai Diānu, bet arī visu savu
kuplo ģimeni. Nevienam no radiniekiem vēl nav nācies nogaršot tikpat
garšīgu šašliku, kādu prot pagatavot
Aleksandrs. Nav aizmirsti arī studentu laika makaroni ﬂotes gaumē
– tagad tas ir meitas Rūtas iecienītākais ēdiens, ko viņa labprāt izvēlas
no tēta plašā ēdienu saraksta.
Pēc kāzām Aleksandram bija jāiekārtojas darbā - tas bija nepieciešams, lai uzturētu ģimeni. Viņš paņēma akadēmisko atvaļinājumu, kurā
atrodas līdz šim laikam. Neskatoties
uz to, ka meita Rūta vienmēr gribēja,
lai viņas tētis būtu pedagogs, Aleksandrs neko nenožēlo un saka: „No
manis skolotājs neiznāktu!”. Taču
prasme labi izskaidrot materiālu
nekur nav zudusi, Aleksandrs veiksmīgi nodarbojas ar meitu, gatavojot
viņu matemātikas olimpiādēm.
Tāpat kā citās ģimenēs arī Diānai
un Aleksandram bijušas domstarpības. Taču ģimenei izdevās izvairīties
no lieliem skandāliem, neviens nemēģināja aiziet dzīvot pie vecākiem
vai sākt plēst traukus. Ja izraisījās
strīds, Aleksandrs uz divām trim dienām „ieslēdza” gaidīšanas režīmu,
pa šo laiku Diāna parasti nomierinājās, un mājas dzīvē atkal valdīja
saticība.
Atceroties jaunību un sevi tajos
gados, dzīvesbiedri konstatē, ka tagad, pēc diviem desmitiem gadu,
dzīvojot plecu pie pleca, viņi pārņēma viens no otra dažādas īpašības. Ja
kādreiz nestandarta situācijās panika
sākās Diānai, bet viņas vīrs bija mierīgs, tad tagad situācija ir mainījusies.
Piemēram, tuvākajā nākotnē ģimenei, kurā ne tik sen ir piedzimuši
dvīņi, būs jārisina reāla problēma –
dzīvoklī nav vietas vēl divām lielām
gultām. Aleksandrs jau plāno, kā
atrast iespēju paplašināt mājokli, un
brīnās par to, ka Diāna tikai rausta
plecus - viņa par to vēl nav domājusi.
Skatoties no malas, kā dzīvesbiedri
spriež par šo tēmu, kļūst skaidrs, ka
Diāna ir tik mierīga tāpēc, ka zina –
vīrs atrisinās visas problēmas, visu
izdomās un izdarīs tā, lai ģimene dzīvotu komfortablos apstākļos. Tagad
Diāna ir pārliecināta par savu vīru,
tomēr tā nav bijis vienmēr...

Pārvarot sevi

Aleksandrs ir dzimis Līvānos, un,
atbraucis uz svešu pilsētu, ilgi nevarēja atrast šeit iespējas pašrealizācijai.
„Bija laiks, kad es pa ceļam uz
mājām katru reizi domāju, ka atkal
ieraudzīšu Sašu ar alus pudeli,” atceras Diāna. „Tas bija smags dzīves
periods, viņš pret ģimeni izturējās
bezatbildīgi - nopelnīto naudu tērē-

ja pats, kā gribēja, viņam nebija ne
jausmas, cik ir jāmaksā par mūsu
dzīvokli vai par ko mēs pērkam produktus.”
Taču Diānai nekad nebija domas
aiziet prom, jo viņa izgāja pie vīra
vienu reizi un uz visu mūžu – par
piemēru kalpoja vecāku ģimene.
„33 gadu vecumā es aizdomājos
par to, ka nedzīvoju tā, kā sapņoju
bērnībā. Darbs, mājas, alus, dīvāns –

Maksimovu dzīvoklī ir daudz mācību grāmatu, kas palīdz apgūt dažādas programmas, bet datorā – plašs
mācību videomateriālu klāsts.
Aleksandrs ir viens no aktīvākajiem fotokluba „Zibsnis” dalībniekiem. Viņa radošajā arhīvā – portreti, ainavas, reportāžu foto un dažādu
svinību iemūžināšana. Aleksandrs
uzskata sevi par intravertu, jo viņam
vairāk patīk strādāt vienatnē. Pamos-

nīgais, ko Diānas tēvs ir ielicis meitā
no paša bērnības...

Ģimenes tradīcijas

Maksimovi ciena savas ģimenes tradīcijas. Neskatoties uz to, ka
Diāna ir katoliete, bet Aleksandrs –
vecticībnieks, viņi ir salaulājušies.
Pirmo reizi Diāna iepazīstināja
savu puisi ar ģimeni tieši Ziemassvētkos, kas tradicionāli tika svinētas
pie vecmāmiņas. Bet vakaru pirms

PARUNA
„AR MĪĻOTO PAT ZARU BŪDĀ IR PARADĪZE”
DARBOJAS NE VAIRĀK KĀ DIVAS DIENAS

Aleksandrs un Diāna Maksimovi ir gluži parasta krāslaviešu ģimene ar savu dzīvesstāstu un ar savu ceļu uz laimi - dažreiz gludu un līdzenu, dažreiz bedrainu un lejupslīdošu. Pašlaik šajā ģimenē aug četri bērni: meita Rūta, dēls Renāts un divi dvīnīši – Alfrēds
un Alberts.
Diāna uzskata, ka pēc 20 kopdzīves gadiem laimei nav vajadzīgs nekas īpaši liels vai
mazs – galvenais, lai vecāki ir dzīvi, bet bērni - veseli, paēduši un izauguši mīlošā ģimenē.

un tā dienu no dienas. Es sapratu, ka
tas ir ceļš uz nekurieni, un priekšā ir
tikai strupceļš,” atzinās Aleksandrs.
Viņš līdz pēdējam sīkumam atceras to vakaru, kad izdzēra savu pēdējo alus glāzi, un dienu, kad izsmēķēja pēdējo cigareti. Kaitīgo ieradumu
vietā izveidojas tukšums, ko steidzami vajadzēja ar kaut ko aizpildīt. Tā
sācies jauns posms viņa dzīvē.
Aleksandrs nopirka datoru un sāka
nodarboties ar programmēšanu, atcerējās iemaņas, kas bija iegūtas, kad
viņš vienu gadu studējis RTU. Kad
Aleksandrs sasniedzis izvirzīto mērķi un izveidojis savu datorprogrammu, viņš aizrāvās ar fotografēšanu.
Vienu dienu ģimenei bija jāizvēlas
– nopirkt Aleksandram fotokameru
vai jaunu televizoru (vecs bija nopirkts vēl pirms divdesmit gadiem
par naudu, ko uzdāvināja jaunlaulātajiem kāzu dienā), un vienbalsīgi
tika nolemts – jāiegādājas fotoaparāts.
Aleksandrs nopirka savu pirmo
spoguļfotokameru un sāka nopietni
pētīt šo darbības sfēru. Programmēšana un fotografēšana ir viņa sirdslieta līdz šim laikam. Grāmatplauktā

LATVIJAS ZEMEI

Krāslavas pamatskolas 6. b klases skolniece Evija Vagale piedalījās Vislatvijas
skolēnu jaunrades darbu konkursā „Ik solī,
ko speru, veras debesu vārti tepat, virs Latvijas zemes”. Konkurss tika organizēts jau
11 reizi un ir veltīts dzejniekam un ﬁlozofam Robertam Mūkam, kas ir dzimis Galēnu pagastā. Tāpēc decembrī Evija tika uzaicināta uz apbalvošanas ceremoniju Galēnu
pamatskolā.
Konkursam tika iesūtīti 370 radošie dar-

ties, piemēram, pulksten 4 no rīta un
doties fotografēt pilsētu, kas tikai
mostas.
Dzīvesbiedri pārliecināti - tas, ka
abiem ir sava aizraušanās, ir tikai
pluss ģimenes dzīvē. Ikvienu radošu darbu vispirms izvērtē ģimenes
locekļi, kas izsaka atzinību vai arī
konstruktīvu kritiku.
Aleksandrs un Diāna velta savu
dzīvi ne tikai ģimenei un darbam,
viņi aktīvi iesaistās arī sabiedriskajās
aktivitātēs. Jau vairākus gadus Diāna dzied Ritas Andrejevas vokālajā
kolektīvā. Neskatoties uz to, ka ar
dziedāšanu Diāna aizrāvās brieduma
gados, kad viņai jau bija divi bērni,
mūzika viņas dzīvē bijusi jau kopš
bērnības. Arī tāpēc, ka viņas tēvs
ir kāzu muzikants ar lielu pieredzi.
Viņa labi atceras spoļu magnetofonu
un laiku, kad tika ierakstīti TV koncerti un tēva kolektīva mēģinājumi.
Bet pianīna, ko mazajai Diānai atsūtīja no Jaroslavļas radinieks pa mātes
līniju, joprojām atrodas goda vietā
Maksimovu dzīvoklī, lai saglabātu
patīkamas atmiņas par bērnu dienām.
Taču mīlestība uz mūziku nav vie-

bi no visas Latvijas. Tāpēc liels prieks, ka
tik lielā konkurencē Evija par savu dzejoli
„Latvijas zemei” 5.-7. klašu grupā ieguva
3. vietu.
Bet vēl lielāks pārsteigums bija par to, ka
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija savu simpātiju balvu arī piešķīra Evijas dzejolim.
Apsveicam Eviju, lai veicas arī citos konkursos!
Lolita Dzalbe,
Krāslavas pamatskolas
latviešu valodas skolotāja

Ziemassvētkiem ir pieņemts pavadīt
vecākā ģimenes locekļa mājās, un
tagad tas ir Diānas tēvs.
Meita Rūta pastāstīja: „Es nekad
neesmu dzirdējusi, lai kādam no
maniem draugiem ģimene svinētu
šo dienu katru gadu vienādi kā mēs
– obligāti jāpiedalās visiem ģimenes
locekļiem, ja viņi aizbrauca no mājām, tad šajā diena noteikti jāatgriežas, uz galda vienmēr ir rīsu putra
ar rozīnēm un sautēta zivs ar burkāniem.”
Aleksandrs un Diāna uzskata –
tas, ka viņi ir dažādu konfesiju pārstāvji, ir tikai priekšrocība, līdz ar to
ģimenē ir vairāk svētku – divi Ziemassvētki, divas Lieldienas.
Aleksandrs vēl jaunībā zināja:
lai turpinātu savu dzimtu, ir nepieciešams, lai ģimenē būtu trīs bērni
– viens aizstās māti, otrs – tēvu, bet
trešais nodrošinās dzimtas paplašināšanos. Maksimovi pārsniedza
plānu, pateicoties tam, ka viņiem
piedzima dvīņi. Daudzi brīnās, kā
Diāna tiek galā ar diviem mazuļiem.
Bet viņa ir laimīga. Pēc bērnu piedzimšanas sievietes dzīvi piepildīja
iekšējais miers, viņa vairs neuztrau-

Latvijas zemei
Ik skatā, ko raidu
Uz debesu jumu,
Jaušu svētīgu solījumu
Latvijas zemei.
Ik vārdā, ko lūgšanā
Savam Debesu Tēvam čukstu,
Jūtu drošāku sirdspukstu
Latvijas zemei.
Ik krusta zīmē,
Ko metu no rītiem,
Redzu drošu nākotni
Latvijas zemei.
Ik skaņā, ko dzirdu

cas par sīkumiem. Daudzas lietas,
par ko viņa agrāk pārdzīvoja, tagad
šķiet mazsvarīgas.
Diāna, pieredzējusi daudzbērnu
māmiņa, ir pārliecināta, ka tad, kad
vecāki ir jauni, viņus audzina bērni,
nevis otrādi. Jau kopš bērnības viņas
meita Rūta bijusi ļoti pašpārliecināta,
spēja pieņemt patstāvīgus lēmumus,
centās neprasīt vecāku padomu, bet
gan nostādīt viņus fakta priekšā.
Viņa iemācīja vecākus dot bērniem
iespēju izvēlēties, nevis uzspiest
savu viedokli.
Diāna domā, ka mātes briedumu
viņa sasniedza tikai tagad, kad vecākajai meitai ir jau astoņpadsmit
gadu un ģimenē atkal ir parādījušies
mazuļi.
Uz jautājumu, kurš ir galvenais
ģimenē, meita Rūta uzreiz atbildēja
– tas ir Fils, un viņas atbilde izraisīja
skaļus smieklus. Fils ir ģimenes mīlulis - toiterjers. Lai vecāki atļautu
turēt mājas suni, Rūtai bija jāizlej
daudz asaru un jādod daudz solījumu, ka visus ar suņa kopšanu saistītos pienākumus pildīs viņa. Neskatoties uz to, ka Aleksandrs bija visai
kategorisks (vecticībniekiem nav
pieņemts, lai suns dzīvotu mājās),
tēva sirdi tomēr atkausēja meitas
asaras. Fils jau vairākus gadus dzīvo
pie Maksimoviem un kļuva par pilntiesīgu ģimenes locekli.
Aleksandrs visaugstāk vērtē to, ka
viņa sieva prot radīt ģimenes komfortu un mājīgumu.
Aleksandrs: „Viņa nepārtraukti
kaut ko dara. Ja dzīvoklis ir kārtībā,
viņa gatavo. Kad ēdiens pagatavots,
viņa gludina. Mums vienmēr visi ir
pabaroti, un garšīgi pabaroti. Viņa
tik veikli prot tikt galā ar mājas darbiem, un dara to katru dienu. Es gan
tā nespētu.”
Savukārt Diāna ir pateicīga vīram
par viņa drosmi un uzdrīkstēšanos.
Viņš var vienas minūtes laikā kaut
ko izlemt un teikt: „Taisieties, braucam!” Tas piepilda ikdienas dzīvi ar
košumu un vieglumu.
Tad es uzdevu Diānai un Aleksandram savu pēdējo un nozīmīgāko
jautājumu: kas ir nepieciešams, lai
ģimenes ceļš būtu laimīgs?
Aleksandrs: „Paruna „Ar mīļoto
pat zaru būdā ir paradīze” darbojas
ne vairāk kā divas dienas. Lai ģimenē būtu paradīze, ir nepieciešams
pastāvīgi strādāt – gan garīgi, gan
ﬁziski.”
Diāna: „Ir jāmācās pieņemt dzīvesbiedra mīnusus, jābūt pacietīgiem, jāprot iziet uz kompromisu,
jāatbalsta viens otru grūtajos brīžos.
Tikai tā – pa vienam ķieģelītim dienu no dienas un gadu no gada var uzbūvēt savu ģimenes cietoksni.”
*
*
*
Mūsu senči uzskatīja, ka harmoniju un mieru ģimenē nodrošina
sieviete, bet vīrietis ir apgādnieks,
kas rūpējas par labklājību. Laiki
mainās, sabiedrībā parādās citas vērtības, taču ļoti priecē tas fakts, ka vēl
joprojām mums ir ģimenes, kurās
augstā godā tiek turētas senlaiku tradīcijas, kas tiek nodotas no paaudzes
paaudzē.
Elvīra Škutāne,
foto no Maksimovu ģimenes
arhīva

Baznīcas zvanos,
Jūtu spēku dzīslās manās
Latvijas zemei.
Ik smaidā, ko sastopu,
Izejot ielās,
Redzu laimīgu tautu
Latvijas zemei.
Ik reiz, kad himnā
„Dievs, svētī Latviju” lūdzam,
Mēs ceram, ka debesu vārtus mēs veram
Latvijas zemei.
Latvijas zeme,
Tu vari būt drošaDievs un tava tauta

7
Krāslavas Valsts ģimnāzijas tēlu nacionālajā mērogā jau 20 gadus spodrina debašu
klubs „Sokrāts”. Pa šo laiku veiksmīgas
karjeras dažādās dzīves jomās ir sasnieguši bijušie debatētāji Olga Procevska, Stanislavs Lopatinskis, Elīna Maslova, Evija
Vagale, Kristīne Dzalbe, Iveta Uzula, Ilona Sakoviča, Austris Ļaksa, Ilze Andžāne,
Evelīna Puzo un daudzi citi.
Debates ir kultūrizglītojoša programma,
kas māca valodas kultūru, debates palīdz
apgūt māku gan izteikties, gan uzklausīt.
Gatavojoties debašu tēmām, kas valstī ir
aktuālas un nozīmīgas, debatētāji padziļināti izzina tās, apzinoties tēmu nopietnību
un svarīgumu, uzzinot daudz jaunas un noderīgas informācijas, ko vēlāk var prasmīgi
izmantot arī ikdienā.
Debates ir saruna noteiktā laikā, kurā
piedalās divas komandas (apstiprinošā un
noliedzošā) trīs cilvēku sastāvā, tās tiesā
viens vai vairāki debašu tiesneši. Ikvienas
debates mērķis ir pārliecināt tiesnešus par
savu argumentu pārākumu pār oponentu
argumentiem. Debatēs notiek viedokļu, bet
ne personību sadursme!
Ģimnāzijas debašu klubam sevišķi veiksmīgi ir bijuši pēdējie 5 gadi. Latgales reģiona debatēs ir gūtas 7 uzvaras, taču vislielākais prieks ir par panākumiem Latvijas
mērogā. Nacionālās debates notiek 2 reizes
mācību gada laikā - rudenī un pavasarī, tajās visbiežāk piedalās 20 līdz 30 komandas
no dažādām Latvijas pilsētām.
Pirmo lielāko panākumu pēdējo 5 gadu
laikā 2013. gada pavasarī skolai uzdāvināja Sabīne Mikulāne, Jūlija Sprance un Sa-

DEBAŠU KLUBS „SOKRĀTS”
CEĻĀ UZ ĢIMNĀZIJAS JUBILEJU
manta Lisecka, uzvarot „ES mājas” rīkotajā
projektā, kā rezultātā 24 ģimnāzijas skolēniem bija iespēja doties uz Eiropas Parlamentu Strasbūrā un piedalīties diskusijās
kopā ar citu ES valstu skolēniem.
Tā paša gada rudenī cita komanda, kuras
sastāvā bija Viktors Urkauskis, Inta Bukovska un Renāte Šroma, nacionālajās debatēs, uzvarot 3 kārtās, spēlēja pusﬁnālā un
ieguva 3.vietu valstī. Lūk, ko par debatēm
raksta Viktors, kurš tagad studē tieslietas:
„Debates pamatprincips - stipri argumenti
un ticami fakti. Līdz ar to debatēšana attīsta prasmes pierādījumu izvērtēšanā. Debatēšana ir prasme pārliecināt oponentu, un,
studējot tieslietas, šī prasme palīdz arī precīzāk iztulkot tiesību normas.”
Panākumiem bagāts bija arī 2015. gada
pavasaris. Nacionālajā debašu turnīrā, debatējot par to, vai Latvijas sabiedrība ir ieguvēja no Latvijas prezidentūras ES padomē, Ingūna Vorslava, Ieva Jokste un Aivars
Dunskis 24 komandu konkurencē ieguva
2.vietu, piekāpjoties tikai Rīgas Valsts 1.
ģimnāzijas komandai.
Martā ģimnāzistu komanda (Ņina Pizāne, Ieva Jokste, Aivars Dunskis) piedalījās
starptautiskajā debašu turnīrā „RigaGo!”
Iecavā. Šajā turnīrā tika debatēts par preses
un vārda brīvības nozīmi un drošības aspektiem, kas ar to saistīti. Mūsu komanda
pierādīja, ka ir spējīga debatēt ne vien na-

SASNIEGUMI MĀCĪBU DARBĀ

Sagaidot Krāslavas Valsts ģimnāzijas jubileju, varam droši apgalvot, ka skolā ir radīta
droša vide atbildīgas, radošas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai.
Par to liecina arī skolēnu rezultāti noslēguma valsts pārbaudes darbos - centralizētajos
eksāmenos, kas ir viens no svarīgākajiem skolas darba kvalitātes rādītājiem-, panākumi Latvijas mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs
un konkursos, skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konferencēs.
Apkopojot tikai pēdējo 5 gadu panākumus,
esam priecīgi par skolēniem, kuri spodrinājuši
skolas, kā arī Krāslavas pozitīvo tēlu un atpazīstamību ne tikai novadā, bet arī Latvijā.
Īpašu uzmanību pievērsīsim skolēnu sasniegumiem Valsts līmeņa olimpiādēs, skolēnu
zinātniski pētnieciskajos darbos augstākie sasniegumi ir bijuši dažādos mācību priekšmetos, visvairāk panākumu matemātikā - skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konkursos, valsts
olimpiādēs un Latvijas atklātajās olimpiādēs:
2013. gadā Evelīnai Puzo - 2. vieta un atzinība, Renātei Šromai - 3. vieta, Intai Bukovskai
- atzinība, 2014. gadā Renātei Šromai un Viktoram Urkauskim - atzinība, 2015. gadā Ingai
Orupei - atzinība. 2016. gadā Agnesei Višņevskai, Santai Petrinčikai - Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā matemātikā 2. pakāpes diploms, 2017. gadā Paulam
Nartišam - atzinība un 3. vieta, Aleksandrai
Andrukovičai, Agijai Bebrišai - Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā
matemātikā 2. pakāpes diploms.
Mēs priecājamies par skolēnu sasniegumiem bioloģijā: 2013. gadā Aivaram Dunskim - Valsts bioloģijas olimpiādē 2. vieta,
2015. gadā - atzinība, bet 2016. gadā viņš ieguva 1. pakāpes diplomu Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā bioloģijā.
Evelīnai Puzo (2013. gadā) - atzinība.
Vēsture, ﬁlozoﬁja, politikas zinātnes un
tieslietas - mācību priekšmeti, kuros svarīgi
ne tikai fakti, bet arī prasmes saskatīt cēloņsakarības, loģiski spriest un domāt. Arī šajās
zinātnēs skolēnu rezultāti liecina par interesi
un teicamām zināšanām: 2013. gadā Evelīnai
Puzo - vēsturē 3. vieta, Natālijai Volkovai - ﬁ-

cionālā, bet arī starptautiskajā līmenī. Mājās tika pārvestas bronzas godalgas.
2016. gada aprīlī ģimnāzisti pierādīja, ka
ir spēcīgākie valstī, un, jau iepriekš minētie
– Ņina Pizāne, Ieva Jokste un Aivars Dunskis, kļuva par nacionālā debašu turnīra uzvarētajiem, šoreiz pieveicot arī rīdziniekus.
Ieva tagad studē vēsturi Latvijas Universitatē, savās pārdomās raksta: „Darbošanās
debašu klubā pilnīgi noteikti ir bijusi viena
no vērtīgākajām un reizē arī interesantākajām pieredzēm, mācoties KVĢ. Tā palīdzēja apgūt māku formulēt, prezentēt un
aizstāvēt savu viedokli par sabiedriskajiem
procesiem. Medijpratība un spēja darboties
komandā ir tās prasmes, ko var apgūt tikai
darot. Protams, darbošanas debašu klubā
nav vienīgi nopietna un bezgala intelektuāla nodarbe. Kopīga speķa pīrādziņu ēšana autobusā sešos no rīta ceļā uz turnīru,
smiekli par savām neveiklībām un prieks
par panākumiem ir svarīga debatētāju dzīves sastāvdaļa.”
2016. gada rudenī 2.vietu nacionālajās
debatēs, debatējot par to, vai Latvijas sabiedrība ir pilsoniski aktīva, izcīnīja Uldis
Aišpurs, Viktorija Neverovska un Edvards
Beinarovičs.
2017./2018.mācību gada debašu tēmas ir
saistītas ar medijpratību. Šīs kompetences
apguve ir aktuāla jauniešu vidū, kuri aktīvi izmanto sociālos tīklus. Lai nekļūtu par

lozoﬁjā atzinība, Birutai Daņiļevičai - Latvijas
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, 2014. gadā
Viktoram Urkauskim - ﬁlozoﬁjā 1. vieta, bet
Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konkursā tieslietās 3. pakāpes diploms, Diānai
Pojutai - ﬁlozoﬁjā atzinība, Samantai Liseckai - Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko
darbu konkursā politoloģijā 3. pakāpes diploms, 2015. gadā Ievai Jokstei - ﬁlozoﬁjā 2.
vieta, 2016. gadā Aivaram Dunskim un Ievai
Jokstei - vēsturē 3. vieta. 2017. gadā Samanta
Sozvirska - ﬁlozoﬁjā 3. vieta.
Aivars Dunskis arī ģeogrāﬁjas olimpiādē ir
ieguvis atzinības 2015. un 2016. gadā.
Ivetai Gornikai - latviešu valodas olimpiādē
atzinība 2013. gadā
2016. gadā Diānai Jakovelei - krievu valodas olimpiādē atzinība un Ingai Orupei - 3.
vieta
Kirai Kuzminai - 2013. gadā Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā
pedagoģijā 3. pakāpes diploms.
Dāvids Babrovskis - 2017. gadā Latvijas
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā
informātikā 2. pakāpes diploms.
2015. gadā KVĢ komandai - Diāna Jakovele, Ieva Jokste, Armands Jānis Stepiņš, Ilona
Stepiņa, Laura Japiņa - 1. vieta 15. atklātajā
latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures
olimpiādē, bet 2016. gadā komandai - Laura
Dzalbe, Sintija Skerškāne, Armands Vecelis,
Jānis Umbraško - 2. vieta 16. atklātajā latgaliešu rakstu valodas un kultūrvēstures olimpiādē.
Esam gandarīti, jo jubilejas priekšvakarā
droši varam apgalvot, ka centralizēto eksāmenu rezultāti apliecina ģimnāzistu zināšanu
augsto līmeni un atbilstību Valsts ģimnāzijas
statusam.
Sagaidot jubileju, ģimnāzijas kolektīvs ir
apņēmības pilns arī turpmāk cildināt Krāslavas vārdu ne tikai valstī, bet arī ārpus tās robežām.
Anna Juškeviča,
KVĢ direktora vietniece
mācību jautājumos
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viltus ziņu un propagandas upuriem, ir jāmācās orientēties mūsdienu informatīvajā
telpā. Pēc uzvaras Latgales reģiona debatēs
2017. gada novembrī, devāmies uz Jelgavu, kur notika Nacionālais debašu turnīrs.
12.c klases komanda, kuras sastāvā ir Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš un Sintija
Skerškāne, kļuva par debašu čempioniem.
Ģimnāzisti 3 kārtās, debatējot par to, vai
Latvijas sabiedrībā ir pieprasījums pēc kvalitatīva mediju satura, uzvarēja debatētājus
no Rīgas un Liepājas, pusﬁnālā pārspēja
Cēsu Valsts ģimnāzijas komandu un ﬁnālā
bija pārāki pār Jelgavas Valsts ģimnāzijas
komandu.
Samanta un Sintija secina: „Debates mūs
iemācīja uzdrošināties, pārvarēt bailes no
publikas, tās iemācīja aizstāvēt savu viedokli un prast to argumentēt. Svarīgi ir ne tikai
izveidot savu runu, bet arī prast uzklausīt
oponentu. Debates iemāca pašdisciplīnu un
darbu komandā, jo debatēs nedrīkst domāt
tikai par sevi, jo tieši komandas saliedētība
nosaka, cik labi veiksies debatē. Prasmes,
ko apguvām debatējot, ļoti noderēs turpmākajā dzīvē, jo spēja runāt argumentēti,
pārliecinoši, darboties komandā ir viena no
svarīgākajām mūsdienu kompetencēm.”
Ģimnāzijas debašu klubā savas gaitas ir
iesākuši arī 10. klases skolēni, kuri ir apņēmības pilni turpināt priekšgājēju tradīcijas.
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja,
debašu trenere

TIKŠANĀS AR SKAISTUMU

Iesākot Latvijas valsts jubilejas gadu,
11. janvārī Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja izstāžu zālē notika tekstilmākslinieces Ivetas Vecenānes izstādes „Ziedošais paralēlisms” atklāšana.
Pirms izstādes atklāšanas Krāslavas
pamatskolas 4. b klasei ar audzinātāju
Anitu Teivišu un 5. a klasei ar audzinātāju
Jeļenu Japiņu bija unikāla iespēja tikties
ar pašu tekstilmākslinieci. Kopā ar skolēniem pavadījām 1,5 stundu ar dzīvespriecīgu un jauku cilvēku. Māksliniece
prezentēja savus darbus. Viņa stāstīja, ka
jau no bērnības juta vienotību ar dabu, kas
plešas plašumā, sazarojas veidolos un uzplaukst pilnīgumā. Tas nāk no bērnības,
kad meitene ar prieku brauca ciemos pie
mammas vecākiem uz Krāslavas pusi – uz
Robežniekiem.
Par savu galveno darbības virzienu
mākslā viņa uzskata tieši gobelēnu aušanu. Tekstilmāksliniecei patīk radīt liela
izmēra darbus. Tāpat kā lielos kokos ieskrienas lieli vēji, arī lielos darbos ienākas lielas domas. Kompozīcijas veidošanā viņa pielieto lielu laukumu attiecības.
Darbus būvē uz krāsu kontrasta principa.
Ivetas Vecenānes daiļrades caurviju tēma
ir ūdensroze - puķe, kura dabā sastopas
ar trim stihijām: zemi, ūdeni un gaisu.
Ūdensroze ir brīnums dabā. Māksliniece
vēlas, lai gobelēnos tā pārtop par esības
prieka simbolu. Saskatīt jauno un parādīt
to savos darbos ir autores stihija.
Mēs uzzinājām, ka mākslinieces darbi
ir bijuši izstādīti Vašingtonā, Romā, Berlīnē, Pēterburgā, Briselē, kā arī Ukrainā,
Somijā, Zviedrijā, Lietuvā, Igaunijā, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs.
Iveta Vecenāne izmanto Rīgas Tehniskās universitātes zinātnieces Ingas Ļašenko augstās tehnoloģijās radīto dzintara
diegu. Dzintara diegu savos darbos māksliniece kombinē kopā ar citām šķiedrām
- kašmiru, zīdu, linu un vilnu. Viņa ir
sarakstījusi arī divas aizraujošas bērnu
grāmatas par brīvdienām Latgales laukos.
Ļoti veiksmīgais mēģinājums bērnu lite-

ratūras laukā – grāmatiņas „Mans vectētiņš Antontiņš” un „Vectētiņš Antontiņš
un mēs” ar pašas tekstu un ilustrācijām
- vēsta par neparastu vectētiņu, patiesībā – mākslinieces vīratēvu, kurš ar savu
nemierpilno dabu iedvesmo paraudzīties
citādi uz dzīvi.
Māksliniece novadīja radošās darbnīcas
mūsu skolēniem. Katram no skolēniem,
kuri zīmēja ar pasteļkrītiņiem, māksliniece atrada labus un siltus vārdus. Jāatzīmē
arī mākslinieces pedagoģiskās dotības.
Viena no meitenēm pajautāja: „Kā jūs
kļuvāt par tekstilmākslinieci?” Uz ko Iveta Vecenāne atbildēja: „Man paveicās ar
vecākiem, viņi man atļāva nodarboties ar
to, kas man patīk. Viņi man iemācīja redzēt skaistumu apkārt. Jau no 9. klases es
sapratu, par ko gribu kļūt.”
Reﬂeksijā visi skolēni atzīmēja, ka viņiem ļoti patika 11. janvāra pasākums, un
par to liels paldies!
Pateicamies Krāslavas muzeja darbiniekiem par iespēju satikties ar radošu un
siltu cilvēku – Ivetu Vecenāni.
Novēlam māksliniecei turpināt popularizēt un attīstīt gobelēnu aušanas mākslu
Eiropā un visā pasaulē!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas
5.a klases audzinātāja
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PĀRSTEIGUMI
NO RUMĀNIJAS

Ziemassvētki un Jaunais gads ir patīkamu pārsteigumu laiks, kad mēs
viens otram veltām gan labus vārdus, gan priecējam ar dažādām pašgatavotām dāvanām. Arī Krāslavas pamatskolas 6.a, 6.c un 8.b klases
skolēni bija ļoti priecīgi saņemt tieši pirms Ziemassvētkiem dāvanas no
Rumānijas skolas Ploještu pilsētā - pildspalvas, suvenīrus, apsveikuma
kartītes, fotogrāﬁjas, gleznas, skaistas vēstules. Elektroniski bija atsūtītas ﬁlmas par Ziemassvētku un Jaunā gadu svinēšanu Ploještu pilsētā,
skolēnu koncertu pirms Ziemassvētkiem.
Ar šo skolu bērniem mēs sarakstāmies vairāk nekā 3 gadus, salīdzinām mūsu tradīcijas. Piemēram, 30. novembrī, svētā Andreja dienā, valsts svētku dienā, rumāņu skolēni iet uz baznīcu un sāk gatavoties Ziemassvētkiem. Tā notiek ar gavēšanu, „colindas” jeb speciālo
reliģisko dziesmu mācīšanos, kuras dziedot, jauniešu grupas apciemo
ciemata mājas pirms Ziemassvētkiem, par ko saņem nelielu cienastu
(sāļus cepumus, augļus, riekstus). Neskatoties uz to, ka Ziemassvētku
brīvdienas mums sakrīt, 1.semestris rumāņu skolēniem noslēdzas tikai
janvāra beigās. Mūsu skolēni Ziemassvētkos cep piparkūkas, bet rumāņi – sāļus cepumus vai speciālas kūkas „Cozonac” ar magonēm, kakao,
rozīnēm un stiprām garšvielām. Šai tautai Ziemassvētku ēdienu pamatā
ir lielākoties cūkgaļa, kūpināts šķiņķis, bekons, desiņas, aknu desa un
cūku kāju aukstā gaļa. Citu iecienītu ēdienu starpā ir „sarmale” - kabaču
tīteņi ar cūkgaļu, liellopu gaļu un rīsiem, vārīti tomāti mērcē ar „polentu” - grauzdētu miltu biezputru. Tāpat galdā var būt marinēti dārzeņi un,
protams, „Ciorba de perisoare” - dārzeņu zupa no raudzētām klijām ar
cūkgaļas frikadelēm.
Vēlētos pateikties 8.b, 6.a un 6.c klases skolēniem par pacietību,
rakstot vēstules, jaukiem zīmējumiem un atklātnītēm, skolēnu vecākiem
par atbalstu un kopīgu mazo suvenīru gatavošanu rumāņu bērniem. Sūtot vēstules uz ārzemēm, jāatceras, ka mēs pārstāvam savu valsti, tāpēc
darīsim to ar tikpat lielu atbildību un iedvesmu, kā to darījām iepriekš.
Ņina Gulbinska, Krāslavas pamatskolas angļu valodas skolotāja

KRĀSLAVAS
VALSTS ĢIMNĀZIJAI - 95

Būsiet mīļi gaidīti Krāslavas Valsts ģimnāzijas 95 gadu
jubilejas svinībās 2018. gada 3. februārī.
Norise:
10.00 – dievkalpojums Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcā
11.00 – 15.00 izstādes Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās (Raiņa ielā 25)
12.00 - konference „Mūsu skola vakar, šodien un rīt”
(Raiņa ielā 25)
13.00 – Erudītu konkurss (skolas aktu zālē)
13.00 – Volejbola turnīrs (skolas sporta zālē)
17.00 – svētku koncerts Kultūras namā (Rīgas ielā 26)
19.00 – saviesīgā daļa Krāslavas Valsts ģimnāzijā (Raiņa
ielā 25). Dalības maksa - 2 EUR.

Biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā
Veru Kunceviču un Pāvelu Ozoliņu!
Līksmai dienai - putnu dziesmu, aukstai - ugunskura liesmu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu, dzīvespriekam - siltu vietu!

Tā aiziet mūsu mīļie, aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom. Paliek vien dvēseles gaisma…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktoru Valdemāru Gekišu,
māti – skolotāju un novadpētnici Janīnu Gekišu - mūžībā aizvadot.
Krāslavas novada dome un priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

SKAĻĀS LASĪŠANAS SACENSĪBAS PIRMĀ KĀRTA
18. janvārī Latvijas Nacionālās bibliotēkas organizētā konkursa ietvaros Krāslavas pamatskolā norisinājās sacensības pirmā kārta, kurā piedalījās 5. un
6. kl. skolēni, kas pārbaudīja savas skaļās lasīšanas
prasmes.
Sacensības metodika ir aizgūta no Nīderlandes,
kur šāda veida konkurss notiek jau vairāk nekā 20
gadus. Skolēniem ir jāizvēlas fragments no grāmatas
un skaļi jāizlasa auditorijas priekšā.
Atklājot pasākumu, sacensības dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu

un literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča.
Bērni noklausījās divdesmit interesantus fragmentus no grāmatām, ko izvēlējās viņu vienaudži. Šie
teksti bija smieklīgi, aizraujoši, nopietni, tie lika klātesošajiem domāt un just līdzi.
Izvērtējot konkursa dalībnieku prasmes, sacensības žūrija noteica pirmās kārtas uzvarētājus. Otrajai
kārtai – reģionālajai sacensībai – gatavosies Adriana
Šuminska, Jānis Vorslovs un Dairis Gasperovičs.
Reģionālās kārtas uzvarētāji pārstāvēs mūsu reģionu valsts ﬁnālā un dosies uz Rīgu.

Sagatavoja Elvīra Škutāne, autores foto

ZIEMASSVĒTKI
MEŽĀ

Ziemassvētkus visbiežāk svin
ģimenes lokā, tomēr tie var būt ļoti
dažādi, it īpaši cilvēkiem, kas vēlas
nosvinēt tos neierastāk.
Kādu dienu 1. a klases skolēni saņēma vēstuli no Salaveča, kas vēlējās zināt, kā pirmklasniekiem klājās
pirmajā semestrī. Skolēni rakstīja
atbildi, stāstīja par saviem rezultātiem, par veiksmēm un arī neveiksmēm un ar nepacietību gaidīja atbildi. Viņi ļoti priecājās, ka saņēma ne
tikai atbildi, bet arī uzaicinājumu uz
mežu.
Tad bērni devās uz mežu. Protams, kopā ar vecākiem. Tur viņus
gaidīja daudz pārsteigumu! Noslēpumainās pēdas sniegā, vēstule no
Raganas un ak vai – žagaru maiss!
Bet tas, izrādījās, nebija domāts
šiem bērniem. Mēs atradām veselus

sludinājumi
 Mēbeļu ražošanas darbnīca
meklē galdnieku. T. 29809029.
 Nepieciešams kravas automašīnas šoferis (šķeldvedējam)
braucieniem Baltkrievija-Latvija.
Obligāta prasība – 95. kods. T.
20010710 (SIA „BIO LOGISTICS”).
 10.04.2018. - 18.04.2018. Svētceļojums uz Svēto Zemi.
Grupu vadīs priesteri. Pieteikties
pa tālr. 29524763 (Ināra), kā arī
internetā: www.shalomisrael.lv.
 22.10.2014. - 30.10.2014. Svētceļojums uz Svēto Zemi.
Grupu vadīs priesteri. Pieteikties
pa tālr. 29524763 (Ināra), kā arī
internetā: www.shalomisrael.lv.
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divus maisus, pilnus ar dāvanām.
Saviļņojums bija milzīgs!
Kur nu vēl ugunskurs, smaržīgās
desiņas un saldumi ar karstu tēju.
Paldies mūsu mīļajiem vecākiem
par tik bagāti saklāto svētku galdu!
Bez cienasta nepalika arī putni un
meža zvēriņi.

Skaisti aizvadīti svētki, ir atnācis
jauns gads. Lai pietiek sirdsgudrības vecākiem audzināt bērnus, lai
skolotājiem netrūkst radošuma, lai
ir interesanti un atsaucīgi skolēni!
Vera Avota, Daina Strupiša,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas skolotājas

 Datoru un citu iekārtu remonts.
T. 20200442.
 Pārdod māju vai pusi mājas
Krāslavā. T. 25573320, 25249143.
 Pārdod medu, 3 l – 18 eiro, ar
piegādi. T. 26363427.
 Aicinām darbā pārdevēju rūpniecības preču nodaļā. T.
25933981.
 Pārdod automašīnu Opel Zaﬁra – 2,0 turbodīzelis, 2000., minivens, TA līdz 21.03.2018., jaunas
ziemas riepas, 1000 euro. Tālr.
26175045, 29139150.
 Sieviete meklē darbu, var pieskatīt vecāka gadagājuma ļaudis,
slimus cilvēkus. T. 27145487.
 Pērk vecos mopēdus: „Gauja”,
„Rīga”, „Jawa”, „Delta”; motociklus: „Jawa”. T. 22433510.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”

degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Zāģēju, skaldu, salieku malku.
T. 28221979. Viktors.
 Laba un kārtīga ģimene vēlas
īrēt māju uz ilgāku laiku vai īrēt
māju ar izpirkuma tiesībām. T.
22449625
 Pārdod 1-istabas dzīvokli
Krāslavā, Aronsona ielā, ir uztaisīts eiroremonts. Т.29664701.
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