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ATSKATĀS UZ PAVEIKTO,
LAI RASTU SPĒKUS JAUNIEM IZAICINĀJUMIEM!

25. novembrī Krāslavas Kultūras namā bija pulcējušies aktīvākie novada uzņēmēji un viņu pārstāvji, kuri devuši lielu ieguldījumu mūsu novada izaugsmē un attīstībā. Pašlaik Krāslavas novadā
strādā vairāk nekā 700 dažāda profila un ražošanas apjomu ziņā atšķirīgu uzņēmumu. Pasākums
„Krāslavas novada uzņēmējs 2016” tiek rīkots jau ceturto gadu pēc kārtas, un ik gadu tajā tiek pasacīts īpašs paldies vairākiem darbīgiem un uzņēmīgiem cilvēkiem, pasniedzot balvas attiecīgajā
nominācijā.

Krāslavas novada uzņēmējus viņu ikgadējā pasākumā apsveica novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, kurš uzsvēra: „Jūsu darbs ir līdzīgs mūsu darbam,
jo katru dienu var rasties problēmas no zila gaisa. Ja jūs
neattīstīsieties, tad mēs arī neattīstīsimies. Visa infrastruktūra, visas lietas, arī tas, kā pilsēta izskatās, visur
ir saistība ar jums. Man gribētos, lai jums veiktos vēl
labāk! Šodien daudzās jomās grūti nodalīt lauksaimniekus no uzņēmējiem, principā, vieni un tie paši darba veicēji.”
Atsevišķu paldies priekšsēdētājs sacīja Rīgas Valsts
tehnikumam, uzsverot, ka pašvaldība nopietni pievēršas
izglītībai, jo vispārējā izglītības sistēmā ir robi, un tamdēļ uzņēmējdarbība, kas ir pamats visai tālākai attīstībai,
bremzējas. To var redzēt pašvaldības projektu konkursā
jaunajiem uzņēmējiem - ideju trūkums ir liels, uzņēmējdarbība būtu vairāk mācāma jau skolas solā.
Krāslavas novada uzņēmēju sumināšana par sasniegu-

miem 2016. gadā tika sākta ar trīs nominācijām, kurās
par pamatkritēriju ir ņemti Valsts ieņēmumu dienesta
dati. Balvu no domes priekšsēdētāja rokām saņēma: SIA
„Varpa” (valdes priekšsēdētājs Edvards Baranovskis) lielākais Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc iedzīvotāju ienākuma nodokļu ieņēmumu apmēra 2015. gadā
un 2016. gada deviņos mēnešos; AS „Krāslavas piens”
(valdes priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko) - lielākais
Krāslavas novada nodokļu maksātājs pēc kopējo nodokļu ieņēmumu apmēra 2015. gadā un 2016. gada deviņos
mēnešos, kā arī ir lielākais apgrozījuma apmērs 2015.
gadā; SIA „Nemo” (valdes priekšsēdētāja Inga Zemde-

ga-Grāpe) - lielākais darba devējs 2015. gadā un 2016.
gada astoņos mēnešos.
Krāslavas uzņēmums SIA „Nemo” kļuva par laureātu
arī Latgales plānošanas reģiona rīkotajā konkursā „Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2016”. Konkursā bija
paredzēts godināt uzņēmumus 5 nominācijās – Lielākais
nodokļu maksātājs, Lielākais darba devējs, Sociāli atbildīgs uzņēmums, Gada lauksaimnieks un Gada jaunais
komersants. SIA „Nemo” uzvarēja nominācijā „Lielākais nodokļu maksātājs”, balvu ieradās pasniegt Latgales plānošanas reģiona pārstāvis Vladislavs Stankevičs.
Pasākuma turpinājumā novada domes priekšsēdētāja
vietnieks Viktors Moisejs un izpilddirektors Jānis Geiba
pasniedza Atzinības rakstus par ieguldīto darbu 2016.
gadā, tos saņēma: Juris un Ingūna Kokini – par jauna tūrisma produkta izveidi Kombuļu pagastā; „Naive Wood
Factory” (īpašnieki Anna un Mihails Sekirini) – par jauna produkta izveidi; SIA „Krāslava D” (valdes priekšsēdētāja Viktorija Vengreviča) - par ražošanas vides un apkārtnes sakārtošanu; SIA „Vita V” (Pjotrs Bobičs) - par
vides un apkārtnes sakārtošanu; atpūtas komplekss „Lejasmalas” (īpašnieki Anna un Artūrs Ļaksa) - par lielāko
apkalpoto apmeklētāju skaitu 2016. gadā un par vides un
apkārtnes sakārtošanu; PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
(direktore Dagnija Vanaga) – par veiksmīgu sadarbību ar
pašvaldību profesionālās izglītības jomā.
Par aktīvu sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldību
Pateicības saņēma AS „Krāslavas piens” (valdes priekšsēdētājs Aleksejs Krivenko) un SIA „Krāslavas avots”
(valdes loceklis Nikolajs Turuta).
Pieredzējušie uzņēmēji neskopojās ar skaļiem aplausiem arī tad, kad tika sumināti jaunie uzņēmēji Ligija Daļecka, Zaiga Vītola, Liene Leikuma – Rimicāne.
Nepalika bez pašvaldības uzmanības arī uzņēmēji, kuri
Krāslavā šogad sāka savu darbību, tie ir: Dina Survilo
(frizētava „Zelta sproga”), Vjačeslavs Volkovs (kafejnīca „Tokyo Town”), Valdis Brokāns (SIA „Fiwolat” – taras dēļu ražošana un kokmateriālu kaltēšana) un Viktors
Solovjovs (DUS „Statoil”).
Novadā ir gana daudz čaklu un veiksmīgu mājražotāju,
šajā pasākumā sumināta Lonija Jakovele, Dina Skudra,
Olga Birķe, Valentīna Pugajeva un Sergejs Zakrevskis.
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) ģenerāldirektore Ilze Cīrule pilnvaroja VID Nodokļu pārvaldes Krāslavas klientu apkalpošanas centra vadītāju Lidiju Moiseju
pasniegt Atzinības rakstu Krāslavas novada lielākajam

nodokļu maksātājam - AS “Krāslavas piens” un Krāslavas novada lielākajam iedzīvotāju ienākuma nodokļa
maksātājam – SIA „Varpa”. Moisejas kundze izpildīja
šo uzdevumu, kā arī pateica sirsnīgus vārdus par katru
no šiem uzņēmumiem un novēlēja veiksmi arī pārējiem.
Lidija Moiseja: „Valsts ieņēmumu dienests ir pateicīgs
katram cilvēkam, kurš ar centu, tūkstoti vai miljonu papildina valsts budžetu!”
Novada dome izteica pateicību arī saviem vairākiem
sadarbības partneriem uzņēmējdarbības veicināšanā un
pateica paldies sponsoriem, daži no kuriem pasākumā
sumināja savus sadarbības partnerus un pasniedza viņiem dāvanas.
Vakara gaitā pārsteigti bija tie trīs uzņēmēji, kuri zem
sava šķīvja atrada laimīgo lozi un vinnēja kartupeļus,
makaronus un ābolus. Tomēr par vakara galveno pārsteigumu kļuva modes deﬁlē, kurā demonstrēja Krāslavas
uzņēmumā SIA „IV PLUS» ražotu apģērbu. Patiesībā
tas bija dubultpārsteigums - modeļu lomā veiksmīgi iejutās drosmīgākie Krāslavas uzņēmēji. Spriežot pēc aplausiem, šī modes šova dalībnieki pārspēja pat burvju
triku meistaru Dmitriju Bubinu, kurš lieliski parādīja
sava amata prasmes, un arī viņam ar aplausiem neviens
neskopojās, kā, starp citu, arī Aleksandra Boginiča deju
skolas audzēkņiem, kuru krāšņos tērpus un raito dejas
soli var tikai apbrīnot. Savukārt par deju mūziku uzņēmējiem gādāja grupas „Warm House band” muzikanti.
Šajā atmosfērā, jācer, daudziem uzņēmējiem piemirsās
fakts, ka šis nebija tas vieglākais gads. Tomēr viņi pieņēma izaicinājumus, pārvarēja grūtības un jau būs smēlušies spēkus jaunajam darba cēlienam.
Juris Roga
Elvīras Škutānes foto
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aktuālā informācija
PAŠVALDĪBAS POLICIJA PAR PAVEIKTO DARBU NOVEMBRĪ

Sastādīti 13 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par ubagošanu, 1 par ﬁzisko un emocionālo vardarbību pret bērnu, 11 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 66 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 320 izsaukumi. Tika
veiktas 87 proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsākta
viena administratīvā lietvedība.
Tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos
pasākumos:
Mirušo atceres pasākumā Vecajos katoļu kapos;
Mirušo atceres pasākumā Krāslavas Meža kapos;
Lāpu gājiena laikā, kas tika veltīts Lāčplēša dienai;
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasākumā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvēkus Daugavpils
Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā un divas personas - Daugavpils
psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja desmit klaiņojošos kaķus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 19 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada ezeriem sakarā ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.

SĀKUSIES ZIEMAS UZŅEMŠANA
JAUNIEŠU GARANTIJAS
BEZMAKSAS MĀCĪBĀM
Sākusies dokumentu pieņemšana Jauniešu garantijas pusotra vai gada
izglītības programmās, kurās bez maksas var iegūt darba tirgū pieprasītu kvaliﬁkāciju kādā no 59 profesijām. Ziemas uzņemšanā audzēkņus
gaida 24 profesionālās izglītības iestādes visā Latvijā.
„Jauniešu garantijas mācībās pēdējoreiz piedāvājam apgūt profesiju
pusotra gada izglītības programmās, kurās var pieteikties jaunieši ar
vidējo vai vidējo profesionālo izglītību. Tā kā Jauniešu garantijas projekts noslēdzas 2018. gadā, tad uzņemšanā 2017. gada vasarā jaunieši varēs pieteikties mācībām tikai gadu ilgajās profesionālās izglītības
programmās,” pastāstīja Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA)
Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna PurmaleBaumane.
Šajā ziemā pusotra gada laikā jaunieši var izvēlēties apgūt kādu no 38
profesijām. To vidū ir tādas populāras profesijās kā grāmatvedis, automehāniķis, SPA speciālists un lauku īpašuma apsaimniekotājs. Var apgūt
arī jauniešu vidū mazāk pieprasītus, bet darba tirgū nepieciešamus arodus kā, piemēram, poligrāﬁjas ražošanas tehniķis, ﬂoristikas speciālists,
namdaris, bārmenis vai būvkonstrukciju montētājs.
Piedāvājumā ir arī 21 profesija, kuru var apgūt gada laikā. To klāstā ir
tādas iepriekšējās uzņemšanās populāras profesijas kā pavārs, frizieris,
lietvedis, atslēdznieks un metinātājs, tomēr jaunieši ir gaidīti arī citās
kvaliﬁkācijās, piemēram, šuvējs, mūrnieks, bārmenis, autoatslēdznieks
un motorzāģa operators.
Lai apgūtu profesiju Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas,
vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Jaunietis var strādāt algotu darbu vai būt pašnodarbināts. Pieteikties mācībām var arī vakarskolu
audzēkņi un ikviens, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā, studē nepilna
laika studiju programmās augstskolās vai atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs, kā arī nepieciešamos mācību līdzekļus,
bezmaksas vietu dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumus. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvaliﬁkācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē pusotru gadu
ilgajās programmās var iesniegt līdz 2017. gada 6. janvārim, savukārt
gadu ilgajās - līdz 17. februārim. Ar visām Jauniešu garantijas profesijām, izglītības iestādēm, uzņemšanas noteikumiem un priekšrocībām
var iepazīties VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.
Projekta Jauniešu garantija aktivitāti „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ﬁnansē ar ES
Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas un Eiropas Sociālā fonda atbalstu,
kā arī no Latvijas valsts budžeta.
Papildu informācija:
Kristīne Keiča,
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67854760
Mob.: 28628088
e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

darbi, notikumi, cilvēki

NO JAUNA MĀCĀMIES SEVI SARGĀT

30. novembra pēcpusdienā Krāslavas
Kultūras namā pulcējās pašvaldības iestāžu darbinieki, lai klausītos CERT.LV attīstības projektu vadītāja Egila Stūrmaņa lekciju par tēmu ,,Real-IT-āte virtuālajā vidē
– 2016”.

Varētu sacīt, tas bija stāsts par virtuālo pasauli,
kuru redzam dažādu ierīču (televizori, mobilie tālruņi, planšetes u.c.) ekrānā un to, kā tas ietekmē mūs,
mūsu vecākus, mūsu bērnus, ﬁnanses, veselību, darbu, karjeru un citas lietas. Šī ietekme nenoliedzami
pastāv, jo mūsdienās esam kļuvuši ļoti atkarīgi no
interneta un tehnoloģijām. Savukārt šīs ietekmes apmērus vislabāk apjauš nozares speciālisti, tālab viennozīmīgi šī lekcija bija ļoti liels ieguvums cilvēkiem,
kuriem internets visupirms ir darba instruments.
Vien daži katram kaut kur reiz dzirdēti piemēri no
sabiedrībā pazīstamu cilvēku dzīves spilgti parāda,
ka internetā draudi pastāv, tie ir daudzveidīgi un ir
jāiemācās tos minimizēt. Virtuālajā cīņas laukā mēs

no jauna mācāmies sevi aizsargāt un šī pieredze ir
krietni īsāka par to, ko cilvēce guvusi reālajā kaujas
laukā, cīnoties pret redzamu pretinieku.
Vienkāršam lietotājam viegli saprotamā valodā
Egils Stūrmanis izstāstīja par to, kādi ir tie jaunie
riski, kas mūs sasnieguši līdz ar interneta izplatību,
norādīja uz to, ka interneta vidē lietotājiem ir jābūt
apdomīgiem un piesardzīgiem, kā arī lika apzināties, ka par IT infrastruktūras drošību ir jārūpējas arī
katram pašam, bet aizdomīgās situācijās jāmeklē pat
speciālista palīdzība. Iedzīvotāji var meklēt vairāk
informācijas par šo tēmu mājaslapās www.cert.lv un
www.esidross.lv
Dienas pirmajā pusē CERT.LV attīstības projektu
vadītāja Egila Stūrmaņa lekciju par realitāti virtuālajā vidē noklausījās arī jaunā paaudze - Krāslavas
ģimnāzijas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
vecāko klašu skolēni.
Juris Roga

SOLIS UZ LĪGUMA SLĒGŠANU IR SPERTS
Daudzu gadu garumā
Krāslava attīsta sadarbību
ar vairākām Baltkrievijas,
Polijas un Krievijas pilsētām, un tās pamatā ir ne
tikai savstarpējās vizītes
pilsētas svētku un citu pasākumu ietvaros. Nesen
mūsu novada delegācija
devās uz Hajnuvkas pilsētu (Polija), kur apmeklēja
metālapstrādes uzņēmumus. Bet decembra sākumā pašvaldības pārstāvji
un Krāslavas novada uzņēmēji darba vizītē apmeklēja
Gorku pilsētu (Baltkrievija).

Vizītes mērķis bija rast savstarpēji izdevīgas sadarbības iespējas
uzņēmējdarbības un lauksaimniecības jomā. Krāslavieši apmeklēja
kokapstrādes uzņēmumu „Prima”,
Gorku selekcijas un izmēģinājumu staciju un lina rūpnīcu.
Vizītes noslēgumā tika parakstīti nodomu protokoli par sadarbību. Gorku izmēģinājumu stacija
un Krāslavas novada zemnieku
saimniecība „Raudovišķi” (īpašnieks A.Ivanovs) plāno paplašināt ražošanu un izteica apņemšanos sadarboties - apmainīties ar
graudaugu, pākšaugu, zāļu sēklām, kā arī ar citiem stādāmajiem
materiāliem.
Savukārt Krāslavas novada uzņēmums „IT international” (īpašnieks D.Ņikitins) un kokapstrādes

uzņēmums „Prima” apsprieda
turpmākos sadarbības soļus zāģmateriālu ražošanas paplašināšanas jomā.
Vizītes laikā tika organizēta abu
pašvaldību vadītāju – Krāslavas
novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka un Gorku rajona
izpildkomitejas
priekšsēdētāja
Vladimira Piskiževa - darba tikšanās. Abas puses noteica konkrētus
virzienus – kādā jomā varētu attīs-

tīties Krāslavas un Gorku jauniešu
savstarpējās attiecības, ieplānoja
kopīgus pasākumus, kas ir saistīti
ar tūrisma un kulinārijas mantojuma sfēru, kā arī pārrunāja kopīgo
sociālo projektu perspektīvas.
Lai noslēgtu līgumu ar mūsu
pašvaldību, Gorku rajona pārstāvji plāno apmeklēt Krāslavu nākamā gada janvārī.
Elvīra Škutāne

PASNIEGTAS LATGALES REĢIONA
UZŅĒMĒJU GADA BALVAS

Šogad jau trešo gadu Valsts svētku pasākumu ietvaros Latgales plānošanas reģiona administrācija godināja
Latgales reģiona uzņēmēju gada balvas laureātus, pasniedzot apbalvojumus piecās nominācijās – „Lielākais nodokļu maksātājs”, „Lielākais darba devējs”, „Sociāli atbildīgs uzņēmums”, „Gada lauksaimnieks” un
„Gada jaunais komersants”.
Nominācijā „Lielākais darba devējs” balva pasniegta lielākajam sieviešu virsdrēbju šūšanas uzņēmumam
Latvijā - SIA „NEMO”. Uzņēmums savā Krāslavas šūšanas rūpnīcā nodarbina 216 strādājošos un Gulbenes
šūšanas cehā - 35.
Šogad konkursā tika pieteikti 16 Latgales uzņēmumi, tajā skaitā gan komercsabiedrības, gan zemnieku
saimniecības. Daži no pretendentiem tika pieteikti vairākās nominācijās vienlaicīgi. Lielāko daļu konkursa
pieteikuma anketu iesniedza reģiona pašvaldības. Visvairāk nominantu tika pieteikts nominācijās „Sociāli
atbildīgs uzņēmums” un „Jaunais komersants”.
Apbalvojumi Latgales reģiona uzņēmumiem tika pasniegti Latvijas Republikas 98. gadadienas svinīgajos
sarīkojumos 2016. gada 18. novembrī Daugavpilī, Preiļos un Krāslavā.
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības centrs
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„SKOLA AR NĀKOTNI” ĪSTENOJA SAVAS RADOŠĀS IDEJAS
Dienvidlatgales NVO atbalsta
centrs š.g. 2. jūnijā izsludināja
„Latgales NVO projektu programmu 2016”, kuras mērķis ir veicināt
pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas,
iedzīvotāju līdzdalību un starpkultūru dialogu, tai skaitā mazākumtautību darbu Latgales plānošanas
reģionā.
Biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI” šajā programmā startēja
divās atbalsta jomās: „Pilsoniskās
sabiedrības iniciatīvu atbalsta projekti” un „Starpkultūru dialoga atbalsta projekti”. Abās šajās jomās
mūsu projekti tika atbalstīti, līdz ar
to projektam “Biedrību darbības
ietekme un ieguldījums pilsoniskās līdzdalības veicināšanā” tika
piešķirti 878 EUR, projektam „Pūralādes dārgumi” – 2600, 50 EUR.
Projekta „Biedrību darbības ietekme un ieguldījums pilsoniskās
līdzdalības veicināšanā” mērķis
bija veicināt pilsoniskās sabiedrības iniciatīvu un novada iedzīvotāju līdzdalību, sagaidot Latvijas
valsts simtgadi, tādējādi stiprinot
dažādu tautību un vecumu cilvēku
piederības izjūtu savai valstij. Galvenie uzdevumi, kurus tika plānots
īstenot šī projekta ietvaros, bija
mudināt vietējo sabiedrību veidot
dažādu virzienu biedrības un veicināt sadarbību un ideju ģenerēšanu, tādā veidā uzlabojot dzīves
kvalitāti lauku apvidū, gūt izpratni
par brīvprātīgo darbu un veicināt
tā attīstību novadā, izveidot vides
objektu, veltītu Latvijas simtgadei.
Projekta gaitā ar šiem uzdevumiem veiksmīgi arī tikām galā.
Seminārā piedalījās gan vietējie
iedzīvotāji, gan arī biedrību pārstāvji no Dagdas novada. Spriežot
pēc atsauksmēm, katrs guva papildzināšanas tajos jautājumos, kuri
iepriekš bija sagādājuši grūtības.

„GADA

Semināra vadītāja Marija Dubicka - biedrības „Zaļais meridiāns”
valdes locekle, biedrības „Latvijas
patērētāju interešu aizstāvības asociācija” padomes locekle, „Sorosa
fonda Latvija” ﬁnansēto projektu
vadītāja, starptautisku projektu
dalībniece, mācību līdzekļu līdzautore, sniedza ieskatu biedrību lietvedībā, iepazīstināja ar brīvprātīgo
darbu, kā arī palīdzēja organizēt
pieredzes apmaiņas braucienu uz
Rēzeknes novada biedrībām „Zaļais meridiāns” un „Pasaule mūsu
mājas”.
Vēl projekta ietvaros Indras pamatskolas skolotāja Ērika Urbanoviča kopā ar aušanas pulciņa dalībniekiem izveidoja vides objektu
„Latvijai – 100”, uz kura līdz 2018.
gada 18. novembrim tiks izvietoti desmit pagastu ievērojamāko
dzimtu stāsti. 5. klases skolniece
Milana Šemele kopā ar māmiņu
Ināru un vecmāmiņu Helēnu Lociku jau ir apkopojuši materiālu par
septiņām savas dzimtas paaudzēm.
Projekta „Pūralādes dārgumi”
mērķis bija izglītot iedzīvotājus,
t.sk. bērnus un jauniešus, par dažādu tautu kultūrām un tradīcijām, līdzīgo un atšķirīgo tajās,
tā sekmējot starpkultūru dialoga
attīstību, saglabājot katras tautas
nacionālo identitāti un kultūras
mantojumu, vienlaikus sekmējot
pilsonisko līdzdalību un piederību
Latvijai. Tā ietvaros tika īstenotas
šādas aktivitātes: pētniecisko darbu konkurss „Manas dzimtas pūralādes dārgumi” un pasākumu cikls
„Roku dvielis pūralādē”.
„Mamma uz vecmammas vecās
mājas logu aizvirtņiem ir izkārusi
rakstainas segas, strīpainus tautiskos brunčus, jostu, baltus, garus
dvieļus, galdautus. Brīnos par šo
izstādi, bet mamma paskaidro, lai

kodes nesaēdot, ir jāizvēdina, jāizkarsē saulē. Kad jautāju, kam pieder visa bagātība, mamma atsmaida, ka būšot man no vecmammām
un vecvecmammām,” tā savā
darbā raksta Madara Suveizda,
Špoģu vidusskolas 5.a klases skolniece. Savukārt Lauru Dzalbi no
Krāslavas pamatskolas 6. a klases
šis konkurss mudināja „pabūt ar
vecmāmiņām, aprunāties un uzzināt daudzas lietas, ko es nezināju.
Ļoti žēl, ka manu vecvecmāmiņu
vairs nav un es daudzas lietas vairs
nevarēšu no viņām uzzināt. Es lepojos ar savas dzimtas pūra lādi,
kas veidota paaudžu paaudzēs ar
čaklām rokām, dāsnu sirdi, jo kā
gan citādi tā būtu nonākusi manās
mājās.”
Kopumā mēs saņēmām vairākus
desmitus savas dzimtas pūralādes
pētnieku darbus. Visi tika aicināti
uz noslēguma pasākumu Indras
pamatskolā. Lūk, konkursa godalgoto vietu ieguvēji:
vieta - Ieva Boļšakova (Riebiņu
vidusskola, sk. Ruta Vjakse), Laura Dzalbe (Krāslavas pamatskola,
sk. Inta Japiņa), Madara Suveizda
(Špoģu vidusskola, sk. Valentīna
Ivanova);
vieta - Anna Jacina (Krāslavas
Varavīksnes vidusskola, sk. Agita
Gureviča), Lolita Buko (Robežnieku pamatskolas, sk. Aina Kudiņa),
Milana Šemele (Indras pamatskola);
vieta - Laura Mežiņa (Sauleskalna sākumskola, sk. Solvita
Mežiņa), Jurģis Jākobsons (Indras
pamatskola), Agnesa Grodja (Varavīksnes vidusskola), Jeļizaveta
Abrosimova (Indras pamatskola),
Darja Lune (Indras pamatskola).
Pasākumu cikls „Roku dvielis
pūralādē” aizsākās jau 19. oktobrī
Daugavpils Poļu namā, kad tika

novadīts pirmais pasākums „Roku
dvieļi poļu pūra lādē” (vairāk par
pasākumu https://www.youtube.
com/watch?v=WmXG1wzsap0).
Otrais pasākums notika 29. oktobrī Rēzeknes teātrī-studijā „Joriks” (http://rezekne.today/ukrainu-biedriba-pasakums/?lang=lv),
kur savu sniegumu rādīja ukraiņu
biedrība „Vodograj”.
Uz noslēguma pasākumu Indrā
16. novembrī ieradās visi projekta sadarbības partneri: burjatu
biedrība „Badarhāns”, Latvijas
Poļu biedrības Daugavpils nodaļa
„Promień”, Latvijas Poļu biedrības
Krāslavas nodaļa „Strumeņ”, Rēzeknes ukraiņu biedrība „Vodograj”. Draudzīgā gaisotnē biedrības
apskatīja dvieļu izstādi, mācījās
amata prasmes radošajās darbnīcās
un iepazīstināja ar savas tautas tradīcijām kopīgajā koncertā.
Projekta idejas autore, biedrības
„Sadarbības platforma” valdes

priekšsēdētāja Lauma Celma pasākuma laikā klātesošos iepazīstināja ar brošūru „Roku dvieļi”,
kurā apkopota projekta darbības
laikā savāktā informācija, iekļaujot
aprakstus un vizuālos materiālus
(fotogrāﬁjas). Šī brošūra būs kā informatīvs materiāls iedzīvotājiem,
skolām, uzskatāmi parādot starpkultūru dialogu – iespējams blakus
redzēt dažādu tautu kultūras mantojuma daļu, līdzīgo un atšķirīgo
katrā.
Jāpiebilst, ka abi projekti tika īstenoti ar Latvijas kultūras vēstnieku programmas dalībnieku atbalstu. Noteikti sadarbība turpināsies
arī turpmāk un tiks īstenotas vēl
daudzas interesantas un radošas
idejas.
Vija Sjadro,
Biedrības
„SKOLA AR NĀKOTNI”
valdes locekle,
projektu koordinatore

BRĪVPRĀTĪGAIS – 2016” SAŅEM KRĀSLAVIEŠI

3. novembrī svinīgā ceremonijā Rīgas 2. Valsts ģimnāzijā tika godināti šī gada aktīvākie brīvprātīgie, kas veikuši ievērojamu darbu sabiedrības labā.
Ikviens Latvijas iedzīvotājs, nevalstisko organizāciju, valsts vai pašvaldību iestāžu
pārstāvis nominācijai „Gada brīvprātīgais 2016” visu oktobri varēja izvirzīt izcilākos
kandidātus, kuriem 2016. gadā bijuši īpaši nopelni brīvprātīgā darba veikšanā vai atbalstīšanā.
Tika saņemti ap 600 pieteikumiem no visiem Latvijas reģioniem. Organizatoru izveidota žūrija pieteikumus izvērtēja vairākās
kārtās. Žūrijā bija pārstāvētas Latvijas nevalstiskās organizācijas,
kā arī vairākas pašvaldības un
valsts iestādes. Vērtējot pieteikumus, eksperti ņēma vērā veiktā
darba nozīmi sabiedrības vai kāda
cilvēka dzīvē, iegūtās prasmes un
to pielietojumu, brīvprātīgā darba
apjomu vai regularitāti un citus
faktorus. Pasākumā tika sveiktas
arī brīvprātīgajiem draudzīgākās
nevalstiskās organizācijas un pašvaldības no visas Latvijas.
Krāslavas novada centrālas
bibliotēkas kolektīvs par „Gada
brīvprātīgajiem 2016” izvirzīja
Raimondu Lazdu un Tatjanu Azamatovu, jo bibliotēkas telpās darbojas „Senioru dzīves skola”.
Šīs skolas dibināšanas iniciato-

ri bija brīvprātīgie Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova. Savu
darbību tā uzsāka 2015. gada
novembrī, sniedzot neformālās
izglītības pakalpojumus vecāka
gadagājuma cilvēkiem. Skolas
darbības organizēšanā lielu atbalstu sniedza Krāslavas novada centrālā bibliotēka, piedāvājot savas
telpas un aprīkojumu. Tas ir sociāli orientēts projekts, kura galvenie mērķi: sabiedrības humānas
attieksmes veicināšana pret senioriem, mainot stereotipus par vecāka gadagājuma cilvēkiem, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti, veidojot
jaunu aktīvi, veiksmīgi, veselīgi
novecojoša cilvēka tēlu; uzlabojot
vecāka gadagājuma (īpaši vientuļu) cilvēku psihisko un emocionālo pašsajūtu, samazināt slodzi uz
medicīniskās aprūpes sistēmu.
Nodarbības „Senioru skolā”
notiek vienreiz nedēļā Krāslavas

novada centrālajā bibliotēkā. Lekcijas un lekciju tēmu apspriešana
parasti notiek divās valodās – latviešu un krievu. Pagājušajā mācību gadā lekcijas apmeklēja aptuveni 30 studenti, kuru vairākums
ir vecumā no 70 līdz 85 gadiem.
Ziemas semestrī (no 2015. gada
novembra līdz 2016. gada aprīlim) tika novadītas 22 lekcijas,
četras radošās darbnīcas, trīs ekskursijas uz nozīmīgiem pilsētas
objektiem. Vasaras semestrī (no
2016. gada maija līdz augustam)
tika apmeklētas četras amatnieku
un mākslinieku meistardarbnīcas,
organizētas četras ekskursijas uz
dažādu konfesiju baznīcām un
vairākas pastaigu ekskursijas uz
nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem
objektiem. 2016. gada oktobrī iesākās skolas 3. mācību semestris.
Skolas dibinātāji - socioloģe
Tatjana Azamatova un psihologs

Raimonds Lazda ir pārcēlušies no
Rīgas uz patstāvīgu dzīvi Krāslavā un saviem spēkiem izstrādājuši
neformālās izglītības apmācību
programmu.
Tatjana un Raimonds ir uzņēmušies rūpes par saviem „skolas
audzēkņiem”, apziņojot tos par
nodarbību tēmām, izzinot viņu
vēlmes apspriežamajām tēmām
nodarbībās, palīdzot risināt sadzīviskas senioru problēmas, par to
nesaņemot nekādu atalgojumu.
Seniori ir pateicīgi par doto
iespēju reizi nedēļā tikties ar saviem vienaudžiem, apspriest ne

tikai problēmas valstiskā un pasaules līmenī, bet iegūt praktiskas
iemaņas radošās darbnīcās. Uz
nodarbībām seniori nāk ar prieku,
lai būtu iespēja komunicēt vienam
ar otru, jo tie pārsvarā ir vientuļi
cilvēki, kuriem skola ir - iespēja
iziet no mājām un justies vajadzīgam šai pasaulei.
Bibliotēkas kolektīvs sveic
Tatjanu un Raimondu ar piešķiro apbalvojumu un priecājas par
viņu veikumu.
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada centrālās
bibliotēkas direktore
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IZSMALCINĀTĀ
UN ELEGANTĀ KRISTĪNE

Krāslavas novada centrālā bibliotēka palīdzēja iegūt
pirmos skatītājus un klausītājus vairākiem desmitiem
iesācēju, kā arī pieredzējušajiem māksliniekiem un fotogrāfiem, dzejniekiem un
kolekcionāriem, dizaineriem
un rokdarbniecēm - visiem,
kas nodarbojas ar radošām
aktivitātēm un grib dalīties
ar savu jaunradi.

Dizaineres Kristīnes Lenes pirmā
darbu izstāde arī tika atklāta bibliotēkā. Adventes priekšvakarā jaunā
māksliniece prezentēja skatītājiem
savus radošos darbus, kurus brīnišķīgi raksturo ekspozīcijas nosaukums - „Dabiskums. Izsmalcinātība.
Elegance”.
Dizaineres darbiem ir raksturīga daudzveidība - gan materiālu izvēlē,
gan izpildījuma tehnikā. Savu panno un gleznu radīšanai māksliniece
izmanto tekstilu, sausos ziedus, polimērmālu, krāsas un citus materiālus.
Kristīne ir dzimusi Kombuļos. Talantu mantojusi no vectēva, kas bija
mākslinieks, pēc pamatskolas beigšanas turpināja izglītību Daugavpils
Dizaina un mākslas vidusskolā „Saules skola”, kur ieguva interjera dizaineres profesiju.

Kristīne pastāstīja: „Kad es ķeros pie darba, man nav sākotnējās ieceres. Es ņemu baltu audumu, un tad sākas radošais process. Kādreiz no
sākuma var būt krāsas, citreiz - ziedi. Viss notiek pakāpeniski, soli pa
solim rodas kompozīcija.”
Pašlaik Kristīne ar vīru un mazo meitiņu dzīvo Skaistas pagastā, kur
viņai ir sava dizaina studija. Studijas aprīkojums dod iespēju sniegt poligrāﬁjas pakalpojumus - fotogrāﬁju un lielformāta reklāmas izdruku.
Kristīne nodarbojas ne tikai ar panno un gleznu radīšanu, bet arī ar
telpu dekorēšanu kāzām un citām svinībām, pēc pasūtījuma izgatavo
kāzu ielūgumus un citus aksesuārus.
„Kas jūs iedvesmo radīt mākslas darbus?” tāds jautājums tika uzdots
Kristīnei izstādes atklāšanas laikā.
„Mēs dzīvojam laukos, netālu no Drīdža ezera, un, protams, daba ir
viens no iedvesmas avotiem. Krāsu daudzveidība dažādos gadalaikos
mudina uzsākt radošas aktivitātes. Bet reizēm mākslas darbu radīšanu
veicina ikdienas laika ritējums, jo katra jauna diena nes mums citas
izjūtas. Mani darbi - tas ir manu jūtu un manas iekšējās pasaules atspoguļojums.”
Elvīra Škutāne, autores foto
Pasūtīt dizaineres Kristīnes Lenes pakalpojumus
var pa tālr.26608204.

svētki un jubilejas

LAI IR DAUDZ BĒRNU!
Nesen pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” pieņēma apsveikumus - bērnudārzs atzīmēja 30 gadu jubileju.
Pedagogi un audzēkņi sagatavoja koncertu, bet vecāki,
bijušie absolventi, kā arī arodbiedrības un pašvaldības
pārstāvji atnāca, lai apsveiktu kolektīvu svētkos.

Pedagogu, entuziastu un domubiedru saliedēts darba kolektīvs
jau trīsdesmit gadu garumā nežēlo
savus spēkus, enerģiju un mīlestību, audzinot talantīgas un radošas
personības.
Par panākumiem un sasniegumiem pastāstīja pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Svetlana Rukmane. Pēdējo gadu laikā,
pateicoties audzēkņu vecāku un
pašvaldības atbalstam, bērnudārza

remontdarbus. Viņš ir remontstrādnieks, bet izpilda arī veselu virkni
dažādu citu uzdevumu. Reizēm
kolēģu vidū viņš ir pat pieprasītāks
nekā iestādes vadītāja. Saskarsmē
ar cilvēkiem - pieklājīgs, interesants sarunbiedrs ar labu humora
izjūtu.
Krāslavas novada domes pateicības pasniedza domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs.
Par uzticību PII „Pīlādzītis” 30

ārējais veidols ir ievērojami mainījies. Nesen iestādes teritorijā tika
rekonstruēti asfalta celiņi, turpinās
guļamistabu un ģērbtuvju remonts,
ir ierīkota Eksperimentu istaba,
drīz vien tiks atklāta Sensoro sajūtu istaba.
Pirmsskolas izglītības iestāde
„Pīlādzītis” lepojas ar saviem audzēkņiem, kuri veiksmīgi uzstājas reģionālajā vokālistu konkursā
„Cāļu cālis”, pārstāv bērnudārzu
zīmējumu un balles deju konkursos.
Pirmsskolas izglītības iestādē
aktīvi darbojas biedrība „Pīlādzītis
klubs”, tās ietvaros pedagogi izstrādā un īsteno dažādus projektus,
kā arī regulāri piedalās pilsētas un
novada pasākumos.
Īpašus vārdus Svetlana Rukmane
veltīja audzēkņu vecākiem: „Paldies jums par to, ka esat bijuši kopā
ar mums, paldies par uzticēšanos,
dalīšanos ar savām pārdomām, jo
bez jūsu atbalsta mūsu iestāde nebūtu tāda, kāda tā ir šobrīd!”
Svētku pasākumā PII darbiniekiem tika pasniegti Pateicības
raksti.
Svetlana Rukmane pateicās Genādijam Rihlickim par veiksmīgu
remontstrādnieka debiju un Jūlijai Menickai par veiksmīgu ārsta
palīga debiju un aktīvu līdzdalību
arodbiedrības darbā.
Jūlija ir bijusī pirmsskolas izglītības iestāde „Pīlādzītis” audzēkne,
kādreiz viņa sapņoja par darbu ātrās
medicīniskās palīdzības komandā,
taču jau gandrīz divus gadus strādā
šajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Ātri iejutusies ārsta palīga profesijā, Jūlija bieži izrāda iniciatīvu,
aktīvi piedalās pasākumos, kuros
prezentē teicamas aktierprasmes.
Genādijs Rihlickis strādā PII
tikai dažus gadus, taču viņa konstruktīvā pieeja saimnieciskām
lietām palīdz veikt kvalitatīvus

gadu garumā un ieguldījumu iestādes attīstībā sumināja Zinaīdu
Duku, saimniecības pārzini. Šīs
atbildīgās darbinieces pārziņā ir

profesionāle mākslas jomā, ideju
ģeneratore, atsaucīgs, saprotošs
cilvēks, kas vienmēr spēj uzklausīt. Zinoša un pieredzējusi skolotāja, kas prot atrast savos audzēkņos
pašu labāko. Viņa deg par savām
idejām, un uz viņu vienmēr var paļauties.
Auklīti Ināru Meņicku godināja
par ilggadējo ieguldījumu jaunākā
vecuma bērnu attīstībā un veiksmīgu sadarbību ar skolotājiem. Ināra
aktīvi piedalās grupas nodarbībās,
svētkos un spēlēs. Cilvēkiem no
malas reizēm ir grūti saprast, kura
no darbiniecēm ir skolotāja, bet
kura – skolotājas palīgs.
Lidija
Miglāne
pasniedza
Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas Pateicības
rakstus Ilonai Eisakai un Ilonai Ka-

materiālo vērtību uzskaite un tehnisko darbinieku uzraudzība. Viņa
un viņas padotie dara visu, lai bērnudārzā būtu komfortabla vide.
Skolotājs ar lielo burtu nevis
vienkārši nodod zināšanas saviem
skolēniem, bet veicina viņu interesi
par zināšanām un vēlēšanos iegūt
tās arī patstāvīgi. Novada domes
pateicība par apzinīgu pienākumu
pildīšanu vairāk nekā 25 gadu garumā un latviskas identitātes veidošanu bērnos tika pasniegta skolotājai Ivetai Alžanovai – kārtīgam,
prasīgam, gudram pedagogam, kas
vienmēr velta lielu uzmanību bērnu pilsoniskajai audzināšanai.
Par godprātīgu darbu un kreativitāti vasaras nometnes darbības
laikā, kā arī par mūsdienīgu un
radošu pieeju, organizējot novadpētniecības nodarbības, novada
domes pateicību saņēma skolotāja
Aija Trunoviča-Stivriņa. Aija ir

linkai.
Cik daudz audzēkņu iedvesmojusi skolotāja Ilona Eisaka! Godīga, tieša, ārēji ekstravaganta, bet
iekšēji - jūtīga un sirsnīga. Viņas
grupas audzēkņi ir dažādu konkursu uzvarētāji un balvu ieguvēji.
Skolotāja Ilona Kalinka - radoša
un inteliģenta, zinātkāra un atvērta,
sirsnīga un ar labu humora izjūtu.
Ar savām bērnu dienu atmiņām,
kā arī tā laika fotogrāﬁjām dalījās
bijušie audzēkņi - Valērijs Ļebedjkovs, pirmā izlaiduma audzēknis,
kā arī Andris Sergejevs, Margarita Borodina-Ignatoviča un Pāvels
Borodins.
Svētki bērnudārzā liecina par to,
ka mūsu jaunajās ģimenēs dzimst
bērni. Lai ir daudz bērnu – tādu novēlējumu šajā dienā varēja dzirdēt
visbiežāk.
Lai tas obligāti piepildās!
Sagatavoja Elvīra Škutāne
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IZGLĪTĪBA
MAZIE LATGALES DEBATĒTĀJI
AR LIELĀM PRASMĒM DEBATĒT

Šī gada pirmajā ziemas mēneša datumā Daugavpils
Valsts ģimnāzijā viesojās mazākie debatētāji (7.-9.klases)
no Latgales reģiona (Krāslavas Varavīksnes vidusskolas,
Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Daugavpils 12. vidusskolas un Daugavpils Valsts ģimnāzijas) un sprieda par rezolūciju ,,Brīvpusdienas ir /nav jāievieš visās klašu grupās”.

1.septembrī šī tēma bija aktuāla katrai ģimenei, kuru bērni uzsāk skolas
gaitas un kuru atvases skolas solā pavada jau 12 gadus. Vai mans bērns būs
paēdis, vai skolā piedāvātās pusdienas ir veselīgas? Debatētāji šķetināja šo
kamoliņu un spēja saskatīt atšķirīgus argumentus, kas ir par labu brīvpusdienu ieviešanai visām klašu grupām. Proti, debatētāji uzsvēra, ka, ieviešot brīvpusdienas visiem, mēs piekopjam veselīgā uztura principus jau no
mazotnes, tas veicina gan vietējo, gan valsts ekonomisko attīstību, tas spēj
apmierināt visu sociālo grupu vajadzības, un tas ir liels atsvars ģimenes budžetam. Savukārt pretējs viedoklis bija par to, ka tas prasa lielas līdzﬁnansējuma izmaksas pašvaldībām, ka piedāvātais ēdiens nemaz neatbilst MK
noteikumiem, prasībām un kvalitātei, arī ēdināšanas telpas neatbilst skolēnu
skaitam, līdz ar to nespējot ietilpināt visus, kam jānodrošina primārās bērna
vajadzības- valstij vai ģimenei/vecākiem.
Jautājums par brīvpusdienu ieviešanu visām klašu grupām paliek atvērts
joprojām, jo arī mazie debatētāji ar lielu entuziasmu un vēlmi centās pierādīt
par labu savai komandai, taču nonāca pie neizšķiroša rezultāta.
Rudens – ziemas debašu turnīra laurus plūca Daugavpils Saskaņas pamatskolas debatētāji- A.Bernāne, I.Dzalbs, D.Cipkins (trenere I.Valtere),
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas debatētāji- K.Kurica, E. Jančevskis,
K.Volkoviča (trenere V.Purpiša) un Daugavpils Valsts ģimnāzijas debatētāji- M.Potapova, L.Sitnika, K.Čivkule (trenere R.Murāne). Arī citas komandas no Daugavpils Saskaņas pamatskolas, Daugavpils Valsts ģimnāzijas un
Daugavpils 12. vidusskolas (I. Baltace, L.Daņilova, L.Ivanova) guva lielus
iespaidus, vēlmi turpināt debatēt un attīstīt publiskās runas spējas.
Rita Murāne,
Latgales reģiona debašu koordinatore

NOVEMBRA PASĀKUMI ĢIMNĀZIJĀ

Novembris ir Latvijas Valsts svētku mēnesis. Visapkārt – presē, radio, televīzijā,
internetā – iedzīvotāji arvien biežāk tiek
aicināti godināt savu valsti, tās varoņus
un arī pašiem augstāk celt galvu, lepnāk
runāt par savu tēvzemi. Neviena nemudināti, arī mūsu ģimnāzijas skolēni novembrī
piesprauž pie apģērba sarkanbaltsarkanās
lentītes, apliecinot savu piederību valstij,
valodai un nācijai.

Tradicionāli novembris ģimnāzijā ir dziesmots
mēnesis, kad visi un ikviens cītīgi gatavojas iecienītajam latviešu dziesmu konkursam „Skani, mana
dziesma, skani Latvijai!”
Šo pasākumu nu jau droši var dēvēt par novada
dziesmu konkursu. Pirms astoņiem gadiem uzdrošinājāmies iesākt šādu tradīciju savā skolā, kad klases
pilnā sastāvā gatavo dziesmu, veltītu Latvijai. Ar laiku dziesmām klāt nāca arī literārā daļa – skaisti, patiesi vārdi par savu dzimteni, dzimto novadu, pilsētu,
skolu… Un izdevās! Jau pēc diviem gadiem aicinājām novada skolas, un atsaucība bija liela.
Šogad savu sniegumu piedāvāja Krāslavas pamatskolas 3. klašu ansamblis „Notiņas” un 7.- 9. klašu
ansamblis (vadītāja I.Krute), Varavīksnes vidusskolas meiteņu trio „NON STOP” un vidusskolas
skolēnu jauktais ansamblis (vadītāja R.Andrejeva),
Krāslavas gr. Plāteru v. n. poļu pamatskolas ansamblis „Kropeļki” (vadītāja L.Artemenkova), Indras
pamatskolas 6.-7. klašu ansamblis „Liesmiņas” (vadītāja R.Andrukoviča), kā arī mūsu viesi (kaut gan,
jāsaka, viņi jau sen ir mūsu labi un sirsnīgi draugi)
- Visaginas „Verdenes” ģimnāzijas pārstāvji.
11. novembris ģimnāzijā saistās arī ar radošu darbošanos, veltītu dažādām vērtībām – valsts, patriotisms, tauta, vienotība, ģimene, darbs, attiecības…
Šajā dienā, kopīgi darbojoties ar viesiem, radām
kopīgus darbus – spēka žogu, skolas puzli, Latvijas
vērtību plakātus…
Pirms diviem gadiem Visaginas ģimnāzijas delegācija pirmo reizi kopā ar mums piedalījās lāpu gā-

jienā. Lietuvā šādas tradīcijas nav, tāpēc tas viņiem
sagādāja milzīgu prieku un gandarījumu. Un nu jau
kuru gadu „Verdenes” ģimnāzijas skolēni un skolotāji pie mums atbrauc ne tikvien piedalīties tūrisma
dienās un sporta sacensībās, bet arī radoši un izglītojoši darboties… Un katru reizi atbraucot lietuvieši
mūs patīkami pārsteidz ar saviem priekšnesumiem.
Arī šoreiz viņu uzstāšanās tika uzņemta ar ovācijām.
Pēc nopietnas darbošanās visu dienu pulcējāmies
skolā, kur jauniešiem bija iespēja arī izdancoties.
Latvijas valsts dzimšanas dienas priekšvakarā viss
skolas kolektīvs kopīgi noskatījās ﬁlmu par Latvijas
simboliem, bet 7.-9. klašu skolēniem jauktās komandās bija iespēja pārbaudīt savas zināšanas erudīcijas
spēlē „Vai tu pazīsti Latviju?”
Novembris ir pagājis, un visi esam gandarīti ar paveikto. Bet Latvijai svētki vēl tik sākušies!
Aija Jakovele,
KVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja

KULTŪRAS KANONA VĒRTĪBAS
LATVIJAS SIMTGADEI

Latvijas Kultūras kanons Latviju sveic
ik gadu, aicinot vidusskolēnus piedalīties
konkursā. Konkurss norisinās jau 5 gadu,
MATEMĀTIKA UN INFORMĀTIKA – un moto šogad ir Kultūras kanona vērtības
Latvijas simtgadei - ikvienam, ik dienu.
INTERESANTA PASAULE
Mērķis ir paplašināt skolēnu zināšanas par
Mihails Lomonosovs teica: „Matemātika ir jāmācās tā- Latvijas kultūras mantojuma vērtībām, to
pēc, ka tā sakārto domas”. Neviena cita zinātne neattīsta pārmantošanas un aktualizēšanas prakloģisko domāšanu labāk par matemātiku. Tā ir cieši saistī- sēm Latvijas simtgades priekšvakarā.
Latvijas Kultūras kanona konkurss vidusskota ar informātiku. Skolēniem veidojas ne tikai loģiskā, bet
arī algoritmiskā domāšana, kas ir par pakāpi augstāk. Var lēniem šogad norisināsies trīs kārtās. Pirmaapgalvot, ka, ja labi padodas matemātika, tad arī citos jā, reģionālajā, kārtā jaunieši domāja par esošo
Kultūras kanonu, kā arī par tām vērtībām, kas sadabaszinību priekšmetos viss ir labi.
24. novembrī Krāslavas novada matemātikas un informātikas skolotāju apvienības organizēja aizraujošu konkursu, kurā piedalījās 7. klašu
skolēni. Konkursu atklāja matemātikas skolotāju MA vadītāja Liene
Andžāne un Krāslavas Izglītības un kultūras nodaļas vadītājas vietniece
Sņežana Petroviča, kura novēlēja skolēniem interesantu un aizraujošu
konkursa norisi.
Konkursu novadīja un sagatavoja paši skolotāji: Sandra Nemeņonoka, Daiga Kušnire un Liene Andžāne (KVĢ), Jeļena Japiņa (Krāslavas psk.), Ilona Petunova (Indras psk.), Valentīna Račko (Krāslavas
gr.Plāteru v.n. poļu psk.), Ludmila Boločko (Robežnieku psk.), Natālija
Kirkiļeviča un Ņina Živuhina (Krāslavas Varavīksnes vsk.).
Konkursa dalībniekiem vajadzēja atbildēt uz atjautības jautājumiem
matemātikā un informātikā, risināt dažādus radošus uzdevumus un parādīt prasmes grupu darbā.
Konkursa noslēgumā notika kopīgas aktivitātes, kurās skolēni pasniedza viens otram piemiņas diplomus, spēlēja spēli un izvērtēja pasākumu. Tās novadīja informātikas MA vadītāja Jeļena Japiņa.
Visi skolēni bija ļoti apmierināti ar konkursa norisi un organizēšanu.
Noslēgumā novada matemātikas MA vadītāja Liene Andžāne pasniedza pateicības skolām par piedalīšanos konkursā.
Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par aktīvu iesaistīšanos un
atbalstu!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas novada informātikas skolotāju MA vadītāja

stopamas novados, kas, skolēnuprāt, būtu labs
papildinājums jau esošajam vērtību kopumam.
Otrajai kārtai tiks izvirzītas divas komandas no
katra reģiona, lai kopā satiktos radošajā darbnīcā, kur
ar ﬁrmas ,,Brain Games” pārstāvjiem veicinātu sevī
galda spēļu jaunrades prasmes. Konkursa trešajā kārtā (ﬁnālā) komandas žūrijai prezentēs savas vīzijas
par to, kāda būtu ideālā Latvijas Kultūras kanona
galda spēle. Kas var būt labāks veids par kanona „iedzīvināšanu” ikdienā kā galda spēle!
10. novembrī Latgales vēstniecībā „Gors” pulcējās
Latvijas Kultūras kanona konkursa 2016-2017 „Kultūras kanona vērtības Latvijas simtgadei” Latgales
reģiona dalībnieki no 12 komandām.
Krāslavas Valsts ģimnāzija jau piekto gadu piedalās Latvijas Kultūras kanona konkursā. Arī šogad
piedalīšanās konkursā bija veiksmīga – 1.vieta. Tātad, kopā ar Bebrenes vispārizglītojošo un profesionālo vidusskolu piedalīsies konkursa otrajā un trešajā
kārtā.
Krāslavas Valsts ģimnāziju šogad pārstāvēja 11. klases – Laura Dzalbe no 11.d klases, Sintija
Skerškāne un Justīns Stivriņš no 11.c klases.
Jaunieši cītīgi pētīja Kultūras kanonu. No jau

esošajām vērtībām komanda izvēlējās tautas tērpu,
rupjmaizi un Jāņu svinēšanu, bet vērtības, ko būtu
jāiekļauj un kas raksturīgas Latgalei - Krāslavas Sv.
Ludviga Romas katoļu baznīcu un ﬁlmu „Cilvēka
bērns”. Pēc jauniešu domām, šīs vērtības ir nozīmīgas katram, kas dzīvo Latvijā, neatkarīgi no vecuma.
Tās nav izzudušās cauri gadsimtiem un joprojām ir
aktuālas, tiek izmantotas un koptas. Krāslavas Sv.
Ludviga Romas katoļu baznīca ir nozīmīga ne tikai
krāslaviešiem, tas ir svarīgs 18. gs. kultūras mantojums ar unikālo altārgleznu. Un, protams, Jāņa Streiča veidotā ﬁlma „Cilvēka bērns”. Filma ir veidota
latgaliešu valodā. Un kurš gan neatceras mazo Boņuku!
Konkursa otrā kārta notiks 20. janvārī Latvijas
Kultūras akadēmijas teātra mājā „Zirgu pasts”. Paldies Laurai, Sintijai un Justīnam par radošumu un
patstāvību!
Inga Skerškāne,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
kulturoloģijas skolotāja
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LATVIJAS
SIMTGADI
SAGAIDOT
Krāslavas gr. Plāteru
v.n. poļu pamatskolā norisinājās novada
pirmsskolotāju seminārs, ko apmeklēja 17
pirmsskolas skolotājas.
Semināra tēma - „Latvijas simtgadi sagaidot”. Liels paldies skolas direktorei Česlavai
Kozlovskai, kura piedāvāja telpas pasākuma
rīkošanai. Lai sarunas
raisītos raiti, tika nodrošināta arī kafija.

Skaistā un omulīgā skolā
mūs mīļi sagaidīja skolnieces poļu nacionālajos tērpos.
Katram dalībniekam tika pasniegta dāvana - pašu rokām
darināta apsveikuma kartiņa
un brošūra par Krāslavas gr.
Plāteru v.n. poļu pamatskolu. Ir patīkami apzināties,
ka bērniem, dzīvojot Latvijā
un mācoties poļu skolā, cieņā tiek turētas gan latviešu,
gan arī poļu tautas tradīcijas.
Prezentāciju un informatīvu stāstījumu par šo tēmu
sagatavoja skolotāja Inna
Vaivodiša, bet svētku sajūtu
veiksmīgi radīja skolēnu uzstāšanās, kad tika dziedātas
dziesmas poliski un latviski.
Par šādu brīnišķīgu priekšnesumu paldies jāsaka skolotājai Ludmilai Artemenkovai.
Pasākuma
turpinājumā
sava darba augļus, veiktus
daudzu gadu garumā, prezentēja arī PII „Pienenīte”
un PII „Pīlādzītis” skolotājas – Valentīna Navicka,
Aina Stepiņa, Dzintra Dzalbe, Inga Barševska, Aina
Rihlicka. Bija sniegts ieskats
par to, kā bērniem tiek radīta interese par savu pilsētu,
tās vēsturi, dabu, krāslaviešiem, kā arī ieaudzināts patriotisms pret savu valsti, tās
tradīcijām un svētkiem.
Ļoti interesants bija PII
„Pienenīte” metodiķes Lilijas Krumpānes stāstījums
par projektu īstenošanu savā
iestādē.
Semināra noslēgumā skolotāja Aija Stivriņa visus
aicināja darboties radošajā
darbnīcā, kur no ikdienā sastopamām lietām, piemēram, dzijas, pērlītēm, aizkaru riņķīšiem tapa skaistas
rotas latviešu stilā.
Man bija liels gods sadarboties ar tik zinošiem un
kompetentiem skolotājiem.
Droši varu teikt, ka, pateicoties viņām, mūsu mērķis
– audzināt jaunāko paaudzi
mīlēt un cienīt savu zemi,
tautu, ievērot tradīcijas, pareizi lietot valsts simbolus tiks sasniegts.
Aina Rihlicka,
PII „Pīlādzītis” skolotāja

IZGLĪTĪBA

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU
PANĀKUMI KONKURSOS

2016. gada 23. novembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika II Vislatvijas akordeonistu izpildītāju konkurss.
Krāslavas Mūzikas skolas 2. akordeona spēles klases audzēkņi Vita Stivriņa un Mārtiņs Vecelis ieguva III vietas diplomus, pedagogs Anatolijs Livča.
2016. gada 25. novembrī Jāņa
Ivanova Rēzeknes Mūzikas vidusskolā notika III Jāņa Ivanova
jauno pianistu konkurss „Latgales skicējums”. Piedalījās 3. klavierspēles klases audzēkne Anita

Jurkeviča saņēma Pateicību (pedagogs Lilita Ivanova) un 5. klavierspēles klases audzēkne Agate
Pauliņa Atzinības rakstu (pedagogs Maija Steļmačenoka).
2016. gada 26. novembrī Mad-

lienas Mūzikas un mākslas skolā
notika V Akordeonistu ansambļu
un kameransambļu konkurss. Piedalījās skolas akordeonistu duets Vita Stivriņa (2.kl.) un Mār-

tiņš Vecelis (2.kl.), kas ieguva II
vietu. Vecāko klašu duets Anna
Kozačuka (5.kl.) un Artemijs Kozačuks (6.kl.) ieguva III vietu, pedagogs Anatolijs Livča.

TRADĪCIJAS ILGTSPĒJAS SAGLABĀŠANA

Deju kolektīvu radošās aktivitātes - Krāslavas novada izglītības iestāžu interešu izglītības programmu īstenotājiem
rudens mēneši ir starta posms darbam visa mācību gada
garumā un tuvākajiem 2-3 gadiem. Metodisko apvienību
vadītāji/kultūrizglītības jomu koordinatori apmeklē IZM
Valsts izglītības satura centra rīkotos seminārus Rīgā, tad
pulcē savas jomas pārstāvjus novadā.

Deju kolektīvu vadītāju rudens
seminārā, ko organizē Krāslavas
bērnu un jauniešu centrs sadarbībā
ar deju skolotāju metodiskās apvienības vadītāju, skolotāji atskatījās
uz paveikto dejas mākslas jomā
2015./2016.mācību gadā, kad tika
īstenoti vairāki vietējie projekti,
piem., koncerts pēcsvētku (XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un
deju svētku) noskaņās „Mēs tiekamies atkal!”, Starptautiskajai dejas
dienai veltītais koncerts „No klasikas līdz modernajam”, novērtējot
tos atzinīgi un ar vēlmi turpināt kā
tradīciju. Pagājušajā mācību gadā
deju kolektīvi no Krāslavas pamatskolas, Krāslavas BJC un Krāslavas Valsts ģimnāzijas piedalījās
izglītības un kultūras iestāžu 5.-9.
un 7.-9. klašu tautas deju kolektīvu pasākumā „Lecam pa jaunam,
lecam pa vecam”, kurā tiek apzināts deju kolektīvu mākslinieciskais līmenis, veicinātas audzēkņu
radošās, mākslinieciskās un ﬁzis-

kās spējas dejas jomā. Ar mērķi
turpināt iesaistīt Krāslavas novada
bērnus un jauniešus Dziesmu un
deju svētku procesā un tradīcijas
ilgtspējas saglabāšanā, veicinot un
popularizējot deju kolektīvu radošās aktivitātes, novada deju skolotāju MA vadītājas Valdas Timules
virsvadībā tika apgūta lielkoncerta
programma un 168 dejotāji vecumā
no 1. līdz 6. klasei piedalījās tautas
deju festivālā „LATVJU BĒRNI
DANCI VEDA” Ludzā.
Plānojot pasākumus šim mācību
gadam, tika akcentēta deju kolektīvu dalība Valsts svētku koncertos
novembrī un maijā, tautas deju kolektīvu dalība pasākumā „Lecam
pa jaunam, lecam pa vecam”, tuvākais notiks Ilūkstē 2017. gada
februārī, un deju kolektīvu dalība
festivālā „LATVJU BĒRNI DANCI VEDA” ar individuālajām programmām ielu koncertos 2017. gada
maijā Cēsīs vai jūnijā Kuldīgā.
2017. gada sākumā notiks se-

minārs-labās prakses piemērs
Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu deju skolotājiem, ko uzņems
Krāslavas BJC kolektīvs „Pastaliņas”, kura dejotāji pavasarī savas
ģimenes un draugus uz koncertu
„Pastaliņām - 15 “ gaidīs 14. maija
pēcpusdienā.
Pavasarī notiekošajā Krāslavas
novada izglītības iestāžu tautas
deju kolektīvu skatē „Jautrā draugu
lokā” 2017. gada 28. martā tiek aicināti piedalīties visi novada skolu
deju kolektīvi.
Semināra laikā tika akcentēta
Audzināšanas vadlīniju īstenošana
interešu izglītībā, kādas vērtības
un tikumus iemācām, dejojot latviešu tautas dejas. Deju skolotāji
tika lūgti izvērtēt un aktualizēt savas interešu izglītības autorprogrammas, lai ar profesionālu un

kvalitatīvu darbošanos dotos ceļā
uz 2020. gada Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Savukārt vecāko klašu dejotāji kolektīvos „Raita”, „Jumis”, „Rakari” un „Pastaliņu” jaunākā grupa
jau uzsākuši gatavošanos skatēm,
kas pavērs unikālu iespēju būt par
Latvijas simtgades zīmē notiekošo
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu
un XVI Deju svētku deju lieluzveduma „MĀRAS ZEME” dalībniekiem.
Paldies dejotājiem, skolotājiem
un vecākiem par ieguldījumu Latvijas Valsts dzimšanas dienas svētku koncertu programmās!
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe
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VĒSTUrE

STĀSTS IR GALĀ, UZZINĀTS DAUDZ –
MŪŽA SKAISTUMS, SVĒTĪGS DARBS...

Vasaras vidū saņēmām no Tallinas
Sv. Pētera un Pāvila katoļu katedrāles
ērģelnieces Mari Jarvi lūgumu sniegt
ziņas par Krāslavas ģimnāzijas 1938.
gada absolventu, ilggadējo Tallinas
Sv.Pētera un Pāvila Romas katoļu katedrāles prāvestu Miķeli Krumpānu
sakarā ar viņa 100. dzimšanas gadadienu 2016. gada 7. novembrī.

Daļēji šaubījāmies par šīs ieceres īstenošanu, jo bija tikai samērā pieticīgas ziņas par
Miķeli Krumpānu no Baltinavas prāvesta Jāņa
Svilāna atmiņām. Bija norādīta Miķeļa Krumpāna dzimšanas vieta – Adamova, dzimis 12
bērnu ģimenē, tēvs apbedīts Krāslavas katoļu
kapos, bet tēva vārds netika minēts. Šī informācija tika iegūta Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolas vēstures muzejā, kur kādā no mapēm
bija materiāli par absolventiem – priesteriem.
Šajā brīdī vēlreiz sapratām, ka katrai rindiņai
par jebkuru personu ir milzīga nozīme, kaut
gan daži cilvēki bieži pret to ir noskaņoti
skeptiski.
Ar preses palīdzību tika meklēti Miķeļa
Krumpāna piederīgie, paziņas, lai varētu iepazīties ar viņa dzīves gaitām. Atsaucās vairāki cilvēki. Izpētē tika iesaistīts arī Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejs, kas izmantoja
savus speciālistus un tehniskos resursus.
Šķiet, augstākie spēki sūtīja mums sekmīgu
izpēti, veiksmīgu materiālu apkopošanu un to
nodošanu Tallinas Sv.Pētera un Pāvila katedrāles katoļu draudzei, kura līdz pat šodienai
ļoti augstu vērtē prāvesta Miķeļa Krumpāna
35 gadus ilgo kalpošanu baznīcā un uzskata
viņu par svētīgo.
Tallinas Sv.Pētera Pētera un Pāvila katoļu
katedrāles draudzes darbība ir kā apgaismojums mums visiem, kā pozitīvs piemērs, ko
vajadzētu pārņemt katrai draudzei kā bausli.
Saulainajā 2016. gada 27. oktobra dienā
Mari Jarvi ar vīru Tiit Jarvi ieradās Krāslavā,
lai klātienē apmeklētu tās vietas, kuras saistītas ar Miķeļi Krumpānu – Krāslavas Romas
katoļu baznīcu, kurā Mari Jarvi spēlēja ērģeles, Krāslavas katoļu kapos - Miķeļa tēva
Donata Krumpāna (1863 - 1928) atdusas vie-

tu, kurā svētbrīdi noturēja Krāslavas Romas
katoļu baznīcas vikārs Rodions Doļa, Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, apskatīja
Krāslavas Valsts ģimnāzijas (pils) ēku, kurā
M.Krumpāns mācījās, Adamovas sādžu, kurā
Miķelis Krumpāns piedzima.
Tālāk līkloču grants ceļš aizveda ciemiņus
un viņu pavadītājus uz Izvaltas kapiem, kuros atdusas Miķeļa Krumpāna brāļi, priesteris
Ludvigs Krumpāns (1914 – 1983), Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 1936. gada absolvents, un
Izvaltas baznīcas ērģelnieks Vincents Krumpāns (1911 – 1991), ar kura meitu Regīnu
Maldovsku (Krumpāni) turpat notika sirsnīga
tikšanās.
Piesātinātās dienas nogalē visi bijām gandarīti par izpildīto pienākumu pret konkrētu
cilvēku tieši un pret vēsturi kopumā. Braucot projām, Mari un Tiit Jarvi teica: „Paldies
par visu, ko izjutām Krāslavā. Šo dienu mēs
neaizmirsīsim līdz mūža beigām.” Lielāku
pateicību par paveikto darbu nemaz nevar iedomāties!
Šī projekta noslēgums notika Tallinas
Sv.Pētera un Pavila katoļu katedrālē 2016.
gada 6. novembrī ar Sv.Misi Miķelim Krumpānam, ko vadīja Viņa Ekselence Igaunijas
Bīskaps Philippe Jean-Charles Jourdan. Pēc

mises notika grāmatas par Miķeli Krumpānu
prezentācija, kas bija Igaunijas un Latvijas
pušu kopīgā darba rezultāts. Igaunijas radio
tajās dienās varēja dzirdēt Mari Jarvi stāstījumu par Miķeli Krumpānu un braucienu uz
Krāslavu.
Godinot Miķeli Krumpānu 100. dzimšanas
dienā, Krāslavas Romas katoļu baznīcā 2016.
gada 8. novembrī Sv. Misi noturēja vikārs Rodions Doļa.
Mēs esam pateicīgi visiem cilvēkiem, kuri
piedalījās šī projekta īstenošanā, īpaši Miķeļa
Krumpāna brāļa Staņislava meitai Marijai Vanagai (Krumpānei) no Višķiem, krāslavietei
Zoﬁjai Joninai (Plintai) un Krāslavas Romas
katoļu baznīcai – prāvestam Eduardam Voroņeckim un vikāram Rodionam Doļam.
Cieņa pret cilvēku, vēsturi un paveikto ir tas
spēks, kas palīdz mums izprast cilvēka sūtību
šajā pasaulē.
Janīna Gekiša,
novadpētniece
Foto: pie Miķeļa Krumpāna tēva Donata
Krumpāna kapa.
No kreisās 4. - Mari Jarvi, 5. - Tiit Jarvi,
6. - vikārs Rodions Doļa
ar Krāslavas pētniekiem
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„VEF RĪGA” PARAKSTĪJUSI SADARBĪBAS LĪGUMU
AR BASKETBOLA KLUBU „KRĀSLAVA”

Profesionālā basketbola skola „VEF
Rīga” parakstījusi sadarbības līgumu ar basketbola klubu „Krāslava”
ar mērķi sekmēt Latvijas basketbola
attīstību un Latgales reģiona jauno,
talantīgo spēlētāju izaugsmes iespējas.

VEF skolas pieredze un tajā strādājošo profesionāļu zināšanas, kā arī kvalitatīvā materiāltehniskā bāze un modernais medicīniskais
aprīkojums ir nozīmīgi faktori jauno spēlētāju izaugsmei un karjerām profesionālajā
basketbolā. Turklāt VEF skola kā basketbola
kluba „VEF Rīga” piramīdas pamats spēj nodrošināt jauniešiem ne tikai ciešu sadarbību
ar kluba treneriem, tajā skaitā individuālo
darbu, līdzvērtīgu treniņmetodiku u.tml., bet
labākajiem arī iespēju profesionālo karjeru
uzsākt tieši galvaspilsētas spēcīgākajā klubā,
uzreiz nonākot arī starptautiskajā apritē. VEF
augstu vērtē sadarbību ar basketbola klubu
„Krāslava”, kas ne tikai iegulda nozīmīgu
darbu jauno spēlētāju basketbola pamatos,
bet arī tālredzīgi rūpējas par viņu turpmāko
profesionālo izaugsmi, rūpīgi izvērtējot visus

iepriekš minētos aspektus.
Gatis Jahovičs, VEF skolas direktors: „Latgale dod ļoti būtisku ieguldījumu Latvijas
basketbolam gan klubu, gan izlašu līmenī.
Tieši tāpēc mums kā basketbola skolai Latgale ir prioritārs reģions jauno un talantīgo
spēlētāju atlasei, piesaistīšanai un attīstībai.
Līgums ar basketbola skolu „Krāslava” ir būtisks solis šā virziena attīstībā un nostiprināšanā. Īpaši vēlos pateikt lielu paldies Raitim
Timmam, kurš uzticas VEF skolas sistēmai,
t.sk. uzticot mums sava dēla – Rinalda Timmas attīstību basketbolā.
Raitis Timma, basketbola kluba „Krāslava” valdes priekšsēdētājs: „Patiess prieks, ka
līdzšinējo sadarbību ar VEF skolu esam formalizējuši un parakstījuši sadarbības līgumu.
VEF skolas atbalsts beidzamā gada laikā ir
bijis ļoti nozīmīgs reģiona talantīgāko spēlētāju attīstībā. Lieliski apzinos savas un sporta
skolas iespējas un kapacitāti un saprotu, ka
bez VEF skolas atbalsta, reģiona talantīgākajiem spēlētājiem būs grūti spert nākamo soli
savā basketbola karjerā. Tieši tāpēc savulaik
atbalstīju Jāņa (Timmas) pāreju uz Rīgu 16

gadu vecumā, kā arī pašreiz - sava otra dēla
– Rinalda - basketbola karjeru esmu uzticējis
VEF skola sistēmai.
Kopš dibināšanas VEF skola izveidojoties
par vienu no labākajiem jauno spēlētāju attīstīšanas centriem Latvijas basketbolā. To pierāda fakts, ka regulāri VEF skolas audzēkņi ir
starp vadošajiem spēlētājiem dažāda vecuma
Latvijas jauniešu izlasēs. Turklāt šogad VEF
skolas galvenais treneris, „VEF Rīga” galvenā trenera asistents Raimonds Feldmanis,
novērtējot viņa ieguldījumu darbā ar jauniešiem, apstiprināts arī par Latvijas U18 puišu
izlases galveno treneri.
Savukārt basketbola klubs „VEF Rīga” ar
mērķi popularizēt basketbolu Latvijas Basketbola līgas regulārā čempionāta spēles aizvada Latvijas reģionos, kur ir laba basketbola
infrastruktūra, bet nav savas augstākajā divīzijā spēlējošas komandas. Šajā sezonā veﬁeši
jau viesojušies Daugavpilī, Salaspilī, Aizkrauklē un Saldū.
www.vefriga.com

IZROTĀSIM
MŪSU
PILSĒTU!

Krāslavas novada dome
izsludina tradicionālo konkursu par skaistāko un gaišāko Ziemsvētku noformējumu „Rotājot savu māju,
jūs rotājat mūsu pilsētu”.

Konkursā aicinātas piedalīties
juridiskas un ﬁziskas personas,
kas, gatavojoties Ziemas saulgriežiem, krāšņāk noformēs savā
pārziņā esošās ēkas, to fasādes,
apkārtni, daudzstāvu namu logus, balkonus un lodžijas.
Noformējums tiks vērtēts šādās kategorijās:
- privātmāju noformējums;
- daudzdzīvokļu namu logu,
balkonu un lodžiju noformējums;
- ﬁrmu, uzņēmumu un biroju
ēku, veikalu, kafejnīcu un citu
sabiedrisko ēku noformējums;
- pilsētas izglītības iestāžu noformējums.
Šogad konkursa kārtība ir nedaudz mainīta, un, proti, tiks
vērtēti tikai un vienīgi tie objekti, informāciju par kuriem mēs
saņemsim.
Noformējumus konkursam var
pieteikt līdz 23. decembrim (ieskaitot), 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 saņemšanai tiks aicināti uz novada
domi nākamā gada sākumā.

ARĪ ŠOGAD
SVINĒSIM SVĒTKUS
MĀMIŅU KLUBĀ!

Lēni rit Advente, baltums aiz
loga pieņemas spēkā, mazas un lielas sirsniņas jau dzīvo Ziemassvētku brīnuma gaidās.
Arī šogad svinēsim svētkus Māmiņu klubā! Aicinām mazuļus un
pirmsskolas vecuma bērnus kopā
ar ģimenēm jautri pavadīt laiku 19.
decembrī no plkst. 18:00 biedrības
„Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” telpās, Aronsona ielā 3 (Varavīksnes sākumskolas 2. stāvā).
Kopā noskatīsimies muzikālo
izrādi - leļļu teātri „Zelta laiva”
Gavaru ģimenes izpildījumā no
Preiļiem, izbaudīsim „Yahamas”
mūzikas skolas Krāslavas novada
audzēkņu uzstāšanos, piedalīsimies burvju zižļu un Ziemassvētku
egles rotāšanas radošajās darbnīcās
ar Māmiņu kluba rūķītēm Danu
Lahtionovu un Oksanu Širokaju,
iesim rotaļās ar folkloras pazinēju
Ilzi Mežinieci.
Māmiņu kluba Rūķītes sarūpēs
arī dāvaniņas mazajiem ciemiņiem!
Lai svētki izdotos, ņemiet līdzi
cienastu! Mielosimies pie kopīgi
klāta galda!
Vēlam baltus, siltus un priecīgus
svētkus Jūsu ģimenēs un mājās!

8
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

SPORTS

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 2017. gada I ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 31.12.2016.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc
norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies
22. novembrī Krāslavas Varavīksnes vispēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datudusskolā
biedrības „SPORTISTS” organima.
zētajā
pasākumā
„Sporto sev un Latvijai”
Slimokases administrāpulcējās 6.-7.kl. skolēni no Indras pamatskolas, Robežnieku pamatskolas, Izvaltas
pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
PASĀKUMI DECEMBRĪ
un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.

12.

decembrī plkst.16.00
Krāslavas Romas katoļu baznīcā Daugavpils Mūzikas
vidusskolas pedagogi un studenti
aicina uz Ziemassvētku koncertu.
Koncertu atklās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi un pedagogi.
decembrī plkst.17.30
Krāslavas
Mākslas
skola aicina uz skolas audzēkņu
radošo darbu izstādi, kas notiks
Krāslavas Mākslas skolas izstāžu
zālē. Izstāde būs apskatāma no 13.
līdz 15. un no 19. līdz 21. decembrim no plkst. 13.00. līdz 19.00.
decembrī plkst. 18.00
Krāslavas
Kultūras
namā DAUGAVPILS KAMERORĶESTRIS koncertā MUSIC
FOR A WHILE / Mūzika uz brīdi…
Daugavpils
Kamerorķestris
sniegs klasiskās mūzikas koncertu ar skatu uz Ziemassvētku laiku.
Orķestra diriģents Aivars Broks.
Koncertā izskanēs ievērojamo baroka, klasisko, kā arī mūsdienu komponistu - J.S.Baha,
H.Persela, L.Vinči, V.A.Mocarta,
L.Bernstaina,
E.L.Vēbera,
F.Sartori – mūzika. Solisti: Olga
Vrešča (soprāns), Inga Laura (vijole), Igors Ozuns (vijole), Inga
Zeile (vijole). Ieeja brīva.

13.
15.

sludinājumi
 Izīrē garāžu, pārdod paklājus,
tepiķus. Т. 26046404.
 Pārdod medu (3 l – 15 EUR),
saldētavu ,,Whirlpool”, apjoms –
400 l, 120 eiro. Т.26363427.
 Tuvojoties Ziemassvētkiem,
ziedu veikalā Krasta ielā 8 (pie
autoostas) tiek piedāvātas oriģinālas dāvanas no stikla un koka
(eglīšu rotājumi, koka eglītes, mobilo telefonu turētāji u.c.), dāvanu
iesaiņošana. Plašā izvēlē dāvanu
iesaiņošanas materiāli par zemām
cenām.
 Pārdod lietotu sadzīves tehniku, viss labā stāvoklī (ledusskapis, televizors, veļas mašīna).
T.29673497.
 LPKS ,,Zelta teļš” iepērk liellopus kaušanai. Dzīvsvarā vai izkāvumā. Sveram ar elektroniskajiem svariem. Norēķins uz vietas
vai ar pārskaitījumu. Transports
bezmaksas. Korekta samaksa. Par
cenām var vienoties. Iepērkam
arī bioloģiski audzētus lopus. Par
lopu daudzumu un kvalitāti piemaksājam. T. 27857467.
 Pārdod lietotu televizoru ,,Philips”, DVD atskaņotāju ,,LG”,

16.
17.

decembrī plkst.17.00
Ziemassvētku vecītis aicina uz pilsētas egles iedegšanu.
decembrī plkst.10.00
Ziemassvētku tirdziņš
Krāslavas pils kompleksa Amatu
mājā (pils staļļos, Pils ielā 10).
10.00 - 14.00 Latgales amata
meistaru darinājumi, Latgales kulinārā mantojuma gardumi jūsu
dāvanu grozam.
Siltai svētku noskaņai – tēja,
zupa, pankūkas.
11.00 – 13.00 Piparkūku cepšanas un rotāšanas meistardarbnīcas
ar rūķiem Krāslavas TIC un kulinārā mantojuma centrā (2.stāvā)
Pils ielā 2.
Aicinām pieteikties dalībniekus
tirdziņam līdz 12. decembrim.
Kontakttālrunis:
26487763
(Inta).
decembrī plkst. 17.00
Krāslavas
Kultūras
namā - amatierteātra komēdija
pieaugušajiem „Ontons i Zīmassvātki”. Ieeja brīva.
decembrī plkst. 19.00
Vecgada balle Krāslavas kultūras namā kopā ar grupu „Ginc un es”. Ieeja 5 EUR.
Galdiņu rezervēšana pa tālruni
25612008 līdz 22. decembrim.

25.
29.

mūzikas centru ,,Philips”. Viss
darba kārtībā. Par cenu vienosimies. T.26331577.
 Pārdod koka gultas 800/900/1400/1800mm
x
2000mm, naktsskapīšus, sienas plauktus, laminētu plātņu
atliekas, el.dzinējus, kabeļus,
grīdas svarus līdz 1 t, lietotas
metāl.caurules, lietotas ziemas
riepas M+S, 195x70xR15C, 4
gab. Т.29517757.
 Pārdod 1-istabas dzīvokli
Krāslavā, Aronsona ielā 16, 30
m2, 467. sērija, 4. stāvs. Cena pēc
vienošanās. Т.28699500.
 Digitālā, virszemes un satelīttelevīzija. Antenu, dekoderu uzstādīšana, regulēšana, apkalpošana, remonts. Т.26344829.
 Pārdod elektroērģeles, pianīnu, mūzikas centru, korpusa
mēbeles un mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. Viss no Vācijas.
T.22053960.
 Televizoru remonts, Germans
(bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
T.29703639.
 Izīrē garāžu, pārdod paklājus,
tepiķus. Т. 26046404.
 Pārdod lina spaļus un lina raušus. Т.29111637.

Z/S „Sapnis“ pieņem pasūtījumus
Ziemassvētku dāvanu izgatavošanai. T. 65681357.
SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus
un liellopus. Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

SPORTO SEV UN LATVIJAI 2016

Pēc pasākuma atklāšanas katrai komandai par
godu Latvijas dzimšanas dienai bija jāatbild uz atjautības jautājumiem par Latvijas vēsturi un ģeogrāﬁju.
Šajā konkursa vislabāk veicās Izvaltas pamatskolas
skolēniem.
Pasākuma turpinājumā komandas piedalījās šķēršļu joslā, kā arī ikviens varēja piedalīties daudzveidīgās individuālās sacensībās.
Zēni sacentās vingrinājumā - pievilkšanās pie stieņa. Šajā vingrinājumā tika izcīnītas trīs pirmās vietas, kuras ieguva Izvaltas pamatskolas skolēni: Raimonds Prusakovs, Jevgēņijs Merinovs un Vladislavs
Spiridonovs.
Savukārt meitenes varēja izmēģināt savus spēkus
citā vingrinājumā - roku saliekšana un iztaisnošana
no sola. Vika Kuzņecova no Robežnieku pamatskolas izcīnīja zelta medaļu, sudraba medaļu ieguva Karīna Andžāne no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
un bronzu - Samanta Rakovska no Robežnieku pamatskolas.
Ikviens varēja sacensties vēdera preses vingrinājumā. Meiteņu konkurencē, veicot vingrinājumu 60
sekunžu laikā, ar rezultātu 68 reizes uzvarēja Katrīna

Ļaksa, sudraba medaļu ieguva Samanta Krumpāne,
abas mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā, bronza - Karīnai Andžānei no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.
Zēniem šajā pašā vingrinājumā zelta medaļu izcīnīja Svjatoslavs Avotiņš no Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas, Raimonds Prusakovs no Izvaltas pamatskolas ieguva sudraba medaļu un bronzu - Ēriks
Jakovelis no Krāslavas Valsts ģimnāzijas.
Virves vilkšanas sacensībās skolēni ieguva daudz
pozitīvu emociju, jo daži vilka virvi pirmo reizi, šajās sacensībās pārliecinoši labākā izrādījās Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas komanda.
Komandu kopvērtējumā uzvarēja Izvaltas pamatskolas skolēnu komanda, sudraba medaļas ieguva
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, bronzas medaļas izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolēni.
Pasākuma noslēgumā skolēni sacentās tautas bumbas sacensībās. Pirmo vietu un kausu ieguva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, otro vietu
- Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni un trešo vietu
- Robežnieku pamatskolas komanda.
Pasākumā „Sporto sev un Latvijai” nebija zaudētāju, jo katrs ieguva pozitīvas emocijas, jaunas prasmes un lielisku garastāvokli.
Paldies sporta skolotājiem par sadarbību un atbalstu pasākuma organizēšanā!
Diāna Vanaga,
Biedrība „SPORTISTS”

CĪKSTOŅI ARĪ ATZĪMĒJA
VALSTS SVĒTKUS TURNĪRĀ BRĪVAJĀ CĪŅĀ
17 - 19. novembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājies Latvijas Valsts proklamēšanas gadadienai veltīts Starptautiskais turnīrs
brīvajā cīņā „Daugavpils kauss – 2016”. Tajā piedalījās cīkstoņi no
Lietuvas, Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas, Moldāvijas un Latvijas
pilsētām - ap trīssimt sportistu dažādās vecuma kategorijās: jaunieši,
kadeti, juniori un pieaugušie.
Šajā turnīrā mūsu cīkstoņi izcīnījuši 4 medaļas: Artūrs Gončaronoks (42 kg) un Konstantīns Dombrovskis (66 kg) sīvā cīņā kļuva
par bronzas apbalvojumu ieguvējiem. Arī meitenes atveda divas
medaļas: pirmo vietu ieguva Daniela Sutāne, bet bronzas medaļu
saņēma Karīna Andžāne.

VOLEJBOLS

26. novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē
tika organizēts „Kungu kauss volejbolā”, kas Krāslavā noritēja jau
otro gadu. Sacensībās piedalījās
piecas komandas - no Daugavpils
novada, Izvaltas, Maltas, Līvāniem un Krāslavas. Patīkami, ka
Krāslavas novadu pārstāvēja di-

vas komandas! Turnīra gaitā noskaidrojās divas stiprākās komandas, kuras cīnījās par uzvarētāju
kausu - Krāslava un Līvāni. Raksturu rādīja abas komandas, izvirzoties vadībā te viena, te otra, bet
pirmo vietu turnīrā „Kungu kauss
volejbolā” izcīnīja krāslavieši!
Daugavpils komanda ierindojās
trešajā vietā. Turnīra labākā spēlētāja balva tika pasniegta Valdim

Vanaģelim (Krāslava), katrā komandā tika atzīti labākie spēlētāji
- krāslavietis Artis Galējs, Izvaltas komandai - Pēteris Celitāns.
Volejbola klubs „Krāslava” pateicas par atbalstu, piemiņas suvenīriem, balvām Krāslavas novada
domei un sporta organizatoram R.
Timmam.
VK „Krāslava”

,,DZINTARA LĪGAS BALTIJAS KAUSS 2016”
12. novembrī „Elektrum” Olimpiskajā komandā, kurā ir 8 spēlētāji, un jāspēlē uz puses no
sporta centrā Rīgā notika starptautiskais īstā futbola laukuma.
Jāatzīmē, ka bērni spēlēja gandrīz bez maiņām, jo
bērnu futbola turnīrs „Dzintara Līgas Baltijas kauss 2016” - 2007.g.dz. zēniem.
dažādu iemeslu dēļ turnīrā nevarēja piedalīties visa
No 12 komandām, kuras piedalījās turnīrā, mūsu
komanda ierindojās 3. vietā un mājās atveda vēl vienu kausu.
No šī gada 2007. gadā dzimušie zēni jau sāk spēlēt
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komanda.
Paldies spēlētājiem par skaistu spēli!
Vadims Atamaņukovs,
futbola treneris
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