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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”
Krāslavas struktūrvienības 3. kursa
audzēknis Andris Pārpucis apgūst
auto virsbūves remontatslēdznieka profesiju. Nesen viņš atgriezās
no Klaipēdas (Lietuva), kur piedalījās nacionālajā virsbūves remonta
profesionālās meistarības konkursā
„Automobiļu virsbūves remontatslēdznieks 2020”.

Par to, kā jaunietis tika pie šādas iespējas,
stāsta tehnikuma Krāslavas struktūrvienības
pedagogs Māris Ločmelis: „Mēs saņēmām
aicinājumu ar vienu audzēkni piedalīties
konkursā ārpus kārtas. Tas ir svarīgi, bet
par to vēlāk. Savulaik bija iespēja neoﬁciālā
vidē tikties ar mums līdzīga Lietuvas tehnikuma pasniedzējiem, kuri sarunā izteicās, ka
katru gadu viņu valstī tiek rīkots nacionālais
virsbūves remonta profesionālās meistarības
konkurss, kurā piedalās pa vienam audzēknim no tām mācību iestādēm, kas sagatavo
auto virsbūves remontatslēdzniekus. Saruna
bija ļoti produktīva, kurā tika izteikts piedāvājums arī mums piedalīties konkursā. Tālāk
par sarunu nekas nenotika, bet pirms gadu
miju atskanēja zvans no Lietuvas un mūs
atkal aicināja piedalīties konkursā un uz epastu atsūtīja nepieciešamo informāciju.”
Iespēju pārstāvēt RVT Krāslavas ﬁliāli
Māris Ločmelis piedāvāja 3. kursa audzēknim Andrim Pārpucim, jo viņš bija tās grupas sastāvā, kas nesen ir atgriezusies no
prakses Francijā. Praktiski tas arī bija visgrūtākais sagatavošanās posmā - izvēlēties,
kurš pārstāvēs tehnikumu, jo spējīgi jaunie-

ši ir gan trešajā, gan ceturtajā kursā. Nekā
citādi audzēkni konkursam negatavoja, jo
neviens neko daudz nezināja, kam jāpievērš
uzmanība.
„Apbalvošanas ceremonijas noslēgumā
konkursa komisijas priekšsēdētājs pateicās
mums par sadarbību un piebilda, ka Lietuvas

dus iegriezumam bija arī kāda bukte. Man
paveicās - bija tikai iegriezums un izliekums.
Detaļu vajadzēja izlīdzināt līdz tās pirmatnējam stāvoklim un sametināt, lietojot metināmo pusautomātu MIG/MAG. Visu procesu
nepārtraukti novēroja žūrija. Pēc tam noslīpēju, pielaboju, nošpaktelēju, izlīdzinot plakni,

puse ir ļoti priecīga par to, ka Andris startēja ārpus kārtas, jo pēc punktiem viņš šajā
konkursā būtu pretendējis uz otro vietu,”
turpina Māris Ločmelis. „Man, tehnikuma
pasniedzējam, bija ļoti patīkami to dzirdēt.
Kad ilgstoši strādā, māci audzēkņiem dažādas prasmes, iemaņas, zināšanas, ikdienas
rutīnā brīžiem sāk uzmākties doma - varbūt
dari kaut ko ne tā? Kad ir šāds vērtējums no
malas, saproti, ka ej pareizajā virzienā.
Man bija iespēja padiskutēt arī ar konkursa
organizatoriem. Viņi izteica vēlmi nacionālo
konkursu pārvērst par starptautisko un uzaicināt tajā startēt Latvijas mācību iestādes,
kas sagatavo auto virsbūves remontatslēdzniekus. Ja šādas ieceres piepildītos, mēs noteikti būsim gatavi un labprāt brauksim.”
Par dalību konkursā stāsta Andris Pārpucis: „Konkursā piedalījos uz vienādiem
noteikumiem ar pārējiem dalībniekiem, lai
gan - ārpus kārtas. Katrs izvilkām savu numuriņu, devāmies apskatīt atjaunojamās auto
virsbūves detaļas, kurām bija radīti bojājumi.
Faktiski visām bija iegriezums, dažām papil-

visbeidzot veicu gruntēšanu krāsošanas kamerā. Principā visi auto virsbūves remontatslēdznieka pamatdarbi. Viss bija jādara pašam, nekādas palīdzības no malas.”
- Kas bija visgrūtākais?
- Principā man nekas nebija īpaši sarežģīti,
ar visu labi tiku galā. Ja salīdzināt darba posmus, tad sarežģītākais bija špaktelēšana, jo
metāls bija plāns, tālab špaktelēšanas laikā
tas viegli locījās un traucēja darbu paveikt
perfekti. Bet īstenībā nekas pārsteidzošs
- plāna metāla virsbūves ir mūsdienu automobiļu īpatnība, jābūt gatavam arī tādam
remontam.
- Vismaz ar vienu aci vēroji Lietuvas
jauniešus, kā viņiem sokas konkursā?
- Protams, jebkurā konkursā tu raugies, kā
sanāk citiem, novērtē viņu spējas, salīdzini
ar savām prasmēm, proti, ko viņi māk labāk,
ko sliktāk utt. Lai arī nebiju kā tiešais lietuviešu konkurents, vienalga centos parādīt,
ka latvieši nav ar pliku roku ņemami. Centos no sirds, lai arī neizsmēlu savas iespējas
par visiem simts procentiem, tālab mani ļoti

MŪSĒJAIS PĀRSTEIDZ
VIENAUDŽUS LIETUVĀ

pārsteidza ziņa, ka būtu pacīnījies par otro
vietu! Jo vairāk tāpēc, ka pats redzēju, cik
stipri viņi konkurē savā starpā.
- Kas iepatikās konkursā, kādas atziņas
ieguvi?
- Mācību iestādes aprīkojuma ziņā viņi
viennozīmīgi ir pārāki par RVT Krāslavas ﬁliāli – lietuviešiem ir ļoti profesionāls, mūsdienīgs aprīkojums. Nepārprotiet, arī mūsu
ﬁliālē daudz kas ir augstā līmenī, taču pie
lietuviešiem - vēl labāk. Visvairāk man patika tas, kā tur ierīkota pneimatiskā sistēma viss ir piekarināts pie griestiem virs galvām,
pa grīdu nekādu šļauku nav. Tas ļauj padarīt
darbu ātrāk un vieglāk. Viss remontam nepieciešamais aprīkojums ir vienkopus, nav
jāskraida pa cehu no vienas vietas uz otru.
- Kāda ir tava nākotnes vīzija saistībā
ar izvēlēto profesiju?
- Viennozīmīgi gribu saistīt savu dzīvi ar
šo profesiju, man tā ļoti patīk. Pēc tehnikuma pabeigšanas neplānoju doties studēt
augstskolā, man vispirms gribas iegūt praktiskā darba pieredzi. Īsti vēl nezinu, kā tas
piepildīsies, bet laiks rādīs.
Starp citu, Lietuvā biju pirmoreiz, un arī
tamdēļ šis brauciens bija izdevies. Klaipēdā mums bija neliela ekskursija, ļoti patika
pilsētas arhitektūra, vēsturiskā dizaina elpa
tajā, bruģis. Kanālā atradās kuģis, šis skats
man uzreiz atsauca atmiņā Karību jūras pirātus. Ļoti skaista pilsēta, kuru ir vērtīgi apskatīt.
Juris Roga
Foto no Andra Pārpuca
personīgā arhīva

PAR KRĀSLAVAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS INVESTĪCIJU PLĀNA APSTIPRINĀŠANU

Krāslavas novada dome 2020.
gada 27. februārī pieņēma lēmumu
„Par aktualizētā Krāslavas novada
attīstības programmas Investīciju
plāna apstiprināšanu”.
Investīciju plāns tiek gatavots

vismaz 3 gadiem un aktualizēts
katru gadu, izvērtējot aktuālākos
ES un citu programmu projektus
un plānotos darbus no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Lielākā šī
gada aktualitāte Investīciju plānā

ir ES programmu projekti stratēģiskajos atbalsta mērķos (SAM)
5.6.2., kas saistīts ar uzņēmējdarbības veicināšanu un darba vietu
radīšanu, kā arī SAM 8.1.2. vispārējās izglītības kvalitātes uzla-

bošanai.
Ar aktualizēto Investīciju plānu
2020. – 2022.gadam un Krāslavas novada attīstības programmu
2019.-2025. gadam un var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē:

https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv.
Ar dokumenta drukas versiju var
iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā
7 (11.kab.), Krāslavā.
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AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA

SIA „KRĀSLAVAS
NAMI” INFORMĒ
patēriņa datiem. Dzīvojamo māju pārstāvji metodikas dažādiem uzskaites variantiem:

Papildinot informāciju par karstā ūdens
cirkulācijas izmaksu aprēķināšanas metodiku (,,Krāslavas Vēstis” №4, 28.02.2020.),
tabulā publicējam piemēru ar maksas par
cirkulāciju aprēķinu vienai dzīvojamai mājai saskaņā ar SIA „Krāslavas nami” apstiprināto metodiku. Visās SIA „Krāslavas
nami” apsaimniekojamās mājās tiek piemērota vienotā aprēķina metodika un vienots
regulatora apstiprinātais tarifs. Gala cena ir
atkarīga no konkrētas mājas siltumenerģijas

var vērsties SIA „Krāslavas nami”, lai saņemtu informāciju ar savas mājas datiem.
Pieņemot lēmumu par citu metodiku maksājamās daļas par siltumenerģiju noteikšanai, dzīvokļu īpašniekiem ir jāņem vērā, ka
Ministru kabineta noteikumos Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo
daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” paredzētas

- siltumenerģiju uzskaitot ar siltumenerģijas
skaitītāju dzīvojamās mājas ievadā un skaitītāju dzīvojamās mājas apkurei patērētās siltumenerģijas uzskaitei (divi skaitītāji);
- siltumenerģiju uzskaitot ar siltumenerģijas
skaitītāju
dzīvojamās mājas ievadā (viens skaitītājs).
Visu Krāslavas pilsētas daudzdzīvokļu māju
individuālie siltummezgli ir aprīkoti ar diviem
skaitītājiem, kas nodrošina kopējā piegādāta

siltumenerģijas apjoma uzskaiti un atsevišķi
apkurei patērētās siltumenerģijas uzskaiti, līdz
ar to norēķinu metodika tiek noteikta tieši šādam uzskaites veidam. Gadījumā, ja dzīvokļu
īpašnieki vēlas izvēlēties kādu no norēķinu
metodikām, kas paredzētas variantam ar vienu
kopējo siltumenerģijas skaitītāju, vienlaikus ir
jāpieņem dzīvokļu īpašnieku lēmums par mājas apkures kontūra siltumenerģijas skaitītāja
demontāžu, bet šajā gadījumā turpmāk nebūs
iespējams precīzi uzmērīt atsevišķi apkurei
patērētās siltumenerģijas apjomu, un tas tiks
noteikts kā daļa no kopējā patēriņa.

Cirkulācijas izmaksu aprēķins dzīvojamā mājā Vienības ielā 12 (2.daļā, dzīvokļi 46-90, mājas daļai ir atsevišķs siltummezgls)
2020.
gads

2019. gads
Ailes
apzīmējums
A

B

C

Augusts
Sept.
(20 dienas)

Maijs

Jūnijs

Jūlijs

Kopā
siltumenerģijas
patēriņš saskaņā ar kopējā
14,41
siltumenerģijas skaitītāja
rādījumiem (MWh)

12,23

13,13

8,52

0

0

0

Pozīcijas nosaukums

Siltumenerģijas patēriņš
apkurei saskaņā ar apkures
0
kontura siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem (MWh)
Siltumenerģijas patēriņa
starpība - siltumenerģijas pa14,41
teriņš ūdens uzsildīšanai un
cirkulācijai kopā (MWh)

12,23

13,13

8,52

Okt.

Nov.

Dec.

Janv.

16,94

29,41

41,67

49,68

49,09

2,913

14,606

25,37

30,693

30,648

14,027

14,804

16,3

18,987

D

Dzīvokļu lietotāju deklarētais patērētā karstā ūdens 34,5
apjoms (m3)

37

29

30

28,5

39

32,5

35,5

E

1m3 ūdens uzsildīšanai
līdz 55 C patērētais siltum- 0,05808
enerģijas daudzums (MWh)

0,05808

0,05808

0,05808

0,05808

0,05808

0,05808

0,05808

F

Deklarētā ūdens apjoma
uzsildīšanai patērētā sil- 2,004
tumenerģija (MWh)

2,149

1,684

1,742

1,655

2,265

1,888

2,062

10,081

11,446

6,778

12,372

12,539

14,412

16,925

45

45

45

45

45

45

45

G

Siltumenerģija
cirkulācijai (MWh)

12,406

H

Dzīvokļu un nedzīvoja45
mo telpu skaits

I

Siltumenerģija cirkulācijai uz 1 dzīvokli vai nedzī- 0,275688889 0,224022
vojamo telpu (MWh)

0,254356 0,150622

0,274933

0,278644 0,320267

0,376111

J

Siltumenerģijas
tarifs
51,44
(EUR/MWh) bez PVN

51,44

51,44

51,44

51,44

51,44

51,44

51,44

K

Cirkulācijas maksa no 1
dzīvokļa vai nedzīvojamās 14,18
telpas (EUR) bez PVN

11,52

13,08

7,75

14,14

14,33

16,47

19,35

1,38

1,57

0,93

1,7

1,72

1,98

2,32

15,84

16,05

18,45

21,67

PVN 12%

1,7

Cirkulācijas maksa no 1
dzīvokļa vai nedzīvojamās
15,88
12,9
14,65
8,68
telpas (EUR), ieskaitot
PVN 12%
*** Pārskatā atspoguļoti dati par patērēto siltumenerģiju pārskata mēnesī.

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 3. martā notika Administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 13 administratīvo pārkāpumu lietas:

par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu persona tika atbrīvota no
administratīvās atbildības, aprobežojoties ar mutvārdu aizrādījumu;
par iekšējās kārtības noteikumu

neievērošanu izglītības iestādē personai tika piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - izteikts
brīdinājums;
par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu izglītības iestādē 2
personām tika uzlikts naudas sods
20 EUR apmērā (katrai);
par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā
soda uzlikšanas, 2 personām tika
uzlikts naudas sods 210 EUR ap-

mērā (katrai);
par ceļu zemes nodalījuma joslas
piegružošanu vai piesārņošanu, kā
arī materiālu vai priekšmetu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā
bez valsts ceļu dienesta vai autoceļa īpašnieka (pārvaldītāja) atļaujas
personai tika uzlikts naudas sods 70
EUR apmērā;
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu 2 personām tika izteikts
brīdinājums (katrai);
par dzīvnieku slēpšanu no Pārti-

18,442

***
Skaidrojums
Kopējais mājai piegādātās siltumenerģijas apjoms norēķinu
periodā (mēnesī) tiek noteikts
ar mājas kopējo siltumenerģijas
skaitītāju siltummezgla ievadā.
Siltumenerģijas patēriņš mājas
apkures nodrošināšanai tiek noteikts ar apkures kontūra siltumenerģijas skaitītāju siltummezglā.
Aprēķināts no kopēja mājas
patēriņa (A) atskaitot patēriņu
apkures nodrošināšanai (B). C
= (A-B)

Kopējais mājā patērētāis karstā ūdens apjoms norēķinu mē37,5
nesī (visu dzīvokļu deklarētais
apjoms)
Tiek noteikts kā konstanta
0,05808 vienība, pieņemot, ka ūdens tiek
uzsildīts no 5 C līdz 55 C
Apreķināts reizinot deklarēto karstā ūdens apjomu (D) ar
2,178
enerģijas patēriņu viena m3 uzsildīšanai (E). F = (D x E)
Apreķināts no siltumenerģijas
patēriņa ūdens uzsildīšanai un cirkulācijai kopā (C) atskaitot dek16,264
larētā ūdens apjoma uzsildīšanai
patērēto siltumenerģiju (F). G =
(C - F)
Dzīvokļu un nedzīvojamo
telpu skaits dzīvojamā mājā vai
45
mājas daļā, ja mājai ir atsevišķi
divi siltummezgli
Apreķināts sadalot siltumenerģiju cirkulācijai (G) ar dzī0,3614222
vokļu un nedzīvojamo telpu
skaitu (H). I = (G / H)
Sabiedrisko pakalpojumu re51,44
gulēšanas komisijas apstiprinātais tarifs siltumenerģijai
Apreķināts reizinot siltumenerģiju cirkulācijai uz vienu dzīvokli
18,59
vai nedz. telpu (I) ar siltumenerģijas tarifu (J). K= (I x J)
Pievienotās vērtības nodoklis
2,23
(iedzīvotājiem)
20,82

kas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to
uzskaites pašvaldībā, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, personai
tika uzlikts naudas sods 210 EUR
apmērā;
par namīpašuma neuzturēšanu
pienācīgā kārtībā personai tika uzlikts naudas sods 200 EUR apmērā;

Gala cena apmaksai

par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to
uzskaites pašvaldībā, personai tika
uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu personai tika
izteikts brīdinājums.
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projekti

MOSTIES PAVASARIM, DOMĀJOT IDEJAS
PROJEKTU KONKURSAM „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”!

Ja spožā marta saule Tevi jau mudina uz
domām par to, ko vajadzētu paveikt vasarā
savā apkārtnē, tad meklē domubiedrus un iesniedz savu projekta idejas pieteikumu tradicionālajam Krāslavas novada domes projektu
konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”!
Pieteikšanās termiņš – 6. aprīlis. Maksimālā summa, ko var piešķirt Krāslavas novada
pašvaldība – 600 eiro. Līdzīgi kā iepriekš,
aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārto-

šanai, piemēram, pagalmu, baznīcu, kapu un
citu publisku teritoriju labiekārtošanai, rotaļu
un sporta laukumu atjaunošanai un ierīkošanai, ņemot vērā drošuma standartus, utt.
Aktīvistu grupai jāiesaistās gan projekta
plānošanā, gan arī ieviešanā, jo projektu konkursā dominē princips „Darām paši”. Pieteikumam ieteicams pievienot skices, plānus,
esošās situācijas fotogrāﬁjas un citus materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat

JAUNIEŠI-AIZIET!

Krāslavas novada pašvaldības jauniešu
iniciatīvu projektu konkurss ir sācies.
Krāslavas novada Izglītības pārvalde
izsludina tradicionālo projektu konkursu
jauniešiem, kura mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās
norisēs, kas veicina jauniešu intelektuālās,

ﬁziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu.
Projekta konkursa jomas ir izglītība, dabas aizsardzība, apkārtnes labiekārtošana,
kultūra, māksla, sports un brīvais laiks.
Projekta iesniedzēji - Krāslavas novada
izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes, ne-

rūpīgi pārdomājuši savas ieceres. Projektu
konkursa budžets ir ierobežots, tāpēc vērtēta
gan projekta kvalitāte un oriģinalitāte, gan
projekta komandas iesaistes līmenis, gan arī
projekta rezultātu pieejamība sabiedrībai pēc
projekta noslēguma.
Konkursa nolikums, projekta pieteikuma
forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības tūmekļvietnē www.
kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv. Pa-

pildu informāciju iespējams saņemt, iepriekš
izlasot ieteikumus pieteikuma formas aizpildīšanai un piesakoties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871,
e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv).
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

valstiskas jauniešu organizācijas, jauniešu
klubi un neformālās jauniešu grupas, kurās
ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši vecumā
no 13 līdz 25 gadiem.
Kopējais jauniešu projektiem pieejamais
ﬁnansējums 2020. gadā - EUR 4500, maksimālā ﬁnansējuma summa viena projekta
realizēšanai - EUR 500.
Projekta pieteikumi jāiesniedz Krāslavas

novada Izglītības pārvaldei (Skolas ielā 7,
Krāslavā), līdz 2020. gada 30. martam.
Konkursa nolikums un projekta pieteikuma forma pieejami pašvaldības tūmekļvietnē
www.kraslava.lv un www.kraslavasvestis.lv.
Kontaktpersona: Julianna Moisejenkova,
tālr. 26302442, e-pasts: julianna@kraslava.lv.
Julianna Moisejenkova,
jaunatnes lietu speciāliste

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES –
DROŠĪBAS VEICINĀŠANAS PASĀKUMI
TURPINĀSIES

28. februārī Utenas pilsētā (Lietuva) norisinājās projekta „Sinerģiskas drošības platformas izveide
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/„SYNERGY FOR SECURITY” dalībnieku noslēguma sēde.
Projekts izstrādāts, pamatojoties
un reaģējot uz aktuālākajām pēdējo gadu problēmām - pārrobežu
noziedzību, sabiedriskās drošības
jautājumiem un nelegālo imigrāciju, lai veicinātu satiksmes drošības
uzlabošanu Latvijas un Lietuvas
austrumu pierobežas teritorijā.
Projekta īstenošanas partneri no
Latvijas puses ir Valsts policija,
Valsts robežsardze, Krāslavas novada dome, Kārsavas novada dome,
savukārt Lietuvas pusi pārstāv
Utenas apriņķa policijas pārvalde,
Utenas rajona pašvaldība, Moletai
rajona pašvaldība, Ignalinas robežsardzes vienība.
Projekta realizācija turpinājās
gandrīz trīs gadus. Par galvenajiem
projekta rezultātiem var uzskatīt
vairākus kopīgus risinājumus iestāžu kapacitātes paaugstināšanai un
sadarbības aktivizēšanai pārrobežu
līmenī.
Projekta ietvaros tika uzstādītas
intelektuālās nakts un dienas videonovērošanas sistēmas ar transportlīdzekļu identiﬁkācijas iespējām uz
visiem starpvalstu ceļiem un iekšzemes tranzīta ceļiem Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā, kā arī
tika uzlabots abu valstu policijas un

robežsardzes speciālais tehniskais
aprīkojums pārrobežu noziedzības
apkarošanai.
Atklājot sēdi, Lietuvas Valsts policijas Utenas komisariāta vadītājs
Vitautas Vaiskunas uzsvēra, ka šis
projekts ir universāls, jo rezultātus,
kas panākti tā īstenošanas laikā, var
pastāvīgi uzlabot un turpināt.
„Videonovērošanas sistēma, kas
ir uzstādīta projekta laikā, ir pozitīvs preventīvā darba piemērs, šis
aprīkojums palīdz cīņā ar noziegumiem. Pašlaik mūsu galvenais uzdevums ir izstrādāt plānu, kā mēs
varam transformēt šo projektu un
turpināt mūsu darbu un kā var paplašināt un uzlabot to, kas jau ir sasniegts. Mēs nedomājam apstāties,
ir jaunas idejas, ir plāni, un es aicinu
realizēt tos kopā!” aicināja Vitautas
Vaiskunas.
Latvijas Valsts policijas Latgales
reģiona pārvaldes priekšnieks Juris
Pastars pastāstīja sēdes dalībniekiem par jauninājumiem, kas nebija
plānoti, toties tika īstenoti projekta
realizācijas laikā.
Juris Pastars: „Uzstādot videokameras ar autotransporta valsts reģistrācijas numura zīmju atpazīšanas
sistēmu, mēs saskārāmies ar problēmu – ne visās vietās, kur bija jāuzstāda videonovērošanas kameras, ir
pieejama elektrība. Mēs pieņēmām
lēmumu nodrošināt, lai apgaismojuma stabi tiktu pieslēgti autonomās saules bateriju sistēmai, kas

darbojas ar akumulatoru. Varu teikt,
ka ar šīs sistēmas palīdzību mums
izdevās jau par 90% atklāt smagu
noziegumu – bruņoto laupīšanu.”
Juris Pastars pievērsa sēdes dalībnieku uzmanību tam, ka diemžēl
līdz šim laikam nav atrisināts viens
no svarīgākajiem uzdevumiem –
nav radīti nepieciešamie apstākļi,
lai abu valstu tiesībsargājošās iestādes darbotos vienotā tiešsaistes
sistēmā.
Apkopojot projekta rezultātus,
projekta vadītāja Ilze Stabulniece
piedāvāja klātesošajiem apspriest
turpmākos uzdevumus un projekta
dalībnieku rīcību plānu, kas varētu
veicināt starptautiskās informācijas
apmaiņas platformas izveidošanu.
Projekta kopējais budžets ir 580
236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro)
ERAF līdzﬁnansējums.
Projektu LLI-082 „Sinerģiskas
drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”/„SYNERGY FOR SECURITY”
līdzﬁnansē INTERREG V-A Latvijas – Lietuvas programma 2014.2020. gadam.
Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014.- 2020. gadam mērķis
ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību,
palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai,
uzņēmējdarbībai un tūrismam.
Sagatavoja Elvīra Škutāne

„POSEIDON KRĀSLAVA” PAPILDINA
MATERIĀLTEHNISKO BĀZI

Biedrība „Zemūdens tūrisma klubs „POSEIDON Krāslava”” ir pirmā organizācija Krāslavas novadā, kas izmanto novadā esošos dabas resursus, ezerus
jaunu sabiedrisko aktivitāšu attīstībai. Kopš 2017. gada biedrība ir īstenojusi
divus inovatīvus LEADER projektus, iegādājoties aprīkojumu un piedāvājot
jaunas sabiedriskās aktivitātes - zemūdens tūrisma attīstību (snorkelēšanu), kā
arī organizētus pasākumus zemūdens atpūtai un sportam.
Projekti deva iespēju biedrībai organizēt ne tikai starptautiskās zemūdens
makšķerēšanas sacīkstes, bet pasākumus, kas ir pieejami plašam cilvēku lokam - Veselības dienu „Ūdens + Sports = Veselība”, ģimeņu festivālu „Impulss”, kā arī nometni bērniem. Īstenojot pirmos LEADER projektus un uzsākot aktivitātes praksē, biedrība secināja, ka ir vajadzīgs papildus aprīkojums
kvalitatīvai, ātrai pasākumu organizēšanai un loģistikai. Biedrības valde pieņēma lēmumu sagatavot projektu un iegādāties piekabi PVC laivas ar motoru
pārvadāšanai (piepūšamo laivu varēs uzglabāt un transportēt piepūstā veidā,
netērējot laiku), papildus teltis un galdus, krēslus, pārvalkus (pasākumu organizēšanai brīvā dabā), apskaņošanas aparatūru (līdz šim izmantoja biedru personīgo aprīkojumu), katlu un pannu komplektu un sporta izklaides inventāru
brīvā laika pavadīšanai starp aktivitātēm.
Par aprīkojuma pieejamību ar biedrību var sazināties pa tālruni 20035074
(Eduards).
Aprīkojums aktīvajai atpūtai un sportam ir iegādāts projekta „Zemūdens
atpūtas un sporta aktivitāšu attīstība Krāslavas novadā. 2. posms” ietvaros, tā
kopējās izmaksas ir 9996,00 EUR (90% ﬁnansē ELFLA, 10% ﬁnansē pašvaldība).
Eduards Bergs,
Zemūdens tūrisma kluba „POSEIDON Krāslava” vadītājs

IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU MODERNIZĀCIJA

Kopš 2018. gada vasaras Krāslavas novada pašvaldība realizē darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. speciﬁskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības
iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un
N.Rancana ielā 4)” izpildi.
Projekta mērķis ir izglītības infrastruktūras attīstība, lai sekmētu plānoto
kompetenču pieejā balstīto vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu
Krāslavas pilsētas izglītības iestādēs.
Projektā iesaistītajās skolās ir paredzēta ergonomiskās mācību vides izveide. 2020. gada 28. februārī tika izsludināts iepirkums par skolu remontdarbiem Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4.
Pils ielā 5 tiks nodrošināti remontdarbi skolas 2. un 3. stāvā, tai skaitā gaiteņos, kā arī ir paredzēta jaunu un plašu informātikas un robotikas kabinetu
izveide. Savukārt N.Rancāna ielā 4 tiks veikti remontdarbi skolas 3. stāvā un
informātikas kabinetā, ieskaitot gaiteni un labierīcības telpas. Zāles pārbūve
par multifunkcionālu mācību auditoriju un jauna robotikas kabineta izveide.
Izglītības iestāžu remontdarbi tiks plānoti, neietekmējot mācību procesa norisi. Pēc veiktajiem remontdarbiem abās mācību iestādēs ir paredzēta jaunu
mēbeļu iegāde un telpu aprīkojums, kas nodrošinās ergonomiskas mācību
vides izveidi un klašu telpu labiekārtošanu.
Sakārtota vide un mācību apstākļi pozitīvi ietekmē gan pedagogu un skolēnu darbu, gan arī mācību rezultātus. Krāslavas pilsētas skolu mācību vides
uzlabošana kļūs par vērtīgu sadarbības resursu pārējām novada skolām.
Projekta
budžeta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
sastāda
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.
Juta Bubina, projekta vadītāja
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PAR
KRĀSLAVAS
PAMATSKOLAS
PIEVIENOŠANU
KRĀSLAVAS
VALSTS
ĢIMNĀZIJAI
27. februārī, notika Krāslavas novada domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums likvidēt Krāslavas
pamatskolu, pievienojot to Krāslavas Valsts ģimnāzijai, nosakot, ka:

2020. gada 27. augustā tiek pabeigta
Krāslavas pamatskolas pievienošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, kad tā beidz pastāvēt
un tiek izslēgta no Izglītības iestāžu reģistra;
ar 2020. gada 28. augustu Krāslavas Valsts
ģimnāzija pārņem visas Krāslavas pamatskolas juridiskās, mantiskās saistības un turpina īstenot izglītības programmas adresē:
Pils iela 5, Krāslava, LV-5601;
no 2020. gada 1. septembra Krāslavas
Valsts ģimnāzija nodrošina pilnu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi no 1.
līdz 12. klasei atbilstoši licencētajām izglītības programmām.
Pēc 2019. gada 1. septembra datiem
2019./2020.m.g. Krāslavas pamatskolā izglītību iegūst 387 izglītojamie, no tiem: 1.4. klasēs - 191, 5.-6. klasēs - 100, 7.- 9. klasēs - 96. Krāslavas Valsts ģimnāzijā izglītību
iegūst 174 izglītojamie, no tiem 7.- 9.klasēs
– 68, 10.- 12.klasēs – 106.
Izglītojamo skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu MK noteikumu „Ģimnāzijas un
valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un
anulēšanas kārtība un kritēriji” noteiktās
prasības izpildi, proti uz ģimnāzijas statusu
var pretendēt iestāde, kuras 10.–12. klasēs
mācās ne mazāk par 120 izglītojamiem.
2018. gada 1. septembrī stājās spēkā Vispārējās izglītības likuma 40. panta ceturtās
daļas redakcija, kas nosaka, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu, lai nodrošinātu vienotu
pieeju daudzpusīgu izglītības programmu
īstenošanai, racionālu un efektīvu materiāli tehnisko, ﬁnanšu resursu izmantošanu,
vairāku izglītības programmu īstenošanas
koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas
ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī, lai izveidotu optimālu
un kvalitatīvu izglītības sistēmu novadā,
lietderīgi būtu Krāslavas pamatskolā īstenotās izglītības programmas pievienot īstenošanai Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kā rezultātā Krāslavas pamatskola beidz pastāvēt,
bet izglītojamie turpina saņemt līdzvērtīgu
kvalitatīvu izglītību ģimnāzijā.
Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un neradīs papildu
apgrūtinājumus, jo izglītības programmu
īstenošanas vieta pamatskolēniem atradīsies tajās pašās ēkās, kur tas notiek līdz šim.
Krāslavas novada dome, īstenojot Eiropas
Reģionālā attīstības fonda projektu „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību
vidi”, Krāslavas izglītības iestādēs plāno
veikt vērienīgas investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībā, ieguldot skolas ēkā Pils
ielā 5 līdzekļus, kas projektā paredzēti gan
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, gan Krāslavas
pamatskolas audzēkņiem.
Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

darbi, notikumi, cilvēki

KRĀSLAVAS
NOVADA DOMĒ –
JAUNS DEPUTĀTS

No 27. februāra ir
mainījies
Krāslavas
novada domes deputātu sastāvs, jo Viktors
Moisejs no Zaļo un
Zemnieku savienības
saraksta pēc iecelšanas
domes izpilddirektora
amatā ir nolicis deputāta mandātu.
Viņa vietā novada
domē turpmāk strādās
Krāslavas slimnīcas ķirurgs Vjačeslavs Aprups no LATGALES PARTIJAS un Latvijas Reģionu Apvienības saraksta.

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRAM
JAUNA DIREKTORE

Šodien novada domes sēdē tika
apstiprināta jauna Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktore
- Elfa Islamgarajeva, kas ir ilgus
gadus strādājusi Grāveru pamatskolā gan kā skolotāja, gan kā direktore.
Konkursa pirmajai kārtai pieteicās un dokumentus iesniedza četri
amata pretendenti. Pēc dokumentu izskatīšanas konkursa komisija izvirzīja nākamajai kārtai trīs
pretendentus. Pēc darba intervijas
rezultātiem komisija pieņēma lēmumu Elfu Islamgarajevu virzīt
uz domes sēdi apstiprināšanai par
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra direktori. Kandidatūra ir saskaņota
ar Izglītības un zinātnes ministriju.

LATVIJAS PIĻU UN MUIŽU ASOCIĀCIJAS
BIEDRU SAPULCE LIELPLATONĒ

Šī gada 26. februārī notika Latvijas piļu
un muižu asociācijas ikgadējā biedru sapulce, šogad - Jelgavas novadā, Lielplatonē. Uz
Lielplatones muižu bija sabraukuši vairāk
nekā 60 dalībnieku, tai skaitā arī Krāslavas
novada pašvaldības pārstāvji – Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, Tūrisma informācijas centra speciāliste Inga Pudnika un
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja speciāliste Alla Lomanovska.
Kā katru gadu, tika pārrunāti paveiktie
darbi un plānoti jauni. Šogad tiks organizēti
vairāki asociācijas, kuras biedrs jau gandrīz
septiņus gadus ir arī Krāslavas muiža, pasākumi – tradicionālā Leģendu nakts oktobra
beigās, Parku un dārzu dienas jūlijā, pieredzes apmaiņas braucieni un izglītojoši semināri. Tradicionālais Muižnieku turnīrs šogad
notiks Krāslavā 19. augustā. Par godu asociācijas 20 gadu jubilejai jūnija sākumā plānota
starptautiska zinātniskā konference par muižu vēsturi un kultūrvēsturiskajām bagātībām.
Biedru sapulce ievēlēja tās valdi septiņu cilvēku sastāvā: Jānis Lazdāns (Padures

muiža), Iveta Balčūne (Lūznavas muiža),
Asnāte Avotniece (Abgunstes muiža), Baiba
Dūda (Dundagas pils), Juris Zviedrāns (Tāšu
muiža), Sanda Čingule-Vinogradova (Preiļu
muižas komplekss un parks) un Vineta Vintere (Kokmuižas pils komplekss). No ievēlētās
valdes par prezidentu tika ievēlēts Jānis Lazdāns. Valde no sava vidus par viceprezidentu
ievēlēja Ivetu Balčūni.
Tikšanās
laikā
varēja
iegādāties
V.Mašnovska enciklopēdijas „Muižas Latvijā” otro sējumu, kurā ir informācija arī par

LELLES BĀRBIJAS TĒRPI

Kalniešu pagasta bibliotēkā tika
atklāta Ludmilas Suhanovas rokdarbu izstāde „Lelles Bārbijas tērpi”.
Pašlaik mūsu bērni dzīvo rotaļlietu paradīzē, un Bārbijas lelle ir
zināma gandrīz katram. Bārbija ir
visveiksmīgākā lelle rotaļlietu pastāvēšanas vēsturē. Šo lelli sāka
ražot 1959. gada 9. martā, kad amerikāņu uzņēmēja Rūta Handlere izveidoja to savai meitai Barbarai.
Ludmila Suhanova ir bijusī Kalniešu pamatskolas matemātikas un
mājturības skolotāja, pašlaik - pensionāre. Izaudzinājusi trīs bērnus.
Četras viņas mazmeitas jau izauga.
Un ar laiku viņas mājās parādījās ar-

vien vairāk Bārbijleļļu un to tērpu,
jo, gaidot savu mazmeitu ierašanos,
vecmāmiņa gatavoja viņiem kārtējo
Bārbijas tērpu kolekciju. Kleitas,
svārkus, cepurītes viņa šuva, adīja
un tamborēja. Izgatavoja arī mēbeles - līmēja krēslus, dīvānus, gultas,
šuva spilvenus, taisīja drēbju pakaramos un paliktņus lellēm.
Visu šo Ludmilas Suhanovas kolekcijas krāšņumu, ko papildina
grāmatas par Bārbijas lelli, tagad
var apskatīt Kalniešu bibliotēkas
apmeklētāji.
Tamāra Rukmane,
Kalniešu pagasta bibliotēkas
vadītāja

Kombuļu un Krāslavas muižām. Izdevums
būs pieejams Krāslavas novada Centrālajā
bibliotēkā.
Paldies Jelgavas novada pašvaldībai par
ﬁnansiālo atbalstu un Lielplatones muižas
kolēģiem par viesmīlību, kā arī par pārsteigumu - vēsturisko deju kolektīva „Senvedere”
priekšnesumu!
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja,
autores foto

GAIDOT PAVASARI

Indras rokdarbu
pulciņš
„Pelnrušķīte” turpina aktīvi
strādāt. Kad tuvojas
pavasaris,
gribas
vairāk krāsu, labu
garastāvokli, jo pulciņa dalībnieces ir
sievietes.
Kārtējā nodarbībā
mēs nolēmām iepriecināt sevi ar ko-

šām krāsām un no kreppapīra izgatavojām konfekšu pušķus. Aktivitātē piedalījās Natālija Grabovska, Valentīna
Orlova, Nadežda Gardukeviča, Anna Kazakeviča.
Gribu pateikties visām pulciņa dalībniecēm par viņu
radošajām idejām un ilggadējo darbību pulciņā. Novēlu
pavasarīgu noskaņu un daudz radošu ideju arī turpmāk.
Romualda Žuraka, pulciņa vadītāja,
autores foto
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FOTOGRAFĒŠANA
KĀ ZĪMĒŠANA AR GAISMU

29. februārī un 1. martā Krāslavas Kultūras namā fotogrāfs Anatols Kauškalis (Ukrainas foto
mākslinieku nacionālā savienība)
piedāvāja interesentiem uz kādu
laiku iejusties kinooperatoru kursa
studentu lomā, kā arī scenārista,
režisora un savas idejas vizuālās
realizācijas izpildītāja ādā. Meistarklasē piedalījās 10 fotogrāﬁ no
Rīgas, Rēzeknes, Viļakas, Daugavpils, Andrupenes, Krāslavas un
Jaunjelgavas. Nelielais dalībnieku
skaits nodrošināja ne tikai individuālo pieeju katram fotogrāfam,
bet arī rezultatīvu diskusiju.
Anatols Kauškalis bija sagatavojis vairākus uzdevumus visiem
pasākuma dalībniekiem. Pirmais
izaicinājums gandrīz katram fotogrāfam bija pārslēgt savas kameras
„Monohrom” režīmā (lai visas fotogrāﬁjas, kuras uzņemtas, uzreiz
būtu melnbaltas), jo ikdienā mēs
strādājam ar hromatiskajām krāsām jeb fotografējam krāsainas
fotogrāﬁjas. Pirmais uzdevums
bija jāveic 10 minūtēs: izveidot
kompozīciju no diviem objektiem
„paplāte un korķviļķis”, lai novērtētu katra dalībnieka māksliniecisko uztveri un zinātu, kam turpmāk
pievērst uzmanību.
Tad logs bija pievērts tā, lai telpā veidotos neliels gaismas stars.
Puskrēslā mainot fotoaparāta leņķi
vai regulējot gaismas padevi telpā
tā, lai gaisma „zīmētu” gaišas līnijas uz korķviļķa. Nākamais uzdevums bija, kustinot korķviļķi gaismas staros, saskatīt tanī kādu citu
objektu tā, lai tas neizskatītos pēc
korķviļķa. Palīgā nāca Krāslavas
Bērnu un jauniešu centra fotopulciņa „Kadrs” dalībnieki, kuri pateica priekšā vienu objektu – acīgais
„Goša”, bet otru atradām mēs paši
– korķviļķis līdzinās pūcītei. Arī

nākamie uzdevumi bija saistīti ar
gaismas līniju zīmējumiem un iztēles treniņu. Paldies jauniešiem,
kuri darbojās gan kā modeļi, gan
kā iedvesmotāji. Nākamajā uzdevumā bija jādarbojas tumšā istabā,
izmantojot tikai gaismu no lukturiem. Bija jāveido cilvēku ēnas uz
sienām. Dalībniekiem vajadzēja

nolikt manekenu vai modeļu rokas,
kājas, galvu tā, lai veidotos „ēnu
stāsts”. Bija iespēja iemācīties
savu domu ielikt scenārijā, režisēt
un beigās ar fotoaparātu vizualizēt.
Pārtraukumos tika runāts par iecienītākajiem fotogrāﬁem un viņu
darbiem. Tika nosaukti tādi latviešu fotogrāﬁ kā Gunārs Binde,
Jānis Gleizda, Igors Pličs, Andrejs
Grants, Mētra Štelmahere u.c. Lai
pilnveidotu savas zināšanas par
fotogrāﬁju, ir ļoti svarīgi zināt citu
fotogrāfu darbus. Fotogrāfam ir
jābūt ļoti zinošam mākslā, mūzikā, glezniecībā, lai izpaustu savu
domu fotogrāﬁjā.
Katram dalībniekam uz pasākumu bija rosināts paņemt līdzi dažādu žanru (portrets, ainava, klusā
daba, ielu foto, akts u.c.) 5-10 fo-
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togrāﬁjas, kuras aplūkošanai tika
izvietotas uz vairākiem galdiem.
Anatola Kauškaļa vadībā centāmies saskatīt tonālo zīmējumu un
lineāro, kā arī centrālo tēlu fotogrāﬁjā.
Otrajā dienā tika atkārtots iepriekšējās dienas zīmējums ar gaismu, veicot uzdevumu „Kopija”.
Anatols bija sagatavojis pazīstamā
fotogrāfa Jusefa Karša (Yousuf
Karsh) darbus, kurus dalībniekiem
vajadzēja apskatīt un pēc tam izvēlēties vienu sievietes portretu

un otru vīrieša portretu. Nākamais
solis bija izpētīt gaismas un ēnu
zīmējumus, lai pēc tam veidotu
tādu pašu tēlu un to nofotografētu.
Bija arī uzdevums, kurš saistīts ar
interjera foto. Fotoaparātos bija arī
jāatrod laika taimeris, kamera jāiestiprina statīvā un jāizveido savs
selﬁjs jeb pašportrets. Pirms tam
iedvesmai A. Kauškalis parādīja
gan savu pašportretu, gan arī citu
izcilu fotogrāfu pašportretus.
Dalībniekiem ir interese arī turpmāk satikties, tāpēc vienojās par
nākamo meistarklasi 17.-19.aprīlī.
Informāciju sagatavoja
Eiropas pieaugušo izglītības
platformas EPALE
koordinatore Latgalē
Ilze Onzule

IZSTĀDI VAR APMEKLĒT
LĪDZ APRĪĻA BEIGĀM

Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā tika atklāta
mākslinieka Leonīda Baulina
(1945 – 2002) graﬁkas darbu
izstāde.
Mākslinieks ir dzimis
Krievijā, 1951. gadā viņa ģimene pārcēlās uz Daugavpili. Leonīds Baulins mācījies
Gorkijas mākslas koledžā
Krievijā, pēc tam studējis
Latvijas Mākslas akadēmijas pedagoģijas nodaļā. Pēc
Latvijas Mākslas akadēmijas scenogrāﬁjas nodaļas absolvēšanas atgriezās
Daugavpilī.
Leonīds Baulins strādājis monumentālās glezniecības jomā – apgleznojis
brandmūrus, veidojis interjerus sabiedriskajās ēkās. Darbojies kā Daugavpils
Tautas teātra scenogrāfs, kā arī pildījis Daugavpils mākslinieciskās padomes
priekšsēdētāja pienākumus. Vairāk nekā desmit gadus Leonīds strādājis par
skolotāju Daugavpils Bērnu mākslas skolā un Daugavpils Mākslas koledžā
„Saules skola”.
Viņa darbi glabājas vairākos Latvijas muzejos, kā arī privātkolekcijās gan
mūsu valstī, gan ārzemēs.
Izstādi sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju organizēja
mākslinieka dzīvesbiedre Vanda Baulina. Uzrunājot klātesošos izstādes atklāšanas dienā, mākslinieka sieva uzsvēra, ka tas ir jubilejas pasākums, 2020.
gadā Leonīdam apritētu 75 gadi.
Vanda Baulina pastāstīja, ka viņas vīra dzīvē Krāslavas pilsēta spēlēja īpašu lomu. Leonīds vairākkārt piedalījās mākslas plenēros, kas tika organizēti mūsu pilsētā, un daudzos viņa darbos ir iemūžinātas vietējās ainavas, kas
vienmēr piesaista mākslinieku uzmanību.
„Gleznas ar Krāslavas ainavām daudzi jau redzējuši, tāpēc nolēmu šīs ekspozīcijas ietvaros parādīt otru Leonīda daiļrades pusi – viņa graﬁku,” pastāstīja Vanda. „Mākslinieka mantojums ir ļoti daudzveidīgs, viņa daiļradi var
salīdzināt ar kaleidoskopu, un tas, kas pašlaik ir prezentēts izstādē, ir tikai
neliela viņa mākslas darbu kolekcijas šķautne.”
Mākslinieka Leonīda Baulina darbu izstāde muzeja apmeklētājiem būs atvērta līdz aprīļa beigām.

MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅU PANĀKUMI

MĀKSLA ROTĀ KRĀSLAVĀ!

Krāsaini un radoši aizritēja šī
gada 26. februārī vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmas „Radi rotājot” noslēguma pasākums Krāslavas Kultūras namā
(KN). Izglītības iestāžu interešu
izglītības pulciņu audzēkņi un viņu
skolotāji bija sapulcējušies kopā,
lai rādītu un novērtētu cits cita darbu. Programmā „Radi rotājot” šajā
mācību gadā ir ietvertas trīs jomas:
izstāde, tērpu kolekciju skate un radošo darbnīcu konkurss. Krāslavas
novadā šajā programmā pieteicās
un piedalījās 3 izglītības iestādes
- Indras pamatskola, Varavīksnes
vidusskola un Krāslavas Bērnu un
jauniešu centrs.
Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas darbu izstādē Krāslavas
KN no 18. līdz 26. februārim tika
piedāvāti apskatei bērnu un jauniešu veidoti 43 darbi. Mūsdienīgi puzuri, rotaslietas, neordināri trauki,
sienas dekori, inovatīvas lampas…
Tērpu kolekciju skate un radošo
darbnīcu konkurss norisinājās tajā
pašā dienā. Visi apmeklētāji varēja
piedalīties 6 darbnīcu piedāvātajā
radošajā procesā, veidojot rotas
un rotājumus. Varēja just līdzi un
priecāties par bērnu pašu modelētajiem, šūtajiem un demonstrētajiem tērpiem trīs kolekcijās, ko

piedāvāja Krāslavas BJC un Indras
pamatskola.
Pasākumu kuplināja Indras pamatskolas 5.-6. klašu tautas deju
kolektīvs „Indriņa”, vadītāja Lidija
Trušele.
Paldies žūrijai - Ērikai Zarovskai, Maijai Šuļgai, Ritai Vekšinai,
Irēnai Pauliņai un Lidijai Trušelei
- kura izvērtēja bērnu veikumu, dalījās savās izjūtās ar skolotājiem un
veica atlasi uz II kārtu, kas norisināsies aprīlī Rēzeknē.
Paldies Indras pamatskolas pulciņa skolotājai Ērikai Urbanovičai,
Varavīksnes vidusskolas skolotājām Jevģēnijai Sergejenko un Vijai
Plotkai, Krāslavas BJC skolotājiem Žannai Garbrēderei, Larisai
Kizjalo, Ainai Gubai un Imantam
Dzirkalim par radošu, inovatīvu,
svētku tēmai atbilstošu un gadu no

gada jo augstvērtīgāku ieguldīto
darbu pulciņos.
Paldies Krāslavas KN kolektīvam par atsaucību, organizējot
kārtējos novada interešu izglītības
pasākumus.
Prieks, ka Rēzeknē, Latgales
mērogā, Krāslavas novadu pārstāvēs radoši, zinoši un darboties griboši „jaunie mākslinieki”. Turēsim
īkšķus, jo vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomas dalībnieki
līdzās dejotājiem, dziedātājiem, teātra spēlētajiem arī gatavojas būt to
skolēnu vidū, kuri vasarā sabrauks
Rīgā uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Aina Guba,
vizuālas un vizuāli
plastiskās mākslas jomas
koordinatore
Krāslavas novadā

2020. gada 3. martā Līvānu 2. vidusskolā notika vokālās mūzikas
konkurss ,,Balsis 2020” (Latgalē 2.kārta), kurā piedalījās Krāslavas
Mūzikas skolas vokālais ansamblis ,,Krāslaviņa” un ieguva I pakāpes
diplomu (44,36 p.). Kolektīva vadītāja Olga Grecka, koncertmeistare
Alla Kuzmiča.
Sveicam dalībnieces ar teicamiem panākumiem un pateicamies vadītājai Olgai Greckai, koncertmeistarei Allai Kuzmičai.
*
*
*
2020. gada 28. februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas 3.vijoles spēles klases audzēknes Agnese Pauliņa, Barbara
Gendele-Nunesa (ped.Maija Steļmačenoka) un 6.vijoles spēles klases
audzēknes Anna Guba un Justīne Nartiša (ped.Lilita Ivanova).
Audzēknes un pedagogi saņēma pateicības rakstus.
*
*
*
2020. gada 4. martā Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika Jauno vijolnieku festivāls „Pavasara stīgas”, kurā piedalījās
Krāslavas Mūzikas skolas 3. klases vijoles spēles audzēkne Agnese
Pauliņa un ieguva I pakāpes diplomu, 6. klases vijoles spēles audzēkne
Justīne Nartiša saņēma pateicību. Audzēknes sagatavoja pedagoģe Inga
Laura un koncertmeistare Alla Kuzmiča. Viņas saņēma pateicības par
ieguldīto darbu. Sveicam konkursa dalībnieces un pateicamies pedagoģēm!
Krāslavas Mūzikas skolas informācija
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PIKC „Rīgas Valsts tehnikuma”
Krāslavas struktūrvienības 3. kursa
audzēkņi – Ainārs Žurņa, Andris
Pārpucis, Ingars Pārpucs un Agris
Eisaks šogad izgāja mācību praksi
Rodezā (Francija), strādājot četros
uzņēmumos: „Carrosserie Brugier”,
„Barriac.V.I.”, „Carrosserie Ruthenoise” un „Carrosserie LYONNEL
MARTIN”. Jaunieši Francijā piedalījās Erasmus+ mobilitātes projekta „Profesionālo kompetenču
pilnveide PIKC RVT audzēkņiem
un personālam”(Nr. 2019-1-LV01KA116-060205) aktivitātēs.
Kopā ar topošiem auto virsbūves
remontatslēdzniekiem uz Franciju
bija devies arī pavadošais skolotājs
Māris Ločmelis, kura uzdevums piedalīties prakses organizēšanas
darbā, sekojot, vai atbilstošā līmenī
sakārtots darba drošības jautājums,
jauniešu dzīves apstākļi un reizē arī
gūt pieredzi. Viņš pastāstīja, ka vienā no uzņēmumiem - „Carrosserie
LYONNEL MARTIN” - jau pērn
bija citi mūsu jaunieši un palika ļoti
apmierināti. Arī šoreiz jauniešiem
patika šajā kolektīvā valdošā gaisotne un pozitīvā attieksme, tāda bijusi
arī citos uzņēmumos.
Stāsta Māris Ločmelis. „Carrosserie no franču valodas ir virsbūve. Tie visi ir auto virsbūves remontu servisi, kas atšķiras ar savu
lielumu un vairāk vai mazāk ar to
tehniku, kuru tie apkalpo. Piemēram, „Barriac.V.I.” ir smagās tehnikas remonta uzņēmums, bet „Carrosserie LYONNEL MARTIN”
specializējas ne tikai uz vieglajām
automašīnām, šo darbnīcu ir iecienījuši arī motociklistu klubi. Aptuveni nedēļu mūsu jaunieši izgāja
apmācības, pēc tam tika norīkoti uz
dažādiem autoservisiem - pa vienam vai divatā, kā kuram paveicās.
Iespaidos padalīsies Ainārs un Andris.”
Ainārs Žurņa praksi izgāja divos uzņēmumos - „Carrosserie
Brugier”, kas vienkāršiem vārdiem ir „Peugeot” serviss un
„Barriac.V.I.”, kas ir smagās tehnikas serviss.

KRĀSLAVIEŠI PRAKTIZĒJAS
FRANCIJAS AUTOSERVISOS

„Abas prakses vietas bija labas,
bet īpaši iepatikās „Peugeot” serviss, jo veicamais darbs faktiski
sakrita ar to, ko māca tehnikumā,”
stāsta jaunietis. „Būtībā es strādāju profesijā – metināju, apstrādāju
metālu, krāsoju, veicu montāžas
un demontāžas darbus, šo to darīju
arī saistībā ar auto mehāniku, ne tikai ar virsbūvi. Servisa darbinieku
attieksme pret mani bija perfekta.
Darba dienas sākumā katrs pienāca,
sasveicinājās, apjautājās, kā klājas?
Daži saprata angļu valodu, bet lielākoties saziņas valoda servisos ir
franču, kuru es nepārvaldu. Tāpēc
izmantojām tulkošanas aplikāciju
un mobilos tālruņus. Ļoti ērti, ja arī
telefonā kaut ko neprecīzi iztulko,
kontekstā domu tomēr var saprast
pareizi.
Otrā prakses vieta man bija „Renault” dīlera smagās tehnikas remonta līnija. Tur nostrādāju neilgu
laiku, man uzticēja krāsošanas darbus, virsbūves detaļu iztaisnošanu,
saplēstu tentu remontu – ar fēnu uzkarsēju un sakausēju saplēstas tenta
daļas kopā. Smagā tehnika nav tas,
ko mācāmies tehnikumā, un man
brīžiem šķita, ka šajā uzņēmumā
pietrūka tāda darba, ko mums drīkst
piedāvāt.
Bija neliels pārsteigums, ka darba
nedēļa servisos sākas pirmdienā ap
pusdienlaiku un beidzas piektdien
ap pusdienlaiku. Turklāt uzņēmumos ļoti strikti ievēro atpūtas laiku,
ir pienācis laiks atpūtai – tev obligāti jādodas atpūsties, neviens pat
neļaus strādāt pat ja tu to pats gribi.
Taču plānotais darbs vienmēr tiek
paveikts.”
Andris Pārpucis prakses laikā iepazina trīs autoremontuzņēmumus
– strādājis jau pirmīt minētajos ar
Aināru, kā arī ﬁrmā „Carrosserie
LYONNEL MARTIN”.
„Lukturu demontāža, bampera
demontāža, detaļu pārmontēšana uz
jauno bamperi un montāža uz auto,

mašīnas sagatavošana krāsošanai,
virsbūves defektu remonts – tie ir
darbi, kurus veicu es,” stāsta Andris. „Darbavietas aprīkojums visur
bija līmenī, kaut kādas iekārtas vecākas, nekā mūsu tehnikumā, bija
arī jaunākas un modernākas, bet ar
jebkuru no tām spēju tikt galā, jo ir
labas priekšzināšanas. Ja jau pavisam kaut kas nebija skaidrs, servisa
darbinieki nāca klāt un parādīja, kā
tieši jādara.”
Strādājot prakses uzņēmumos,
jaunieši pamanīja būtisku atšķirību
no tā, ko redzējuši Latvijā, proti,
Francijā bojātās auto virsbūves detaļas tiek nomainītas pret jaunām,
jo tā ir lētāk, ātrāk, izdevīgāk. Remontē tikai to, kas ilgi jāgaida pēc
pasūtījuma vai ja tās ir dārgās automašīnas, kur tiešām atjaunošanas
darbi atmaksājas.
Jauniešu sacīto apstiprina skolotājs Māris Ločmelis: „Kad iepazinām prakses vietas, man parādīja
vienu busiņu ar pamatīgi iebuktētu sānu un jautāja, vai mūsu puiši
spēs atjaunot? Paskatījāmies, darba
daudz, bet viss paveicams un atbildēju apstiprinoši, jā, varēs! Puikas
bija nedaudz satraukušies, bet vēlāk
tieši šo busiņu Aināram un Andrim
nācās remontēt. Tikai virsbūves
iztaisnošanas vietā lika nomainīt
bojāto sānu pret jaunu. Tāda tā pie-

eja – jauna virsbūves detaļa un viss
kārtībā!”
„Peugeot” servisā abiem jauniešiem bija iespēja praktizēties, palīdzot avarējušu transportlīdzekļu
evakuatora strādniekiem. Pie viena
tā bija iespēja iepazīt visu Rodezu.
Ainārs ar prieku stāsta, ka viņam
palaimējās pašam iekraut un izkraut
automašīnu. Puiši novēroja, ka
pat bojātu automašīnu evakuatorā
iekrauj akurāti - nebojātai daļai ir
jāpaliek nebojātai, pretējā gadījumā
tie ir lieki tēriņi. Gadās, ka auto pēc
avārijas nav atjaunojams. Puišiem
gan nav nācies izbraukt uz lielām
avārijām, bet tādas bijušas pirms
viņu ierašanās un dažādi bojātas
mašīnas varēja apskatīt servisa stāvvietā.
Ainārs: „Vienu avāriju redzējām
savām acīm, dodoties pusdienās.
Krustojumā sadūrās divas automašīnas, abi šoferi izkāpa, viens otram
atvainojās un aizbrauca. Grūti pateikt, vai pie viņiem sīki negadījumi
tā risinās vienmēr, bet Latvijā notiek citādāk. Ceļu policiju pilsētas
ielās prakses laikā redzējām labi
ja pāris reizes. Ielas tur labas, bet
šauras, pretimbraucošās mašīnas
samainās ļoti tuvu viena otrai, gandrīz saskaroties ar spoguļiem. Vēl
parkojas neuzmanīgi, atsitas pret
apmali un apstājas, tāpēc bieži tiek

bojāti bamperi, diski un saplēstas
riepas.”
Prakses laikā jauniešiem bija organizēta neliela ekskursija Rodezā,
viņi apskatīja vecpilsētas centru,
kur ir daudz interesantu objektu,
piemēram, katedrāle ar dziļām vēstures saknēm, nesen uzbūvēts jauniešu atpūtas centrs ar interesantu
arhitektūru – kalnā tas daļēji karājas
gaisā u.c.
Mācību praksi ﬁnansēja „Erasmus+” programma, jauniešiem
tika apmaksāti ceļa izdevumi, dzīvošana viesnīcā, tika maksāta dienas nauda, kas bija pietiekoša, lai
jaunieši nesatrauktos par iztikšanu
svešā zemē. Dzīvojot ekonomiski,
Ainārs un Andris pat ietaupīja kārotiem pirkumiem. Ar praksi abi ir
ļoti apmierināti, pat tālais ceļš vairs
nešķiet tik nogurdinošs: KrāslavaRīga, lidojums uz Frankfurti un
tālāk uz Tulūzu, tad pāris stundas
vilcienā līdz Rodezai, kopā ceļā pavadīja turpat 24 stundas. Gūtas jaunas emocijas - abi pirmoreiz dzīvē
ir lidojuši.
Taču vislielākais ieguvums ir cits
– prakses vietās ir iegūti nākotnei
noderīgi kontakti, jaunieši tik labi
sevi parādīja darbā, ka Aināram un
Andrim tika izteikts piedāvājums
palikt strādāt pastāvīgi. Puiši atteicās - vēl gads jāmācās profesiju,
gribas pilnvērtīgu dokumentu par
izglītību kabatā, tad varēs domāt,
ko darīt.
Māris Ločmelis: „Acīmredzot
mūsu audzēkņos ir kaut kāds kniﬁņš, ko viņi saskata, jo tur arī ir
tamlīdzīgas profesionālās izglītības
iestādes un ir, no kā izvēlēties. Vēl
viens zīmīgs moments - šķiroties
jaunieši nofotografējās ar kolektīvu,
kur strādājuši. Kas sevišķs tajā, ja
studenti pēc prakses brauc projām?
Izrādās ir gan, jo viss servisa kolektīvs sanāca kopā nobildēties. Prieks
par mūsu audzēkņiem!”
Juris Roga,
foto no jauniešu
personīgajiem arhīviem

„DROŠĀKS INTERNETS SĀKAS AR TEVI!”

2020. gada 11. februārī Latvijā jau četrpadsmito reizi
atzīmēja Vispasaules Drošāka interneta dienu (DID) ar
saukli „Drošāks internets sākas ar tevi!”.
Jau par tradīciju ir kļuvuši Drošāka interneta dienas pasākumi Krāslavas pamatskolā dažāda vecuma skolēnu
grupām, kuru gaitā tika skaidrots, kā sevi pasargāt tīmeklī, apzinoties iespējamos riskus un soļus, kas sperami
to novēršanai.
Lai uzlabotu skolotāju zināšanas par drošību internetā, 2019.
gada 24. oktobrī sadarbībā ar
Latvijas Drošāka interneta centru
un Latvijas Pašvaldību mācību
centru (LPMC) Krāslavas pamatskolas skolotājiem notika apmācības „Mūsdienīga komunikācija
21. gadsimtā - sociālo tīklu un
interneta atbildīga un droša lietošana”, kuras vadīja Sandra Margina no Latvijas drošāka interneta
centra.
Apmācībās bija iekļautas šādas
tēmas: „Internets – informācijas
ieguves, publicēšanas un apmaiņas vide”, „Digitālā kompetence - būtiska prasme 21. gadsimta
skolotājiem un skolēniem”, „Interneta drošas lietošanas priekš-

nosacījumi”, „Sociālo tīklu un
interneta neredzamā puse: apdraudējumi un riski”, „Virtuālais Ego:
pārkāpumi un atbildība internetā”,
„Sociālo tīklu platformas un internets, atkarība no tiem” un „Digitālās pēdas nospiedums” – personas
„portfolio” nākotnē”. Skolotāji ar
lielu interesi klausījās un uzdeva
jautājumus lektorei.
Krāslavas pamatskolas skolotājiem drošākā interneta ietvaros
tika piedāvāta virkne saistošu un
saturīgu pasākumu dažāda vecuma bērniem un jauniešiem no
sākumskolas līdz devītajai klasei.
Šajos pasākumos skolēni mācījās lietot internetu atbildīgi, apzināties virtuālās vides galvenos
riskus, rūpēties par savu drošību

un nepieciešamības gadījumā
vērsties pēc palīdzības. Tika apspriesti konkrēti interneta lietošanas paradumi un aplūkoti labās un
sliktās prakses piemēri, kas skar
privātas informācijas izpaušanu,
paroļu drošību un uzvedības etiķeti tīmeklī.
Šogad „drossinternets.lv” organizētajā e-zināšanu čempionātā piedalījās vairāk nekā 13 000
skolēnu. Arī Krāslavas pamatskolas skolēni aktīvi iesaistījās šajā
čempionātā, kurā viņi pārbaudīja
savas zināšanas par drošību internetā un medijpratību, aizpildot
testu internetā.
Krāslavas pamatskolas skolēni,
kuri izpildīja visus testa uzdevumus pareizi: Ričards Alehnovičs,
Raiens Ļaksa, Ksenija Pomaskova, Sandis Sosnars, Grieta
Rancāne, Lauris Stepiņš, Nellija
Aleksandroviča, Evija Avsjukeviča (2.c), Patrīcija Ratniece (3.a),
Aleksandra Aleksandrova, Inita
Saksone, Raitis Zukuls, Džuljeta Laura (3.b), Sandra Virkstene,

Baiba Muskare, Santa Baldiņa,
Artūrs Vīksna (4.a), Agnese Pauliņa, Dmitrijs Adamovičs, Andrejs
Guba, Kristaps Kušnirs, Davids
Nikolass Griškjāns, Daniels Žurņa (4.b), Džesika Znutiņa, Aleksejs Reuts (6.a), Evita Rimicāne,
Justīne Nartiša, Edgars Koževnikovs (6.b), Dairis Gasperovičs,
Ineta Marhileviča (7.a), Armands
Vagalis, Aigars Staņēvičs, Rolands Tribiss, Aigars Ostapko,
Arnolds Rimicāns, Raivis Vēvers,

Kristaps Saksons (9.a) un Anna
Vigule (9.b).
Paldies visiem skolotājiem par
aktīvu darbību Vispasaules Drošāka interneta dienas pasākumos,
par novadītajām klases stundām
un atbalstu.
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas
informātikas skolotāja
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Martā Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau tradicionāli apkopo
projektu nedēļas rezultātus, par ko
pastāstīja Vija Marhileviča, skolas
direktora p.i., un Vija Kavševiča,
sākumskolas skolotāju MA vadītāja.
Vija Kavševiča: „Sākumskolā
projektu nedēļas tēmas tika sadalītas
pa klasēm. 2.a klase izstrādāja trīs
spēles ar mīklām krievu un latviešu
valodā. Bērni nonāca pie interesanta
atklājuma - nav obligāti pirkt spēles
veikalā, tās var izgatavot pašu rokām. 2.b klases skolēnus interesēja
ekoloģijas jautājumi un Latvijas dabas noslēpumi, viņi ne tikai ieguvuši
jaunu informāciju par aizsargājamajiem augiem un dzīvniekiem, bet
arī sagatavojuši divas interesantas
spēles – par dzīvnieku apdzīvotajām
vietām un pareizu atkritumu šķirošanu.
3. klase pētīja cilvēka skeletu, un
aizraujošākā aktivitāte bija kustīgā
modeļa izveidošana. Turklāt bērni
uzzināja, kā saglabāt pareizu stāju.
4.a klases skolēni iepazina mūsu

izglītība
PROJEKTU NEDĒĻA –
AKTĪVA IESAISTĪŠANĀS PĒTNIECISKAJĀ DARBĪBĀ
pilsētas vēsturi, leģendas un dzejoļus par Krāslavu. Bērniem ļoti patika ekskursija uz muzeju. 4.b klase
izgatavoja spēli-ceļojumu pa Saules
sistēmu. Lai izveidotu šo spēli, bija
nepieciešamas labas zināšanas par
dažādiem kosmosa objektiem, un
spēle iznāca ļoti aizraujoša.
Projektu nedēļas noslēgumā tika
organizētas prezentācijas – katra
klase rādīja citiem savu veikumu.
Arī skatītāji bija aktīvi prezentācijas
dalībnieki un uzdeva daudz jautājumu. Atsauksmēs skolēni norādīja, ka
darbs ar projektiem palīdzēja viņiem
iegūt jaunas zināšanas, pilnveidot
prasmi strādāt grupā, plānot savu
darbu, savākt un apkopot informāciju, kā arī interesanti pastāstīt par
savu darbu.”
Vija Marhileviča: „5.-7. klašu skolēni strādāja ar mācību priekšmetu
skolotājiem. Katrs izvēlējās to, kas
tuvāks viņa sirdij. Tā radās jaunas

ilustrācijas K.Skalbes pasakai „Kaķīša dzirnaviņas”, uzskates materiāli dabaszinībās un latviešu valodā,
bukleti, kuros attēlota skola skaitļos
(tika saskaitīts viss), latvju rakstu zī-

KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS 6. B KLASE
IZCĪNA UZVARU VESELĪGA DZĪVESVEIDA
IZAICINĀJUMĀ „SPORTO LABĀKAI DZĪVEI”

„Rimi” un Latvijas Olimpiskās komitejas projekta
„Sporto visa klase” ietvaros Krāslavas pamatskolas
5. a, 6. a un 6. b klase piedalījās veselīga dzīvesveida
izaicinājumā „Sporto labākai dzīvei”, kura ietvaros
apguva jaunas zināšanas par veselīgu uzturu un sacentās īpaši sagatavotās sportiskās disciplīnās. Šie
skolēni ir starp tām 100 klasēm, kuras izturējušas
izaicinājuma atlases kārtu vairāk nekā 330 klašu
konkurencē no Latvijas lielāko pilsētu un reģionu
skolām.
Sacensībās „Sporto labākai dzīvei” trīs klases
apguva „Rimi Bērniem” ekspertes Olgas Ļubinas
sagatavotos veselīga uztura pamatprincipus, izmēģināja spēkus ﬁziskās sagatavotības eksperta Kārļa
Birmaņa stafetēs un pagatavoja savu veselīgo maltīti „Rimi” šefpavāra Normunda Baranovska vadībā.
Ātrākie un veiklākie visu uzdevumu izpildē bija 6.
b klases skolēni, savukārt otro un trešo vietu izcīnīja
attiecīgi 6. a un 5. a klase.
Sacensību disciplīnas veidotas tā, lai sniegtu jaunas zināšanas, saliedētu klases darbu un pārbaudītu
skolēnu ﬁzisko veiklību. „Rimi” šefpavārs un sacensību tiesnesis Normunds Baranovskis norāda, ka,
lai uzvarētu sacensībās un arī ikdienā paveiktu visu
iecerēto, viena no panākumu atslēgām ir regulāras

ēdienreizes: „Kā norāda paši bērni, tad, steidzoties
uz skolu, par brokastīm aizmirst vispār. Tāpēc enerģijas krājumi dienas laikā mēdz ātrāk izsīkt un parādās miegainība, zūd uzmanība. Tas tikai pierāda, ka
par veselīgu un sabalansētu uzturu jārunā jau no mazotnes. Vienā no uzdevumiem kopā pagatavojām ēst
un secinājām, ka veselīgas un sātīgas brokastis var
pagatavot vien pāris minūtēs, un enerģija būs visai
dienai,” stāsta Normunds Baranovskis.
„Sporto labākai dzīvei” komanda viesosies gan
Rīgas, gan arī citu Latvijas pilsētu un reģionu skolās, lai pienācīgi iesildītu skolēnus dalībai Latvijas
Olimpiskās komitejas projekta „Sporto visa klase”
ﬁnālsacensībās. Katra klase, kas piedalās sacensībās,
saņem gardas un veselīgas balvas no „Rimi”. Savukārt katru sacensību uzvarētājklase saņem „Rimi”
dāvanu karti 100 eiro vērtībā.
Lai piedalītos konkursā par iespēju savā skolā uzņemt „Sporto labākai dzīvei” sacensību komandu,
2.–6. klašu skolēniem bija jāizaicina uz draudzīgu
sacensību divas citas klases no savas skolas, kā arī
jāparāda izdoma, radot savu unikālo sporta vingrojumu programmu.
Regīna Ikala,
SIA „Rimi Latvia” sabiedrisko attiecību vadītāja

AUDZINĀSIM DROŠUS BĒRNUS
NEDROŠĀ PASAULĒ!
Aicinām 1.- 3.kl. skolēnus uz Džimbas
drošības nodarbībām, kuras izstrādājis
centrs „Dardedze”.
Drošības programmu bezmaksas īstenos
biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” Krāslavā, Brīvības ielā 28-10, laika
posmā no marta līdz maijam.
Pirmā nodarbība notiks 21.03.2020. no
plkst.10.00 līdz 12.00. Lūdzam iepriekš pieteikties. Informāciju uzziņām var saņemt
pa tālr.:22388217, 26388637.

Informatīva vēstule vecākiem
par Džimbas drošības programmu

Vai jūsu bērns zina, kā rīkoties situācijā, ja kāds
svešinieks lūdz viņam doties līdzi?
Vai jūsu bērns māk atšķirt labos pieskārienus no
sliktajiem un slepenajiem?
Vai jūsu bērns prot pateikt: „Nedari man tā, man
tas nepatīk!”, ja kāds viņu aizskar un vēlas viņam
nodarīt pāri? Tie ir tikai daži no jautājumiem, uz

kuriem ne vienmēr vecāki un pedagogi zina, kā
bērnam saudzīgā veidā atbildēt, tāpēc atbildes
sniegs Džimba - speciāli radīts tēls, kas palīdzēs
atpazīt situācijas, kurās varētu draudēt briesmas.
Centrs „Dardedze” ir izstrādājis īpašu drošības
programmu un apmācījis Džimbas nodarbības vadītāju, kas īstenos programmu biedrībā „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””. Metodes, ar kurām nodarbosimies Džimbas drošības programmā,
ir interaktīvas, pārbaudītas un darbojas efektīvi.
Sarežģītas un mulsinošas lietas tiek pasniegtas caur
mūziku, rotaļām, ﬁlmiņām, lomu spēlēm vienkārši
un dabiski. Bērni mācīsies ar prieku, kļūs gudrāki,
pārliecinošāki un drošāki.
Džimbas drošības programmas nodarbības bērni
varēs apmeklēt laika posmā no marta līdz maijam,
kopā 9 nodarbības.
Priekšrocības tiks dotas bērniem no maznodrošinātām ģimenēm.
Audzināsim drošus bērnus nedrošā pasaulē!

mes no dažādiem materiāliem, zīmuļu turētāji jaunā tehnikā, jaunas galda
tenisa raketes. Kāds izstaigāja visu
pilsētu, ieguva jaunu informāciju par
pilsētas skaistākajām vietām, mūsu

pilsētas slavenajiem iedzīvotājiem.
Un tagad ir tik daudz jautājumu, uz
kuriem vēl gribētu saņemt atbildes...
Svarīgu informāciju skolēni ieguva
projekta „Spēles mobilajā tālrunī”
prezentācijas laikā. Tā ir noderīga
informācija arī klašu audzinātājiem
un vecākiem, kura liek aizdomāties
par to, cik daudz laika bērni pavada,
spēlējot spēles mobilajā tālrunī, vai
no tām ir kāds labums utt.
Savās atsauksmēs skolēni rakstīja
par to, ka ieguva daudz jaunas informācijas, jaunus draugus no citām
klasēm, ar kuriem kopā strādāja 4
dienas. Protams, visiem gribētos, lai
projektu nedēļas notiktu biežāk un
ilgāk.
8.-12.klašu skolēnu darbs bija
sarežģītāks. Tradicionāli šīs grupas
skolēni projektu nedēļas laikā izstrādā jauniešu iniciatīvu projektus, ar
kuriem pēc tam piedalās pašvaldības
organizētajā jauniešu projektu konkursā. Lai viņiem veicas!”
Informāciju sagatavoja
Galina Mikulāne

ĢIMNĀZISTU ZINĀTNISKI
PĒTNIECISKĀ DARBĪBA

Jau 25 gadus Krāslavas Valsts ģimnāzijā notiek skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference. Visi vidusskolēni (11.-12.kl.) kopā ar saviem vadītajiem, tas ir, skolotājiem vai augstskolu pasniedzējiem, izstrādā darbus,
ko prezentē ģimnāzijas pedagogiem un skolēniem. Darbi tiek recenzēti,
vērtēti, izvirzīti uz Latgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferenci. Šogad uz Daugavpili tika izvirzīti 16 autoru darbi dažādās zinātņu nozarēs – humanitārās un mākslas, dabaszinību, sociālās, medicīnas
un veselības.
8. februārī notika darbu aizstāvēšana Daugavpils Universitātē, kur mūsu
ģimnāzisti uzrādīja augstu sniegumu – 1.pakāpes diploms Janai Barganai par darbu „Mākslīgais intelekts: drauds vai palīgs?” (vad. I.Stikute);
2. pakāpes diplomi Dinai Silovai un Žanetai Nikolaičenko par darbu „The
Comparative Analysis of the Horror Fiction Features and Characters in Stephen King`s Novel Carrie” (vad. A.Mateja); Elīnai Kirillovai un Valērijai
Marcinkevičai par darbu „Krāslavas centrālā laukuma arhitektūra no 18.gs.
līdz mūsdienām” (vad. I.Skerškāne); Danielam Dukaļskim par darbu „Medijpratība kā pretstats hibrīdkaram” (vad. V.Nalivaiko); Alisei Spivačenko
un Danai Soskovai par darbu „Izmaiņas jauniešu raksturā, nodarbojoties
ar ložu šaušanu” (vad. I.Stikute); 3.pakāpes diplomi Artūram Dzalbam par
darbu „Lauksaimniecības ķimikāliju izmantošana zemnieku saimniecībā
„Strautiņi””(vad. L.Koževnikova); Ērikai Japiņai par darbu „Contrastive Utopia and Dystopia in Stephenie Meyer`s Novel „The Host”” (vad.
A.Mateja); Arnim Japiņam par darbu „Cilvēku tirdzniecība kā problēma
un noziegums” (vad. V.Nalivaiko); Ievai Ivonnai Skerškānei par darbu
„Apakšējo ekstremitāšu muskulatūras darbība un stiepšana, nodarbojoties
ar volejbolu” (vad. L.Koževnikova); Marikai Pizānei par darbu „Kad nepilngadīgais ir pilngadīgs” (vad. V.Nalivaiko); Loretai Makņai par darbu
„Videi draudzīgas atkritumu apsaimniekošanas pieredze mūsu ģimenē”
(vad. R.Veštere); Romānam Šardakovam par darbu „Graﬁskā un centrālā
procesors mijiedarbība” (vad. H.Misjuns).
Uz valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci, kas šogad notiks 3.aprīlī Jelgavā, tika izvirzīti visi 1. un 2. pakāpes darbi. Turēsim īkšķus
par savējiem!
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
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senioru sleja

NOVECOT
NAV OBLIGĀTI

Savā rakstā es nepiedāvāšu rekomendācijas, ko darīt un kā darīt. Tas,
ko pirms 20 un vairāk gadiem uzskatīja par pareizu un veselīgu, pašlaik tiek
atmests kā nepareizs un kaitīgs. Tomēr
ievērojami veselīgāka cilvēce diemžēl nav kļuvusi. Un galvenais paliek
nemainīgs, proti, tas, kā mēs jūtamies
šajā dzīvē un mijiedarbojas ar to.
Gribu pievērst jūsu uzmanību tiem
faktoriem, kas veicina un NEveicina
mūsu ﬁziskā ķermeņa novecošanas
procesu. Kopš piedzimšanas cilvēkam
ir nodrošināti dzīves enerģijas resursi.
Un visiem to apjoms ir atšķirīgs. Par
to, starp citu, atbild virsnieru dziedzeri.
Un ir enerģija, ko mēs iegūstam un iztērējam pastāvīgi, katru dienu. Tā palīdz mums saglabāt ķermeņa un gara
možumu. Jaunības gados veselā organismā enerģija plūst brīvi, tāpēc mūsu
ķermenis ir lokans, domāšana - elastīga un pasaules uztvere - svaiga. Vecumdienās ķermenis kļūst stīvāks, bet
apziņa – konservatīvāka, tā arī zaudē
savu elastību. Mūsu emocijas, stress,
bailes ir kā laukakmeņi, kas aizsprosto
enerģijas plūsmu ķermenī. Ar gadiem
šī enerģijas plūsma pārvēršas par nelielu strautiņu. Daudziem mūsdienās
ir pazīstams hroniskā noguruma sindroms. Mūsu laikā diezgan bieži var
dzirdēt šādus vārdus: „Mani vairs nekas neinteresē. Es neko negribu. Man
nav spēka.” Tas nozīmē, ka cilvēks ir
zaudējis dzīves garšu, un dzīve viņam
atbild ar to pašu – vairs neiepriecina
viņu. Tāpēc ir svarīgi saglabāt (trenēt,
praktizēt) lokanību ķermenī un elastību apziņā, jo tie ir savstarpēji saistīti.
Atgūt enerģiju palīdz elpošana, pastaigas, sevišķi pie dabas krūts, jebkura aktivitāte, kas izraisa interesi. Bet,
tiklīdz aizraušanās pārstāj enerģētiski
stimulēt cilvēku un sāk izsūkt viņa
enerģiju, – tā kļūst par atkarību. Starp
citu, esmu dziļi pārliecināta, ka tieši
mūsu novadam, mūsu Latgales zemei
piemīt milzīga spēcinoša enerģija.
Smelieties - uz veselību!
Ja iekšā ir agresija - dzīve jums uzbruks. Ja iekšā ir vēlme cīnīties, dzīve
jums nodrošinās sāncenšus.
Ja iekšā aizvainojums - dzīve piedāvās iespējas, lai jūs apvainotos vēl
vairāk. Ja iekšā ir vainas izjūta - dzīve
atradīs veidus, kā jūs sodīt. Un tas viss
ar vienu mērķi - parādīt, kas ir jūsu
dvēselē. Dzīve redz jūs tādus, kādi jūs
esat patiesībā. Esiet veseli, dzīvespriecīgi un pateicīgi! Pavasaris ir atjaunošanas laiks!
Natālija Raubiško,
mediķe-ﬁzioloģe,
ķermeņa atveseļošanas
prakšu speciāliste (Krāslava)

2020. gada 24. martā plkst.
15.00 Krāslavas Kultūras namā
notiks Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce.
Tā sāksies ar nelielu senioru
koncertu. Sapulces laikā iestāžu
amatpersonas sniegs atbildes uz
iepriekš iesniegtajiem jautājumiem.
Jautājumus, priekšlikumus
rezolūcijai līdz 22. martam lūdzam iemest pasta kastītēs, kas
atrodas pie novada domes un
mūzikas skolas ēkas.

NBA JUNIORU LĪGAS ČEMPIONĀTS

Krāslavas pamatskolas basketbola komanda sava trenera Jāņa Cauņas vadībā piedalījās NBA Junioru
līgas ceturtās sezonas čempionātā
NBA Junioru līga ir sacensības
jaunāko klašu skolēniem, kurās spēlē mazie basketbolisti (meitenes un
puiši kopā), kas „pārstāv” 30 NBA
klubus, spēles aizvadot atbilstošos
formas tērpos. Sacensības rīkoja
Latvijas Basketbola savienība sadarbībā ar NBA „Properties”. Turnīra norisi atbalsta „Hewlet Packard”,
Latvijas Sporta federāciju padome
un Izglītības un zinātnes ministrija,
veicinot basketbola popularitāti un
bērnu pievēršanos sportiskam dzīvesveidam.
Šosezon NBA Junioru līgas turnīrs Latvijā notika ceturto gadu,
Krāslavas pamatskolas komandas
piedalījās jau trešo sezonu. Otro
reizi sacensības tika rīkotas divās
vecuma grupās, kas nosauktas NBA
spēlējošo Latvijas basketbolistu vārdos. Kristapa Porziņģa grupā (U12

puiši – 2008. dzimšanas gads, U13
meitenes – 2007.dzimšanas gads)
startēja 30 komandas, un Dāvja
Bertāna grupā (U11 puiši – 2009.
dzimšanas gads un jaunāki, U12
meitenes – 2008. dzimšanas gads un
jaunākas) piedalījās 22 komandas,
starp tām arī Krāslavas pamatskolas
komanda.
Pamatturnīrā spēles norisinājās
novembrī un decembrī, mūsu komanda spēlēja pret Neretas Jāņa
Jaunsudrabiņa vidusskolas „Miami
Heat”, Daugavpils Vienības pamatskolas „Orlando Magic”, Daugavpils 12. vidusskolas „Charlotte
Hornets” komandām, un, piekāpjoties tikai Daugavpils 12. vidusskolas
komandai, izcīnīja iespēju turpināt
spēlēt izslēgšanas spēlēs starp 16 labākām komandām. Izslēgšanas spēles noritēja 7. februārī Salaspilī, kur,
pieveicot Jaunmārupes pamatskolas
komandu „Brooklyn Nets”, mūsu
komanda turpināja sacensties ceturtdaļﬁnālā un zaudēja Daugavpils

sports

12. vidusskolas „Charlotte Hornets”
komandai, kura turnīrā ierindojās
4. vietā. Krāslavas pamatskolas komanda turnīru noslēdza dalītā 5./8.
vietā.
Komandā
spēlēja:
Raivis
Savickis,Valentīns Smirnovs, Nauris Stabulnieks, Daniels Muižnieks
(4.a klase), Rimants Solims, Kris-

taps Kušnirs, Ernests Serbijenkovs,
Aleksandrs Pumpurs (4.b klase),
Bernadetta Podjava (6.a), Kārlis Vagalis (5.a), Sintija Pizāne (3.a klase)
un Gļebs Šlapins (2.b klase).
Natālija Raudive,
Krāslavas novada sporta skolotāju
MA vadītāja

KRĀSLAVIETIS LABĀKO ORIENTIERISTU PULKĀ

Taku orientēšanās sacensību sērijas „LATVIJAS PARALIMPISKAIS KAUSS ‘2019” pērnā gada
sezonas Latvijas labāko orientieristu pulkā Taku-O disciplīnā ir
Krāslavas novada invalīdu sporta
un rehabilitācijas kluba (ISRK)
„Krāslava” biedrs Vjačeslavs Lukaševičs (1. vieta Pre-O distancē).
Vjačeslavs ir ar bagātu sportista
pieredzi „Taku-O” (Taku orientēšanās) disciplīnā, sacensībās cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām
viņš regulāri startē kopš 2006.
gada. Pateicoties šī gada augstajiem rezultātiem, viņš izcīnīja iespēju startēt Latvijas izlasē Eiro-

pas un pasaules kausa sacensībās.
Taku orientēšanās sacensību
jaunā sezona sāksies aprīlī. Vjačeslavs jau kopš gada sākuma
sācis sagatavošanās procesu, jo
arī šogad viņu sagaida ne tikai
vietēja mēroga sacensības, bet arī
starti Latvijas komandas sastāvā
Eiropas čempionātā, kas maijā
notiks Somijā (Lohja), un Pasaules čempionātā Honkongā, kas ieplānots decembrī.
„Sagatavoties sezonas sacensībām man palīdz treneris Jānis
Gaidelis no Daugavpils,” stāsta
Vjačeslavs. „Pilnveidoju karšu
lasīšanas prasmi, dodos orientē-

FK „KRĀSLAVA”
TIKA FINĀLĀ
RĪGĀ

2019./2020. gada Latvijas jaunatnes telpu futbola čempionātā piedalās
51 komanda sešās vecuma grupās,
kas ir visu laiku augstākais rādītājs
jaunatnes čempionātos.
22. decembrī Jēkabpilī sākās čempionāts U13 vecuma grupā, kurā piedalījās 11 komandas no 7 pilsētām
- A konference: SK „Super Nova”
(Rīga), SK „Kengaroos”/TFK „Salaspils”, FS „Nikars-Vanagi” (Rīga),
FK „Jūrnieks” (Rīga), SK „Līderis”
(Rīga), „Vēsma” (Rīga) un B konference: Jēkabpils Sporta skola, Madonas BJSS, FK „Krāslava”, FK „Veina”/FK „Petrow” (Aizkraukle), TFK
„Rēzekne”.
B konferences komandas 11. janvārī tikās 2. sabraukumā Madonā,
noslēdzošās spēles notika 29. februārī Krāslavā.
Katras konferences divas stiprākās
komandas iegūst ceļazīmi uz Latvijas
jaunatnes telpu futbola čempionāta
ﬁnālu Rīgā. B konferencē šo godu izcīnīja komandas FK „Veina”/FK „Petrow” un FK „Krāslava”, A konferencē
vēl izšķirošās spēles ir priekšā.
Novēlēsim veiksmi ﬁnālā Krāslavas puišiem un viņu trenerim Vadimam Atamaņukovam.
Vija Sjadro

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

ties vidē, pēc tam kopā ar treneri
apspriežam pieļautās kļūdas. No
savas ilggadīgās pieredzes orientēšanās sportā varu apgalvot, ka
kartes precīza nolasīšana ir panākumu galvenā atslēga. Tāpat liela
loma ir uzmanībai un attapībai.
Jāatzīst, ka laika gaitā „Taku-O” sacensībās konkurence ir
krietni pieaugusi, un individuālajā vērtējumā ir arvien grūtāk
izcīnīt godalgotas vietas. Pašos
sporta karjeras pirmsākumos es
startēju komandas sastāvā, bet
laika ritumā Krāslavas komanda
izjuka. Līdzīgs liktenis piemeklēja arī daudzas citas komandas,

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJU
ZIEMAS STARTI

kas izjuka dažādu apstākļu dēļ.
Šobrīd startēju individuāli, komandas sastāvā - tikai pārstāvot
Latviju ārpus valsts robežām.”
Anatolijs Lebedoks,
ISRK „Krāslava” prezidents

RADOŠAIS VAKARS

Mihails Bašakovs ir brīnišķīgs mūziķis
no Ņevas krastiem. Savu dziesmu autors
un izpildītājs, mākslinieks. Izdoti trīs
dzejas krājumi, 16 diski. Strādāja radio,
jau 30 gadus viņš aktīvi koncertē visā
pasaulē.
Māksliniemam piemīt talants radīt
nepiespiestu, siltu atmosfēru ap sevi. Tikai februārī un martā biļetes ir par 50%
lētākas!
Tikai martā biļetes ir par 50% lētākas!

12. janvārī Tukumā Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās Latvijas komandu čempionātā šaušanā ar pneimatiskiem ieročiem.
3. vietu izcīnīja sieviešu komanda: Karīna Krilova,
Diāna Bulavska un Dana Soskova. Vīriešu komanda (Rihards Misjuns, Mareks Mjadjuta un Aļģis Berestnevs) arī
izcīnīja 3.vietu. Individuālajā vērtējumā ar personīgo un
novada rekordu 3.vietu izcīnīja Mareks Mjadjuta. Arī PŠMIX vingrinājumā Mareks Mjadjuta un Dana Soskova
izcīnīja 3.vietu.
8.-9. februārī šāvēji startēja Dobelē, kur notika Latvijas Ziemas čempionāts. Šaušanā no 3 stāvokļiem (no
ceļa, guļus un stāvus) Karīna Krilova izcīnīja 3.vietu.
Vingrinājumā 60 šāvieni guļus Karīna Krilova arī izcīnīja
3.vietu. Starp krāslaviešiem labākais vīriešu konkurencē
Mareks Mjadjuta ierindojās 5.vietā.
Sergejs Šveds,
šaušanas treneris
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