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6. martā krāslavietis Viktors Ļebedevs startēja Eiropas čempionātā klasiskajā spēka trīscīņā
Zviedrijā.
Ar izciliem rezultātiem, ņemot vērā savu
vecuma kategoriju - 70+, krāslavietis uzrādīja summā 395 kilogramus, ko veidoja 135 kg
pietupienos, 100 kg spiešanā guļus (jauns M4
Eiropas rekords klasiskajā spiešanā guļus),
vilkmē 160 kg, un, atpaliekot no pirmās vietas
tikai par 5 kg un no Eiropas rekordiem klasiskajā spēka trīscīņā par 15 kg, izcīnīja Eiropas
Veterānu sudraba medaļu!
Sportists pateicas Krāslavas pašvaldībai par
finansiālu atbalstu dalībai sacensībās.

SĀKUSIES OTRĀ PIETEIKŠANĀS
ES FONDU MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

12. martā Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) atklāja otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto
personu profesionālās kompetences pilnveide”.
Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā
no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu
profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12
dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties
mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs
visā Latvijā, tostarp 6 nozarēs un 5 izglītības iestādēs Krāslavā.
Mācīties var vienu reizi

„Pieteikšanās notiek, iesniedzot dokumentus izglītības
iestādēs klātienē, lai šī gada jūnijā varētu sākties grupu komplektēšana un mācības. Tā kā ikviens strādājošais vecumā
pēc 25 mācīties šajā projektā var tikai vienu reizi, aicinām
izdarīt pārdomātu izvēli un izglītības iestādē rūpīgi izpētīt
izvēlētās izglītības programmas saturu, iepazīties ar plānoto
nodarbību graﬁku, pasniedzējiem un noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas,” aicina
VIAA Profesionālās izglītības projekta departamenta Pieaugušo izglītības pārvaldības nodaļas vadītājs Ingus Zitmanis.
Otrajā pieteikšanās kārtā Krāslavā ir pieejamas 27 izglītības programmas. Krāslavas un tuvējo novadu iedzīvotāji
var pieteikties mācīties arī citās Latvijas pilsētās vai novados, ja var to savienot ar darbu un dzīvi savā pilsētā vai
novadā.
Mācības Krāslavā pieejamas tādās nozarēs kā kokrūpniecība (9 programmas), metālapstrāde, mašīnbūve un
mašīnzinības (8 programmas), transports un loģistika (4
programmas), tekstilizstrādājumu, apģērbu un ādas izstrādājumu ražošana (4 programmas), ēdināšanas pakalpojumi
un tūrisms (1 programma) un būvniecība (1 programma).

Tāpat Krāslavā ar projekta starpniecību var pārkvaliﬁcēties,
iegūstot metālapstrādes un šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas speciālista profesiju.
Krāslavā mācības piedāvā Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums”, SIA „Latgales
mācību centrs”, mācību centrs „BUTS”, SIA „VILLAS D”
un SIA „Mācību centrs PLUS”.

Mācību klāsts saskaņots ar darba devējiem

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu
izglītību - pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai
augstāko izglītību, kam ir nozīme, ja izvēlētajās mācībās nepieciešamas priekšzināšanas.
Šajā projektā piedāvātās mācības pieaugušajiem ir viena
no iniciatīvām, kas risina Latvijas darba tirgū un tautsaimniecībā pastāvošos izaicinājumus – darba roku trūkumu
ekonomikai svarīgās nozarēs un darbaspēka novecošanos.
Tāpēc piedāvātās mācības ir saskaņotas ar darba devējiem
Nozaru ekspertu padomēs un apstiprinātas Pieaugušo izglītības pārvaldības padomē, savukārt augsta pieteikumu skaita gadījumā īpašas priekšrocības uzņemšanā ir strādājošajiem vecumā no 45 gadiem, kuri strādā noteiktās profesiju
grupās.

Pieejams finansiāls un konsultatīvs atbalsts

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz Eiropas Savienības
(ES) fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina
10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs.
Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās
tas var būt arī vairāki simti eiro.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Viņiem pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies

mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.
Lai projekta īstenošanas laikā izveidotu ilgtspējīgu pieaugušo izglītības pārvaldības sistēmu, projekta partneri ir Latvijas pašvaldības, kurās darbojas un nepieciešamības gadījumā strādājošajiem informatīvas konsultācijas par projektu
un pieejamām mācībām tuvējā pilsētā vai novadā, tostarp
Krāslavai tuvējos novados, sniedz pieaugušo izglītības koordinators. Visu koordinatoru kontakti pieejami saitē: http://
bit.ly/PIkoordinatori.
Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai
citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu,
nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir
pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD)
apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvaliﬁkācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta
pieteikšanās termiņa.
Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.
Par projektu
ES fondu projekta „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvaliﬁkācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To ﬁnansē Eiropas Sociālais fonds un
Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.
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5. APRĪLĪ LAD ORGANIZĒ
SEMINĀRU
LAUKSAIMNIEKIEM,
MEŽSAIMNIEKIEM
UN
ZIVSAIMNIEKIEM
Lai stāstītu par Lauku atbalsta
dienesta darba aktualitātēm, kā arī
sniegtu atbildes uz visiem dienesta klientus interesējošajiem jautājumiem, LAD 5. aprīlī plkst.10.00
Krāslavas Kultūras nama zālē (Rīgas iela 26) organizē semināru.
Kas un kāpēc var saņemt atbalsta maksājumus? Kādi nosacījumi
ir jāņem vērā šogad, lai pieteiktos
platību maksājumiem? Vai ir izmaiņas zaļināšanas prasību izpildē? Kādas ir klientu biežākās kļūdas, īstenojot projektus investīciju
pasākumos? Šie ir tikai daži jautājumi, ko dienestam uzdot klienti – lauksaimnieki, mežsaimnieki
un zivsaimnieki. Lai sniegtu pēc
iespējas plašākas un skaidrākas
atbildes, LAD pieņēma lēmumu
par informatīvo semināru organizēšanas nepieciešamību.

NĪN PIRMĀ
MAKSĀJUMA TERMIŅŠ
IR 3. APRĪLIS

Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, Krāslavas
novada dome atgādina, ka NĪN
pirmā maksājuma termiņš ir 3. aprīlis.
Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu.
Ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lūdzam vērsties Krāslavas novada domē, 18. kabinetā,
t.65681766.

IEDZĪVOTĀJI
TIEK AICINĀTI
PIEDALĪTIES
ATTĪSTĪBAS
PROGRAMMAS
IZSTRĀDĒ

Saskaņā ar Krāslavas novada domes šī gada 22. februāra lēmumu
Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025.
izstrādes uzsākšanu”, tiek uzsākts
darbs pie jauna plānošanas dokumenta izstrādes, iezīmējot svarīgākos turpmāk veicamos darbus novada attīstībai.
Iedzīvotāji tiek laipni aicināti piedalīties attīstības programmas izstrādē, piedāvājot savas idejas un priekšlikumus par to, kā uzlabot dzīvi gan
Krāslavas novadā kopumā, gan konkrēti savā apdzīvotajā vietā:
- iesniedzot argumentētus priekšlikumus līdz šī gada 30. aprīlim;
- piesakoties kādai no nozaru darba grupām līdz šī gada 30. aprīlim;
- piedaloties iedzīvotāju aptaujā
(plānota šī gada maijā);
- piedaloties programmas publiskajā apspriešanā (plānota šī gada
nogalē).
Attīstības programmas izstrādi
plānots pabeigt līdz 2019. gada aprīlim. Šobrīd spēkā esošā programma
atrodama http://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibasprogramma/.
Jautājumu gadījumā lūgums
vērsties Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7,
Krāslava), par programmas izstrādi
atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja
Ināra Dzalbe, mob.tālr. - 29185871,
e-pasts - inara.dzalbe@kraslava.lv.
Cerot uz aktīvu līdzdalību,
Krāslavas novada
domes Attīstības nodaļa

AICINĀM PIETEIKTIES
VALSTS APMAKSĀTĀS
PSIHOSOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS
PROGRAMMAI PĒC VĒŽA
No 2018. gada psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem

un viņu tuviniekiem tiks nodrošināta kā valsts apmaksāts pakalpojums.
Kā paredz MK noteikumi Nr.780 „Noteikumi par psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu personām ar onkoloģisku slimību un to ģimenes
locekļiem”, pakalpojums ir sešu dienu kurss ar izmitināšanu. Aicinām
pieteikties cilvēkus, kurus skāris vēzis, lai saņemtu valsts apmaksātu
atbalstu pēc aktīvā ārstēšanas posma.
2018. gadā paredzētas 30 kursu programmas, kurās katrā varēs piedalīties 24 cilvēki. Programmas ir veidotas tematiskas, atbilstoši onkoloģiskās slimības speciﬁkai. Programma ir pieejama cilvēkiem, kuriem
diagnosticēts vēzis, kuru aktīvais ārstēšanas kurss ir beidzies un ir invaliditāte vai prognozējama invaliditāte. Lai pieteiktos kādai no programmām, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, kas atrodama ŠEIT.
Psihosociālās rehabilitācijas programmu mērķis ir nodrošināt informāciju par slimību un iespējām turpināt pilnvērtīgu dzīvi, palīdzēt
novērst emocionālo spriedzi un panākt savstarpēju psihoemocionālu
atbalstu, lai veicinātu personas reintegrāciju sabiedrībā. Onkoloģisko
pacientu atbalsta biedrība „Dzīvības koks” psihosociālās rehabilitācijas
programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada. Līdz
šim īstenotas jau 42 psihosociālās rehabilitācijas programmas cilvēkiem, kurus skāris vēzis.
Kontaktinformācija: „Dzīvības koks”, tel. 67625339

projekti

MĒS PAŠI VEIDOJAM SAVU PASAULI

Jau divpadsmito reizi Latvijā norisinājās projektu
konkurss „Sabiedrība ar
dvēseli. Iedzīvotāji veido
savu vidi”. Konkursa ietvaros 2017. gadā tika pieteikti 800 projekti, no tiem 528
projekti tika atbalstīti un
īstenoti. Projektu iesniedzēji ir iedzīvotāju grupas vai
biedrības dažādās Latvijas
pašvaldībās. Ir realizētas
visdažādākās idejas – sākot
ar bērnu rotaļu laukumiem,
sakārtotiem vides objektiem, aktivitātēm uzņēmējdarbības veicināšanā un
jauniem tautas tērpiem.

Saliedējot savus spēkus, mēs
spējam pierādīt, ka arī, darbojoties mazajos projektos, ir iespēja
īstenot mazākas vai lielākas idejas, nežēlojot savu laiku, darbu un
līdzﬁnansējumu.
Ielūgums no pašvaldību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” šogad atnāca uz
Krāslavas novada Centrālo bibliotēku - iniciatīvas grupai „Rubika
kubs”- ar aicinājumu piedalīties
noslēguma pasākumā šī gada 10.
martā Ādažos. Projekts „Jauniešu istabas iekārtojums Krāslavas
novada Centrālajā bibliotēkā” tika
izvirzīts apbalvošanai!
Ieskatoties projekta idejas vēsturē – bibliotēkas darbinieki iniciēja ideju, ka ir nepieciešama
atsevišķa telpa jauniešiem – emocijām, iespaidiem, izglītojošiem
un cita veida atbalstošiem pasākumiem bibliotēkā. Jau pati ideja
jauniešu istabas tapšanai vienoja
tos Krāslavas novada jauniešus,
kuri ir aktīvi bibliotēkas apmeklētāji. Iesaistījās ne tikai tie jaunieši, kuri dzīvo Krāslavā, bet arī
tie, kuri vasaras mēnešos atbrauc
apciemot radus Krāslavā. „Pro-

jekts kļuva par iemeslu satikties
bibliotēkā, atraktīvi un lietderīgi
pavadīt laiku”, atzina projekta īstenotāji. Lielākie un zinošākie uzņēmās smagākus darbus, mazākie
un radošākie tika pie krāsošanas
un dekorēšanas. Neiztikām bez
nevienaldzīgajiem krāslaviešiem,
kuri, ikdienā strādājot citā darbā,
atrada laiku apmeklēt bibliotēku
un īstenot kopīgo ideju. Pateicoties Svetlanas Pitrānes palīdzībai
un brīvprātīgajam darbam, radās
sienas apgleznojums, īsts mākslas
šedevrs – siena ar skatu uz Krāslavu „mūsdienu toņos”.
Pateicamies Krāslavas jauniešiem Evelīnai Saksonei un Armandam Moisejam, kuri godam
nesa Krāslavas vārdu, prezentējot
realizēto darbu noslēguma pasākumā „Sabiedrība ar dvēseli –
Latvija” Ādažos un izcīnot pirmo
vietu Latgales reģiona mērogā.
Prieks un gandarījums mijās ar
smiekliem un asarām. Uzslavas
un atbalsts no blakus sēdošajiem
noslēguma pasākuma dalībnie-

kiem un tiem, kas juta līdzi, esot
Krāslavā un aiz tās robežām, lika
manīt piederības sajūtu savai zemei, apliecinot dzimtās puses mīlestību un pašaizliedzību.
Esam pateicīgi Krāslavas novada pašvaldībai un projekta koordinatorei Inārai Dzalbei par iespēju īstenot Krāslavas bibliotēkas
darbinieku ideju. Milzīgs paldies
iniciatīvas grupas „Rubika kubs”
entuziastiem par padarīto un drosmi cildināt Krāslavas vārdu.
Aicinām krāslaviešus arī turpmāk pierādīt sevi lielākos vai
mazākos darbos. Jauniešiem savukārt novēlam izturību jebkuros
pārbaudījumos ikdienā - gan mācībās, gan nākotnes plānošanā.
Lai piepildās jūsu sapņi!
Krāslavas novada
centrālās bibliotēkas
darbinieku vārdā Žaneta Moiseja

AIZBRAUKUŠAJIEM MĒĢINĀS PALĪDZĒT
ATGRIEZTIES LATVIJĀ

Pateicoties Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
(VARAM) jaunai politikas iniciatīvai, 2018. gadā Latvijā ir uzsākts
pilotprojekts „Reģionālais koordinators reemigrācijas veicināšanai”,
kura īstenošanā iesaistīti visi plānošanas reģioni. Projekta galvenā
prioritāte būs ģimenes ar bērniem,
kuras noteiktā brīdī ir izvēles
priekšā – atgriezties „mājās” vai
iesakņoties uz dzīvi ārvalstīs līdz
ar bērnu skolas gaitu sākšanos. Tāpat prioritāte būs arī jaunieši. Zināma atbalsta politika tiks sniegta
arī iekšzemes reemigrantiem, kas
mainījuši savu dzīvesvietu no viena plānošanas reģiona uz citu, taču
plāno atgriezties sākotnējā dzīves
vietā kā patstāvīgajā dzīves vietā.
Tiesa, noteikti vairāki novadi, uz
kuriem šī iniciatīva neattiecas, lielākoties Pierīgas teritorijās.
Katrā no reģioniem februārī darbu uzsāka reģionālais koordinators, kura galvenais uzdevums būs
sazinoties ar konkrētām personām,
kas šobrīd dzīvo ārvalstīs, izzināt

to vajadzības un problēmsituācijas, kas kavē pārcelšanos atpakaļ
uz Latviju, sniedzot priekšlikumus
kā jautājumus risināt. Latgalē šo
pienākumu veiks Astrīda Leščinska (t.65423801, e-pasts: astrida.
lescinska@lpr.gov.lv).
Pilotprojekts ir vērsts uz konkrētu cilvēku reālām vajadzībām,
nevis balstīts aptuvenos pieņēmumos par to, kas šos cilvēkus varētu, iespējams, kavēt, lai atgrieztos.
Papildus izstrādāta arī reemigrantu atbalsta programma uzņēmējdarbības un personiskā biznesa

uzsākšanai pēc atgriešanās savā
iepriekšējā dzīvesvietā reģionos.
Šobrīd plānots, ka katrā no reģioniem varēs atbalstīt 4 projektus,
kuriem maksimālais ﬁnansējums
būtu 9000 eiro apmērā.
*„Reemigrants” - persona, kas
atgriežas valstī, no kuras tā emigrējusi. Reemigrācijas koordinators
ir atbalsta persona, kura uzrunā
aizbraukušos Latvijas iedzīvotājus
un piedāvā atgriezties dzimtenē,
sagatavojot individuālu atgriešanās plānu.
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SIEVIŠĶĪGUMA, PAVASARA UN ZIEDU SVĒTKI INDRĀ

1910. gadā Otrajā starptautiskajā sieviešu
sociālistu konferencē Kopenhāgenā Klāra
Cetkina piedāvāja iedibināt Starptautisko
sieviešu solidaritātes dienu cīņā par ekonomisko, sociālo un politisko līdztiesību. Ideju kvēli atbalstīja 17 valstu pārstāves. Taču
tajā reizē neizvēlējās konkrētu datumu un
nākamos trīs gadus to atzīmēja dažādos laikos. 1914. gadā, sakrītot ar pirmo pavasara
sestdienu, Starptautisko sieviešu dienu atzīmēja astotajā martā, un kopš tā laika tā allaž
saistīta tieši ar šo datumu. Kopš tā laika jau
104 gadus svin Starptautisko sieviešu dienu.

Vēstures gaitā ir mainījušies svinēšanas
paradumi. Sievietes ir cīnījušās par sociālo
un ekonomisko līdztiesību. Mūsdienās zināmā mērā sievietes to „izbauda”, strādājot
astoņu stundu darba dienu ar „pagarināto
darba laiku” savās mājās, gatavojot, uzkopjot un rūpējoties par ģimeni.
Šodien 8. marts ir diena, kurā sievietes
vismazāk domā par dzimumu politisko un
ekonomisko līdztiesību. 8. marts ir kļuvis
par sievišķīguma, pavasara un ziedu svētkiem.
Šajā dienā Indras Kultūras namā sapulcējās sievietes, lai pabūtu kopā un nodarbotos

ar gluži sievišķīgām lietām.
Svarīgākā dienas aktivitāte bija skaistuma pārvērtības piecām Indras sievietēm,
kurām svētku dienā tika piedāvāts Krāslavas salonā - frizētavā „Konstance” mainīt
savu vizuālo tēlu. Ļoti rūpīgi tika apsvērts,
kurām daiļa dzimuma pārstāvēm piedāvāt ekskluzīvo iespēju sagaidīt pavasari ar
jaunu matu sakārtojumu. Jaunais tēls iedvesmos un vairos ticību saviem spēkiem.
Ilgu diskusiju ceļā tika izvēlētas: Jekaterina Petruseviča – aktīva, centīga, strādīga
trīs bērnu māmiņa, Nadežda Gardukeviča
– optimiste, kādreizēja vokālā ansambļa
„Rēvija” dalībniece, kuru ansamblis gaida
atpakaļ, Valentīna Bārtule – brīnišķīga māmiņa, kura audzināja un turpina audzināt
astoņus ļoti talantīgus bērnus, Valentīna
Babira – pozitīva un prasmīga rokdarbniece un saimniece, aktīva projektu un pasākumu dalībniece, Gaļina Konstantinoviča
– dzīvespriecīga audēja un senioru deju
kolektīva „Labvakar” dalībniece. Izvēlētās
drosminieces no rīta devās ceļa uz Krāslavas salonu - frizētavu.
Kamēr visi ar nepacietību gaidīja viņas atgriežamies, tika piedāvātas vairākas
meistarklases, kuras ir interesantas ikvienai sievietei. Indras Kultūras nama vadītāja
Anžela Kuzminska dalījās ar padomiem,
kā uzcept veselīgus skaistuma cepumus.
Cepuma sastāvdaļas – klijas, auzu pārslas,
rozīnes, rieksti, ūdens. Indras bibliotēkas

vadītāja Romualda Žuraka parādīja dažādus galda salvešu locīšanas veidus. Aktīvās
Indras Kultūras nama pašdarbnieces Ļubova Daņilova, Jekaterina Petruseviča un
Ināra Petruseviča iepazīstināja ar savu jauno hobiju – attēlu veidošanu no pērlītēm.
Varēja aplūkot gan gatavus pērlīšu darbus,
gan iepazīties ar to izgatavošanas tehnoloģiju. Jāpiemin, ka izstādē ar savu darbu
piedalījās Aleksejs Korovackis – vienas
no aktīvākajām Indras ģimenēm trešās paaudzes pārstāvis. Korovacku ģimene ir ne
tikai īsta zemnieku ģimene, kuri kopj zemi
un uztur lauku dzīves tradīcijas, bet arī aktīvi pašdarbnieki. Pašlaik visas Korovacku
paaudzes ir pārstāvētas Indras kolektīvos –
Aleksejs Korovackis apgūst deju programmu Indras Mākslas un mūzikas skolā, viņa
mamma Jūlija dejo jaunizveidotajā Indras
Kultūras nama mūsdienu deju grupā, vecmamma Reģīna un vectēvs Vladimirs ir
Indras senioru deju kolektīva „Labvakar”
dejotāji.
Pasākuma kulminācijā ar vētrainiem aplausiem tika sagaidītas skaistuma pārvērtību dalībnieces. Meistare – friziere izveidoja neatkārtojamus, individuālus tēlus, kuri
saskanēja gan ar ārējo veidolu, gan iekšējo
pasauli. Pasākuma dalībniecēm tika sniegti
padomi par pareizu matu un sejas ādas kopšanu. Galvenais skaistumkopšanas padoms
- mīlēt sevi, jo, tikai mīlot sevi, mēs varam
mīlēt un iepriecināt apkārtējos.
Jura Rogas foto

ziem, jo ir daudz lielāks efekts. Tas gan ir
lēni, šuju pēc krāsainas shēmas, pēc melnbaltas ir grūti panākt vēlamo rezultātu.”
Viens no mīļākajiem darbiem Venijai ir
„Skūpsts” – iztālēm uz to raugoties, izšuvums atgādina senu fotogrāﬁju. Darba ierāmēšanai iztērējusi 20 eiro - vairāk nekā
par diegiem un audumu. Ja vien tas ir iespējams, Venija savus izšuvumus ierāmē pati,
tomēr vairākumā gadījumu darbs jāved uz
Daugavpili un jāmaksā par pakalpojumu.
Tai paša laikā savus rokdarbus kundze ne-

pārdod, lai arī bijuši tādi piedāvājumi, vienīgi četrus ir uzdāvinājusi.
Pretēji Venijai, viņas novadniece Aldona
izrādījās mazrunīgāka. Tomēr klātesošie
uzzināja, ka Aldona agrāk nodarbojās ar
grozu pīšanu no klūgām, bet ar izšūšanu
tikai pēdējos piecus gadus. Šajā laika posmā viņa radījusi 12 gleznainus rokdarbus.
Aldona uzsver: „Jo vairāk tu izšuj, jo dziļāk
tevi tas ievelk!”
Juris Roga,
autora foto

DIEGU FANTĀZIJA

12. martā Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā atklāta divu novadnieču - Aldonas Rukmanes un
Venijas Kozlovskas - krustdūriena
tehnikā izšūto gleznu izstāde „Diegu fantāzija”.

Pasākumu ieskandināja vokālais ansamblis „Varavīksne” Tatjanas Vagales vadībā.
Klātesošos uzrunāja novada centrālās bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas, kura
akcentēja, ka izšūšanas tehnika, kas ir pazīstama jau no seniem laikiem, tagad palikusi īpaši moderna un ienāk jebkurā mājas
interjerā.
Šādā tehnikā darinātu gleznu izstāde novada bibliotēkā nav pirmā, bet šoreiz tika
uzaicinātas divas kundzes no Kalniešiem,
kurām vaļasprieks ir izšūšana. Gan Venijai,
gan Aldonai ir sava piemājas saimniecība,

bet katrs brīvais brīdis vienmēr tiek veltīts
ar rokdarbiem, kurus mēs visi apgūstam no
saviem vecākiem, savām mammām, vecmāmiņām un tām iespējām, kuras piedāvā
skola, lai pēc tam izmantotu savā dzīvē.
Šī izstāde bagāta dažādiem motīviem, te
ir gan ainavas, gan ziedi, gan simpātiski pārīši, gan zirgs, gan kaķītis, gan burinieks,
gan bāka, viss šeit ir. Darbu autores piekrita atstāt darbus bibliotēkā uz mēnesi. Pēc
apsveikumu saņemšanas plašāk par savu
daiļradi pastāstīja Venija, kura izšūšanai
krustdūrienā pievērsās pirms aptuveni septiņiem gadiem.
„Mana vīramāte arī šuva krustdūrienā,
lai gan agrāk nebija pieejami atbilstoši
materiāli,” turpina Venija. „Šuva lieliem
krustiņiem uz maisu materiāla. Vīramātes
izšuvums ar lielu zirgu karājās uz sienas kā
tepiķis. Uz to raugoties, man arī gribējās izšūt, bet uzreiz neizdevās. Tagad ar vienu aci
skatos televizoru, ar otru – izšuvumā. Divi
mani darbiņi šajā izstādē nav izšūti, bet veidoti ar kristāliņiem – tā ir jauna tehnika. Bet
jebkurā gadījumā vajag lielu pacietību. Kad
reiz esi pamēģinājusi, velk kā ar magnētu
- nāku mājās un jau zinu, ka tūlīt sēdīšos
izšūt. Mazbērniem šie izšuvumi arī ļoti patīk. Izmantoju mulinē diegus, agrāk izšuvu
ar lielākiem krustiņiem, bet tagad - ar ma-
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„VISS PAR TOMĀTIEM”

intervija

Straujiem soļiem tuvojas pavasaris, un laucinieki jau raugās, vai lāpstas un citi darbarīki ir kārtībā, domā par sēklām un citām ar ražas iegūšanu saistītiem jautājumiem.
Tālab 15. martā Robežnieku bibliotēkā notika pasākums „Viss par tomātiem”, kurā bioloģe Alla Mustermane dalījās savā ilggadīgajā tomātu audzēšanas pieredzē ar pagasta
ļaudīm un dažiem interesentiem no Krāslavas.
Pasākuma gaitā Alla klātesošajai publikai pastāstīja interesantus faktus par tomātu
vēsturi, šķirņu daudzveidību, ko jāņem vērā, lai izaudzētu bagātīgu tomātu ražu, kā arī
atbildēja uz interesentu jautājumiem. Savu stāstījumu viņa ilustrēja, izdalot apskatei
tomātu sēklu paciņas un plašu informatīvo materiālu par šo augu, kas publicēts specializētajos izdevumos un dažādos medijos.
Noslēgumā pasākuma dalībnieki varēja piedalīties jautājumu konkursā, kurā par katru pareizu atbildi varēja iegūt paciņu tomātu sēklu. Nav brīnums, ka visbagātāko sēklu
ražu savā īpašumā ieguva klausītāja, kura visu pasākuma laiku cītīgi konspektēja Allas
lekciju. Taču arī visiem pārējiem dalībniekiem tika vismaz pa vienai sēklu paciņai. Pēc
tam pasākuma rīkotāji visus aicināja turpināt apspriest tomātu audzēšanas tēmu neformālākā gaisotnē pie tējas tases ar smalkmaizītēm.

- Alla, lūdzu iepazīstiniet ar
sevi „Krāslavas Vēstis” lasītājus!
- Mans tēvs ir latvietis, māte nāk
no Baltkrievijas, bērnībā dzīvoju
Robežniekos, līdz vecāki pārbrauca uz Jelgavu. Dzīves ritumā vecāki atgriezās dzimtajā pusē, šodien
es dzīvoju kopā ar vecākiem Nauļānos. Man ir bioloģiskā izglītība
– esmu botāniķe. Tiesa, sākotnēji
plānoju studēt Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē, taču pēdējā
brīdī draudzene atteicās sastādīt
man kompāniju – Daugavpils viņai esot patālu. Es devos uz konsultācijām Latvijas Universitātes
Bioloģijas fakultātē, kur strādāja
vecs profesors vācietis - ļoti zinošs
un ļoti sirsnīgs cilvēks. Pateicoties
profesora aizrautībai ar bioloģiju,
es sev uzstādīju mērķi – stāšos
universitātē kaut piecas reizes, bet
iestāšos! Par studenti kļuvu ar pirmo piegājienu. Darba mūžs pagāja
Mežotnes selekcijas stacijā, kur
nodarbojos ar cukurbietēm. Mūsu
vadošais institūts atradās Kijevā,
turp bieži nācās braukt komandējumos. Latvijā bija izstrādātas ļoti
labas šķirnes, šajā jomā Mežotnes
selekcijas stacijā bija teicami panākumi, diemžēl šodien šis darbs
Biedrība „Sociālās attīstības
aģentūra „Pieci airi”” sadarbībā ar Krāslavas novada domi
īsteno aktivitātes ESF projekta
Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Garīgo veselību un veselīgu dzīvesveidu veicinošu proﬁlaktisko
pasākumu cikla gados veciem
cilvēkiem Krāslavā nosaukums „Senioru skola. Garīgā veselība
senioriem”.
Neformālās izglītības kurss,
„Senioru skola”, Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā kļūst
arvien populārāks, divarpus gadu
laikā skolas dalībnieku skaits ir
divkāršojies. Šobrīd to apmeklē
aptuveni 35 seniori, kuri interesējas par jaunām, mūsdienīgām
zināšanām un pēdējo gadu sasniegumiem dažādās zināšanu jomās.
Izvērtējot „Senioru skolas” darbu
iepriekšējos semestros, organizatori nonāca pie secinājuma, ka ir
nepieciešams ne tikai popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kas arī
regulāri nodarbībās tiek darīts,
bet vecākā gadagājuma cilvēki ir
arī tuvāk jāiepazīstina ar iespējamiem veselības traucējumiem, no

varētu sacīt neglābjami zaudēts.
- Kā pati pievērsāties tomātu
audzēšanai?
- Dzīvojot ar vecākiem lauku
apvidū, centos ar kaut ko nodarboties, bet dvēsele prasīja ko tuvāku
profesijai. Tomātiem esmu pievērsusies ļoti sen - faktiski kopš pabeidzu universitāti. Jelgavā mums
bija piemājas saimniecība, kur
vienmēr eksperimentēju, kaut ko
pārbaudīju. Nodarbojos ne tikai ar
tomātu audzēšanu, eksperimentēju arī ar citiem kultūraugiem. Šeit
man ir aptuveni 100 šķirnes, no
dažām laika gaitā atsakos, vietā
iegādājos kaut ko jaunu. Izgaršot
tomātu šķirnes nav pats galvenais.
Man vislielāko prieku sagādā izaudzēt bagātīgu ražu un mūsu apstākļos izmēģināt izaudzēt labu ražu
no kādas jaunas tomātu šķirnes.
Šodien tomāti ir visās varavīksnes
krāsās, gribas izmēģināt to un šo.
Ja vēl sanāk iegūt bagātīgu ražu,
tad prieks neaprakstāms.
- Pieņemsim, cilvēkam apnikuši lielveikala tomāti un viņš
pēkšņi iedomājas pats izaudzēt
šo augli savam pusdienu galdam.
Ar ko sākt?
- Ar teorijas apguvi. No praktis-

kās rīcības - vispirms jāuzrok un
atbilstoši tomātu audzēšanas prasībām jāsagatavo zeme. Tas ir būtiski. Panākumu svarīgs stūrakmens
ir kvalitatīvs stādāmais materiāls,
kas daudziem ir liels klupšanas akmens. Pērkot tirgū, nespeciālistam
grūti novērtēt, ko īsti viņam mēģina pārdot. Ja tirgū jautāsi konkrētu
šķirni, pārdevējs, protams, pateiks,
ka viņam tā ir un kā rāda pat manu
paziņu pieredze, rezultātā izaugs
pavisam kas cits. Tomātu sēklas
ieteiktu pirkt tikai pie zināma pārdevēja, par kura reputāciju jums
šaubu nav. Nepazīstamam pārdevējam es jautāju nevis konkrētu
šķirni, bet to, kādas šķirnes viņš
tirgo. Sākot nodarboties ar tomātu
audzēšanu bez jebkādas pieredzes,
cilvēkam noteikti vajag izlemt, kā
īsti gribas tos audzēt – zem klajas
debess vai siltumnīcā? Mūsu klimatiskajos apstākļos es ieteiktu izvēlēties tieši siltumnīcu šķirnes, lai
sāktu uzkrāt pieredzi. Tālāk sākas
rutīna – tomāti prasa milzums darba. Katru nedēļu jāapgriež bojātās
lapiņas, jāveic slimību proﬁlakse,
jāpiebaro utt.
- Pirmā raža novākta, kā saprast, ka viss izdevies?
- Ar savu pieredzi varu tikai uzmest skatienu tomāta krūmam un

pateikt - izdevās raža vai
nē. Sevi neuzskatu par
profesionāli, jo neesmu
agronome un visas detaļas
nevaru komentēt, bet cilvēkam, kurš vispār ir tikai
šī ceļa sākumā, ir jāvadās
pēc instrukcijas uz iepakojuma. Ja iegūtā raža ir tuva
tam, kas rakstīts uz iepakojuma, viņš var priecāties
un turpināt pilnveidoties.
Uzskatu, tomātus var izaudzēt jebkurš cilvēks,
kuram piemīt liela darba
mīlestība.
- Kur jūs liekat to ražu, ko iegūstat no savām neskaitāmajām
tomātu šķirnēm?
- Tomātus izaudzēju ļoti daudz,
bet neko nepārdodu, jo man ir
māsa Jelgavā, daudz labu paziņu,
ar kuriem padalos. Es tikpat kā
neaudzēju hibrīdus (krusto divas
šķirnes un iegūst hibrīdšķirni).
Hibrīdi tikai pirmajā gadā dod lielu ražu, pēc tam ražība samazinās.
Sēklas var paņemt tikai pirmajā
gadā. Es pamatā iegādājos šķirnes
sēklas, no tādiem tomātiem var iegūt sēklas ilgus gadus.
- Šodienas jūsu lekcijā gribējās
dzirdēt kādus noslēpumus tomātu
audzēšanā…

GARĪGĀ VESELĪBA SENIORIEM

kuriem neviens cilvēks nav pasargāts. Tāpēc tika nolemts sniegt
izvērstu informāciju par dažāda
veida psihiskām saslimšanām, to
cēloņiem, pazīmēm un izpausmēm, kā arī par to ārstēšanas veidiem, proﬁlaksi un mūsdienīgu
diagnostiku.
Proﬁlaktisko pasākumu cikla
ievadlekcijā tika apskatīti jautājumi, kas ir saistīti ar emociju atpazīšanu, to kontroles un regulācijas mehānismiem vecumdienās.
Turpmākajās lekcijās senioriem
tika stāstīts par stresu, depresiju,
bipolāriem afektīviem traucējumiem, demenci un miega traucējumiem. Lai šis sešu lekciju bloks
kļūtu par vispusīgu un izvērstu
noderīgas informācijas kopumu
par dažāda veida psihiskiem traucējumiem, bija jāveic apjomīgs
sagatavošanas darbs. Lekcijas
sagatavoja un novadīja viens no
„Senioru skolas” dibinātājiem psihologs un psihoterapeits Raimonds Lazda. Papildus lekcijas
gaitā senioriem tika parādīti un
kopīgi veikti dažādi proﬁlaktiski
vingrinājumi psihiskā līdzsvara

nostiprināšanai un prāta spēju uzlabošanai, ko katrs seniors var individuāli izpildīt arī ikdienā.
„Senioru skola” aktīvi piesaista
arī vieslektorus no citām Latvijas
pilsētām. Pagājušā gada decembrī par emocijām un to nozīmi
katra cilvēka dzīvē lekciju novadīja Tatjana Uzole, Daugavpils
Universitātes pasniedzēja ar doktora grādu psiholoģijā. 13. martā
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas telpās varēja paklausīties

lielisko lektori ar lielo pieredzi
Tatjanu Uzoli, kas lasīja lekciju
„Prasme vadīt stresu un emocijas.” Ļoti piesātināta solās būt aprīļa pirmā sestdiena, jo no Rīgas
atbrauks divi ārsti – Arturs Šulcs
un Ludmila Stavro-Freiberga, lai
dalītos savā pieredzē un zināšanās
ar Krāslavas senioriem. Garīgā
veselība cieši saistīta ar pietiekamu ﬁzisko aktivitāšu līmeni. Lai
popularizētu senioriem pieejamu
sporta veidu – nūjošanu, martā

- Nez vai šodien ir kaut kādi noslēpumi, domāju tādu nav, bet ir
kļūdas, ko pieļauj cilvēki bez pieredzes tomātu audzēšanā. Tomātiem ļoti nepatīk, ka siltumnīca tiek
blīvi noslēgta. Jārīkojas pretēji, jo
tomāti mīl caurvēju un jo vairāk
caurvēja, jo labāk. Īsti profesionāļi
katru rītu siltumnīcā sapurina katru
augu, lai notrauktu rīta rasu un tas
arī ir nepieciešams labākai apputeksnēšanai. Vēl ļoti svarīgi veikt
slimību proﬁlaksi, jo mūsu apstākļos tikai dēļ laikus nepamanītas
puves saimniekiem momentāni
gājušas bojā visas siltumnīcas. Var
sacīt, ka tomāts ir ļoti maigs augs,
un augšanas procesā pēc tā jāseko
kā pēc maza bērna.
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga, autora foto
un aprīlī notiks sešas nodarbības
sertiﬁcēta instruktora Aleksandra
Lahtionova vadībā. Sekojiet projekta norišu aktivitātēm sludinājumos sociālajā tīklā „facebook”
- Senioru skola, kā arī aﬁšās uz
pilsētas sludinājumu dēļiem.
Garīgo veselību un veselīgu
dzīvesveidu veicinošu proﬁlaktisko pasākumu cikls gados veciem
cilvēkiem Krāslavā „Senioru skola. Garīga veselība senioriem” - tā
ir iespēja papildināt savas zināšanas un nostiprināt veselību. Kopš
aktivitātes īstenošanas sākuma
notika jau 7 nodarbības, katrā no
tām vidējais apmeklētāju skaits
25-35 cilvēki.
Biedrība „Sociālās attīstības
aģentūra „Pieci airi”” pateicas
Krāslavas novada domei par sadarbību.
Tatjana Azamatova
Krāslavas novada domes īstenotais projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/097
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā”, projekta
radošais nosaukums - „Esi vesels
Krāslavas novadā!”.
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JAUNĀ FOTOIZSTĀDĒ –
KRĀSLAVIEŠU PORTRETI

Sagaidot pavasari, Krāslavas 95 gadu jubileju un Latvijas gadsimtu, fotoklubs „Zibsnis” radījis spilgtu 18 portretu
izstādi – tie ir mūsu īpašie, strādīgie cilvēki, kas ir Krāslavas rota un dvēsele.
Izstāde „SirdsKrāslavieši” ir atklāta Krāslavas Kultūras
nama foajē. Šis fotoprojekts ir īstenots sadarbībā ar Krāslavas Kultūras namu izstāžu cikla „Radošie krāslavieši” ietvaros.
Kā zelta pavediens cauri katram portretam vijas un visus
darbus apvieno loga motīvs.
Fotokluba „Zibsnis” dalībnieki savu izvēli izskaidro
šādi: „Logi ar senlaiku aplodām atšķir Krāslavu no citām
Latvijas pilsētām, tas ir sava veida pilsētas zīmols. Mēs nolēmām izmantot šo īpatnību savā izstādē un caur šādu logu
ieskatīties krāslaviešu dvēselēs.”
Izstādes atklāšanā ar saviem iespaidiem dalījās vairāki
modeļi. „Autoskolas Nr.1” pasniedzēja Ērika Romule: „Tas

Veicināt horeogrāfu jaunrades darbu un papildināt bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu repertuāru ar augstvērtīgiem horeogrāfijas priekšnesumiem ir viens no mērķiem,
rīkojot un piedaloties Mūsdienu deju radošajā
konkursā. Konkursa 1.kārta 12. martā notika
Krāslavas KN. Žūrijas vērtējumam tika piedāvāti 3 priekšnesumi-divu horeogrāfu Lidijas
Trušeles un Martas Krilovas trīs horeogrāfijas.
Tās izdejoja Indras Mākslas un mūzikas skolas
horeogrāfijas klases audzēkņu deju grupas.
bija fantastisks darbs, pēc fotosesijas pat negribējās aiziet,
gribējās vēlreiz iejusties šajā brīnumainajā atmosfērā un
izbaudīt fotografēšanās procesu. Pozēt gan bija grūti, taču
ļoti interesanti!”
Modeļu vidū bija arī tie, kas parasti paši skatās uz pasauli un citiem cilvēkiem caur savu fotoobjektīvu – fotogrāﬁ
Aleksejs Gončarovs un Anatols Kauškalis.
Kā uzsvēra Anatols, lai sagatavotu šādu izstādi, ir nepieciešama neiedomājama uzņēmība un grandiozas darbaspējas.
Darbu autori – fotokluba dalībnieki – ir ļoti pateicīgi
saviem modeļiem, jo dažas fotosesijas turpinājās stundām
ilgi un prasīja lielu pacietību un drosmi.
Izstādē apskatāmi dažādi portreti - gan visiem labi pazīstamie, gan pagaidām ne visai zināmie krāslavieši. Kā
pastāstīja viena no modeļiem, Ērika Romule, fotoprojektā
„SirdsKrāslavieši” ir iesaistīta tikai neliela daļa iedzīvotāju, ko var saukt par Krāslavas dvēseli. Mūsu pilsētā ir vēl
daudz strādīgu cilvēku, ar kuriem var lepoties.
Elvīra Škutāne,
autores foto

VOKĀLAIS ANSAMBLIS ,,KRĀSLAVIŅA’’
SAŅĒMA I PAKĀPES DIPLOMU

7.martā Preiļu Mūzikas un
mākslas skolā notika Latgales novada vokālās mūzikas konkurss ,,Balsis 2018”,
kurā piedalījās Krāslavas
Mūzikas skolas meiteņu vokālais ansamblis ,,Krāslaviņa”. Dziedātājas saņēma I
pakāpes (42,8 punkti) diplomu. Ansambļa vadītāja
- Olga Grecka, koncertmeistare - Alla Kuzmiča.

TRIO
,,NON STOP”
TIKA IZVIRZĪTS
UZ
FINĀLKONKURSU

23. februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas kolektīvi piedalījās
Latvijas izglītības iestāžu vokāli
instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu
festivālā – konkursā ,,No baroka
līdz rokam”, kurš notika Rēzeknes
6. vidusskolā.
6.kl. ansamblis ,,Tip Top” saņēma 2. pakāpes diplomu (34.58
p.), savukārt 11.kl. trio ,,NON
STOP” saņēma 1. pakāpes diplomu (43.06 p.) un tika izvirzīts uz
finālkonkursu Rīgā, kurš notiks 24.
martā.

LAIKMETĪGĀS DEJAS
PRIEKŠNESUMUS
RADA UN ATTĪSTA INDRĀ

Laikmetīgā deja-contemporary dance – tas ir mūsdienu
deju priekšnesums, kas balstīts uz modernās dejas (moderndance) tehniku, kustību teātri, pantomīmu, kontakta
deju.
Horeogrāﬁjas nodaļas 5.kl. dejotāji par priekšnesumu
„Take me to Church” (horeogrāfe Lidija Trušele) saņēma
3.pakāpes diplomu un par priekšnesumu „Implentācijas
ceļš” (horeogrāfe Marta Krilova) saņēma 2.pakāpes diplomu. I pakāpes diplomu saņēma horeogrāﬁjas nodaļas 3.kl.
dejotāji par priekšnesumu „Doma lidojumā” (horeogrāfe
Marta Krilova).
Žūrija, kuras sastāvā bija Valda Timule, horeogrāfe,
Krāslavas BJC un Krāslavas KN deju kolektīvu vadītāja,
Rita Vekšina, Krāslavas BJC direktore, un Aleksandrs Boginičs, LSDF Starptautiskās klases tiesnesis un treneris,
vērtēja dejas kompozīciju–horeogrāﬁskās idejas oriģinalitāti, dejas ideju, kompozīcijas tēlu horeogrāﬁju, kompozīcijas nosaukumu – tā attaisnojumu, kompozīcijas attīstības
dinamiku, muzikalitāti, kustību atbilstību mūzikai, zīmējumu maiņu, telpas izmantošanu, kustību efektu, lakonismu,
pārsteiguma efektu, dejas tehnisko izpildījumu – kustību
tehnikas precizitāti, ritma izjūtu, māksliniecisko sniegumu
kopumā, kāju darbību, pozīcijas, spēku, atdevi, ekspresiju,
stila izjūtu, sinhronitāti, dejotāju (konkrētā stila) izpildījuma tehniku, tehniku dažādību, kā arī „imidžu”- vizuālo
efektu, tērpus, tērpa atbilstību vecumam, frizūras, „make
up”, uznācienu, nobeigumu un kontaktu ar publiku, kustību ētiskumu un atbilstību vecuma grupai, kolektīva kopiespaidu (emocionalitāti, kolektīva kopizjūtu, atraktivitāti,
pievilcīgumu, pārliecību), fonogrammas kvalitāti, t.sk.,
repertuāra atbilstību vecuma īpatnībām, ētikas normām.
Pēc žūrijas ieteikuma visas trīs horeogrāﬁjas tika izvirzītas uz konkursa 2. kārtu, kas vēsturiskajā novadā Latgalē
notiks šī gada 20. aprīlī Daugavpilī.
Mēs, organizatori, priecājamies par indriešu, laikmetīgās dejas dejotāju, darbošanos, izaugsmi un attīstību. Savukārt paši dejotāji un to skolotājas Lidija un Marta pateicas Indras Mākslas un mūzikas skolas direktorei, pagasta
pārvaldei par neiztrūkstošu atbalstu viņu radošajai darbībai
- tērpi, transports mēģinājumiem un konkursam Krāslavā,
vecāku klātbūtne koncertos un konkursos, iespēja braukt
uz kaimiņu novadiem un piedalīties Mūsdienu deju festivālos. Tas ir ļoti nozīmīgs atbalsts jauniešu pašizpausmēm.
Tā tiek iemīta droša un radoša taciņa uz nākamajiem Skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe
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Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs
„Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Februāra pēdējā dienā Krāslavas BJC
sadarbībā ar izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no pašvaldības, sabiedriskajiem medijiem un nevalstiskajām organizācijām, rīkoja Labo darbu festivālu
KRĀSLAVAS NOVADĀ. Dienas garumā
pilsētas izglītības iestāžu bērni un jaunieši stāstīja un rādīja savus labos darbus, ko
darījuši jau vairākus gadus, šogad vai arī
ieplānojuši kopā ar saviem skolotājiem konsultantiem jau tuvākajā nākotnē.
Šī festivāla galvenais mērķis: veicināt
audzēkņu piederību savai skolai, vietējai
kopienai un valstij, tādējādi veicinot viņu
pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma
stiprināšanā.
Rīta pusē ideju tirdziņā tika piedāvātas
dažādu jomu LABO DARBU prezentācijas. Dalībnieki stāstīja par pateicības
darbnīcu, kurā veidoja piespraudes novada sociālajiem darbiniekiem, par praktiski izmantojamu izstrādājumu šūšanu un
nodošanu „Caritas“ rīcībā, vasaras brīvā
laika nodarbībām jaunāko klašu skolēniem, par sadarbību ar Krāslavas veco
ļaužu pansionātu „Priedes”, par Krāslavas novadā slēgto skolu likteni, par iespējamo palīdzību dzīvnieku patversmes
iemītniekiem, par dažādām mākslinieciskās pašdarbības iniciatīvām skolā, par
pētījumiem un pašu rokām darinātām dāvanām - Latvijas simtgadei.
Labo darbu prezentācijās dzirdēto un
redzēto vērtēja, uzdeva jautājumus par
paveikto un iecerēto, par darbu lietderību
un nozīmīgumu, ieguvumu no veiktā labā
darba sev un citiem, labo darbu kā tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumu izglītības
iestādē, par skolēnu/audzēkņu ieguldījumu un iniciatīvu darba veikšanā ekspertu
komisija, kuras sastāvā bija: Iveta Leikuma - laikraksta „Ezerzeme” korespondente, biedrības „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” Krāslavas jauniešu kluba
jaunatnes darbiniece, Raimonds Lazda
- biedrības „Sociālās attīstības aģentūra
„Pieci airi”” valdes priekšsēdētājs, psihologs, Tatjana Azamatova - biedrības
„Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi””
valdes locekle, socioloģe, Viktors Moisejs - Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks, Inga Kavinska - Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību
speciāliste, „Latvijai 100” koordinatore,
Julianna Moisejenkova - Krāslavas novada Izglītības pārvaldes jaunatnes lietu
speciāliste.
Pēc prezentācijām dalībnieki sadalījās
radošās grupās, kur pašu rokām sašuva
DAUDZFUNKCIONĀLU PRIEKŠMETU Krāslavas BJC pulciņu skolotājas
Ainas Gubas vadībā, ko noslēgumā pasniedza ekspertiem, savukārt sk. Larisas
Kizjalo darbnīcā „PRIEKŠMETU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA” tapa putnu
barotavas, kas nu jau otro nedēļu priecē
Raiņa ielas 25 pieguļošo mazdārziņu un

māju pagalma zīlītes.
Diskusiju grupu „LĪDZDALĪBA UN
ATBILDĪBA” vadīja Līderu skolas vadītāja, BJC direktore Rita Vekšina un
„Gada brīvprātīgais-2017” titula īpašniece, Krāslavas VĢ 10.kl. skolniece Aļona Pavlovska. Par to, ka LATVIJĀ IR
VĒRTS DZĪVOT UN DARĪT LABUS
DARBUS, diskutēja un atziņas pārējiem
izstāstīja tie, kas darbojās kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāju
Irēna Gončarovu. Viņa ir viena no tām
novada skolotājām, kas kopš 2017. gada
pavasara aktīvi iesaistās skolotāju tālākizglītotāju kursos „Skolēnu pilsoniskās
līdzdalības sekmēšana audzināšanas pro-

Krāslavas pamatskolas bērnu pašiniciatīvas klubs „Spicais”, vad. Velta Daņiļeviča, par sadarbību ar Krāslavas veco ļaužu
pansionātu „Priedes” ieguva nomināciju
„PAAUDŽU SADARBĪBA”. Krāslavas
Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtārpiņi”(5.-12.
kl.), stāstot par paveikto Krāslavas novada likvidēto skolu likteņu izpētē pulciņa
sk. Viktorijas Urbanovičas vadībā, saņēma nomināciju „NOVADA IZGLĪTĪBAS
VĒSTURE”. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pamatskolas un vidusskolas
audzēkņu grupa kopā ar skolotājām Liliju
Jasinsku un Irēnu Gončarovu, darbojoties
jomās, kas saistītas ar novada pansionā-

cesā”.
Labo darbu festivāla Krāslavas novadā noslēgumā notika LABO DARBU
veicēju godināšana un ekspertu uzrunas.
Ekspertu komisija iesniegtajiem darbiem
pēc to satura, formas, mērķauditorijas, iesaistītajiem sadarbības partneriem, apjoma un citiem kritērijiem piešķīra vairākas
nominācijas. Krāslavas pamatskolas 5.a
kl. un audzinātājas Jeļenas Japiņas veikums „Labo darbu pateicības darbnīca”
ieguva nomināciju „SKOLAS UN PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA”. Krāslavas
Bērnu un jauniešu centra šūšanas un modelēšanas pulciņš „Meistarstiķis” ar darbu „Praktisku izstrādājumu darināšana”
pulciņa skolotājas Ainas Gubas vadībā
- nomināciju „CILVĒKS CILVĒKAM”.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1.-4.
kl. un vidusskolēnu grupa, kuri darbojas
Vasaras lauciņa aktivitāšu nodrošināšanā
mazākajiem sk. Dainas Strupišas vadībā
- nomināciju „INOVATĪVS PROJEKTS”.

ta iedzīvotājiem un palīdzību dzīvnieku
patversmes iemītniekiem, ieguva nomināciju „MEKLĒJUMOS”. Krāslavas
pamatskolas 1.a, 5.a, 6.b un 6.c kl. skolēnu grupa kopā ar skolotājām Valentīnu
Geku, Jeļenu Japiņu, Lolitu Dzalbi veidoja dāvanu Latvijai - 100 medaļas Latvijas
simtgadei, par šo iniciatīvu no ekspertiem
saņemot nomināciju „VIDES PILNVEIDE”. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
5.-8. un 9.-12.kl. grupa kopā ar konsultanti Anželu Semjonovu, darbojoties
mākslinieciskās pašdarbības jomā un rīkojot šovu „Atkārto!”, saņēma nomināciju „RADOŠĀ IDEJA”. Krāslavas pamatskolas 6.a, 6.b un 8.b kl. skolēnu grupa
kopā ar skolotāju Viju Rabkeviču par dāvanu maisiņu šūšanu Latvijas simtgades
ietvaros ieguva nomināciju „TRADĪCIJU
SAGLABĀŠANA UN KOPŠANA”.
LABO DARBU veicēju grupas
saņēma ne tikai diplomu kādā nominācijā, bet arī veicināšanas balvas no novada

KRĀSLAVIEŠI STARP UZVARĒTĀJIEM!

Ir noslēdzies XVII Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras 2018”. Konkursam tika iesūtīti
4653 darbi no 661 izglītības institūcijām no 29 valstīm Horvātijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Bulgārijas, Grieķijas,
Gruzijas, Igaunijas, Indijas, Indonēzijas, Kazahstānas,
Krievijas, Ķīnas, Lietuvas, Moldovas, Norvēģijas, Polijas,
Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Singapūras, Slovākijas,
Slovēnijas, Somijas, Spānijas, Taizemes, Turcijas, Ukrainas, Vācijas un Latvijas. No ārzemēm konkursam iesnie-

dza 1182 darbus, no Latvijas - 2300 darbi.
Konkursa darbu izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana notika 2018. gada 9. martā Līvu akvaparkā, Jūrmalā.
Žūrija kopumā piešķīra 4 „Lielās balvas”, 21 zelta medaļu,
31 sudraba medaļu, 41 bronzas medaļu un 218 pateicības.
Starp tiem ir arī Krāslavas Bērnu un jauniešu centra audzēkņi. SAMANTA GAILIŠA - sudraba medaļa par darbu „Tilta evolūcija”, ANNA GUBA – bronzas medaļa par
darbu „Valka-Valga”, LĀSMA KONOŠONOKA - bronzas

domes, ikviens festivāla dalībnieks arī organizatoru sarūpētu ikdienā derīgu mantu - pildspalvu ar uzrakstu „ES DARU
LABU LATVIJU”. Tas kļuvis par moto
visiem darbiem, ko šogad un turpmākos
gadus līdz pat 2020. gadam iniciēs, veiks
un atbalstīs Krāslavas Bērnu un jauniešu
centrs kopā ar saviem partneriem Latvijas
valsts simtgadei veltīto pasākumu cikla
izglītības iestādēs „Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.
Neskatoties uz īsti ziemīgiem laika apstākļiem, festivāla noslēguma aktivitāte
notika ārā, kur kopā ar trim brašiem ģimnāzistiem - 11.c.klases puišiem - kastaņos
tika iekārtas darbnīcā tapušās putnu barotavas - kārtējais labais darbs, kas noderēs
arī nākamajā ziemā.

Visi labie darbi ir nozīmīgi un
nepieciešami pašu skolēnu, vecāku, dažādu paaudžu un profesiju saliedētībai, kā
arī vietējās sabiedrības labklājībai. Bērniem un jauniešiem tā ir iespēja saprast,
kas ir pilsoniskā līdzdalībā, ka veikt labos
darbus - tas ir izkopjams paradums, kas
kļūst par vienu no personības attīstības
nozīmīgiem faktoriem.
Paldies par pastāstītajiem labajiem
darbiem. Tie tika, tiek un tiks veikti visdažādākajās jomās, to apliecina skolēnu
skaits, kas jau šobrīd tos veic, tie ir ne
tikai desmiti, kas piedalījās festivālā, bet
simti, kas darīja un darīs savām interesēm, spējām un vajadzībām atbilstošu, kā
arī jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai, novada un mūsu Latvijas izaugsmei.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe,
festivāla organizatore

medaļa par darbu „Soļojam uz rudeni”. Pateicības saņēma
Bernadetta Podjava, Kristīne Daļecka, Raita Škutāne (pulciņu skolotāja Žanna Garbrēdere). Apsveicam!
Pēc apbalvošanas audzēkņi atpūtās Līvu akvaparkā. Paldies novada domei par transportu, gan nogādājot darbus
konkursam, gan aizvedot dalībniekus uz noslēguma ceremoniju.
Rita Vekšina,
Krāslavas BJC direktore
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LASĪŠANAS VĒSTNESIS 2017
LATGALES REĢIONĀ - OLGA PODJAVA!

10. martā Lielajos lasīšanas svētkos Rīgā
par Lasīšanas vēstnesi - 2017 Latgales reģionā tika nominēta Olga Podjava. Par
iniciatīvu un ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2017” Olga saņēma pateicību un īpašu jaunāko grāmatu dāvinājumu,
ko sarūpēja Latvijas izdevniecības.

Olga ar savu mīlestību pret grāmatu un lasīšanu
ir spējusi aizraut un iesaistīt lasīšanā visus ģimenes
locekļus - vīru un astoņus talantīgus bērnus. Viņa sacīja: „Ģimenē mēs abi ar vīru lasām un cenšamies
lasīšanas atklāsmes prieku nodot bērniem, lai attīstītos viņu fantāzija, paplašinātos pasaules uzskats. Mācām, ka no lasīšanas būs atkarīgs bērna dzīvesveids
un arī labklājība kopumā. Es vienmēr atrodu laiku,
lai izlasītu kaut dažas lappuses dienā, ja kaut kur
braucu vai gaidu, grāmata vienmēr ir man līdzās.”
Par vislielāko brīnumu Olga uzskata mirkļus, kad
bērns, liekot burtiņu pie burtiņa, zilbīti pie zilbītes,
sāk lasīt pats, lai vēlāk gremdētos plašajā grāmatu
pasaulē.
Pēc dāvanas uz Latvijas Nacionālo bibliotēku

Sveicu Jūs gaidāmajos Lieldienu svētkos!
Lai Jūsu sirdīs vienmēr ir gaisma, Jūsu mājās - omulība un labklājība, lai Jūsu tuviniekiem ir laba veselība un
sirdsprieks, lai Jūsu svētku galdus rotā gaisīgi un smaržīgi
Lieldienu pīrāgi!

CIENĪJAMIE KRĀSLAVIEŠI!

Olga devās ar savu atbalsta grupu - četrām meitām
Juliānu, Bernadettu, Terēzu un Faustīnu. Meitas no
sirds priecājās par māmiņas sasniegumu.

12. martā Riebiņu vidusskolā notika 8.
starpnovadu pedagoģiskās pieredzes konference „Mūsdienīga mācību vide – patstāvību un radošumu veicinošs izglītošanās process”, kurā piedalījās pedagogi no
Riebiņu, Ludzas, Viļānu, Dagdas un Krāslavas novada. Konferencē pulcējās 85 pedagogi no 10 skolām.

ba formu pieredzes piemēri ārpusstundu aktivitātēs”
un Velta Daņiļeviča ar tēmu „Ieskats pusaudžu brīvā
laika alternatīvo formu organizēšanas pamatprincipos un plānošanas metodēs”.
Paldies par konferences organizēšanu Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai un pedagoģiskajam kolektīvam!
Paldies Riebiņu vidusskolas skolotāju vokālajam
ansamblim par skanīgajām dziesmām!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas skolotāja

KRĀSLAVAS UN ROBEŽNIEKU PAMATSKOLĀ
KONSULTĒS VECĀKUS
PAR ATBILDĪGU TEHNOLOĢIJU LIETOŠANU

24 skolu psihologi un sociālie pedagogi no visas
Latvijas februāra nogalē absolvēja „Amigo” iniciatīvas laimīgām ģimenēm un psihologa Edmunda Vanaga kopīgi izstrādāto mācību programmu par šodien
ģimenēm tik aktuālo tēmu – kā veidot atbildīgus mobilo tehnoloģiju lietošanas paradumus un kā par šiem
jautājumiem runāt ar bērniem un viņu vecākiem.
Līdz ar otro mācību izlaidumu kopskaitā pussimts
Latvijas skolu psihologu un sociālo pedagogu kļuvuši par programmas „Kā būt par vecāku 21. gs. vēstnešiem?”. Turpmāk speciālisti dalīsies ar zināšanām
savā novadā un ārpus tā.
„Amigo” iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu
tīkls pārstāv arī Krāslavas pamatskolā un Robežnieku pamatskolā.
Kā izaudzināt laimīgu bērnu digitālajā laikmetā –
tas ir gadsimta izaicinājums vecākiem un nebūt ne
viegls, bet atbildīgs uzdevums arī pedagogiem. Turpmāk Latvijā 65 mācību iestādēs būs pieejamas „Amigo” iniciatīvas laimīgām ģimenēm vēstnešu organizētās individuālās konsultācijas un lekcijas skolēnu

Mīļie Krāslavas novada iedzīvotāji!

Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

KRĀSLAVAS SKOLOTĀJI
DALĪJĀS PIEREDZĒ

Konferences kopīgajā daļā Riebiņu vidusskolas
Rozā zālē klātesošos sveica Riebiņu novada Izglītības
darba koordinatore Evelīna Visocka, kas prezentēja
klātesošajiem nesen izdoto dzejoļu krājumu „Kvadrātsakne”, kura tapšanā viņa piedalījās.
Dienas pirmajā pusē ritēja darbs četrās sekcijās, bet
pēcpusdienā viesiem tika piedāvātas piecas meistarklases dažādu jomu mācību priekšmetos.
1. sekcija. Pirmsskolas un sākumskolas pedagoģija.
2. sekcija. Psiholoģija un spec. pedagoģija, cittautu
valodniecība, latviešu literatūras zinātne un vēsture,
latviešu valodniecība.
3. sekcija. Dabaszinātnes, matemātika.
4. sekcija. Mākslas, karjeras izglītība.
No Krāslavas pamatskolas konferencē piedalījās
Jeļena Japiņa ar tēmu „Pilsoniskās audzināšanas dar-

Priecīgas lieldienas!

vecākiem, kas palīdzēs risināt jautājumus par mobilo
tehnoloģiju lietošanu ģimenēs.
Programmas vēstneši konsultēs par šādiem vecākiem un pedagogiem tik svarīgiem jautājumiem:
bērnu audzināšana digitālajā laikmetā,
kā iemācīt bērniem tehnoloģijas lietot atbildīgi,
kā izveidot tehnoloģiju lietošanas noteikumus, kas
darbojas,
kāds ir kvalitatīvs, drošs, bērniem domāts saturs
internetā,
biežāk sastopamās psihoemocionālās grūtības bērniem sākumskolas vecumā.
Mācību programma izstrādāta 2016. gadā, un ir
vecāku un profesionāļu augstu novērtēta - tā saņēmusi gan Skolu psihologu asociācijas, gan Sociālo
pedagogu federācijas sertiﬁkātu. Vēstnešu lekcijas
paredzētas ģimenēm un skolotājiem, lai iedrošinātu
veidot noturīgus un veselīgus paradumus digitālo ierīču izmantošanā.
Nadīna Erdmane,
„Amigo” komunikācijas konsultante

Sirsnīgi sveicu Jūs gaidāmajos Kristus Augšāmcelšanās svētkos, uzrunājot ar šiem svētajiem vārdiem: „Kristus ir augšāmcēlies!”
Šajās dienās mēs atceramies ne tikai vēsturisko notikumu, kas norisinājās Palestīnā pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu. Mēs atceramies par mīlestības, žēlsirdības un upurēšanās varoņdarbu.
Tas, ka mēs svinam Kristus augšāmcelšanās svētkus pavasarī, laikā,
kad visa daba, visa pasaule augšāmceļas pēc ziemas miega, manuprāt, ir
ļoti simboliski. Tieši pavasarī ir īstais laiks vēlreiz atcerēties par galveno augšāmcelšanos cilvēces vēsturē - Dieva Dēla Jēzus Kristus uzvaru
pār nāvi. Pateicoties tam, cilvēkiem tika atvērtas durvis uz atpestīšanu.
Cilvēki ieguva iespēju salīgt mieru ar Radītāju un atjaunot ar viņu
attiecības, kas bija sabojātas pēc grēkā krišanas. Dievs ir atvēris cilvēkiem savus apskāvienus: „Nāciet šurp pie Manis visi, kas esat bēdīgi un
grūtsirdīgi, Es jūs gribu atvieglināt.” Dievs sniedz mierinājumu, nodrošina sirdsmieru, kas nav atkarīgs no krīzes apstākļiem vai laikapstākļiem. Lieldienas ir svētki, kas cildina dzīves uzvaru pār nāvi, kad pēc
ilga gavēņa mūsu dvēsele atkal ir tīra un atjaunota.
Kristus ir augšāmcēlies, lai arī mūsu ķermenis varētu augšāmcelties.
Kāpurs mirst, pārvēršoties par kūniņu, bet pēc kāda laika pamet savu
kapa vietu ar spīdošiem, spilgtiem spārniem, spēcīgs un skaists. Nomiris kāpurs, taču ir augšāmcēlies brīnišķīgs tauriņš, kas lido virs zemes.
Daži saka - dzimis rāpot, lidot nevar, taču tas neatbilst patiesībai. Jo
kāpurs ir dzimis, lai rāpotu, bet ir augšāmcēlies, lai lidotu. Tas ir mūsu
nākamās augšāmcelšanās simbols. Mēs visi „rāpojam” pa zemi, meklējam sev iztiku un reizēm pat esam gatavi līst uz vēdera. Taču cilvēks ir
paredzēts nevis rāpošanai pa zemi, bet gan lidojumam debesīs.
Pienāks tas brīdis, kad, pateicoties Kristus spēkam, visi būs augšāmcēlušies, un mūsu ķermeņi atjaunosies. Tās ir nākotnes pasaules Lieldienas, pāreja no iznīcības uz nemirstību.
No visas sirds novēlu Jums iegūt un saglabāt savā sirdī šo brīnišķo
Dieva pasauli. Lai Kungs svētī Jūs un Jūsu tuviniekus! Vēlu Jums pavadīt Lieldienu svētkus mierīgi un priecīgi. Lai Dievs Jūs sargā!
Ar cieņu un lūgšanu par Jums priesteris Janušs Bulašs

31. martā, Svētajā Sestdienā, plkst.18.00 – Sv.Mise Priedaines Romas katoļu baznīcā (uguns, ūdens un produktu svētīšana).

Lieldienu dievkalpojumu kārtība
Krāslavas Romas katoļu draudzē
un Piedrujas Romas katoļu draudzē

29. marts – LIELĀ CETURTDIENA
(Kunga pēdējo vakariņu piemiņas diena)
18.00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
30. marts – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS DIENA)
15.00 – Lielās piektdienas dievkalpojums (poļu valodā)
18.00 – Krustaceļš Krāslavas pilsētas ielās (pulcēšanās pie kultūras nama)
Nakts adorācija (poļu valodā)
31. marts – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA)
18.00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu valodā)
Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi sveces)
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdienu svētīšana
Nakts adorācija (latviešu valodā)
1. aprīlis – SVĒTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI)
7.00 – Rezurekcijas procesija un sv. Mise (latviešu valodā)
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdienu svētīšana
2. aprīlis – PIRMDIENA (OTRĀS LIELDIENAS)
8.00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9.15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11.30 – Sv. Mise (poļu valodā)

Piedrujas Romas katoļu draudzē -

30. marts - Lielā Piektdiena - dievkalpojums plkst.12.00
31. marts - Lielā Sestdiena - sv.Mise plkst.15.00
Pēc sv.Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana
aprīlis - Lieldienas - Rezurekcijas procesija un sv.Mise plkst.10.00
Pēc sv.Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana
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ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS FESTIVĀLS

Februāra agrā rītā Kalniešu pagasta Kazimirovā pulcējās bijušie
Krāslavas rajona policijas pārvaldes darbinieki. Lai gan iepriekš
daudzi bija izteikuši vēlmi piedalīties sacensībās, uz Dolģeņkoje ezera ledus kāpa 26 bijušie milicijas
un policijas darbinieki. Pēc stundu
ilgas ūdens radību pierunāšanas
vairākums nolēma, ka jāmaina dislokācijas vieta un lielākā sacensību
dalībnieku daļa devās uz blakus
esošā Stirna ezera ledus. Laiks aizritēja nemanot, un nu jau tuvojās
gaidītais lomu svēršanas mirklis.
Žūrija rūpīgi gatavojās un cītīgi
svēra, mērija, skaitīja, līdz beidzot
pasludināja rezultātus.
Lai arī zivis neķērās ne lūdzamas,
dalībniekiem kopīgi tomēr izdevās
noķert 12,983 kg zivju. V.Belašova
noķertais asarītis 3 gramu svarā palika nepārspēts, kas ļāva iegūt veicināšanas balvu. Savukārt
M.Boltrukam paveicās izvilkt plaudi teju puskilograma svarā, iegūstot
balvu par lielāko noķerto zivi. Balvu ieguva arī P.Slesars kā pieredzējušākais dalībnieks.
Runājot par godalgām, jāatzīst,
ka pieredze un centība deva savu.

SACENSĪBAS LĪVĀNOS
MŪSĒJIEM ATNES MEDAĻAS

Noslēdzies Līvānu novada čempionāts spiešanā guļus bez
ekipējuma, kas vienlaikus ir Latvijas kausa IV posms. Sacensības organizēja Līvānu novada dome sadarbībā ar
Latvijas Pauerliftinga federāciju, to primārais mērķis ir
spēka sporta veidu popularizācija Latvijā.

Trešo vietu ieguva Vladislavs Dilba
ar lomu 1,021 kg svarā. Otrais palika Josifs Leitāns – 1,720 kg. Viņš
riskēja un pievērsās plēsoņu mānīšanai, un risks šoreiz attaisnojās.
Mēra līdaka pagodināja makšķernieku ar savu klātbūtni. Anatolijs
Kižlo, kurš palika uzticīgs saviem
principiem, makšķernieka intuīcijai
un nemainīja makšķerēšanas vietu,

sagaidīja laimīgo stundu, kas deva
lomu 2,251 kg svarā un pelnīti izcīnīto pirmo vietu.
Pēc rezultātu apkopošanas un
balvu pasniegšanas dalībnieki pulcējās mednieku namiņā, kur baudīja
ļoti garšīgu zivju zupu un uz oglēm
ceptu gaļu, dalījās atmiņās. Noslēgumā īpaši pateicības vārdi tika
veltīti pasākuma organizatoriem
– Eduardam Koledam un Pāvelam
Drozdovskim. Pošoties mājās, tika
kopīgi nolemts, ka šādam pasākumam jākļūst par tradicionālu. Ar
domu – uz satikšanos nākamgad.
Arnolds Skerškāns

UZ SĪVERA EZERA NORISINĀJĀS ATKLĀTĀS
ZEMLEDUS MAKŠĶERĒŠANAS SACENSĪBAS
Krāslavas un Dagdas novadu
pašvaldības 2018. gada 17. martā kopīgi rīkoja atklātās zemledus
makšķerēšanas sacensības, kas norisinājās uz Sīvera ezera. Dalībai
sacensībās pieteicās 71 dalībnieks
kā komandās, tā arī individuāli.
Spītējot ziemeļu vējam, dalībnieki
varonīgi centās uzrādīt cienījamus
rezultātus, kas individuālajā vērtējumā izdevās Igoram Gaževam no
komandas „Neptūni”. Loms sastādīja 2,645 kg. Otrais individuālajā
vērtējumā palika Pēteris Škutāns
(2,185 kg) no komandas „Skaistas
ratani”. Trešais – Armands Pudniks
no komandas „ETA” – 1,850 kg.
Komandu vērtējumā tiesnešiem
nācās svērt divu komandu lielākās
noķertās zivis, jo gan „Skaistas
ratani”, gan „ETA” uzrādīja identisku rezultātu – 16 punkti. Pētera
Škutāna noķertais asaris nospēlēja
izšķirošo lomu godalgoto vietu sadalē, un „Skaistas ratani” (Pēteris
Škutāns, Donāts Zukuls un Igors
Grigorjevs) kļuva par sacensību
čempioniem, atstājot otrajā vietā
komandu „ETA” (Armands Pudniks, Edgars Poļaks un Anatolijs
Čapkevičs). Trešajā vietā ierindojās
komanda „Vēveri” (Jānis Vēveris,
Vladislavs Skrebelis, Jānis Oboļevičs), kuru kontā 44 punkti.

sports

Šajās sacensībās var piedalīties
ikviens sportot gribētājs neatkarīgi no iepriekšējiem sasniegumiem, jo tas ir tautas sporta veids.
Uz sezonas IV posma sacensībām
bija ieradušies 100 šī spēka sporta veida atlēti: 22 veterāni, 11 sievietes, 29 jaunieši, 13 juniori, 25
„Open” grupas sportisti. Sacensībām pieteicās 17 komandas.
Mūsu novadu pauerliftinga
sezonas Latvijas kausa IV posmā pārstāvēja divi sportisti no
Krāslavas Valsts ģimnāzijas:
jauniešu grupā startēja 8.a klases
skolnieks Aivis Plociņš un 11.c klases audzēknis Pāvels Leonovičs.
Svaru stieņa spiešanā guļus abi krāslavieši parādīja ļoti labus rezultātus. Aivis svara kategorijā līdz 66 kg uzspieda 122,5 kg smagu svaru
stieni. Ar šo rezultātu viņš uzlaboja savu personīgo rekordu par 2,5 kg,
kā arī nodrošināja sev uzvaru jauniešu grupā un 2. vietu absolūtajā vērtējumā jauniešu grupā (97,29 W punkti).
Pāvels, kurš startēja jauniešu grupā ar svaru līdz 105 kg, uzspieda
140 kg smagu svaru stieni. Ar šo rezultātu viņš uzlaboja savu personīgo
rekordu par 10 kg un izcīnīja 3. vietu savā svara kategorijā.
Jaunie sportisti - krāslavieši - saka lielu paldies Krāslavas novada
pašvaldībai par sniegto atbalstu, lai viņi varētu piedalīties šajās spēka
sporta atlētu sacensībās.
Ilmārs Plociņš,
autora foto

28. martā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce. Sapulces laikā iestāžu amatpersonas sniegs atbildes
uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem.
Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai līdz 25. martam
lūdzam ielikt pastkastītēs, kas atrodas pie Krāslavas novada domes un Mūzikas skolas ēkas.

Dāmu konkurencē nepārspēta
palika Svetlana Vēvere (0,545 kg),
kura individuālajā ieskaitē ieņēma
18.vietu, aiz sevis atstājot virkni
zemledus makšķerēšanas speciālistu.
Lielākās trofejas gods šoreiz pienācās raudai (0,365 kg), kura nonāca Edgara Upmaļa lomā, bet Jura
Vanaga asarīši tā arī palika nepārspēti mazāko zivju kategorijā. Mazākais no viņiem bija 2 cm garumā,
un neatradās tādi svari, kas spētu

uzrādīt kaut vai svara gramu.
Godalgoto vietu ieguvēji un nomināciju uzvarētāji ieguva vērtīgas
balvas, ko sarūpēja sacensību atbalstītāji – IK „MERMAN”, SIA
„RETE” un SIA „SILANS S”. Īpaša pateicība no sacensību dalībnieku
puses tika veltīta Dagdas meitenēm,
kas izvārīja krastā karstu un gardu
zivju zupu, ar ko cienāja sacensību
dalībniekus.
Arnolds Skerškāns

PASĀKUMI KRĀSLAVĀ

24. martā plkst.17.00 - deju studijas „Malika”
koncerts Krāslavas KN, ieeja – 1,5 eiro.
25. marts - Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. Plkst.10.00 - piemiņas brīdis un ziedu nolikšana pie pieminekļa „Māte Latgale raud” un pie
piemiņas akmens Krāslavas dzelzceļa stacijā.
25. martā no 10.00 līdz 17.00 – Veselības diena
„Telpu futbols – tas ir aizraujoši!” Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē.
27. martā plkst.18.00 – cirka šovs „Troļļu piedzīvojumi” Krāslavas KN, biļetes cena – 6 eiro, pasākuma dienā – 7 eiro.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

30. martā - Krāslavas novada kausa izcīņa basketbolā vīriešiem Krāslavas Sporta skolā.
31. martā - Krāslavas novada kausa izcīņa basketbolā vīriešiem Krāslavas Sporta skolā.
2. aprīlī plkst.17.00 – vokālā kolektīva „Noktirne”
jubilejas koncerts Krāslavas KN.
6. aprīlī – novada vispārizglītojošo skolu koru
konkursa 1. kārta Krāslavas KN.
7. aprīlī plkst.17.00 - mūzikls „Čigānu princese”
Krāslavas KN, ieeja – 9-12 eiro.
7. aprīlī - Latvijas Jaunatnes basketbola līgas sacensības Krāslavas Sporta skolā.
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Jāzepa Škutāna radinieki pateicas par profesionalitāti un uzmanīgu
attieksmi Krāslavas slimnīcas Reanimācijas nodaļas, VSAA Krāslavas
ﬁliāles, Skaistas pagasta pārvaldes un SIA „Debessmala” darbiniekiem,
kā arī draugiem, kaimiņiem un kolēģiem, kas izteica līdzjūtību un sniedza palīdzību, pavadot pēdējā gaitā mūsu Jāzepu.

 Skaisti un gudri kucēni gaida jūs. Atdosim labās rokās. T.
27557714, 20242646.
 Pārdod vasarnīcu pie Zirga
ezera. Cena – pēc vienošanās. T.
26975130, 65621287.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais
remonts, automobiļu ritošās daļas un bremžu sistēmas remonts,
elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, traktori).
T. 29413904.
 Automašīnu un to slēpto konstrukciju pretkorozijas apstrāde
(antikorozijas grunts, pārklājums
aizsardzībai pret akmeņu triecieniem, vasks). Virsbūves metināšanas darbi, krāsošana, pulēšana.
Garantija. Т. 29410327.
 Pardod 3-istabu kooperatīvu
dzīvokli 5. stāvā, steidzami. Cena
pēc vienošanās. T. 29976310.
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sludinājumi
SIA „Latgran” iepērk apaļkoku
Jaunjelgavas, Jēkabpils, Krāslavas un Gulbenes ražotnēs.
Cena pēc vienošanās. Vairāk
informācijas zvanot pa tālruni
+371 20003222.
Biedrība „Stariņš” sveic
Asteriju Rusecku
dzimšanas dienā!
Palūdz pavasari, lai tas spēku
aizdod!
Palūdz puteņiem, lai gadiem
pēdas jauc!
Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa
zvaigzne,
Darbi veicas, gaišas dienas rit!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl!
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!
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