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SAŅEMTAS PIRMĀS ATĻAUJAS 
PREČU ZĪMES 

„RAŽOTS KRĀSLAVAS NOVADĀ” 
Šī gada februārī Krāslavas novada domē tika saņemti pirmie pieteikumi preču zīmes „Ražots Krāslavas 

novadā” lietošanai, tās mērķis ir veicināt Krāslavas novada vietējo produktu realizāciju un atpazīstamību. 
Saskaņā ar 2018. gada 29. novembrī apstiprināto nolikumu pieteikumus izskatīja novada Simbolikas komisija 
domes izpilddirektora Jāņa Geibas vadībā.

Minētās preču zīmes dizaina autore - Ieva Maļinovska, tā ir izstrādāta LEADER projekta „Mobilās tirdz-
niecības aprīkojuma iegāde Krāslavas novada vietējo produktu realizācijai un atpa-

zīstamībai” ietvaros, ko fi nansēja Eiropas lauksaimniecības fonds lauku attīstībai 
un Krāslavas novada dome. 

Šī gada 7. martā tika organizēts pasākums pirmo sešu atļauju izsniegšanai. 
Tās tika pasniegtas mājražotājai Dinai Skudrai („Skudru gaļa”- mājas kūpi-

nājumi), zemnieku saimniecībai „Kurmīši” (zāļu tējas, augu hidrolāti, bišu 
vaska šūnas un bišu vaska ziedes), mājražotājam Sergejam Zakrevskim 

(„Zariņu maize”, „Sergeja maize”, kaņepju eļļa, linsēklu eļļa), Valdim 
Pauliņam (keramikas izstrādājumi), SIA „Krāslavas Avots” (oriģinā-

lais Krāslavas alus gaišais dzīvais ar medu, Krāslavas alus tumšais 
dzīvais ar medu). Atļauja piešķirta arī SIA „Akva Systems” (pār-

tikas kaviārs, zivju produkcija).
Arī turpmāk jebkurš Krāslavas uzņēmējs, kas to vēlas, 
var pieteikties preču zīmes lietošanai. Nolikums atrodams 

pašvaldības tīmekļvietnē : https://kraslava.lv/zinas/pilns-
raksts/razots-kraslavas-novada. 

Atbalstām vietējo ražojumu!
Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja
Elvīras Škutānes foto

MEŽA ĪPAŠNIEKIEM 
PIEEJAMI 

VĒL 7 MILJONI EIRO 
Meža ieaudzēšana, nopostīto platību atjauno-

šana, jaunaudžu retināšana un neproduktīvo me-
žaudžu nomaiņa – ar ES atbalstu šos darbus meža 
īpašnieki varēs īstenot līdz 2023. gada rudenim, 
ja izmantos iespēju pieteikties atlikušajam finan-
sējumam pašreizējā Lauku attīstības programmā 
(LAP), kas darbojas līdz 2020.  gada beigām. 

Projektu pieņemšanu Lauku atbalsta dienests (LAD) īste-
nos no 1. aprīļa līdz 7. maijam. Pieejamā kopējā atbalsta sum-
ma – vairāk nekā 7 miljoni eiro – ir atlikušais fi nansējums, kas 
šiem pasākumiem atvēlēts pašreizējā LAP programmā. Meža 
ieaudzēšanā īpaši atbalstīti tiek projekti, kas paredz krūmāju 
un zemas auglības zemju apmežošanu. Priekšroka fi nansēju-
ma saņemšanā dota maziem un vidējiem meža īpašniekiem, 
kā arī īpašniekiem ar mežsaimnieciskajām zināšanām vai 
kompetentiem meža apsaimniekotājiem, padomdevējiem.    

Meža atjaunošanai atbalsts paredzēts platībās, kur mežau-
dze iznīcināta ugunsgrēka, vējgāzes, sniega vai ūdens ie-
tekmē. Jāņem vērā, ka šeit nepieciešams atzinums no Valsts 
meža dienesta par to, vai mežaudze tiešām ir iznīcināta ie-
priekšminēto iemeslu dēļ.  Jaunaudžu retināšanai, kā arī ne-
produktīvu, blīgznu un baltalkšņu mežaudžu nomaiņai, kas 
vecākas par 30 gadiem, paredzēta lielākā fi nansējuma daļa. 
Jaunaudžu retināšanu var plānot mežaudzēs, kur kociņu bie-
zība pārsniedz normālo koku skaitu un mežaudzes vecums ir: 
līdz 10 gadiem baltalkšņa audzēs, līdz 40 gadiem skuju koku 
un cieto lapu koku audzēs, ja kociņu garums nepārsniedz 10 
m un līdz 20 gadus veciem kokiem citu sugu audzēs. Īpaši 
tiek atbalstīti projekti, kuros paredz stādītu mežaudžu kop-
šanu vai baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņu. Arī šeit, 
piešķirot projektu fi nansējumu, priekšroka tiek dota maziem 
un vidējiem meža īpašniekiem, kā arī īpašniekiem ar mež-
saimnieciskajām zināšanām vai kompetentiem meža apsaim-
niekotājiem, padomdevējiem.Plašāka informācija: Raimonds 
Bērmanis, MKPC direktors, mob. tālr. 29461192.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

16. martā Ogres novada Madlienas pagastā notika pašval-
dību apvienības „Sabiedrība ar dvēseli-Latvija” (SDL) 2018. 
gada projektu konkursa noslēguma pasākums, kurā tika ap-
balvoti labākie iedzīvotāju iniciatīvu projektu īstenotāji no 
visas Latvijas. Krāslavas novada iedzīvotāju grupas „Krāsai-
nie zīmuļi” projekts „Gaidīšanas laiks rindā pie ģimenes ārs-
ta ar prieku, radošumu, attīstību un interesi” ieguva 1. vietu 
Latgales reģiona vērtējumā.

Apvienība „Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” darbojas LPS 
paspārnē pēc brīvprātības principa, apvienojot tās pašvaldī-
bas, kuras piešķir budžeta līdzekļus iedzīvotāju brīvprātīgo 
iniciatīvu īstenošanai sabiedrības labā. Savulaik šādas ide-
jas Latvijā uzsāka Nīderlandes fonds KNHM, kas arī šobrīd 
turpina atbalstu, fi nansējot ikgadējo noslēguma pasākumu 
un žurnāla izdošanu par labākajiem projektiem. 2018. gadā 
SDL tīklā bija iesaistījusies 41 Latvijas pašvaldība.

Krāslavas novadā konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” 
pagājušajā gadā svinēja savu desmitgadi un 2009.–2018. 
gadu laikā ir īstenoti 177 mazie projekti visā novada teritori-
jā. Trīs SDL reģionālajai izvērtēšanai izvirzītie projekti tika 
noteikti demokrātiskā iedzīvotāju balsojumā „facebook”  
profi lā „Krāslava. Radoši un Pozitīvi”, un tie bija: 

iedzīvotāju grupas „Krāsainie zīmuļi” projekts „Gaidīša-
nas laiks rindā pie ģimenes ārsta ar prieku, radošumu, attīs-
tību un interesi!”;

Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciemata 

iedzīvotāju grupas „Mēs - savam pagastam Latvijas simtga-
dei” projekts „Dekoratīvās dobes ierīkošana un teritorijas pie 
Ūdrīšu pagasta Augstkalnes feldšeru vecmāšu punkta labie-
kārtošana”;

Biedrības „Pīlādzītis klubs” projekts „Baskāju sajūtu taka 
„Pīlādzītī””.

SDL reģionālie koordinatori, izvērtējot piecu Latgales 
pašvaldību iesniegtos projektus, izvirzīja grupas „Krāsainie 
zīmuļi” projektu kā vienu no tiem, kas tiktu prezentēts nos-
lēguma pasākumā un cīnītos par 1., 2. vai 3. vietu savā reģio-
nā. Nereģistrētās iedzīvotāju grupas „Krāsainie zīmuļi” pro-
jektu noteikti ir pamanījuši visi, kas ir apmeklējuši Krāslavas 
poliklīnikas pirmā stāva gaiteni, kur atrodas ģimenes ārstu 
J. Juškeviča un L. Meņģišas kabineti un reģistratūra. Pro-
jekta īstenošanā piedalījās ģimenes ārstu prakšu darbinieki 
un pacienti, kas vairāku mēnešu garumā ārpus poliklīnikas 
darba laika apgleznoja gaiteņa sienas, vēlāk - atjaunoja zī-
daiņu pārtinamo galdiņu, izvietoja jaunas mēbeles (košus 
apmeklētāju krēslus, bērnu galdiņu un krēslus) un pieskrū-
vēja sienas moduļus ar aizraujošām un bērnus attīstošām 
rotaļlietām.

Tagad ar sienas gleznojumu attēliem un vecāku palīdzību 
bērni var mācīties krāsas, dzīvnieku nosaukumus, skaitļus 
un alfabētu. Gleznojums ar speciālu tāfeles krāsu un bērnu 
galdiņš ar krēsliem palīdz bērniem attīstīt zīmēšanas un raks-
tīšanas prasmes. Šādas pārmaiņas vecākiem dod iespēju būt 
daudz pacietīgākiem un dod iespēju ieinteresēt bērnus pēc 
viņu interesēm, palīdz maziem pacientiem pārvarēt bailes un 
padara ārsta vizīti par aizraujošu piedzīvojumu. Pasākuma 
laikā grupas „Krāsainie zīmuļi” projekta vadītājas Aleksand-
ra Garoza un Svetlana Pitrāne kopā ar savām mazajām pa-
līdzēm atraktīvi prezentēja projektu, un tam visu pasākuma 
dalībnieku balsojuma rezultātā tika piešķirta 1. vieta Latga-
les plānošanas reģionā. 

Apsveicu vēlreiz projekta aktīvistus un visu projekta ko-
mandu ar godam izcīnīto augsto novērtējumu! Atgādinu, ka 
šī gada konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi” ir jau izslu-
dināts; gaidām jaukus un radošus projektus līdz šī gada 4. 
aprīlim. Kopā veidojam Krāslavas novadu!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

KRĀSLAVIEŠIEM – PIRMĀ VIETA
 REĢIONĀLAJĀ VĒRTĒŠANĀ

№ 6 (330) 2019.GADA 29. MARTS



2
aktuālā informācija

LEADER projektu konkurss uzņē-
mējdarbības attīstībai, vietējās terito-
rijas, dabas, kultūras objektu sakār-
tošanai, pakalpojumu pieejamībai un 
sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerī-
ba” izsludina atklāta projektu konkur-
su „Vietējās ekonomikas stiprināšanas 
iniciatīvas” un „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” aktivitātēs (MK not. 
Nr. 590). Projektu iesniegšana no 2019. 
gada 8. aprīļa līdz 8. maijam.

Projektu konkurss attiecas uz bied-
rības „Krāslavas rajona partnerība” 
darbības teritorijas sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 
2020. g. rīcībām.

1.1. „Atbalsts jaunu produktu un pa-
kalpojumu radīšanai, esošo produktu 
un pakalpojumu attīstīšanai, to reali-
zēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba 
apstākļu     radīšanai, darbinieku kom-
petenču un produktivitātes celšanai”.

Konkursa kārtā pieejamais fi nansē-
jums - 392 563.15 EUR.

1.2. „Atbalsts lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražo-
tās  produkcijas iepakošanai, tās reali-
zēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai, darbinieku kom-
petenču un produktivitātes celšanai”.
Konkursa kārtā pieejamais fi nansējums 
– 100 000 EUR.

1.3. „Atbalsts vides radīšanai vai lab-
iekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā  
produkcija, un jaunu realizācijas veidu 
īstenošanai, atpazīstamības tēla  veido-
šanai, kā arī darbinieku kompetenču un 
produktivitātes celšanai”.

 Konkursa kārtā pieejamais fi nansē-
jums – 100 000 EUR.

Sabiedriskā labuma projektu* rīcī-
bām

2.1. „Atbalsts vietējās teritorijas, ie-
skaitot dabas un kultūras objektu, sa-
kārtošanai,  pakalpojumu pieejamībai, 
kvalitātei un sasniedzamībai”. 

 Konkursa kārtā pieejamais fi nansē-
jums - 272 710.27.

2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu 
dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 

        Konkursa kārtā pieejamais fi nan-
sējums - 100 000 EUR.

*Sabiedriskā labuma projekts - pro-
jekts, kurā plānotajam mērķim nav ko-
merciāla rakstura un tas nav kvalifi cē-
jams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā 
labuma projekta rezultātu netiek prasīta 
samaksa un ir brīvi publiski pieejams.

Stratēģijas mērķis
M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmēj-

darbības vides attīstību un vietējās eko-
nomikas stiprināšanu. Kopējais atbal-
sta apmērs M1 592 563.15 EUR.

M2 Veicināt kvalitatīvu dzīves vides 
attīstību un nodrošinātas iespējas rado-
šai un profesionālai izaugsmei VRG 
teritorijā. Kopējais atbalsta apmērs 
M2 372 710.27 EUR. 

Izsludinātā projektu konkursa kop-
summa - 965 273.42 EUR.

Maksimālā projekta attiecināmo 
izmaksu summa vienam projektam 
70 000 EUR. 

Maksimālā atbalsta intensitāte: rīcī-
bās 1.1.,1.2.,1.3. – 70 %, kopprojekta 
gadījumos 80%, bet rīcībās 2.1., 2.2. – 
90 %.

Projektu īstenošanas termiņš no 
LAD lēmuma pieņemšanas par projek-
ta iesnieguma apstiprināšanu 2 gadi:

ja tiek veikta būvniecība, teritorijas 
labiekārtošana;

ja projektā paredzēta attiecināmo 
izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības nod-
rošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 
15% no projekta kopējās attiecināmo 
izmaksu summas, bet citiem projek-
tiem – 1 gads;

ja projektu īsteno aktivitātē „Vietas 

potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmak-
su pozīcija „ Ar projektu saistītā perso-
nāla atalgojuma un darbības nodrošinā-
šana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% 
no projekta kopējās attiecināmo izmak-
su summas – 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par pro-
jekta iesnieguma apstiprināšanu.

Papildu informācija, kas sniedzama 
saskaņā ar vietējās attīstības stratēģiju 
rīcību 1.1., 1.2, 1.3., projekta iesniegu-
mam jāpievieno projekta risku izvēr-
tējums brīvā formā, savukārt rīcībās 
2.1., 2.2. papildus jāpievieno apraksts 
par aktivitātēm, kas parāda iedzīvotāju 
interesi par publisko pakalpojumu vai 
sabiedrisko aktivitāti (aptaujas, darba 
grupas, iedzīvotāju sanāksmes u.tml.).

Projekta iesniegumu iesniedz tikai 
elektroniska dokumenta formā 

no š. g. 8. aprīļa līdz 8. maija 
plkst.23.59.

Lauku atbalsta dienesta Elektronis-
kās pieteikšanās sistēmā - https://eps.
lad.gov.lv/login. 

Aktivitātes „Vietējās ekonomikas 
stiprināšanas iniciatīvas” projektu pre-
tendenti Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā aizpilda projekta iesnieguma 
pielikumu Nr.1 un pievieno pavaddo-
kumentus.

Aktivitātes „Vietas potenciāla attīs-
tības iniciatīvas” sabiedriskā labuma 
projektu pretendenti Elektroniskās pie-
teikšanās sistēmā aizpilda projekta ie-
snieguma pielikumu Nr. 2 un pievieno 
pavaddokumentus.

Ar Krāslavas rajona partnerības dar-
bības teritorijas sabiedrības virzītu vie-
tējo attīstības stratēģiju 2015. - 2020. 
gadam, rīcībām, risinājumiem, projek-
tu vērtēšanas kritērijiem un minimālo 
punktu skaitu pozitīva atzinuma saņem-
šanai var iepazīties biedrībā „Krāsla-
vas rajona partnerība” Skolas ielā 7, 
Krāslavā. Papildus informācija: T. 
25608232 (Zane Ločmele); 26195753 
(Aina Dzalbe), e-pasts: kraslavaspart-
neriba@inbox.lv, Krāslavas rajo-
na partnerības tīmekļvietnē www.
kraslavaspartneriba.lv  http://krasla-
vaspartneriba.lv/docs/1039/PDF2019/
EPS_Kraslava_6karta_804-8052019_
visas_ricibas.pdf. 

un LAD tīmekļvietnē www.lad.
gov.lv http://www.lad.gov.lv/lv/at-
balsta-veidi/projekti-un-investicijas/
atbalsta-pasakumi/19-2-darbibu-iste-
nosana-saskana-ar-sabiedribas-virzi-
tas-vietejas-attistibas-strategiju-235.

Pievēršam uzmanību!
Pie projektu vērtēšanas kritērijiem, 

par kuriem nav iespējams pārliecinā-
ties vērtēšanas brīdī (piem., sociālās at-
stumtības riskam pakļauto iedzīvotāju 
iesaiste, reklāma un mārketings projek-
ta realizēšanas laikā, vietējo produktu 
daudzums, kurus izmantos realizācijas 
laikā, papildfi nansējuma piesaiste, dar-
bavietu izveide utt.), bet pretendents to 
apņemas izpildīt projekta īstenošanas 
laikā, ir atzīme # Norādīto nosacījumu  
izpilde jāsasniedz projekta īstenošanas 
laikā. Nosacījumu neizpildes gadījumā 
var tikt piemērota fi nanšu korekcija at-
bilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.598 6.pielikumam.

 Konkurss notiek „Krāslavas rajona 
partnerības darbības teritorijas sabied-
rības virzītas vietējās attīstības stratē-
ģijas 2015. - 2020. gadam” ieviešanas 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstības (ELFLA) fi nansētās Latvijas 
Lauku attīstības programmas 2014.–
2020. gadam 19.2. pasākuma „Darbī-
bu īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
ietvaros.

STARTĒ PROJEKTU KONKURSS
Lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu 

un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pie-
ejamību dzīvesvietās personām ar garīga rakstu-
ra traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem 
traucējumiem, kuri dzīvo ģimenēs, Latgales plā-
nošanas reģions (LPR) līdz 2023. gada beigām 
realizē Eiropas Sociālais fonda projektu „Dein-
stitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latga-
les reģionā (DI)”.

Latvijas sabiedrībā joprojām dominē uzskats, 
ka aprūpei jānotiek institūcijās, ka cilvēkiem ar 
veselības traucējumiem nav tiesību izvēlēties, 
kur dzīvot, ar ko dalīt privāto telpu un kā pava-
dīt savu laiku, viņi ir mākslīgi izolēti un šķirti 
no sabiedrības. Savukārt bērni, auguši ilgstošās 
aprūpes iestādēs, nezina, ko nozīmē ģimene un 
ikdienas norises, un reālā dzīve viņus pārsteidz 
nesagatavotus.

Šis grūti izrunājamais vārds – deinstitucio-
nalizācija sevī slēpj labus plānus un darbus, no 
kuriem galvenais – parūpēties par to, lai pēc 
iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības 
traucējumiem varētu dzīvot  mājās vai ģimeniskā 
vidē.

2018. gads ir bijis izaicinājumu un darba pilns 
Latgales deinstitucionalizācijas projekta koman-
dai un sadarbības partneriem, taču paveiktie 
līdzšinējie darbi jau 163 bērniem ar funkcionā-
liem traucējumiem (FT) un 46 to likumiskiem 
pārstāvjiem ir sagādājuši neizmērāmu prieku un 
ieguvumu viņu veselībai. 

2018. gadā noslēdzās projektā iesaistīto 402 
Latgales reģiona bērnu ar FT izvērtēšana un 
individuālo atbalsta plānu sagatavošana. Daļa 
no pašvaldībām jau šobrīd ir aktīvi uzsākusi sa-
biedrībā balstīto sociālo pakalpojumu (SBSP) 
sniegšanu projektā iesaistītajiem pašvaldību ie-
dzīvotājiem gan bērniem ar funkcionāliem trau-
cējumiem, gan to likumiskajiem pārstāvjiem.

Šīm mērķgrupām līdz šim visaktīvākās sa-
biedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzējas 
ir bijušas Rēzeknes un Daugavpils pilsētas, kā 
arī Ludzas, Viļānu, Rēzeknes un Daugavpils no-
vadu pašvaldības (skat. tabulu zemāk).

 Saņemtie pakalpojumi un izvēlētie pakalpo-
juma sniedzēji ir ļoti dažādi, jo tie ir atbilstoši 
katra bērna individuālajām vajadzībām (katrs 
var saņemt ne vairāk kā 40 dažādu pakalpoju-
mu sniegšanas reizes). Kā liecina apkopotie dati, 
no 163 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem 
Latgalē saņēmuši tādus sabiedrībā balstīto so-

ciālo pakalpojumus kā fi zioterapija, masāža un 
reitterapija, taču, pakalpojumu klāstam paplaši-
noties, saņemta arī kanisterapija, audiologopēda 
pakalpojumi, smilšu terapija u.c. 

Pieprasīti ir arī „atelpas brīža” un „aprūpes” 
pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucēju-
miem, kuriem izsniegts Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinums par 
īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar sma-
giem funkcionāliem traucējumiem. Lai saņemtu 
abus šos pakalpojumus, nav nepieciešama bērna 
izvērtēšana un individuālā atbalsta plāna sastā-
dīšana.

Projekts piedāvā atbalstu arī bērnu ar funk-
cionāliem traucējumu vecākiem - līdz divdesmit 
pakalpojuma reizēm. Šo atbalstu 2018. gadā ir 
izmantojuši sešu pašvaldību 46 bērnu ar FT li-
kumiskie pārstāvji, apmeklējot gan fi zioterapeita 
individuālās nodarbības, masāžas, gan psihologa 
konsultācijas u.c.

Bērnu ar FT un viņu likumisko pārstāvju 
skaits (unikālas personas), kas (uz 05.03.2019.) 
saņēmušas SBSP

Pašvaldība
Bērni
 ar FT

Bērnu ar FT
 likumiskie 

pārstāvji
Rēzekne 48 7
Ludzas novads 20 18
Viļānu novads 14 6
Daugavpils novads 19 0
Viļakas novads 10 8
Daugavpils 17 0
Rēzeknes novads 14 0
Kārsavas novads 4 5
Krāslavas novads 4 2
Balvu novads 4 0
Ilūkstes novads 4 0
Rugāju novads 4 0
Riebiņu novads 1 0
Aglonas novads 0 0
Baltinavas novads 0 0
Dagdas novads 0 0
Preiļu novads 0 0
Vārkavas novads 0 0
Zilupes novads 0 0
Kopā 163 46
Patiesā deinstitucionalizācija sākas ikviena 

sirdī un domāšanā!
Vairāk informācijas: Ināra Krūtkrāmele, Lat-

gales deinstitucionalizācijas projekta vadītāja, 
e-pasts: inara.krutkramele@lpr.gov.lv.

Informāciju sagatavoja: 
Oskars Zuģickis, 

LPR DI projekta 
sabiedrisko attiecību speciālists

BĒRNI AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM 
SAŅEM SOCIĀLOS PAKALPOJUMUS

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada paš-
valdības īpašumā esošā kustamā manta – demontējama būve, Indras ielā 32, Krāslavā, būves kadas-
tra apzīmējums 6001 0021323 007.

   Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 500,00 (pieci simti  eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākum-
cena, nodrošinājums – EUR 50,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā 
internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 
51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 5.aprīlim plkst.10.00. 
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu per-
sonīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 

 Izsole notiks 2019.gada 5.aprīlī plkst.10.30. 
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā 

no izsoles dienas. 
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

*        *       *

izsoles

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais 
īpašums – divi dzīvokļi: 

- divistabu dzīvoklis Rīgas iela 109 – 5, Krāslava, kadastra numurs 6001 900 1625, platība 40,9 
m2. Izsoles sākumcena 1520 EUR, nodrošinājums 152 EUR. Izsoles datums un laiks - 24.04.2019. 
plkst.11.00.

- vienistabas dzīvoklis Aronsona iela 14 – 80, Krāslava, , kadastra numurs 6001 900 1892 , pla-
tība 33,6 m2. Izsoles sākumcena 1360 EUR, nodrošinājums 136  EUR. Izsoles datums un laiks - 
24.04.2019. plkst.11.30.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai per-
sonīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu 
reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 24.aprīlim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada do-
mes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto 
nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles 
dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754
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darbi, notikumi, cilvēki

VIŅI 
TO DARA 
CITĀDI, 
ARĪ VIŅI
PAŠI 
IR CITĀDĀKI...
Noritēja jau 22 gadi, kopš 

Krāslavas bērnu un jaunie-
šu centrā tika dibināts klubs 
„Saulessvece” bērniem ar 
speciālām vajadzībām, 
kurā organizēšanā piedalī-
jās bērnu vecāki, Krāslavas 
domes deputāti, sociālā 
dienesta darbinieki, kā arī 
Krāslavas Bērnu un jaunie-
šu centra darbinieki. 

Kluba vadītāja ir Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centra interešu 
izglītības skolotāja Žanna Garbrē-
dere, radošs pedagogs, virzīta uz 
inovācijām darbā ar audzēkņiem. 
Vecāki ir pateicīgi par skolotājas 
psiholoģisko atbalstu un izglītojo-
šām konsultācijām, kā arī novada 
domei par atbalstu.  Skolotājas 
tolerance un sadarbība ar „Sarka-
no Krustu”, LBJISF, Norvēģijas 
labdarības organizācijām un vietē-
jiem uzņēmējiem palīdz attīstīt au-
dzēkņu komunikācijas un pašvēr-
tējuma prasmes, jo šie bērni ir ļoti 
jūtīgi un viņiem grūti iekļauties 
sociālajā vidē, viņus bieži apsmej, 
izstumj no draugu loka. 

Kluba audzēkņi aktīvi piedalās 
radošajās darbnīcās, projektos, 
pasākumos: sporta svētkos, drau-
dzības svētkos, vizuāli plastiskās 
mākslas izstādēs-konkursos, izglī-
tojošās ekskursijās. Apbrīnojama 
ir kluba bērnu vienotība, iejūtība, 
prasme sajust otra sāpi un palīdzēt 
citiem. Katru gadu tas apvieno 
līdz 20 bērniem un jauniešiem. 
Jau 17 gadus šie bērni cītīgi spēlē 
BOCCIO spēli, kas padara cilvē-
ku aktīvu gan fi ziski, gan garīgi. 
Izaug un mainās bērni, noveco 
bumbas, bet katru gadu mēs turam 
līderu pozīcijas fi nāla turnīrā Lat-
vijā.  Šogad, 2. martā, mēs izcīnī-
jām 1. vietu grupā ar psiholoģis-
kās attīstības traucējumiem un 2. 
vietu grupā 16-23 gadu vecumam 
ar dažādiem kustību traucēju-
miem.  Kluba audzēkņa Germana 
Fomina darbs (vizuāli – plastiskā 
māksla) no starptautiskās izstā-
des „Lidice 2019” Latvijā tiek 
izvirzīts uz nākamo kārtu Čehijā.  
Divu audzēkņu darbi (Margarita 
Fomina, Aleksejs Streikišs) XVIII 
starptautiskajā vizuālās mākslas 
konkursā „Es dzīvoju pie jūras” 
saņems īpašas atzinības.

 Šobrīd var apskatīt arī kluba au-
dzēkņu darbus izstādē „Veidojam 
vidi.  Interjers virtuvē”, kura izvie-
tota Amatu mājā. Dzīves realitāte 
pierāda, ka šādi cilvēki var būt ne 
tikai patērētāji, bet pat neatsvera-
mu sabiedrības vērtību radītāji. 
Viņi to dara citādi, arī viņi paši ir 
citādāki... 

                            Rita Vekšina,
 Krāslavas Bērnu un jauniešu 

centra direktore 

13. martā Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā notika tik-
šanās ar uzņēmēju („Latvilna”)
Valiju Ižiku, kas pastāstīja klāt-
esošajiem par savu produkciju un 
atbildēja uz jautājumiem.

Iespējams, Valijas uzņēmuma 
nosaukums ne visiem ir zināms, 
taču viņas „Laimes segas” ir pa-
zīstamas daudziem. Kāpēc laimes 
segas? Tādu nosaukumu šīm sil-
tajām, omulīgajām segām pirms 
dažiem gadiem piešķīra pirmie 
klienti. Bet vai tad ir segas, kas 
neizraisa laimes izjūtu? Valija uz 
šo jautājumu sniedza tādu atbildi: 
„Piemēram, ja cilvēks nopirka sev 
dārgu segu, taču nav apmierināts 
ar tās kvalitāti, tad šādu preci ne-
varētu nosaukt par laimes segu.”

Valija uzsvēra, ka viņai nebija 
vēlmes nodarboties ar uzņēmēj-
darbību, bizness pats atradis viņu. 

Pirmo segu viņa izgatavoja sev, 
nākamos izstrādājumus uzdāvinā-
ja radiniekiem. Un pakāpeniski, 
izmantojot izmēģinājumu-kļū-
du metodi un ņemot vērā klientu 
komentārus un vēlmes, viņa sāka 
palielināt ražošanas apjomus. Paš-
laik uzņēmums „Latvilna” piedā-
vā saviem pircējiem ne tikai dažā-
da izmēra segas, bet arī spilvenus, 
vestes, pirts cepures un komplek-
tus, virtuves dvieļus, spilvendrā-
nas un palagus, virtuves cimdus, 
paklājiņus krēsliem un grīdai, mā-
jas apavus, virsmatračus, matracī-
šus dzīvniekiem, kā arī suvenīrus.

Visi izstrādājumi ir izgatavoti 
tikai no dabīgiem materiāliem – 
vietējā ražojuma vilnas un kok-
vilnas auduma, kas ir ražots Balt-
krievijā.

Lielākā daļa izstrādājumu tiek 
šūta pēc pasūtījuma, taču Valija 

aktīvi apmeklē izstādes dažādās 
Latvijas pilsētās, un vairāku gadu 
garumā viņai jau ir izveidojies pa-
stāvīgo klientu loks.

Uzņēmuma šūšanas cehs atro-
das Indrā, šobrīd tur strādā divi 
cilvēki, bet līdz vasarai Valija plā-
no paplašināt ražošanu un palieli-
nāt darbinieku skaitu.

Valija Ižika ir ļoti pozitīvs un 

dzīvespriecīgs cilvēks, un tāda 
pati attieksme pret apkārtējo pa-
sauli ir vērojama arī viņas izstrā-
dājumu dizainā, tie ir spilgti, krā-
sas - dabiskas, bet zīmējumi un 
raksti - ļoti pievilcīgi. Visa Valijas 
produkcija rada neparasta mājīgu-
ma un omulības iespaidu.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

BIZNESS PATS ATRADIS VIŅU 

Aktīvs cilvēks ir aktīvs visās jomās. Pastāv 
uzskats, ka jaunajai māmiņai pēcdzemdību at-
vaļinājumā vispār nav brīvā laika, it īpaši tad, 
ja viņa audzina divus mazus bērnus, kam ik 
minūti vajadzīga viņas uzmanība. Taču Vik-
torija Petunova prot plānot savu dienu tā, lai 
veltītu laiku savai iemīļotajai nodarbei, ar kuru 
viņa nesen aizrāvās – tā ir veidošana no poli-
mērmāla. 

Viktorija ir dzimusi Krāslavā, beigusi 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, tad iestājās 
Valsts robežsardzes koledžā, un, uzsākot mā-
cības, ne reizi nenožēloja savu izvēli. Iegūstot 
izglītību, sāka strādāt robežkontroles punktā 
„Pāternieki”. Šeit viņa iepazinās ar Jevgēni-
ju. Drīz vien viņu dienesta romāns pārvērtās 
par jaunās ģimenes stāstu. Pašlaik Viktorija un 
Jevgeņijs Petunovi audzina divus dēlus – trīs-
gadīgo Makaru un Gļebu, kam ir 1 gadiņš. 

Viktorijai vienmēr bijis radošs talants, viņai 
patika izgatavot un dekorēt dažādus sadzīves 
priekšmetus. Bet aizraušanās ar veidošanu 
sākās negaidīti. Jaunajai māmiņai gribējās 
saglabāt atmiņas par savu mazuļu pēdiņu un 
plaukstiņu izmēriem un formu. Vecākā dēla 
pēdu nospiedumi tika atveidoti uz papīra, bet 
sava jaunākā dēla Gļeba pēdiņu un plauksti-
ņu nospiedumus Viktorija nolēma iemūžināt, 
izmantojot fundamentālāku materiālu, tāpēc 
iegādājās polimērmāla gabaliņus. 

Kad iecerētais tika izpildīts, Viktorija sapra-
ta, ka nav vērts izmest materiāla pārlikumus, 
un nolēma izveidot no polimērmāla dekoru 
rāmītim, kurā pēc tam ievietoja plaukstiņu un 
pēdiņu nospiedumus. Viņai tas izdevās! Nepa-
tika tikai viens – dekoratīvie elementi bija bal-
tā krāsā, bet gribējās kaut ko spilgtāku. 

„Ieguglējot” noteiktu tēmu internetā, Vikto-
rija uzzināja, ka polimērmāls mēdz būt arī krā-
sains. Un atšķiras tikai ar to, ka izstrādājumi 
sacietē pēc karsēšanas cepeškrāsnī. 

„Man bija milzīga vēlēšanās iegādāties šo 
materiālu, par to sapņoju pat naktīs,” atzinās 
Viktorija. „Tad es uzdrošinājos un, iztērējot 
trešo daļu no savas algas, nopirku šo polimēr-
mālu un sāku veidošanas procesu. Man nav 
mākslas skolas izglītības, tāpēc sākumā bija 
diezgan grūti saprast, kādā secībā jāveido iz-

strādājuma detaļas, lai izveidotais izskatītos 
izliekts.” 

Polimērmāls  ir ļoti kaprīzs materiāls – ir jā-
nodrošina ideāli tīra darba virsma, nepārtraukti 
jāmazgā rokas, jo pat mazākais gruzītis pielīp 
pie šī plastiskā materiāla. Taču Viktorijas cen-
tība palīdzēja viņai ātri apgūt visas polimērmā-
la īpatnības un „sadraudzēties” ar šo materiālu. 

Pirmais izstrādājums, ko izgatavoja Vikto-
rija, bija sprādze, ko viņa piestiprināja dēla 
mugursomai. Pēc tam jaunā māmiņa sāka de-
korēt krūzītes. Parasti viņa pērk gatavo krūzīti 
veikalā un izveido tai dekoru no polimērmāla. 
Kad izstrādājums ir „izcepts” krāsnī, tiek slī-
pētas visas detaļas, un tikai tad dekoru pielīmē 
pie krūzītes virsmas. Šīs krūzītes drīkst maz-
gāt, bet ievietot tās mikroviļņu krāsnī Viktorija 
neiesaka. Līme augstā temperatūrā var modi-
fi cēties. 

Lielāko daļu savu izstrādājumu Viktorija uz-
dāvināja saviem tuviniekiem, bet, kad mājās 
bija sakrājusies iespaidīga krūzīšu kolekcija, 
rokdarbniece nolēma pamēģināt tās pārdot. 
Lai prece izskatītos reprezentablāk, Viktori-
ja ielika katru krūzīti skaistā iepakojumā. No 
sākuma viņas izstrādājumus labprāt iegādājās 
Krāslavai tuvāko pilsētu iedzīvotāji, bet pirms 
Ziemassvētkiem Viktorijas dekorētās krūzītes 
sāka aktīvi pasūtīt arī krāslavieši. 

Viktorija: „Visai laba peļņa mani ļoti iedves-

moja, un es atkal dekorēju vairākas krūzītes un 
izvietoju internetā paziņojumu par to pārdo-
šanu. Taču jau nākamajā dienā sapratu, ka es 
nevēlos, lai mana nodarbošanās sniegtu man 
tikai fi nansiālu labumu. Es gribu attīstīties, no-
darboties ar mākslu, jo nauda nav galvenais, 
kas mani interesē.” 

Sieviete uzdāvināja draugiem un paziņām 
visas krūzītes, ko plānoja pārdot internetā, un 
pieņēma izaicinājumu – sākt veidot jaunus de-
korus, sarežģītākus un interesantākus. 

Viktorija pastāstīja, ka viņai ir daudz dažā-
du ieceru dekorēšanā, ko viņa gribētu realizēt. 
Noteikt prioritātes viņai palīdz pasūtītāji, kuri 
vēlas redzēt uz krūzītes noteiktas tematikas de-
korus. Šādā veidā viņa apvieno savas idejas un 
klientu vēlmes. 

Viktorijas radošais sapnis – apgleznot vie-
nu no sienām savā dzīvoklī. Var nešaubīties, 
ka kādu dienu viņas iecere noteikti īstenosies. 
Bet pagadām Viktorija iegādājas dažāda veida 
furnitūru magnētiņiem, sprādzēm, brošiņām 
un citām sīklietām. Domājams, ka pie krūzīšu 
dekora viņa neapstāsies! 

Elvīra Škutāne

ORIĢINĀLAS VIKTORIJAS DIZAINA KRŪZĪTES

TO NEDRĪKST 
AIZMIRST

Pieminot 1949. gada 25. marta 
deportāciju upurus, krāslavieši noli-
ka ziedus pieminekļa „Māte Latgale 
raud” pakājē.

Pirms ziedu nolikšanas pieminekļa 
tuvumā izvietojās jaunsargu svinī-
gā goda sardze. Ūdrīšu Tautas nama 
folkloras kopa  ,,Rudzutaka” izpildīja 
vairākas dziesmas latgaliešu valodā.

Klātesošos uzrunāja viena no ko-

lektīva dalībniecēm, represijas izcie-
tusī Antoņina Subatoviča. Pasākumā 
piedalījās un ziedus pie pieminekļa 
nolika arī Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Pēc tam pasākuma dalībnieki devās 
uz Krāslavas dzelzceļa staciju, kur 
nolika ziedus tur esošā piemiņas ak-
mens pakājē, kurā ir iekalts vēstījums 
nākamajām paaudzēm: „Nedzīsto-
šais 1949. gada 25. marts brīdina, lai 
mūsu sirdis nav no akmens!”

Elvīras Škutānes foto
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intervija

- Kādi rezultāti ir sasniegti iepriekšējā 
laika posmā?

- LEADER atbalsta periods vietējai at-
tīstībai ir pieci gadi. Šobrīd esam vidus 
posmā. 2016.-2018. gadā izsludinājām pie-
cus projektu konkursus. Tika iesniegti 97 
projekti, no tiem apstiprināti - 65 projekti 
(31 projekts uzņēmējdarbības jomā un 34 
sabiedriskā labuma projekti). Izveidotas 8 
jaunas darba vietas. Kopumā apgūto līdzek-
ļu summa ir 1,2 miljoni eiro. Un plānots in-
vestēt vēl 1,1 milj. eiro.

- Lūdzu, pastāstiet par tiem realizēta-
jiem uzņēmējdarbības projektiem, ku-
rus jums gribas akcentēt!

- Uzņēmējdarbības projektos gan esoša-
jiem, gan topošajiem uzņēmējiem bija ie-
spēja radīt jaunus un attīstīt esošos pakalpo-
jumus un produktus, realizējot tos tirgū un 
radot kvalitatīvus darba apstākļus. Aktivitā-
te bija liela, projektu iesniedzēji izmantoja 
gandrīz visas piedāvātās iespējas. 

Pirmajā LEADER projektu konkursa 
kārtā pieteicās vairāk uzņēmēju, kas gribēja 
attīstīt savus pakalpojumus, iegādāties ie-
kārtas, lai pakalpojums kļūtu kvalitatīvāks. 

Runājot par mūsu novadu, īstenoti daudzi 
labi projekti. Uzņēmējs no Izvaltas, kuram 
pieder autoserviss Krāslavā, īstenoja pro-
jektu „Jaunu pakalpojumu radīšana uzņē-
muma attīstībai un ilgtspējai”. Viņš iegādā-
jās nepieciešamo aprīkojumu, iekārtas un 
uzlaboja savu pakalpojumu. Cits uzņēmējs 
Krāslavā realizēja projektu „Galdniecības 
iekārtu iegāde jaunu produktu un pakalpo-
jumu radīšanai”.

Krāslavā tika izveidota malkas ražotne. 
Krāslavas jaunietis uzsāka uzņēmējdarbību 
automašīnu, motociklu elektronikas remon-
ta jomā.

Uzņēmējs uzlabojis darba apstākļus no-
lietoto transportlīdzekļu apstrādes proce-
sam. Krāslavā īstenots projekts „Iekārtu un 
aprīkojuma iegāde ugunsdzēsības aparātu 
apkopes punkta darbības nodrošināšanai”. 

Tomēr vispieprasītākie ir projekti, kas 
veltīti tūrisma jomai, gan lieli, gan mazi: 
„Aktīvā atpūta uz ūdens Latgalē (Kombuļu 
pag., Ota ezers), laivu nomas punkta izvei-
došana (Skaistas pagasts) u.c. No lielajiem 
projektiem jāatzīmē „Brīvdienu mājas ierī-
košana” (Kalniešu pag.). Attiecināmā sum-
ma projektā ir 70000 eiro, bet ar uzņēmēja 
līdzfi nansējumu šis projekts pārsniedza 
100000 eiro. Pagaidām projekts ir procesā.

Ar LEADER atbalstu Krāslavā izvei-
dots sporta atrakciju parks, ar šo projekta 
rezultātu mēs lepojamies. Parks ir piepra-
sīts, turp brauc vietējie un arī citu teritoriju 
iedzīvotāji. Saviem projektu pretendentiem 
reizi gadā piedāvājam doties pieredzes ap-
maiņas braucienos uz citiem reģioniem, 
lai paskatītos, ko Latvijā dara LEADER 
programmas ietvaros, kādus projektus īste-
no. Pērn 20 cilvēki brauca uz Jelgavas un 
Liepājas pusi. Tieši Podjavu ģimene bija tā, 
kas pieredzes apmaiņas braucienā Liepājā 
ieraudzīja turpinājumu savai iecerei – mežā 
izveidotu sajūtu taku, un jau rudenī, ar savu 
fi nansējumu ierīkoja līdzīgu taku pie sava 
sporta atrakciju parka. 

Inovatīvākie projekti uzņēmējdarbībā ir 
realizēti kaimiņu - Dagdas novadā. Viens 
uzņēmējs iegādājās spiedliešanas iekārtu, ar 
kuru izgatavo plastmasas veidnes, kas do-
mātas dzelzsbetona konstrukciju ieliešanai. 
Pēc tam saprata, ka viņam nepieciešams arī 
noliktavas iekrāvējs, un rakstīja vēl vienu 
projektu. Savukārt otrs uzņēmējs nolēma 
izgatavot „ūdas” (zemledus makšķeres, ar 
kādām kādreiz makšķerējuši mūsu senči), 
papildus nodarbojoties arī ar mēbeļu izga-
tavošanu un restaurēšanu.

Ir arī pavisam mazi projekti, piemēram, 
daži tūkstoši eiro tika prasīti, lai varētu cept 
konditorejas izstrādājumus. Jauna sieviete 

savā virtuvē nolēma cept tortes, viņai tas 
padodas. Iegādājās visu nepieciešamo, re-
ģistrējās PVD, cep skaistas un garšīgas tor-
tes, pieprasījums liels.

Protams, atbalstām arī lauksaimniecī-
bas produktu pārstrādi, vietējās produkci-
jas realizēšanai paredzētas vides radīšanu. 
Krāslavas uzņēmējs, kurš cep maizi, gribēja 
attīstīt šo pakalpojumu, lai varētu cept vēl 
kvalitatīvāku maizi, un par projekta līdzek-
ļiem iegādājās tam nepieciešamās iekārtas. 

Bērziņu pagastā uzsākta fermentēto tēju 
ražošana.

Viens no interesantākajiem projektiem 
- Kaplavas pagastā izveidotā degustācijas 
vieta „Klajumu ķēķis”. Saimniece ierīkoja 
telpu un iegādājās visu nepieciešamo, lai 
projekta rezultātā tūrisma vietas apmek-
lētāji varētu ieturēt Latgales tradicionālo 
ēdienu maltīti. 

Prieks par Krāslavas novada domi, kas 
īstenoja projektu un iegādājās mobilo tirdz-
niecības aprīkojumu tieši Krāslavas novada 
vietējo produktu realizācijai un atpazīsta-
mībai. Tādejādi vietējie novada uzņēmēji 
var lūgt novadam šo aprīkojumu, lai dotos 
uz gadatirgiem un izskatītos reprezentabli. 
Tika izstrādāts arī logo „Ražots Krāslavas 
novadā”, izdots buklets. 

- Vai sabiedriskā labuma projekti tik-
pat veiksmīgi?

- Spilgtākais no visiem ir Laimes muzejs 
Indrā, kas tapa, realizējot divus Krāslavas 
novada domes īstenotus projektus. Laimes 
muzejs atzīts kā inovatīvākais tūrisma pro-
dukts Latgalē. Šobrīd to esam pieteikuši arī 
Latvijas dižprojektu konkursā. 

Pārējie projekti ir mazāki, bet arī nepie-
ciešami mūsu iedzīvotājiem. Krāslavas pa-
reizticīgo baznīca veica iekštelpu remontu, 
atjaunoja logus un durvis. Skaistas baznīca 
veica baznīcas vienkāršoto atjaunošanu un 
iegādājās pārnēsājamo apskaņošanas apa-
ratūru. Īstenošanas procesā ir projekts par 
luterāņu baznīcas vēsturiskā torņa jeb spi-
ces atjaunošanu. 

Sabiedriskā labuma projektos var pieda-
līties arī juridiskās personas – uzņēmēji. 
Zobārstniecības pakalpojumu sniedzējs 
realizēja projektu, kas ļauj piekļūt viņa pa-
kalpojumam cilvēkiem ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Jāpiemin arī biedrības „Sportists” velo-
sipēdu nomas projekts, pateicoties kuram 
jebkurš iedzīvotājs var bez maksas paņemt 
velosipēdu ar nepieciešamo aprīkojumu 
drošībai un braukt pa novadu. Ir pieejami 
20 kalna velosipēdu un aizsargķiveres, in-
teresentiem jāsazinās ar Ilonu Vanagu (var-
nase66@inbox.lv).

Atbalstīti tika arī tautas tērpu šūšanas pro-
jekti. Indrā izveidots metodiskais kabinets 
iedzīvotāju apmācības iespēju veicināšanai 

Krāslavas novadā, iegādāts interaktīvais 
panelis, datortehnika. Ir padomāts arī par 
semināru dalībnieku ērtībām – iegādātas 
ērtas un viegli transformējamas mēbeles. 
Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struk-
tūrvienības telpās izveidots jauniešu centrs. 
Projektus esam atbalstījuši Krāslavas bas-
ketbolistiem un futbolistiem. Zemūdens 
tūrisma klubs iegādājās tērpus ar aprīkoju-
mu zemūdens tūrisma popularizēšanai. Bez 
maksas var saņemt aprīkojumu un doties 
zem ūdens pavērot, kas mīt Latgales eze-
ros, apgūt daivinga iemaņas. Klubs rīko arī 
interesantus pasākumus ģimenēm.

Krāslavas jaunieši iegādājās aparatūru, 
lai veiktu dažādus kvalitatīvus ierakstus. 
Par visiem projektiem vienā rakstā nav pat 
iespējams izstāstīt. Katrs ir ar kaut ko inte-
resants, uzlabo vietējo teritoriju un dažādo 
sabiedriskās aktivitātes. 

- Vai visiem vienmēr izdodas realizēt 
savu ieceri? 

- Protams, ka ir arī negatīvi piemēri. Pre-
tendents uzraksta projektu, mēs to atbals-
tām, rezervējam fi nansējumu, bet pēc gada 
viņš paziņo, ka neko neīstenos, un projektu 
atsauc. Tāpēc visus aicinu nopietni pārdo-
māt, vai iecerētais projekts būs īstenojams, 
lai nesanāk tā, ka ne pats, ne citam. Nevajag 
aizmirst, ka zem projektu atbalsta strīpas 
paliek ne sliktāki projekti, kuriem fi nan-
sējuma vienkārši nepietiek. Pretendentam, 
kurš atsauc savu dalību, rezultāta nekāda, 
bet tam, kurš varēja izmantot naudu, ir jā-
gaida jauns konkurss un jāsniedz pilnīgi 
visi dokumenti no jauna. Šie piemēri mums 
ir negatīvi, jo biedrības mērķis pēc iespējas 
vairāk uzlabot un attīstīt dzīves kvalitāti no-
teiktā lauku teritorijā. 

- Kad sāksies pieteikšanās? Ar ko jau-
nais uzsaukums atšķirsies no iepriekšē-
jā?

- Pieteikšanās jaunu projektu konkursam 
būs no 8. aprīļa līdz 8. maijam. Mēneša lai-
kā jāpiesakās elektroniski Lauku atbalsta 
dienesta mājaslapā, kur jāaizpilda projekta 
pieteikums, jāpievieno nepieciešamie pa-
vaddokumenti. Lai uzrakstītu kvalitatīvu 
projektu, noteikti iesaku nākt uz konsultā-
cijām, apmeklēt seminārus. Visa nepiecie-
šamā informācija tiek sniegta bez maksas. 

Jāatzīst, ka konkurence pastāv, tāpēc kat-
ram pretendentam jācenšas iesniegt kvali-
tatīvu projektu ar konsekventi pārdomātu 
vīziju rezultāta sasniegšanai.

Noteikumi pretendentiem palika gandrīz 
nemainīgas, pieteikties var uzņēmēji, kuri 
jau darbojas, vai personas, kuras grib no-
darboties ar uzņēmējdarbību, kā arī mājra-
žotāji, biedrības. Arī pašvaldībām ir iespēja 
pieteikt savus projektus. Finansējuma at-
balsts vienam projektam arī nav mainījies 
- ja projektā ir plānota būvniecība 70% 
apjomā, tad attiecināmās izmaksas ir līdz 
70 000 eiro, ja vajag iekārtas un pamatlī-
dzekļus, tad var pretendēt uz fi nansējumu 
līdz 50 000 eiro. Sīkāk par visu var uzzināt, 
apmeklējot www.kraslavaspartneriba.lv.

- Ko noteikti neatbalstīs?
- Mēs atbalstām mazo uzņēmēju ieceres 

un vajadzības. Noteikti neatbalstīs hidro-
tehniskās lietas, piemēram, kanalizācijas 
pievadi tūrisma mītnei, elektrolīnijas izbū-
vi, nodokļu atmaksu, ceļa izbūvi, iekārtu 
remontus. Ir daudzas nianses, par tām labāk 
runāt ar katru individuāli konsultācijās. 

- Vai ir kaut kas tāds, ko līdz šim uzņē-
mēji nav novērtējuši?

- Manuprāt, ļoti laba iespēja, ko uzņē-

mēji nav novērtējuši, apmācīt jaunus dar-
biniekus. Mums bija daži interesenti, bet 
neviens projekts netika iesniegts. Uzņēmēji 
var apmācīt pavārus, šuvējus, kalējus, me-
tinātājus, ofi ciantus, B un C kategorijas 
autovadītājus utt. Finansējums šiem pro-
jektiem ir līdz pat 20000 eiro. Var apmācīt 
ne tikai vienu, bet vairākus darbiniekus. 
Vienīgi izvēlētai mācību iestādei, centram 
jābūt licencētam, akreditētam. Projektā var 
paredzēt ceļa, naktsmītnes, komandējuma 
izmaksas, apmācību maksu. Obligātā prasī-
ba vēlāk – apmācīto cilvēku pieņemt darbā 
vismaz uz 18 mēnešiem.  Šo projektu uz-
raudzības laiks ir divi gadi (visiem pārējiem 
- pieci).

- Pieteikties var arī citu novadu uzņē-
mēji?

- Protams, vairāk vēlamies atbalstīt vietē-
jos, bet pieteikties var juridiska vai fi ziska 
persona no visas Latvijas, svarīgi, lai pro-
jekts tiktu īstenots mūsu biedrības teritori-
jā – Krāslavas, Dagdas un Aglonas novads. 
Tikko konsultācijā bija divi cilvēki no Dau-
gavpils, kuri grib uzsākt biznesu Krāslavas 
novadā. Viņi gatavi izpildīt visus nosacīju-
mus, ja projekts gūs atbalstu, tiks izveidota 
arī darbavieta. Mums nav tiesību atteikt cita 
novada interesentiem šeit darboties, lai gan, 
protams, vairāk motivējam, lai šos projek-
tus aktīvāk rakstītu vietējie uzņēmēji. 

Šobrīd sācies konkursa gatavošanās pro-
cess, aicinu apmeklēt bezmaksas konsultā-
cijas Skolas ielā 7, tālr. 25608232. Pieredze 
rāda, ka dokumentu sagatavošana kopumā 
ir ilgs process un viens mēnesis ir ļoti īss 
laika sprīdis, ja nekas iepriekš nav darīts.

 - Paldies par interviju!
Juris Roga

IR PIEEJAMAS LEADER INVESTĪCIJAS
LAUKU ATTĪSTĪBAI

Turpinās pasākumu īstenošana ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu. LEADER 
projektu konkurss paredz atbalstu uzņēmējdarbības attīstības, lauksaimniecības produktu pārstrādes, vietē-
jās produkcijas realizācijas īstenošanai. Biedrības „Krāslavas rajona partnerība” administratīvā vadītāja Zane 
Ločmele piekrita pastāstīt par esošajiem ieguvumiem un jaunajām iespējām.

 PIRMSSKOLAS 
KONFERENCE 

Šī gada 14. martā Valmierā noti-
ka piektā Valsts izglītības satura ESF 
projekta „Kompetenču pieeja mācību 
saturā” konference „Darbojos, izzi-
nu - mācos ar prieku”. Tas ir viens no 
atbalsta veidiem pirmsskolas skolotā-
jiem, lai veiksmīgi sāktu pilnveidotā 
mācību satura un pieejas ieviešanu.

Konferences dalībnieku vidū bijām arī 
mēs, Krāslavas PII „Pienenīte” pirmsskolas 
komanda.

Mēs tikām aicināti dalīties pieredzē par 
savu darbu projektā divu gadu garumā. To 
mēs atspoguļojām trīs dimensiju stendā, kur 
tika izvietoti materiāli par komandas pieredzi 
ceļā uz noteikto mērķi, ieviešot jauno mācību 
pieeju.

Konferences laikā bija iespēja darboties 
dažādās tematiskā virziena darbnīcās, kurās 
ar praktiskiem piemēriem atklājām, kā mērķ-
tiecīgi iesaistīt bērnu sasniedzamo rezultātu 
izvirzīšanā, kā sasniegt atgriezenisko saiti, kā 
veidot vidi, kurā bērns vingrinās, piedzīvojot 
kļūdas, un novērtē tās kā daļu no mācīšanās.

Vienā no darbnīcām ar savu pieredzes pie-
mēru „Pašvadīta mācīšanās veselības un fi zis-
kās aktivitātes mācību jomā pirmsskolā” dalī-
jās mūsu sporta skolotāja Violeta Antonova. 
Savā prezentācijā viņa pastāstīja, kā attīstīt 
pašvadītas mācīšanās prasmes sportā, mērķ-
tiecīgi veidojot atbilstošu vidi  un kā bērni tiek 
iesaistīti rotaļnodarbību plānošanas, īstenoša-
nas un vērtēšanas procesā.

Mums bija patiess prieks satikties un dalī-
ties pieredzē ar kolēģiem. Gribam pateikties 
Krāslavas novada domei par atbalstu braucie-
na organizēšanā.

Viktorija Olehno, 
Krāslavas PII „Pienenīte” vadītāja
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darbi, notikumi, cilvēki

19. martā Eiropas Par-
lamenta ēkā, Briselē, tika 
atklāta izstāde „Latgale. 
Zeme, kur sākas ES” un tika 
prezentēts arī stends, kas 
veltīts Krāslavas novadam. 

Izstādes organizators – Miroslavs 
Mitrofanovs, Eiropas Parlamenta 
deputāts, kas pārstāv Latgali. At-
klāšanas ceremonijā viņš uzsvē-
ra: „Mana dzimtene ir Latgale, es 
nāku no Daugavpils, tāpēc tagad, 
kad beidzas mans deputāta pilnvaru 

termiņš un sākas aģitācijas periods 
pirms Eiropas Parlamenta vēlēša-
nām, nolēmu, ka mans pienākums - 
iepazīstināt Eiropas iedzīvotājus ar 
savu mazo dzimteni, par ko daudzi 
vispār nav dzirdējuši. Var teikt, ka 
Briselē mēs atstājam mūsu skaisto 
vizītkarti.” 

Izstāde sastāv no 22 stendiem ar 
vizuālo informāciju un tekstiem par 
Latgales pilsētām un novadiem, re-
ģiona vēsturi, tradīcijām, par dzīvi 
mūsdienās, kā arī par investīciju ie-
spējām. Atsevišķs stends – moderna 

trīsdimensiju karte ar zīmējumiem, 
kuros attēloti nozīmīgākie Latgales 
kultūras un tūrisma objekti. 

Izstādes atklāšanā Briselē pieda-
lījās delegācija no Latgales nova-
diem un pilsētām. Krāslavu pārstā-
vēja novada tūrisma informācijas 
centra vadītāja Tatjana Kozačuka, 
kas angļu valodā pastāstīja par 
mūsu novada unikalitāti – tā skais-
to dabu, tradīcijām, kultūrvēstu-
riskajiem objektiem, kā arī par 
Latgales iedzīvotāju dāsnumu un 
viesmīlību. 

Prezentācijas laikā skanēja 
dziesmas, ko izpildīja Daugavpils 
ansamblis „Radenie”, rokdarbnie-
ce no Zilupes novada demonstrēja, 
kā tiek darinātas knipelētās mežģī-
nes. Visus pasākuma dalībniekus 
cienāja ar gardumiem no Latgales – 
sieru, konditorejas izstrādājumiem, 
maizi, speķi, sālītiem gurķiem, kā 
arī tradicionālo „šmakovku”. 

Miroslavs Mitrofanovs uzsvē-
ra, ka gadījumā, ja pārstāvniecība 
Eiropas Parlamentā turpināsies, 
tad pēc šīs izstādes par Latgali būs 
organizētas arī citas – par Rīgu un 
citiem Latvijas reģioniem. 

Elvīra Škutāne

EIROPAS PARLAMENTĀ - 
LATGALEI VELTĪTA IZSTĀDE  

7. LIELIE 
LASĪŠANAS SVĒTKI

Svētku dalībniekus uzrunāja Krāslavas novada Сentrālās 
bibliotēkas (KNCB) direktore Valentīna Magidas: „Mēs 
tiekamies kultūras namā, lai godinātu pašus aktīvākos, 
pašus zinošākos, pašus lasīt gribošākos skolēnus, mazos 
bērnus, jauniešus un arī vecākus. Lasīt ir ļoti labi, lasīt ir in-
teresanti un lasīt ir stilīgi. Būsim aktīvi, lasīsim grāmatas!” 

LR Kultūras ministrijas fi nansētās lasīšanas veicināšanas programmā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018” no Dagdas un Krāslavas nova-
diem piedalījās un aizpildīja anketu 370 žūrijas eksperti. 

Sveicienu no ikgadējie lielajiem lasīšanas svētkiem šogad atveda la-
sītāji no Dagdas novada. Lasīšanas vēstnese Daniela Kornejeva: „Lat-
vijas Nacionālajā bibliotēkā mums bija iespēja baudīt koncertu, redzēt 
apbalvošanas ceremoniju, šajā dienā mēs apmeklējām Dabas muzeju, 
apskatījām dažādus putnus, dzīvniekus, rāpuļus.” 

KNCB Bērnu literatūras nodaļas vadītāja Viktorija Urbanoviča in-
formēja klātesošos, ka Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā piedalījās 630 
bibliotēkas no visiem Latvijas novadiem un 57 latviešu diasporas cen-
tri, kopā – nedaudz vairāk nekā 17000 lasītāju. Kolekcijā bija iekļautas 
28 grāmatas no 11 dažādām izdevniecībām. Krāslavas novada Centrālā 
bibliotēka ir viena no piecām visaktīvāk strādājošām lasītāju žūrijām 
Latvijā. Rīgā to pamanīja un kā jau tika ziņots, KNCB saņēma dāvanas 
un pateicību par enerģisku un daudzpusīgu lasīšanas veicināšanas akti-
vitāšu izmantošanu Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas ekspertu piesais-
tīšanai. Savukārt akcijas „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!” uzvarētājs Aleksandrs 
Kadeņecs laimēja četras biļetes ģimenei uz izklaides parku „Avārijas 
brigāde”.

Kā tad bērni darbojās? Viņi lasīja no visas sirds, lasīja priekam, sapņo-
šanai, mieram, deva priekšroku lasīšanai un galvenais, ka tas bija prieks 
par brīvu. Pirmais, kurš izlasīja un izvērtēja visas sešas grāmatas, bija 
bērnu žūrijas eksperts Jānis Brovkins. Viņš to izdarīja kopā ar vecākiem, 
kuri iedvesmoja bērnu lasīšanai.

Ļoti labi lasīja pirmsskolas izglītības iestādes (PII) „Pīlādzītis” au-
dzēkņi jeb 5+ lasītāji, kuri uz pasākumu atnāca ar muzikālo sveicienu. 
BJVŽ grāmatas iedvesmoja zīmēt ilustrācijas, un PII „Pīlādzītis” au-
dzēkņi Dmitrijs, Aurēlija, Sofi ja, Evelīna un Nikita uzdāvināja Krāsla-
vas bibliotēkai skaistu zīmējumu izstādi. Publikas priekšā tika aicināti 
arī PII „Pienenīte” 5+ lasītāji, kuri pasākuma apmeklētājiem uzdāvināja 
pavasarīgus sveicienus.

Svētkos sumināti visaktīvākie KNCB BLN „Bērnu, jauniešu un ve-
cāku žūrijas 2018” lasīšanas veicināšanas dalībnieki: abas Krāslavas 
pirmsskolas izglītības iestādes, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamat-
skolas bibliotēka un Ezernieku vidusskolas bibliotēka, kā arī Krāslavas 
un Dagdas novada 13 bibliotēkas.

KNCB Atzinības par aktīvu sadarbību un sekmīgu jaunās paaudzes 
iesaistīšanu bibliotēkas pasākumos pasniedza Dagdas vidusskolai, 
Krāslavas pamatskolai, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. Poļu pamatskolai, 
Varavīksnes vidusskolai, Indras, Izvaltas un Robežnieku pamatskolai.

Pasākumā sumināts superlasītājs Kristaps Kušnirs, kuru lasīt iedves-
mo māmiņa Daiga un kurš izlasīja vairāk par 50 grāmatām. 

Ja vecāki lasa, tad arī bērni lasīs. Pateicības pasniegtas BJVŽ lasītā-
jām - Vitai Valterei ar meitu Alīnu un Ivetai Stivriņai ar meitu Dagmāru. 

Svētkus krāšņākus darīja Nacionālās skaļās lasīšanas reģionālās sa-
censības čempione Paula Plivča, kura pārstāvēs Krāslavas un Dagdas 
novadu un abas bibliotēkas.         

7. Lielie lasīšanas svētki noslēdzās ar Daugavpils teātra izrādi, kas 
izpelnījas lielus skatītāju aplausus.

Juris Roga, 
autora foto

Krāslavas novada skolo-
tāji jau vairākus gadus pēc 
kārtas piedalās pedagoģis-
kās pieredzes konferencēs. 
Arī šogad pavasara brīvdie-
nās Krāslavas pamatsko-
las, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas un Krāslavas 
PII „Pīlādzītis” skolotāji de-
vās uz Ludzu, lai piedalītos 
9. pedagoģiskās pieredzes 
starpnovadu konferencē. 

Konferences darbā iesaistījās 
137 skolotāji no septiņu novadu 
– Jēkabpils, Dagdas, Riebiņu, Zi-
lupes, Viļānu, Krāslavas, Ludzas 
– skolām. Sešās darba grupās tika 
nolasīts 41 ziņojums, ko bija saga-
tavojuši 47 pedagogi. Skolotājiem 
bija iespēja arī praktiski padarbo-
ties sešās meistarklasēs dažādās 
jomās. Meistarklases vadīja 10 
LPĢ skolotāji. Protams, darba 
kārtībā bija arī ekskursijas pa sko-
lu, neformālas sarunas un kolēģu 
satikšanās.

Pedagogiem bija iespējams da-
līties ar savu pedagoģisko pieredzi 
sešās darba grupās: „Starptautiskā 
sadarbība un projekti mūsdienīgā 
mācību procesā”, „Kā paaugsti-
nāt darba efektivitāti kompetenču 
izglītības pieejas sasniegšanā?”, 
„Kā paaugstināt darba efektivitāti 
kompetenču izglītības pieejas sa-
sniegšanā?”, „Inovācijas un rado-
šums pedagoģijā”, „Audzināšanas 
un vērtībizglītības aktualizācijai”, 
„Pedagoģiskie izaicinājumi, ko 
nes digitālais laikmets”.

Aktuāls temats ir pieredze, kas 
iegūta, darbojoties starptautiska-
jos un valsts projektos, kas veido 
mācību procesu daudzveidīgāku 
un paver lielākas iespējas gan 
skolēniem, gan skolotājiem. Tie 
ir Erasmus+ projekti, „Sporto 
visa klase”, „Esi līderis!”, „Lat-
vijas skolas soma”, Karjeras izvē-
les projekts. Šajā darba grupā no 
mūsu novada uzstājās Skaidrīte 
Gasperoviča (Krāslavas pamat-

skola) ar tēmu „Karjera un nākot-
ne – kā palīdzēt skolēnam?” un 
Jeļena Vorošilova (Krāslavas PII 
„Pīladzītis”) ar tēmu „Teātra pul-
ciņš pirmsskolā un sākumskolā”.

Par kompetenču pieejas aktuali-
zēšanu bija sagatavots visvairāk 
ziņojumu, un laika ekonomijas 
nolūkos tie bija sadalīti divās 
darba grupās, kurās piedalījās arī 
Krāslavas novada skolotāji:

Jeļena Japiņa (Krāslavas pamat-
skola) – „Iniciatīvas drošas un at-
balstošas vides veidošanā skolā”.

Ligita Pelnika un Daiga Kušnire 
(Krāslavas pamatskola) – „Mate-
mātikas un tehnoloģiju kompe-
tenču pilnveidošana, izmantojot 
neformālās izglītības metodes”.

Marianna Rukmane (Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola) – „Soci-
āli emocionālā audzināšana”.

Atsevišķā darba grupā tika ru-
nāts par audzināšanas un vērtīb-
izglītības jautājumiem, kas ir daļa 
no mācību procesa: pirmās klases 
adaptāciju skolā, jaunatnes orga-
nizācijām, folkloras un kristīgo 
vērtību ieaudzināšanu. Šajā grupa 
uzstājās no Krāslavas pamatsko-
las skolotāja Velta Daņiļeviča ar 
savu tēmu „Sadarbības projekts ar 
Latvijas Sarkano Krustu un Nor-
vēģijas Sarkano Krustu kā alter-
natīvas bērnu pozitīvas pašcieņas 

veicināšanai mācību un audzinā-
šanas darbā”.

Pēc aktīva darba izvēlētajās dar-
ba grupās pedagogiem tika piedā-
vātas praktiskās nodarbības sešās 
dažādu jomu meistarklasēs – tes-
tu veidošana vietnē „Kahoot”, 
papīra aplikācijas izveide ar ori-
gami elementiem,  nodarbība par 
izonēšanas (izšūšanas tehnikas) 
izmantošanu mājturības stundās. 
Tika akcentēti paņēmieni, kā pa-
līdzēt novērst lasīšanas grūtības. 
Aktīva meistarklase, kas mēģinā-
ja rast atbildi uz jautājumu – vai 
matemātika dabaszinībās ir tā 
pati matemātika. Notika arī no-
vadmācības nodarbība. Ikviens 
konferences dalībnieks piedalījās 
vienā no meistarklasēm, kurā jēg-
pilni paplašināja savas zināšanas. 
Jauni iespaidi, idejas, satikšanās 
un diskusiju prieks, stundās un 
audzināšanas darbā izmantojami 
materiāli – tie ir konferences iegu-
vumi. Katra kolēģa pieredzē bija 
kas īpašs un interesants.

Paldies Ludzas pilsētas ģimnā-
zijai par sirsnīgo un silto uzņem-
šanu, iespēju satikt kolēģus, gūt 
jaunas idejas, gūt spēkus jaunam 
darba cēlienam!

Jeļena Japiņa un 
Daiga Kušnire, 

Krāslavas pamatskolas
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Mūsu valstī norisinās vērienīgais 
izglītības projekts „Skola – 2030”, 
kura pamatā ir kompetenču pieeja 
mācību saturā, un pašlaik tas uz-
ņem arvien straujākus apgriezie-
nus. 

Uzsvars tiek likts uz tādām caur-
viju prasmēm kā kritiskā domāša-
na, medijpratība, spēja sadarboties 
un strādāt komandā. 

Mūsdienās skolas mācību 
priekšmeti rosina skolēnus atteik-
ties no šauri individuālistiskas po-
zīcijas, lai viņi ieraudzītu dzīves 
realitāti, nevis spriestu par to pēc 
savas visai ierobežotās pieredzes 
un lai viņi spertu nākamo soli savā 
attīstības ceļā. 

„Domāt. Darīt. Zināt” – tas ir 
projekta „Skola – 2030” sauklis. 
Mūsdienu skolēnam ir svarīgi at-
tīstīt spēju mācīties mūža garumā, 
domāt un darboties dažādās situā-
cijās. Liela nozīme ir nevis iegūto 
zināšanu apjomam, bet gan tam, ko 
bērns spēj paveikt ar savām zinā-
šanām. Kad skolēns ar to palīdzību 
cenšas patstāvīgi rast atbildes uz 
jautājumiem, atrisināt problēmas. 

Kad viņš spēj izmantot savas zi-
nāšanas un prasmes dažādās zi-
nību jomās.  Ir svarīgi nodrošināt 
skolēniem iespēju domāt, pašiem 
meklēt risinājumus, analizēt - kā-
pēc ir tā, nevis citādi, un, protams, 
arī kļūdīties. 

Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā 11. 
martā norisinājās Latgales novada  
8.–11. klašu atklātā dabaszinību 
un matemātikas multidisciplinārā 
olimpiāde. 

Olimpiāde tiek rīkota ar mērķi 
veicināt skolēnu spēju izmantot zi-
nāšanas un prasmes, risinot prob-
lēmas, nestandarta uzdevumus 
dabaszinību un matemātikas jomā, 
veicināt lietpratīga skolēna, kurš ir 
ieinteresēts savā intelektuālajā at-
tīstībā, izaugsmi, veicināt Latgales 
novada matemātikas, dabaszinību 
jomas skolotāju sadarbību. 

Pirmo reizi šajā olimpiādē pie-
dalījās komandas, kas sastāvēja 
no 3 cilvēkiem, arī uzdevumi bija 
veltīti nevis vienam mācību priekš-
metam, bet pieciem: matemātikai, 
ķīmijai, bioloģijai, fi zikai, dabaszi-
nībām. Dabaszinību un matemāti-

kas multidisciplinārajā olimpiādē 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolu 
pārstāvēja 9. kl. skolēni: Igors So-
rogovecs (9.a kl.) Guntis Ungurs 
(9.a kl.) un Arina Skovorodko 
(9.b kl.) Pirmajā daļā bija jāizpilda 
tests, kurā bija iekļauti uzdevumi 
piecos mācību priekšmetos, bet ot-
rajā daļā tika sagatavoti sarežģītā-
ka līmeņa uzdevumi šajos mācību 
priekšmetos. Piemēram - atrisināt 
kvadrātvienādojumu ar parametru, 
aprēķināt vielas formulu un atrast 
vielu masas daļas maisījumā, izpil-
dīt uzdevumus par tādām tēmām 
kā siltumenerģija un siltumapmai-
ņa, jauda un elektroenerģija un at-
bildēt uz jautājumiem par asinsri-
tes sistēmu. 

Mūsu skolēni startēja veiksmīgi, 
uzrādīja ļoti labas zināšanas dabas-
zinībās un matemātikā un izcīnīja 
3. vietu, par ko bija apbalvoti ar 
diplomiem un medaļām. 

9. kl. skolēnu atsauksmes par 
olimpiādi: 

Guntis: „Olimpiāde bija aizrau-
joša, dalībniekiem bija piedāvāts 
daudz dažādu uzdevumu, bija ne-

parasti, bet interesanti. Mēs esam 
gandarīti par rezultātiem.”

Arina: „Uzdevumi, kas tika pie-
dāvāti risināšanai komandas ietva-
ros, bija īpaši sarežģīti, mums bija 
jāsaista teorija ar praksi, jāanalizē 
dažādas situācijas. Man ir prieks 
par to, ka mēs ieguvām ne tikai 
diplomu, bet arī medaļu.” 

Igors: „Man patika tas, ka mēs 
piedalījāmies kā komanda, jo tā 
ir vieglāk, interesantāk, un nav tik 
liels uztraukums. Darbojoties ko-
mandā, mēs savstarpēji dalījāmies 
savās zināšanās.”

Šo skolēnu uzvara nav nejauša, 

viņi ir ļoti atbildīgi, nopietni, mērķ-
tiecīgi, uzcītīgi jaunieši. Pirms tam 
viņi vairākkārt uzvarēja daudzās 
starpnovadu olimpiādēs, tika uz-
aicināti uz valsts olimpiādēm, kā 
arī veiksmīgi piedalījās konkursā 
„Skolēni eksperimentē”. 

Mūsu skolas pedagogi cenšas at-
tīstīt talantīgo bērnu spējas un dot vi-
ņiem iespēju pārbaudīt savus spēkus 
olimpiādēs eksaktajās zinībās. Dalī-
ba olimpiādēs ir ļoti nozīmīga bērna 
personības izaugsmes procesā. 

Nataļja Kirkiļeviča un 
Lilija Jasinska, 

skolotājas

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS SKOLĒNU PIRMIE SOĻI 
CEĻĀ UZ PROJEKTA „SKOLA – 2030” ĪSTENOŠANU

Indras pamatskolas 3. un 5. kla-
ses skolēni turpina pielocīt „Sko-
las somu”. Mums uzspīdēja veik-
sme - pasūtījām biļetes uz deju 
izrādi bērniem „Čipolīno” Dau-
gavpils teātrī un esam ļoti priecī-
gi, jo izrāde bija SUPER!

Ar aizrautību vērojām bezbai-
līgā un jautrā sīpoliņa Čipolīno 
piedzīvojumus ar Ķirbīti, valdnie-
ku Citronu, bruņinieku Tomātu un 
grāfi enēm Ķirsītēm.

Aktieru plastiskā valoda bija 
tik prasmīga, ka arī bez vārdiem 
ikkatrs no mums varēja saprast, 
ka itāļu rakstnieka Džanni Rodā-
ri vēstījums ir par īstu draudzī-
bu, spēju just līdzi tiem, kuriem 
ir nodarīts pāri, un par taisnības 
uzvaru pār ļauno. Apbrīnojām arī 
mūsdienīga sporta inventāra - ātr-
gaitas zābaku jeb džamperu un 

skeitborda dēļa – prasmīgu pielie-
tošanu izrādē. 

Braucot mājās, dalījāmies ar 
gūtajiem iespaidiem, apsprie-
dām  varoņu rīcības un raksturus, 
vienam  otram sagribējās arī savus 

vecākus uzaicināt uz šo brīnišķīgo 
izrādi, ko paši baudījām, pateico-
ties projektam „Skolas soma”. 

Ilona Bunto,
 klases audzinātāja

INDRAS PAMATSKOLAS SKOLĒNI 
„SKOLAS SOMĀ” IELIEK FANTASTISKU IZRĀDI

KĀPĒCĪŠI ROBEŽNIEKOS 
NOSKAIDRO SPĒLES UZVARĒTĀJUS
„Kāpēcīšu kluba” spēles Ro-

bežnieku bibliotēkā jau vairākus 
gadus ir tradicionāls pasākums. 
Priecē, ka interese par šīm spēlēm 
ir liela, bet dalībnieku skaits nesa-
mazinās, pat palielinās.

Kārtējā spēle notika 13. martā, 
tajā piedalījās 18  bērni vecumā no 
5 līdz 14 gadiem.

Spēle notiek tradicionāli – izlo-
zes rezultātā tiek izveidotas divas 
komandas, izraudzīti kapteiņi. Šo-
reiz tie bija Indris Ivanovs un Ivars 
Ovčinko. Žūrijā strādāja trīs cilvē-
ki - Marina Ignatjeva, Alla Muster-
mane, Irina Buko, kā arī darbojās aktīva atbalsta grupa no bērnu vecākiem 
- Jekaterina Mančinska, Tatjana Rakovska, Sarmīte Ļuļe.

Lai uzturētu interesi par spēli, tika ieviesti jauni nosacījumi. Katras kārtas 
beigās bija nepieciešams veikt neparastu uzdevumu, strādāt ar rēbusiem, 
pēc tam dalībniekiem tika piedāvāts darboties Ingas Babiško meistarklasē 
un spēles beigās notika vienas komandas deju cīņa pret otru.

Visi dalībnieki bija lieli malači, bet šoreiz spēlē uzvarēja kapteiņa Indra 
Ivanova komanda (Ksenija Buko, Valērija Jonina, Jānis Locs, Evelīna Ļuļe, 
Vjačeslavs Ļuļs, Ričards Buko, Karīna Rakovska, Samanta Rakovska).

Otrajā vietā palika Ivara Ovčinko komanda (Aļesja Buko, Daniels Derju-
gins, Irina Apaļko, Oļegs Mančinskis, Jurijs Mančinskis, Lolita Buko, Sla-
viks Kuzņecovs, Artjoms Ļuļs).

Evelīnai Ļuļei ir tikai pieci gadiņi, bet viņa neapjuka un aktīvi piedalījās 
spēlē, kas bija ļoti aizraujoša.Liels paldies visiem pasākuma dalībniekiem!

Rita Kovalevska, 
Robežnieku pagasta Tautas bibliotēkas vadītāja

Vai jūs protat uzcelt kartona māju 
uz pāļiem? Atbilde droši vien būs 
- JĀ. Kas tur sarežģīts? Paņem kar-
tona gabaliņus, salīmē kopā un pie-
stiprini kociņus. Bet izrādās viss nav 
tik vienkārši. Pirmkārt, to visu vaja-
dzēja paspēt izdarīt 40 minūšu laikā, 

otrkārt, izdomāt modeli un to realizēt 
trijatā arī nav tik viegli, jo katrs taču 
grib savu, un, beidzot, treškārt, un tas 
ir pats galvenais – uzceltai mājai jā-
iztur ZEMESTRĪCE. 

Jautāsiet, kas un kur ar to visu no-
darbojās?

Atbilde – Indras pamatskolas 3. un 

Indras skolēni
      prāto, 
        būvē, 

pēta...

5. klases skolēni projekta „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompeten-
ču attīstībai” ietvaros apmeklēja 
ZINOO centru Daugavpilī un pie-
dalījās Būvniecības un arhitektūras 
darbnīcas nodarbībā „Zemestrīce”.

 Bija ļoti jauki vērot, kā tapa jaunas 
mājas, kā tās pārbaudīja uz speciālās 
„zemestrīces” ierīces. Brīnījāmies 
arī par to, ka šķietami neglītas mā-
jiņas IR izturējušas zemestrīces, bet 
 skaistās ir nokritušas jau pēc pirma-
jām „zemes” kustībām. Nodarbībā 
ieguvām kolosālu praktisko pieredzi 
un jaukas emocijas. Bet pēc nodar-
bībām izzinājām pasauli, apmeklē-
jot vairākus interaktīvus eksponātus 
pašā ZINOO centrā. 

Liels paldies par tik jauko un liet-
derīgo laika pavadīšanu gan ZINOO 
centra pasniedzējām, gan Indras 
pagasta pārvaldei par autobusu, gan 
projekta „Atbalsts izglītojamo indi-
viduālo kompetenču attīstībai” ko-
ordinatoriem mūsu skolā un novadā.

Ilona Bunto,
 Indras pamatskolas skolotāja

IZVALTAS „MOZĪ LATGALĪŠI”
KONKURSOS

Kad kalendārs rāda 
marta mēnesi, mēs Iz-
valtas folkloras pulci-
ņa „Mozī latgalīši” 
dalībnieki, zinām, ka 
sācies folkloras kon-
kursu laiks. 7. martā 
Līvānos notika uzreiz 
divi – tradicionālais 
Rotaļnieku konkurss, 
kurā piedalījās Va-
lērija Smiļgina un 
„Anekdošu virpulis”, kurā piedalījās Ženija Nikolaičenko. Abas mājās 
braucām ar 1. pakāpes diplomiem, jaunu pieredzi un priecīgu prātu.

Valērija: „Man ļoti patika piedalīties konkursā, kurā es iemācījos dau-
dzas jaunas rotaļas. Domāju, ka žūrijai iepatikās tas, ka mana prezentā-
cija notika latgaliešu valodā, kurā brīvi runāju.”

Ženija: Es piedalījos konkursā „Anekdošu virpulis”, kurā bija ne tikai 
jāzina daudzas anekdotes, bet arī izteiksmīgi tās jāizstāsta. Es zināju 
ap 30, taču konkursā Līvānos, kas bija pusfi nāls, bija jāstāsta mazāk. 
Šogad arī dalībnieku bija mazāk, taču žūrija vēr tēja stingri, jo uz Rīgas 
fi nālu tikām nedaudzi. Man patīk tādi konkursi, tie satuvina cilvēkus 
un liek tiem justies labi. Dalībnieki bija dažādi, un tas bija interesanti. 
Vēlos arī turpmāk piedalīties šādos pasākumos. Tas ir aizraujoši!”

                                                                       V.Smiļgina un Ž.Nikolaičenko
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6. martā Krāslavas kultūras 
namā 15 kolektīvi no piecām 
Krāslavas novada izglītības ies-
tādēm piedalījās tautas deju ko-
lektīvu repertuāra apguves skatē, 
gatavojoties XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
deju lielkoncertam. Katrs kolek-
tīvs izdejoja 2 repertuāra dejas. 
Tās vēroja gan vecāki, dejotāji, 
vienaudži, gan dejas mākslas ek-
spertes, svētku repertuāra apguves 
skates Dagdas un Krāslavas nova-
dā vērtēšanas komisijas pārstāves: 
Iluta Mistre, horeogrāfe, Deju 
svētku virsvadītāja, Ogres deju 
apriņķa deju kolektīvu virsvadī-
tāja, Lielvārdes Kultūras nama 
bērnu deju kolektīva „Pūpolītis” 
un vidējās paaudzes deju kolektī-
va „Vēji” mākslinieciskā vadītā-
ja, Gaida Ivanova, Preiļu novada 
skolu jaunatnes deju kolektīvu 
virsvadītāja, Preiļu Kultūras cen-
tra deju kopas „Gaida” mākslinie-
ciskā vadītāja un Guna Trukšāne, 
horeogrāfe, Bauskas deju apriņķa 
deju kolektīvu virsvadītāja, Jel-
gavas bērnu deju kolektīva „Vēja 
zirdziņš” un tautas deju ansambļa 
„Līgo” pedagoģe. Trīs dejas no-
zares speciālisti kolektīvus vēr-

tēja pēc 50 punktu skalas piecos 
kritērijos: dejas mākslinieciskais 
izpildījums un rakstura atklāsme, 
dejas tehnika un horeogrāfi skā 
teksta precizitāte, izpildījuma mu-
zikalitāte, tautas tērpa valkāšanas 
kultūra un pareizība, skatuves kul-
tūra un kolektīva kopiespaids.

Augstākās pakāpes diplomus 
5.-6.kl. B grupā saņēma 2 kolek-
tīvi: Indras pamatskolas deju ko-
lektīvs „Indriņa” (45,3 punkti), 
vadītāja Lidija Trušele un Krāsla-
vas Bērnu un jauniešu centra deju 
kolektīvs „Pastaliņas” (45,3 pun-
kti), vadītāja Valda Timule. 

1.pakāpes diplomus 1.-2.kl. B 
grupā saņēma Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas deju kolek-
tīvs „Draiskuļi” (40,2 punkti), 
vadītāja Nadežda Adamoviča un 
Krāslavas BJC deju kolektīvs 
„Pastaliņas”,1.kl. (40,0 punktu) 
un 10.-12.kl. grupā Krāslavas BJC 
deju kolektīvs „Raita” (42,3 pun-
kti), vadītāja Valda Timule.

2.pakāpes diplomus 1.-2.kl. B 
grupā saņēma Krāslavas pamat-
skolas deju kolektīvs „Ritenītis”  
(36,8 punkti), 3.-4.kl. B grupā 
- Krāslavas pamatskolas deju ko-
lektīvs „Ritenītis” 2. klases (37,7 

punkti) un 3. klases (37,0 pun-
ktu) grupas, vadītāja Inta Beikule, 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las kolektīvs „Varavīksnīte” (37,3 
punkti) un 3.-6.kl.grupā deju ko-
lektīvs „Dzirkstīte” (36,3 punkti), 
vadītāja Nadežda Adamoviča, bet 
5.-6.kl. B grupā Krāslavas pamat-
skolas deju kolektīvs „Ritenītis” 
(35,3 punkti), vadītāja Inta Bei-
kule. 2.pakāpes diplomus saņēma 

arī visi 5.-9. klašu kvalifi kācijas 
grupas kolektīvi: Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas deju kolektīvs „Raka-
ri” (39,3 punkti), vadītāja Ingrīda 
Grišāne, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas kolektīvs „Austriņa” 
(38,2 punkti), vadītāja Nadežda 
Adamoviča un Krāslavas pamat-
skolas deju kolektīvs „Ritenītis” 
(36,5 punkti), vadītāja Inta Bei-
kule.  3.pakāpes diplomu saņēma 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.-
12.kl.deju kolektīvs „Jumis” (34,8 
punkti), vadītāja Ingrīda Grišāne.

Pēc diplomu pasniegšanas, vēr-
tēšanas komisijai tiekoties ar sko-
lotājiem, katrs kolektīva vadītājs 
par katru skatē izdejoto deju saņē-
ma detalizētu, izvērstu  komentā-
ru ar visiem „+” un „ –”. Ja katrs 
paņemsim tos ieteikumus, kurus 
saņēmām, mums viss izdosies! 
Kopumā vērtēšanas komisija at-
zinīgi novērtēja novada kolektīvu 
sniegumu un pašvaldību atbalstu 
un ieguldījumu. 

 Paldies deju kolektīvu virsva-
dītājai Valdai Timulei, kolektīvu 
vadītājiem, dejotājiem, vecākiem, 
izglītības iestāžu kolektīviem, 
Krāslavas KN darbarūķiem un 
pašvaldībai par ieguldīto darbu 
skates nevainojamai norisei. 

Izvērtēsim, palīdzēsim, iedro-
šināsim, lai profesionalitāte ņem 
virsroku un apņēmības pilni strā-
dāsim un dejosim tālāk… 

 Sanita Kumpiņa, 
XII Latvijas skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētku 
koordinatore 

Krāslavas novadā, 
Krāslavas BJC metodiķe 

DEJOJAM NO SIRDS kultūra

senioru sleja

Jau ceturto gadu biedrība „Soci-
ālās attīstības aģentūra „Pieci airi” 
strādā ar mērķauditoriju, ko veido 
galvenokārt pensijas vecuma cilvē-
ki – seniori. Neformālās izglītības 
kurss „Senioru skola” kļūst arvien 
populārāks, šajā laikā skolas dalīb-
nieku skaits ir divkāršojies.

Lai veicinātu veselības un dzī-
ves kvalitātes uzlabošanos, vecākā 
gadagājuma cilvēki ir jāiepazīstina 
ar iespējamiem garīgās veselības 
traucējumiem, jo no tiem neviens 
nav pasargāts. Tāpēc tika nolemts, 
ka ir jāsniedz izvērsta kvalitatīva 
informācija par dažāda veida sa-
slimšanām, to cēloņiem, pazīmēm 
un izpausmēm, kā arī par to ārstē-
šanas veidiem un profi laksi. 

Sākot ar 2018. gada septem-
bri, biedrība  „Sociālās attīstības 
aģentūra „Pieci airi” sadarbībā 
ar Krāslavas novada domi īste-
no aktivitātes ESF projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” ietvaros. Garī-
go veselību un veselīgu dzīvesvei-
du veicinošu profi laktisko pasāku-
mu cikla gados veciem cilvēkiem 
Krāslavā nosaukums ir  „Senioru 
skola. Garīgā veselība senioriem”. 
Kopš aktivitātes īstenošanas sāku-
ma notika jau 10 nodarbības, katrā 
no tām vidējais apmeklētāju skaits 
- 14 cilvēki. Atšķirībā no iepriekšē-
jā projekta sezonas, kad visas no-
darbības notika Krāslavas pilsētā, 
daudzas aktivitātes pagājušā gada 
rudenī un šī gada ziemā notika arī 
lauku teritorijās.

Lielāko lekciju daļu sagatavo-
ja un novadīja viens no biedrības 
„Sociālās attīstības aģentūra „Pieci 
airi” dibinātājiem - psihologs un 
psihoterapeits Raimonds Lazda. 
Profi laktisko  pasākumu cikla lek-
cijās tika apskatīti jautājumi, kas 
ir saistīti ar emociju atpazīšanu, 
to kontroles un regulācijas mehā-
nismiem vecumdienās. Senioriem 

tika stāstīts par 
stresu, depresi-
ju, demenci un 
miega traucēju-
miem. Lekciju 
gaitā senioriem 
tika parādīti un 
kopīgi veikti da-
žādi profi laktiski 
vingrinājumi psi-
hiskā līdzsvara 
iegūšanai un no-
stiprināšanai.

 „Senioru 
skola. Garīgā 
veselība senio-
riem” cikla ietvaros darbojās arī 
vieslektori. Septembrī lekciju un 
praktiskās nodarbības „Ergotera-
pijas loma veselības veicināšanā” 
novadīja Sabīne Mikulāne, ergo-
terapeite, kura strādā kūrorta re-
habilitācijas centrā „Jaunķemeri”. 
Lekcijas laikā viņa aktualizēja da-
žādas tēm as: muskuļu saspringuma 
un noguruma sajūtas mazināšana; 
pašmasāžas tehnikas aspekti u.c. 
Praktiskajā nodarbības daļā tika 
izmantots atbilstošs aprīkojums 
– mazās masāžas bumbas, espan-
deri, līdzsvara spilvens muguras 
muskulatūras stiprināšanai u.c. 
Nodarbības beigās visi pasākuma 
dalībnieki jūtās pilni apņēmības 
praktizēt iemācītos vingrinājumus 
mājās, veicot ikdienas darbus.

Par svarīgu tēmu „Ēšanas ie-
radumi senioru veselības uzlabo-
šanai” stāstīja gastroenteroloģe, 
ģimenes ārste Jeļena Ogorelova. 
Lekcijas gaitā, atsaucoties uz dažā-
du jaunāko pētījumu rezultātiem, 
viņa uzskatāmi demonstrēja nepa-
reizu uztura lietošanas ieradumu 
kaitīgo ietekmi uz cilvēka fi zisko 
un garīgo veselību. Lektore ietei-
ca senioriem piekopt un praktizēt 
jaunus veselīgus uztura ieradumus, 
kuri ļauj ilgāk saglabāt augstu dzī-
ves kvalitāti vecumdienās.

Šī gada janvārī par emocijām 
un to nozīmi katra cilvēka dzīvē 

lekcijas novadīja Tatjana Uzole, 
 senioriem jau labi pazīstama u n 
pozitīvas atsauksmes izpelnījusies 
Daugavpils Universitātes pasnie-
dzēja ar doktora grādu psiholo-
ģijā. Ar nodarbību „Relaksējies, 
aktīvs, vesels seniors” pirmo reizi 
pasākumu ciklā „Senioru skola. 
Garīgā veselība senioriem” pieda-
lījās sertifi cēta fi zioterapeite Ilga 
Onzule. Lektore atgādināja, ka re-
gulāras fi ziskās aktivitātes palīdz 
uzlabot vispārējo fi zisko stāvokli 
un samazina daudzu hronisku sli-
mību risku. Tāpat lektore palīdzēja 
senioriem apgūt dažādus  ķermeņa 
relaksācijas paņēmienus, demons-
trēja koordinācijas vingrinājumus.

Svarīgs secinājums pēc novadī-
tajām lekcijām: lai saglabātu ga-
rīgo veselību vecumdienās, visas 
dzīves garumā ir regulāri jānodar-
bina smadzenes un ķermenis, vei-
cot dažādus sarežģītus uzdevumus. 
Pasivitāte un sociālā izolētība ma-
zina smadzeņu darbības aktivitāti, 
līdz ar to var attīstīties dažādi psi-
hiski traucējumi. 

Starp psihisko un fi zisko ve-
selību pastāv cieša saikne. Lai 
popularizētu senioriem pieejamu 
sporta veidu – nūjošanu, aprīlī 
notiks sešas nodarbības sertifi cēta 
instruktora Aleksandra Lahtiono-
va vadībā. Sekojiet projekta norišu 
aktivitātēm sludinājumos  „Esi ve-
sels Krāslavas novadā!” lapā so-

PAR GARĪGO VESELĪBU SENIORU
 SKOLAS

 JAUNUMI
Martā Senioru skola iesākās 

jauns attīstības posms. Pirmo rei-
zi četru gadu pastāvēšanas laikā 
uz nodarbībām regulāri ierodas 
vairāk nekā 30 cilvēku. Radās 
nepieciešamība sadalīties divās 
grupās, lai būtu vieglāk sazināties 
un efektīvāk sniegt nepieciešamo 
informāciju. Pateicoties KNCB 
direktores Valentīnas Maģidas at-
balstam, nodarbības tiek organizē-
tas ceturtdienās divas reizes dienā 
– plkst. 11.30 un plkst. 15.00.

Lekcijās seniori noklausījās 
stāstu par eiropiešu ēdināšanas 
vēsturi vairāku gadsimtu garumā, 
sākot no antīkiem laikiem. Tēmas 
turpinājums ieplānots 28. martā. 
Kā vienmēr interesanti un aizrau-
joši pagāja nodarbības, kas bija 
veltītas uzmanības, atmiņas un 
prāta spēju veicināšanai.

Aprīlī ir plānoti šādi pasāku-
mi: novadpētniecības spēle par 
Krāslavas vēsturi - „Pirkums 
pirms 290 gadiem”, Latgales re-
ģionālā dzīvnieku mīļotāju centra 
demonstrējumi u.c. Aprīļa vidū 
sāksies  nūjošana senioriem sertifi -
cēta trenera Aleksandra Lahtiono-
va vadībā.

Tatjana Azamatova

ciālajā tīklā „facebook”!
 Biedrība „Sociālās attīstības 

aģentūra „Pieci airi”” pateicas 
Krāslavas novada domei par sadar-
bību. Garīgās veselības veicināša-
na ir nepieciešama un svarīga gan 
katra cilvēka dzīves kvalitātei, gan 
valsts ilgtspējīgai attīstībai.

Tatjana Azamatova
Krāslavas novada domes īsteno-

tais projekts Nr. 9.2.4.2/16/I/097 
„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profi laksei Krāslavas novadā”, 
projekta radošais nosaukums - 
„Esi vesels Krāslavas novadā!”. 

9. martā Latvijas Nacionā-
lās bibliotēkas (LNB) Ziedo-
ņa zālē norisinājās ikgadējie 
“Lielie lasīšanas svētki” – LR 
Kultūras ministrijas finansē-
tās lasīšanas veicināšanas 
programmas “Bērnu, jau-
niešu un vecāku žūrija 2018” 
noslēguma un apbalvošanas 
pasākums.

Sarīkojumā piedalījās ap 700 
žūrijas bibliotēku delegāti – bērni, 
jaunieši un pieaugušie, kuri ieradās 
Rīgā no visiem Latvijas novadiem. 
Priekpilnā gaisotnē, kur katrs juta 
līdzi “savai grāmatai”, tika sveikti 
aizvadītā gada populārāko grāmatu 
autori , ilustratori, tulkotāji, izdevēji.

  Sveikti, kā ierasts, tika arī aktī-
vākie vecāki – “Lasīšanas vēstne-
ses” un “Tēvu kampaņas” loterijas 
izlozes uzvarētāji, kā arī apbalvotas 
aktīvākās bibliotekas, kas ar izdo-
mu un radošām idejām palīdz bēr-
nus un jauniešus iesaistīt aktuālas 
literatūras lasīšanā, aicina dalīties 
savos iespaidos, lai visi varētu gūt 
lasītprieku.

     Krāslavas novada centrālā 
bibliotēka bija 5 labāko publisko 
bibliotēku skaitā un saņēma Latvi-
jas Nacionālās bibliotēkas Pateicību 
nominācijā “ Izcilnieki” . Dāvanā – 
izzinošo spēli par Latvijas apceļoša-
nu “ Šurpu turpu”  un grāmatu “Tik 
grūti ir būt latvietim”.

  Paldies bērnu literatūras nodaļas 
darbiniekiem par ieguldīto darbu 
jaunās paaudzes iesaistīšanā lasīša-
nā! 

Valentīna Magidas,
Krāslavas novada 

centrālās bibliotēkas direktore  

MŪSU 
BIBLIOTĒKA 

PIECU LABĀKO 
BIBLIOTĒKU 

SKAITĀ VALSTĪ
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Noslēdzies 2019. gada Līvānu novada čempionāts 
spiešanā guļus bez ekipējuma, kurā startēja 96 sportisti, tostarp arī viens 
mūsu novada pārstāvis - Krāslavas ģimnāzijas 9. klases audzēknis Aivis 
Plociņš, kurš šajās sacensības uzstādīja jaunu personisko un Latvijas re-
kordu. Jauniešiem svara kategorijā līdz 74 kg klasiskajā spiešanā guļus bez 
ekipējuma Aivis pievarēja 155 kg smagu svaru stieni, kas ir par diviem ki-
logramiem vairāk nekā iepriekšējais Latvijas rekords. Ar 690,90 IPF punk-
tiem Aivis ir arī 1. vietā starp absolūti labākajiem jauniešiem. 

Juris Roga

Lai popularizētu makšķerēša-
nas sportu kā veselīgu un aktīvu 
sporta veidu, Krāslavas novada 
pašvaldība 9. martā rīkoja atklātās 
zemledus makšķerēšanas sacensī-
bas, kas notika Krāslavas pagastā 
uz Zirga ezera ledus. 

Sacensības noritēja atbilstoši 
Krāslavas novada zemledus mak-
šķerēšanas sacensību nolikumam, 
kā arī makšķerēšanas, vēžošanas 
un zemūdens medību noteikumu 
nosacījumiem. Dažiem makšķer-
niekiem pieķērās līdakas, no ku-
rām vieglu vai smagu sirdi visi 
šķīrās, atlaižot atpakaļ ezerā.  

Sacensību norises kārtība pa-
redzēja, ka sportisti vienlaicīgi 
tiesīgi lietot ne vairāk kā trīs āliņ-
ģus, no kuriem viens izmantojams 
makšķerēšanai, un divi rezerves, 
atzīmēti ar karodziņiem vai citiem 
priekšmetiem. Sacensību laikā da-
lībniekiem tika atļauts makšķerēt 
vienlaicīgi ar vienu makšķeri, kas 
aprīkota ar vienu āķi. Makšķerē-
šana ar visa veida vizuļiem vai 
vairākāķu sistēmām bija liegta.

 Par dažādām balvām sacentās 
kopumā 45 makšķernieki, no tiem 
daļa startēja komandā – tādas bija 

desmit. Lai gan sacensībām bija 
atvēlēts pietiekami laika, taču zi-
vis bija kūtras, un tikai retajam 
izdevās izvilkt no āliņģa kādu 
daudzmaz cienīgu eksemplāru. 
Lielākoties makšķerniekiem bija 
jāsamierinās ar sīkāku lomu, līdz 
ar to auga konkurence uz balvu 
par mazāko zivi. Neskatoties ne 
uz ko, daudzu jo daudzu mak-
šķernieku acis mirdzēja priekā,  
un visā pilnībā skaisto sestdienas 
dienu izbaudīja gan tie, kuri bija 
atnākuši vienatnē, gan ieradušies 
kopā ar draugiem, gan ar visu ģi-
meni.

Sacensības tika slēgtas plkst. 
12.00, izšaujot signālraķeti. Mak-
šķernieki nāca krastā, lai nodotu 
savus lomus svēršanai un mērī-
šanai. Tā kā tas aizņēma daudz 
laika, sacensību dalībniekiem un 
apmeklētājiem tika piedāvāta ziv-
ju zupa, karsta tēja ar cepumiem 
un citām uzkodām.

Nosverot katra sacensību dalīb-
nieka guvumu, tika konstatēts, ka 
individuālajā vērtējumā 1. vietu 
izcīnīja Deniss Gļauda (0,405 kg), 
2. vietā ierindojās Edgars Lipšāns 
(0,295 kg), 3. vietā - Boriss Bor-

suks (0,215 kg) un 4. vietā - Aiv-
ars Sivaho (0,190) kg.

Komandu vērtējumā uzvaras 
laurus plūca komanda „Sauna”, 
kuras makšķernieki izvilka 1,695 
kg zivju. 2. vietu ieguva komanda 
„Breksis” – kopējais loms svēra 
0,810 kg. 3. vietā palika komanda 
„Skaistas ratani”, kuras dalībnieki 
izmakšķerēja 0,470 kg zivju.

Uzvaru nominācijā „Lielākā 
zivs” svinēja Andrejs Dzalbs, kurš 
izmakšķerēja 29 cm garu pliksni. 
Edgars Belašovs saņēma mierinā-
juma balvu par mazāko zivi – 5,4 
cm garš ķīsis. Tāpat tika suminā-
ti sacensību jaunākā dalībniece 
Jekaterina Cvetkova un vecākais 
dalībnieks Anatolijs Lebedoks. 

Krāslavas novada pašvaldība 
pateicas visiem, kuri sponsorē-
ja un palīdzēja sarīkot zemledus 
makšķerēšanas sacensības. Tie ir: 
IK „Merman” (Latgales iela 16, 
Krāslava), SIA „Silans S” (Ostas 
iela, Krāslava), SIA „Rete” (Rē-
zeknes iela 8, Krāslava), zem-
ūdens tūrisma klubs „Poseidon 
Krāslava” (biedrības valdes lo-
ceklis Eduards Bergs).

Juris Roga, autora foto

LOMI NELIELI, ATPŪTA - LIELISKA!

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅU VEIKUMS 
LATVIJAS ČEMPIONĀTOS

 Ir noslēgušies Latvijas brīvā stila cīņas čempionāti pieaugušajiem, junio-
riem un kadetiem. Latvijas čempionāts pieaugušajiem notika 25.-26. janvārī 
Jelgavā. Brīvajā cīņā sievietēm Olga Plutjakova (50 kg) ar priekšlaicīgu uz-
varu noslēdza četras cīņas un ieguva 1. vietu. Vēl viena mūsu sportiste An-
želika Jakuboviča (50 kg) izcīnīja sudraba godalgu. Šajā čempionātā vīriešu 
konkurencē bronzas medaļu izcīnīja Maksimilians Beinarovičs (125 kg), bet 
Deinis Gorenko (61 kg) – sudraba godalgu.

22.-23. februārī Bauskā sacentās kadeti, mūsējie ieguva piecas medaļas. 
Meiteņu sacensībās Karina Andžāne (57 kg) pārliecinoši izcīnīja pirmo vie-
tu, uzvarot visas savas konkurentes. Daniela Sutāne (61 kg) ieguva otro vie-
tu. Starp puišiem par kadetu čempionu kļuva Artūrs Dombrovskis (71 kg). 
Pirms fi nāla sasniegšanas Artūrs uzvarēja četrās sacensībās, galu galā uzvara 
fi nālā un pirmā vieta. Bronzas medaļas sīkstā cīņā ieguva Konstantīns Levit-
skis (65 kg) un Deniss Kovko (92 kg).

8.-9. martā Daugavpilī notika Latvijas junioru čempionāts. Šajās sacen-
sībās Daniela Sutāne (57 kg) un Anželika Jakuboviča (53 kg), kuras divos 
iepriekšējos čempionātos palika otrajā vietā, šoreiz izcīnīja pirmās vietas. 
Savukārt otro vietu ieguva Karīna Andžāne (55 kg). Artūrs Gončaronoks (57 
kg) izrādījās spēcīgākais starp junioriem, izcīnot 1. vietu, bet Maksimilians 
Beinarovičs (125 kg) kļuva par sudraba laureātu.

Rezultātā mūsu sportisti ieguva 14 balvas, no kurām sešas ir zelta medaļas, 
piecas - sudraba un trīs - bronzas. Tagad cīkstoņus gaida vairākas atbildīgas 
starptautiskās sacensības brīvajā cīņā, no kurām svarīgākās ir V. Freidenfel-
da kauss, K. Kundziņa turnīrs, ,,Tallinn Open 2018’’  atklātais turnīrs Tallinā.

Jevgēņijs  Tarvids, treneris

SLĒPOTĀJI NOSLĒDZ ZIEMAS SEZONU
Marta sākumā Priekuļos ar Latvijas čempionātu noslēdzās 2018./2019. 

gada distanču slēpošanas sezona ar stafešu sacensībām un masu startu.
Starp 2007.-2008. gadā dzimušām meitenēm stafetes slēpojumā 3x1 

km garā distancē klasiskajā stilā sīvā cīņā bronzas medaļas izcīnīja 
Krāslavas Sporta skolas audzēknes: Evija Radivinska, Martīne Djatko-
viča un Valērija Burceva.

Starp 2003.-2004. gadā dzimušām jaunietēm stafetes slēpojuma 3x2.5 
km garā distancē klasiskajā stilā ceturtajā vietā ierindojās Krāslavas 
Sporta skolas slēpotājās: Jana Volka, Adriāna Šuminska un Līga Volka.

Paldies visiem slēpotājiem par izturību un pašatdevi visas sezonas ga-
rumā, kā arī īpašs paldies audzēkņu vecākiem par atbalstu!

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere
Jūti? Pavasaris ir tik tuvu…
Krāslavas novada dome sadarbībā ar Krāslavas 

novada tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma 
centru rīko „Pavasara sagaidīšanas svētkus” grāfu 
Plāteru pils kompleksā. 

6. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 14.00 ikviens ir mīļi 
gaidīts pils kompleksa renovētajos staļļos (Pils iela 
10), kur notiks vietējo ražotāju gardumu un darināju-
mu tirdziņš. Tajā varēs iegādāties dažādus našķus, ar 
ko cienāt savus mīļos, un amatnieku darinājumus, ar 
ko iepriecināt savus līdzcilvēkus, sevi pašu vai savu 

mājokli. 
Paralēli tirdziņam Krāslavas novada tūrisma infor-

mācijas un kulinārā mantojuma centrā pasākuma „Sa-
tiec savu meistaru” ietvaros notiks radošās darbnīcas. 
Savās prasmēs dalīsies keramiķi Valdis un Olga Pauli-
ņi, mācot veidot svilpavniekus, pieredzes bagātā kon-
ditore Lonija Jakovele mācīs cept cepumus, bet PII 
„Pīlādzītis” audzinātājas Nadežda Isakova un Ilona 
Eisaka izcels gaismā nepelnīti piemirstās papīra lelles.

Laipni aicināti sagaidīt pavasari Krāslavas grāfu 
Plāteru pils kompleksā!

  Dzīvokļu, māju remontdarbi (no 
demontāžas līdz atslēgai). Reģip-
ša konstrukciju montāžas, fl īzēša-
nas, krāsošanas, tapešu līmēšanas, 
elektroinstalācijas un citi darbi. T. 
28753676.

 Vēlos īrēt 1,5 istabu dzīvok-
li Krāslavā, 1. vai 2. stāvā. T. 
26198299.

 Apmaļu uzstādīšana, bruģa un 
dārza plātņu ieklāšana. Kvalitatīvi, 
nav dārgi. Ir transports, palīdzēšu ar 
piegādi. T. 22325662. 

 Pārdod divas kazas un āzi. Cena - 
50 eiro.T.28724619. 

 Pārdod „Volkswagen Passat Va-
riant”, universāls, 1991. izlaiduma 
gads, benzīns, manuālā pārnesum-
kārba. Tehniskā apskate - līdz 2017. 
gada decembrim. T. 28724619. 

 Pārdod 2-istabu privatizētu dzī-
vokli (istabas izolētas), 4. stāvs. 

Saulainā puse. Bez balkona. Vaja-
dzīgs remonts. Cena - 4000 eiro. T. 
28724619.

 Pārdod zāģmateriālus, terases 
dēļus, divstāvu gultas, galdus, gultu 
(180x200) ar matraci. Lietotus 
elektrodzinējus. T. 29517757. 

 Pārdod lietotu stūra dīvānu, cena 
– pēc vienošanās. T.26774737. 

 Pārdod rezerves daļas ekskavato-
ram E-304. T. 29212445. 

 Pērk „Volkswagen - Golf 2” 
(1.6 benzīns, 3 durvju), nedārgi. T. 
28605766 (vakarā). 

 Pērkam, norakstām, likvidējam 
automašīnas, pārdodam auto rezer-
ves daļas. T. 29421325, 29361958. 

 Pārdod automobili „Peugeot” 
(2000. izl. g., rezerves daļām), sie-
nu ruļļos (2017. g.) un kūtsmēslus 
(Skaistas pagastā). Izīrē garāžu kar-
jerā - 20 eiro mēnesī. T. 22468200. 

 Pārdod privatizētu vasarnīcu 
pie Zirga ezera, bez parādiem. T. 
26748824.

 Pārdod klavieres ,,Rīga”, 50 eiro. 
T. 28210221.

 Pārdod „Mitsubishi Galant”, 
1999.g.,benzīns, TA līdz 2019.g. 
decembrim, nedārgi. T.29891666.

 Meklēju darbu. Zāģēju un skaldu 
malku. T. 28471484.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 4. 
stāvs, Lielā iela 18, cena - 3500 (var 
vienoties). T.26185293. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

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

 Jebkuras sarežģītības auto-
mobiļu ritošās daļas remonts. T. 
29413904.

sludinājumi

pasākumi

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
PA ,,Krāslavas  Slimokase” atgādina, ka 

pacienta līdzmaksājumu par 2019.gada  II 
ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 31.03.2019.g.  (ieskai-
tot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta līdzmaksājuma  grāmatiņa 
stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.

Latvijas Ģeotelpiskās informāci-
jas aģentūras (turpmāk - Aģentūra) 
darbinieki no 2019. gada marta līdz 
decembrim veiks topogrāfi sko karšu 
mērogā 1:10000 un mērogā 1:50000 
sagatavošanu Krāslavas novada teri-
torijai, tas nozīmē - veiks teritorijas 
apsekošanu dabā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba 
apliecības, kuras nepieciešamības 
gadījumā var uzrādīt. Pārvietošanās 
notiek tikai ar Nacionālo bruņoto 
spēku automašīnām, kuras var at-
pazīt pēc valsts reģistrācijas numura 
zīmēm, kas sākas ar burtiem LA.

Kartogrāfi skās informācijas atjau-
nināšanas ietvaros lauka apsekošanu 
veic kartogrāfu grupa divu darbinie-
ku sastāvā, kuri izpilda šādus  uzde-
vumus:

1. Pārbauda kartes lapas satura 
pilnību un precizitāti atbilstoši karšu 

sagatavošanas noteikumiem un si-
tuācijai apvidū.

2. Iegūst objektu raksturlielumus, 
kas nav skaidri saredzami ortofoto-
kartē vai parādījušies dabā pēc aero-
fotografēšanas, tos vizuāli apskatot 
vai uzmērot.  Objektu un to rakstur-
lielumu mērīšana var tikt veikta ar 
mērlenti, tālmēru vai citiem ģeodē-
ziskiem instrumentiem.

3. Precizē situāciju apvidū par ne-
skaidrajām vietām un objektiem.

4. Nepieciešamības gadījumā veic 
apvidus objektu fotografēšanu (var 
tikt izmantots bezpilota gaisa kuģis 
- drons).

Lauka apsekošanas darbi var skart 
jebkuru vietu novada teritorijā.

Informācija par Aģentūru atroda-
ma interneta vietnēs www.lgia.gov.
lv un http://map.lgia.gov.lv

PAR LAUKA APSEKOŠANAS DARBIEM

informācija

Pavasara sagaidīšana 
Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā

sports APSVEICAM AR REKORDU!


