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OTRĀ PASAULES KARA
UPURU PIEMIŅAS
DIENA INDRĀ
8. maijā, neskatoties uz stipru lietu, Krāslavas novadā
notika pasākumi, kas veltīti Otrā pasaules kara upuru
piemiņai. Krāslavā tika nolikti ziedi pie pieminekļa kritušajiem cīņā pret nacismu. Godinot bojā gājušo karavīru
piemiņu, cilvēki sapulcējās Brāļu kapos Indras pagastā.
Piemiņas akmens (tēlniece I.Ranka) par godu Otrajā pasaules karā
kritušajiem karavīriem Brāļu kapu teritorijā Indras pagastā tika uzstādīts 1976.gadā.
Šī vieta nekad nav bijusi nesakopta, taču pēdējo gadu laikā Brāļu kapus pilnībā atjaunoja. Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta ﬁnansē-

jums projekta ietvaros, Indras pagasta pārvaldes ieguldījums un darbs,
un rezultātā ir pilnībā rekonstruēts nožogojums ap apbedīšanas vietu,
laukumā pie pieminekļa uzklāts jauns bruģa segums, attīrīta piemiņas
akmens virsma, nozāģēti veci koki, sakārtoti apstādījumi.
8 maijā, dienā, kad pasaule atceras tos, kas ziedoja savu dzīvību cīņā
pret fašismu Otrajā pasaules karā, Brāļu kapos sapulcējās vietējie iedzīvotāji, dažādu paaudžu cilvēki, Indras pagasta pārvaldes, Krāslavas
novada domes, Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī pārstāvji, kā arī kaimiņi no Verhņedvinskas rajona.
Pasākuma laikā Indras Romas katoļu draudzes prāvests Genādijs Alferovs iesvētīja krustu, kas atrodas Brāļu kapu teritorijā un kas arī tika
atjaunots.
Pēc vairākām emocionālām runām varēja noklausīties smeldzīgas
kara laika dziesmas, ko izpildīja Bigosovas kultūras nama ansamblis
„Uzori”. Svinīgās daļas noslēgumā notika ziedu nolikšana pie pieminekļa, un pasākums turpinājās Indras kultūras namā.
Elvīra Škutāne, autores foto

Krāslavas Vecajos katoļu
kapos 8. jūnijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža kapos 15. jūnijā
plkst. 14:00
Vilmaņu kapos 22. jūnijā
plkst. 14:00
Pukjānu kapos 22. jūnijā
plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos 29. jūnijā
plkst. 14:00
Gintautu kapos 29. jūnijā
plkst. 15:30
Vecelišķu kapos 13. jūlijā
plkst. 14:00
Pastaru kapos 13. jūlijā
plkst. 15:30
Gribuļu kapos 20. jūlijā
plkst. 14:00
Naudišu kapos 20. jūlijā
plkst. 15:30
Kačānu kapos 27. jūlijā
plkst. 14:00.

ZINĀMI JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU
KONKURSA REZULTĀTI

Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai
Krāslavas novadā” pieteikumu iesniegšana notika
no šī gada 3.marta līdz 11.aprīlim, un tā mērķis
bija motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai
attīstībai, inovatīva produkta/pakalpojuma radīšanai Krāslavas novada teritorijā, veicinot jaunu
komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju
veidošanos vai esošo attīstību novadā.

Vērtēšanas komisija saņēma sešus konkursa pieteikumus
no Kombuļu, Aulejas un Ūdrīšu pagastiem un no Krāslavas
pilsētas.
Izvērtējot pretendentu pieteikumus un biznesa plānu prezentācijas, vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi trīs pretendentu biznesa plānus:
Aināra Dzalba biznesa plānu „Zivju pirmapstrādes telpas un kūpinātavas izveide Kombuļu pagastā” (Kombuļu
pagasts);

Aulejas pagasta zemnieku saimniecības „Līvas” īpašnieces Līvas Lipšānes biznesa plānu „Govju nagu griešanas
steļļu iegāde” (Aulejas pagasts);
Vinetas Plintas biznesa plānu „Bērnu apģērba šūšanas
ateljē „Annas Skapītis” izveide” (Kombuļu pagasts).
Paldies konkursa pretendentiem par uzdrīkstēšanos, lai
jums viss izdodas!
Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
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ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2014.gada 1.aprīlī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu J.L., dzim.1945.g., un P.N.,
dzim.1978.g., tika uzlikts naudas sods 70
EUR apmērā katram;
- par ceļu zemes nodalījuma joslas piegružošanu A.K., dzim.1977.g., tika uzlikts
naudas sods 70 EUR apmērā;
- par elektrotīklu ekspluatācijas prasību
neievērošanu SIA „F.” tika uzlikts naudas
sods 20 EUR apmērā;
- par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību
pret bērnu V.P, dzim.1969.g., tika uzlikts
naudas sods 20 EUR apmērā;
- par alkoholisko dzērienu lietošanu
E.D., dzim.1997.g., tika uzlikts naudas
sods 20 EUR apmērā;
- par smēķēšanu M.A., dzim. 2000.g.,
tika izteikts brīdinājums;
- par dzīvesvietas nedeklarēšanu A.Č,
dzim.1988.g., tika izteikts brīdinājums;
- par mācību stundu neapmeklēšanu bez
attaisnojoša iemesla K.V., dzim.1995.g. un
K.T, dzim.1997.g., tika izteikts brīdinājums katram;
- par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu V.G., dzim.1963.g. un V.J,
dzim.1972.g., tika izteikts brīdinājums
katram.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta
tika pārcelta izskatīšanai uz nākamo sēdi,
kas notika 2014.gada 6.maijā plkst.13:00
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

*

*

*

2014.gada 6.maijā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par kūlas dedzināšanu V.K.,
dzim.1952.g., tika uzlikts naudas sods 280
EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu J.Ļ., dzim.1955.g., tika uzlikts naudas
sods 70 EUR apmērā;
- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā AS „L-K” tika uzlikts naudas
sods 50 EUR apmērā;
- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu M.S., dzim.1952.g. un A.S.,
dzim.1972.g., tika uzlikts naudas sods 35
EUR apmērā katram;
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu
M.S., dzim.1940.g., tika uzlikts naudas
sods 20 EUR apmērā;
- par teritorijas neuzturēšanu pienācīgā kārtībā J.B., dzim.1951.g., tika uzlikts
naudas sods 10 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu I.L., dzim.1962.g., un J.G., dzim.
1962.g., tika izteikts brīdinājums katram,
bet I.S., dzim. 1976.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums;
- par materiālu novietošanu ceļu zemes
nodalījuma joslā bez valsts ceļu dienesta
atļaujas M.K., dzim.1957.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums;
- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu
savākšanā I.I., dzim.1961.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums.
Trīs administratīvo pārkāpumu lietas
tiek pārceltas izskatīšanai uz nākamo sēdi,
kas notiks 2014.gada 3.jūnijā plkst.13:00
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

ULDIS AUGULIS:
„PĒC PIECU GADU PĀRTRAUKUMA
ATJAUNOTS SKOLĒNU VASARAS
NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMS”
1.maijā apritēja 100 dienas, kopš Uldis Augulis pilda labklājības ministra amata pienākumus un veic valdības deklarācijā noteiktos uzdevumus.
Pirmajos darba mēnešos nozīmīgākie paveiktie darbi - panākta pensiju indeksācija rudenī, atjaunots skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums un
veiksmīgi uzsākta jauniešu bezdarba mazināšanas iniciatīva.
„Lai veidotu izpratni par darba nozīmi
dzīvē, arodaudzināšana ir būtiska jau skolas
vecumā. Tāpēc pēdējos mēnešos sekmīgi
norisinājies darbs, lai pēc piecu gadu pārtraukuma atjaunotu skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, kas ir nozīmīgs ieguvums pirmo darba iemaņu apgūšanai. Tāpēc
aicinu uzņēmējus, pašvaldības un biedrības
jau no šīs nedēļas aktīvi pieteikt darba vietas,
lai vairāk nekā 10 tūkstoši skolēnu vasaras
mēnešos varētu gūt izpratni par darba tirgu
un tam nepieciešamajām iemaņām. Domājot
par ekonomikas attīstību ilgtermiņā, investīcijas jauniešos ir būtisks pamats nākotnes
darba tirgus un uzņēmējdarbības attīstīšanā,
jo tieši viņi būs nākamie darba devēji, nodokļu maksātāji un valsts izaugsmes nodrošinātāji,” uzsvēra U.Augulis.
No šī gada 2.jūnija skolēni vecumā no
15 līdz 18 gadiem, kuri mācās pamatskolā
un vidusskolā, ar valsts atbalstu varēs vasaras brīvlaikā strādāt. Valsts dotēs skolēna
darba algu 50 % apmērā no valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas. Pieteikties
pasākumam varēs dzīvesvietai vistuvākajā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) ﬁliālē. Pirms ekonomiskās krīzes minētais pasākums guva plašu atsaucību skolēnu vidū.
Jauniešu bezdarba līmenis valstī šobrīd
ir salīdzinoši augsts, un šo jautājumu risina
visā Eiropas Savienībā (ES). Tāpēc arī Latvijā šogad sekmīgi uzsākta jauniešu bezdarba
mazināšanas iniciatīva – Jauniešu garantija.
„Latvija ES dalībvalstu vidū ir atzinīgi novērtēta, jo ir viena no pirmajām valstīm, kas

jau no šī gada veiksmīgi uzsākusi jauniešu
nodarbinātības iniciatīvu. Pasākuma īstenošana ļoti nepieciešama jauniešiem un ekonomikai kopumā, kā arī jauniešu emigrācijas
mazināšanai. Viens no bezdarba iemesliem
ir tieši pirmās profesionālās pieredzes trūkums. Tāpēc galvenā būtība šim pasākumam
būs jauniešu integrēšana izglītībā un nodarbinātībā, lai gandrīz 40 tūkstoši jauniešu apgūtu darba tirgum atbilstošas iemaņas un pirmo praktisko pieredzi,” skaidroja U.Augulis.
Pasākuma ietvaros jaunieši vecumā no 15
līdz 24 gadiem pēc reģistrēšanās NVA 4 mēnešu laikā varēs saņemt darba, apmācību vai
praktisku apmācību piedāvājumu. Jau šobrīd
jauniešiem, kuri nav pabeiguši mācības, piedāvā iespēju apgūt gadu vai pusotru gadu
ilgas profesionālās izglītības programmas.
Vienlaikus jaunieši var piedalīties aktīvajos
darba tirgus politikas pasākumos, piemēram,
pirmā praktiskā profesionālā pieredze darba
vietā u.c.
Iniciatīvas īstenošanā no 2014. līdz 2020.
gadam plāno ieguldīt 70 miljonus eiro, kas
paredzēti izglītības un aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem. Šogad atbalstu varēs
saņemt 13 tūkst. jauniešu. Karjeras konsultācijas saņēmuši jau vairāk nekā 7 tūkst. jauniešu, bet 500 jaunieši iesaistījušies profesionālās un neformālās izglītības programmās.
Valdības 100 dienās norisinājies arī darbs,
lai rudenī varētu indeksēt pensijas. „Jau kopš
pirmajām dienām esot labklājības ministra
amatā, strādāju pie pensiju indeksācijas jautājuma un tikos ar vairākām pensionārus pār-

*
Krāslavas novada dome aptur Domes organizēto un
finansēto Krāslavas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu, jo 2014.gada vasarā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāka realizēt aktīvo
nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību
vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, lai palīdzētu skolēniem no mācībām brīvajā laikā
iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi.

*

stāvošajām organizācijām. Rezultātā pensiju
indeksācijai rasti iztrūkstošie 1,6 milj. eiro,
lai to īstenotu pēc jaunas formulas. Līdz ar to
sperts solis pareizā virzienā, lai pēc ekonomiskās krīzes pārvarēšanas strādātu pie indeksēšanas pamatprincipiem un virzītos uz
pensionāru situācijas uzlabošanu atbilstoši
esošajai situācijai valstī,” uzsvēra U.Augulis.
Šobrīd Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra aktīvi gatavojas indeksācijai. Šī
gada 1.oktobrī visām pensijām indeksēs
noteiktu daļu jeb 285 eiro, ņemot vērā gan
patēriņa cenu indeksu, gan 25% no apdrošināšanas iemaksu algas indeksa. Šāda pieeja
nodrošinās, ka pensionāriem ar nelielām
pensijām ieguvums būs nozīmīgāks nekā
pensionāriem ar salīdzinoši lielām pensijām.
Savukārt politiski represētajiem, cilvēkiem
ar pirmās grupas invaliditāti un Černobiļas
atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem valsts pensiju pārskatīs
pilnā apmērā. Kopā pensiju un atlīdzību indeksācijai šogad piešķirti 12.0 milj. eiro.
Runājot par turpmāk veicamajiem darbiem, šobrīd aktīvi norit darbs pie minimālā ienākuma līmeņa koncepcijas izstrādes,
lai sociālā atbalsta sistēma būtu mērķētāka
un sabalansēta. Šim nolūkam Labklājības
ministrija izvērtē kopumā valsts un pašvaldību sniegto atbalstu, lai rezultātā noteiktu
vienotu nabadzības riska līmeņa noteikšanas
mehānismu, sniedzot cilvēkam vai ģimenei
nepieciešamo atbalstu.
Tāpat aktīvi jāturpina darbs pie demogrāﬁjas veicināšanas pasākumiem, ārpusģimenes
aprūpes attīstības, kā arī nepieciešamo normatīvu un atbalsta izstrādes, lai tuvāko gadu
laikā ieviestu sabiedrībā balstītus alternatīvos pakalpojumus pašvaldībās cilvēkiem ar
invaliditāti.
NVA informācija

*

mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) darba devējiem segs jauniešu darba algu 50% apmērā no valstī noteiktās minimālās mēnešalgas jeb 160 eiro. Savukārt darba devējam būs jānodrošina otra darba algas puse. Tāpat NVA darba devējam segs darba vadītāja darba
algas daļu atkarībā no tā, cik skolēnu darbu vadīs. Papildus NVA
pasākuma laikā apmaksās darba devēja izdevumus, kas saistīti ar
skolēnu apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, kā arī nepieciešamības gadījumā skolēnu veselības pārbaužu izmaksas.

Pasākumā iesaistīs skolēnus vecumā no 15 līdz 20 gadiem, kuri

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
ATSKAITE PAR PAVEIKTO DARBU APRĪLĪ
Sastādīti 10 administratīvo pārkāpumu
protokoli, no tiem 2 par bērnu aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 2 par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 1 par sīko
huligānismu, 1 par dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, 1 par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 1
par ielu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar atkritumiem, 1 par ubagošanu,
1 par pieguļošas teritorijas savlaicīgo uzkopšanu.
Saņemti 23 rakstiski iesniegumi un at-

strādāti 161 izsaukumi. Tika veiktas 28
proﬁlaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi. Uzsāktas divas administratīvās lietvedības.
Pie tam tika veikti 6 nakts reidi (no
piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Krustaceļa laikā
Krāslavas novada pašvaldības policija
nogādāja divas personas Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Savukārt Krāslavas novada pašvaldības
policija nogādāja 1 cilvēkus Daugavpils

Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā. Krāslavas novada pašvaldības policijas
darbinieki nogādāja divus klaiņojošus suņus un divus kaķus Daugavpils dzīvnieku
patversmē
Krāslavas novada pašvaldības policijas
darbinieki veica 7 proﬁlaktisko reidu pa
Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar
zivju resursu un kontroles pasākumiem.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas informācija
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PREVENTĪVĀ INFORMĀCIJA VELOSIPĒDISTU DROŠĪBAI
Iestājoties pavasarim un siltākam laikam, sākas velosezona, kas trupinās līdz pat rudens sākumam. Visu šo laiku, līdztekus aktīvai velosipēdu izmantošanai, palielinās arī velosipēdu zādzību gadījumi. Piemēram, šajā gadā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē reģistrētas
jau 62 velosipēdu zādzības. Vairākumā gadījumu policijā uzsākti kriminālprocesi, tāpat daudzos gadījumos velosipēdi ir atrasti. Taču, lai
pasargātu savu mantu un neiekļūtu nepatikšanās, svarīgi ievērot drošības pasākumus.
Policija aicina iedzīvotājus uzmanīgāk
padomāt par savu velosipēdu drošību un
dalās ar noderīgu informāciju.
Vietas, no kurām visbiežāk notiek velosipēdu zādzības:
• tirdzniecības centru stāvlaukumi;
• daudzdzīvokļu namu pagalmi, kāpņutelpas, pagrabtelpas, balkoni un šķūnīši;
• velosipēdu novietnes pie valsts un
pašvaldību iestādēm;
• privātmāju pagalmi.
Pēc velosipēda iegādes:
• pieraksti tā datus;
• nofotografē savu velosipēdu;
• padari velosipēdu iespējami atpazīstamu, aplīmējot to ar gaismu atstarojošām
plēvēm, krāsainiem elementiem vai citām
pazīšanas zīmēm;

• interesējies pie sava velotirgotāja par
iespējām reģistrēt savu velosipēdu datu
bāzē. Velosipēdu reģistrācija ir brīvprātīga, bet ieteicama, lai palielinātu aizsardzību pret velozādzībām un lai nodrošinātu
reģistrēto velosipēdu papildu identiﬁkāciju un atpazīstamību neplānotas „pazušanas” gadījumā (vairāk info www.csdd.lv).
Šādi rīkojoties, nepieciešamības gadījumā palīdzēsi policijas darbiniekiem atrast
un identiﬁcēt velosipēdu!
Ievēro šādus nosacījumus:
• neatstāj velosipēdu bez uzraudzības,
ļoti bieži velosipēds tiek nozagts 2 līdz 20
minūšu laikā;
• novieto velosipēdu sev labi pārredzamā vietā;
• neatstāj bez pieskatīšanas velosipēdu

uz automašīnas jumta bagāžnieka;
• atstājot velosipēdu kāpņu telpā vai
pagrabā, ja iespējams, pieslēdz to pie
kāda stacionāra objekta (radiatoriem, metāla konstrukcijām u.c.);
• neatstāj vairākus velosipēdus vienā
telpā, jo, kā liecina daudzi gadījumi, vienlaicīgi tiek nozagti arī divi un vairāk velosipēdi;
• izvēlies un izmanto kvalitatīvas velosipēdu pretaizdzīšanas iekārtas (atslēgas);
• saslēdz velosipēdu ar vairākām, dažāda veida pretaizdzīšanas ierīcēm (drošības trosēm un U-veida saslēgiem);
• ja velosipēds ir dārgs, to var padarīt
mazāk iekārojamu svešām personām, noņemot ﬁrmas uzlīmes.
Ja tomēr ir notikusi velosipēda zādzība,
Valsts policija aicina par to ziņot tuvākajā policijas iecirknī. Krimināllikums paredz sodu
par noziedzīgā kārtā iegūtas mantas, tajā
skaitā velosipēda, pirkšanu vai pārdošanu.
Anastasija Laizāne,
VP Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas inspektore

PAZIŅOJUMS
„Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas
personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek
pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Zīlītes” – zemes gabals 0,05 ha
platībā, dzīvojamā māja 87,1 m2 platībā un palīgēka 48,6 m2 platībā (kadastra numurs 6070
003 0119) Teņki, Kaplavas pag., Krāslavas nov.
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR
350,00 (trīs simti piecdesmit eiro), kas ir izsoles
sākumcena, nodrošinājums - EUR 35,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas novada domes ēkā
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2014.gada
5.jūnijam plkst.12.00. Izsole notiks 2014.gada
5.jūnijā plkst.13.00. Personas, kam ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu
– nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā desmit darba dienu laikā no
līguma noslēgšanas dienas.
Tālrunis uzziņām - 29496549.”

projekti

ŠOGAD
KRĀSLAVAS NOVADĀ
TIKS ĪSTENOTI
14 IEDZĪVOTĀJU
INICIATĪVU PROJEKTI
Vērtēšanas komisija, izvērtējot 22 iesniegtos projektus
šī gada projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi”,
ir apstiprinājusi 10 projektus pilnā apmērā un 4 – ar samazinātu finansējumu. Tā kā šogad iedzīvotāju aktivitāte
bija liela un projektos plānotais finansējums gandrīz divas
reizes pārsniedza pieejamo, īpaša uzmanība tika pievērsta projektu pieteikumu kvalitātei, tai skaitā projektu rezultātu pieejamībai plašākam iedzīvotāju lokam un papildus līdzfinansējumam.
Krāslavas novadā līdz šī gada
rudenim tiks ieviesti šādi projekti
ar budžetu pieprasītajā apmērā:
„Krāslavas Varavīksnes vidusskolas puķudobe”, Krāslava,
513,90 EUR;
„Atpūtas vieta Latgales apceļotājiem Lielajos Muļķos”, Ūdrīšu
pagasts, 570 EUR;
„Sporta-atpūtas laukums Kalniešu pagastā”, Kalnieši, 570
EUR;
„Sporta aprīkojuma izveidošana
pie pilsētas stadiona”, Krāslava,
570 EUR;
„Izvaltas kapu vārtu atjaunošana”, Izvalta, 570 EUR;
„Bērnu rotaļu laukuma labiekārtošana Rīgas ielā”, Krāslava,
520 EUR;
„Rikšotāju skrejceļa labiekārtošana – skatītāju tribīnes izveidošana, svētku - pasākumu nojumes
iegādāšanās un skrejceļa nosusināšana”, Robežnieki, 570 EUR;
„Lapenes izveide un bērnu rotaļu laukuma papildināšana pie Indras vidusskolas”, Indra, 570 EUR;
„Skaistas pagasta Bebrišu kapu
lūgšanu namiņa atjaunošana”,

Skaistas pagasts, 566,87 EUR;
„Košāka bērnība – laimīgāki vecāki un skolotāji!”, Krāslava, 207
EUR.
Projekti, kuriem atbalstīts samazināts ﬁnansējums:
„Radošo sieviešu nodrošināšana
ar atbilstošiem deju un dziedāšanas tērpiem”, Robežnieki, 342,50
EUR;
„Katoļu baznīcas mājas – bijušā
Garīgā semināra ēkas ārpagalma
labiekārtošana un apzaļumošana”,
Krāslava, 300 EUR;
„Krāslavas Svētā kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas teritorijas labiekārtošana dīķu
apkaimē, Krāslava, 300 EUR.
„Piemājas teritorijas labierīkošana „Jauniešu mājai””, Krāslava,
220 EUR.
Kopējais piešķirtais ﬁnansējuma apjoms – 6390,27 EUR. Maijā
ar projektu koordinatoriem tiks
precizēti projektu budžeti un sagatavoti līgumi par projektu uzsākšanu, lai vasaras sākumā varētu
uzsākt projektu īstenošanu.
Ināra Dzalbe

PIEROBEŽAS REĢIONOS TIKS SEKMĒTA
INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS
TEHNOLOĢIJU IZMANTOŠANA TŪRISMĀ
Šī gada 10.aprīlī Šauļos
(Lietuvā) tika organizēta
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.gadam
projekta „Informācijas un komunikācijas
tehnoloģijas labākai pierobežas reģionu
pieejamībai” (E - Accessibility) uzsākšanas
sanāksme.

Sanāksmē piedalījās visi projekta partneri - Šauļu
reģiona attīstības aģentūra (vadošais partneris), Lietuvas Gražutes, Kurtuvenas, Biržu reģionālie parki,
Latvijas Dabas pārvalde, kā arī Zarasu, Krāslavas un
Dvietes senlejas pašvaldības.
Projekta ideja aizsākās, apzinoties to, ka informāciju un komunikāciju tehnoloģiju attīstība un inovatīvo tehnoloģiju pielietošana mūsdienu sabiedrībā
strauji palielinās. Modernās tehnoloģijas, piemēram,
bezvadu internets, informācijas termināli, QR kodi,
mobilās aplikācijas, arvien biežāk aizstāj tradicio-

nālos informatīvos līdzekļus – kartes, ceļvežus. Šī
iemesla dēļ astoņas iesaistītās puses no dažādām Latvijas un Lietuvas institūcijām apvienojās, lai popularizētu ideju par modernu tūrisma e-pakalpojumu un
infrastruktūras pieejamību savos reģionos.
Projekta vadošais partneris – Šauļu attīstības
aģentūra - pirmās tikšanās laikā prezentēja projektā
plānotos kopējos mērķus, savukārt pārējās partnerorganizācijas iepazīstināja ar savām teritorijām un
plānotajām aktivitātēm.
Krāslavas novada pašvaldība projekta ietvaros plāno izstrādāt vairākus inovatīvus tūrisma produktus
– virtuālo ekskursiju pa pilsētu, mobilās aplikācijas,
audio gidus, kā arī uzstādīt plāksnes ar QR kodiem, 5
info stendus, iebraucot Krāslavā, un interaktīvu stendu Krāslavas tūrisma informācijas centrā.
Projekts ilgs līdz 2015.gada martam.
Ināra Dzalbe,
Guntas Čižikas foto

4 Kraslavas V

ESTIS

„PIRMAJĀ VIETĀ
MAN VIENMĒR
BIJA DARBS”
Kalniešu pagastā pelnītā atpūtā aizgāja grāmatvede
Donata Romanceviča, 3.maijā viņa svinēja 71 gada jubileju. Ilgus gadus padomju laikā Donata strādāja kolhozā
par ekonomisti, bet kopš 2001.gada viņa izpildīja grāmatveža pienākumus Kalniešu pagastā.
Pateicības rakstus šai nopelniem bagātajai darbiniecei
pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks un Kalniešu pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne.

Ar siltiem vārdiem un ar asarām acīs Donatu pavadīja kolēģi - Kalniešu, Skaistas un Piedrujas pagasta darbinieki.
Kā atzīst pati Donata, visu savu mūžu viņa veltīja darbam, kas ir kļuvis par viņas dzīves jēgu: „Iespējams, neesmu veltījusi saviem bērniem
tik daudz laika, cik man pašai gribētos, varētu ilgāk uzturēties kopā ar
slimo vīru, taču pirmajā vietā man vienmēr bija darbs.”
Donata Romanceviča aizgāja pensijā, atstājot sakārtotu uzskaites sistēmu un pedantiski noformētus dokumentus, un paņēma līdzi kolēģu
cieņu un vislabākās atmiņas par darba gadiem.
Kalniešu pagasta darbinieki vienmēr gaidīs viņu ciemos.

svētki un jubilejas

45 GADI VIENĀ DARBAVIETĀ!

Aulejas feldšere Leontīna
Dzalbe sagaidīja mani ar
smaidu. Kļūdīties nav iespējams – viņas patīkamajā
sejā saskatāms draudzīgais
raksturs. Tāda sieviete noteikti nevar būt cietsirdīga
un drūma, citādi viņas novadnieki nebūtu zvanījuši
ar lūgumu uzrakstīt par
savu cienījamo feldšeri. Iemesls ir ļoti nopietns - 45
gadi nostrādāti vienā darbavietā!
Pēc neilgas sarunas bija
skaidrs - Leontīna Dzalbe ir
cilvēks ar aktīvu dzīves pozīciju: labi prot strādāt ar datoru, daudz lasa, piedalās
sabiedriskajās aktivitātēs.
Vairākas reizes bija Aulejas
ciema padomes deputāte.
Agrāk, pirms vīra nāves, turēja savu saimniecību. Tagad Leontīnai ir iemīļotais
darbs, neliels sakņu dārzs
un viņas dvēseles priekam
- puķu dobes.

L

Pildspalvas, ko Donata izmantoja pēdējo 13 gadu laikā.

eontīna ir dzimusi Dagdā. Viņas tēvs veltīja savu
mūžu veterinārijai, tāpēc bērnu
profesijas izvēle nebija negaidīta
- trīs meitas kļuva par feldšerēm,
bet brālis izvēlējās veterinārfeldšera specialitāti.
Leontīna ir beigusi Rīgas 1.
medicīnas skolu 1969.gadā. Pēc
tās beigšanas vajadzēja izvēlēties
starp Asūni un Auleju. Viņas tēvs
ieteica pēdējo.
Padomju laikā Auleja bija īpaša
„valsts”, kur ne ļoti „ieredzēja”
svešiniekus, taču Leontīnu vietējie iedzīvotāji pieņēma uzreiz
un jau negribēja citu viņas vietā.
Taču viņa arī nemēģināja braukt
projām. Šeit satika savu vīru, šeit
sākās ģimenes laime, viņa sadraudzējās ar vietējiem iedzīvotājiem.
Grūtības viņu nebaidīja.
agad pat nevar iedomāties, kādos apstākļos mēs
tolaik strādājām,” atceras Aulejas
ciema feldšere. „Bērnu bija ļoti
daudz, cilvēki dzīvoja viensētās.
Bet kādi bija ceļi! Pie slimniekiem
vajadzēja braukt ar velosipēdu vai
ar zirgu, bet visbiežāk bija jāiet
kājām.
Reiz, starpsezonas laikā, līdz
gala punktam Leontīna brauca
ratos, kurus vilka kāpurķēžu traktors.
Ar smaidu viņa atceras vēl vienu braucienu: „Agrāk mašīnas no
Aulejas uz Krāslavu brauca ļoti
reti. Bet man steidzīgi bija jānodod atskaite (labi, ka tagad visa
dokumentācija ir datorā). Uz pilsētu varēja aizbraukt tikai ar pikapu, kuram bija kravas kaste ar
pārsegumu. Un es nolēmu braukt.
Logu tur nebija, tāpēc mani tā iešūpoja, ka, atbraucot uz Krāslavu, šoferis gribēja izsaukt ātro
palīdzību. Atpakaļceļā viņš vairs
negribēja mani vest, tāpēc mājup
atbraucu ar reisa autobusu.”
Tagadējos darba apstākļus viņa
uzskata par paradīzi. Nebija ne-

„T

Donatu sveic kolēģi no Kalniešu pagasta pārvaldes.

Talantīga izšuvēja uzdāvināja pagastam vienu no saviem darbiem.
Elvīra Škutāne, autores foto

viena gadījuma, lai pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško
viņu neatbalstītu. Ja ir nepieciešams apciemot slimnieku - būs
transports, ja ir vajadzīgs skapītis
zālēm - lūdzu, ja ir beigušās veidlapas, nav talonu - pasūtījums tiks
izpildīts.
edicīnas darbinieka amats
laukos ir daudz sarežģītāks nekā pilsētā, feldšeris ne tikai
izmēra asinsspiedienu, veic injekcijas, nozīmē ārstēšanu, izraksta
zāles, izsniedz slimības lapu. Pie
vietējā feldšera vēršas gan kā pie
terapeita, pediatra, okulista, ausu
kakla deguna ārsta, traumatologa un neiropatologa. Pirmā vizīte
vienmēr ir pie vietējā feldšera –
Aulejas iedzīvotāji uzticas Leontīnai, bet viņa pieņem lēmumu,
vai sniegt palīdzību uz vietas vai
labāk nosūtīt pacientu pie ārsta
Krāslavā.
Medicīnas punktā ik dienu vēršas 9-10 vietējie iedzīvotāji. Telpas atrodas pagastmājā, blakus ir
veikals, vieta ir izdevīga, ciema
centrs. Ja cilvēkiem ir kādas darīšanas Aulejā, viņi ienāk ne tikai
ar nopietnām sūdzībām, bet arī
izmēra asinsspiedienu, nosveras,
lūdz padomu un pastāsta par savām dzīves gaitām.
Par visām savu novadnieku kaitēm un veselības problēmām Leontīna reizēm zina pat vairāk nekā
paši pacienti. Braucot pie slimnieka, viņa bieži var paredzēt, kā un
ar ko ārstēs. Ģimenes ārste, kas atbrauc no Krāslavas, ņem vērā pieredzējušās speciālistes viedokli.
„Ir gadījumi, kad pacients atnāk
uz pieņemšanu pie ģimenes ārsta,
un pēkšņi viņa asinsspiediens ir
augstāks par normu,” pastāstīja
Leontīna. „Taču es zinu, ka parasti šim cilvēkam problēmu ar
asinsspiedienu nav, vienkārši viņu
ietekmē „baltā halāta sindroms”.
Pēc mana paskaidrojuma ārste var
arī neizrakstīt viņam spēcīgas ie-
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darbības preparātus.
Leontīna Dzalbe ir pārliecināta - lai pacients izveseļotos, ir
ļoti svarīgs viņa iekšējais noskaņojums. Taču cilvēki ne vienmēr
grib ārstēties. Ne visiem ir tāda iespēja. Zāles ir dārgas, tāpēc lauku
iedzīvotāji arī ekonomē.
„Piemēram, lai pazeminātu
asinsspiedienu, regulāri jālieto
speciālie preparāti. Taču mūsu
slimie pensionāri, kad sāk justies
labāk, pārtrauc tablešu lietošanu.
Bet tas ir ļoti nepareizi,” ar nožēlu
atzīst Leontīna.
Cita Aulejas iedzīvotāju problēma ir pārmērīga alkohola lietošana, „zaļā pūķa” piekritēji sagādā
daudz raižu. Reizēm šie alkohola
cienītāji nevar tikt līdz mājām un
paliek „atpūsties” uz ceļa, pie viņiem ir jābrauc, jāpalīdz, jāaizved
uz mājām.
ēc Leontīnas domām, mediķim visa dzīve ir jāvelta
darbam. Nav zināms, kad būs
saņemts izsaukums, reizēm ir
jāatliek visi mājas darbi un jāsteidzas pie slimnieka. Arī nakts
izsaukumi nav retums - ir jāceļas
un jābrauc glābt pacientu. Bet atgriežoties mājās, bieži vien nevar
aizmigt līdz pašam rītam.
„Kā es varu aizmigt un nedomāt par to, vai manam pacientam
kļuva labāk, vai viņam palīdzēja
mana ārstēšana?” Leontīna nav no
tiem cilvēkiem, kas prot atstāt darba problēmas aiz mājas durvīm.
* * *
arunas noslēgumā Aulejas
feldšere novēlēja saviem
pacientiem saudzēt savu veselību,
mazāk slimot un ātri izveseļoties.
Lai arī Jums, Leontīna, vienmēr
ir stipra veselība, bet viss pārējais
- iemīļotais darbs un gaiša dvēsele
- Jums jau ir!
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Kraslavas V
Darbi, notikumi, cilvēki

NO GALVASPILSĒTAS UZ KRĀSLAVU PĒC ZINĀŠANĀM

Bieži vien mūsu novada skolēni, kas ir absolvējuši pamatskolu un
nevēlas turpināt mācības vidusskolā, dodas meklēt savu laimi uz
Rīgas, Daugavpils un citu Latvijas pilsētu profesionālajām mācību
iestādēm (neviens pravietis nav cienīts savā tēvzemē), neskatoties
uz to, ka Krāslavā jau vairākus gadus ir Rīgas Valsts tehnikuma filiāle, kurā sagatavo kokapstrādes tehniķus. Bet studenti no Rīgas
pēc zināšanām brauc uz Krāslavu. „Paradokss,” filiāles vadītājs Arkādijs Petaško rausta plecus.
Divas nedēļas mūsu pilsētā dzīvoja,
mācījās un strādāja Rīgas Valsts tehnikuma 3. kursa studenti, rīdzinieki izgāja
praksi mācību iestādes Krāslavas ﬁliālē.
RVT Krāslavas ﬁliāles pasniedzējs
Aivars Andžāns: „Pašlaik mums ir iespēja sniegt mūsu audzēkņiem vairāk
praktisku zināšanu, nekā tiek piedāvāts
tiem tehnikuma studentiem, kas mācās
Rīgā. Krāslavas ﬁliālē ir spēcīga bāze,
mums ir moderni kokapstrādes darbgaldi, robots-manipulators, kā arī rasēšanas programma „AutoCAD”, pēc
šīm nodarbībām var iegūt starptautisko
sertiﬁkātu.
Rīgā var saņemt galvenokārt teorētiskās zināšanas, studentu prakse tiek
organizēta kā kokapstrādes uzņēmumu
apmeklējums (tādu Rīgā ir daudz), kur
studenti vēro tehnoloģisko procesu. Pēc
tam nākamie kokapstrādes tehniķi raksta kursa darbus. Līdz ar to iznāk, ka atbilstoša līmeņa praktiskas iemaņas Rīgā
iegūt nav iespējams.”
Daži studenti no Rīgas, kā pastāstīja
meistari, no sākuma pat baidījās pieiet

pie ieslēgta darbgalda. Taču turpmāk
viņi bijuši ļoti centīgi un ar labāku mācību motivāciju nekā vietējiem tehnikuma audzēkņiem.
„Rīdzinieki ir daudz aktīvāki,” uzsvēra Aivars Andžāns, „ ir redzams, ka viņiem ir ļoti svarīgi apgūt visu, ko piedāvā meistari. Viņi strādā „no zvana līdz
zvanam”, un viņus nevajag kontrolēt,
kā, piemēram, mūsu audzēkņus.”
Praktikanti no galvaspilsētas tādas
prakses iespējas vērtē tikai pozitīvi.
Oskars un Dmitrijs: „Mums piedāvāja aizbraukt uz praksi Krāslavā, akcentējot, ka šeit būs iespējams iemācīties
strādāt ar speciālajām programmām,
kokapstrādes darbgaldiem un ar manipulatoru. Mēs zinājām par šo aprīkojumu, taču agrāk nekad to neredzējām,
un, protams, neizmantojām. Bija ļoti
interesanti. Mums ir izjūta, ka šeit divu
nedēļu laikā mēs iemācījāmies un uzzinājām vairāk nekā mācību stundu laikā
Rīgā. Visi jaunieši ir sajūsmā – dzīves
apstākļi ir ļoti labi, kopmītne - mājīga, meistari ir profesionāļi. Agrāk mēs

neesam bijuši Latgalē, Krāslava mums
ļoti patika. Ja pirmajās dienās bija
garlaicīgi, tad pašlaik vispār negribas
braukt projām, mēs labprāt paliktu šeit
vēl kādu laiku.”
Arkādijs Petaško: „Tas bija pilotprojekts, un tā rezultāti ir atzinības vērti.
Pieredze liecina par to, ka, ņemot vērā
Krāslavas ﬁliāles tehnisko bāzi, mēs
varam piedāvāt prakses iespēju ne tikai
RVT studentiem, bet arī citu mācību
iestāžu audzēkņiem.”
Elvīra Škutāne, autores foto
Attēlā:
Rīgas praktikanti un Krāslavas pasniedzēji

jautājums
Raiņa ielas 15. nama dzīvokļu īrnieki un īpašnieki:

- Mēs lūdzam bez kavēšanās atrisināt problēmu ar kanalizācijas cauruļu plīsumiem mūsu nama pagrabtelpās,
jo santehniķu izsaukšana nav nekāds šīs problēmas risinājums. Netīrumi pagrabā paliek, un smaka ceļas pat līdz
5.stāvam. Dzīvokļu īrnieki un īpašnieki ir spiesti elpot ar
saindētu gaisu. Lūdzam pēc „lieliem” plīsumiem veikt
dezinfekciju pagrabtelpās, atsūkt netīrumus. Atzīts, ka situācija kļuva smaga pēc Lakstīgalu un Pļavu ielu kanalizācijas pievienošanas mūsu nama sistēmai. Tātad, pēc
mūsu domām, šī problēma var tikt atrisināta pilsētas, nevis viena nama līmenī. Mūsu nama dzīvokļu īpašnieki un
īrnieki cenšas nepalikt parādā, maksā par komunālajiem
pakalpojumiem.

Atbild SIA „Krāslavas ūdens” valdes priekšsēdētājs Boriss Magidas:

- SIA „Krāslavas ūdens ” atbildīgie darbinieki veica kanalizācijas tīklu un aku pārbaudi iekšpagalmu kanalizācijas sistēmās pie mājas Raiņa ielā 15, Krāslavā. Kanalizācijas cauruļvadi divos posmos starp skatakām, kas iet gar
māju ir „aizauguši” ar taukiem un citiem nosēdumiem un
caurplūde šajā posmā ir slikta. Turklāt, veicot kanalizācijas cauruļvadu pārbūvi 2009.gadā, akas netika atbilstoši
nolīmeņotas, jo ir izveidojies noteces pretslīpums. Lai uzlabotu šo situāciju, jāveic kanalizācijas cauruļvadu mazgāšana ar spiedienu. Turpmāk jāplāno pārlikt kanalizācijas cauruļvadus šajā posmā tā, lai tie ir atbilstoši Ministru
kabineta noteikumiem Nr.214 „Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 223-99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves”.
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LABĀKAIS
PASTNIEKS ILMĀRS
DZALBS
„Latvijas Pasta” un „Latvijas Avīzes” organizētajā vēstuļu konkursā „Mans pastnieks”
noskaidroti klientu skatījumā labākie uzņēmuma 2013.gada pastnieki un pasta operatori katrā Latvijas reģionā. Kopumā kādam
no tituliem tika izvirzīts gandrīz 100 „Latvijas Pasta” pastnieku un pasta operatoru.
Klientu vēstules akcentē ne vien uzņēmuma
darbinieku profesionālās prasmes, bet arī
cilvēciskās īpašības, kas ir pastnieku un pasta operatoru darba neatņemama vizītkarte.
Klienti pastnieku kandidātu konkurencē
par labāko Latgales reģionā atzinuši Ilmāru Dzalbu no Krāslavas novada Krāslavas
1.pasta nodaļas.

Savās vēstulēs „Latvijas Pasta” klienti augsti novērtējuši pastnieku un pasta operatoru darbu, izceļot tādas
darbinieku profesionālās prasmes kā atsaucība, precizitāte un atbildība. Tāpat gandrīz katrā vēstulē klienti
izcēluši ar darbinieku profesionālajām prasmēm un
veikto pienākumu kvalitāti nesaistītas īpašības, jo nereti, īpaši lauku reģionos, pastnieks līdz ar preses izdevumiem un pasta sūtījumiem klientiem nogādā preces
no vietējā veikala vai aptiekas, kā arī sniedz palīdzīgu
roku dažādās sadzīves situācijās. Ir bijušas pat situācijas, kad, pateicoties „Latvijas Pasta” darbiniekiem,
tiek izglābta klienta dzīvība.
Labākais Latgales reģiona pastnieks Ilmārs Dzalbs
saņēma vērtīgu balvu no „Latvijas Pasta”. Svinīga
sveikšanas pasākumā piedalījās „Latvijas Pasta” valdes pārstāvji.
Agija Tērauda,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Elvīras Škutānes foto
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4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas die
Vieni steidzās uz pavasara gadatirgu, citi gatavojās skrējienam apkārt Kr
spīti vēsajam laikam, svētku noskaņojums bija visiem skatītājiem, kas atn
šiem garāmgājējiem.

5 km
skrējienā startēja
198 dalībnieki.

Natālija Kovaļova un Mareks Žolnerovičs sasnieguši absolūti labāko rezultātu un
uzvarējuši.

Vjačeslavs
Aprups, pieredzējušais
dejotājs, piedalās vidējās
paaudzes tautas deju kolektīva „Jautraviņa” priekšnesumā krustmātes lomā.

Distan
varēja un
sniedza 19

Uzstājas
duets
„Zemenes” - Anna Stankeviča un Inta Trunoviča.

Pateicīgie skatītāji
neskopojās ar aplausiem.

Kraslavas V
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SVĒTKI

ienā, jau no paša rīta Krāslavas centrā pulcējās daudz cilvēku.
rāslavas pilsētai, trešie uztraucās pirms uzstāšanās pilsētas laukumā. Par
nāca atbalstīt sportistus un pašdarbības kolektīvu dalībniekus, arī vienkār-

nci pārn finišu sa95 skrējēji.

Godalgoto vietu, kausu un vērtīgo balvu ieguvēji - dažādu vecuma grupu pārstāvji.
Medaļas
labākajiem skrējējiem
pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Ar skaļiem
aplausiem skatītāji sagaidīja tautas deju
kolektīva „Pastaliņas”
dalībniekus.

Publikas mīluļi Krāslavas pamatskolas deju
kolektīvs „Superdance”.

Vairāki līdzjutēji pie finiša līnijas atbalstīja katru skrējiena dalībnieku.

Fotoreportāžu sagatavoja Elvīra Škutāne.
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JAUNATNES LIETAS

NOSLĒDZĀS BRĪVDABAS LIELĀ TALKA PIE PERSTEŅA EZERA
Jaunsargu Lielā talka,
INSTALĀCIJU
mēs sakopām teritoriju apkārt Persteņa ezeram. LatKONKURSS
vijā Lielā talka notika 26.

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā noslēdzās brīvdabas instalāciju konkurss un notika rezultātu apkopošana.
Pēc konkursa tika sveikti dalībnieki un konkursa uzvarētāji. Krāslavieši godam novērtēja košo tauriņu uzbrukumu
Krāslavas pils parka akāciju krūmiem, par laimi, tie nebija
svešzemju kaitēkļi, bet PII „Pienenīte” audzēkņu un audzinātāju kopdarbs.

aprīlī, bet 4.līmeņa jaunsargi 25.-27.04. brauca uz
Alūksni kārtot eksāmenus,
taču piedalīties tādā lielā
pasākumā vēlējāmies arī
mēs, līdz ar to izrādot savas patriotisma jūtas pret
Šie košie tauriņi arī ieguva pirmo vietu. Neliels mierinājums citiem dzimto novadu.

konkursa dalībniekiem ir saistīts ar to, ka 50 balsotāji netika galā ar
saviem datoriem un savu izvēli neizdarīja līdz galam, bet 50 balsis var
daudz ko mainīt. Katram darbam bija sava rozīnīte, tajos bija jūtama radošā dzirksts un nopietna attieksme. Piemēram, Krāslavas Mākslas skola, kā jau tas bija gaidāms, izcēlās ar māksliniecisko sniegumu, bet PII
„Pīlādzītis” darbā „Lieldienu karuselis” bija jūtams arī vecāku atbalsts.
Darbietilpīgākā bija Robežnieku pamatskolas 2.klases kompozīcija.
Autoriepa saulīte ir kā metafora par trauslo pasaules ekoloģisko līdzsvaru. Interesants bija arī Krāslavas pamatskolas pašiniciatīvas kluba
„Spicais” darbs, tas ieguva godpilno otro vietu. Krāslavas pamatskola
bija īpaši čakla, jo sagatavoja parkam daudzus rotājumus. Noslēgumā
skanēja atzinības vārdi un ierosinājumi. Visi dalībnieki tika pie saldām
balvām.
Krāslavas pamatskolas skolotāja Dace Samsanoviča teica: „Šāds pasākums, pirmkārt, vajadzīgs pašiem krāslaviešiem, jo mākslas objekti, kuri ir izstādīti publiskai apskatei bez apsardzes, veic arī audzinošo
funkciju, jo uzticēšanās mūsu palaidņiem nes empātijas augļus. Varbūt
nākamo šāda veida pasākumu varētu izvērst plašāk un parka rotāšanā
piesaistīt ne tikai izglītības iestādes...”
Eduards Danovskis

KLĀT IKGADĒJĀS CSDD
JAUNO VELOSIPĒDISTU
SACENSĪBAS KRĀSLAVĀ

Lai uzlabotu skolēnu zināšanas un prasmes ceļu satiksmes drošībā, jau 21.gadu CSDD rīko konkursu jaunajiem
un topošajiem velosipēdistiem – „Jauno satiksmes dalībnieku forums – 2014” un aicina visus skolēnus pieteikties
tajā dalībai.
29.maijā Krāslavas Varavīksnes
vidusskolā plkst.11.00 norisināsies
„Jauno satiksmes dalībnieku foruma – 2014” 32. posms, kurā aicināti piedalīties visi Krāslavas un Dagdas novada jaunie velosipēdisti.
CSDD organizētā „Jauno satiksmes dalībnieku foruma - 2014”
galvenais uzdevums ir veicināt
drošību uz ceļiem. Sacensību laikā
visiem dalībniekiem ir jādemonstrē savas teorētiskās zināšanas par
ceļu satiksmes noteikumiem un satiksmes drošību, jāprot sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jāpārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic
praktiskā braukšana. Sacensībās
var tikt piedāvāti papildus uzdevumi, ar kuriem dalībnieki tiek iepazīstināti maču laikā.
Kā jau katru gadu, arī šogad
sacensības notiek trīs kārtās. Pirmās kārtas sacensības, kopskaitā
– 32, notiks Latvijas reģionos no
17.aprīļa līdz 29.maijam. Sāksim
ar Zemgales pilsētu Dobeli un noslēgsim Krāslavā.
Otrā kārta jeb Latvijas ﬁnāls
norisināsies no 6.jūnija līdz 7.jūnijam. Tajās piedalīsies komandas,
kuras ieguvušas augstāko novērtējumu sava reģiona jeb pirmās kārtas sacensībās.
Trešajā kārtā piedalīsies Latvijas

ﬁnāla uzvarētājkomanda. Tās būs
Eiropas jauno satiksmes dalībnieku
sacensības Norvēģijā no 2014.gada
5.septembra līdz 8.septembrim.
Mūsu valsts labākajai komandai
būs iespēja būt par pirmajiem ne tikai Latvijā, bet arī visā Eiropā.
Lai kļūtu par sacensību dalībniekiem, skolēniem jābūt dzimušiem
2002.-2004.gadā, jāizveido sešu
cilvēku komanda, jāizdomā tās nosaukums un jāpiesakās. Komandas
dalībai sacensībās jābūt saskaņotai ar skolotāju vai citu pieaugušo
un katru komandu uz sacensībām
pavada viens vai divi pieaugušie –
skolotāji vai vecāki.
Jauno satiksmes dalībnieku forumu organizē CSDD. Sacensības
tiek ﬁnansētas no OCTA, tās atbalsta apdrošināšanas sabiedrība
„ERGO” un Latvijas Automoto
biedrība. Informatīvi forumu atbalsta portāls Focus.lv.
Pirmās kārtas pieteikuma anketa: http://ej.uz/g8ww
Sacensību nolikums: http://
ej.uz/691y
Sacensību vērtēšanas nolikums:
http://ej.uz/umi3
Pirmās kārtas norises graﬁks:
http://ej.uz/9v9r
Normunds Bērzs,
CSDD Sabiedrisko attiecību daļa

Sakārtot teritoriju ieradās ne tika
daudz jaunsargu, kā biju ieplānojis.
Kopjot teritoriju, ar jauniešiem
runājām un brīnījāmies, cik tomēr cilvēki ir nekārtīgi, jo var
atļauties pēc sevis nesakārtot
vietu, kur atpūtās, spēj samest
pudeles vai papīrus ezerā, kurā
paši peldas. Prieks, ka jaunieši saprata – nav vajadzības mest
netīrumus zemē un piesārņot apkārtni. Mēs kopām teritoriju trīs
stundas, bet laiks pagāja ļoti ātri,

un mums izdevās iztīrīt ezera
krastu. Gribētos ticēt, ka arī citi
novērtēs mūsu padarīto darbu un,
pirms nomest zemē pudeli, padomās, ka te atkritumus vāca bērni.
Liels paldies pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”’ un tās di-

MANA SKOLA
Skola ir skolēna otrās mājas – skan laikam
diezgan skaļi, bet šobrīd es tieši tā arī domāju. Savā skolā – Krāslavas Valsts ģimnāzijā – es jūtos ļoti labi.
Domāju, lai skola patiktu skolēniem, tur
jābūt silti, mājīgi, droši un ērti. Katram
skolēnam skolā gribas justies kā mājās. Un
savā ģimnāzijā es jūtos tieši tā.
Jūs teiksiet – tā nevar būt! Bet es teikšu
tā – varat ticēt, varat neticēt!
Ģimnāzijā mācos jau otro gadu, un reizēm
ir tāda sajūta, ka te esmu kopš pirmās klases. Ne mirkli neesmu nožēlojusi savu izvēli.
Un ar lepnumu sevi dēvēju par ģimnāzisti.

Kas mani saista šajā skolā? Lai cik tas dīvaini arī
būtu, bet, pirmkārt, mācības. Pret mācībām šeit ir
ļoti nopietna attieksme, mācības te ir pirmajā vietā.
Kā nekā esam Valsts ģimnāzija – un tas skan lepni!
Bet, neskatoties uz visu lielo stingrību, mācīties šeit
ir jauki. Skolotāji nevis vienkārši paskaidro tēmu, bet
mūs ieintriģē un ieinteresē, tādējādi tēmu apgūstam
vieglāk, ātrāk un efektīvāk. Ja skolēnam ir vēlēšanās
mācīties, skolotājs vienmēr būs tikai „par” - palīdzēs,
paskaidros un iemācīs. Ja kādam mācībās neveicas,
tad palīdz gan klasesbiedri, gan skolotāji konsultācijās. Un tās vienmēr var sarunāt sev izdevīgā laikā.
Te mūs, jaunākos, neviens neuzskata par maziņajiem, neviens nestaigā pakaļ ar simts un vienu atgādinājumu, kas ir jāizdara, kas jāiemācās, kas jāpagūst.
Mums liek justies pieaugušiem un pašiem uzņemties
atbildību par to, ko darām. Manuprāt, tas ir liels pluss.
Skolotājs vienmēr spēs dot padomu un palīdzēs. Konsultācijas nav tikai formāla pasēdēšana pie skolotāja
kabinetā pēc stundām, bet gan nopietna strādāšana,
gatavošanās kontroldarbiem, olimpiādēm, konkursiem. Šeit mūs māca nevis „zubrīties”, bet gan iemācīties saprast un izprast, māca būt patstāvīgiem.
Bet kas gan būtu skola bez jautriem pasākumiem?
Atkārtošos, ka ģimnāzijā pirmajā vietā ir mācības, bet
pasākumiem ir atvēlēta otrā vieta. Pasākumi notiek
salīdzinoši reti, bet tikai tādi, kurus praktiski visi skolēni atbalsta. Liela nozīme to organizēšanā ir skolēnu
pašpārvaldei. Pasākumam ir pilnīgi cita garša, kad to
organizē vecāko klašu skolēni, nevis skolotāji. Bet tai
pašā laikā ir vēl patīkamāka izjūta, kad mūs, jaunākos,
uztver kā pilntiesīgus konkurentus, kompanjonus. Piemēram, dziesmu konkursos, kas ir guvuši lielu popularitāti ne tikai ģimnāzijā, bet arī novadā, mana klase
bez problēmām var apsteigt lielos. Un jūs pat iedomāties nevarat, cik jauka sajūta ir tad, kad tu dziedi,
bet lielie, ar aplausiem vai dziedot līdzi, atbalsta mūs.
Un vēl kāds piemērs – skolā nu jau vairākus gadus
norisinās erudītu konkurss „Kas? Kur? Kad?”. Šogad

rektoram Ēvaldam Cauņam, kas
sponsorēja cimdus, kā arī vecākiem un pašiem bērniem, kas izplānoja savu laiku un veltīja dažas
stundas teritorijas sakārtošanai.
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors

kārtējā konkursa kārtā, kas bija veltīta eksaktajām zinātnēm, apsteidzām lielos un ieguvām 3. vietu.
Katrai klasei ir iespēja piedalīties un parādīt sevi
jebkurā skolas pasākumā. Skolā nu jau kā tradicionālus var uzskatīt tādus pasākumus kā Adaptācijas dienas (7. un 10. klašu skolēniem), rudens pārgājieni,10.
klašu skolēnu „iesvētīšana”, Skolotāju diena, Dziesmu konkursi, Ziemassvētku ieskaņu pasākums, „Gandrīz ideālā kūka” un visu skolēnu mīļākais pasākums
- Sporta diena. Tā ir tā diena, kad galvenais skolā ir
nevis matemātika vai latviešu valoda, bet sports. Skolēni var pierādīt savas prasmes dažādos individuālajos
sporta veidos: novusā, badmintonā, galda tenisā, dambretē, šautriņu mešanā, šaušanā. Kopības sajūtu var izbaudīt, piedaloties dažādās stafetēs, bet gaidītākā aktivitāte ir virves vilkšana. Sava vieta Sporta dienā ir arī
prāta vingrinājumiem, t. i., viktorīnai par sportu. Un
Sporta dienas nagla – volejbola spēle starp skolotāju
un skolēnu komandu. Šogad sporta diena bija īpaša
ar to, ka pie mums bija ciemiņi – skolēni no Aulejas
un Izvaltas pamatskolām. Žēl gan, ka mūsu draugiem
no Krāslavas pamatskolas nebija iespējas piedalīties
kopā ar mums.
Tagad atkal par nopietno. Skolēniem, kuri ir izlēmuši mācīties Krāslavas Valsts ģimnāzijā, ir jādarbojas ar
pilnu atdevi. Lai arī mani vidusskolas eksāmeni vēl ir
aiz kalniem, bet es ar lielu lepnumu klausījos skolotāju stāstījumu, ka, pateicoties mūsu 12. klašu skolēnu
panākumiem, mēs joprojām esam Valsts ģimnāzija,
ka valstī ieņemam 3. vietu starp 72 pilsētu skolām, ka
novadā (olimpiāžu, zinātniski pētniecisko darbu, centralizēto eksāmenu jomā) esam labākā vidusskola, ka
ģimnāzisti plūc laurus ne tikai novada, bet arī reģiona
un valsts līmenī, ka mūsu vidusskolēni ar saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem katru gadu veiksmīgi startē Daugavpilī reģionālajā konferencē un Latvijas skolēnu konferencē, ka mūsu debatētāji ir bijuši
labākie valstī un deva iespēju 24 ģimnāzistiem pilnīgi
par brīvu apmeklēt Strasbūru (tas mani iedvesmoja tik
spēcīgi, ka pieteicos dalībai debašu klubā „Sokrāts”).
Tas viss mums, jaunajai ģimnāzijas paaudzei, uzliek
sava veida pienākumu – būt labākiem. Nu un kurš gan
ierindnieks nekad nav sapņojis kļūt par ģenerāli! Tā
arī mēs, jaunākie ģimnāzisti, nekritīsim kaunā, bet
pierādīsim, ka ģimnāzijas jaunā paaudze ir laba maiņa.
7. klases sākumā ilgi šaubījos – nākt vai nenākt uz
ģimnāziju, bet pagājušā mācību gada septembra vidū
svaru kauss nosvērās par labu ģimnāzijai. Šobrīd nenožēloju, ka atnācu turpināt mācības Krāslavas Valsts
ģimnāzijā. Esmu pārliecināta, ka te mani gaida labas
perspektīvas un lielākas iespējas turpmākajā dzīvē.
Man likās, ka tā būs pareizi, un es šobrīd nemaz nenožēloju savu izvēli.
Ko gan man, skolēnam, vajag ikdienā? Neko īpašu!
Laipnus skolotājus, jautrus klasesbiedrus un pozitīvu
vidi skolā. To visu es atradu ģimnāzijā!
Karīna Lipšāne, ģimnāzijas 8. a klases skolniece
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IZGLĪTĪBA
ZINĀT, ATZIŅA, ZINĀŠANAS,
IZZINĀT, ZINĀTNE…
„Zinātne – tā ir domāšana 24 stundas diennaktī,” tā,
atklājot Latvijas skolēnu 38. zinātniski pētniecisko darbu
konferenci Rīgā (šī gada 26.-27.aprīlī), teica Izglītības ministre Ina Druviete. Vēlot veiksmi un panākumus, ministre
aicināja jaunos pētniekus droši un pārliecinoši izklāstīt par
paveikto darbu.

Ar savu redzējumu par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu ietekmi
un turpmāko studiju izvēli un karjeru dalījās jaunais zinātnieks kvantu ﬁzikā Vjačeslavs Kaščejevs, kurš nupat saņēmis I. Ziedoņa balvu
„Laiks Ziedonim” zinātnē. Viņš uzsvēra, ka zinātnē nav viegli atklāt
kaut ko jaunu, nevienam nezināmu, bet, kad tas izdodas, tas ir labākais
motivācijas veids, lai turpinātu mācīties. Kas ir izbaudījis atklāšanas
garšu, tas pats darbojas un turpina pētniecības darbu, pats meklē un studē, pasniedzēji ir tikai kā konsultanti. Jaunais zinātnieks arī norādīja,
cik svarīga loma ir komunikācijai, lai atklājumi būtu zināmi arī citiem.
Tā, piemēram, 1914. gada novembrī Berlīnes zinātņu akadēmijā Einšteins bija pieteicis savas teorijas izklāstu, bet uzstāšanās laikā atklāja
kļūdu, tāpat notiek arī 2. un 3. reizē, tikai 4. reizē viņam izdevies izklāstīt teoriju precīzi. Ar šo piemēru V. Kaščejevs uzsvēra, ka svarīgi sakārtot domas un prast loģiski, precīzi izklāstīt citiem, kā arī, pēc
viņa domām, konference ir unikāla ar to, ka notiek komunikācija starp
skolēniem un pasniedzējiem un ir iespējams savstarpēji bagātināties un
mācīties vienam no otra.
Jānis Zaharāns, kurš skolas gados ir aizstāvējis darbu par globālo kardiovaskulāras sistēmas monitoringa iekārtu un starptautiskajā skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konferencē ieguva 3. vietu, novēlēja visiem
darīt un gribēt darīt dažādas lietas un kādu dienu nonākt līdz atklājumam.
LU prorektors I. Muižnieks atgādināja, ka jaunie pētnieki paši var
atvērt LU smagās ārdurvis, nevis gaidīt, kamēr kāds cits tās atver.
Un tā ar pozitīvām emocijām un pārliecību par sevi Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolēni Viktors Urkauskis (darbs tieslietās, darba vadītāja
Liene Andžāne; iegūts 3.pakāpes diploms), Diāna Pojuta (darbs ﬁlozoﬁjā, darba vadītāja Viktorija Naļivaiko; iegūts 3.pakāpes diploms),
Samanta Lisecka (darbs politoloģijā, darba vadītāja Viktorija Naļivaiko; iegūts 3.pakāpes diploms), Emīls Puzo un Jānis Makņa (darbi inženierzinātnēs, darbu vadītāja Liene Andžāne), Marija Podjava un Pāvels
Podjava (darbs matemātikā, darba vadītāja Anna Juškeviča) un Laura
Lene (darbs vides zinātnēs, darba vadītāja Līvija Malahovska) katrs devās uz noteikto sekciju aizstāvēt zinātniski pētnieciskos darbus.
Ģimnāzistu vērtējumā katrā sekcijā bija ļoti labi darbi, līdz ar to spēcīga konkurence un cīņa par iespējām ar darbu nopelnīt papildus punktus,
lai iestātos atbilstošajā studiju programmā. Samanta un Marija par darba
aizstāvēšanu teica, ka sajūta ir bijusi kā studentiem, kam jāprot atbildēt
uz pasniedzēju jautājumiem. Par rezultātiem un arī par uzstāšanos - gandarījums un motivācija izvirzīt dzīvē arvien augstākus mērķus. Viktors
bija gandarīts, ka viņam bija iespēja izmantot debatēs iegūtās prasmes
un arī to, ko ieguvis, lasot ﬁlozoﬁska satura grāmatas, urķējoties dažādos juridiskos faktos, meklējot tiem apstiprinājumu vai noliegumu.
Pats pārliecinājies un citiem novēl būt kompetentiem tajā jomā, kurā
darbs rakstīts, kā arī tajā, kas darbā tiek minēts. Piemēram, tieslietās
ir jāpārzina ﬁlozoﬁja, jurisprudences vēsture, Krimināllikums, lai veiksmīgi atbildētu uz praktizējošo juristu jautājumiem. Laura uzsvēra, ka
piedalīšanās šādā konferencē sniedza milzīgu pieredzi un pārliecību par
sevi. Nākamajiem zinātniski pētniecisko darbu rakstītajiem Laura novēl
būt inovatīviem un pacietīgiem, jo tieši mazumiņš ir visa lielā sākums.
Ar cerību, ka šī gada zinātnisko darbu autoriem iegūtā pieredze, zināšanas, iespēja komunicēt ar pasniedzējiem un skolēniem no visām
Latvijas skolām radīs vēlmi aizvien apgūt ko jaunu, atklāt un pētīt, kļūstot par augsta līmeņa profesionāļiem visdažādākajās jomās, arī skolā –
Krāslavas Valsts ģimnāzijā - turpināsim zinātniski pētniecisko darbību,
jau šobrīd informējot 11. klašu skolēnus par jaunām, radošām, oriģinālām idejām un tēmām.
Anna Juškeviča,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece
mācību jautājumos

OLIMPIĀDES LIETIŠĶAJĀ INFORMĀTIKĀ SKOLĒNIEM
„PASKĀLA RITENIS” REZULTĀTI
2014.gada 2.aprīlī Daugavpils Universitātē jau devīto reizi norisinājās Lietišķās
Informātikas olimpiāde skolēniem „Paskāla ritenis”. Tā pulcēja dalībniekus no visas
Latvijas, lai pārbaudītu viņu teorētiskās un
praktiskās zināšanas par Microsoft Office
programmu.

Šajā olimpiādē no Krāslavas pamatskolas piedalījās
7.c klases skolēns Pauls Nartišs.
67 skolēnu vidū viņš bija viens no labākajiem Pauls izcīnīja II vietu!
29.aprīlī Paulu kopā ar vecākiem uzaicināja uz Daugavpils Universitāti, lai saņemtu goda rakstu un balvas. Kā galveno balvu viņš saņēma krāsaino printeri
un rūteri un vēl dāvanu karti no izdevniecības „Lielvārds”.
Apsveicam Paulu Nartišu sakarā ar labiem sasniegumiem informātikas olimpiādē!
Paldies Paula vecākiem par skolēna atbalstu!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas

VALODAS UN PUBLISKĀS RUNAS PRATĒJI
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ JEB „VĀRDS IR SPĒKS”
Aprīlī tika apkopoti starptautiskā konkursa – spēles „Krievu lācēns – 2013” rezultāti, tajā piedalījās 2 780 719 skolēnu visā pasaulē. Latvijā konkursā iesaistījās 4506 skolēnu.

Mūsu skolā darbu rakstīja 99 skolēni. Īpaši iepriecināja 8.klases

skolniece Inese Jakovele, viņa
ieguva 9.vietu Latvijā (skolotāja R.Jermaka). 10.a klases skolniece Laura Berga izcīnīja 1.vietu reģionā 282 dalībnieku vidū
(J.Aleksejeva).
Laura Berga veiksmīgi piedalījās arī reģionālajā daiļlasītāju

konkursā Jēkabpilī. Viņas priekšnesums tika novērtēts ar 1.pakāpes
diplomu (skolotāja R.Černenko,
skolotājs A.Jakubovskis).
12.04.14. Rīgā notika daudzvalodu publiskās runas konkursa
3.kārta. Par konkursa tēmu tika izvēlēti Rabindranata Tagora vārdi:

„Es gribu, lai dažādu kultūru gars
pēc iespējas būtu brīvāks visur: tik
negribētu, lai tas mani notriec no
kājām.”
Konkursa mērķis – rosināt skolēnu un pedagogu interesi, izpratni
un pārliecību par daudzvalodības
aktualitāti saskarsmē un tās nozīmi starpkultūru dialogā, kā arī
pilnveidot skolēnu publiskās runas
iemaņas.
Mūsu skolu pārstāvēja 3 jaunie
oratori. Viņi uzstājās ar pašu veidoto runu vienā valodā pēc izvēles
– latviešu, krievu un angļu valodā.
Nopietnas konkurences apstākļos jauno oratoru uzstāšanās tika
novērtētas ļoti atzinīgi. 9.a klases
skolnieks Iļja Gavrikovs (skolotāja N.Grebjolkina) runāja krievu
valodā un 8.-9.klašu grupā tika atzīts par labāko (1.vieta). 11.a klases skolniece Rita Zaikovska savu
runu prezentēja latviešu valodā un
10.-12.klašu grupā ieguva 2.vietu
(skolotāja J.Romanovska).
Konkursa apbalvošanas ceremonijā piedalījās Izglītības ministre
Ina Druviete, viņa uzrunāja publiskās runas dalībniekus un pasniedza
uzvarētājiem diplomus un dāvanas.
Sveicam visus laureātus un novēlam panākumus nākamajos konkursos!

FIZIKA UN ELEKTRODROŠĪBA
Pienākot pavasarim, skolēni aizvien aktīvāk iesaistās dažādos pasākumus,
kur var parādīt gan savas
zināšanas, gan erudīciju,
gan arī spējas atraktīvi uzstāties. Viens no šādiem
pasākumiem bija novada
8.-9.klašu skolēnu konkurss „Fizika mums apkārt”, kas norisinājās 2014.
gada 25.aprīlī Krāslavas
pamatskolas aktu zālē.
(Turpinājums 11.lpp.)
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NOSLĒDZIES KOMIKSU
KONKURSS SKOLĒNIEM
PAR DROŠĪBU INTERNETĀ
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) rīkoja komiksu konkursu skolēniem par pozitīvu komunikāciju un drošību
internetā „Uzzīmē savu stāstu!” Krāslavas
pamatskolas skolēni aktīvi piedalījās šajā
konkursā.

Komiksu konkurss „Uzzīmē savu stāstu!” tika organizēts, lai veicinātu bērnu un jauniešu izpratni par
drošību un savstarpējas cieņas un respekta pilnām
attiecībām interneta vidē, kā arī dotu iespēju skolēniem radoši izpausties, veidojot komiksus, kuros
vēstīts par interneta lietotāju drošību, atbildību, savstarpējo cieņu un anonimitātes radītām problēmām.
Konkursa uzvarētāju apbalvošana notika 25.aprīlī
konferencē „Pozitīva komunikācija skolā un internetā” augstskolā „Turība”.
Labāko darbu autorus sveica labklājības ministrs
Uldis Augulis un VBTAI priekšniece Laila Rieksta
– Riekstiņa. Šis konkurss bija izraisījis salīdzinoši
ļoti lielu skolēnu interesi – inspekcija saņēma vairāk
nekā 170 darbus.
Vairāku skolēnu darbi saņēma atzinības balvas,
tostarp mūsu skolas skolēni Renārs Lisenoks (7.c),
Alise Spivačenko un Dana Soskova (6.a), Arnis
Japiņš un Mareks Mjadjuta (6.b), Dāvids Babrovskis, Deniss Gavrilovs, Juris Ivbulis (9.a) un Loreta Lisenoka (šobrīd mācās 10.klasē KVĢ).
Atzinības rakstus par bērnu sagatavošanu konkursam saņēma informātikas skolotāja Jeļena Japiņa un latviešu valodas skolotāja Inta Japiņa.
Paldies mūsu skolas skolēniem par piedalīšanos konkursā un apsveicam par labiem panākumiem!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja

M.M.V. PETKEVIČS PIEMIŅAS STIPENDIJU
IEGUVUSI KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
ABSOLVENTE JŪLIJA SPRANCE
Latvijas Universitātes (LU)
Fonda mecenātu stipendiju 2
200 eiro apmērā 2014./2015.
akad. gadam iegūst 21 Latvijas
vidējo mācību iestāžu abiturients, izturot LU Fonda rīkoto
stipendiju konkursu.
LU Fonds piedāvā divu
veidu stipendijas topošajiem
pirmkursniekiem.
Stipendija „Ceļamaize” domāta
12.klašu absolventiem, kam
ir izcilas sekmes mācībās un
augsti sasniegumi gan mācībās, gan citās aktivitātēs ārpus mācību darba. Savukārt
M.M.V.Petkevičs
piemiņas
stipendija ir paredzēta 12.klašu skolēniem, topošajiem LU
1.kursa pamatstudiju programmu studentiem, kuriem ir labas sekmes mācībās un ir nepieciešams papildu materiālais nodrošinājums studijām un
kuri ir aktīvi sabiedriskajā dzīvē.
M.M.V. Petkevičs piemiņas stipendiju ieguvusi Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolvente Jūlija Sprance.
„Savu nākotni nolēmu saistīt ar medicīnu, izvēloties studijas LU Medicīnas fakultātē, esmu gatava daudz strādāt, lai palīdzētu citiem,” stāsta
Jūlija Sprance.
Šogad piedalījusies vairākās novada olimpiādēs, kur ieguvusi 1.vietu: bioloģijas, vēstures, matemātikas. Kopā ar komandu piedalījusies
konkursā „ES debates tiešsaistē” un ieguvusi 1.vietu. 2011./2012. un
2012./2013.mācību gadā ieguvusi LU A.Liepas Neklātienes matemātikas
skolas sertiﬁkātu par dalību neklātienes nodarbībās vidusskolēniem. Jauniete labprāt iesaistās brīvprātīgajā darbā, kā arī piedalās skolas debašu
klubā „Sokrāts”. Viņas vidējā atzīme ir virs 8 ballēm.
Laine Dobulāne,
komunikācijas speciāliste,
Latvijas Universitātes Fonds

ZINĀTNES DIENA
KRĀSLAVAS VALSTS
ĢIMNĀZIJĀ

Vai esat rakstījuši ar neredzamo
tinti, veidojuši šifrētu ziņojumu, izmantojot dažādus šifrus, vērojuši
skaņas vizualizācijas iespējas, bez
valodas palīdzības sadarbojušies
kopīga uzdevuma veikšanai? Vai zinājāt, ka Voiniča manuskripta 230
lappuses zinātnieki spējuši atšifrēt
tikai pagājušā gadsimta beigās?...

To visu varēja izmēģināt, uzzināt un pārbaudīt Krāslavas Valsts ģimnāzijas rīkotajā
Zinātnes dienā, kas nu jau ir kļuvusi par
skolas vizītkarti. Izmantojot pagājušajā mācību gadā skolas parlamenta īstenoto ideju
Zinātnes dienas organizēšanā, paplašinājām
klausītāju loku, aicinot tajā piedalīties novada 8. un 9. klašu skolēnus. Un tā nodarbībās psiholoģijā „Neverbālā komunikācija
sadarbībai un kopīga uzdevuma veikšanai”, ķīmijā „Neredzamās tintes”, ﬁzikā
„Optiskās ilūzijas”, matemātikā „Loģisko
uzdevumu risināšanas metodes” un „Šifri
– no vēstures līdz mūsdienām”, ģeogrāﬁjā
„Vides un ģeogrāﬁjas spēles” un mākslā
„Putnu locīšana origami tehnikā” piedalījās arī Aulejas, Robežnieku, Gr. Plāteru
v.n. Poļu pamatskolas un Krāslavas pamatskolas 9. klašu skolēni. Esam pateicīgi šīm
skolām, ka tās atsaucās uz mūsu aicinājumu
un ļāva skolēniem piedalīties Zinātnes dienas nodarbībās. Gan novada skolu 9. klašu
skolēni, gan Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolēni savās atsauksmēs par nodarbībām

izteicās atzinīgi.
Par putnu locīšanu origami tehnikā – attīstoša nodarbe, prasa ļoti lielu pacietību,
uzmanību, daudzkārt vajadzēja skolotāju
palīdzību (nodarbību vadīja vizuālās mākslas skolotāja Inga Skerškāne un mākslinieks, mūsu skolas absolvents Kārlis Plotka), bija ļoti grūti, bet rezultātā sanāca no
krāsainiem papīriem salocīti taureņi un putni – baloži, pūcītes, dzērves.
Ar neredzamām tintēm, kas veidotas
no sīpolu, citronu sulas, piena, skolēniem
bija interesanti pašiem izveidot tekstu, kā
arī atjaunot klasesbiedru rakstīto. Nodarbību vadīja angļu valodas skolotāja Ļubova Makareviča. Tāpat arī darbs ar šifriem
– skolēniem visinteresantāk bija veidot
šifrētu ziņojumu nākamajai grupai un atšifrēt viņiem rakstīto. Nodarbību vadīja 12.
d klases skolniece Sabīne Mikulāne, viņai
klasesbiedri veltīja atzinīgus vārdus par nodarbības vadīšanu un prezentāciju.
Vides un ģeogrāﬁjas spēles vadīja 9. un
10. klašu skolēni, 2 no spēlēm bija pašu
veidotas. Skolēni atzina, ka uzzināja daudz
interesantas informācijas
par Latvijas
dabu, dzīvniekiem, pārliecinājās, ka daba
jāsaudzē. Nodarbību koordinēja ģeogrāﬁjas
skolotāja Romualda Veštere.
Risinot loģiskos uzdevumus, skolēniem
vislabāk patika darboties grupās, viņi atklāja jaunas metodes un paņēmienus, kā tos
risināt. Nodarbību vadīja matemātikas un

informātikas skolotāja Nataļja Loskutova.
Fizika vienmēr interesanta un aizraujoša
ar eksperimentiem, ar dažādu dabas parādību skaidrojumu un vizualizēšanu. Skolēni
atzina, ka biežāk jārīko Zinātnes dienas, tā
ir iespēja ﬁziku atklāt citā gaismā. Nodarbību sagatavoja ﬁzikas skolotāji Ludmila
Koževņikova un Aivars Vagalis, skolēni –
palīgi Emīls Puzo un Jānis Makņa.
Psiholoģijas nodarbībā bez valodas un
jebkādām citām neverbālās komunikācijas
iespējām skolēniem, sadarbojoties grupās,
vajadzēja no dotajām ﬁgūrām izveidot
kvadrātu. Jāatzīst, ka daži to paveica ļoti
ātri, citiem – ļoti, ļoti ilgi neizdevās veikt
uzdevumu un viņi pat šaubījās, vai vispār
tas reāli izdarāms. Skolēni atzina, ka bija

interesanti, ka uzdevums bija izpildāms tikai tad, ja katrs bija gatavs palīdzēt citam,
ka neverbālā komunikācija dažādās sporta
komandu spēlēs palīdz sportistiem gūt vislabākos rezultātus. Nodarbību vadīja vācu
valodas skolotāja Anna Vagale.
Esam lepni, ka mums ir skolotāji, kas Zinātnes dienas ietvaros droši var uzņemties
un vadīt nodarbības, kas nebūt nav saistītas
tikai ar mācāmo priekšmetu, un tādā veidā
paplašināt skolēnu redzesloku, ieinteresēt
un parādīt, ka mums, skolotājiem, ir ļoti
plašas intereses un zināšanas dažādās jomās, ar ko labprāt dalāmies.
Anna Juškeviča,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece
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CĀĻI IESKANDINA PAVASARI

FIZIKA UN ELEKTRODROŠĪBA

Dabai atmostoties, atlido putni, un to dziedāšana ir viena no pavasara sējas laika noteikšanas pazīmēm. Krāslaņemot maksimālo punktu skaitu. elektrodrošības problēmām. Tika
(Turpinājums, sākums 9.lpp.)
vas novada pirmsskolas iestādēs pavasari ieskandina skaŠis pasākums notika jau trešo Vienmēr interesants un spraigs demonstrēti videosižeti par tām
nīgākie un dziedošākie pirmsskolēni.
gadu pēc kārtas, un šogad tajā ie- ir kapteiņu konkurss. Komandu sekām, kas var iestāties, ja neieKatru gadu marta mēnesī
PII ”Pīlādzītis” un PII ”Pienenīte” tiek vērtētas mazo
dziedātāju vokālās un skatuviskās dotības, tādējādi veicinot pirmsskolēnu muzikālās spējas. Cālēnu uzdevums
ir nodziedāt divas dziesmas
un gūt lielāku atbalstu no žūrijas puses. Bērnu spējas tiek
vērtētas nominācijās – „Ritmiskākais cālis”, „Skatuviskākais cālis” un „Cāļu cālis”.
Šogad nominācijā „Cāļu
cālis” Krāslavas novada
PII „Pīlādzītis” žūrija atzina Dagmāru Stivriņu un PII
„Pienenīte” – Aleksandru
Pumpuru, kuri tika virzīti
uz starpnovadu mazo vokālistu konkursa ﬁnālu „Cāļu cālis 2014”, kas
otrajās Lieldienās notika Daugavpils novada kultūras centrā. Krāslavas novada mazo dziedātāju dalību starpnovadu konkursā apmaksāja
Krāslavas novada dome. Konkursu organizēja Daugavpils novada kultūras pārvalde. Konkursa dalībnieku sniegumus vērtēja kompetenta žūrija, ņemot vērā mazo solistu vokālās spējas, ritma izjūtu un uzstāšanās
režiju.
Uz Daugavpili bija sabraukuši 17 mazie Cālēni (līdz 5 gadu vecumam ieskaitot), viņu pedagogi un vecāki, kā arī atbalstītāji no tuvākām
un tālākām pašvaldībām: Daugavpils pilsētas un Ilūkstes, Jēkabpils,
Preiļu, Riebiņu, Aglonas, Krāslavas, Vārkavas un Daugavpils novada. Sīvā konkurencē uzvaru guva daugavpiliete. Bet mūsu novada dalībnieki tika atzīmēti ar pateicības rakstu. Ar savu dziesmu „Saule un
pumpuriņš” – veltījumu māmiņai, Dagmāra Stivriņa aizkustināja visus
skatītājus, dažam liekot nobirdināt arī asaru. Dagmāras dziedātprasmes
tika pamanītas jau krietnu laiku iepriekš. Sadarbībā ar vecākiem un pedagogiem meitene attīstīja savu kreativitāti. Pati Dagmāra ir ļoti centīga, viņai piemīt savs šarms un pozitīva aura. Lai panāktu labu rezultātu,
Dagmāra centīgi gatavojas jebkuram pasākumam.
Par radošo ieguldījumu vokālo spēju attīstībā un sagatavošanā Pateicības raksti tika pasniegti arī jauno izpildītāju pedagogiem Vijai Gončarovai un Maijai Bogdānei.
Vokālais konkurss tradicionāli norit katru gadu. Tāpēc, sadarbojoties
ar pedagogiem, attīstīsim mūsu novadnieku talantus un atbalstīsim jauno paaudzi arī turpmāk!
Pateicamies par mazo dziedātāju atbalstu Krāslavas novada domei.
Iespaidos dalījās skolotāja
Žaneta Moiseja

saistījās 7 komandas. Krāslavas
novadu pārstāvēja Indras vidusskolas, Varavīksnes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas,
Krāslavas pamatskolas, Robežnieku pamatskolas un Kalniešu pamatskolas komandas. No kaimiņos
esošā Aglonas novada piedalījās
Grāveru pamatskolas komanda.
Konkursa ievadā katra komanda
sevi prezentēja, mēģinot dažu minūšu laikā interesanti un atraktīvi sevi
stādīt priekšā žūrijai un pretinieku
komandām. Kā nākamais mājas
darbs bija pašu veidotās videoﬁlmas
par elektrodrošību, kuru noskatīšanās sagādāja skatītājiem gan jautrus
brīžus, gan arī raisīja pārdomas par
elektrības bīstamību ikdienā. Šogad
kā jauninājums konkursa nolikumā
bija iespēja cīnīties par interneta
skatītāju balvu. Šim nolūkam vajadzēja izvietot noﬁlmēto videosižetu
„youtube” un jāsavāc vislielākais
balsojumu „patīk” skaits. Aplūkojot
izvietotos videosižetus, visi klātesošie konstatēja, ka šajā nominācijā
balvu ieguva Krāslavas pamatskola.
Tradicionāli ļoti interesants ir eksperimentu konkurss. Katra komanda mājās sagatavoja vienu
ﬁzikālu demonstrējumu, ko parādīja klātesošajiem. Savukārt sāncenšu komandām dažu minūšu
laikā rakstiski šie demonstrējumi
bija jāizskaidro. Ar šo uzdevumu
vispārliecinošāk tika galā Grāveru
pamatskolas komanda, kas sniedza visprecīzākos izskaidrojumus.
Katrai komandai nācās demonstrēt
arī sadarbības prasmes, izstrādājot
pētniecisko darbu. Veicot nepieciešamos mērījumus, vajadzēja
aprēķināt koka klucīša spiedienu
uz galda virsmu. Ar šo darbu ļoti
labi tika galā piecas komandas, sa-

līderiem vajadzēja pēc iespējas
ātrāk un precīzāk noteikt metāla ķermeņa blīvumu, izmantojot
mērcilindru ar ūdeni un svarus.
Šajā konkursā ātrākais izrādījās
Robežnieku pamatskolas komandas kapteinis Edgars Kairāns.
Skolēnu zināšanas un erudīciju parādīja jautājumu konkursa
rezultāti. Katra komanda saņēma no visiem pretiniekiem pa
diviem ﬁzikāliem jautājumiem
un 15 minūšu laikā sniedza uz
tiem rakstiskas atbildes. Te labāk
veicās Krāslavas pamatskolai.
Kā pēdējais konkurss bija galda spēle „Atrodi atbilstošo”. Skolēniem
vajadzēja pareizi sakombinēt ﬁzikālos lielumus ar atbilstošām mērierīcēm. Arī šajā konkursā izteiktu
līderu nebija, jo piecas komandas
ar uzdevumu tika galā bez kļūdām.
Pēc vairāk nekā divu stundu aktivitātēm žūrija apkopoja visu
konkursu rezultātus un pievienoja
arī savus punktus, ko piešķīra komandām, vērtējot prezentācijas,
videosižetus un parādītos eksperimentus. Kopvērtējumā par uzvarētājiem kļuva un iespēju doties
ekskursijā ar novada domes piedāvāto transportu ieguva Krāslavas
Valsts ģimnāzijas komanda. Otrajā vietā ierindojās Robežnieku
pamatskola, bet trešo vietu ieguva
Varavīksnes vidusskolas komanda.
Konkursa pastāvīgais atbalstītājs
AS „Sadales tīkls” bija sarūpējis
piemiņas balvas katram konkursa dalībniekam, kā arī balvas komandu labākajam dalībniekam,
kurus izvirzīja pašas komandas.
Pasākuma noslēgumā AS „Sadales tīkls” pārstāvis Vitālijs Aišpurs, kas darbojās arī kā žūrijas
loceklis, pastāstīja skolēniem par

vēro drošības noteikumus, atrodoties elektropārvades līniju tuvumā.
Pēc skolēnu apbalvošanas arī skolotāji, kas palīdzēja komandām
sagatavoties konkursam un paši
darbojās žūrijā, saņēma pateicības
rakstus. Tos pasniedza Krāslavas
novada domes Izglītības un kultūras
nodaļas izglītības speciāliste, žūrijas
komisijas priekšsēdētāja Lidija Ostrovska. Pateicības rakstus saņēma
Pjotrs Boločko (Indras vidusskola,
Robežnieku pamatskola), Valentīna
Rukmane (Kalniešu pamatskola),
Aivars Vagalis (Krāslavas Valsts
ģimnāzija), Ludmila Koževņikova
(Grāveru pamatskola), Klara Sakoviča (Varavīksnes vidusskola), Gunārs Japiņs (Krāslavas pamatskola).
Īpaša pateicība ir jāizsaka konkursa
atbalstītājiem – Krāslavas novada
domei un AS „Sadales tīkls”, kā arī
personīgi Vitālijam Aišpuram par to,
ka jau trešo gadu tiek atrasta iespēja
veicināt novada skolēnu aktivitāti.
Cerams, ka visi skolēni, kas piedalījās konkursā „Fizika mums apkārt”,
uzzināja daudz interesantu faktu un
paplašināja savu redzesloku ﬁzikas
jomā. Ļoti svarīgs bija arī tas, ka
vēlreiz tika aktualizēta elektrodrošības problēma gan skolēnu veidotajos videosižetos, gan arī AS „Sadales tīkls” piedāvātajā prezentācijā.
Pamatskolas skolēnu konkurss ﬁzikā jau ir stabils un regulārs pasākums mūsu novadā. Tam ir visas
iespējas kļūt par reģionālu pasākumu, kurā piedalītos kaimiņu novadu
skolas, un pirmsākums tam jau ir.
Uz tikšanos nākamajā pavasarī, cienījamie ﬁzikas skolotāji un skolēni!
Gunārs Japiņš,
Krāslavas novada
ﬁzikas skolotāju
metodiskās apvienības vadītājs

sports

VOLEJBOLS

TAKU ORIENTĒŠANĀS
SACENSĪBAS

2014.gada 26.aprīlī Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas sporta
zālē norisinājās kārtējais atklātais volejbola turnīrs „Pavasaris
2014” vīriešu komandām.

Šogad turnīrā piedalījās četras komandas no Ezerniekiem, Dagdas, Krāslavas
un Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešu
komanda. Ceturtajā vietā ierindojās KVĢ
komanda, bet par godalgotām vietām
cīnījās trīs līdzīgi stipras komandas, jo
katrai komandai bija pa divām uzvarām
un vienam zaudējumam. Turnīra uzvarētāju noteikšanai skaitīja punktus setos,
kur Ezernieku komanda par vienu punktu pārspēja
Krāslavas vīriešu izlasi, līdz ar to Ezernieku komanda izcīnīja Krāslavas volejbola turnīra kausu. Krāslavas vīriešu izlase ierindojās otrajā, bet Dagdas komanda - trešajā vietā. Apsveicam turnīra spēlētājus!
Krāslavas vīriešu komandu pārstāvēja: Artis Galējs,
Mārcis Galējs, Ivans Lukša, Nikolajs Skorodihins,
Aleksejs Abramovs, Aleksejs Krivenko, Andrejs
Hartmanis, Māris Ražinskis, Dmitrijs Duškins.
*
*
*

Aprīlī dažādās Latvijas pilsētās notika vairākas Latvijas
kausa sacensības taku orientēšanās distancēs cilvēkiem
ar ierobežotām iespējām. Krāslavas novadu šajās sacensībās pārstāvēja invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba
„Krāslava” dalībnieki Vjačeslavs un Edgars Lukaševiči,
Viktors Savickis un Anatolijs Lebedoks. Visās sacīkstēs
mūsu sportisti izcīnīja godalgotas vietas - gan individuālajā, gan komandu vērtējumā.
Sākot ar 2014.gada 22.martu, Riebiņu
novadā divu mēnešu garumā norisinājās
volejbola turnīrs vīriešu komandām.

Šogad turnīrā piedalījās komandas no Daugavpils,
Riebiņiem, Preiļiem, Dagdas un Krāslavas. Mūsu
komanda parādīja stabilu spēli un ﬁnālā tikās ar Dagdas pilsētas komandu, sīvā cīņā krāslavieši uzvarēja
ar rezultātu 3:1 setos. Krāslavas vīriešu komanda pateicas Krāslavas novada domei un priekšsēdētājam
Gunāram Upeniekam par sniegto atbalstu Krāslavas
komandai braucienos uz Riebiņu novadu.
Dmitrijs Duškins, Krāslavas komandas kapteinis

12 Kraslavas V

ESTIS

ENERĢIJAS DIENA
DAUGAVAS LOKOS
KRĀSLAVĀ!

piemiņas dienas

9. maijā pie pieminekļa Otrā pasaules kara laikā kritušajiem karavīriem notika mītiņš. Iedzīvotāji
godināja kritušo piemiņu un nolika ziedus pie viņu apbedīšanas vietas.
Borisa Tarlecka foto

17. MAIJĀ LATVIJĀ TIEK SVINĒTA
UGUNSDZĒSĒJU UN GLĀBĒJU DIENA
Latvijā pirmā pilsētas ugunsdzēsēju komanda nodibināta 1845.gadā Daugavpilī, uz
policijas ugunsdzēsēju komandas bāzes.
1864.gada nogalē pilsoņu grupa Ivana Himillera (sabiedrisks darbinieks, arī Rīgas Latviešu biedrības līdzdibinātājs) vadībā sāka veidot brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību, un
jau 1865.gada 17.maijā Rīgas brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda pirmo reizi izbrauca uz
ugunsgrēku Vecrīgā.
1882.gadā pēc vairākiem lieliem ugunsgrēkiem Krāslavā,
tika nolemts organizēt brīvprātīgo
ugunsdzēsēju biedrību. Par biedrības organizācijas iniciatoriem
kļuva vairāki ietekmīgi Krāslavas
iedzīvotāji, kuru vidū bija arī grāfs
Mihails Plāters. Tika izstrādāti
biedrības statūti, ko 1882.gada 31.
oktobrī apstiprināja Iekšlietu ministrija. Šī diena arī tiek uzskaitīta
par biedrības dibināšanas dienu.
Biedrības pirmo padomi vadīja B.Kurkovskis. Ugunsdzēsēju
biedrības pastāvēšanas pirmajos
gados tika nopirkti divi sūkņi,
mucas, ķekši. Grāfs G. Plāters
biedrības depo vajadzībām nodeva mūra ēku Krāslavas centrā.
Bija izveidota ugunsdzēsēju komanda, kura tika apmācīta strādāt
ar ugunsdzēsēju tehniku. Komandā bija 120 cilvēki.
Liels pārbaudījums ugunsdzēsēju biedrības dzīvē bija katastroﬁsks ugunsgrēks 1893.gadā, kad
uguns plosījās daudzās Krāslavas
ielās un nodega vairāk kā 400

Mīlēt un saudzēt var tikai to, ko pazīsti. Tāpēc aicinām
iepazīt nelielu daļiņu dabas parka Daugavas loki!
Brauksim ar laivām pa Daugavu, ar velosipēdiem iemēģināsim Daugavas loku velomaršruta daļu un iesim kājām.
Laivas jums būs, bet velosipēdi un to ekipējums jāgādā
pašiem! Līdzi ņemiet dzeramo ūdeni un vēdera drošībai
arī sviestmaizes, jo kopīgs pikniks visiem būs tikai ~ 14.00
Adamovas skatu laukumā!
Tiekamies 23.maijā, Krāslavā, Zvejnieku ielā Daugavas
krastā, plkst.10.00.
Dalības maksa -15 EUR.
Pasākuma ilgums līdz ~ 15.00.
Pieteikties līdz 19.maijam pa tālruni 26487763 (Inta) vai
e-pastā- intasivers@inbox.lv.
Dalībnieku vecuma ierobežojums - no 14 gadiem. Tiem,
kas jaunāki par 18 gadiem, līdzi jābūt rakstiskai vecāku
atļaujai. Visiem līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam.
Neguli mājās! Piedalies!

reklāma

ēkas. Krāslavas ugunsdzēsēju komanda, Daugavpils, Rēzeknes un
Polockas ugunsdzēsēji nespēja
lokalizēt uguni: Krāslavas iedzīvotāji cieta lielus zaudējumus.
20.gadsimta sākumā biedrība iegādājās lielu sūkni uz četriem riteņiem, tika paplašināta depo ēka.
Krāslavas ugunsdzēsējiem divas
reizes bija izdevība ugunsbries-

mās sniegt palīdzību Daugavpils
iedzīvotājiem – 1908. un 1909.
gadā.
Biedrības padome iegādājās
mūzikas instrumentus un organizēja pūtēju orķestri, kas uzstājās
koncertos un deju sarīkojumos.
Krāslavas Vēstures un
māksalas muzeja
materiāli

KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJS
„MUZEJU NAKTS -2014”, 17. MAIJS
18:00 - 01:00 Ekspozīcijas „Pieci airi” un izstāžu
apskate.
18:00 – 18:30 „No skices līdz metālam”. Edgara
Vronska, Oksanas Vronskas un Gļeba Vronska darbu
izstādes apskate un tikšanās ar māksliniekiem.
18:30– 18:45 „Dzintara medības”. Teatralizēts uzvedums Krāslavas amatierteātra aktieru izpildījumā.
18:50 – 19:00 Dzintara deju ritmi grupas „Alisa” izpildījumā.
19:00 – 19:40 Aglonas radošu jauniešu un popgrupas
„Mala” koncertuzvedums „Zeme laimīgā”.
19:00 Performance „The Art in The City” Krāslavas
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Mākslas skolas audzēkņu izpildījumā.
19:45 –21:30 Seno latgaļu kaujas prasmes-šaušanu ar
loku un šķēpa mešanu demonstrē „Kroma kolna broliste”. Pušas Zundi, Dagdas novads.
21:30 Grupas „Uguns teātris” uzstāšanās.
18:30 –21:00 „Kruoslovys amatnīku brolistes” tirdziņš.
18:30 –21:00 „Zirgam mugurā”. Zirgu sēta „Klajumi”.
18:00 –22:00 Labu garastāvokli ar garšīgiem ēdieniem nodrošinās SIA „Krāslava D”.
Ieeja bez maksas. Aicinām piedalīties!
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Atbrīvojam no krūmiem grāvjus, lauksaimniecības zemes. Veicam
meža kopšanu, stādīšanu, tālāku audžu kopšanu, ka arī zāles pļaušanu.
T. 27743200.

sludinājumi
 Vajadzīgs prasmīgs un izdomas bagāts pavārs Rīgā ar iespēju
dzīvot uz vietas. 26005355.
 Pārdod
māju
Krāslavā 72.50m2, pilsētas centrā.
T.28883359.
 Pērkam senlietas: svečturus,
ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus,
patvārus, Krievijas cara laika sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika
fotogrāﬁjas, munīciju, ķiveres,
siksnas, uniformu (līdz 1945.
g.), dzirnakmeņus, alus mucas,
viengabala riteņus, pulksteņus. Т.
26277955.
 Izgatavoju mēbeles pēc pasūtījuma. Т. 26040043.
 Veicam remonta un celtniecības darbus. Т.26763827.
 Pārdod privatizētu vasarnīcu, ir
izveidoti apstādījumi. Т.26070517.

«Latvijas propāna gāze»

GĀZES BALONU
PIEGĀDE

Krāslava, Sporta iela 14
Tālr. 65622588, 29995106

apsveikumi
BIEDRĪBA „STARIŅŠ”
SVEIC
DZIMŠANAS DIENĀ
Filomenu Fuksu, Maiju Berezinu, Zoju Smirnovu, Ramonu Dilbu un Zinaidu Semjonovu.
Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Tev no visas sirds!

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

