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4. maija svētkos auksts laiks netraucēja Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēknēm
demonstrēt savu veikumu – pašu šūtus tērpus.

KRĀSLAVĀ UZSĀKTA SKEITPARKA IZBŪVE

Artilērijas ielā 3, savulaik demontētas daudzstāvu mājas vietā, ir uzsākti
jaunā skeitparka izbūves
darbi. Jaunās paaudzes
iniciētais objekts top
mūsu pilsētas blīvi apdzīvotā mikrorajonā, netālu
no Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas filiāles.

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra
Dzalbe pastāstīja, ka ideju par
skeitparka projektu savulaik ierosināja 11-gadīgais krāslavietis
Raimonds Moisejs, kurš sākotnēji 2016. gada aprīlī uzdeva
jautājumu pašvaldības portālā
„Krāslavas Vēstis”, bet vēlāk
pašvaldībā iesniedza arī elektroniski detalizētāku pamatojumu, priekšlikumus laukuma
atrašanās vietai un pat skeitparka skices. Viņaprāt, skeitparks
būtu nepieciešams visiem viņa
22 klasesbiedriem un tā būtu
Krāslavas pusaudžu bieži apmeklēta un iemīļota aktivitāšu
vieta.
Jaunais krāslavietis arī izana-

lizēja, ka betona elementi skeitparkā būtu ilglaicīgāki un ērtāki
tā apmeklētājiem, secināja, ka
blakus būtu nepieciešami soliņi,
kur vecāki varētu vērot savu bērnu darbošanos.
Atbalstot krāslavieša iniciatīvu, pašvaldība savā portālā
2016. gada maijā veica aptauju
„Vai Krāslavā ir nepieciešams
skeitparks”. No 334 balsotājiem
vairāk nekā puse – 184 respondenti nobalsoja ar „jā”. Tika
veikta nākamā aptauja „Kurš
Krāslavas mikrorajons būtu
vairāk piemērots skeitparka vai
mini velotrases būvniecībai?”,
kur no 160 respondentiem 82
nobalsoja par Artilērijas ielu (savulaik nojauktās mājas vietu),
par citiem variantiem attiecīgi
Grāfu Plāteru parks - 44 balsis,
Persteņa ezera krasts – 30 balsis,
citi – 4 balsis.
Papildus tam ir saņemts Raimonda Moiseja un viņa draugu kopsavilkums par to, kāpēc
skeitparks viņiem ir aktuālāks
par velotrasi – „skeitparkā jauniešiem ir iespēja mācīties un

attīstīt prasmes triku izpildīšanā
ne tikai ar skeitbordiem, bet arī
BMX (speciāls velosipēds) un
skrejriteņiem. Tāda vieta būtu
Krāslavas atšķirīgā iezīme, jo
Latvijā ir ļoti maz pilsētu, kur ir
skeitparks”.
2016. gada rudenī Krāslavas
novada dome ir pasūtījusi skiču materiāla un tāmju izstrādi,
ar domu, ka skeitparka pamatus
tā sagatavo atsevišķi par saviem
līdzekļiem. Realizējot projektu,
tiks daudzveidots āra sporta aktivitāšu klāsts un Krāslavas bēr-

EIROPAS PARLAMENTA VĒLĒŠANAS

Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņi 2019. gada 25. maijā būs atvērti no pulksten 7.00 līdz
20.00
Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pirms vēlēšanu dienas:
20. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00
21. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00
22. maijā no plkst. 17.00 līdz 20.00 iepriekšējā balsošanas diena
23. maijā no plkst. 9.00 līdz 12.00 iepriekšējā balsošanas diena
24. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 iepriekšējā balsošanas diena
Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas:
Nr. 518. Krāslavas novada domē - Rīgas ielā 51, Krāslavā;
Nr. 519. Krāslavas Valsts ģimnāzijā - Raiņa ielā 25, Krāslavā;

niem un jauniešiem tiks radīta
vieta, kur var gan kopīgi sportot,
gan socializēties.
Krāslavas novada dome kā labuma saņēmējs iesaistījās Latgales plānošanas reģiona projektā
LLI-402 „Riska grupas jauniešu
sociālā integrācija, balstoties uz
sporta aktivitātēm” (risk-free),
kas guva atbalstu Latvijas –
Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas projektu konkursā un kura īstenošana uzsākta
2018. gadā. Projekta ietvaros jau
notikušas vairākas izglītojošas

un sporta aktivitātes, savukārt
sporta infrastruktūra tiks uzlabota 11 pašvaldībās Latvijā un
2 – Lietuvā. Krāslavā projekta
ietvaros tiks līdzﬁnansēts skeitparka aprīkojums.
„Ar projektu ﬁnansējumu neiet
tik ātri, kā gribētos, un ļoti ceru,
ka Raimonds vēl pa šo laiku nav
izaudzis no vēlēšanās braukt ar
skeitu”, piebilda I. Dzalbe.
Juris Roga,
autora foto

Nr. 520. Varavīksnes vidusskolā - N. Rancāna ielā 4, Krāslavā;
Nr. 521. Pagasta pārvaldē - „Veselība”, Ezerkalns, Krāslavas pag.;
Nr. 526. Pagasta pārvaldē - Roberta Pudnika ielā 8, Aulejā, Aulejas pag.;
Nr. 531. Pagasta pārvaldē - Pasta ielā 2, Indrā, Indras pag.;
Nr. 532. Tautas namā - Saules ielā 3, Izvaltā, Izvaltas pag.;
Nr. 533. Pagasta pārvaldē - „Daugavas”, Kalnieši, Kalniešu pag.;
Nr. 534. Pagasta pārvaldē - Kaplavas ielā 3, Kaplavā, Kaplavas pag.;
Nr. 536. Pagasta pārvaldē - Skolas ielā 4, Kombuļos, Kombuļu pag.;
Nr. 539. Saietu namā – „Jaunība”, Piedruja, Piedrujas pagasts;
Nr. 540. Tautas namā - Jaunatnes ielā 6, Robežniekos, Robežnieku pag.;
Nr. 541. Pagasta pārvaldē - Miera ielā 13, Skaistā, Skaistas pag.;
Nr. 545. Kultūras namā - Dārza ielā 2, Augstkalnē, Ūdrīšu pagastā.
Vairāk informācijas par Eiropas Parlamenta vēlēšanām - https://www.cvk.lv/lv/velesanas/
eiropas-parlamenta-velesanas/eiropas-parlamenta-velesanas-2019

2
aktuālā informācija
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

2019. gada 7. maijā notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 15 administratīvo pārkāpumu lietas:
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to
izdarījis nepilngadīgais, un tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, personai tika uzlikts naudas sods 35 EUR
apmērā;
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu četrām personām tika izteikts brīdinājums (katrai);
par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu personai tika uzlikts
naudas sods 30 EUR apmērā;
par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu personai tika uzlikts
naudas sods 35 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu tika izbeigta administratīvā pārkāpuma lieta;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites
pašvaldībā tika izbeigta administratīvā pārkāpuma lieta;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora,
dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos no to uzskaites
pašvaldībā personai tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu personai tika izteikts brīdinājums;
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis
nepilngadīgajam – uzlikts pienākums ierasties uz konsultāciju pie ārsta
narkologa;
par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis
diviem nepilngadīgajiem – izteikts brīdinājums (katram);
par nepilngadīgo personu, kas jaunākas par 16 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku, aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj
klātbūtnes no plkst.23.00 līdz plkst.06.00, personai tika izteikts brīdinājums.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
PAR PAVEIKTO DARBU APRĪLĪ

Sastādīts 41 administratīvo pārkāpumu protokols: 1 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu,
1 par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentiﬁcēšanu (nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites, 1 par Valsts uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) proﬁlakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 2 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu lietošanu vai atrašanās alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu ietekmē sabiedriskā vietā, 3 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu un 33 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemts 21 rakstiskais iesniegums. Notikumu žurnālā reģistrēti 28
notikumi. Aprīlī tika pieņemts 41 apmeklētājs. Preventīvais darbs ar
bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas) - 48. Aprīlī paveiktas 43
proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Mājražotāju tirdziņā, Krāslavas pamatskolas jubilejai veltīto pasākumu laikā,
Krustaceļa laikā un Lieldienu pasākumu laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja divus
klaiņojošos suņus un divus kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē. 2 cilvēki nogādāti Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, 1
persona - Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 19 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelts un pēc akta iznīcināts 31 nelikumīgs zvejas rīks un 660
m tīklu.

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTU
KONKURSA REZULTĀTI

2019. gadā Krāslavas novada
pašvaldības jauniešu iniciatīvu
projektu konkursa ietvaros tika iesniegti 23 jauniešu projekti, ﬁnansējumu saņems 19 jauniešu idejas.
Šogad Krāslavas novada jauniešiem būs iespēja organizēt un līdzdarboties dažādās aktivitātēs,
tajā skaitā sporta spēlēs, tūrisma
dienās, prāta spēļu turnīros, foto
konkursos, radošajās darbnīcās,
būs iespēja paust savu viedokli 2.
jauniešu forumā, kā arī organizēt
vasaras aktivitātes mazākajiem
bērniem. Tiks veikti izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes telpu
labiekārtošanas un modernizēšanas darbi, kā arī Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas jauniešu
istabas interaktīva inventāra iegāde utt. Projekti tiks organizēti
Krāslavas pilsētas, Robežnieku un
Indras pagasta teritorijā.
Izvērtējot visus projekta pieteikumus atbilstoši nolikumam,
komisija nolēma 2019. gadā piešķirt ﬁnansējumu šādiem jauniešu
projektiem:
pilnā apmērā
1. Biedrība „Laimīgi Indrā”,
Mākslas plenērs Indras ciematā, 300 EUR
2. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11. klases humanitārā grupa
„9. maijs-Eiropas diena-šoreiz
es balsošu par EP vēlēšanām”,
215,00 EUR
3. Neformālā jauniešu grupa –
PIKC RVT Krāslavas teritoriālās
struktūrvienības audzēkņu parlaments
„Audzēkņu parlamenta telpu ierīkošana”, 300,00 EUR
4. Neformālā jauniešu grupaPIKC RVT Krāslavas teritoriālās

struktūrvienības audzēkņu grupa
„Aktīvisti”
„Kvesta organizēšana”, 250,00
EUR
5. Skolēnu pašpārvalde „Avotiņš”
„Radoša, izglītojoša diena Robežnieku pagasta bērniem un jauniešiem”, 300,00 EUR
6. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.b klases iniciatīvu grupa
„SOTAŠ”, 241,50 EUR
Daļēji tiek ﬁnansēti
7. Jauniešu iniciatīvas grupa
„Pozitīvie jaunieši”
„Vairosim laimi Krāslavas novadā!”, piešķirt 210,00 EUR,
8. Diskusiju klubs „Ieslēdz gaismu!”
„Diskusiju kluba darbības īstenošana”, piešķirt 175,80 EUR,
9. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11.c klase
„Tūrisma
diena”,
piešķirt
200,00 EUR,
10. Indras pamatskolas skolēnu
pašpārvalde
„Vasara-droša un interesanta”,
piešķirt 116,94 EUR,
11. Indras pamatskolas 7. klase
„Citādi starpbrīži”, piešķirt
150,00 EUR,
12. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klases grupa,
„Vidusskolēnu kongress „Divas
dienas bez interneta””, piešķirt
280,00 EUR,
13. „Dream Team”
„Pilnveido sevi un dalies ar citiem!”, piešķirt 212,00 EUR,
14. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. a klases skolēni,
„Mana sapņu pasaule!”, piešķirt
200 EUR,
15. Biedrība „Jauniešu klubs

„Robežnieku kodols””,
„Radošs izglītojošs konkurentspējīgs saimnieks savā sētā”, piešķirt 200,00 EUR,
16. „Big Muscles”
„Veselā miesā-vesels gars”, piešķirt 164,00 EUR,
17. Krāslavas jauniešu klubs,
„Foto izstāde „Populārs Krāslavas novadā””, piešķirt 250,00
EUR,
18. Krāslavas pamatskolas Skolēnu padome
„2. jauniešu forums „Esi aktīvs!
Esi vesels!””, piešķirt 200, 00
EUR,
19. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.a klases skolēnu grupa
„Stāsts vienā kadrā!”, piešķirt
164,48 EUR.
Ar katru no projektiem tiks
slēgts atsevišķs līgums. Kopējais
piešķirtais ﬁnansējuma apjoms
ir 4129,72 EUR, ﬁnansējuma apjoms nevar tikt palielināts. Projekti tiks īstenoti līdz 2019. gada
oktobrim.
Paldies - jauniešiem, jauniešu
biedrībām un atbalsta personām
par izrādīto iniciatīvu iesaistīties
novada pašvaldības jauniešu projektu konkursā!
Novēlam ikkatram projekta īstenotājam stipru komandu, vēlmi
un veiksmi savas idejas realizācijā. Jauniešiem būt aktīviem, sekot
informācijai un līdzdarboties projekta aktivitātēs!
Julianna Moisejenkova,
Krāslavas novada
Izglītības pārvaldes
jaunatnes lietu speciāliste

INFORMĀCIJA FESTIVĀLA „SLAVJANSKIJ BAZAR”
ĀRVALSTU DALĪBNIEKIEM

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī
informē, ka sakarā ar Baltkrievijas Republikas Prezidenta rīkojumu no šī gada 1. līdz 20. jūlijam noteikts bezvīzu režīms ieceļošanai Baltkrievijas Republikā festivāla
„Slavjanskij bazar” ārvalstu dalībniekiem, kā arī skatītājiem - ārvalstu pilsoņiem, kam ir biļetes uz festivāla pasākumiem.
Šķērsojot robežu Valsts robežas caurlaides kontrolpunktos, līdzi jābūt:
pasei (vai arī citam ceļošanas dokumentam, kas to aizstāj un paredzēts braucienam uz ārzemēm, ar derīguma
termiņu ne mazāk kā 3 mēneši, skaitot no 1. ceļojuma

dienas);
biļetei (ja bērnam nav paredzēta ieejas biļete, gaidām
Jūs ģenerālkonsulātā, lai noformētu bezmaksas vīzu);
apdrošināšanas polisei (veselības apdrošināšana, kas
derīga Baltkrievijā);
naudai (apmēram 11 € par katru uzturēšanās dienu).
Lūdzam Latvijas iedzīvotājus pievērst uzmanību tam,
ka bezvīzu režīms attiecas uz ārvalstu pilsoņiem saskaņā
ar 2017. gada 9. janvāra Baltkrievijas Prezidenta Dekrētu nr.8 „Ārzemnieku bezvīzu režīma iebraukšanas un
izbraukšanas kārtība”.

SĀKAS SKOLĒNU ELEKTRONISKĀ REĢISTRĀCIJA DALĪBAI
NVA VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) mājaslapā sākas skolēnu elektroniskā reģistrācija dalībai NVA īstenotajā skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumā. Skolēnu reģistrācija tiek uzsākta pakāpeniski - katram valsts
reģionam ir noteikts savs reģistrācijas sākuma datums!
13. maijā no plkst. 16.00 dalībai vasaras nodarbinātības pasākumā sāk reģistrēties tie skolēni, kuri vēlas vasaras brīvlaikā strādāt Latgalē.
Skolēnam ir jāreģistrējas tajā reģionā un novadā, kura teritorijā viņš vēlas strādāt! Informācijai NVA mājaslapā ir pieejama tabula ar reģionu, novadu un ﬁliāļu uzskaitījumu. Ja
rodas jautājumi, skolēns var sazināties ar darbinieku, kurš at-

tiecīgajā NVA ﬁliālē atbild par vasaras nodarbinātības pasākumu, kontaktpersonu saraksts ir pieejams NVA mājaslapā.
Elektroniski reģistrēties pasākumam skolēni varēs līdz
šī gada 17. augustam, tādejādi visi skolēni, kuri vēlēsies
reģistrēties, to varēs izdarīt. Taču skolēna reģistrācija vēl
negarantē iesaisti pasākumā, jo valsts līdzﬁnansēto darba
vietu skaits ir ierobežots! NVA plāno šovasar skolēniem
izveidot 6 388 darba vietas.
Pasākuma organizēšanas noteikumi paredz, ka skolēns
pirms reģistrācijas var vienoties ar konkrētu darba devēju
par darba vietu un nodarbināšanas periodu. Ja skolēns nav
vienojies ar darba devēju, tad pieteikuma reģistrācijas se-

cībā viņš telefoniski vai ar e-pasta starpniecību saņems uzaicinājumu piedalīties konkursā uz brīvajām darba vietām.
Piedalīties pasākumā var jaunieši vecumā no 15 līdz 20
gadiem, kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās
izglītības iestādēs.
Detalizētāka informācija par NVA īstenoto aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras
brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” izlasāma NVA
mājaslapas sadaļā „Skolēnu vasaras darbs”.
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darbi, notikumi, cilvēki

IZRĀDA GODU UN CIEŅU

3. maijā Polijā tiek svinēti nacionālie svētki par godu 1791.
gada valsts konstitūcijas pieņemšanai. Šajā dienā arī mūsu pilsētā notika pasākums, kuru rīkoja
Krāslavas poļu biedrības pārstāvji
kopā ar Krāslavas gr.Plāteru v.n.
poļu pamatskolas audzēkņiem un
skolas pedagogiem. Viņi sapulcējās pie pieminekļa Latgales atbrīvošanas cīņās kritušajiem poļu
karavīriem, kur Krāslavas poļu
biedrības priekšsēdētājs Jāzeps
Dobkevičs atgādināja klātesošajiem par „3. maija Konstitūcijas”
vēsturisko nozīmi un aicināja nolikt ziedus pieminekļa pakājē.
Dobkeviča kungs stāstīja, ka
pirms 228 gadiem, 1791. gada 3.
maijā Polijas Seims apstiprināja
Konstitūciju jeb „Valdības Aktu”,
kas Polijas un Lietuvas vēsturē
iegāja kā „3. maija Konstitūci-

ja”. Konstitūcija tika pieņemta īsi
pirms Polijas otrās sadalīšanas,
kas notika 1793. gadā. Šis dokuments ieviesa varas dalījuma
principu, garantēja personas neaizskaramību un likuma aizsardzību, būtiski paplašināja pilsonības tiesības, likvidēja muižnieku
monopolu uz pārstāvniecību Seimā u.c. Tas izraisīja sašutumu

agresīvo impēriju valdītājos, kuri
saprata, ka jaunais pamatlikums
būtiski mazina viņu ietekmi. Arī
pēc tam, kad Krievija, Prūsija un
Austrija sadalīja savā starpā Polijas un Lietuvas zemes, poļu apziņā joprojām eksistēja atmiņas par
konstitūciju, kas bija, ir un paliek
poļu vērtība.
Juris Roga, autora foto

AR NOLIEKTĀM GALVĀM…

1945. gada 8. maijā līdz ar nacionālsociālistiskās Vācijas kapitulāciju
Eiropā beidzās Otrais pasaules karš un iestājās miers. Līdz ar to šī ir
svarīga diena daudzām Eiropas un pasaules valstīm, tostarp arī mūsu
valstij. Latvijas Republikas Saeima 1995. gada 6. aprīlī izdarīja grozījumus likumā „Par svētku un atceres dienām”, nosakot 8. maiju par
Nacisma sagrāves dienu un Otrā pasaules kara upuru piemiņas dienu.
8. maijā pie pieminekļa Otrajā pasaules karā kritušajiem karavīriem
ziedus nolika novada domes deputāts, domes priekšsēdētāja vietnieks
Viktors Moisejs, izglītības un kultūras iestāžu pārstāvji.
Klātesošos uzrunāja arī Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis, kurš uzsvēra, ka kari pastāv cilvēka
grēcīguma dēļ. Tie diemžēl pastāvēs līdz pasaules beigām - tā ir rūgta
patiesība, bet baznīca vienmēr aicina lūgties, lai pasaulē būtu miers.
Pirmie vārdi, ko Kristus augšāmcēlies sacīja saviem apustuļiem bija:
„Miers jums!”

PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS
UZ VISAGINAS PILSĒTU LIETUVĀ

9. maija rītā Krāslavas un Dagdas
novadu bibliotekāres kopā ar Dagdas novada Izglītības, kultūras un
sporta nodaļas vadītāju Mariju Micķeviču devās pieredzes braucienā
uz kaimiņvalsti Lietuvu, uz Visaginas pilsētu.
Sasniedzot brauciena galamērķi,
uzreiz devāmies uz Visaginas bibliotēkas ﬁliālbibliotēku. Bijām patīkami pārsteigtas un aizkustinātas
par laipno un skanīgo uzņemšanu.
Uz bibliotēkas sliekšņa ar skanīgu
dziesmu lietuviešu valodā un ģērbusies lietuviešu tautas tērpā mūs
sagaidīja Visaginas bibliotēkas ﬁliāles vadītāja Oksana Beļska kopā ar
kolēģiem.
Bibliotēkā mūs sveicināja un visas
dienas garumā kopā bija Visaginas
pašvaldības izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja Asta Sieliunine.
Paldies Astai Sieliuninei par ziedoto
laiku rūpēs par ciemiņiem no Latvijas.
Bibliotēkā darbinieki iepazīstināja
mūs ar pilsētas un bibliotēkas vēsturi. Katras nodaļas darbinieks bija
sagatavojis stāstījumu par savu darbu. Klausoties kaimiņvalsts kolēģus,
iesaistījāmies sarunā par abu valstu
bibliotēku darbu. Protams, neizpalika arī pašas bibliotēkas apskate un
sarunas ar bibliotēku darbiniekiem.

„Tāpēc arī mums jādara visu, lai būtu miers!” pasākuma dalībniekus
aicināja E. Voroņeckis. „Lūgsimies, lai visas problēmas varētu atrisināt
sarunās pie galda dialogā veidā, lai nebūtu karu, un visi dzīvotu mierā
un saticībā!”
Sapulcējušos jaunatni un pieaugušos prāvests aicināja pieminēt Otrā
pasaules kara upurus ar klusuma brīdi un lūgties par kritušajiem karavīriem.
Juris Roga, autora foto
No bibliotēkas izgājām arī dziesmas
pavadīti, arī Oksanas Beļskas izpildījumā, tikai šoreiz dziesma skanēja
baltkrievu valodā.
Visaginā apmeklējām kultūras
centru. Apbrīnojām radošo kolektīvu
skaitlisko daudzveidību centrā. Kultūras centrā tikām iesaistītas radošajās darbnīcās, klausījāmies krievu
tautas dziesmas, degustējām ēdienus
- tikām cienātas ar ukraiņu boršču, dzērām zāļu tēju ar tatāru saldo
ēdienu „čak čak”, kā pagatavošanā
iesaistījāmies arī pašas.
Pēc kultūras centra devāmies uz
vietējo alusdarītavu „Bear & Boar”.
Šeit mūs atkal gaidīja pārsteigums.
Mūs pārsteidza triju jaunu cilvēku
uzņēmība, optimisms, arī patrio-

tisms, ieguldot līdzekļus, atvērt jaunu
uzņēmumu un attīstīt uzņēmējdarbību savā dzimtajā pilsētā. Uzņēmums
ir pavisam jauns, tāpēc atvadoties
jaunajiem cilvēkiem novēlējām iecerētā izdošanos arī turpmāk.
Krāslavas novada bibliotēku
darbinieki sirsnīgi pateicas Dagdas
novada Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas vadītājai Marijai Micķevičai par uzaicinājumu arī Krāslavas
novada bibliotekārēm pievienoties
braucienam uz Visaginas. Pateicamies par doto iespēju būt kopā ar
Lietuvas kolēģiem, smelties idejas
bibliotekārajā darbā, radoši darboties
vietējā kultūras centrā.
Krāslavas novada bibliotēku
darbinieki

SKATĀMA CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE
„SKATI UN BAUDI!“

No 2019. gada 13. maija Krāslavas pils kompleksa
Amatu mājā jeb Staļļos skatāma Izraēlas vēstniecības ceļojošā izstāde „Skati un baudi!“.
Izraēlas vēstniecība Latvijā sagatavojusi interesantu ceļojošo izstādi „Skati un baudi!”, kuru veido iecienītu izraēliešu ēdienu fotogrāﬁjas, atzītā fotogrāfa
Harija Pelles izpildījumā. Izstādi papildina informatīvie materiāli par Izraēliešu kulinārajām tradīcijām.
Izstāde organiski iekļaujas „Pie viena galda” ekspozīcijā.
„Spēja sajust garšu un to izbaudīt ir īpaša dāvana
– ne velti apgalvo, ka mīlestība „iet” caur vēderu.
Nav patiesākas mīlestības kā mīlestības pret ēdienu,
ir teicis slavenais rakstnieks un dramaturgs Džordžs
Bernards Šovs. Mēs nākam pie jums ar mīlestību un
vēlējumu: SKATI UN BAUDI!”, vēstī vēstniecības

sagatavotais izstādes ievads.
Fotogrāfs Harijs Pelle ir vairāku personālizstāžu
autors, Latvijas Fotomākslinieku savienības biedrs,
līdzdarbojies fotoklubos „Rīga”, „RVR” un „Pilsētas fotokluba” biedrs. Līdztekus izstādēm Latvijā
H.Pelles darbi izstādīti izstādēs-konkursos Brazīlijā,
Dānijā, Dienvidslāvijā, Francijā, Horvātijā, Igaunijā,
Indijā, Itālijā, Izraēlā, Kiprā, Lietuvā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā un Spānijā. Harijs Pelle
fotografē gan portretus un ainavas, gan sadzīviskās
norises un kluso dabu.
Plašākam apmeklētāju lokam izstāde būs skatāma
Eiropas Muzeju nakts pasākumu norises laikā 2019.
gada 18. maijā!
Eduards Danovskis,
muzeja speciālists

„DARBIŅŠ MAN
PRIEKU DEVA”
INDRAS PAGASTĀ

Biedrība „Laimīgi Indrā”, pateicoties Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Pats savam SAIMES GALDAM” ﬁnansiālajam atbalstam uzsāka projekta „Darbiņš man prieku deva” Krāslavas novada
Indras pagastā īstenošanu. Projekta ﬁnansējums 1100.00 EUR. Īstenojot
projektu 12 Indras pagasta ģimenēm, kuras nonākušas īslaicīgās grūtībās – abiem vai vienam pieaugušajiem ģimenes locekļiem pagaidām
nav darba, bet viņi ir gatavi patstāvīgi strādāt un iekopt dārzu, tiks dota
iespēja celt pašapziņu, mācoties pārvarēt sarežģītas dzīves situācijas.
Organizējot kopējus pasākumus, lekcijas un meistarklases tiks stimulēta
komunikācija starp dažādām iedzīvotāju grupām.
Projektā plānojamās aktivitātes radīs iespēju uz noteiktu laika periodu uzlabot sadzīves situāciju projektā iesaistītajās ģimenēs un veicinās
sociāli līdzatbildīgas sabiedrības veidošanos.
3. maijā Indras Saietu namā notika projekta atklāšanas pasākums,
kura laikā projekta dalībniekiem tika dāvināts dārza inventārs un sēklas.
Lauksaimniecības konsultante, agronome Valentīna Bārtule lasīja lekciju par garšaugu audzēšanu un izmantošanu uzturā.
Projekta dalībnieki, īstenojot projektu, ne tikai iekops dārzus un audzēs dārzeņus savām ģimenēm, bet arī piedalīsies dažādās aktivitātēs.
Viena no tādām būs ievārījuma vārīšana Indras „Ievārījuma svētkos”
2019. gada 3. augustā.
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kultūra
SPILGTA PIRMIZRĀDE KRĀSLAVĀ
30. aprīlī mūsu pilsētas kultūras namā Krāslavas amatierteātris
„SMALKAIS STILS” iepriecināja skatītājus ar jaunu pirmizrādi
„Sīvasmoutes senču laiki”, kas iestudēta pēc Danskovītes lugu motīviem. Lomās: Sīvasmuote Dome
– Sarmīte Subatoviča; Vija, juos
meita – Inna Sevastjanova; Veiramuote Stepce – Dace Samsonoviča; Lilita, Jezupa muosa – Inga
Pudnika; Ļiva, siebrenīca – Janīna Samsanoviča; Aļberts, sābrs –
Aleksandrs Kadeņecs; Sauleskolna Jurs – Alfrēds Savickis; Jugita,
Artūra muosa – Alise Samsonoviča; Artūrs – Viktors Piļščikovs;
Aldis – Ričards Škagals; Domes

to, ka mūsu pasaulē ir pietiekami
daudz pretrunu un negāciju, tāpēc
būtu jādomā, kā tās varētu risināt.
Bet, lai tas notiktu, vispirms šīs
problēmas vajag pamanīt. Tad,
iespējams, varēs kaut ko mainīt,
un mūsu sabiedrība kopumā kļūs
labestīgāka, tīrāka un laimīgāka.
Izrādes atkārtojums noteikti
būs, sekojiet reklāmai! Starp citu,
viena no amatierteātra „SMALKAIS STILS” dalībniecēm Alise
Samsonoviča saistībā ar iestudēto
lugu „Sīvasmoutes senču laiki” intriģējošā veidā raksturojusi aktierus dzejā. Viņas radošais veikums
„Lobadīna, gribas teikt” izskanēja
izrādes noslēgumā.

MUZEJU NAKTS 2019 KRĀSLAVĀ

18. maijā Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā
MUZEJU NAKTS PASĀKUMA „Tēvzemes sardzē”
PROGRAMMA
Muzeju naktī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
būs atvērts apmeklētājiem
no plkst. 19.00 līdz 24.00
• 19.00 „Muzeju nakts” pasākuma atklāšana
• 19.00 – 24.00 Muzeja ekspozīciju un izstāžu apskate
• 19:00 – 19.15 „Tālavas taurētāja” uzruna
• 19.15 – 21.15 Folkloras draugu kopas „PRIMAKI”
uzstāšanās un tradicionālo instrumentu meistardarbnīca
• 19.30 – 20.00 Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Kinoloģijas nodaļas kinologu paraugdemonstrējumi
• 20.00 – 20.30 Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu apģērbu kolekcijas
demonstrēšana
• 19:00 – 21.00 Krāslavas Bērnu un jauniešu interešu
centra radošās darbnīcas
• 19.00 – 21.00 Krāslavas Mākslas skolas graﬁkas radošā darbnīca

• 19.00 – 21.30 „Tālavas taurētājs”- vēstures notikumu
rekonstrukcijas ainas biedrības „Volūdzeite” izpildījumā
• 19.00 – 21.30 Izjādes ar zirgiem piedāvā zirgu sēta
„Klajumi” (Kaplavas pag.) (par maksu)
• 19.00 – 21.00 Z/S „Guntiņi” dzīvās dabas stūrītis
(Robežnieku pagasts, Krāslavas novads)
• 19.00 – 21.00 Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņu radošo darbu prezentācija
• 19.00 – 21.00 Dokumentālas ﬁlmas „Sargāj’ savu
tēvu zemi” demonstrēšana. Filmas režisore Dace Slavinska. 2018. g.
• 19.00 – 22.00 Didžeridu un džembes muzikālās skaņas
• 19.00 – 22.00 Kulinārā mantojuma izstrādājumu degustāciju piedāvā SIA „LEKON” (par maksu)
• 20.00 Krāslavas TIC kulinārā mantojuma ēdiena degustācija
• 22.00 Pārsteigums
Aicinām piedalīties!
Ieeja brīva

GRĀMATA PIEMIŅAI

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas krājumā
ir nonākusi novadnieces, rokdarbnieces, kulināres un puķu mīļotājas Genādijas Kurilovičas piemiņai veltīta grāmata „Мастерица с мужским
именем и неиссякаемым оптимизмом: Книга
в память’’.

Grāmatā ir iemūžināts Genādijas Kurilovičas dzīvesstāsts
kopā ar ģimenes fotogrāﬁjām, viņas rokdarbi, izšūtās gleznas
(gan krustdūrienā, gan ar pērlītēm), mīļākās receptes. Pāršķirstot grāmatu, mēs varam tikai nojaust, cik daudz darba, laika,
pacietības un centības sieviete ir ieguldījusi, lai īstenotu savu
aizraušanos.
Visu grāmatā redzēto nav iespējams aprakstīt. Šo gadiem
veidoto skaistumu, kas iemūžināts grāmatā, vienkārši ir jāredz.
Nāciet uz bibliotēku un jautājiet pēc šīs grāmatas.
Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre

mazdēls – Aleksandrs Ancveriņš.
Krāslavas amatierteātra repertuārs tiek atjaunots ik gadu, un tā
ilggadīgajā vēsturē šī ir jau 26. izrāde un 3. latgaliešu valodā. Izrādes režisors Voldemārs Varslavāns
pastāstīja, ka ir cilvēki, kas iet uz
teātra izrādi, lai pieņemtu tajā attēloto teatrālo pasauli, kura gan
varbūt reizēm ironizē par ļaudīm,
viņu attiecībām un dažādiem notikumiem reālajā pasaulē. Šis zināmā mērā pārspīlētais skatījums
tiek piedāvāts tādēļ, lai sabiedrība
pamanītu un saprastu problēmas,
kas to ir skārušas. Šāda teātra izrāde ir savdabīgs veids, kā parādīt

PĒTNIEKI AICINA DALĪTIES AR DIENASGRĀMATĀM,
ATMIŅU VĒSTĪJUMIEM
UN RAKSTĪTIEM DZĪVESSTĀSTIEM

Juris Roga, Elvīras Škutānes foto

LU Literatūras, folkloras un
mākslas institūta (LU LFMI) zinātnieki veic pētījumu par dzīves
pierakstīšanas tradīcijām Latvijā
20. gadsimtā un aicina uzticēt personiskās dienasgrāmatas, rakstītus
dzīvesstāstus un atmiņas. Tie ir
unikāli materiāli, kas ne tikai ļauj
iepazīt rakstītāju personības un
dzīves līkločus, bet atklāj daudz
jaunu un bieži vien nezināmu detaļu par cilvēkiem, vietām un arī
laikmetu.
Šī projekta vadītāja Sanita Reinsone, grāmatas „Meža meitas”
autore, atzīst: „Dienasgrāmatas
un atmiņu stāsti ir ārkārtīgi demokrātisks žanrs – rakstīt taču var
ikviens!
Tie dod unikālu iespēju ieraudzīt vēsturi personiskā mikrolīmenī. Vēstījumi par personīgi
piedzīvoto vēsturi arī iedzīvina,
notikumiem piešķir daudzbalsību, tie dod priviliģētu iespēju
saklausīt mazo balsi lielajos vēstures notikumos, atklāt neoﬁciālo,
ignorēto, nezināmo, aizmirsto.
Uzzināt pagātnes ikdienišķo, kas
līdz mūsdienām nav saglabāts, jo
bijis pārāk parasts, lai tam veltītu
uzmanību.”
Paralēli pētījumam kopš 2018.

gada sākuma LU LFMI Latviešu folkloras krātuvē tiek veidots
Autobiogrāﬁju krājums, par kuru
informāciju var atrast interneta
vietnē
http://autobiograﬁjas.lv.
Jau šobrīd iesniegto autobiogrāﬁsko materiālu daudzums sniedzas
pāri simtam. Dienasgrāmatu un
atmiņu rakstītāji ir ļoti dažādi gan
vecuma, gan profesionālo interešu
ziņā. Daudzveidīgi ir arī iesniegtie
materiāli. Cits uztic savas dienasgrāmatas, ko rakstījis gadu desmitiem. Tajās vērojam rakstītāja personības attīstību un pētām tēmas,
kas bijušas svarīgas pieminēšanai
dienasgrāmatā.
Dažam tā būs tikai viena dienasgrāmatas burtnīca, kas rakstīta
vidusskolas pēdējās klasēs. Taču
arī tā ir vērtība! Citam savukārt
ģimenes arhīvā glabājas vecāku
atmiņu pieraksti. Vēl kāds sava
dzīvesstāsta pierakstīšanu pabeidzis pavisam nesen.
Autobiogrāﬁju krājuma mērķis
ir saglabāt šos pierakstus nākamajām paaudzēm, padarīt tos viegli
pieejamus internetā, ja autors to
ļauj. Dienasgrāmatas, kuras satur
sensitīva rakstura informāciju,
tiek izmantotas vien pētnieciskos
nolūkos un publicētas internetā

netiek, ja vien rakstītājs vai dienasgrāmatas īpašnieks nav tieši to
vēlējies. Iesniegtie materiāli tiek
digitalizēti un, ja īpašnieks tā vēlas, atdoti atpakaļ.
Krāslavas novads pagaidām krājumu papildina ar Mečislava Vertinska un Annas Vagales atmiņām,
kuras, pateicoties Igoram Vertinskim un Edītei Savičai-Stolai,
kā arī Annas Bartušas iniciatīvai,
ikviens interesents jau šobrīd var
iepazīt digitālajā arhīvā. Lai pētījums būtu pēc iespējas pilnīgāks
un lai saglabātu dzīves pierakstus
nākamajām paaudzēm, pētnieki
jo īpaši aicina Krāslavas novada
iedzīvotājus dalīties ar dienasgrāmatām, atmiņu pierakstiem vai
rakstītiem dzīvesstāstiem!
Informāciju par to, kā iesniegt
materiālu un kā tas tiek izmantots
tālāk, var izlasīt http://autobiograﬁjas.lv. Sazināties ar projekta
dalībniekiem var, rakstot uz garamantas@lulfmi.lv vai zvanot autobiogrāﬁju krājuma veidotājiem
+ 37124854778.
Autobiogrāﬁju krājuma veidošanu atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un Latvijas Zinātnes
padome.
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izglītība

„NO GALVAS LĪDZ KĀJĀM”

Biedrība „Jauniešu klubs „Robežnieku kodols”” realizēja pasākumu „No galvas līdz kājām”.
Pirmsskolas vecuma bērniem
30. aprīlī bija iespēja iegūt jaunas
zināšanas, iemaņas dažādos veselības jautājumos: kā pareizi tīrīt
zobus, kā pareizi uzvesties savā
kolektīvā, kāpēc vajag ūdeni, kas
tas ir mikrobi, kā pareizi mazgāt
rokas. Bērni kopā ar ģimenes
ārsti Olgu Sipoviču iepazinās ar
galvenajiem veselības pamatnosacījumiem: veselīgs uzturs, dienas
režīms , bērnu ķermenis. Spēles
veidā Robežnieku un Indras pagasta bērni saņēma pieredzi drošības jautājumos, veselībā: ilgāka
slimība, galvas sāpēšana, paaugstināta temperatūra. Bērni iepazinās ar vārdiem, kas raksturo medicīnu: „vēzis”, sirds un asinsvadu
veselība, onkoloģiskā veselība,
garīgā veselība un to ietekmējošiem faktoriem.
Kopā ar pirmskolas skolotāju
Antru Kalvišu projekta dalībnieki izmēģināja dažādas radošas,

izglītojošas sporta aktivitātes gan
sporta zālē, gan skolas pagalmā.
Realizētās aktivitātes „No
galvas līdz kājām” projekta Nr.
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros deva
iespēju 31 bērniem iegūt informācija par veselīgu uzturu, dzīvesveidu un tā ietekmi uz veselību,

par skolas un ģimenes pozitīvu
sadarbību veicinošiem faktoriem,
sekmēja aktīva un veselīga dzīvesveida izkopšanu.
Liels paldies par sadarbību
Indras pamatskolas direktorei un
pirmsskolas skolotājiem.
Maija Šemele,
pasākuma organizatore,
biedrības valdes locekle

MĀCĪBU VIZĪTE RTU
PROTOTIPĒŠANAS LABORATORIJĀ

2018. gada 28. februārī Cēsīs
tika atklāta atvērtā tipa prototipēšanas darbnīca „theLAB Cēsis”,
stiprinot ﬁliāles lomu jaunu inženiertehnisku un zinātņietilpīgu
produktu un pakalpojumu radīšanā Vidzemē.
Projekta “Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai”
(projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001)
ietvaros 5.a un 5.b klases robotiķiem bija iespēja apmeklēt jaunās
radošās darbnīcas „theLAB Cēsis”.
Radošajā laboratorijā iespējams
idejas pārvērst produkta prototipos vai radīt prototipu sagataves.
„theLAB Cēsis” aprīkojumā ir 3D
skeneris, vairāki 3D printeri, ploteris, CNC kokapstrādes iekārta,
slīpmašīna, putuplasta griezējs,
urbjmašīnas, dažādi rokas instrumenti un elektroiekārtas.
Piekto klašu robotiķiem bija
iespēja iegūt jaunas un attīstīt
kompetences gan dizaina objektu,
gan prasmes robotikā un Arduino
programmēšanā, kā arī apskatīt
dažādus izstrādājumus, detaļas,
prototipus un funkcionējošus modeļus izstrādē, 3D tehnoloģiju iespējas.
Pirmajā radošajā darbnīcā robo-

tiķi varēja aktīvi radoši izpausties.
Zīmējām dažādas uzlīmes, kuras
varējām izdrukāt sev par piemiņu.
Programmēšanas darbnīcā apguvām luksofora darbības principu
un paši arī varējām programmēt
luksofora darbības principu. Izmēģinājām dažādas pašveidotas
spēles – šahu un desas.
Esot Cēsīs, nevar neapmeklēt vislabāk saglabāto viduslaiku

EKSKURSIJA UZ SAULES PILSĒTU

2018./2019. mācību gadā Krāslavas pamatskolas skolēni piedalījās
vairākos pasākumos un konkursos. Konkursā klasēm par labāko iniciatīvu drošas un atbalstošas vides veidošanai skolā, ko organizēja Valsts
bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI), piedalījās Krāslavas
pamatskolas 6.a klases skolēni: Ineta Marhileviča, Sigita Nemeņonoka, Jurgita Rima un Dana Sosnāre. Viņi apkopoja iepriekš izstrādātā
projekta „Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei” norisi un
atspoguļoja to prezentācijā.
Projekta „Dāvana Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei” mērķis:
realizējot starppriekšmetu saikni, iepazīstināt skolēnus ar Latvijā augošu koku sugām un, izmantojot dabiskus materiālus, pagatavot koka
medaļas un izveidot no tām Latvijas simtgades jubilejai veltītu stendu
skolas telpās. Projekta izstrādāšana tika sadalīta 5 posmos: sagatavošanās, plānošanas, īstenošanas, prezentācijas un izvērtēšanas posms. Izmantojot izveidotās medaļas, skolas gaitenī tiks izveidota Latvijas karte
no 100 medaļām.

Cēsu pili un parku, izzināt vēsturi tās daudzveidībā. Uzzinājām
par dažām pils leģendām, kā arī
meklējām slepenās ejas, kurās ir
apslēptas dārglietas.
Arī ﬁziski paspējām izvingrināties un sasildīties laukumā, gan uz
batutiem, gan dažādām šūpolēm.
Skolotājas
Ligita Pelnika
un Daiga Kušnire

Skolēnu konkursa darbs par labāko iniciatīvu drošas un atbalstošas
vides veidošanai skolā bija ļoti labi novērtēts un mūsu izveidotājam
darbam tika pasniegta galvenā balva – Atzinības raksts no VBTAI un
ceļojuma sertiﬁkāts 990 eiro vērtībā!
Aprīlī mēs realizējām šo sertiﬁkātu un devāmies apskates ekskursijā
pa Šauļiem. Šauļi ir Lietuvas ekonomikas, kultūras centrs un universitātes pilsēta. Tulkojumā no lietuviešu valodas tā ir Saules pilsēta. Ekskursijas laikā guvām plašu informāciju par pilsētas vēsturi un interesantākajiem objektiem.
Mums bija iespēja apmeklēt šokolādes muzeju ekspozīciju. Iepazināmies ar gandrīz četrus gadu tūkstošus seno šokolādes vēsturi. Uzzinājām, ka šokolādi ražoja maiji un acteki; šokolādes lietošanas tradīcijas mainījušās gadsimtu gaitā. Muzejā noklausījāmies stāstījumu par
pirmajām Lietuvas šokolādes fabrikām un vairāk uzzinājām par valstī
visvecāko konfekšu fabriku „Rūta”. Mēs apmeklējam šokolādes laboratoriju – darbnīcu, kur uzzinājām, kā tiek ražotas šokolādes konfektes,
izmēģinājām savu varēšanu šokolādes gardumu ražošanā un turpat tos
arī pagaršojām un paņēmām līdzi!
Ekskursijās turpinājumā devāmies uz Kaķu muzeju. Muzejs Šauļos
darbojas no 1990. gada. Visus muzeja apmeklētājus pirmais sagaida
kaķis Perlas, kurš patīkams ar savu mīļu raksturu un pat tiek dēvēts
par muzeja „direktoru”. Ekspozīcijā ir virs desmit tūkstošiem kaķu
eksponāti no visas pasaules: Anglijas, Amerikas, Kanādas, Japānas,
Korejas, Kubas, Āfrikas, Beļģijas un Lietuvas. Kaķi izvietoti pašās neparastākajās vietās - krāsainās vitrāžās, kāpņu margu ornamentos, uz
gaismekļiem, krēsliem. Kur tikai paskatīsieties, visur tikai kaķi: suvenīros, atklātnēs, uz traukiem, pastmarkās, grāmatās, dzejoļos, fotogrāﬁjās,
slavenu mākslinieku darbos, tautas dailes darbos. Kaķenītes un kaķēni
radīti no porcelāna, kristāla, dzintara, keramikas.
Noslēgumā apmeklējām lietuviešu svētvietu - Krustu kalnu.
Paldies skolēnu vecākiem par atbalstu projekta realizācijā, īpaši Everitai Jakovelei un Veltai Daņiļevičai!
Jeļena Japiņa, 6.a klases audzinātāja

ĢIMNĀZISTI EKSPERIMENTĒ UN IZZINA PASAULI
Aizraujoši ir uzzināt kaut ko
jaunu, mācoties skolas solā,
bet vēl nozīmīgāk ir klasē gūtās zināšanas pielietot praksē.

Aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas
7. klases skolēniem bija lieliska iespēja ESF projekta Nr. 8.3.2.2./16/I/001
„Atbalsts izglītojamo individuālo
kompetenču attīstībai” ietvaros doties
izglītojošā braucienā uz mūsu valsts

galvaspilsētu, lai vēlreiz pārliecinātos, ka skolai un praktiskajai dzīvei ir
ļoti cieša saikne.
Pirmā nodarbība „Kur augi
ar taureņiem satiekas” notika LU Botāniskajā dārzā. Gides interesantais
stāstījums palīdzēja skolēniem labāk
izprast dažādas dabas likumsakarības. Viņiem bija iespēja ne tikai aplūkot un uzzināt daudz jauna par puķēm, palmām un kaktusiem, bet arī

ieraudzīt retas tauriņu sugas. Skats, ko
sniedza ziedošie rododendri un acālijas, bija neaizmirstams.
Ekskursijas turpinājumā
mēs devāmies uz Zinoo centru, kur
skolēniem tika piedāvātas divas aizraujošas nodarbības. „Prāta ilūzija” –
tā bija burvestību pilna stunda, kuras
ievadā šarmantais triku meistars iepazīstināja skolēnus ar ķermeņa valodu,
bet turpinājumā pašiem ļāva piedalī-

ties triku rādīšanā. Savukārt otrā nodarbība „Eksperimenti” bija lielisks
ievads ﬁzikas un ķīmijas zinātnē, kuras skolēni sāks apgūt nākamgad.
Bērni bija sajūsmā gan par aizrau-

jošajām nodarbībām, gan par lielisko
iespēju lietderīgi un jautri pavadīt laiku kopā ar klasi.
Ingrīda Grišāne,
KVĢ 7. kl. audzinātāja
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IEPAZĪSTAM SKAISTO UN VĒRTĪGO

Šī gada aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 12. klases skolēni iniciatīvas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas graﬁķa,
gleznotāja un lietišķās mākslas vecmeistara Anša Cīruļa (1883-1942)
madarošanas jeb audumu apdrukas darbnīcu dekoratīvās mākslas un
dizaina muzejā. Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs sniedz iespēju
izmēģināt šo seno tehniku, izmantojot sietus, kas veidoti pēc Latvijas
vecmeistaru (Anša Cīruļa, Jūlija Straumes un Jūlija Madernieka) un arī
jauno mākslinieku darbu motīviem. Darbnīcā pusotra stunda pagāja ļoti
ātri. Skolēni apdrukāja savus T-kreklus, somas un vienkārši audumu.
Kā arī bija lieliskā iespēja apmeklēt pastāvīgas ekspozīcijas - Latvijas
dekoratīvā māksla un dizains no 19. gs. beigām līdz 20. gs. 60. gadu
beigām un Latvijas dekoratīvā māksla un dizains no 20. gs. 70. gadiem
līdz mūsdienām.
Kā otro aktivitāti 12 klases skolēni apmeklēja Melngalvja namu. Ekskursiju sākām ar VĒSTURISKIEM PAGRABIEM, kuri izbūvēti līdz ar
ēku 1334. gadā, pagrabi ir vēsturiski orģinālā nama daļa, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Tie savulaik kalpojuši kā noliktavu telpas tirgotājiem. Melngalvju nama vēsturiskie kabineti ir iekārtoti atbilstoši 19.gs.
interjeram. Kabinetos notikušas brālības kolēģijas sēdes, pieņemti svarīgākie ar biedrību saistītie lēmumi un veiktas kases atskaites. Skolēni
atklāja greznās, kristāla lustru apmirdzētās Melngalvju nama svētku
zāles, izzināja Melngalvju brālības pagātni 14. gadsimta pagrabos un
iepazinās ar Baltijas lielāko privāto sudraba kolekciju vēsturiskajos kabinetos.
Ludmila Koževņikova,
Dabaszinību un ﬁzikas skolotāja

MAZPULCĒNI DODAS
IEPAZĪT LĪVĀNUS

9. maijā 10 Krāslavas pamatskolas mazpulcēniem kopā ar 11 Krāslavas Valsts ģimnāzijas mazpulcēniem radās iespēja tuvāk iepazīt Latgales mākslas un amatniecības centru Līvānos.

PĒTNIECISKĀ DARBA AIZSTĀVĒŠANA
ATBILSTOŠI
STARPTAUTISKAJĀM PRASĪBĀM

Krāslavas Valsts ģimnāzijā katram 10.-12.klašu
skolēnam 3 gadu laikā jāuzraksta vismaz viens zinātniski pētnieciskais darbs. To
rakstījām arī mēs - māsas
Aina un Laura Veličko. Tā
kā esam sava dzimtā ciemata patriotes, izvēlējāmies rakstīt par Indru.

Mācību gada laikā tapa zinātniski pētnieciskais darbs „Ieskats
Indras vēsturē un Laimes muzeja
tapšana”. Veicām lielu darbu, lai,
izpētot dažādu literatūru, apkopotu Indras vēsturi. Ļoti interesanti
bija rakstīt par Laimes muzeja izveidošanu, jo šāds kultūras un tūrisma objekts ir vienīgais Latvijā.
Laimes muzejs atvērts bijušajās
luterāņu baznīcas telpās. Baznīcas vēsture ir interesanta, pat
traģiska, jo, tā uzcelta un atvērta
neilgi pirms Otrā pasaules kara,
bet PSRS laikā tā tika izmantota
kolhoza saimnieciskajām vajadzībām.
Līdz šim mums nebija pieredzes rakstīt pētniecisko
darbu, tāpēc sakām paldies mūsu
konsultantei - skolotājai Viktorijai
Nalivaiko, kura mūs iedvesmoja
un atbalstīja. Rakstot zinātniski
pētniecisko darbu, strādājam ar
dažādiem informācijas avotiem,
apkopojām pieejamo literatūru,
anketējām un intervējām Indras

pagasta iedzīvotājus. Noskaidrojām, ka ciemata iedzīvotāji
atbalsta to, ka Indrā izveidots
Latvijā pirmais Laimes muzejs,
kā arī ir priecīgi par to, ka Indra kļūst par kultūras un tūrisma
centru,izkopjot dažādas tradīcijas.
Esam gandarītas par savu
padarīto darbu, jo mūsu pētnieciskais darbs tika labi novērtēts
gan Latgales skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu konferencē,
kur ieguvām 2.vietu, gan valstī,
kur ieguvām 94 punktus no 120.
Prasības valsts zinātniski pētniecisko darbu konferencē pirmo
reizi atbilda starptautiskajiem kri-

tērijiem, jo bija jāveido plakāts,
jāsagatavo stenda referāts. Sakām
paldies par konsultāciju skolotājai
Sandrai Ņemeņonokai. Veicot šo
darbu, iemācījāmies meklēt, atlasīt un apkopot informāciju, aizstavēt savu darbu, atbildēt uz komisijas locekļu jautājumiem. Guvām
kolosālu pieredzi un kompetenci,
kura noderēs nākotnē. Un tādu
pieredzi mūsu skolā iegūst katrs
ģimnāzijas audzēknis.
Aina un Laura Veličko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolnieces

TIKŠANĀS AR KRĀSLAVAS
VALSTS ĢIMNĀZIJAS
ABSOLVENTI LUDMILU VOLOŽONOKU

Līvānu Latgales un mākslas amatniecības centrā skolēni iepazinās ar
ekspozīciju „Amatnieki Latgalē 19.gs – 20.gs.”, kur uzmanību gide pievērsa garākajai tautas jostai Latvijā (94 m), senajām sadzīves lietām, ko
latgalieši lietoja vēl 19.gs., piem., māla traukiem, kur glabāja pienu, interesanti gide pastāstīja, kā tika gatavota sviesta cibiņa. Mazpulcēni uzzināja, ka to gatavoja tikai no bērza koksnes, nolobot stumbra gadskārtas.
Interesi izraisīja stāstījums par pirmatnējo „ledusskapi” latgaliešu gaumē.
Vēl mazpulcēni apmeklēja ekspozīciju „Līvānu stikla muzejs”. Gides
pavadībā izceļoja pa Līvānu stikla fabrikas darba gadiem no tā dibināšanas līdz darbības pārtraukšanai Latvijā. Īpašu uzmanību skolēni pievērsa
stikla ķieģelītim, kas kā paraugs parādīja, kādus ķieģelīšus Līvānu stikla
fabrika ražoja Brīvības pieminekļa atjaunošanai Rīgā. Grezni stikla trauki
un sadzīvē lietojamā tara - tā ir tikai daļa no ekspozīcijā izvietotajiem
stikla izstrādājumiem.
Laikā, kad apmeklējām Latgales mākslas un amatniecības centru, izstāžu zālē varēja redzēt mūsu Krāslavas novadnieku Olgas un Valda Pauliņu
keramikas darbus – vāzes, podus, svečturus.
Īpašu interesi izraisīja stikla pūšanas darbnīcas apmeklējums, kur skolēnu acu priekšā sava amata meistari demonstrēja, kā no nelielas izejvielu
(sodas, kaļķa un smilšu maisījuma) lodītes top brīnišķīgs mākslas darbs
– stikla vāze pūces formā. Skolēnu acis zibēja, kad sekoja stiklinieku kustībām, veicot apbrīnojamus „trikus”, kamēr tapa brīnišķīgs stikla izstrādājums.
Tad vēl velvju pagraba apmeklējums ar interesanto stāstījumu par barona Līvena burvju vārdiem, kas jāsaka vācu valodā, tad atvēršoties durvis
uz dārgumu krātuvi, velvju pagrabā vērojām arī izgaismotu instalāciju
„Ūdenskritums”.
Paldies par šo nelielo, bet saturīgo ekskursiju sakām Latvijas Mazpulku padomei par transporta izdevumu segšanu, mūsu skolas direktorei V.
Koncevičai par atbalstu šim pasākumam.
Ekskursijas dalībnieku vārdā – Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja

Krāslavas Valsts ģimnāzijā nu jau diezgan ierasta
lieta – bijušo ģimnāzistu
viesošanās savā skolā, lai
dalītos pieredzē par to,
ko nozīmē studēt, kas jāņem vērā, mācoties augstskolās, kādi ieguvumi un
arī zaudējumi ir studijām
augstskolās.

Liekas – ko tad vēl jaunu un
neatklātu varētu pastāstīt mūsu
bijušie absolventi? Bet katru reizi, klausoties kāda absolventa
stāstījumu, pārliecinos, ka viņiem katram ir savs redzējums
par studijām. Tieši tāpat ir mūsu
divpadsmitajiem - katram ir savs
viedoklis par studijām, kuru mainīt brīžiem ir ļoti grūti. Tāpēc nekad nebūs par lieku uzklausīt kāda
esošā vai jau arī bijušā studenta
viedokli par augstāko izglītību.
Tāpēc 7. maijā pie mums skolā viesojās 2005. gada absolvente
Ludmila Voložonka, kura ir molekulārā ģenētiķe Gulbja laboratorijā. Bija interesenti uzklausīt viņas
viedokli par bioloģijas studijām
un biologa karjeras iespējām. Pati
Ludmila ir pietiekami mērķtiecīgs
un pašpārliecināts cilvēks, jo nebaidījās nedz mainīt augstskolas,
nedz dažādas darbavietas, lai atrastu sev piemērotāko un sirdij tīkamāko nodarbi. Viņa mācījās gan

RSU Medicīnas Fakultātē, gan LU
Bioloģijas Fakultātē (iegūts gan
bakalaura, gan maģistra grāds),
gan Kosmetoloģijas koledžā, gan
RSU Medicīnas fakultātē (turpina
studijas doktorantūrā), gan ārzemēs (Newcastle University).
Ludmila mūsu skolēniem pastāstīja gan par priekšnosacījumiem studēšanai LU Bioloģijas
fakultātē, gan par to, kā tiek organizētas studijas. Mēs, klausītāji, uzzinājām, ka bioloģija var
būt trīs krāsās: sarkanā – saistīta
ar ﬁzioloģiju, zaļā – saistīta ar
botāniku, zooloģiju un baltā – iet
kopsolī ar medicīnu, tāpat arī, ka
ir tāda nozare kā bioinformātika,
kur tiek apvienotas bioloģijas un
informātikas zinības.
Ludmilā dalījās pieredzē arī par
karjeras iespējām, kad studenti
var pilnveidot sevi gan praktiskajā
jomā, gan zinātnē.
Klausītāji noteikti saprata, ka
bioloģija ir izglītība, kas paplašina zināšanu horizontu, jo ir viena
no plašākajām disciplīnām, kas ir
saistīta ar ļoti daudzām citām nozarēm; iemāca kritiski domāt un
nošķirt vērtīgo informāciju nebeidzamajā informācijas plūsmā; dod
iespēju kļūt par daļu ļoti īpašas
nepārtrauktā attīstībā esošas kopienas; ļauj radīt jaunas zināšanas
un ietekmēt nākotni.

Studiju rezultātā Ludmila ir
nonākusi pie atziņām: profesija
jāizvēlas nopietnāk par dzīves
partneri, jo pareizas profesijas izvēles gadījumā jums nekad nebūs
jāmeklē darbs, tas pats „atnāks”
pie jums, kā arī ir jāiegulda pūles
savu nākotnes mērķu sasniegšanā,
jo izglītība ir dzīves atspēriena
fundamentāls pamats.
Paldies Ludmilai par šo jauko
tikšanos!
Aija Jakovele,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja
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PAVASARIS – EKSKURSIJU LAIKS

Mācību stunda klasē ir gluži ierasta lieta, bet Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 8. klasei
šopavasar ir īpaši paveicies,
jo viņiem tiek piedāvāta lieliska iespēja doties vairākās mācību ekskursijās un
paplašināt savu redzesloku
neparastās vietās dažādos
interesantos veidos.

Projekta „Atbalsts izglītojamo
individuālo kompetenču attīstībai” Nr.8.3.2.2./16/1/001, STEM
un vides jomas ietvaros 8. klase
šī gada 29. aprīlī skolotāju Harija
Misjuna un Romualdas Vešteres
vadībā devās mācību ekskursijā
uz Izglītības centru „Rāzna“, Mākoņkalnu un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju.
Ekskursijas mērķis bija rosināt
skolēnu interesi par skaisto Latgales dabu un tās aizsardzību, kā
arī likt aizdomāties par nākotnes
karjeras izvēles iespējām.

Pirmā informatīvi interaktīvā
nodarbība notika Izglītības centrā
„Rāzna” Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regīnas Indriķes vadībā. Te skolēni iepazinās ar
Rāznas Nacionālā parka vēsturi,
vērtīgākajām augu un dzīvnieku
sugām un dabas takām, kā arī ar
Latvijas dabas aizsardzības sistēmu kopumā. Interaktīvajās nodarbībās skolēni varēja atpazīt koku,
zivju, meža dzīvnieku, ūdensputnu sugas.
Otrā nodarbība notika gleznainā Rāznas ezera krastā, kur ar
binokļiem rokās vērojām ezera
ūdensputnu darbošanos. Gulbji, lauči, cekuldūkuri, pīles bija
redzami turpat blakus ezera piekrastē. Vējainais laiks apstiprināja
Rāznas ezera neoﬁciālo nosaukumu - „Latgales jūra“.
Tālāk mūsu ceļš veda uz Mākoņkalnu, kuru tikai aprīļa mēnesī vien apmeklējuši vairāk nekā
1600 tūristi. Tā pakājē novietotais

piemiņas akmens atgādina, ka šo
brīnišķīgi skaisto dabas un vēstures objektu savulaik apmeklējis
arī Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis.
248 metru augstums vēl nebija
nekāds šķērslis mūsu dabas pētniekiem. No augšas pavērās gleznains skats uz Rāznu un tā apkārtni. Regīnas Indriķes stāstījums par
Mākoņkalna vēsturi un leģendām
papildināja skaistās ainavas vērošanu. Arī saulainais laiks, skaidrās
debesis bez neviena mākonīša nodrošināja mūsu ceļotāju priecīgo
noskaņojumu. Katram dalībniekam bija sakāms kas labs, kopīgi
izvērtējot ceļojuma pirmo daļu.
Ekskursijas nākamais pieturas
punkts bija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Astotās klases skolēniem tā bija pirmā iepazīšanās
ar augstskolu. Varbūt tieši tāpēc
tā izraisīja viņos patiesu interesi.
Daži pat jautāja, vai nevarētu šeit
mācīties jau agrāk nekā tikai pēc

IZGLĪTOJOŠS BRAUCIENS
UZ RĪGU
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
9.a klases skolēni projekta „Atbalsts
izglītojamo
individuālo
kompetenču
attīstībai”
Nr.8.3.2.2./16/1/001, STEM
un vides jomas ietvaros devās uz Rīgu, lai apmeklētu
Dzelzceļa muzeju, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju, bet 11. klases skolēni - uz
Latvijas Nacionālo bibliotēku, bet vakarā visi kopā
Dailes teātra izrādi „Planēta 85” iniciatīvas „Latvijas
skolas soma” ietvaros.

Lāsma
Kumpiņa,
9.klase:
„Dzelzceļa muzejā mēs piedalījāmies nodarbībā „Iepazīsti Stacijas
dzīvi”, kurā iepazināmies ar stacijas
darbu no pirmsākumiem. Muzejs
bija diezgan interesants, mēs paši
varējām iekāpt senajos vilcienos un
lokomotīvēs.
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejā mēs pavadījām diezgan daudz
laika, jo šis ir vecākais vēstures muzejs Eiropā. Tā kā muzejā ir 15 izstāžu zāles, aplūkot visu nebija iespējams. Mums bija iespēja saģērbties
bruņinieku tērpos un nofotografēties,
paturēt rokas arī senākos ieročus. Pēc
muzeja mēs nonācām Doma baznīcā,
kur redzējām skaistas vitrāžas un visdažādāko laikmetu izpausmes baznīcas arhitektūrā.
Vakarā mēs devāmies un Dailes
teātri, kur noskatījāmies izrādi „Planēta 85”. Šī izrāde bija smieklīga un
jautra, bet lika padomāt par tādām
vērtībām, kā ģimene un brīvība, jo
darbība notika PSRS laikā. Teātris
lika padomāt par skarbo PSRS laiku
un uzzināt, kā mūsu vecāki dzīvoja
savā bērnībā.
Ekskursijas laikā mēs ieguvām
daudz pozitīvas enerģijas pieplūduma un jaunas zināšanas.”
Antra Umbraško, 11.klase: „LNB
mums tika piedāvāts ieskats grāmatas vēsturē, varējām uzzināt par

5 grāmatas maņām, Braila rakstu,
cenzūru un citām lietām. Kā nākamā
nodarbība mums tika piedāvāta Kultūras Kanona spēle. Jāatzīmē, daudzpusīga nodarbība, kur iepazināmies
ar retajām grāmatām, eksponātiem,
skaņu ierakstiem, attēlizdevumiem,
sīkiespieddarbiem, kartēm, gleznām,
tautas grāmatu plauktu un Dainu skapi, kas atrodas LNB.
Paldies bibliotēkai par sniegto lielisko pieredzi veiksmīgākai un sekmīgākai darbībai nākotnē, jo taču
grāmata ir tā, kas ļauj mums izpausties, un, izzinot Latvijas Nacionālo
bibliotēku, varējām vēlreiz pārliecināties, ka bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai
izglītībai un pētniecībai, bērnu un
jauniešu lasīt vēlmes veicināšana.
Izrādē „Planēta 85” tika parādītas
ļoti trāpīgas un konkrētas lietas, kas
skāra pretrunīgo tā laika sabiedrību
un Latvijas valsti tajā laikā - 1985.
gadā, kad Latvijā valdīja Padomju
Savienība. Taču izrāde bija arī par
to smalko latvietības kodu, kas skāra
katru pilsoni, neatkarīgi no vecuma,
dzimuma un citām pazīmēm. Noteikti ir jāatzīmē aktieru asprātība,
netveramā daba. Viņi iejutās tēlos un
azartiski spēlējās ar dažādiem teātra
paņēmieniem, kas padarīja izrādi rotaļīgu un skatītājiem baudāmu.”

12. klases beigšanas?
Rēzeknes Tehnoloģiju augstskola sajūsmināja ar modernām
telpām, laboratorijām un mūsdienīgām iekārtām. Ekskursijas
vadītāja plaši un izsmeļoši izstāstīja gan par studijām, gan par
pasākumiem un sabiedrisko dzīvi
augstskolā. Noslēgumā aptaujas
veidā tika pārbaudīts, ko skolēni atcerējušies visas ekskursijas

gaitā. Vērīgākie klausītāji saņēma
no augstskolas grāmatas un suvenīrus.
Ekskursijas gaitā iegūtās zināšanas un iespaidi tiks noteikti vēl
daudz pārrunāti un analizēti gan
mācību stundās, gan plānojot nākamos pasākumus un mācību ekskursijas.
Romualda Veštere,
KVĢ ģeogrāﬁjas skolotāja

MĀCĪBU GADA IZSKAŅĀ

Pavasaris klāt! Mēs,
vienpadsmitie, neviļus
sapņojam par atpūtu,
bet 12. klases skolēni
gatavojas nopietniem
dzīves pārbaudījumiem.
Priekšā eksāmeni, turpmākā dzīves ceļa izvēle.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir skaista tradīcija
– 11. klases skolēni organizē
vakaru 12. klases skolēniem.
Viņiem tas ir skolas dzīvē pēdējais pasākums, vēl tikai izlaidums un tad … . Pasākumu
nolēmām organizēt skaistā un
vēsturiskā vietā, kas liktu justies īpaši, jo vēlējāmies, lai
kopā būšanas brīdis paliek atmiņā ilgi. Izvēle krita par labu
Krāslava pils kompleksam.
Pasākuma programmu veidojām pārdomāti, jo mūsu
mērķis bija sagādāt pārsteigumu. Un mums tas izdevās!
Tiesa,
neiztikām
bez
skolotāju
palīdzības.
Uz pasākumu uzaicinājām
viņu pirmās klases audzinātājas, kuras dalījās atmiņās
un novēlēja izdošanos visos
darbos. Katram topošajam
absolventam
piemeklējām
nomināciju, piemēram, „Siržu lauzējs”, „Klases stiprākais”, „Modes noteicēja”
un citas. Jā, nominācijas
ar nelielu humora piedevu,
bet tas tikai vairoja prieku!

Skolotāju sarūpētajā
videosveicienā
skanēja optimisma pilni
vārdi un vēlme pēc laika jauniešus
atkal
redzēt
Krāslavā, bet
skolas Jaungada pasaku
dalībniekiem
pasniedza bilžu rāmīti, kurā
viņš redzams
kādā no lomām. Jaunieši rakstīja sev vēstuli, kuru izlasīs
pēc pieciem gadiem skolas
absolventu vakarā. Varēs lasīt
un izvērtēt, kā tai dzīvē veicies, bet līdz tam brīdim vēstules glabās viņu audzinātāja,
skolotāja Rita Čerņenko. Neiztikām bez dziesmām, kuras
izjusti nodziedāja 12. klases
meitenes. Īpašas emocijas virmoja brīdī, kad jaunieši teica

pateicības vārdus skolai, skolotājiem un klases biedriem.
Tie bija skaisti vārdi, kas nāca
no sirds.
Laiks, kas bija atvēlēts pasākumam, paskrēja nemanot,
kā nemanot paskrēja divpadsmit skolas gadi. Pasākuma izskaņā vēl tikai foto piemiņai!
Paies gadi, un tikai fotogrāﬁjās mūsu divpadsmitie vienmēr būs tādi, kādi bija 2019.
gada 25. aprīlī.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 11.a klase, Alīnas Lukšas foto
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4. maijā Gulbenē vienlaikus noritēja
Latvijas čempionāts spēka trīscīņā, Latvijas čempionāts spiešanā guļus un Gulbenes čempionāts spēka trīscīņā ar ekipējumu. Sacensību kompleksā kopumā
startēja nedaudz vairāk nekā 140 sportistu
no 20 Latvijas un Lietuvas komandām.
Neiztika arī bez krāslaviešu piedalīšanās – uz Gulbeni devās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12. klases audzēknis
Staņislavs Kitoks, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9. klases skolēns Aivis Plociņš
un mūsu spēka sporta veterāns Viktors
Ļebedevs.
Staņislavs Kitoks Latvijas čempionā9. maijā Krāslavas Valts ģimnāzijas
sporta zālē norisinājās Krāslavas novada vispārizglītojošo skolu volejbola
sacensības 7. klašu skolēniem, kuras
jau vairākus gadus organizē Krāslavas
sporta skolotāju metodiskā apvienība.
Sacensībās piedalījās Krāslavas Valsts
ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Robežnieku pamatskolas
zēnu un meiteņu komandas. Sacensību
mērķis ir popularizēt volejbolu, veselīgo dzīvesveidu, veidot sadarbību starp
novada skolām.
Šīs vecuma grupas skolēni pirmo reizi satikās uz volejbola laukuma un ar
interesi vēroja, kā spēlē viņu vienaudži
no citām skolām, atbalstīja katru komandu, pārdzīvoja par neveiksmēm un
priecājās par uzvarēto punktu.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas meiteņu
Pēc dalības Latvijas čempionātos
mūsu cīkstoņi piedalījās vairākos starptautiskajos turnīros. Šādās sacensībās
dalībnieku sagatavotības līmenis ir ļoti
nozīmīgs, tajos lielākoties piedalās valstu izlases, kam šādi turnīri ir gatavošanās Eiropas un pasaules čempionātiem.
Šī gada aprīlī Rīgā, Visvalža Freidenfelda kausa izcīņas starptautiskajā turnīrā brīvajā cīņā piedalījās cīkstoņi no
14 valstīm. Šajā turnīrā kadetu grupā
trešo vietu ieguva Artūrs Dombrovskis
(71 kg), viņš kļuva par vienīgo godalgotās vietas ieguvēju no Latvijas šajā
svara kategorijā. Pirmo vietu izcīnīja
Karīna Andžāne (57 kg). Saspringta
bija cīņa ﬁnālā, kurā pēc pirmā perioda
ar rezultātu 0:4 meitene zaudēja, taču
otrajā periodā spēja saņemties un uzvarēja ar rezultātu 10:4. Trešo vietu šajā
svara kategorijā sīvā cīņā ieguva Daniela Sutāne.
Maija sākumā Daugavpilī norisinājās Ziemeļvalstu (Lietuva, Latvija,

TRIJATĀ SOKAS VĒL LABĀK!

tā spēka trīscīņā (pietupiens (212,5 kg),
spiešana (90 kg), vilkme (212,5 kg)) izcīnīja 1. vietu junioru vecuma grupā (18-23
gadi), svara kategorija līdz 74 kg. Iegūti
478,72 IPF punkti.
Aivis Plociņš Latvijas čempionātā
spiešanā guļus pievarēja 160 kg, kas ir
jauns personīgais rekords (plus 5 kg pie
iepriekšējā) un izcīnīja 1. vietu starp jauniešiem līdz 18 gadiem, svara kategorijā
līdz 83 kg. Ar šo panākumu viņš ir kļuvis
absolūti labākais starp jauniešiem, iekrājot 563,24 IPF punktus.
Viktors Ļebedevs startēja grupā „ve-

„VOLEJBOLA DIENA” 7. KLAŠU KOMANDĀM

komanda ieguva pirmo godalgoto vietu, Varavīksnes vidusskolas komanda
ierindojās otrajā vietā un Robežnieku
pamatskolas meitenes tika apbalvotas
par trešo vietu.
Zēnu konkurencē par pirmo vietu cīnījās divas Krāslavas skolu komandas,
un trešajā izšķirošā setā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda izcīnīja uzvaru, Krāslavas Valsts ģimnāzijas
zēni tika apbalvoti par otro vietu, bet
Robežnieku pamatskolas zēni par trešo
godalgoto vietu.
Paldies sporta skolotājiem D. Silovam, Ž. Bunto, KVĢ administrācijai
par viesmīlīgu uzņemšanu.
Īpašs paldies Krāslavas novada domei par sagādātajām balvām!

Igaunija, Somija, Zviedrija, Dānija un
Norvēģija) čempionāts. Šajā turnīrā
Latvijas izlases sastāvā startējis Krāslavas cīkstonis Konstantīns Ļevickis (65
kg), kurš izcīnīja pārliecinošu uzvaru,
pārspējot trīs pretiniekus, un izšķirošajā

 Noīrēšu dzīvokli vai māju ar malkas apkuri. Vēlams līdz 5 km attālumā no Krāslavas. Savlaicīga apmaksa un kārtība garantēta. Iespējams ar
garantijas depozītu un izpirkšanas
tiesībām. T. 28800820.
 Zāles pļaušana tiek piedāvāta gan
ﬁziskām, gan juridiskām personām.
Mauriņa pļaušana privātmāju teritorijās, parkos, dārzos, komerciālos
objektos un citur. T. 28800820.
 Apmaļu uzstādīšana, bruģa un
dārza plātņu ieklāšana. Kvalitatīvi,
nav dārgi. T. 22325662.
 Dārza ﬂīzes, bruģa, uzstādīšana robežām. Kvalitatīvi, lēti. T.
22325662.
 Masieris, kas ir apguvis dažādas masāžas metodes (ir ,,Baltic
Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Dmitrijs Duškins, Krāslavas Valsts
ģimnāzijas sporta skolotājs

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅU STARTI
STARPTAUTISKAJOS TURNĪROS

sludinājumi

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

terāni-4” (70+, svara kategorija - līdz 83
kg). Latvijas čempionātā spēka trīscīņā,
grupā „veterāni-4” viņš ir absolūti labākais veterāns, iekrājot 336,76 IPF punktus. Savukārt Latvijas čempionātā spiešanā guļus Viktors palika 2. vietā, izspiežot
90 kg un iegūstot 362,01 IPF punktus.
Jāatzīmē, ka spiešanās guļus sacensības
notika ar ekipējumu (krekls, kas palīdz
pievarēt lielākus svaru), bet Aivis un Viktors svaru stieni spieda bez ekipējuma.
Sportisti pateicas par atbalstu novada
domei.
Juris Roga

cīņā, piekāpjoties cīkstonim ar lielāku
pieredzi, ieguva otro vietu.
Tagad mūsu cīkstoņi gatavojas startiem Latvijas Jaunatnes vasaras Olimpiādē.
Treneris Jevgēnijs Tarvids

SPA” sertiﬁkāts), meklē darbu. T.
27323693.
 Pārdodu lietotu čuguna krāsni
,,Buržuika”, 70 eiro. T.27425418.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 2. stāvs.
T. 25956345.
 Pārdod māju (49,30 m2) Krāslavā, Lakstīgalu ielā 6 (malkas apkure,
pilsētas kanalizācija). Zeme - 657
m2. T. 22302038.
 Pārdod zāģmateriālus, terases
dēļus, gultas (2-vietīgas, 2-stāvu),
galdus, nakts skapīšus, krēslus, dīvānus, plauktus, el.dzinējus, svarus līdz
1 tonnai, veļas mašīnu, trauku mazgājamo mašīnu, tvaiku nosūcēju,
cepeškrāsni, saldētavu. Viss lietots.
T. 29517757.
 Auto datordiagnostika un remonts. Tā 27745005.

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

 Pērkam, norakstām-likvidējam
automašīnas, pārdodam auto rezerves daļas. T. 29421325, 29361958.
 Meklēju darbu. Zāģēju un skaldu
malku. T. 28471484.
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir
pieredze. T. 26290911.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts. T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās daļas remonts. T. 29413904.
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