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Parādi, kurā piedalījās vairāk 
nekā 600 karavīru, zemessargu, ro-
bežsargu, policistu, ugunsdzēsēju 
glābēju un jaunsargu, komandēja 
2.Zemessardzes novada komandie-
ris pulkvežleitnants Ervīns Kopei-
ka, bet to pieņēma valsts bruņotā 
spēka augstākais vadonis, Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, aiz-
sardzības ministrs Raimonds Berg-
manis un Nacionālo bruņoto spēku 
komandieris ģenerālleitnants Rai-
monds Graube.

Parādes priekšgalā tika nests 
Latvijas armijas karogs, kuru nesa 
Zemessardzes 35.nodrošinājuma 
bataljona karoga vads. Tālāk ierin-

dā soļoja 2.Zemessardzes novada  
štāba, 25., 32., 55. un 56.kājnieku, 
34.artilērijas, 31.aizsardzībai no 
masu iznīcināšanas ieročiem un 
35.nodrošinājuma bataljona, Štāba 
bataljona, Mācību vadības pavēl-
niecības un Nacionālās aizsardzī-
bas akadēmijas, Sauszemes spēku 
kājnieku brigādes, Ādažos izvietoto 
ASV spēku – 2.kavalērijas pulka -, 
Valsts robežsardzes, Valsts polici-
jas, Valsts ugunsdrošības un glābša-
nas dienesta un Civilās aizsardzības 
koledžas un Jaunsardzes vienības.

Parādē piedalījās arī vairāk nekā 
50 Latvijas un ASV bruņoto spēku, 
Valsts robežsardzes, Valsts policijas 

un Valsts ugunsdzēsības un glābša-
nas dienesta tehnikas vienību. Li-
dojumam tehnikas parādi ievadīja 
Latvijas un ASV bruņoto spēku un 
Valsts robežsardzes helikopteru pār-
lidojums virs parādes norises vietas. 
Par parādes muzikālo noformējumu 
rūpējās bruņoto spēku orķestris.

Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVĀ NOTIKA MILITĀRĀ PARĀDE
Krāslavā 4. maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas 26. gadadienā, Nacionālo 

bruņoto spēku dienas ietvaros notika Latvijas bruņoto spēku, Valsts robežsardzes, Valsts po-
licijas, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta un Jaunsardzes vienību tehnikas parāde.
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aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA 
ZIŅO

 
2016. gada 3. maijā notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, 

kurā tika izskatītas 19 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu izglītības iestādē 

K.A., dzim.2000.g.,  tika uzlikts naudas sods 15 EUR apmērā;
- par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu P.D., dzim.1953.g.  tika 

uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu O.D., dzim.1984.g., tika 

izteikts brīdinājums, bet I.A., dzim. 1974.g. un Ņ.B., dzim. 1969.g. par 
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, atkārtoti gada laikā pēc admi-
nistratīvā soda uzlikšanas, tika uzlikts naudas sods 210 EUR apmērā 
katram;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā A.P., dzim.1954.g., 
I.Z., dzim.1966.g. un L.P., dzim.1948.g.,tika uzlikts naudas sods 2 EUR 
apmērā katram, V.G., dzim.1957.g. un A.T., dzim. 1960.g., tika uzlikts 
naudas sods 5 EUR apmērā katram, O.F., dzim. 1974.g. tika uzlikts nau-
das sods 10 EUR apmērā, I.B., dzim. 1963.g., tika uzlikts naudas sods 
15 EUR apmērā, bet I.S., dzim.1971.g. tika izteikts mutvārdu aizrādī-
jums;

- par pagalma neuzturēšanu kārtībā un tīrības nenodrošināšanu A.T., 
dzim.1960.g. tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā, Ž.I., dzim.1965.g. 
tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā, bet I.S., dzim.1971.g. tika 
izteikts mutvārdu aizrādījums;

-par normatīvajos aktos noteikto prasību un aprobežojumu pārkāpša-
nu elektrotīklu ekspluatācijas aizsargjoslās A.Č., dzim.1974.g. un SIA 
“F” tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā katram;

- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu Z.P., dzim.1933.g., tika iz-
teikts brīdinājums.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
PAR PAVEIKTO DARBU APRĪLĪ

Sastādīti 41 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 2 par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par sīku huligānismu, 1 par iekšējās 
kārtības noteikumu pārkāpšanu, 9 par namīpašumu neuzturēšanu kār-
tībā, 3 par ielu un pagalmu neuzturēšanu kārtībā un 25 par transportlī-
dzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 27 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 273 izsaukumi. Tika 
veiktas 102 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Uz-
sāktas trīs administratīvās lietvedības. Aprīlī tika pieņemti 47 apmek-
lētāji. Tika veikti 9 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sest-
dienas uz svētdienu). Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki 
nogādāja vienu klaiņojošo suni un astoņus kaķus Daugavpils dzīvnieku 
patversmē.

        TIEK PĀRDOTS 
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS

   „Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas at-
savināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums

 1. „Mežmalīši” – desmit zemes vienības 58.3913 ha platībā, (kadas-
tra numurs 6070 009 0370) Kaplavas pag., Krāslavas nov.. 

 Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 20500,00 (divdesmit tūkstoši 
pieci simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 
2050,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā 
internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2016. gada 14.jūnijam plkst. 12.00. darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2016. gada 
14.jūnijā plkst. 13.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izso-
lāmo mantu - ir. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodro-
šinājumu jāsamaksā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

     2. ,,Krāces” – zemes gabals 5,43 ha platībā (kadastra numurs 6086 
004 0587) Robežnieku pag., Krāslavas nov..

  Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1830,00 (viens tūkstotis as-
toņi simti trīsdesmit euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodro-
šinājums EUR 183,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašval-
dības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles 
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2016.gada 14.jūnijam plkst. 
12.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Iz-
sole notiks 2016.gada 14.jūnijā plkst. 14.00.. Personas, kurām ir pirm-
pirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – ir. Samaksu – nosolīto summu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā viena mēneša laikā no 
līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Krāslavieši noteikti jau ir 
pamanījuši, ka šopavasar 
Krāslavas parkā ir demon-
tētas vecās, padomju laikā 
uzbūvētās centrālās kāpnes, 
kuru grāfu Plāteru laikā ne-
maz tur nebija. Ir arī izgriez-
ti koki, lai atjaunotu gandrīz 
100 gadu nekoptās skatu 
perspektīvas uz Daugavas 
lokiem.

Šī gada aprīļa vidū Krāslavas 
novada domes vadība, Būvval-
des, pašvaldības aģentūras „Lab-
iekārtošana K”, Attīstības nodaļas 
pārstāvji un VKPAI reģionālās 
nodaļas inspektore tikās ar ainavu 
arhitekti Ilzi Māru Janeli, lai pārru-
nātu turpmākos darbus Krāslavas 
pils parka 2.kārtas rekonstrukcijas 
plānošanai. 

Par parka centrālās daļas šī brīža 
stāvokli un vēsturiskajām detaļām 
komentāru sniedz Ilze Māra Jane-
lis, pieredzējusi ainavu arhitekte, 
grāmatas „Latvijas muižu dārzi un 
parki” un vairāku pētījumu autore: 
„Celiņa malā, tajā vietā, kur bija 
padomju laika kāpņu augša, Plāte-
ru laikā noteikti bija skatu vieta – 
labas un stipras margas, bet uz leju 
zaļa lauce ar ziedošiem krūmiem 
malās. Tālumā pār Daugavu varē-
ja redzēt Priedaines silu. Tilts pār 
Daugavu nav gluži tas skaistākais, 
uz ko skatīties, bet zālienu nogāzē 
ar kupliem krūmiem malās neviens 
neliedz atjaunot.

Vispār jau lieliski, ka no vēs-
turiskajā vietā atjaunotā pastaigu 
ceļa šobrīd redzams parka dīķis – 
derētu arī kāds sudrabvītols dīķa 
krastā, un ļoti labi, ka redzama 
Daugava, kas vakara saulē būs pār-
laicīgi skaista. 

Slikti, ka kāds ir pārcenties un ir 
„ noskūti” visi krūmi un šķiet, arī 
visas kalnu kļavas, kuras Krāslavā 
ir liels retums. Lai arī pirms ga-
diem 30 viens otrs citādi cienījams 
cilvēks ir izteicies, ka parkā krūmi 
nedrīkstot būt, bet viņš laikam ne-
atšķīra alkšņus, kas parkā ir nezāļu 
koki, no ceriņiem, no sausseržiem 
un citiem skaistiem krūmiem.

Viena vienīga bēdu ieleja ir ar 

kokiem nogāzē pie tā iesauktās 
dārznieka mājas. Rūpīgi skatoties, 
gandrīz neviens koks nav īsti labs 
un veselīgs. Vairāki pat bīstami, jo 
var nolūzt jebkurā brīdī. Vienīgais 
labums, ka tad, kad kokus nozā-
ģēs, nogāzes augšmalā būs jāstāda 
daudz un lieli, un ziedoši krūmi, jo 
krūmi ļoti labi nostiprina gan ma-
las, gan pašas nogāzes. Un tā kā tā 
ir rīta saules puse, tas visiem au-
giem labi patīk.”

Pašvaldības uzstādījums ir sa-
kārtot ainavisko Krāslavas parku 
līdz Latvijas simtgadei.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada 

Attīstības nodaļas vadītāja

PAR PARKA TĀLĀKO NĀKOTNI DOMĀJOT

Krāslavas Sv.Aleksandra 
Ņevska baznīcas un dzīvo-
jamas mājas fasādes re-
montdarbi tuvojas noslē-
gumam. Šo darbu veikšana 
bija iespējama, pateicoties 
Krāslavas novada domes fi-
nansiālajam atbalstam, kā 
arī Krāslavas novada uzņē-
mēju un iedzīvotāju ziedo-
jumiem.

Krāslavas Sv.Aleksandra Ņev-
ska pareizticīgās baznīcas drau-
dze ir pateicīga Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājam un domes 
deputātiem par remontdarbiem 
nepieciešamā līdzfi nansējuma 
50% apmērā (5404,37 EUR) pie-
šķiršanu. 

Paldies par veiktajiem ziedo-
jumiem Krāslavas uzņēmumiem 
– SIA „ROLS”, SIA „Krāsla-
vas avots”, SIA „ GSK”, SIA „ 
Krāslava D”, SIA „Dilanis T”, kā 
arī Aleksandram un Zinaīdai Lap-
kovskiem, Svetlanai Suveizdai, 
Aleksandram Karolam, Vjačesla-
vam Karolim, Irinai Ruhmanei, 
Ņinai Kižlo, Ivanam Dobrininam, 
Ludmilai Dobrininai, Anatolijam 

Čiževskim, Jeļenai Šuļakai, Tat-
janai Kozačukai, Annai Bartušai, 
Viktorijai Petunovai, Viktorijai 
Sisojevai, Nadeždai Adamovičai, 
Olgai Gaļickai, Marinai Procev-
skai, Alīnai Trelei, Jeļenai Japi-
ņai, Ijai Karolei, Irinai Ignatovi-
čai, Zojai Suhanovai, Jevģēnijam 
Tuzovam, Jekaterinai Ļenivkinai, 
Zinaīdai Kozačukai, Jūlijai So-
rogovecai, Alīnai Japiņai, Arnim 
Japiņam, Ivanam Rubcovam, Ga-
ļinai Rubcovai, Edītei Kurilovičai 
un citiem ziedotājiem.

Esam pateicīgi SIA „Renesanse 
K” valdes priekšsēdētājam Bori-
sam Trelim un visiem darbinie-
kiem par ieguldījumu un atdevi, 
strādājot pie fasādes remontdar-
biem.

Veikto ēku fasādes remontdarbu 
rezultātā tika uzlabots Krāslavas 
vēsturiskā centra vizuālais, kā arī 
Krāslavas pilsētas - vienas no Lat-
vijas skaistākajām un sakoptāka-
jām pilsētām - tēls. 

Elvīras Škutānes
 foto

KRĀSLAVAS PAREIZTICĪGO BAZNĪCA
 PRIECĒ IEDZĪVOTĀJUS

 AR SAVU JAUNO FASĀDI 

 Sakarā ar plānotajiem remontdarbiem un novada pirmsskolas izglītības iestāžu darba optimi-
zāciju vasaras periodā no 1.jūnija līdz 14.jūlijam PII „Pienenīte” audzēkņi tiks izvietoti PII „Pī-
lādzītis” telpās. 

Savukārt no 15.jūlija līdz 25.augustam PII „Pīlādzītis” audzēkņi apmeklēs PII „Pienenīte”.
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projekti

2016. gadā fi nansējums tiek 
piešķirts pilnā pieprasītajā apjomā 
šādiem projektiem:

1. Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas 11.b klases jauniešu grupa -

Vidusskolēnu forums „3 dienas 
bez interneta”;

2. biedrības „ATTĪSTĪBAI” 
Jauniešu klubiņš -

Netradicionālās sporta spēles 
„KOPĀ JAUTRĀK - 2016”;

3. Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Varavīksnes vsk. 
jauniešu nodaļa - Sākumskolas 
skolēnu dienas nometne „Vai tu 
tici brīnumiem?”;

4. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
„Gada balvas pasniegšanas cere-

monija – 2016”;
5. Robežnieku skolas 9. klases 

absolventi - „Absolventu aleja - 
2016”;

6. Robežnieku jaunie futbolisti 
- „Futbola spēle – jauniešu TOP 
spēle”;

7. Indras pamatskolas nefor-
mālā jauniešu grupa- „Lai sporto 
ikviens!”;

8. PIKC RVT Krāslavas terito-
riālā struktūrvienība - „Mācību 
telpas jaunā dzīve”;

9. RVT Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības 1.kursa skolēnu 
grupa „Mēs varam!”- 

„Par Šokolādes kalnu”;
10. Krāslavas pamatskolas bib-

liotēkas lasītāju grupa „Mēs to va-

ram” - skolēnu radošo darbu krā-
juma „Pa varavīksnes tiltu dzīve 
ieiet” izveide;

11. Jauniešu iniciatīvas grupa 
„Klubs „Varavīksne”” - „No izglī-
tojošajām spēlēm līdz kompeten-
cēm un dzīves prasmēm”;

12. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas skolēnu parlaments - 
„Mans ērtais sols”;

13. Neformālā jauniešu grupa 
„FUTBOLISTI” - „Futbola diena 
Krāslavā”;

14. Jauniešu grupa „Ielu fut-
bols” - „Ielu futbols Krāslavā”.

Projekti tiks īstenoti no maija 
līdz oktobrim. Pašlaik tiek noslēg-
ti līgumi starp konkursa fi nansētā-
ju – Krāslavas novada domi - un 
projektu īstenotājiem. Konkrētāka 
informācija tiks paziņota katram 
projektam individuāli.

Novēlam veiksmi uzņēmīgāka-
jiem un aktīvākajiem Krāslavas 
novada jauniešiem! Lai jums viss 
izdodas!

Juta Bubina,
jauniešu koordinatore 

Krāslavas novadā

KRĀSLAVAS NOVADĀ ĪSTENOS
 PAŠVALDĪBAS JAUNIEŠU KONKURSA PROJEKTUS

Ligijas Daļeckas projekts „Ul-
trasonogrāfa iegāde grūsnības 
noteikšanai liellopiem” saistīts ar 
veterināro pakalpojumu dažādo-
šanu un attīstību Krāslavas no-
vadā, sekmējot konkurētspējīgas 
darbības attīstību šajā jomā. Pro-
jekta ietvaros tika noslēgti nodo-
ma līgumi ar zemnieku saimnie-
cību īpašniekiem par veterināro 
pakalpojumu sniegšanu liellopu 
sēklošanas jautājumos, izmantojot 
ultrasonogrāfu.

Guntara Veceļa projekts „Ve-
terinārās prakses izveide darbam 
ar mīļdzīvniekiem un lauksaim-
niecības dzīvniekiem Krāslavas 
pilsētā” ar mērķi iekārtot un atvērt 
veterināro pakalpojumu prak-
ses vietu – ambulanci, kurā tiktu 
veikta dzīvnieku izmeklēšana, ār-
stēšana, ķirurģiskās manipulācijas 
un pēc operācijas monitorings. 
Ir iegūta pieredze un prakse pie 

labākajiem un progresīvākajiem 
veterinārmedicīnas speciālistiem 
Latvijā.

Zaigas Vītolas projekta „Aitu 
cirpšanas pakalpojumu sniegša-
na Krāslavas novada un tuvējām 
saimniecībām” realizēšanas gaitā 
tiks sniegts profesionāls aitu cirp-
šanas pakalpojums Krāslavas no-
vada aitkopjiem, ņemot vērā to, ka 
pēc statistikas datiem aitkopības 

nozare attīstās un aitu ganāmpulks 
pieaug.

Lienes Leikumas-Rimicānes 
projekts „SUP aprīkojuma noma 
Krāslavas novadā un pieguļoša-
jās teritorijās” -  dažādas aktīvās 
atpūtas iespējas uz ūdeņiem gan 
Krāslavas novada iedzīvotājiem, 
gan tūristiem. SUP (stand up pad-
dle) – plats un stabils sērfa dēlis 
ar airi lieliskām bezvēja dienām 
uz ūdens. Tiks nodrošināta inven-
tāra noma pie publiskajām plud-
malēm, kā arī varēs vienoties par 
SUP dēļu piegādi klienta izvēlētā 
vietā.

Pateicamies visiem konkursa 
dalībniekiem par piedalīšanos 
konkursā un vēlam veiksmi savu 
biznesa ideju realizēšanā!

Līgums par fi nansējuma pie-
šķiršanu tiek noslēgts viena mēne-
ša laikā pēc konkursa vērtēšanas 
komisijas lēmuma par konkur-
sa rezultātiem pieņemšanas, bet 
projekta ieviešana jāpabeidz līdz 
2016.gada 1.novembrim.

 Inta Murāne,
uzņēmējdarbības atbalsta

 projekta koordinatore,
Elvīras Škutānes foto

ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA 
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 

KONKURSA REZULTĀTI
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss ko-

mercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” 
pieteikumu iesniegšana notika no šī gada 1. marta līdz 8. 
aprīlim. Tika iesniegti seši pieteikumi. Krāslavas novada 
domes vērtēšanas komisija apstiprināja (2016. gada 28. 
aprīļa komisijas lēmums, protokols Nr.1) četrus biznesa 
plānu projektus, kuru realizācijai pašvaldība piešķīra fi-
nansējumu 9000.00 EUR apmērā. 

„Latvijas Mobilā Telefona” (LMT) šogad izsludinātajā 
projektu konkursā „LMT Latvijai” sadarbībā ar Krāslavas 
novadu saņemtas 18 projektu idejas, visi iesniegtie pro-
jekti izvirzīti konkursa otrajai kārtai. Sākot no pirmdienas, 
9. maija, iedzīvotāji aicināti aktīvi balsot par iesniegta-
jiem projektiem. Kopumā „LMT Latvijai” šogad saņemts 
rekordliels ideju skaits – 159. 

Lai noteiktu uzvarētājus un fi nansējuma saņēmējus, par Krāslavas 
novada otrajā kārtā izvirzītajiem projektiem balsot var ikviens Latvi-
jas iedzīvotājs līdz 26. maija plkst. 17.00. Balsot iespējams Krāslavas 
novada domē, Rīgas ielā 51 (3.kabinetā), Krāslavā, klātienē aizpildot 
balsošanas anketu, kā arī interneta vietnes www.lmt.lv sadaļā „LMT 
Latvijai” (www.lmt.lv/lmtlatvijai). Savukārt LMT klienti var balsot arī 
īsziņas veidā, sūtot izvēlētā projekta identifi kāciju uz numuru 1668. Pie-
mēram, balsojot par projektu, kas sarakstā ir ar pirmo kārtas numuru, 
jāsūta īsziņa ar tekstu: Kraslava1. Ar projektu aprakstiem var iepazīties 
www.lmt.lv/lmtlatvijai un novada mājaslapā www.kraslava.lv, sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība”.

Projektu īstenošanai Krāslavas novadam paredzēts piešķirt astoņus 
tūkstošus eiro, katram projektam ir iespēja saņemt no 500 līdz 2000 eiro 
fi nansējumu.

„Ir prieks, ka Krāslavas novada iedzīvotāji, izglītības iestādes un 
biedrības ir iesnieguši tik daudzus projektu pieteikumus LMT projektu 
konkursā; visas 18 iesniegtās projektu idejas ir pietiekoši kvalitatīvas 
un piedalīsies iedzīvotāju balsojumā. Lai uzvar interesantākais un iedzī-
votājiem svarīgākais!” piebilst Krāslavas novada domes izpilddirektors 
Jānis Geiba. 

 Projektu idejas
1.Brīvdabas trenažieru iegāde un uzstādīšana Krāslavā (Projekta 

iesniedzējs: Diāna Vanaga, biedrība „Sportists”)
2. Dienas nometne „Esi aktīvs, vesels, radošs” (Projekta iesnie-

dzējs: Jānis Tukāns, Krāslavas Valsts ģimnāzija)
3.Estrādes izveide brīvā dabā Izvaltā un pirmie Izvaltas svētki 

(Projekta iesniedzējs: Inga Leikuma, biedrība „Attīstībai”)
4. Fotoportretu izstāde „Senioru skola” (Projekta iesniedzējs: Rai-

monds Lazda, Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”)
5.Informatīvās tūrisma kartes Krāslavas novada Indras ciematā 

(Projekta iesniedzējs: Ērika Zarovska, biedrība „Indras jauniešu klubs 
„Stāvēt aizliegts””)

6. Jauna tūrisma un pilsētvides objekta – divpusējas āra puzles 
– izveide un uzstādīšana Krāslavas vēsturiskajā centrā (Projekta ie-
sniedzējs: Gunta Ahromkina, biedrība „Foto klubs „Zibsnis””) 

7. Jauna vides objekta izveide un uzstādīšana Krāslavas grāfu 
Plāteru pils kompleksā (Projekta iesniedzējs: Tatjana Kozačuka, bied-
rība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”)

8. Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas pils kompleksā: 
„Saki – JĀ!” (Projekta iesniedzējs: Juta Bubina, biedrība „Latgales jau-
niešu sadarbības tīkls”)

9. Koka skatu laukuma atjaunošana Krāslavas grāfu Plāteru pils 
kompleksā (Projekta iesniedzējs: Inta Lipšāne, biedrība „Kruoslovys 
amatnīku broliste”) 

10. Krāslavas PII „Pienenīte” audzēkņu dzīves kvalitātes uzlabo-
šana (Projekta iesniedzējs: Sarmīte Subatoviča, Krāslavas PII „Piene-
nīte”)

11. LEGO svētki Krāslavā! (Projekta iesniedzējs: Raisa Vagale, 
biedrība „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība””)

12. Mākslinieka Andreja Gorgoca Krāslavas gleznu katalogs, kas 
ir veltīts 65 gadu jubilejai (Projekta iesniedzējs: Ņina Gorgots)

13. Mēs par pievilcīgu futbolu! (Projekta iesniedzējs: biedrība „Fut-
bola klubs „Krāslava””)

14. Nūjošana Krāslavā un Krāslavas novadā (Projekta iesniedzējs: 
Dana Lahtionova, biedrība „Cilvēka attīstības centrs”) 

15. Sajūti, sadzirdi, saskati, satausti... (Projekta iesniedzējs: Jeļena 
Vorošilova, biedrība „Pīlādzītis klubs”) 

16. Sporta turnīra „Krāslavas spēles 2016” organizēšana (Pro-
jekta iesniedzējs: Andris Rukmans, biedrība „Sporta klubs „Krāsla-
va””) 

17. Vasaras zirgu dienas (Projekta iesniedzējs: Ilze Stabulniece, zir-
gu sēta „KLAJUMI”

18. Velopilsētiņa Indrā (Projekta iesniedzējs: Vija Sjadro, biedrība 
„Skola ar nākotni”) 

Šogad Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projek-
tu konkursā tiks īstenoti 14 projekti no 15 iesniegtajiem. 
Projektu vērtēšanas komisija pieņēma lēmumu atbalstīt 
maksimāli daudzas jauniešu iniciatīvas – 14 projektus, ļoti 
rūpīgi izvērtējot katra projekta budžetu, piesaistīto līdzfi-
nansējumu, iesaistīto jauniešu grupu lielumu un sabiedrī-
bas ieguvumu. 

Zīmīgi, ka Krāslavas novada jauniešu vidū ir populāras 
sporta aktivitātes, kuras sekmē veselīga dzīvesveida po-
pularizēšanu.
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TUVOJAS NOBEIGUMAM BĒRNU 
ROTAĻU LAUKUMA IERĪKOŠANA

Saskaņā ar projektu Krāslavas mazuļiem  Aronsona ielas mikrorajonā 
ir ierīkots mūsdienīgs rotaļu laukums ar drošu gumijas segumu. Tas tika 
sadalīts divās zonās - rotaļām un atpūtai. Rotaļu zonā, kas ir domāta gan 
mazākiem, gan lielākiem bērniem, tika izvietotas rotaļu iekārtas - dažā-
das šūpoles, vingrošanas komplekss, rotaļu komplekss, tīklu piramīda 
un mūzikas instruments „Cadenza”. 

Atpūtas zonā tika ierīkots zālājs, uzstādīti soli, smilšu kastes ar jum-
tiņu un soli ar nojumi vecākiem. 

Pa visu perimetru laukums norobežots ar caurspīdīgu nožogojumu, 
tika ierīkots apgaismojums, uzstādītas videonovērošanas kameras. 

Bērnu laukuma ierīkošanai pašvaldības budžetā ir paredzēti 58 tūk-
stoši eiro. Būvdarbus veic SIA „Borg”. 

Elvīra Škutāne, autores foto

KRĀSLAVAI JAUNA ROBEŽZĪME

Ja teātris sākas ar garderobi, tad jebkura pilsēta - ar tās robežzīmi. 
Ikreiz, atgriežoties savā dzimtajā pilsētā pēc ilgas vai īsas prombūtnes 
un redzot pilsētas zīmi „Krāslava”, mēs nodomājam: „Beidzot mājās!” 

Pilsētas zīme ir pirmais, ko redz viesi, iebraucot apdzīvotā vietā, un 
bieži vien tā arī veido pirmo iespaidu par šo teritoriju. 

Nesen veco un jau nederīgo dekoratīvo robežzīmi, kas bija redzama, 
iebraucot mūsu pilsētā no Daugavpils puses, nomainīja pret jaunu. Jau-
nā konstrukcija vizuāli gandrīz neatšķiras no iepriekšējās, bet, protams, 
izskatās daudz pievilcīgāk un mūsdienīgāk. 

Pēc novada domes pasūtījuma Krāslavas pilsētas zīmi izgatavoja 
Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi. Jaunās robežzīmes di-
zainu izstrādāja Krāslavas dizainere Jeļena Blusa. 

Kā pastāstīja PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības direk-
tors Aivars Andžāns, pasūtījums tika izpildīts divu nedēļu laikā. Savas 
prakses ietvaros studenti izstrādāja programmu, ar kuras palīdzību tika 
izveidots Krāslavas ģerbonis. Ja uz iepriekšējās pilsētas zīmes ģerbo-
ņa cilnis bija plakans, tad jaunizveidotajā variantā pilsētas simbols ir 
izliekts, tā izgatavošanas procesā tika izmantots robots-manipulators.

Visus darbus, kas bija saistīti ar vecās robežzīmes demontāžu un jau-
nās konstrukcijas uzstādīšanu, veica tehnikuma audzēkņi. 

Elvīra Škutāne, autores foto

JAUNS VIDES 
OBJEKTS 

KRĀSLAVĀ
 Adamovas pilskalna 

skatu laukumā ir uzstā-
dīts jauns vides objekts. 
Krāslavas krēsls tika iz-
gatavots biedrības „Kru-
oslovys amatnīku broliste” 
projekta ietvaros ar bied-
rības „Daugavas Savienī-
ba” un Krāslavas novada 
domes fi nansiālo atbalstu.

Elvīras Škutānes foto

3. maijā, neskatoties uz to, ka tā 
bija pirmssvētku diena, pašvaldī-
bas vadītājs Gunārs Upenieks iz-
mantoja iespēju un uzaicināja sa-
tiksmes ministru Uldi Auguli, kas 
ieradās uz Latvijas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltītajiem 
pasākumiem, apskatīt Krāslavas 
novada ceļus. Akcents tika likts 
uz ceļa Kombuļi - Auleja stāvokli. 

Pēc brauciena ministrs uzsvē-
ra: „Es neizmantoju šofera pa-
kalpojumus, bet pats braucu pie 
stūres, lai būtu iespējams izjust 
mūsu ceļu reālo stāvokli. Apska-
tot Krāslavas novada pašvaldības 
ceļus, varu izdarīt secinājumu, 
ka vismaz pēdējo piecu gadu lai-
kā iepriekšējā valdība nepievērsa 
uzmanību valsts ceļiem Krāslavas 
novadā. Pirmkārt, ir jāsakārto ceļi, 
kas ir nepieciešami iedzīvotāju 
vajadzībām. Šogad tiek plānots 
rekonstruēt ceļu uz Auleju un uz 
dzelzceļa staciju „Krāslava”. Ceļš 
uz Auleju  nebūs asfaltēts, bet būs 
tāds seguma veids, lai šajā ceļa 
posmā nebūtu jāievieš transporta 
masas ierobežojumi un lai pa šo 
ceļu varētu pārvietoties lauksaim-
niecības tehnika.

Ministrs paskaidroja, ka šogad 
viņam ir jāstrādā jau ar esošo bu-
džetu, tomēr daļēji līdzekļi tiks 

pārplānoti, lai būtu iespēja izdarīt 
kaut ko papildus tam, kas ir jau 
ieplānots. 

*      *      *
Šajā pašā dienā tika organizēta 

zemkopības minista Jāņa Dūklava 
tikšanās ar Krāslavas novada zem-
niekiem un lauku uzņēmējiem. 

Tikšanās laikā ministrs veltīja 
lielāku uzmanību to jautājumu ap-
spriešanai, kas ir saistīti ar piena 
nozari. Kā uzsvēra Jānis Dūklavs, 
pašlaik tieši šajā jomā ir vēroja-
mas nopietnas problēmas. 

„Diemžēl šodien es nevaru jūs 
iepriecināt ar pozitīvu informāci-
ju. Mums nav fi nansiālo iespēju, 
kas ļautu nodrošināt, lai piena 
pašizmaksa nepārsniegtu tā ie-
pirkuma cenu,” atzinās ministrs. 
„Taču varu garantēt, ka maksāju-

mi, kas ir paredzēti piena nozarei, 
tiks piešķirti atbilstoši visiem ie-
priekšējiem nosacījumiem.”

Jānis Dūklavs minēja arī statis-
tikas datus. Pašlaik Latvijas tirgū 
pienu iepērk 65 uzņēmumi. Vis-
lielākā iepirkuma cena ir 27 centi, 
vismazākā - 12 centi. 

Apspriežot jautājumus par ci-
tām lauksaimniecības nozarēm, 
Jānis Dūklavs apliecināja, ka mi-
nistrija meklē iespējas, kā palīdzēt 
zemkopjiem. Īpaša uzmanība tiks 
pievērsta saimniecībām, kas no-
nāca krīzes situācijā. Tagad mi-
nistrija izstrādā sistēmu, atbilstoši 
kurai nepieciešamības gadījumā 
zemnieku saimniecība varēs pār-
dot Latvijas Zemes fondam kādu 
daļu no savas zemes ar tās nomas 
tiesībām, kā arī ar tiesībām pēc 
kāda laika izpirkt savu zemi, ja 
situācija saimniecībā būs norma-
lizējusies. 

Tikšanās otrajā daļā zemnieki 
uzdeva ministram jautājumus, un 
ne visi no tiem bija saistīti ar Zem-
kopības ministrijas kompetenci. 
Taču ministrs apsolīja sniegt savu 
palīdzību vairāku problēmu risi-
nāšanā. 

Elvīra Škutāne ,
autores un Ināras Dzalbes 

foto

CEĻŠ KOMBUĻI - AULEJA 
TIKS REKONSTRUĒTS

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas medmāsa Česlava Aļhi-
moviča pastāstīja, ka 25. aprīlī 
tika veikta redzes pārbaude 30 
skolēniem no Varavīksnes vidus-
skolas un 10 bērniem no sākum-
skolas. Redzes pārbaudes ar pro-
fesionālu mobilo aparatūru veica 
sertifi cēts, praktizējošs oftalmo-
logs Aleksandrs Ceunovs, kurš 
skolēniem sniedza bezmaksas 
konsultācijas. Gadījumos, kad 
nepieciešama redzes korekcija, 
bērniem no maznodrošinātām un 
trūcīgām ģimenēm tika nodro-
šināta recepte-dāvanu karte 45 
eiro vērtībā, lai varētu iegādāties 
brilles vai kontaktlēcas, ar kuru 

palīdzību koriģēt redzi. Šādas 
receptes tika izrakstītas 18 sko-
lēniem, vēl diviem bērniem tika 
izsniegta recepte-dāvanu karte 90 
eiro vērtībā, jo viņiem bija nepie-
ciešamas sarežģītākas, līdz ar to 
dārgākas brilles.

Č. Aļhimoviča: „Mēs esam ļoti 
priecīgi, ka mūsu skolas bērniem 
tika dota šāda iespēja bez mak-
sas pārbaudīt redzi. Dakterim 
tik ļoti iepatikās strādāt ar mūsu 
skolas bērniem, ka plānoto divu 
stundu vietā viņš nostrādāja čet-
ras. Tomēr šajā laikā viņš spēja 
pārbaudīt tikai 40 bērnus, jo da-
ļai process ieilga – bija jāiepilina 
acīs pilieni un jāpārbauda redze 

vēlreiz. Sarūgtina, ka lielai daļai 
no pārbaudītajiem bērniem redze 
nav tā labākā, bet optimismu vieš 
fakts, ka praktiski visiem ir iespē-
jams veikt redzes korekciju un 
daļai veiksmīgas redzes korekci-
jas rezultātā brilles nākotnē var-
būt pat nevajadzēs vispār. Šiem 
40 skolēniem redzes pārbaude 
bija ļoti nepieciešama, jo viņu ģi-
menes nevarētu atļauties šos tēri-
ņus. Prasījām, lai dakteris atbrauc 
pie mums vēl, bet tas jau atkarīgs 
no tā, vai mācēsim atrast fi nansē-
jumu, kaut kā ieinteresēt fondu 
sniegt mums papildus atbalstu.”

Protams, ir ļoti svarīgi, lai visi 
skolēni, kuriem ārsts ir parakstī-
jis brilles, arī atcerētos par tām un 
lietotu redzes korekcijas līdzek-
ļus ikdienā. Savā skolā medmāsa 
cenšas izkontrolēt, vai skolēni ir 
gana apzinīgi un lieto brilles. Nāk 
pie bērna un tieši jautā: „Brilles 
tev parakstītas, kur tās ir?” Ir tādi 
skolēni, kurus jākontrolē biežāk, 
tomēr vairākums apzinās redze 
korekcijas līdzekļu nepieciešamī-
bu un par tiem neaizmirst.

Juris Roga

DAKTER, ES LABI REDZU!
Borisa un Ināras Teterevu fonds turpina 2013. gadā aiz-

sākto labdarības programmu „Dakter, es labi redzu!”, 
kuras ietvaros arī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un 
sākumskolas skolēniem tika piedāvāta sertificēta oftal-
mologa redzes pārbaude. Programmas mērķis ir gādāt par 
labu redzi, veicot profilaktiskas bezmaksas redzes pārbau-
des, un nodrošināt briļļu iegādi skolēniem no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm. Šajā labdarības programmā 
redzes pārbaudes veiktas jau vairāk nekā 10,5 tūkstošiem 
Latvijas skolēnu un vairāk nekā 2,2 tūkstošiem pārbaudī-
to bērnu izsniegtas receptes briļļu/lēcu iegādei.
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Turnīrs norisinājās trīs kār-
tās, kurās komandas debatē savā 
starpā. Ieva, Ņina un Aivars iz-
cīnīja trīs uzvaras pret Jelgavas 
Valsts ģimnāzijas, Vecpiebalgas 
vidusskolas un Cēsu Valsts ģim-
nāzijas komandām. Četras labā-
kās komandas cīnījās pusfi nālā, 
kur mūsu jauniešiem pretiniekos 
bija Iecavas vidusskolas koman-
da, kura tika uzvarēta. Finālā par 
1.vietu krāslavieši sacentās ar Rī-
gas 1. Valsts ģimnāzijas komandu. 
Ņinas, Ievas un Aivara argumenti  
šajā debatē izrādījās spēcīgāki, un 
tiesneši piešķīra uzvaru Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komandai. Pir-
mo reizi kāda no Latgales skolu 
komandām ir uzvarējusi nacionā-
lajā debašu turnīrā. 

Uzvarētāji pastāstīja, ka turnī-
ra dalībniekiem ir jāmāk aizstā-
vēt abas pozīcijas, jāpamato savs 
viedoklis ar argumentiem un tiem 
ir jābūt spēcīgiem gan par to, ka 
tautas vēlēta prezidenta institūci-
jas ieviešana Latvijā veicinās de-
mokrātiju, gan aizstāvot pretējo 
viedokli. Komandā precīzi sada-
lītas lomas un uzstāšanās kārtība. 
Turnīra gaitā komanda uzstājas 
ar vienotiem argumentiem, viens 
otru papildinot.

Viktorija Naļivaiko: „Mēs zi-
nājām tēmu un nopietni gatavo-
jāmies. Iepriekš dažādos avotos 
meklējām informāciju, ko par to 
vai citu jautājumu saka politologi, 
ko saka politiķi, meklējām faktus, 
statistiku, piemēram, šai konkrē-
tajai tēmai „izrakām” Latvijas de-
mokrātijas indeksu, kas atspogu-
ļots izdevumā „The Economist”. 
Turnīrā tiesneši vērtē, cik pārlie-
cinošs ir komandas sniegums, cik 
spēcīgi ir argumenti, liecības un 
oponēšanas struktūra. Argumenti 

jānostiprina ar liecībām. Viss ko-
pumā veido mākslu runāt.”

Šiem jauniešiem debašu piere-
dze iespaidīga. Trīs gadu laikā šis 
ir lielākais panākums, bet iepriekš 
ir izcīnīta gan otrā vieta nacionā-
lajā debašu turnīrā, gan trešā vieta 
starptautiskajā turnīrā, kas notika 
Rīgā krievu valodā (mūsu valstī 
debates parasti notiek latviešu vai 
angļu valodā un pārslēgties uz de-
batēm krievu valodā jauniešiem 
nebija viegli), gan izcīnītas trīs 
uzvaras un viena otrā vieta reģio-
nālajos turnīros. Kurš no viņiem 
ticēja uzvarai šai turnīrā?

Ņina: „Principā mums nebija 
dziļas pārliecības, ka mēs uzva-
rēsim, bet noteikti gribējās pacī-
nīties par labu rezultātu. Protams, 
bija klusa cerība par 1. vietu, jo 
agrākajos gados bijām guvuši ne 
vienu vien vērā ņemamu panāku-

mu. Debatēs man grūtākais bija 
pārslēgties no vienas pozīcijas uz 
otru, proti, pirmo kārtu bija jāsāk 
ar to, ka tautas vēlēta prezidenta 
institūcijas ieviešana Latvijā ne-
veicinās demokrātiju, tad trīs rei-
zes pēc kārtas bija jāaizstāv vie-
doklis, ka tautas vēlēta prezidenta 
institūcijas ieviešana Latvijā vei-
cinās demokrātiju, fi nālā vajadzē-
ja uzreiz pārslēgties uz to, ka tas 
neveicinās demokrātiju.”

Viktorija Naļivaiko piebilda, 
ka debašu mērķis ir mācīties labi 
uzstāties, prasmīgi runāt, argu-
mentēt un pārliecināt tiesnešus. 
Mērķis nav nonākt līdz vienam 
pareizam secinājumam. Debates 
būtībā māca analizēt un publiski 
aizstāvēt savu viedokli.

Juris Roga, 
autora foto

NACIONĀLAJĀ DEBAŠU TURNĪRĀ 
UZVAR KRĀSLAVIEŠI

16. aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā pulcējās vidusskolēni no 20 skolām, lai piedalītos 
Nacionālajā debašu turnīrā par mūsdienu sabiedrībā aktuālu tēmu - „Tautas vēlēta pre-
zidenta institūcijas ieviešana Latvijā veicinās demokrātiju”.

Pirmo vietu turnīrā izcīnīja Krāslavas Valsts ģimnāzijas debašu kluba „Sokrāts” 1. ko-
manda, kurā apvienojušies 12. klases skolēni Ieva Jokste, Ņina Pizāne un Aivars Dunskis. 
Debašu trenere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja Viktorija Naļivaiko uzskata, ka arī 
ģimnāzijas otrā komanda - Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš (abi ir 10. klases skolēni) un 
Edvards Beinarovičs (11. klase) startēja labi, trijās spēlēs izcīnot divas uzvaras. 

KLUBS „VARAVĪKSNE” VEIKSMĪGI 
PIEDALĀS 

„MAMMADABA” AKTIVITĀTĒS

Klubs „Varavīksne” 2015./2016. mācību gada ietvaros iesaistījās 
projekta „Mammadaba” pasākumos. Skolēni izzināja mežu neformālā 
atmosfērā, izmantojot daudzveidīgas metodes un aktivitātes. Kluba da-
lībnieki, 8.a klase, kas pirmo reizi iesaistījās šajā programmā, plānoja 
sasniegt pamatmērķi – iegūt „Mammadaba” Mācekļu titulu.

Lai kļūtu par „Mammadaba” Mācekļiem, bija jāveic dažādi uzdevu-
mi, un viens no interesantākajiem – koku stādīšana Meža dienu ietvaros.

Skolēni ieguva priekšstatu par Latvijas valsts mežu apsaimniekošanu: 
plānošanu, meža atjaunošanu un dabas nepārtrauktību, modernas meža 
tehnikas izmantošanu un par to, kā, prasmīgi veicot darbus valsts me-
žos, tiek papildināts valsts budžets.

Paldies visiem bērniem un viņu vecākiem, kā arī Dienvidlatgales virs-
mežniecības Krāslavas iecirkņa vadītājam Pāvelam Grišānam, jo šis ir 
bijis un būs mūsu lielais kopdarbs! 

 Galina Mikulāne, kluba vadītāja

 RĀZNA – MĀKOŅKALNS – 
LIELAIS LIEPUKALNS

28. aprīlis bija viena no ilgi gaidītajām, saulainajām šī pavasara die-
nām, tieši kā radīta kādam interesantam ceļojumam.

Krāslavas novada skolu 7.–9. klašu jaunie ģeogrāfi  tieši šajā dienā de-
vās mācību ekskursijā uz Rāznas nacionālā parka izglītības centru, kur 
mūsu ilggadējās lektores, Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistes Regī-
na Indriķe un Irēna Broliša bija mums sagatavojušas daudzpusīgu izglī-
tojošu programmu. Izglītības centra mācību stunda notika ar spēlēm un 
citām aizraujošām interaktīvām nodarbībām par Rāznas nacionālā parka 
augiem, putniem, zivīm, tauriņiem un viņu dzīves vidi.

Turpat Rāznas ezera piekrastē varējām vērot arī ligzdojošus cekuldū-
kurus, klausīties lielā dumpja saucienus, apskatīt ezera krasta erozijas 
procesus.

Ekskursijā uz Mākoņkalnu varējām ne vien apbrīnot skaistās ainavas, 
bet arī uzzināt šī pilskalna bagāto vēsturi gan par vācu ordeņa pili, gan 
par trim princesēm, kuras tika izprecinātas uz Viļaku, Ludzu un Rēzekni. 
Kāpjot lejā no Mākoņkalna, bija jānodzied trīs latviešu tautasdziesmas 
par dabas skaistumu.

Šajā braucienā, protams, nevarēja palaist garām iespēju uzkāpt Latga-
les augstākajā un Latvijas trešajā augstākajā virsotnē – Lielajā Liepukalnā 
(289 m). Ja pieskaita torņa augstumu, no kura vērojām brīnišķīgo Latga-
les ezeru un mežu panorāmu, atradāmies augstāk par pašu Gaiziņkalnu!

Sirsnīga pateicība jāizsaka Krāslavas novada domei par piešķirto trans-
portu un Dabas aizsardzības pārvaldei par ilggadēju sadarbību.

Romualda Veštere,
 Ģeogrāfi jas skolotāju MA vadītāja

Latvijas vērienīgāko sporta un prāta spēļu „ZZ Čempionāts” žūrija, veicot skrupulozu darbu un izvērtējot 
gandrīz 2000 komandu pieteikumus no 106 Latvijas novadiem, ir izvēlējusies radošākās, atjautīgākās un 
košākās komandas, kuras turpinās sacensties par Latvijas labāko klašu titulu un vērtīgajām balvām spēļu 
pusfi nālos.

Krāslavas novada vidusskolēnus šajā pasākumā pārstāvēs Varavīksnes vidusskolas 11.a klase, kas veik-
smīgi tikusi galā ar visiem I posma uzdevumiem. Pusfi nāls notiks 16. maijā Liepājā, stadionā „Daugava”, 
Piejūras parkā. Turēsim īkšķus par mūsu jauniešiem!

Informāciju sagatavoja Galina Mikulāne

APSVEICAM AR IEKĻŪŠANU
 „ZZ ČEMPIONĀTS 2016” PUSFINĀLĀ! 
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Gadsimtiem ilgi cilvēki tiecās 
pēc skolas, jo zināja, ka izglītība ir 
kā gaismeklis, kas nekļūdīgi vada 
cilvēku dažādās dzīves sfērās. Kā 
teicis kāds domātājs - „zināšanas 
ir trešā acs, kas ļauj saskatīt visas 
lietas īstā gaismā un parāda, kā 
rīkoties”. Šodienas bērni ir rītdie-
nas sabiedrība. Mūsdienās, kad 
sabiedrībā varam novērot strauju 
vērtību zudumu, tām līdzi zūd arī 
robežas, kas bērnu audzināšanā ir 
tik ļoti nepieciešamas, lai viņos 
attīstītos morālās vērtības. 

Diemžēl jāpiebilst, ka skola 
ir zaudējusi savu monopolu uz 
informācijas piegādi, tai jāiztur 
sīva konkurence ar televīziju, in-
ternetu, grāmatām un cita veida 
informācijas nesējiem. Skolai 
jāapzinās šī situācija un jāatrod 
sava īpašā, neaizstājamā vieta. 
Taču tajā pašā laikā skola vienīgā 
sniedz tiešu saskarsmi, izglītota 
cilvēka paraugu, savstarpējo attie-
cību mākslu, tā vienīgā var mācīt 
mācīties, atlasīt un izvērtēt infor-
māciju, domāt un trenēt prātu, 
attīstīt apziņu, veidot cilvēciskās 
īpašības, ieaudzināt tikumus un 
morāles vērtības – atšķirt Labo no 
Ļaunā. 

Krāslavas pamatskolā no 1. 
līdz 3. klasei ir tādi svarīgi mā-
cību priekšmeti kā ētika un kris-
tīgā mācība. Mācot bērniem gan 
Dieva, gan cilvēku sirdsapziņas 
iedibinātos mūžīgos likumus, mēs 
ieliekam bērnos vērtību pamatu, 
kas viņiem palīdzēs nepazust šajā 
sabiedrībā.

Saskaņā ar Svētā tēva Franciska 
gribu laika posms no 2015. gada 8. 
decembra līdz Jēzus Kristus Vis-
pasaules Karaļa  svinībām 2016. 
gada 20. novembrī visā Baznīcā, 
gan Romā, gan atsevišķās diecē-
zēs, ir pasludināts par Dieva žēl-
sirdības gadu ar moto „Žēlsirdīgi 
kā Tēvs” (sal. Lk.6,36). Pēc kris-
tīgās mācības skolotājas Janīnas 
Samsanovičas iniciatīvas Krāsla-
vas pamatskolas skolēniem tika 
piedāvāta iespēja piedalīties Rī-
gas Augstākā reliģijas zinātņu in-
stitūta Katehēzes metodiskā cen-
tra sadarbībā ar Latvijas kristīgo 
skolotāju asociāciju izsludinātajā 
konkursā „Dievs ir žēlsirdīgs” ka-
toļu un citu kristīgo draudžu jau-
najai paaudzei. Konkursa mērķis 
bija aicināt bērnus un jauniešus ie-
vērot un atspoguļot ikdienā sasto-

pamus žēlsirdības darbus, ko mēs 
un mūsu tuvākie veicam Dieva 
labsirdības iedvesmoti. Konkurss 
bija izsludināts divos vecumpos-
mos. Bērni no 7 līdz 12 gadiem, 
kopīgi pārrunājot un vienojoties, 
veidoja zīmējumu aplikāciju, kurā 
tiktu parādīts kāds žēlsirdības 
darbs. Bērnu un jauniešu no 12-16 
gadiem uzdevums bija iemūžināt 
žēlsirdības darbu fotogrāfi jā. 

Bijām patīkami pārsteigti par 
bērnu atsaucību, kas liecina tikai 
to, ka žēlsirdība kā vērtība dzīvo 
ikkatra sirdī, ir tikai jāapstājas un 
jāpalūkojas sev apkārt. Un nu daži 
vārdi par darbiem, kuros žēlsirdī-
ba kā vērtība tika īpaši atspogu-
ļota un guva atzinību arī no kom-
petentās žūrijas, kuras galvenais 
vērtētājs bija Rīgas arhidiacēzes 
arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs 
Stankevičs.

4.b klases skolnieces Agates 
Pauliņas materiālu salikums zī-
mējumā – aplikācijā tika atzīts 
kā interesantākais un rūpīgākais. 
4.c klases skolnieču Adrianas Šu-
minskas un Janas Volkas kopdarbs 
ar moto „Jāmīl un jāžēlo ne tikai 
cilvēki, bet arī dzīvnieki. Nedrīkst 
izturēties cietsirdīgi pret mūsu 
mazākajiem draugiem!” ir ievie-
tots „Katoļu Baznīcas Vēstnesī”. 
2. b klases skolniece Anna Guba 
interesantā tehnikā atainoja savus 
žēlsirdības darbus, sniedzot savu 
palīdzību tiem, kuriem tā ir patie-
šām nepieciešama.

9.c klases skolnieka Renāra 
Lisenoka fotogrāfi jas brīnišķīgi 
atainoja Krāslavas katoļu baznī-
cas organizācijas „Caritas” žēl-
sirdības darbus. Savukārt nu jau 
mūsu skolas absolventes Astrīdas 

Daņiļevičas fotogrāfi jas atspogu-
ļoja skolas bērnu kluba „Spicais” 
radošo darbnīcu veco ļaužu pan-
sionātā „Priedes” sirsnīgo un sirds 
mīlestības pilnu sadarbību, kā arī 
Krāslavas pamatskolas skolotāju 
Ziemassvētku labdarības darbnī-
cu, kuras laikā tapa Ziemassvētku 
vainagi vientuļajiem pilsētas pen-
sionāriem.

Minētie radošā konkursa da-
lībnieki piedalījās noslēguma 
pasākumā Skrīveros 23. aprīlī. 
Bērniem bija liels prieks un gan-
darījums ieraudzīt savus darbus 
līdzās citiem darbiem izstādē. Pēc 
konkursa dalībnieku un viņu sko-
lotāju sumināšanas sekoja dzies-
mas un spēles, kurās aktīvi iesais-
tījās arī mūsu skolas dalībnieki.

Bērnu darbu izstāde būs vēroja-
ma arī Vissvētākās jaunavas Ma-
rijas debesīs uzņemšanas svētku 
priekšvakarā 14. augustā Aglonā.

Cilvēks dzīvo saskaņā ar savu 
dzīves fi lozofi ju un pasaules uz-
skatu, ko viņš ieguvis savā izglī-
tības ceļā. Mūsu tehnoloģiskajā 
laikmetā ir pilnīgi lieki celt priek-
šā bērniem faktu gūzmu un to at-
prasīt. Mums ir jāiemāca bērniem 
tas, ko viņi patiesībā no mums 
gaida – dzīves prasmes un cilvē-
ciskās vērtības. 

Paldies skolotājai Janīnai Sam-
sanovičai par iedrošinājumu, sko-
lotājai Dacei Samsonovičai par 
radošajām idejām, dalībniekiem 
par aktivitāti un viņu vecākiem 
par sadarbību, atsaucību un kopī-
gu darbošanos!

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas 

psiholoģe 

ŽĒLSIRDĪBAS GADA AKTIVITĀTES 
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

KĀDA NOZĪME IR MŪSU VĀRDIEM?
2016. gada 19. aprīlī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā 

norisinājās pedagoģiskā konference „Vecāku vārds ģime-
nē”. Tajā piedalījās vecāki, skolotāji un garīdznieki.

Skolas direktore Ludmila Senčenkova, uzrunājot klātesošos, uzsvēra, 
ka vecāku vārdam ģimenē piemīt gan radošs, gan postošs spēks. Bērnus 
audzina tas, ko viņi redz savā apkārtnē. Ja bērnu bieži kritizē - viņš 
mācās nosodīt. Ja bieži liela - viņš mācās izvērtēt. Ja vecāki ar bērnu ir 
godīgi - viņš mācās būt taisnīgs. L.Senčenkova atgādināja vecākiem par 
7 frāzēm, kuras bērnam ir jādzird katru dienu: es tevi mīlu; es ar tevi 
lepojos; atvaino mani; piedodu tev; es tevi klausos; tā ir tava atbildība 
citu cilvēku priekšā; tu varēsi to izdarīt.

Taču ļoti svarīgi ir atcerēties, ka, audzinot sevi, jūs audzināt savu bēr-
nu. Saskarsmē ar viņu vienmēr jāievēro labas komunikācijas manieres 
- piedāvājiet viņam visu to labāko, kas piemīt jums pašiem.

Konstantīns Kozačuks, vecāku kluba „Varavīksne” iniciators un iz-
veidotājs, un Ija Karole, skolas psiholoģe, apkopoja vecāku un skolēnu 
anketu „Vecāku vārds ģimenē” rezultātus.

Georgijs Popovs, Daugavpils Borisa-Gļeba katedrāles atslēgu gla-
bātājs, Daugavpils apriņķa prāvests virspriesteris, atzīmēja, ka pasaule 
ir radīta Visuvarenā Kunga vārda spēkā. Dievs ir Mīlestība, Vārds un 
Gars. Cilvēka vārds var gan radīt, gan iznīcināt. Mūsu liktenis ir atka-
rīgs no tā, ko mēs runājam un darām, par ko domājam.

Rodions Doļa, Krāslavas Sv. Ludviga katoļu draudzes vikārs, uzdeva 
klātesošajiem visaktuālākos jautājumus: „Kur ir mūsu bērni?”, „Kur mīt 
viņu gars?”, „Kur ir viņu dvēseles?”. 

Konferences dalībnieki strādāja radošajās darbnīcās un meklēja dažā-
dus problēmu risinājuma variantus, kuri varētu palīdzēt vecākiem sarež-
ģītākajās situācijās, kas ir saistītas ar bērnu audzināšanu ģimenē.

Dārgie lasītāji, atcerieties: mums blakus ir mūsu bērni. Viņu acis vien-
mēr vēro, viņu ausis vienmēr ieklausās, bet viņu saprāts rūpīgi apstrā-
dā informāciju, ko tas saņem. Ja viņi redz, ka esam pacietīgi, uzturam 
mīlestības atmosfēru mājās, viņi arī centīsies uzvesties tāpat visu savu 
turpmāko dzīvi. Gudrie vecāki saprot, ka ikviena diena - tas ir ieguldī-
jums bērna nākotnē.  Tāpēc mums pašiem ir jācenšas būt par paraugu, 
kuram viņi sekotu gan darbos, gan VĀRDOS.

Jekaterina Aleksejeva, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja

19. aprīlī Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā tika rī-
kots strapnovadu pedago-
gu metodiskais seminārs 
„Mācību stundas sākums 
un skolēnu mācīšanās mo-
tivācija”. Semināra mērķis 
bija, tiekoties ar kolēģiem 
no citām skolām un no-
vadiem, dalīties pieredzē, 
gūt idejas savam turpmā-
kajam darbam un rast ri-
sinājumu problēmjautāju-
miem. 

Seminārā piedalījās pedagogi 
no Aglonas vidusskolas, Ilūkstes 
vidusskolas, Izvaltas pamatsko-
las, kā arī Krāslavas pilsētas 
skolu pārstāvji, kopumā 25 sko-
lotāji.

Ar muzikālu sveicienu se-
mināru atklāja KVĢ vokālais 

ansamblis „Krāslaviņa”, kam 
sekoja ģimnāzijas direktora J. 
Tukāna uzruna. Visus klāteso-
šos ieradās sveikt arī Krāslavas 
novada domes Izglītības un kul-
tūras nodaļas vadītājas vietniece 
S. Petroviča, novēlot gūt jaunas 
atziņas un noderīgus padomus 
savai profesionālajai izaugsmei.

Semināra pirmajā daļā skolo-
tājiem tika piedāvāts apmeklēt 
atklātās stundas, kuras vadīja 
ģimnāzijas skolotāji: L. An-
džāne (matemātika 7. klasē), 
H.Misjuns (ķīmija 10. klasē), L. 
Malahovska (bioloģija 8. klasē), 
D. Skudra (krievu valoda 10. 
klasē). Kā atzina semināra da-
lībnieki, īpaši noderīgi bija tas, 
ka šoreiz tikās un kopā darbojās 
dažādu mācību priekšmetu sko-
lotāji. Tas katru spēja iedvesmot 

un dot kolēģiem savu „ideju ba-
gāžu”. 

Turpinājumā skolotāji noklau-
sījās lekciju „Integrētā pieeja 
valodas, literatūras un socio-
kultūras prasmju apguvē”, ko 
lasīja Daugavpils Universitātes 
lektore, Dr. philol., prof. Maija 
Burima. Savukārt semināra tre-
šajā daļā notika skolotāju darbs 
grupās un pieredzes apmaiņa par 
šādām tēmām: „IT izmantošana 
valodas apguvē” (vad. Ļ. Maka-
reviča), „Skolēns – konsultants 
mācību stundā” (vad. A. Juške-
viča), „Stundas sākums skolēna 

izziņas procesa motivēšanai” 
(vad. I. Stikute), „Domāšanas 
vingrinājumi darbā ar tekstu” 
(vad. V. Nalivaiko). Lūk, dažas 
no skolotāju atsauksmēm: „Vi-
sos semināra etapos bija gūsta-
mas jaunas idejas un iedvesma 
pilnveidot savu darbu. Vērtīgas 
atziņas guvu gan atklātajā stun-
dā, gan lekcijā, gan grupu darbā. 
Jūsu skolā strādā harizmātiski 
un talantīgi skolotāji. Paldies, ka 
dalāties!” „Man ļoti patika, ka 
pasākumā nebija lielu masu, līdz 
ar to gaisotne bija mājīga un ļoti 
labvēlīga. Nenoliedzams semi-

nāra pluss bija atklātās stundas, 
jo tagad reti kura skola tās rāda. 
Milzīgs paldies organizatoriem! 
Rīkojiet tādus seminārus, aici-
niet, mēs (Aglona) atbrauksim!”

Savā vārdā saku lielu paldies 
visai KVĢ skolotāju radošajai 
komandai par palīdzību semi-
nāra organizēšanā. Uz tikšanos 
nākamgad!  

 Ingrīda Grišāne,
KVĢ metodiskā

 darba vadītāja
 

 STARPNOVADU PEDAGOGU 
SEMINĀRS 

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
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ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI MĀCĀS 
PROFESIONĀLI VEIDOT ĪSFILMAS 

2016. gada 13. aprīlī Krāslavas Valsts ģimnāzijas sko-
lēniem bija unikāla iespēja uzņemt pašu sacerētas īs-
filmas profesionālā aprīkojumā. Pie mums ciemos bija 
ieradušies „2ANNAS PROJEKTORS” organizētāji, kas 
veikuši tūri visā Latvijā, bijuši tikai 7 no visām mūsu 
valsts skolām, tajā skaitā arī te, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā.

Apmākušais trešdienas rīts ģimnāzijā sākās ar vairāku „2ANNAS 
PROJEKTORS”  īsfi lmu skatīšanos aktu zālē. Filmiņas bija ļoti in-
teresantas, tās veidoja Baltijas valstu režisori. Īsfi lmās attēlotais lika 
mums visiem aizdomāties par mūsdienu jauniešu problēmām, vērtī-
bām un just līdzi galvenajiem varoņiem. Pēc pusotras stundas lielākā 
daļa skolēnu devās mācīties, bet tie, kuri bija pieteikušies uzņemt sa-
vus stāstus, devās uz trešo stāvu.

Nu visi bija sanākuši kopā. Ģimnāzisti tika sadalīti 4 grupās. Šīm 
grupām īsā laika periodā bija jāizdomā un jāprezentē savas idejas par 
īsfi lmas saturu un uzfi lmēšanu. Divas no četrām pēc godīga balsojuma 
tika atzītas par labākajām, kuras tad arī gatavojāmies uzņemt. Filmē-
šanas darbos piedalījās visi tūrei pieteikušies dalībnieki. Katram bija 
savs pienākums un amats – viens bija režisors, cits operators, vēl cits 
scenārists utt. 

Tagad bija jāizpilda atbildīgākais un sarežģītākais darbs. Īsi pēc 
divpadsmitiem divas jauniešu grupas ar „2ANNAS PROJEKTORS” 
vadītājiem devās uzņemt savas divas-trīs minūšu garās īsfi lmas. Viena 
grupa kā savu fi lmēšanas laukumu izvēlējās skolas telpas, galvenokārt 
sporta zāli, kurā fi lmēja sižetu par atstumtu skolēnu, kurš beidzot sa-
ņēmās un vēlējās atriebties saviem pāridarītājiem. Savukārt otra grupa 
fi lmēja ģimnāzijas kopmītnēs. Īsfi lmas galvenā doma bija par draudzī-
bu, sirdsapziņas pārmetumiem un godīgumu jauniešu starpā.

Filmu uzņemšana ilga apmēram 5 stundas. Šis laiks bija pavadīts 
jautrā, pozitīvā, bet tomēr nedaudz saspringtā gaisotnē, jo īsā laika 
posmā bija jāpaspēj uzfi lmēt labi pārdomātu stāstu, kas ieinteresētu 
skatītāju, un tas nemaz nebija viegli nevienam no mums. Tomēr darbs 
tika padarīts godam, visi pēc paveiktā jutās noguruši, bet gandarīti un 
ar smaidu sejā atvadījās no tūres organizētājiem. Tā kā nevienam no 
ģimnāzijas skolēniem nav bijusi liela pieredze fi lmu montēšanā, šo 
atbildīgo darbu uzņēmās veikt paši „2ANNAS PROJEKTORS” dar-
binieki. Meistarklašu laikā visu septiņu Latvijas skolu radītās īsfi lmas 
tiks vērtētas un labāko īsfi lmu autori būs aicināti uz raidījumu „Rīga 
TV24” studijā.

Paldies viņiem par iespēju vienas dienas laikā mums iejusties fi l-
mēšanas laukuma dzīvē, kā arī milzīgs paldies mūsu ģimnāzijas ad-
ministrācijai, kas vienmēr mūs atbalsta, un pieteica mūsu skolu šim 
projektam. 

Maija sākumā saņēmām vēstuli no projekta komandas. Citēšu, ko 
viņi raksta: „Liels paldies par dalību projektā „2ANNAS PROJEK-
TORS 2016”! Visai komandai ir liels prieks par dalībnieku interesi un 
radītajām idejām meistarklašu laikā.  Sirsnīgs paldies par uzņemšanu 
Jūsu skolā, jūs esat tik patīkami atšķirīga un interesanta, un kopumā 
ļoti viesmīlīga un galvenais – atvērta visam jaunajam!” 

Laura Dzalbe, 
10. klase, Krāslavas Valsts ģimnāzija

Krāslavas pamatskolas 
5.a klases skolēni iesaistījās 
akciju sabiedrības „Latvijas 
Valsts meži” ieplānotajos 
Meža dienu pasākumos, 
kas turpinās vēl visu mai-
ju un norit ar saukli „Aug 
mežs, augam arī mēs”. 
Kopā ar a/s „Latvijas Valsts 
meži” un Valsts meža die-
nesta pārstāvjiem, skolēni 
piedalījās Daugavas krasta 
attīrīšanas talkā, kas norisa 
pie skatu torņa Priedainē, 
kur sākas pirmais Dauga-
vas loks.

Pirms darba sākuma bērni tika 
instruēti par drošības jautāju-
miem, izsniegti atkritumu maisi 
un darba cimdi tiem, kuriem tie 
bija nepieciešami, kā arī skolēnu 
apģērbu apstrādāja ar ērces at-
baidošu līdzekļi. Skolēni strādāja 
nogāzē pie upes krasta, viņu uz-
devums bija savākt neapzinīgu 
atpūtnieku izmestās pudeles, pār-
tikas iepakojumu un dažādus citus 
atkritumus. Darba uzdevums tika 
dots atbilstoši vecumam, un sko-
lēni strādāja tik ilgi, cik pašiem 
bija vēlme un interese to darīt. Pa 

nogāzi strādājot, bērnus aicināja 
būt uzmanīgiem. Ja atrod ko sma-
gu, nevajag stiept pašiem, vajag 
aicināt palīgā pieaugušos. Maisi 
pildījās ātri, un pat pieaugušie bija 
pārsteigti ar to atkritumu daudzu-
mu, kuru skolēni savāca upes no-
gāzē. Tur atradās ne tikai ierastais 
sortiments - pudeles, tetrapakas 
un papīri, bet pat vieglā automo-
biļa riepas. Atliek vien pabrīnīties 
par to līdzcilvēku attieksmi pret 
dabu, kuri šos atkritumus šeit at-
stājuši…

Valsts meža dienesta Dienvid-
latgales virsmežniecības Krāsla-
vas nodaļas vecākais mežzinis 
Roberts Kuzņerevičs pastāstīja: 
„Bērnu iesaistīšana talkā ir pirmā 
ābece, lai viņi saprastu, ka piesār-
ņot mežu ir slikti. Paldies par viņu 
darbu!”

5.a klases audzinātāja Silva 
Skrida pastāstīja, ka viņas klasē ir 
21 skolēns, un gandrīz visi šodien 
piedalās talkā, izņemot saslimu-
šos. 

Pāvels Grišāns, valsts uzņē-
muma „Latvijas Valsts meži” 
Krāslavas meža iecirkņa vadītājs: 
„Krāslavas pamatskola piedalījās 

atkritumu savākšanas talkā, par 
to viņiem liels paldies. „Latvijas 
Valsts meži” nav atkritumu ražo-
tāji, bet mums visā Latvijā pieder 
lielas teritorijas, kurp atkritumus 
diemžēl atved iedzīvotāji. Mēs 
esam spiesti šos atkritumus savākt 
gan talkas laikā, gan maksājot at-
tiecīgā pakalpojuma sniedzējam. 
Tas ir arī mūsu pienākums – orga-
nizēt atkritumu savākšanu.

Savukārt bērniem līdzdalība 
šajā talkā ir aktuāla no audzinošā 
aspekta - viņi noteikti sapratīs, ka 
nav labi piesārņot mežu. Valsts 
uzņēmuma mežos ir ierīkotas vai-
rākas atpūtas vietas, katru no tām 
kāds noteikti pieskata, un šodien 
talkas rezultāts liecina, ka pat grūti 
iedomāties, ko mēs te ieraudzītu, 
ja atpūtas vietu vispār nepieskatī-
tu. Aicinu visus - saudzēsim mūsu 
dabu, jo kurš tad cits, ja ne mēs 
paši, rūpēsies par sakoptu vidi, lai 
arī citiem pēc mums ir prieks un 
bauda atrasties dabā.”

Juris Roga,
autora foto 

 AUG MEŽS, AUGAM ARĪ MĒS

14. aprīlī Krāslavas pil-
sētas skolu interešu izglītī-
bas sporta pulciņu vadītāji 
organizēja draudzības tur-
nīru volejbolā 6.-7. klašu 
skolēniem Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas sporta zālē. Šis 
turnīrs tiek organizēts jau 
otro gadu, un šogad tika 
pieaicinātas kaimiņu no-
vada komandas.  Turnīra 
spēlēs piedalījās septiņas 
komandas – četras meiteņu 
un trīs zēnu komandas no Varavīksnes vidusskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Ezernieku un Dagdas 
vidusskolas. Turnīra mērķis ir popularizēt volejbolu, 
veselīgo dzīvesveidu, veidot sadarbību starp pilsētas 
un novadu skolām. Šīs vecuma grupas skolēni pirmo 
reizi satikās uz volejbola laukuma un ar interesi vē-
roja, kā spēlē viņu vienaudži no citām skolām, iepa-
zinās ar spēles veidoto taktiku, spēles elementu teh-
nikas iemaņām un prasmēm, skolēni atbalstīja katru 
komandu, pārdzīvoja par neveiksmēm un priecājās 
par katru uzvarēto punktu.

Draudzības turnīra nobeigumā visi dalībnieki no-
fotografējās kopā, kā arī tika apbalvoti ar medaļām. 

Meiteņu konkurencē pirmo vietu ieguva Dagdas 
vidusskolas komanda, otro -Varavīksnes vidussko-
las, trešo - KVĢ, ceturto - Ezernieku vidusskolas 
komanda. Zēnu konkurencē KVĢ komanda izcīnīja 
uzvaru, otrajā vietā ierindojās Varavīksnes vidussko-
las komanda un Ezernieku vidusskola ieguva trešo 
godalgoto vietu. 

Paldies par tik jauku sporta pasākumu interešu 
izglītības sporta skolotājiem I. Lukšam, I. Berna-
tei, D. Duškinam, J. Vaišļam, H. Kavinskim, kā arī 
KVĢ administrācijai par viesmīlīgu uzņemšanu 
savā skolā.

Natālija Raudive, 
Krāslavas novada sporta skolotāju MK vadītāja

DRAUDZĪBAS TURNĪRS VOLEJBOLĀ
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IZSTĀDE „VISI VIENĀ TRAUCIŅĀ”
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā 26. aprīlī noti-

ka izstādes „Visi vienā trauciņā” atklāšana, kas ir veltīta 
Daugavpils Universitātes 95. gadadienai.

Radošo darbu autori ir Daugavpils Universitātes Mūzikas un māks-
lu fakultātes Mākslas zinātņu institūta profesionālās bakalaura studiju 
programmas „Māksla” studējošie: Jevgeņija Muštavinska, Inese Dem-
bovska, Marija Kalnače, Inga Ruskule, Ilze Fetjko, Anna Lāce un Dmit-
rijs Ivanovs. 

Aplūkojot izstādes ekspozīciju, noteikti var ievērot, ka nav divu līdzī-
gu darbu. Viens autors vairāk ietekmējas no dabas motīviem, otram ir 
tuvs ziedu dabīgais skaistums, citam kā svarīgākais izpausmes veids ir 
krāsa, neatkarīgi no tā, ko gleznā attēlojis. 

Topošo mākslinieku darbi atšķiras ar savu pasaules redzējumu, uz-
skatiem un viedokli par dažādām tēmām. „Mums visiem ir kas kopīgs. 
Ja neskaita mīlestību pret mākslu, tad Daugavpils Universitāte ir tā, kas 
mūs vieno. Universitāte ir tas „trauciņš”, kas mūs kopā savedis, salie-
dējis un vienojis kopīgā sadarbībā. Studiju gadu laikā iegūtās zināšanas, 
satiktie pasniedzēji vienmēr tiks uzskatīti kā viens no pirmajiem, svarī-
gākajiem atspēriena punktiem mūsu katra radošajā darbībā un attīstībā. 
Šī nav mūsu pirmā kopīgā izstāde, iepriekš esam vienojušies kopīgās 
izstādēs turpat Daugavpilī. Ceram, ka mūsu radošie darbi spēs jūs visus 
uzrunāt, rosināt paraudzīties uz pasauli no nedaudz citādāka skatupun-
kta un vēlēties ielaist mākslu arī savā dzīvē. Esat laipni aicināti aplūkot 
darbus un sajust to, ko jutām mēs, kad radījām katru no šīm gleznām. 
Lai gleznas runā mūsu vietā!”, tā izstādes atklāšanā teica viena no darbu 
autoriem - Ilze Fetjko.

Radošo atmosfēru šajā pasākumā nodrošināja Krāslavas Mūzikas 
skolas ģitāristu klases audzēkne Laura Dzalbe.  Izstādes ekspozīcija ir 
apskatāma līdz 23. maijam. Paldies Krāslavas novada centrālai bibliotē-
kai par piedāvāto iespēju eksponēt mūsu studentu radošos darbus!

Janīna Osnovina, 
Daugavpils Universitātes MZI  docente  

 4. maijā, Latvijas Neatkarības atjaunoša-
nas dienā, Krāslavas Sporta skola jau tra-
dicionāli organizēja 5 kilometru skrējienu 
apkārt Krāslavai. Ar katru gadu skrējiena 
dalībnieku skaits pieaug. Šogad pasākumā 
iesaistījās rekordliels skrējēju skaits - 302 
dalībnieki pārbaudīja savus spēkus un sa-
sniedza finišu. 

Īpašu svētku noskaņu nodrošināja arī vasarīgi silti 
un saulaini laika apstākļi. Nozīmīgumu un svinīgu-
mu šim sporta pasākumam piešķīra Latvijas pre-
zidenta klātbūtne. Izšaujot no pistoles, Raimonds 
Vējonis deva startu, bet pēc tam piedalījās labāko 
skrējēju apbalvošanas ceremonijā. 

Uzvarētāji tika apbalvoti ar kausiem, medaļām, 
diplomiem, kā arī Valsts prezidenta rokas spiedienu, 
smaidu un labiem vārdiem. 

Labākos rezultātus šogad uzrādīja Aigars Salinieks 
no Preiļiem - 16:57,9 min. un krāslaviete Jolanta 
Konstantinoviča (Krāslavas Varavīksnes vidusskola) 
- 20:30,7 min.

Skrējiena rezultāti 
Zēni - 2005.g.dz. un jaunāki
1.Artemijs Kozačuks (22:21,1) Varavīksnes vidus-

skola
2.Igors Kirilovs (22:50,6) Daugavpils novads
3.Milans Tihonovičs (22:55,1) Daugavpils novads
Zēni - 2003.-2004. g.dz.   
1.Sandis Dimpers (22:09,7) Dagda
2.Ruslans Avsjukevičs (22:16,3) Varavīksnes vi-

dusskola
3.Kirils Jackevičs (22:41,3) Daugavpils novads
Zēni - 2001.-2002.g.dz.   
1.Ernests Matjušonoks (18:48,8) Krāslavas pamat-

skola
2.Kirils Kižlo (19:50,0) Varavīksnes vidusskola
3.Pāvels Baranovskis (19:57,5) Varavīksnes vi-

dusskola
Jaunieši - 1999.-2000.g.dz.
1.Vilmārs Settarovs (17:41,5) Daugavpils
2.Sandis Jakovelis (19:21,5) Daugavpils
3.Ēriks Silovs (19:41,1) KVĢ
Vīrieši - 1987.-1998. g.dz.  
1.Haralds Kavinskis (16:59,1) Krāslava

2.Ronalds Krams (17:52,6) Daugavpils
3.Dāvids Kovaļevskis (18:00,3) Krāslava
Vīrieši - 1986.-1977. g.dz.  
1.Jānis Kolužs (19:23,8) Daugavpils
2.Artūrs Višnevskis (19:32,7) Daugavpils
3.Aivis Balulis (20:12,8) Daugavpils
Vīrieši - 1976. g.dz. un vecāki  
1.Aigars Salenieks (16:57,9) Preiļi
2.Uldis Pastars (18:38,3) Daugavpils
3.Andris Dudels (19:23,6) Jaunsardze
Meitenes - 2005. g.dz. un jaunākas 
1.Adriāna Šuminska (25:25,0) Krāslavas pamat-

skola
2.Anastasija Gorkina (25:47,5) Daugavpils novads
3.Kristīna Lune (26:47,3) Indras pagasts
Meitenes - 2003.-2004. g.dz.   
1.Līga Volka (24:58,9) Krāslavas pamatskola
2.Sanita Jakovele (25:29,3) Krāslavas pamatskola
3.Ilona Ivanova (27:16,4) Indras pagasts
Meitenes - 2001.-2002. g.dz.   
1.Dina Silova (21:46,1) Krāslavas pamatskola
2.Aļona Čubreviča (22:15,6) Aleksandrova
3.Jana Poļaka (22:52,9) Dagda
Jaunietes - 1999.- 2000. g.dz.   
1.Sņežana Jegorčenko (21:51,2) KVĢ
2.Ruta Maksimova (23:23,9) Daugavpils
3.Sabīne Rubcova (23:39,0) Varavīksnes vidus-

skola
Sievietes - 1987.-1998. g.dz.   
1.Jolanta Konstantinoviča (20:30,7) Varavīksnes 

vidusskola
2.Natālija Kovaļova (20:54,3) Krāslava
3.Kristīna Semjonova (21:03,9) Varavīksnes vi-

dusskola
Sievietes - 1986.-1977. g.dz.   
1.Tatjana Tarasova (23:28,3) Rēzekne
2.Tatjana Kožačuka (24:04,5) Krāslava
3.Guna Malinovska (26:39,4) Dagda
Sievietes - 1976. g.dz. un vecākas 
1.Tatjana Krama (25:26,6) Daugavpils
2.Valentīna Silova (28:19,9) Krāslava
3.Natālija Raudive (28:49,1) Krāslavas pamat-

skola
Elvīras Škutānes foto

MASU SKRĒJIENA DALĪBNIEKU
 SKAITS ARVIEN PIEAUG

 MŪSU VIKTORS - ABSOLŪTAIS ČEMPIONS!
Šā gada 30. aprīlī Gulbenē notika Latvijas čempionāts spēka trīscīņā ar 

ekipējumu. Pavisam uz šīm sacensībām bija pieteikušies 83 atlēti. Čem-
pionāta piedalījās arī mūsu novada pārstāvis Viktors Lebedevs vecuma 
grupā no 60 gadiem un vecāki (svara kategorija līdz 83 kilogramiem). 
Viņa rezultāti: pietupieni ar svara stieni - 130 kg, svara stieņa spiešana 
guļus - 105 kg, svara stieņa vilkme no zemes – 155 kg. Spēka trīscīņas 
summa - 390 kg. Šis rezultāts deva iespēju izcīnīt 1. vietu sacensībās 
un čempiona titulu. Trīscīņas summā Viktors atkārtoja Latvijas rekordu, 
kuru 2012. gadā uzstādīja Anatolijs Stepančenko vecuma grupā sportis-
tiem no 70 gadiem un vecākiem. Tuvākais sāncensis Jānis Vanags no 
Gulbenes, kurš, starp citu, 9 gadus jaunāks par mūsu novadnieku, atpali-
ka no Viktora par 85 kilogramiem. Absolūtajā vērtējumā starp veterāniem 
grupā no 50 gadiem un vecāka gadagājuma sportistiem svara kategorijā 
līdz 83 kilogramiem Viktors kļuva par absolūto čempionu un izcīnīja Lat-
vijas čempionāta kausu spēka trīscīņā ar ekipējumu.

Elvīras Škutānes foto

 Biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā 
Jeļenu Andrijevsku, Filomenu Fuks, Zoju Smirnovu!

Tūkstoš dzidru saules staru lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību vēlam Jums no visas sirds! 

  Ir vajadzīgs mūrnieks (divas 
krāsnis). Т.29540916.

 Pērk lietotu gāzes plīti, nedārgi. 
Т.29774961.

 Pārdod jaunas un lietotas mēbe-
les, mēbeļu ražošanas atliekas, te-
rašu dēļus, lietotas caurules, elek-
trodzinējus, metāla plāksnes 5 mm, 
svarus - līdz 1 tonnai. Т.29517757.

 Pārdod māju Austriņa ielā 5, ir 
zeme – 1415m2, blakus Daugava. 
Т.28380369.

 Pārdod māju Krāslavā, Robežu 
ielā 1. Т.29395162.

 Pārdod vai maina 1-istabas dzī-
vokli 4. stāvā Aronsona ielā pret 
līdzvērtīgu dzīvokli 1. stāvā Baz-
nīcas ielas vai Raiņa ielas rajonā. 
Т.26876897.

 Pārdod elektroērģeles, muzi-
kālo centru, korpusa mēbeles un 
mīkstās mēbeles, sadzīves tehniku. 
Viss no Vācijas. Т.22053960.

 Pārdod trušus, 1 - 3 mēneši, ir 
dažādās krāsās (tēvs - franču aun-
trusis), teicama dāvana. Cena - 7 
eiro. Т. 29520635.

 Pērk zemi (viensētu) ūdenstil-
pes krastā Krāslavas rajonā. Sa-
maksa uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, svečtu-
rus, koka ikonas, svētbildes, pulk-
steņus, glāzes turētājus, zobenus, 
ordeņus, cara laika alus pudeles ar 
uzrakstiem, monētas, vācu armijas 
ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzir-
nakmeņus, PSRS karogus, porce-
lāna fi gūriņas. Т.22433510. antik-
war2000@inbox.lv.

 Pārdod lina spaļus un lina rau-
šus. Т.29111637.

 Pārdod divas garāžas Pļavu ielā, 
4.-13., 6.-19. sekcija. Abās ir pag-
rabi, skārda jumts. Т.29211434.

 Atdodam labās rokās kucēnu. T. 
27557714.

 SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk jaunlopus 
un liellopus. Samaksa pēc vienošanās.  Tālr. 26185703, 25435533


