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PROJEKTI IZGLĪTĪBA

Krāslavas novada pašvaldī-
bas īsteno ESF projektu Nr. 
9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības 
veicināšanas un slimību profi-
laksei Krāslavas novadā”, un tā 
ietvaros tika organizēta vingro-
šana ar fizioterapeiti Skuķos.

Saziņā ar Robežnieku novada 
iedzīvotājiem nereti dzirdam, ka 
gandrīz katram otrajam ir prob-
lēmas ar kustību traucējumiem, 
bieži sāp kājas vai rokas, dau-
dziem lauzti kauli. Krāslavas 
novada sociālās aprūpes centra 
„Skuķi” vadītāja stāsta, ka cen-
tra iemītnieki piekopj pasīvu 

dzīvesveidu, daudzi atrodas ra-
tiņkrēslos. Tā radās ideja orga-
nizēt tikšanos ar fizioterapeitu.

Pasākuma „Vingrošana ar fi-
zioterapeiti” mērķis - nodroši-

nāt Robežnieku pagasta iedzī-
votājiem bezmaksas brīvā laika 
pavadīšanas iespējas pasākuma 
laikā ar fizioterapeitu, sekmējot 
viņu fiziskās aktivitātes, māco-
ties un sniedzot atbalstu, pārva-
rot koronavīrusa slimības jeb 
Covid-19 radītās sekas. Pasāku-
ma laikā fizioterapeite paplaši-
nāja un sistematizēja pasākuma 
dalībniekiem zināšanas par ve-
selīga dzīvesveida nozīmi cilvē-
ka dzīvē, veicināja interesi par 
fiziskajām aktivitātēm, attīstīja 
sajūtas. Iepazīstināja ar vingro-
jumu kompleksu, organizēja 
praktisku nodarbību, pielietojot 

iegūtās prasmes un zināšanas.
Pasākumā piedalījās Robež-

nieku pagasta iedzīvotāji un 
Skuķu aprūpes centra klienti. 
Nodarbību vadītāja – fiziote-

rapeite Anastasija Lobanovska 
no Daugavpils - izmantojot da-
žādas metodes, iepazīstināja ar 
dažādu vingrojumu pamatiem, 
dažāda vecuma cilvēkiem, ar 
dažādām veselības problēmām. 
Pēc teorētiskās nodarbības pro-
jekta dalībnieki vingros praktis-
ki. Nepieciešamības gadījumā 
tiks sniegta individuāla kon-
sultācija. Uzmanība tika likta 
arī vingrojumiem Covid-19 pa-
cientu rehabilitācijai. Pansio-
nāta iemītnieki izteica viedokli 
par sistemātisku nodarbību pie 
fizioterapeita.

Anastasija Lobanovska skaid-

roja, ka vingrošana ir katras 
dienas darbs.

Maija Šemele, 
pasākuma koordinatore

Autores foto

VINGROŠANA - KATRAS DIENAS DARBS!

LATGALES RAKSTAINO ZEĶU 
ADĪŠANAS PRASMJU SAGLABĀŠANA

Šī gada 11. jūnijā Krāslavā 18. 
novembra laukumā notika Pa-
saules publiskās adīšanas dienas 
pasākums, kuru organizēja auša-
nas darbnīca „Indra” sadarbībā 
ar Krāslavas novada rokdarbnie-
cēm.

Pasaules publiskās adīšanas 
diena tiek atzīmēta jūnija otrajā 
sestdienā. Visā pasaulē lauku-

mos, parkos, kafejnīcu terasēs 
pulcējas adītājas, lai popularizētu 
aizraujošu un radošu vaļasprieku.  
Latvijā adītājas pulcējās Vents-
pilī, Liepājā, Kuldīgā, Tukumā, 
Dobelē... Šogad šim notikumam 
pievienojās arī adītājas Krāslavā.  

Krāslavas novada rokdarbnie-
ces izrādīja savas adīšanas pras-
mes, bērni varēja piedalīties zeķu 
rakstu veidošanas meistarklasēs. 
Laukumā varēja aplūkot zeķu iz-
stādi „Apceļo savu novadu”.

Lai šī izstāde varētu notikt, 
2021. gada nogalē aušanas darb-
nīcas „Indra” meistares nāca ar 
iniciatīvu iesaistīties zeķu adī-
šanas pasākumā. Atsaucība bija 
liela, un pirms Ziemassvētkiem 
tika sarīkota virtuālā zeķu izstā-
de, kurā iesaistījās 12 pagastu un 
Krāslavas pilsētas adītājas.

Radās iespēja pieteikties Valsts 

kultūrkapitāla fonda projektu 
konkursā un saņemt atbalstu. 
Projekta īstenošanas laikā rok-
darbnieces apmeklēja aušanas 
darbnīcu „Indra” un iepazinās 
ar tās krājumu, apmeklēja Dag-
das folkloras centru, kur glabā-
jas līgavas pūra lāde ar Dagdas 
puses amatnieku darinājumiem, 
iepazinās ar Krāslavas muzeja 
fondos atrodamajiem rokdarbiem 
un ciemojās Krāslavas amatnie-
cības centrā. Katrā tikšanās reizē 

tika novadītas meistarklases, ku-
rās varēja iepazīties ar Latgales 
novada etnogrāfi skajām zeķēm, 
rakstu zīmēm, kompozīciju vei-
došanu, zeķu adīšanas un apstrā-
des paņēmieniem. Projekts bija 
laba iespēja papildināt zināšanas 
par Latgales etnogrāfi sko zeķu 
adīšanas tradīcijām, varēja piln-
veidot zeķu adīšanas prasmes. 
Adītājas varēja dalīties savā pie-
redzē un iepazīstināt plašāku au-
ditoriju ar savu veikumu.

Projekta noslēgumā – adīšanas 
svētki Krāslavā un zeķu izstāde 
pilsētas centrālajā laukumā. Šī 
zeķu izstāde rudenī dosies ceļo-
jumā pa novada pagastiem.

Lai izstāde „Apceļo savu no-
vadu” mudina ikvienu vilkt kājās 
rakstainas zeķes un doties iepazīt 
savu novadu!

Projektu „Latgales rakstaino 
zeķu adīšanas prasmju saglabā-
šana Krāslavas novadā” fi nansē 
Valsts kultūrkapitāla fonds un 
Indras pagasta pārvalde.

Anžela Kuzminska, 
Ērika Zarovska un Olga 

Jokste,
projekta radošā komanda

Olgas Jokstes foto

PAR 2022. GADA 2. CETURKSNĪ 
PAVEIKTO

SOCIĀLAIS DIENESTS ZIŅO

21. jūnijā svinīgā pasākumā 
Valsts izglītības satura centrā tika 
godināti labākie un radošākie Lat-
vijas interešu izglītības mākslas 
pulciņu pedagogi.

Viņu vidū bija arī Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centra skolotāja 
Larisas Kizjalo un Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas skolotāja Vija 
Plotka.

Par radošu, aizrautīgu pedagoģis-
ko darbu un nozīmīgu ieguldījumu 
interešu izglītības vizuālās un vi-
zuāli plastiskās mākslas pedagogu 
metodisko darbu skatē „Ideju kas-
te” skolotājas saņēma ATZINĪBAS 

rakstus un PĀRSTEIGUMA BAL-
VAS - muzeja/teātra apmeklējuma 
biļetes.

PATEICĪBAS par izstrādāto me-
todisko darbu un dalību interešu 
izglītības vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas pedagogu metodisko 
darbu skatē „Ideju kaste” saņēma 
arī Ezernieku vidusskolas skolotāja 
Diāna Kiseļova, Varavīksnes vidus-
skolas skolotāja Jevgēnija Serge-
jenko un šo rindu autore.

Aina Guba,
vizuālās un vizuāli plastiskās 

mākslas jomas
metodiķe Krāslavas novadā

PRIEKS UN GANDARĪJUMS

Atbilstoši normatīvajiem aktiem 
izvērtētas 968 mājsaimniecības 
un piešķirts trūcīgas statuss - 1721 
personām, maznodrošinātas statuss 
- 157 personām, vēl papildus 2 per-
sonas saņēmušas izziņu Eiropas At-
balsta fonda paku saņemšanai.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/16 „Par maznodro-
šinātas mājsaimniecības ienākumu 
slieksni un sociālās palīdzības pa-
balstiem Krāslavas novada pašval-
dībā”, pabalsts garantētā minimālā 
ienākuma (GMI pabalsts) līmeņa 
nodrošināšanai izmaksāts EUR 
115493,80 apmērā 616 personām, 
mājokļa pabalsts EUR 72885,84 
apmērā nodrošināts 492 mājsaim-
niecībām t.sk. Šis pabalsts (naudā 
EUR 53332,02) ieskaitīts klientu 
kontos un EUR 19553,82 pārskaitīts 
pakalpojumu sniedzējiem, pabalsts 
veselības aprūpei nodrošināts 48 
mājsaimniecībām EUR 2304,22 ap-
mērā, pabalsts ar ēdināšanu saistīto 
izdevumu apmaksai nodrošināts 15 
bērniem skolās - EUR 510,83 apmē-
rā un 39 bērniem pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs - EUR 1486,10 apmērā, 
pabalstu pirts (dušas) pakalpojuma 
apmaksai izmantojušas 83 personas, 
pakalpojuma sniedzējam pārskaitīts 
EUR 566,-. Pabalsts krīzes situācijā 
izmaksāts 6 personām EUR 2315,- 
apmērā.

Pamatojoties uz Krāslavas novada 
pašvaldības saistošajiem noteiku-
miem nr.2021/17 „Par brīvprātīgas 
iniciatīvas pabalstiem Krāslavas 
novada pašvaldībā”, pabalsts sakarā 
ar bērna piedzimšanu izmaksāts 78 
ģimenēm - EUR 7950,- apmērā, ap-
rūpes pabalsts  - 50 personām EUR 
6355,- apmērā, pabalsts nozīmīgā 
dzīves jubilejā - 14 personām EUR 
1280,- apmērā, 21 apbedīšanas pa-
balsts - EUR 8138,22 apmērā. Pa-
balsts EUR 150,- apmērā izmaksāts 
3 Afganistānas kara dalībniekiem, 1 
politiski represētai personai izmak-
sāts EUR 50,- un 36 Černobiļas AES 
avārijas seku likvidatoriem - EUR 
1800,-; 3 Otrā pasaules kara dalīb-
niekiem - EUR 150,-. 

Cits atbalsts (Pašvaldības pieņem-
tais lēmums) 31 personām - EUR 
791,98 apmērā.

Nodrošinātas sociālās garantijas 
bāreņiem un bez vecāku gādības 
palikušajiem - ikmēneša pabalsts 30 

personām EUR 11052,- apmērā, kā 
arī pabalsts patstāvīgas dzīves uzsāk-
šanai 2 personām EUR 545,- apmē-
rā un pabalsts sadzīves priekšmetu 
iegādei 2 personām EUR 1640,10 
apmērā. Atbalsts 16 audžuģimenēm, 
kurās uzturas 26 bērni – ikmēneša 
pabalsts EUR 19989,- apmērā, pa-
balsts apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei EUR 2435,- apmērā. 

Pamatojoties uz Ukrainas civilie-
dzīvotāju atbalsta likumu, Ukrainas 
civiliedzīvotājiem sniegtais atbalsts 
- GMI pabalsts 169 personām EUR 
28461,- apmērā, pabalsts krīzes si-
tuācijā 174 personām EUR 43738,- 
apmērā, 4 nepilngadīgām personām, 
ieceļot ārkārtas aizbildni, kopumā 
sniegts atbalsts EUR 2633,9 apmērā, 
kā arī 9 personām izmaksāta atlīdzī-
ba par Ukrainas iedzīvotāju izmitinā-
šanu EUR 1595,- apmērā.

 Kopā paredzēto pabalstu izmak-
sas nodrošināšanai izlietoti EUR 
334315,99.

Pakalpojumu nodrošināšana - pa-
pildus tiem novada iedzīvotājiem, 
kuri turpina dažādus sociālos pakal-
pojumus saņemt kopš 2022. gada 1. 
ceturkšņa, šī gada 2. ceturksnī – 37 
personām piešķirts asistenta pakal-
pojums, 3 nepilngadīgie saņem ap-
rūpes pakalpojumu un 5 personas 
„atelpas brīža” pakalpojumu DI pro-
jekta ietvaros, 8 personas ievietotas 
aprūpes institūcijās (pansionātos), 10 
personām izvērtēta sociālā situācija 
mājsaimniecībā, lai piešķirtu aprū-
pes pabalstu, 23 personām veikta ik-
dienas aktivitāšu un vides novērtēša-
na (informācija VDEĀVK), sociālās 
rehabilitācijas pakalpojums dzīves-
vietā tiek sniegts 1 no prettiesiskām 
darbībām cietušai nepilngadīgai per-
sonai, kā arī uzsāktas 5 sociālā darba 
lietas, sarežģītos gadījumos ģimenēs 
ar bērniem tiek risinātas situācijas, 
piesaistot krīžu centru „Mūsmājas”. 

Noslēgti līgumi ar 4 audžuģime-
nēm, kurās ievietoti 4 bērni. Pamatā 
gandrīz visos gadījumos, kur strādā 
sociālie darbinieki darbam ar ģime-
nēm un bērniem, tiek izmantots arī 
sociālā dienesta psihologa pakalpo-
jums, kā arī notiek darbs „atbalsta 
grupās”. 

Elita Trūle, 
Krāslavas novada pašvaldības 

iestādes „Sociālais dienests”
vadītājas vietniece
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Biedrība „Pīlādzītis klubs”,  pa-
teicoties Krāslavas pašvaldības 
fi nansējumam 2022.gada aktivitā-
tēm, organizēja bezmaksas vasaras 
nodarbības ar logopēdu no 6. līdz 
10. jūnijam 20 Krāslavas novada 
bērniem vecumā no 4 līdz 8 gadiem. 
Nodarbību dalībnieki bija gan no 
Krāslavas pilsētas pirmsskolas iz-
glītības iestādēm, gan no Krāslavas 
ģimnāzijas un Varavīksnes skolas. 

Nodarbības notika 2021.gadā 

biedrības „Pīlādzītis klubs” pro-
jektā izveidotā telpā „Logopēdiskā 
interaktīvā rotaļistaba mazajiem 
krāslaviešiem”. Projekts bija reali-

zēts Eiropas Lauksaimniecības fon-
da lauku attīstībai Latvijas Lauku 
attīstības programmas 2014.-2020.
gadam apakšpasākumā „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 
aktivitātes 19.2.2 „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” ietvaros.

Nu jau tagad var droši apgalvot, 
ka LEADER realizētā projekta ie-
guvēji - Krāslavas novada bērni, jo 
mācību gada laikā telpā ar logopē-

diem ikdienās aktīvi nodarbojās un 
uzlaboja runu vairāk kā 80 pirms-
skolas bērnu.  

Vasaras atbalsta nodarbības bija 

kā logisks turpinājums ar mērķi 
aptvert lielāku mērķauditoriju, un 
dot iespēju bezmaksas nodarbībām 
ar logopēdu vēl plašākam bērnu lo-
kam Krāslavas novadā.

Katru dienu bērni veica mēles, 
mutes, pirkstu un elpošanas vingri-
nājumus, gan attīstīja sīko pirkstu 
motoriku, gan veidoja dažādus ra-
došus darbus, gan darbojās ar in-
teraktīvo displeju un gāja pastaigās. 
Nedēļas gaitā ar bērniem nodar-
bojās divas jaukas un radošas „Pī-
lādzītis klubs” biedres,  Krāslavas 
novada PII „Pīlādzītis” skolotājas 
- pedagoģijas maģistres: logopēde 
Nadežda Isakova un pirmsskolas 
pedagoģe Ilona Eisaka.

Jeļena Vorošilova,
biedrības „Pīlādzītis klubs” 

valdes priekšsēdētāja,
Nadeždas Isakovas 

un Ilonas Eisakas foto

NODARBĪBA AR LOGOPĒDU – DIENASGRĀMATA

Mācību gads Bērnu un jaunie-
šu centrā noslēdzās, bērnu rosī-
ba turpinājās, un mēs iegājām 
vasarā ar radošām nodarbēm. 
Bet nedaudz atskatīsimies atpa-
kaļ…

Pavasara mēneši bija ražīgi. 
Sporta tūrisma pulciņa audzēk-
ņi parādīja labus rezultātus Lat-
vijas čempionātā un meistar-
sacīkstēs Latvijas skolēnu 74. 
spartakiādē, kas notika Jelgavas 
novadā. 

Klubs „Saulessvece” kopā ar 
Aleksandrovas pamatskolu or-
ganizēja sadraudzības turnīru 
„Boccio -2022”. 

Folkloras kopa „Mozī latga-
līši” piedalījās Latvijas bērnu 
un jauniešu folkloras svētkos 
„Pulkā eimu, pulkā teku” Līvā-
nu novadā. 

Mūsu tautas deju kolektīvi 
„Pastaliņas” un „Jumis” priecēja 
skatītājus deju svētkos Krāsla-
vas Kultūras namā un piedalījās 
XVII deju svētku lieluzveduma 
„Mūžīgais dzinējs” repertuāra 
pārbaudes pasākumā.

Mācību gada noslēgumā 
Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centrā dažādu vecumposmu un 
darbības jomu audzēkņiem tika 
organizēts pasākums „Aiziet 
vasarā!” Atskatījāmies uz pa-

veikto, vērtējām, teicām paldies 
skolotājiem un audzēkņiem par 
ieguldīto darbu gada garumā. 
Pasākuma laikā audzēkņiem 
bija iespēja interesanti un jautri 
pavadīt laiku kopā.

Vasara sākās ar tradicionāla-
jām radošajām nodarbēm „Nāc, 
rodi un radi!”. 22 Krāslavas 
novada sākumskolas vecuma 
bērni radoši darbojās no 6. līdz 
17. jūnijam. Dienas sākās ar rīta 
rosmi un turpinājās ar dažādām 
aktivitātēm. Nodarbības vadīja 
BJC pulciņu skolotāji. Bērni 
piedalījās spēļu turnīros, dejo-
ja, sportoja, darināja rokdarbus, 
skatījās multfilmas, devās eks-

kursijās uz Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju, Amatniecī-
bas centru. 

Vasaras nodarbes noslēdzās 
ar izdejošanos, darbošanās iz-
vērtēšanu un pateicības vārdiem 
visiem, kas iesaistījās šī gada 
vasaras nodarbēs.

Lai visiem ir lustīgi vasaras 
saulgrieži, silta, pozitīviem pie-
dzīvojumiem un jauniem iespai-
diem bagāta vasara! Uz tikšanos 
jaunajā mācību gadā!

Elfa Bižāne,
Krāslavas Bērnu un jauniešu 

centra direktore
BJC skolotāju foto

AIZIET VASARĀ!

Labāko, radošāko un talantī-
gāko skolēnu attīstības, izaug-
smes un intereses veicināšanai 
Krāslavas novada pašvaldības 
dome 2021. gada beigās, plāno-
jot gada budžetu, piešķīra nau-
das summu skolēnu un viņu sko-
lotāju apbalvošanai par augstiem 
sasniegumiem reģiona, valsts 
vai starptautiskā mēroga mācību 
priekšmetu olimpiādēs, zināt-
niski pētniecisko darbu konfe-
rencēs, konkursos un sacensībās 
2021./2022. mācību gadā.

Apbalvošanai izvirzīto vis-
pārizglītojošo un profesionālās 
ievirzes skolu skolēnu un skolo-
tāju, interešu izglītībā iesaistīto 
audzēkņu un skolotāju saraksts 
tiek veidots pēc izglītības iestā-
žu sniegtās informācijas.

Šī gada maija mēneša beigās 
naudas balvas 1900 eiro apmērā 

ir piešķirtas 48 skolēniem, kuri 
kopumā izcīnīja desmit 1. vietas, 
piecpadsmit 2. vietas, divdesmit 
divas 3. vietas, un 23 pedago-
giem, kuri ieguldīja darbu savu 
skolēnu sagatavošanā.

Krāslavas novada domes un 
Krāslavas novada Izglītības pār-
valdes vārdā izsaku pateicību 
skolēniem, viņu pedagogiem un 
vecākiem par darbu un atbalstu, 
kas vainagojās ar izciliem re-
zultātiem! Lai vasaras brīvlaikā 
gūtas pozitīvās emocijas sniedz 
spēkus nākamajiem panāku-
miem!

2021./2022.mācību gada no-
slēgumā apbalvoto izglītojamo 
un pedagogu sarakstus var ap-
skatīt 4. un 5. lpp.

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Izglītības 

pārvaldes vadītājas vietniece

PATEICĪBA PAR AUGSTIEM 
MĀCĪBU SASNIEGUMIEM

Latgales plānošanas reģiona 
(LPR) pateicības rakstu pasnieg-
šana sekmīgākajiem, aktīvāka-
jiem Latgales vidusskolu absol-
ventiem nu jau ir tradīcija.

Arī šogad sadarbībā ar Latga-
les pašvaldībām LPR pateicības 
raksti tika pasniegti 40 Latga-

les vidusskolu absolventiem, 
tostarp sešiem Krāslavas nova-
dā: Krāslavas ģimnāzijas absol-
ventam Viesturam Andžānam; 
Krāslavas ģimnāzijas absolven-
tei Evelīnai Kristai Sitnikai; 
Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas absolventam Igoram So-

rogovecam; Dagdas vidusskolas 
absolventei Jūlijai Smoļanino-
vai; Ezernieku vidusskolas ab-
solventam Danilam Sinicinam; 
Ezernieku vidusskolas absolven-
tei Viktorijai Jakušenokai.

Avots: https://lpr.gov.lv

SEŠI NOVADNIEKI SAŅĒMA LATGALES 
PLĀNOŠANAS REĢIONA PATEICĪBAS RAKSTUS

NOVADĀ TURPINĀS 
REFORMAS

Jūnija pēdējā dienā notikušajā 
Krāslavas novada pašvaldības 
domes sēdē tika nolemts iecelt 
Ēriku Zarovsku Krāslavas no-
vada Mūzikas un mākslas skolas 
direktora amatā ar 2022. gada 1. 
septembri, kuru apstiprināšanai 
šajā amatā virzīja Krāslavas no-
vada Mūzikas un mākslas skolas 
direktora amata konkursa vērtē-
šanas komisija.

Līdz ar to dome lēma arī at-
brīvot Ēriku Zarovsku no Indras 
Mākslas un mūzikas skolas di-

rektora amata ar 2022. gada 31. 
augustu; atbrīvot Spodri Kačānu 
no Krāslavas Mūzikas un māks-
las skolas direktora amata ar 
2022. gada 31. augustu; atbrīvot 
Lolitu Beitāni no Dagdas Mūzi-
kas un mākslas skolas direktora 
amata ar 2022. gada 31. augustu.

Tādējādi mūsu novadā turp-
māk būs viena skola ar trīs prog-
rammu realizācijas vietām un 
viens vadītājs.

Juris Roga,
autora foto
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 KRĀSLAVAS NOVADA VISPĀRIZGLĪTOJOŠO SKOLU SKOLĒNU UN SKOLOTĀJU GŪTIE REZULTĀTI 
MĀCĪBU PRIEKŠMETU OLIMPIĀDĒS UN ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCĒ 

2021./2022.M.G.
Izglītības iestādes 

nosaukums
Audzēkņa vārds, 

uzvārds
Pedagoga vārds, 

uzvārds
Mācību priekšmetu olimpiādes (atklātās/valsts), zinātniski pētnieciskie darbi un iegūta 

vieta
Krāslavas ģimnāzija Ervīns Jakovelis Olga Afanasjeva Krievu valodas (svešvalodas) valsts 24. olimpiāde 1. vieta

Viktorija Naļivaiko Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 2. pakāpe Sociālās zinātnes
Nika Bičkova
Margarita Zaharova

Viktorija Naļivaiko Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Latgales reģiona konference 1. pakāpe Sociālās 
zinātnes

Ezernieku vidusskola Anastasija Potapova Stanislava Bondareva Krievu valodas (svešvalodas) valsts 24. olimpiāde 2. pakāpe 
Krāslavas ģimnāzija Viesturs Andžāns Agita Svarinska Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 2. pakāpe Sociālās zinātnes
Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola

Dāniels Pavlovičs Marianna Rukmane Matemātikas valsts 72. olimpiāde 3. vieta
Ligita Petkeviča Ilona Solima Reģionālā Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2022 3. pakāpe Medicīna un veselības 

zinātnes
Aleksa Maslovska Jeva Bojarčuka Reģionālā Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2022 3. pakāpe Medicīna un veselības 

zinātnes
Dagdas vidusskola Līga Beitāne Liene Vorobjova Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 3. pakāpe Sociālās zinātnes

Valērija Mihejeva Ausma Grizāne Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 3. pakāpe Medicīna un vese-
lības zinātnes

Amālija Grišāne Anna Krilova Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 3. pakāpe Medicīna un vese-
lības zinātnes

Kristīne Sudraba Anna Krilova Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 3. pakāpe Medicīna un vese-
lības zinātnes

Krāslavas ģimnāzija Samanta Krumpāne Anna Juškeviča Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu valsts konference 3. pakāpe Medicīna un vese-
lības zinātnes

Kristīna Filatova Viktorija Naļivaiko Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Latgales reģiona konference 3. pakāpe Huma-
nitārās un mākslas zinātnes

Anna Monska Vija Konceviča Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Latgales reģiona konference 3. pakāpe Lauk-
saimniecības, meža un veterinārās zinātnes

Aivis Plociņš Vija Konceviča Latvijas 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu Latgales reģiona konference 3. pakāpe Sociālās 
zinātnes

KRĀSLAVAS NOVADA PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SKOLU SKOLĒNU UN SKOLOTĀJU GŪTIE 
REZULTĀTI KONKURSOS, SKATĒS 2021./2022.M.G.

Izglītības iestādes no-
saukums

Audzēkņa vārds, 
uzvārds

Pedagoga vārds, 
uzvārds Konkursa/skates nosaukums un iegūta vieta

Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skola

Jānis Vorslovs Daiga Maskaļūne 1. Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „WIND STARS 2022” 1.vieta
Agnese Pauliņa Inga Laura IV Latgales jauno vijolnieku  konkurss 1. vieta

Internet Art Competition „The key to talent” 2. vieta
Jānis Vorslovs Daiga Maskaļūne Internet Art Competition „The key to talent” 2. vieta
Kristers Gapševičus Anastasija Mališeva IV Latgales jauno vijolnieku  konkurss 2. vieta
Džuljeta Laura Jeļena Mihailova 10th International Competition of Young Performers and Composers „The Sound of Music” 

2. vieta
Sergejs Loskutovs Baiba Trūle XIV Starptautiskais Akordeona spēles konkurss „Patterns Prykarpattya” 3.vieta

III Starptautiskais akordeona mūzikas izpildītāju solistu un kolektīvās muzicēšanas konkurss 
3. vieta

KRĀSLAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO AUDZĒKŅU UN 
SKOLOTĀJU GŪTIE REZULTĀTI SACENSĪBĀS 2021./2022.M.G.

Izglītības iestādes nosau-
kums

Audzēkņa vārds, 
uzvārds

Pedagoga vārds, 
uzvārds Sacensību nosaukums un iegūta vieta

Krāslavas ģimnāzija Bernadetta Podjava 
Martīne Djatkoviča
Arina Tribisa

Natālija Raudive Latvijas skolēnu 75. spartakiādes sacensības stafete 3x800m 1. vieta

Dagdas vidusskola Jolanta Vrubļevska Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 
„Jauno vieglatlētu kauss” šķēpa mešanā 1. vieta

Krāslavas ģimnāzija Burceva Valērija  Ziemas skolēnu čempionāts 2022 SUPER sprints 200 m S14 grupa 1. vieta
Ziemas skolēnu čempionāts 2022 2. posms Intervālu startu klasiskajā solī (C) 1,2 km S14 grupa 

1. vieta
Ziemas skolēnu čempionāts 2022S 3. posms Intervālu starts brīvajā stilā 1,0 km S14 grupa 2. vieta

Šuminska Adriāna  Ziemas skolēnu čempionāts 2022 2. posms Intervālu startu klasiskajā solī (C) 3,6 km S18 grupa 
1. vieta

Ziemas skolēnu čempionāts 2022S 3. posms Intervālu starts brīvajā stilā 3,0 km S18 grupa 2. vieta
Djatkoviča Martīne  Ziemas skolēnu čempionāts 2022 2. posms Intervālu startu klasiskajā solī (C) 1,2 km S14 grupa 

2. vieta 
Dagdas vidusskola  Undīne Goligina Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 

„Jauno vieglatlētu kauss” 800 m 2. vieta
Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 

„Jauno vieglatlētu kauss” tāllēkšanā 3. vieta 
Undīne Goligina 
Jolanta Vrubļevska 
Katrīna Kuzņecova
Vineta Rutka 

Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 
„Jauno vieglatlētu kauss” 4x100 m stafetē 2. vieta

Daniels Kazakevičs Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 
„Jauno vieglatlētu kauss” 800 m 2. vieta

Vineta Rutka Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 
„Jauno vieglatlētu kauss” 3. vieta 400 m

Ernests Ļoļāns Lilija Novicka Latgales reģiona 2021./2022 m. g. skolēnu sporta sacensības vieglatlētikā „Vidusskolas kauss” un 
„Jauno vieglatlētu kauss” 400 m 3. vieta
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KRĀSLAVAS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS INTEREŠU IZGLĪTĪBĀ IESAISTĪTO AUDZĒKŅU  
UN SKOLOTĀJU GŪTIE REZULTĀTI KONKURSOS, SKATĒS, SACENSĪBĀS 2021./2022.M.G.

Izglītības iestāde Audzēkņa vārds, uzvārds Pedagoga vārds, 
uzvārds Konkursa/skates nosaukums un iegūta vieta

Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centrs

Evita Mažuta, 
komandas kapteinis

Alise Samsonoviča Latvijas kausa 1. posms sporta tūrismā Rīgas Skolēnu pils 32. atklātās sacensībās sporta 
tūrismā A grupā 1. vieta

Jana Bargana,
komandas kapteinis

Alise Samsonoviča Latvijas kausa 1. posms sporta tūrismā Rīgas Skolēnu pils 32. atklātās sacensībās sporta 
tūrismā P grupa 2. vieta

Valērija Smiļgina Silvija Stivriņa Dienvidlatgales novada Tradicionālās dziedāšanas video konkursā „Dziesmu dziedu, kāda 
bija 2022” II pakāpe

Līga Sušinska Silvija Stivriņa Dienvidlatgales novada Tradicionālās dziedāšanas video konkursā „Dziesmu dziedu, kāda 
bija 2022” III pakāpe

Dagdas vidusskola Elga Pauliņa Olita Loče Krievu valodas kā svešvalodas glītrakstīšanas konkurss 3. vieta
Rebeka Vjatere Svetlana Valtere Krievu valodas kā svešvalodas glītrakstīšanas konkurss 3. vieta
Jeva Vērdiņa Svetlana Valtere Krievu valodas kā svešvalodas glītrakstīšanas konkurss 3. vieta

Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centrs

Baiba Batarāga Silvija Stivriņa Stāstnieku konkurss „Anekdošu virpulis 2022” III pakāpe
Dienvidlatgales stāstnieku konkursā „Teci, teci valodiņa!” III pakāpe

Ar šī gada 31. augustu beidzas 
projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestā-
dēs” nodrošinājums izglītības 
iestādēs. Savukārt projekta īste-
nošana beigsies 2022. gada 31. 
decembrī.

Pienācis laiks veikt kopsa-
vilkumu par padarīto. Projekta 
sākumā galvenais akcents tika 
likts uz karjeras attīstības at-
balsta pasākumu īstenošanu. 
Pakāpeniski tas pārgāja uz in-

dividuālo karjeras konsultāciju 
sniegšanu, karjeras izglītības 
jautājumu integrēšanu jaunajā 
mācību saturā, vecāku informē-
šanu un konsultēšanu. Jāatzīmē, 
ka ar katru gadu, interese par 
individuālajām karjeras konsul-
tācijām skolēniem pieaug.

2021./2022. mācību gada ru-
denī, tāpat kā citus gadus projek-
ta izmēģinājumskolas - Dagdas 
vidusskola, Andrupenes pamat-
skola un Priežmalas pamatsko-
la - piedalījās dažādās Karjeras 

nedēļas aktivitātēs un pasāku-
mos. Diemžēl lielai pasākumu 
daļai bija jānotiek attālināti. Tas 
mazināja skolēnu interesi par 
profesiju izzināšanu, pētīšanu, 
iepazīšanu. Oktobrī tika veikta 
7.–9. klašu skolēnu aptauja par 
izglītojamo interesēm. Aptaujas 
rezultāti rāda to, ka Dagdas vi-
dusskolas, Andrupenes pamat-
skolas un Priežmalas pamatsko-
las skolēnus interesē profesijas 
saistītas ar medicīnu, militāro 
jomu, izglītību un IT jomu. Kā 
viens no tradicionālajiem pasā-
kumiem bija arī „Ēnu diena”. 
Diemžēl šogad skolēnu aktivitā-
te nebija liela.

Mācību gada laikā notika 
veiksmīga sadarbība ar priekš-
metu skolotājiem. Tika plānotas 
un vadītas vairākas mācību stun-
das, integrējot karjeras izglītību 
mācību saturā. Pētot jaunos stan-
dartus, var secināt, ka par karje-
ras jautājumiem var runāt jebku-
rā mācību priekšmetā. Tāpat tika 
vadītas arī karjeras izglītības 
grupu nodarbības, galvenokārt 
7.- 9. klašu skolēniem. Notika 

klases vecāku sapulces kopā ar 
pedagogu karjeras konsultantu, 
tikšanās ar Rīgas Stradiņa uni-
versitātes Sarkanā Krusta me-
dicīnas koledžas pārstāvjiem, 
regulāra aktuālas informācijas 
sūtīšana izglītojamiem, vecā-
kiem, klašu audzinātājiem un 
skolas administrācijai. Mācību 
gada beigās tika veikta 9. un 12. 
klašu skolēnu aptauja par viņu 
turpmākiem dzīves plāniem pēc 
skolas absolvēšanas. Jāsecina, 
ka daudzi izglītojamie vēl aprīlī 
īsti nezina, ko darīs pēc skolas 
beigšanas.

Projekts deva iespēju apgūt 
jaunas zināšanas, prasmes, pie-
redzi, iepazīt jaunas darba me-
todes arī pašam pedagogam kar-
jeras konsultantam. Tika iepazīti 
jauni kolēģi, uzņēmēji, personī-
gās izaugsmes treneri, dažādu 
profesiju pārstāvji un vienkārši 
atsaucīgi cilvēki. Mācību gada 
laikā PKK piedalījās vairā-
kos Valsts izglītības attīstības 
aģentūras rīkotajos semināros, 
supervīzijās, kursos „Karjeras 
attīstības atbalsta soļi darbā ar 

izglītojamo vecākiem”, Starp-
tautiskās karjeras atbalsta aso-
ciācijas konferencē „Pedagoga, 
karjeras konsultanta resursi pa-
šefektivitates veicināšanai”.

Projekts noslēdzas, bet darbs 
jau nebeidzas. Katrs klases au-
dzinātājs, skolotājs, vecāks jau 
nedaudz ir pedagogs karjeras 
konsultants. Bet, ja tāds speciā-
lists ir skolā, tad tas ir galvenais 
sadarbības uzturētājs starp izglī-
tojamo, pedagogiem un atbalsta 
personālu, nodrošinot savu zinā-
šanu un pieredzes pārnesi karjeras 
izglītības dziļākai integrēšanai 
dažādās mācību jomās un snie-
dzot metodisku, informatīvu un 
konsultatīvu individuālo atbalstu 
izglītojamiem izsvērtu karjeras lē-
mumu pieņemšanai par turpmāko 
izglītības un darba ceļu.

Regīna Pauliņa,
Dagdas vsk., Andrupenes psk. 

un Priežmalas psk.
pedagogs karjeras konsultants
Ilustratīvs foto no pexels.com

KARJERAS IZGLĪTĪBĀ UN ATTĪSTĪBĀ DAGDAS VIDUSSKOLĀ, 
ANDRUPENES PAMATSKOLĀ UN PRIEŽMALAS PAMATSKOLĀ 

2021./2022. MĀCĪBU GADĀ

Čehijā noslēgusies 50. Starp-
tautiskā bērnu mākslas izstāde-
konkurss „LIDICE 2022”, tēma 
MUZEJS. Kopā tika iesūtīti 
14527 darbi no 77 pasaules val-
stīm. No Latvijas tika iesniegti 
573 darbi un starptautiskā vēr-
tēšanas komisija piešķīra  9 me-
daļas un 60 goda rakstus mākslas 

darbu autoriem, 1 medaļu izglī-
tības iestādei par mākslas darbu 
kolekciju. 

Goda raksti ir piešķirti Krāsla-
vas Bērnu un jauniešu pulciņa 
„Vilna brīnumdare” audzēknei 
Vivitai Lavnikovičai par darbu 
„Latvijas putni” (skolotāja Žan-
na Garbrēdere) un foto pulciņa 

„Kadrs” audzēknei Danai Sos-
nārei par darbu „Mākslas ilūzija” 
(skolotājs Anatols Kauškalis).

Apsveicam darbu autores un 
viņu skolotājus! Apskatīt visus 
laureātu darbus un iegūt plašā-
ku informāciju par konkursu var 

„Lidice” tīmekļvietnē.
Aina Guba,

Krāslavas Bērnu 
un jauniešu centra 

mākslas jomas metodiķe
Ainas Gubas 

un Danas Sosnāres foto

KRĀSLAVAS BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA AUDZĒKŅI –
STARPTAUTISKĀ KONKURSA LAUREĀTI

MĀCĪBU GADS 
IR NOSLĒDZIES
Kāds tad ir bijis šis gads Krāsla-

vas Mūzikas un mākslas skolā? At-
bilde noteikti skanētu – veiksmīgs. 
Esam cītīgi mācījušies, aktīvi pie-
dalījušies konkursos, muzicējuši un 
priecējuši koncertos, dažādos pasā-
kumos. 

Par skaistu tradīciju kļuvis pa-
sākums pateicību izteikšana au-
dzēkņiem par labām un teicamām 
sekmēm mācībās, teicamiem pa-
nākumiem konkursos un aktīvu 
piedalīšanos novada kultūrvides 
veidošanā. Šogad šis gods saņemt 
pateicības bija 25 audzēkņiem. Di-
rektors Spodris Kačāns mudināja 
arī turpmāk uzdrīkstēties un nest 
skolas vārdu un godu gan novada, 
gan Latvijas mērogā, gan ārpus tās 
robežām.

Sveicam mācību gadu beidzot! 
Vēlam visiem veselību, saulainu, 
siltu un priecīgu vasaras atpūtu!

Baiba Trūle,
direktora vietniece izglītības jomā
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KAD ZĀLE AUG GRIEZDAMĀS…

Pilsētvides sakārtošana un uztu-
rēšana pienācīgā kārtībā ir viens 
no galvenajiem pašvaldības aģen-
tūras „Labiekārtošana K” uzdevu-
miem. No visiem darbiem vasarā 
iedzīvotājus visvairāk interesē, kā 
uzņēmumam sokas ar zāles pļau-
šanu?

Aģentūras direktors Ēvalds 
Cauņa atzīst, ka regulāri appļaut 
turpat 58 hektārus pilsētas zāliena 
ir sarežģīts uzdevums, bet pareiza 
darba organizēšana, čakli un pie-
redzējuši strādnieki paveic reizēm 
pat šķietami neiespējamo. Patiesi, 
nevar nopļaut 60 hektārus zāles 
vienā mirklī, kā mēs to daudzi gri-
bētu, bet saprātīgā termiņā – var 
gan. Kā tad viss notiek?

Ikdienā zāliena pļaušanā tiek 
iesaistīti divi ar pļāujmašīnām 
aprīkoti traktori, viens raideris 
un divi trimmeri – tātad kopu-
mā pieci darbinieki, kuri faktiski 
veic lielāko darba apjomu. Bet ar 
to vien nepietiek, lai pilsētnieki 
un viesi justos ērti jebkurā vie-
tā. Grāfu Plāteru pils komplek-
sa teritorija ir milzīga, tālab pils 
parka dārzniekam, kurš pļauj ar 
trimmeri un raideri, nāk palīgā 
divi traktori, lai nopļautu pils pa-
galma teritoriju, kā arī paveiktu 

darbu parka lejasdaļā.
Aģentūras strādniekus čakli ro-

sāmies var sastapt arī pilsētā ie-
rīkoto sešu kapu teritorijā. Meža 
kapu teritorijā zāli ar trimmeri 
nopļauj kapu pārziņa palīgs, pā-
rējos kapos - aģentūras strādnieki 
(trimmeristi).

Uzņēmuma uzmanības lokā ir 
ne tikai Krāslavas centrs, skvēri, 
bērnu spēļu laukums Raiņa ielā, 
Zirga ezeram pieguļošā teritorija, 
kapi vai kādas nomaļākas vietas 
- aģentūras strādnieki izpilda arī 
tādu uzdevumu, ko ne ikkatram 
uzticēsi, proti, pirms katras futbo-
la spēles tiek izpļauta Varavīksnes 
vidusskolas stadiona teritorija. 
Nevis vienkārši nopļauta zāle, 
bet nopļauta tā, lai šķērsām lau-
kumam veidotos labi pamanāmas 
paralēlas joslas un tiesneši varētu 
kvalitatīvi tiesāt spēles. Šis darbs 
jāpaveic vismaz 10 reizes sezonā. 
Bet cik reizes tas tiek darīts citviet 
pilsētā?

„Sezonā pilsētas teritorija tiek 
izpļauta 5-7 reizes atkarībā no 
laika apstākļiem, savukārt ka-
pos – 2-3 reizes,” turpina Ēvalds. 
„Bet šī gada laika apstākļi ir tādi, 
ka pilsētas teritoriju mēs pļaujam 
jau trešo reizi, un tas ir tikai jū-

nija vidus. Grūti prognozēt, cik 
liels darba apjoms šosezon sagai-
da, bet teritorija jāuztur pienācīgā 
kārtībā visu vasaru, ne tikai pirms 
svētkiem. Tālab cilvēki strādā ne-
pārtraukti visu vasaru. Var sacīt, 
ka pļaujas sezonu noslēdzam ar 
to brīdi, kad bērni dodas skolā – 
uz 1. septembri pilsētas teritorija 
vienmēr tika izpļauta. Rudenī ar 
krūmgriezi tiek izpļautas nogāzes 
Grafa Plātera pils parka teritorijā. 
Ikdienas steigā daudzi no mums 
paskrien garām cilvēkam ar trim-
meri plecā un pat nenojauš, cik 
atbildīgs un rūpīgi veicams ir šis 
darbs: uzmanīgi jāapļauj apkārt 
katram krūmam, katram kociņam, 
katram vides objektam, jādomā 
par to šoferu mašīnām, kuri brau-
camos nav aizvākuši no pļaušanas 
zonas, jāizstaigā ar trimeri plecā 
krasti un grāvji – nevar atstāt kaut 
kādus nesaprotamus un neizpļau-
tus pleķus, ja gribam, lai darbs 
tiktu paveikts godam. Tas aizņem 
daudz laika, un priecājamies, ja 
iedzīvotāji pozitīvi novērtē mūsu 
veikumu. Vienmēr esam gatavi 
uzklausīt ieteikumus, un iespēja-
mi ātri novērt problēmas.”

Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto

DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

Klasiskajā izlaidumu laikā, 
2022. gada jūnijā, arī Krāslavas 
māmiņu kluba Vecāku skolā no-
slēdzās 2021. gada rudenī uzsāktās 
aktivitātes, sasniedzot iespaidīgu 
skaitu - apaļus simts organizētus 
pasākumus un vairāk nekā četrus 
simtus apmeklētāju.

Kovidpandēmijas apstākļos arī 
Krāslavas māmiņu klubs pievēr-
sās tiešsaistes pasākumu rīkoša-
nai, piedāvājot modernās dejas un 
krāsaino smilšu nodarbības. Jāsa-
ka, ka tomēr klātienes nodarbības 
vecākiem un bērniem pie sirds 
gāja labāk, tika vairāk apmeklētas.

Lielu daļu nodarbību veltījām 
fi ziskai veselībai, piedāvājot vis-
pārējās vingrošanas pasākumus 
abās pirmsskolas izglītības ies-
tādēs ar Zinaīdu Bernāti, tāpat 
arī mūsdienu modernās dejas ar 

Aleksandru Lukšu un Aleksandru 
Koļcovu. Gadskārtu svētkiem pie-
lāgojām radoši veselīgos brančus 
ar Intu Reču un krāsaino smilšu 
nodarbības ar Danu Lahtionovu. 
Par bērnu psiholoģisko gatavī-
bu skolai, izdegšanas faktoriem, 
emociju kontroli sarunājāmies ar 
psiholoģi Ludmilu Vasiļjevu.

Māmiņu kluba Vecāku sko-
las aktivitātes balstās uz mūsu 
mērķa grupas idejām, vecāku un 
bērnu interešu aktualitātēm un 
iespēju salāgot tās ar fi nansētāja 
prasībām, apstākļiem. Piemēram, 
pirms pandēmijas aktuāla bija pel-
dētapmācība un ūdens aktivitātes 
baseinā, taču pēdējos gados tās 
nebija iespējamas. Esam izveido-
jušas pozitīvu sadarbību ar pirms-
skolas iestādēm, daļu aktivitāšu rī-
kojot dārziņos vecāku darba laikā.

Drīz atskanēs 1. septembra mā-
cību gada zvans, tāpēc aicinām 
sūtīt interesējošās tēmas/darbības 
uz e-pastu - kraslavas.maminu.
klubs@gmail.com.

Vecāku skolu fi nansē 
Krāslavas novada pašvaldī-
bas īstenotais ESF projekts Nr. 
9.2.4.2/16/I/097„Pasākumi vie-
tējās sabiedrības veselības vei-
cināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā”, taču milzīgo 
organizatorisko darbu veica bied-
rība Ievas Maļinovskas vadībā.

Gunta Ahromkina,
Krāslavas māmiņu kluba 

valdes locekle

VECĀKU SKOLĀ IZSKANĒJIS MĀCĪBU GADA 
NOSLĒGUMA ZVANS

Latvijas Zaļais punkts un vi-
des apsaimniekošanas uzņēmums 
SIA „Eco Baltia vide”, sadarbībā 
ar „Tet” un „Maxima Latvija” no 
šā gada maija visā Latvijā īsteno 
kampaņu „Elektrotehnikas šķiro-
šanās tūre”. Kampaņas laikā aicina 
Krāslavas novada iedzīvotājus pie-
dalīties nolietotās un vairs nevaja-
dzīgās elektrotehnikas šķirošanas 
kampaņas otrajā posmā, kas no 1. 
līdz 31. jūlijam notiks atkritumu 
šķirošanas laukumā* Latgales ielā 
5, Krāslavā. Ikviens kampaņas da-
lībnieks, kurš nodos kādu iekārtu, 
varēs piedalīties izlozē par vērtīgām 
balvām – jaunu telefonu, grīdas tīrī-
šanas robotu, TV vai veikalu Maxi-
ma dāvanu karti 100 eiro vērtībā.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan 
lielo sadzīves tehniku, tostarp le-
dusskapjus, veļas mašīnas, plītis, 
trauku mazgājamās mašīnas u.c., 
gan arī mazo tehniku, piemēram, 
mikroviļņu krāsnis, blenderus, 
elektriskos svarus, fēnus, virtuves 
kombainus un citas ierīces, kā arī 
papildu var kopā ar elektroniku 
nodot uzkrātās baterijas un akumu-
latorus.

Katrs dalībnieks, kurš šķirošanas 
laukumā nodos vismaz vienu iekār-
tu, varēs reģistrēties izlozei par se-

vis izvēlētu balvu – jaunu telefonu, 
grīdas tīrīšanas robotu, TV vai vei-
kalu Maxima dāvanu karti 100 eiro 

vērtībā.** Izloze, atbilstoši balvu 
kategorijām, notiks un rezultāti tiks 
paziņoti 18. augustā, tos publicējot 
Latvijas Zaļā punkta mājas lapā 
www.zalais.lv sadaļā „Aktuāli”, kā 
arī ar laimētājiem kampaņas rīkotāji 
sazināsies individuāli.

Informējam, ka visa veida nolie-
totās un nederīgās sadzīves un elek-
trotehnikas iekārtas tiek klasifi cētas 
kā videi kaitīgie atkritumi, jo tās var 
saturēt videi un cilvēkam bīstamas 
vielas. Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrreizējai 
pārstrādei, tās, nokļūstot apkārtējā 
vidē, var radīt toksisku piesārņoju-
mu, kas kaitē gan dabai, gan cilvēku 
veselībai. Elektroiekārtas un bate-
rijas satur virkni bīstamu ķīmisku 
vielu, piemēram, svinu, kadmiju, 
alvu, dzīvsudrabu u.c.

Kampaņa „Elektrotehnikas šķi-
rošanās tūre” Latvijas reģionos 
notiek no 19.maija un turpināsies 
līdz 31.jūlijam. Tās pirmajā pos-
mā nevajadzīgo tehniku iedzīvotāji 
bija aicināti nodot speciālos pie-
ņemšanas punktos pie veikaliem 
„Maxima” vairāk nekā 20 pilsētās. 
Līdz šim lielāko daudzumu veco 
elektroiekārtu kampaņas laikā pār-
strādei nodeva Saldus iedzīvotāji 
– vairāk nekā 14 tonnas. Plašāka 
informācija par kampaņu „Elektro-
tehnikas šķirošanās tūre” pieejama 
www.ecobaltiavide.lv sadaļā „Jau-
numi”.

* Atkritumu laukuma darba laiks 
Krāslavā:

Pirmdiena - brīvdiena;
Otrdiena - 7:00-12:00;
Trešdiena - 7:00-12:00;
Ceturtdiena - 16:00-19:00;
Piektdiena - 16:00-19:00;
Sestdiena - 8:00- 12:00;
Svētdiena - brīvdiena;
Valsts svētku dienās – nestrādā.
** Informējam, ka, reģistrējoties 

izlozei elektrotehnikas nodošanas 
brīdī, visi iegūtie dati var tikt iz-
mantoti tikai un vienīgi kampaņas 
izlozes vajadzībām.

AICINA IEDZĪVOTĀJUS 
NODOT NEVAJADZĪGO 

ELEKTROTEHNIKU UN LAIMĒT 
NODERĪGAS BALVAS!

Krāslavas novada vēlēšanu ko-
misija noteikusi (04.07.2022. rī-
kojums Nr. 2) pieteikšanās laiku 
Krāslavas novada pašvaldības vē-
lēšanu iecirkņu komisijās 14. Saei-
mas vēlēšanās.

Pieteikšanās termiņš: no 2022. 
gada 14. jūlija līdz 2022. gada 4. 
augustam.

Komisijas locekļu kandidātu pie-
teikumus var iesniegt darba laikā 
Krāslavas novada pašvaldībā (3. 
vai 12. kab.), Rīgas ielā 51, Krāsla-
vā (tālr. 26672621, 26195753).

Komisijas locekļu kandidātu pie-
teikšanas kārtību un kandidātiem 
izvirzītās prasības nosaka „Pašval-
dības vēlēšanu komisiju un vēlēša-
nu iecirkņu komisiju likums”.  

Tiesības izvirzīt un pieteikt pār-
stāvjus darbam vēlēšanu iecirkņa 
komisijā ir reģistrētām partijām vai 
partiju apvienībām, ne mazāk kā 10 
vēlētājiem, kā arī attiecīgās repub-

likas pilsētas vai novada vēlēšanu 
komisijas locekļiem.

Prasības vēlēšanu iecirkņa komi-
sijas loceklim

• Par vēlēšanu iecirkņa ko-
misijas locekli drīkst pieteikt tikai 
Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu 
valodu un kuriem ir vismaz vispārē-
jā vidējā izglītība.

• Vēlēšanu iecirkņu komi-
sijas locekļi nedrīkst būt Saeimas 
vai attiecīgās pašvaldības deputāti.

• Vēlēšanu iecirkņu komi-
sijas locekļi nedrīkst būt deputātu 
kandidāti vai kandidātu saraksta ie-
sniedzēji.

• Vienu un to pašu pārstāvi 
nevar pieteikt darbam vienlaicīgi 
vairākās vēlēšanu komisijās.

Pieteikuma veidlapa publicēta 
https://kraslava.lv/ 

Krāslavas novada pašvaldības 
vēlēšanu komisija

Var pieteikties darbam vēlēšanu iecirkņu 
komisijās 14. Saeimas vēlēšanās
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20. jūnijā, Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā, klātesot  kuplam 
apmeklētāju skaitam, tika atklāta 
izstāde „ĀDOLFS PILDEGOVIČS 
– KRĀSLAVAS NOVADPĒTNIE-
CĪBAS MUZEJA DIBINĀTĀJS”. 
Šogad 4. aprīlī skolotājam, pētnie-
kam, muzejniekam Ādolfam Pilde-
govičam apritēja 135 gadi.

Ādolfs Pildegovičs dzimis 1887. 
gadā Ilūkstes apriņķa Sventes pa-
gastā, taču dzīves ceļš viņus abus 
ar sievu Annu aizveda uz Krāslavu. 
1926. gadā Ādolfs Pildegovičs uzsā-
ka skolotāja gaitas Pristaņas pamat-
skolā un turpmākie gadi bija saistīti 
ar Krāslavu.

1949. gada 25. janvārī durvis vēra 
pirmais novadpētniecības muzejs 
Krāslavā. Par tā vadītāju kļuva iemī-
ļotais ģeogrāfi jas skolotājs un cienī-
jama personība Krāslavā – Ādolfs 
Pildegovičs. Krāslavas apriņķa no-
vada pētniecības muzejs tika izvei-
dots uz Ā. Pildegovičam piederošo 
kolekciju pamata, jo dzīves laikā 
viņš bija savācis milzum daudz da-
žādu vērtīgu eksponātu – minerālus, 
neparastas formas koku fragmen-
tus, etnogrāfi skos priekšmetus, kas 
sākotnēji glabājās viņa mājās, bet 
1949. gadā kļuva par pamatu pirma-

jam Krāslavas muzejam.
Muzejā tika izveidotas vēstures, 

mākslas, dabas, ekonomikas un ci-
tas nodaļas. Sākotnēji muzeju bija 
plānots izvietot Baznīcas ielā 2, to-
mēr  tas tika ierīkots vienā no ēkām 
bijušajā Tirgus laukumā. Drīz vien 
vietējos laikrakstos sāka parādīties 
raksti par muzeja neatbilstību pa-
domju ideoloģijai un 1952. gadā 
Ādolfs Pildegovičs tika atbrīvots 
no muzeja direktora amata. Muzeja 
vadību pārņēma partijas komitejas 
darbinieks N. Vasiļjevs. Sākās arī 
jautājuma izskatīšana par Krāslavas 
Novadpētniecības muzeja slēgšanu. 
Tika pieņemts lēmums ar 1954. gada 
1. maiju muzeju likvidēt, ēku nodot 
rajona un bērnu bibliotēkām un eks-

ponātus nodot Ludzas Novadpētnie-
cības muzeju. Ādolfs Pildegovičs 
rakstīja uz LPSR Ministru padomi, 
taču diemžēl nesekmīgi. 1954. gada 
nogalē muzejs Krāslavā tika slēgts. 
Ādolfam Pildegovičam tas bija 
smags trieciens un 1955. gada 4. au-
gustā Ā. Pildegovičs aizgāja mūžībā. 

Ādolfa Pildegoviča darbība, kurā 
caurvijas patiesa dzimtenes mīlestī-
ba, nesavtīga attieksme un pašatde-
ve pret savu darbu ir veicinājusi ne 
viens Krāslavas, bet visas Latgales 
apzināšanu un izpēti. Ņemot vērā, 
ka tikai neliela daļa ir saglabājusies 
no tā lielā un nenovertējamā ieguldī-
juma, ko veicis Ādolfs Pildegovičs, 
tomēr viņa atstātais mantojums ir 
nozīmīga vēstures liecība nākama-
jām paaudzēm.

Izstādes atklāšanas pasākums iz-
vērtās par īpašu notikumu Ādolfa un 
Annas Pildegoviču radinieku kupla-
jai saimei no Rīgas un Daugavpils, 
no Polijas un Beļģijas. Uz izstādes 
atklāšanu bija ieradies Ādolfa Pil-
degoviča brāļa Pētera dēls Pēteris 
Pildegovičs -  sinologs, skolotājs, 
diplomāts, žurnālists, LR pilnvaro-
tais lietvedis ĶTR, LU profesors, 
LU Konfūcija institūta direktors – ar 
ģimeni un Annas Pildegovičas ra-

dinieki – Kristina Trzčinska ar dēlu 
un mammu Viktoriju Dudajcevu, un 
citiem radiniekiem. Un vēl ar savu 
klātbūtni mūs pagodināja LU Kon-
fūcija institūta Ķīnas puses direktors 
– profesors Šans. Pirms izstādes at-
klāšanas viesi ar muzeja darbinie-
kiem apmeklēja Annas un Ādolfa 
atdusas vietu Priedaines kapos, godi-
not viņu piemiņu.

Pasākuma laikā ar lepnumu par 
savu krusttēvu atmiņās dalījās Pēte-
ris Pildegovičs. Ar patiesu aizkusti-
nājumu izskanēja Kristinas Trzčins-
kas atmiņu stāsts, atceroties savu 
bērnību un Priedainē pie tantes An-
nas pavadītās vasaras.  Noslēgumā 
Pēteris Pildegovičs uzdāvināja mu-
zejam savu grāmatu „Mans Ķīnas 

stāsts” –  vēstījums, kas uzrakstīts 
dienasgrāmatas formā, kurā autors 
dalās savos vērojumos un iespaidos, 
kas radušies, veicot pirmā latviešu 
diplomāta pienākumus Ķīnā.  Grā-
mata veltīta Pētera Pildegoviča sie-
vai Gaļinai.

Noslēdzoties ofi ciālajai izstādes 
atklāšanas daļai, ikviens ar lielu in-
teresi turpināja aplūkot izstādi, ar 
neviltotu prieku turpināja dalīties gū-
tajos iespaidos.

Izstādes apmeklētājiem ir unikāla 
iespēja aplūkot 92 priekšmetus no 
Ādolfa Pildegoviča dibinātā Krāsla-
vas apriņķa Novadpētniecības mu-
zeja (1949. - 1954. g.) – minerālu 
kolekciju, dabas, etnogrāfi jas un 
sadzīves priekšmetus, kā arī divas 
mūsu novadnieka, izcila pasaul-
slavena tēlnieka Nauma Āronsona 
skulptūras, kas pēc Krāslavas muze-
ja likvidācijas glabājas Ludzas No-
vadpētniecības muzejā. Pavisam pēc 
Krāslavas apriņķa Novadpētniecības 
muzeja likvidācijas Ludzas Novad-
pētniecības muzejam 1955. gada 
17. februārī tika nodoti 303 priekš-
meti. Izstādē ir aplūkojami arī vai-
rāki Pildegoviču ģimenei piederošie 
priekšmeti, kuri iegūti 1985. gadā 
Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zeja zinātniski pētnieciskās ekspe-
dīcijas laikā Priedainē, Romualdas 
Mikuckas dāvinātās grāmatas, kuras 
savā laikā piederēja Ādolfam un 
Annai Pildegovičiem, kā arī Annas 
Pildegovičas mantinieku Viktorijas 
Dudajcevas un Kristinas Trzčinskas 
dāvinātos Pildegovičiem piederēju-
šos priekšmetus.

Izstāde tapa pateicoties Latgales 
reģiona attīstības aģentūras “Valsts 
kultūrkapitāla fonda un Latvijas 
valsts mežu atbalstītās Latgales kultū-
ras programmas 2022” fi nansiālajam 
atbalstam, realizējot projektu “Izstā-
des “Ādolfs Pildegovičs – Krāslavas 
Novadpētniecības muzeja dibinātājs” 
baneru izgatavošana.”

Izstādi Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā varēs aplūkot līdz 
2023. gada 1. februārim.

Marija Gulbe,
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzeja krājuma glabātāja
Foto no Krāslavas Vēstures un 

mākslas muzeja arhīva

JAUNA IZSTĀDE MUZEJĀ BIBLIOTEKĀRU TIKŠANĀS

17. jūnijā Krāslavas novada Cen-
trālās bibliotēkas speciālisti pieda-
lījās atjaunotās Antazaves muižas 
svinīgajā atklāšanā Lietuvā Zarasu 
rajona Antazavē. Mūsu delegāciju 
sirsnīgi uzņēma Zarasu pilsētas mērs 
Nikolajus Gusevas un Zarasu pub-
liskās bibliotēkas direktore Danute 
Karliene.

Antazaves muižas parks izveidots 
XVIII gs. beigās. Antazaves muiža 
atrodas Zalves ezera krastā, kādreiz 
tā piederēja Plāteru dzimtai. Šodien 
muižas ēka pilnībā restaurēta un 
pielāgota dažādiem kultūras pasā-
kumiem - Emīlijai Plāterei veltīts 
muzejs, kas aprīkots ar koncertzāli 
un konferenču telpām, mākslinieku 
rezidenci, izstāžu galerijām, amat-

nieku darbistabām un bibliotēku.
Zarasu rajona publiskās biblio-

tēkas Antazaves muižas bibliotēka 
atrodas muižas pirmajā stāvā, ar 
skatu uz muižas burvīgo pagalmu. 
Bibliotēkā ir specializēts literatūras 
krājums: mākslas albumi, literatū-
ra par pagātnes kultūras mantoju-
mu - kultūru, ēdieniem, arhitektūru 
u.c. Atsevišķa krājuma daļa vēsta 
par Emīlijas Plāteres un Antazaves 
muižas vēsturi. Brauciena pieredzes 
programmā bibliotekāri apmeklēja 
arī mūsdienīgu Zarasu publisko bib-
liotēku un novadpētniecības muzeju.

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada 

Centrālās bibliotēkas metodiķe
Ilonas Cabules foto

Bezmaksas autobuss uz Kulinā-
rā mantojuma festivālu un atpakaļ 
kursēs pēc šāda grafi ka:

Dodoties uz pasākumu, autobu-
sa pieturas tiek plānotas sekojoša-
jās vietās:

9.35 Vienības iela 70 (stāvvieta 
pie angāra).

9.40 Rēzeknes iela 4 (pie Krāsla-
vas Mūzikas un mākslas skolas).

9.45 Baznīcas ielā, pie mājas 
Nr.5 (pretī Krāslavas katoļu baz-
nīcai).

9.50 Autobusu stāvvieta pie Va-
ravīksnes vidusskolas stadiona 
(Lielā ielā).

9.55 Rīgas ielā, pretī Krāslavas 
poliklīnikai (stāvvieta pie veikala 
„Sapnis”).

No pasākuma: 
13.00 Pils iela 5 (autobuss gaidīs 

pie Krāslavas ģimnāzijas un vedīs 
uz minētajām stāvvietām atpakaļ)

Pieteikties autobusam var, zva-
not: tālr.+371 26348644 vai e-pastā: 
amatniecibascentrs@kraslava.lv 

AFIŠA
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Sports/AFIŠA

16. jūlijā Krāslavā notiks ielu (3 
pret 3) basketbola „Ghetto Basket” 
un ielu (3 pret 3) futbola „Ghetto 
Football” turnīri, informē portāls 
„balticevents.info”.

„Ghetto Games” šobrīd ir lielā-
kā jauniešu ielu sporta un kultūras 
kustība Latvijā un Austrumeiropā, 
kas katru gadu pulcē vairāk nekā 
10000 dalībnieku un 300000 seko-
tāju medijos un sociālajos tīklos. Kā 
citus gadus, arī šajā sezonā „Ghetto 
Games” ielu basketbola un futbo-
la turnīri norisināsies Krāslavā 16. 
jūlijā. Pasākuma norises vieta stāv-
laukumā pie tirdzniecības centra 
„Beta” (Aronsona iela 7). Pasāku-

ma ilgums ir aptuveni 6 stundas no 
11.00 līdz 17.00. „Ghetto Basket” ir 
ielu basketbola turnīrs, kas balstīts uz 
FIBA 3x3 basketbola noteikumiem, 
atsevišķos punktos pieļaujot atkāpes, 
piemēram, spēle notiek uz asfalta. 
Sacensības aizvada ar 6. izmēra ofi -
ciālajām 3x3 basketbola bumbām. 
Vecuma grupas, kurās dalās spēlētāji 
– U11, U13, U15, U17 grupas zēni 
un meitenes, kā arī 18+ grupa un lē-
dijas. Tiek apbalvotas TOP 3 vietas 
ar dāvanām no „Ghetto Games” un 
projekta sadarbības partneriem. 

„Ghetto Football” ir ielu futbo-
la turnīrs, kurā spēle notiek 10x15 
metru laukumā un katrā komandā uz 

laukuma ir trīs spēlētāji, viens rezer-
vists. Spēles ilgums ir sešas minūtes 
bez pārtraukumiem. Turnīrs notiek 
bez tiesnešiem, lai motivētu dalīb-
niekus spēlēt godīgu spēli. Vecuma 
grupas, kurās dalās spēlētāji - U12, 
U14, U16, U19, 20+ un Lady. Tiek 
apbalvotas TOP 3 vietas ar dāvanām 
no „Ghetto Games” un projekta sa-
darbības partneriem.

Paralēli turnīram notiks „Panna 
1 pret 1” konkurss, kurā piedalīties 
varēs ikviens. Spēles mērķis ir izsist 
bumbu starp kājām pretiniekam vai 
trāpīt pēc iespējas vairāk vārtu guvu-
mu, to tiesā un seko noteikumu ie-
vērošanai speciāli apmācīti tiesneši. 
Spēlē speciālos laukumos, kuru dia-
metrs ir seši metri un katrā laukuma 
pusē ir vārti. TOP 3 vietas apbalvo 
ar dāvanām no „Ghetto Games” un 
projekta sadarbības partneriem.

Pasākuma vadītāji iekļauj konkur-
sus kā spēlētājiem, tā arī skatītājiem, 
iesaista viņus apkārtējos notikumos. 
Starp spēlēm gan dalībniekiem, gan 
apmeklētājiem ir iespēja atpūsties 
izklaižu zonā, kurā ir pieejamas da-
žādas galda un virtuālās spēles.

Projekts tapis sadarbībā ar Krāsla-
vas novada pašvaldību. Plašāka in-
formācija par pasākumu ir pieejama 
„Ghetto Games” ofi ciālā tīmekļviet-
nē  www.ghetto.lv.

KRĀSLAVĀ NOTIKS „GHETTO BASKET” 
UN „GHETTO FOOTBALL” TURNĪRI

30. jūlijā būsiet gaidīts viesis Ģimenes dārza svētkos Izvaltā! Radošā un 
darbīgā atmosfērā vecāki un bērni kopā varēs piedalīties dažādās aktivitā-
tēs, tostarp izveidot sēklu mandalu, karodziņu virknes, zīmēt smilšu gleznu 
un pagatavot saldējuma kokteili. Darbosies rotaļu stūrītis. Kopā būs jautri!


