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Sestdiena izrādījās nemīlīgi lie-
taina, bet bažas, ka tas var iztraucēt 
pasākuma norisi, uz vakarpusi iz-
zuda - daba izrādījās pretimnākoša, 
lietus mākoņi debesīs pašķīrās, un 
pat saulīte uzspīdēja. Visi, kuriem 
mājās tupēšana nav asinīs, sapul-
cējās pils laukumā, lai aktīvi pie-
dalītos lielajā sestdienas pasākumā 
„Muzeju nakts 2015”, kas sākās ar 
Krāslavas, Aglonas un Dagdas deju 
kopas „Alisa” (vadītāja Alla Zabe-

lova) krāšņu priekšnesumu pils 
pagalmā, bet turpinājumā Amatu 
mājā varēja izbaudīt viencēlienu 
„Vēla rieta”. Rainis un Aspazija. 
Dzeja. Sandra Sabīne Jaundaldere.  
Izrāde nevienu skatītāju neatstāja 
vienaldzīgu, aktieri savus aplausus 
godam nopelnīja. Iepriecināja arī 
Lauras Bicānes autordziesmas.

Tajā pašā laikā „Kroma kolna 
bruoliste” (Pušas Zundi, Dagdas 
novads) jau rosījās pils pagalmā, 

kur karavīru izpildījumā bija ie-
plānota cīņa „Lāčplēsis pret Melno 
bruņinieku”, savukārt jaunie zēni 
un meitenes pielaikoja bruņas, ie-
vingrināja roku zobenu cīņās, ļāva 
sevi saslēgt un pakļaut soda izcie-
šanai, kā arī mēģināja iemācīties 
kādu senāku arodu. 

Dzestrākos brīžos pasākuma da-
lībnieki meklēja siltumu telpās un 
bija arī starp tiem daudzajiem mu-
zeja apmeklētājiem, kuri aplūkoja 
ekspozīciju „Pieci airi” un citas iz-
stādes, kā arī tikās ar mākslinieku 
Fēliksu Lukaševiču, kura gleznas 
iepriecina ikvienu. 

Raiti ritēja Latgales kulinārā 
mantojuma produkcijas degustāci-
ja Krāslavas novada tūrisma un ku-
linārā mantojuma centrā, savukārt 
SIA „Krāslava D” piedāvāja izgar-
šot un iegādāties savus izstrādāju-
mus, kur arī veidojās cilvēku rinda. 

Bez daudzajām aktivitātēm bērni 
un pieaugušie paspēja izmantot 
zirgu sētas „Klajumi” (īpašniece - 
Ilze Stabulniece) piedāvājumu jāt 
zirga mugurā. 

Līdzīgi kā muzeju nakts atklā-
šana norisa ar spilgtu šovu, tā arī 
pasākuma noslēgums izvērtās 
ne mazāk krāšņs. Par to ar savu 
priekšnesumu pils pagalmā pa-
rūpējās grupa „Uguns teātris” no 
Daugavpils, kuras vadītājs ir Jurijs 
Smuļko. Apbrīnojami skais ts šovs!

Juris Roga, autora foto

Dejo Krāslavas, Aglonas un Dagdas novadu deju kopa „Alisa” 

MUZEJU NAKTS KRĀSLAVĀ
16. maijā Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aici-

nāja ļaudis piedalīties akcijā „Muzeju nakts-2015”, kuras 
laikā muzejs bija atvērts apmeklētājiem no pusseptiņiem 
līdz vieniem naktī. Muzeju nakts ir starptautisks Eiropas 
mēroga pasākums, kas vienā un tajā pašā laikā notiek 
gandrīz visu Eiropas valstu muzejos. Akcijas iniciatore ir 
Francijas Kultūras un komunikāciju ministrija. Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs akcijā „Muzeju nakts” pieda-
lās kopš 2005. gada. 

Mazo novadnieku svētki
1. jūnijā plkst.10.00 pilsētas laukumā tiek aicināti visi mazie novadnieki, 
lai no domes priekšsēdētāja saņemtu savu pirmo dāvanu - sudraba karotīti ar novada ģerboni.
Pie dāvanu dalīšanas klāt būs arī Lācītis Pūks ar draugiem! Neaizmirstiet līdzi paņemt  arī savus lielos brāļus un māsas!

PAMATSKOLĀ
 IR UZSĀKTA 

SAULES KOLEKTORU 
IERĪKOŠANA

Projekta „Energoefek-
tivitātes paaugstināšana 
Krāslavas pamatskolā” 
ietvaros ir uzsākta sau-

les kolektoru sistēmas ierīkošana 
Krāslavas pamatskolā.

Pašreizējā situācijā ēka patērē 
daudz enerģijas, ko varētu sama-
zināt ar pāreju uz atjaunojamām 
tehnoloģijām, tādā veidā samazinot 
CO2 izmešus. Projekta īstenošana ir 
nepieciešama, lai samazinātu neliet-
derīgi patērētās enerģijas apjomu un 
mazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. 
Projektā ietvaros ir paredzēta saules 
kolektoru un siltumsūkņa uzstādīša-
na karstā ūdens siltumenerģijas patē-
riņa samazināšanai, apkures sezonā 
- apkures slodzes samazināšanai.

Plānoto darbu kopējās izmaksas 
saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA 
„TAUPI” ir 65 420.96 EUR. Projek-
tā paredzēto rezultātu sasniegšanai 
ir aprēķināta arī saules kolektoru 
jauda, kas sastāda 29.14 kW. Tas 
nodrošinās CO2 emisiju ietaupī-
jumu 10 412.72 kg, CO2 emisiju 
samazinājuma efektivitātes rādītāju 
0.420037 kgCO2/eiro gadā. Plāno-
tais siltumenerģijas ietaupījums tiek 
plānots 43 307.11 kWh gadā.

Projektam piešķirtais Klimata pār-
maiņu fi nanšu instrumenta fi nansē-
jums ir 24 790.00 EUR.

Andris Rukmans

Pie dāvanu dalīšanas klāt būs arī Lācītis Pūks ar draugiem! Neaizmirstiet līdzi paņemt  arī savus lielos brāļus un māsas!

 Šodien numurā:
 Kulinārā mantojuma tīklam – 20 gadu jubileja – 2. lpp.

  Rikšotāju sacensības Robežniekos – 3. lpp.
  Nikolaja Turutas veiksmes formula – 4. lpp.
  Atklāta mākslinieces Ainas Annicānes darbu izstāde – 6. lpp.
 Jauns izklaides veids – airsofts – 6. lpp.

  Izglītības ziņas – 7., 8. lpp.
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aktuālā informācija
NOVADA DOMES

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2015. gada 5. maijā notika administratīvās komisijas 

kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 20 administratīvo pār-
kāpumu lietas:

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā I.B., dzim. 1963. g., 
tika uzlikts naudas sods 5 EUR apmērā;

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu I.Ž., dzim.1942. g., tika 
izteikts brīdinājums;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu J.P., dzim.1989. g., tika 
uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā A.S., dzim.1942. 
g., H.S., dzim.1930. g., V.T., dzim. 1941. g., N.Z., dzim. 1935. g., J. 
V., dzim. 1926. g., V.T., dzim. 1954. g., V.P., dzim. 1949. g., J.S., dzim. 
1974. g., Z.O., dzim. 1926. g., S. Ļ., dzim. 1937. g., S.G., dzim. 1969. 
g., V. B.., dzim. 1949. g., V. G., dzim. 1980. g., A. B., dzim. 1935. g., 
V. K., dzim. 1943. g., J.K., dzim. 1942. g. un A. K., dzim. 1937. g. tika 
izteikts mutvārdu aizrādījums katram.

Desmit administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas izskatīšanai uz 
nākamo sēdi, kas notiks 2015. gada 2. jūnijā plkst.13:00 Krāslavas no-
vada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

projekti
REĢIONĀLAIS EIROPAS KULINĀRĀ 

MANTOJUMA TĪKLS 
SVIN 20 GADU JUBILEJU

Foruma laikā, Dānijā (Bornhol-
ma reģionā) tika atklāts kulinārā 
mantojuma centrs, kurā tūristi un 
vietējie iedzīvotāji varēs nopirkt 
vietējo produkciju, kā arī nogaršot 
dažādus reģionālos ēdienus. Mēs 
esam lepni par to, ka no 32 Eiro-
pas reģioniem Latgale bija pirmā, 
kura durvis vēra Starptautiskajam 

kulinārā mantojuma centram Krāslavā pērnā gada 
rudenī!

Kulinārā mantojuma pamatvērtība ir tas, ka gata-
votajiem ēdieniem ir jābūt no vietējās izcelsmes pro-
duktiem, proti no reģiona, kas veicina pozitīvo re-
ģiona tēlu kopumā un popularizē to. Gardais ēdiens, 
kurš ir pagatavots no vietējām izejvielām, balstoties 
uz vietējām audzēšanas un gatavošanas tradīcijām, 
padara katru reģionu tik unikālu un atšķirīgu!

Eiropa mūs gan vieno, gan pierāda to, cik mēs 
esam dažādi, kad runa ir par valodu, kultūru, tradī-
cijām. Ēdieni un dzērieni ir vēl viens piemērs, ar ko 
katra valsts un reģions atšķiras. Tādēļ katram reģio-
nam ir tik plašas iespējas, ko piedāvāt, kad runa ir 
par kulināriju un kulinārā mantojuma saglabāšanu 
un veicināšanu. Katrs reģions, kas ir iestājies Reģio-

nālajā kulinārā mantojuma tīklā, veicina reģionālo 
identitāti caur kulinārijas tradīcijām un vietējām iz-
ejvielām.

Liels atbalsts tiek sniegts mazajiem uzņēmējiem, 
kuri strādā šajā tīklā, kas apvieno plaša mēroga uz-
ņēmējdarbību. Reģionālā kulinārā mantojuma kon-
cepcija ir balstīta uz kopīgu logotipu, vienotiem kri-
tērijiem, kopīgu mārketingu reģionālajā, nacionālajā, 
kā arī starptautiskajā līmenī. Vārdu sakot, logo ir 
brends, kas katram uzņēmējam dod iespēju pārstāvēt 
un būt daļai no zīmola, kuru pazīst visā Eiropā un 
kurš garantē patērētājam kvalitatīvu reģionālo ēdie-
nu, un tas ir balstīts uz šī reģiona tradīcijām un vērtī-
bām! Tāpēc neatkarīgi no uzņēmuma lieluma ikviens 
dalībnieks ir daļa no Eiropas vienotās ķēdes un ir at-
bildīgs par ēdiena kvalitāti un ne tikai reģiona, bet 
visas Eiropas kulinārā mantojuma popularizēšanu un 
pārstāvēšanu!

Foruma laikā tika apspriesti 
nākotnes projekti starp reģio-
niem, jauninājumi un ierosinā-
jumi uzņēmējdarbības veicinā-
šanai un kulinārā mantojuma 
popularizēšanai.

„Nav patiesākas mīlestī-
bas kā mīlestība pret ēdienu.” 
(Džordžs Bernards Šovs). 

Lai visiem labi garšo!
Juta Bubina, 

biedrības „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs”

valdes locekle 
www.kulinaraismantojums.lv
www.culinary-heritage.com

11. -13. maijā Zviedrijā (Ystad pilsētā, 
Skones reģionā) notika ikgadējais starp-
tautiskais forums kulinārā mantojuma 
tīkla dalībniekiem. Šobrīd Eiropas kulinārā 
mantojuma tīkls apvieno 32 reģionus, kuri 
ietver sevī 1327 dalībniekus – uzņēmumus, 
mājražotājus, kafejnīcas un restorānus. 
Līdz šī gada beigām tīklā plāno iestāties 
arī Francijas, Somijas, Igaunijas un Islan-
des reģioni. Latgales reģions sekmīgi strā-
dā un popularizē kulināro mantojumu gan 
vietējā, gan starptautiskajā līmenī jau 11 
gadus un apvieno 30 kulinārā mantojuma 
tīkla biedrus. 

KAPUSVĒTKI KRĀSLAVAS ROMAS
 KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS

Krāslavas Meža kapos                  31. maijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos                              7. jūnijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos                              7. jūnijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos                                14. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos                             14. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos                            21. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos                               21. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos                               28. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos                              28. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos                               12. jūlijā plkst. 14:00

IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas bērnu so-
ciālās rehabilitācijas centra „Mūsmājas” īpašumā esošā 
kustamā manta – vieglā automašīna VW SHARAN, valsts 
reģistrācijas numurs FH 5317.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 650,00 (seši simti piecdesmit 
eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 65,00. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Krāslavas novada domes mājasla-
pā vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 13.kab., Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, līdz 2015. gada 9. jūnijam plkst.10.00. Izsoles preten-
dentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2015. gada 9. jūnijam plkst.10.00. 
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 13.kab., Rīgas ielā 51, Krāsla-
vā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 

Izsole notiks 2015. gada 9. jūnijā plkst.11.00.
Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jā-

samaksā desmit dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par kon-

krētu apskates laiku ar J.Suharevski, tālrunis 28761013.
Tālrunis uzziņām - 65681764.

Viena no brauciena dalībniecēm ir Krāslavas pamatsko-
las mazpulka vadītāja Ināra Grāve, kura Briseli raksturo 
ar tādiem vārdiem: „Ļoti strauja kustība, vējaina pilsēta, 
straujas klimata maiņas un bagāta ar dažādu tautību cilvē-
kiem. Un franču valoda - ļoti daudz franču valodas!”

Briseles braucienā grupai bija brīvais laiks, ko katrs iz-
vēlējās pavadīt pēc saviem ieskatiem. Daļa grupas devās 
uz „Mini Eiropu” - miniatūru parku, kur redzami dažādu 
pilsētu pieminekļi un raksturīgākās ēkas, daļa brauca eks-
kursijas autobusā un trīs stundu laikā apmeklēja14 skaistā-

kās Briseles vietas un objektus, cita daļa devās pastaigā pa 
vecpilsētu un pilsētas centru.

Otrajā dienā grupai bija Eiropas Parlamenta apmeklē-
jums, kura ietvaros notika neliela lekcija par parlamenta 
darbību, tā vadītājiem un citām aktualitātēm.

„Ir skaidrs, ka parlamenta apmeklējums ir īpašs pasā-
kums. Paldies par šo iespēju Ivetai, kura ir ļoti komunikab-
la un ar kuru bija interesanti, varēja dzirdēt viņas viedokli 
un domas par dažādiem jautājumiem. Tas Eiropas Parla-
menta deputātei ir ļoti svarīgi, jo, ja nepratīsi pateikt tā, 

lai citiem ir interesanti, tad tevi nesadzirdēs. Var redzēt, ka 
viņa ir īstajā vietā,” pastāstīja Ināra.

Pēc Eiropas Parlamenta apmeklējuma grupa kopā ar de-
putāti devās vakariņās, kur, skaļi dziedot latviešu dziesmas, 
laiks bija pavadīts sirsnīgā un visus saliedējošā atmosfērā . 

MAZPULKU VADĪTĀJI VIESOJAS EIROPAS PARLAMENTĀ
Saulītē neizcelti un, iespējams, pat daudzu nepamanīti, mazpulki - bērnu un jauniešu organizācija - 

darbojas visā Latvijā, apvienojot čaklākos un darbīgākos dalībniekus. 
Galvenā mazpulku ideja ir iemācīt bērnus un jauniešus saprast, ka, strādājot lauksaimniecībā un māj-

saimniecībā, audzējot dažādus augus un dzīvniekus, vērojot to attīstību, redzot savus sasniegumus un 
materiālos ieguvumus, cilvēks aug, attīstās un izveidojas stiprs miesā un garā. 

Pēc deputātes Ivetas Grigules ielūguma 33 visilgāk nostrādājušie mazpulku vadītāji no visas Latvijas 
4.-6. maijā devās braucienā uz Briseli (Beļģija). Grupas plānā bija gan Eiropas Parlamenta apmeklē-
jums, gan brīvais laiks, lai tuvāk iepazītu šo pilsētu.



3Kraslavas Vestis

svētki un jubilejas

Rikšotāju sacensības, kas maija vidū no-
tika Robežniekos, nebija pirmās uz jauna 
skrejceļa, taču tās bija īpašas - Josifs Man-
činskis svinēja savu 50 gadu jubileju un sa-
rīkoja īstus svētkus dvēselei. 

Bronku ciemā, kas atrodas Robežnieku 
pagastā, dzīvo jau četras Mančinsku paau-
dzes. Jelgavas Lauksaimniecības akadēmi-
jā, kurā Josifs ieguvis agronoma specialitāti, 
viņš iepazinās ar savu nākamo dzīvesbiedri 
un atveda viņu uz dzimto ciemu. Tēvs palī-
dzēja uzbūvēt māju. Tagad šajā mājā dzīvo 
Josifa dēls ar ģimeni. 

Josifs ir četru bērnu tēvs un piecu maz-
bērnu vectēvs. Tēva mīlestību pret zirgiem 
mantojusi Josifa meita Jekaterina, viņa pat-
stāvīgi sagatavo rikšotājus sacensībām un 
piedalās tajās. Bet dēls nopietni aizraujas ar 
tehniku. Ja viņam nevajadzētu gulēt un ēst, 
tad no garāžas viņš vispār neizietu - pērk 

veco tehniku, izjauc, remontē un dāvā trak-
toriem un sējmašīnām otro dzīvi. 

Savā piemājas saimniecībā, kurā ir 100 
ha zemes, 33 govis un jaunlopi (kopā 70 
lopu), Mančinski strādā četratā - Josifs ar 

sievu un viņa dēls ar sievu.
Mīlestība pret zirgiem Josifam ir, kā saka, 

asinīs. Viss sākās ar vectēvu, tad viņa darbu 
turpināja tēvs - viņš visu mūžu strādāja par 
zirgkopi kolhoza stallī. 

„Ir ļoti daudz cilvēku, kuri grib audzēt 
rikšotājus, taču atrast labus zirgus ir visai 
sarežģīti,” pastāstīja Josifs. „Jeļena Stašule 
(Zirgu īpašnieku asociācija „Latgales rikšo-
tājs”) veic selekcijas darbu šīs zirgu šķirnes 
atjaunošanai. Tie ir apbrīnojami dzīvnieki 
- Latgales rikšotāji ir labi gan saimniecis-
kajos darbos (viņi var art zemi, pārvadāt 
kravas), gan sportā (viņi ir lieliski rikšotāju 
sacensību dalībnieki). Šīs šķirnes zirgi ir 
miermīlīgi un pakļāvīgi. 

Realizēt ieceri par skrejceļa ierīkošanu 
rikšotāju sacīkstēm nebija tik vienkārši. 
Pirmkārt, bija jāatrod vieta – ap 3 hektāriem 
zemes līdzenā laukā. 

„Labi, ka man ir sava zeme,” turpināja 
Josifs. „Skrejceļu ierīkoju pats, skatītāju 
tribīnes izdevās uzbūvēt projekta ietvaros, 
bet uztaisīt tribīni sacensību vadītājiem un 
apbalvošanas ceremonijai palīdzēja pagasts 
un novada dome.” 

Gatavot zirgu sporta sacensībām var sākt, 
kad tas ir jau 1,5 gadu vecs dzīvnieks. No 
kā ir atkarīga uzvara - no jātnieka vai no 

rikšotāja? Josifs uzskata, ka viennozīmīgi 
atbildēt uz šo jautājumu nevar - gan no jāt-
nieka, gan no zirga un arī no veiksmes - jo 
zirgs var paklupt vai tam var nokrist kāds 
no pakaviem.

Taču, bez šaubām, rikšotājs labi jūt un sa-
prot, ka viņam ir nepieciešams uzvarēt. 

„Zirgu uzvedība treniņā un sacensībās 
ir ļoti atšķirīga,” atzīst Josifs. „Piemēram, 
mūsu rikšotājs pirms sacīkstēm no rīta bija 
ļoti nervozs, pat nosvīda. Kad skan mūzika, 
zirgs paceļ galvu, ausis un dodas uz priek-
šu. Šodien visi mani rikšotāji parādīja labus 
rezultātus - malači!”

Rikšotāju sacīkstes Robežniekos kļuva 
par tradicionālo pasākumu, un tās tiek rīko-
tas divas reizes gadā. Par pasākuma tehnis-
ko pusi ir atbildīgs Josifs Mančinskis, bet ar 
organizatoriskajiem jautājumiem nodarbo-
jas Marisela Jeromenoka, viņai palīdz Mai-
ja Šemele. Sacensību organizēšanu atbalsta 
pagasta pārvalde, Krāslavas novada dome 
un Indras Tautas nams.

Robežnieku entuziastu turpmākajos plā-
nos - pašiem audzēt Latgales rikšotājus un 
turpināt zirgu sacensību vietas labiekārtoša-
nu. Lai veiksme vienmēr ir jūsu pusē!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

SIRDSLIETA - ZIRGI
Kādu dienu rikšotāju sacensībās, kas notika Dagdā, Robežnieku iedzī-

votājs Josifs Mančinskis apsolīja, ka arī Robežnieku pagastā kādreiz būs 
skrejceļš rikšotāju sacīkstēm. Ideju atbalstīja kaislīga zirgu audzētāja 
Marisela Jeromenoka. Gan pagasts, gan Krāslavas novada dome arī nav 
palikuši malā. Darbs virzījās uz priekšu soli pa solim. Josifs plānoja izvei-
dot trasi 5 gadu garumā, taču kopīgiem spēkiem tas izdevās 1,5 gada 
laikā. 

UZZIŅAI. 1949. gadā rikšotāji bija 91 – 98 % no visiem zirgiem Latgalē. 50. ga-
dos Latgalē katrā rajonā darbojās rikšotāju treniņpunkti un no tiem jaunzirgus 
pārbaudei saņēma Rīgas hipodroms. Taču šie treniņpunkti tika likvidēti 1961. gadā.

Vairāki zirgu īpašnieki Latgalē centās saglabāt esošo zirgu audzēšanas pieredzi 
un tradīcijas un pielāgot tās jauniem dzīves apstākļiem, kad ikdienas dzīve arvien 
vairāk kļūst atkarīga no tehnikas un jaunām tehnoloģijām. 2005. gadā Ludzas ra-
jona Ciblā, bet 2006.gadā  Dagdā rikšotāju braucēji atsāka rīkot Latvijas mēroga 
rikšotāju zirgu sacensības.

„Vecākiem un skolotājiem ir 
viens mērķis - iemācīt bērniem 

dzīvesprasmes,” pastāstīja par 
svētku ideju skolas mūzikas sko-

lotāja Svetlana Kovaļova. „Tāpēc 
mēs nolēmām apvienot mūsu cen-
tienus un veltījām uzmanību ne 
tikai māmiņām, kā tas bieži notiek 
Mātes dienā, bet visai ģimenei. 

Šajā zālē sapulcējās māmiņas un 
tēti, vecmāmiņas un vectētiņi, 
krustvecāki, brāļi un māsas, tan-
tes un tēvoči. Ceram, ka šie svētki 
jums iepatiksies un kļūs par tradi-

cionālo pasākumu mūsu skolā.” 
Svetlanas Kovaļovas ideju rī-

kot svētkus, kas ir veltīti ģimenei, 
atbalstīja skolas direktore Ruta 
Livča, arī skolotāju kolektīvs nav 
palicis malā. 

Pirmajā pasākuma daļā skolēni 
un pirmsskolas izglītības grupas 
audzēkņi prezentēja vecākiem 
savu koncertu - bērni dziedāja, 
dejoja, deklamēja dzeju, rādīja 
nelielus uzvedumus. Otrā svētku 
daļa bija veltīta ģimeņu godinā-
šanai. 

Ar saviļņojumu un lepnumu bēr-
ni teica saviem radiniekiem „pal-
dies” un dāvināja pavasara ziedus, 
kas izgatavoti no papīra. Pēc tam 
skolas direktore pasniedza patei-
cības ģimenēm, kas atsaucās uz 
aicinājumu piedalīties projektā 
„Ģimenes svētki”. 

Par pasākuma kulmināciju kļu-
va vecāku un bērnu deja un sko-
lēnu un skolotāju kopīgā dziesma.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KALNIEŠOS ATZĪMĒJA STARPTAUTISKO ĢIMENES DIENU
„Paldies, māmiņ, ka tu  iemācīji mani ravēt bietes!”; „Vec-

māmiņ, paldies, ka tu iemācīji mani vārīt putru!”; „Māmiņ, 
paldies, ka tu mani mīli!” „Paldies, māmiņ, ka iemācīji 
mani rakstīt!”; „Tēti, paldies, ka tu vizini mani ar mašīnu!”

Vai mēs bieži sakām šos vienkāršos vārdus saviem vecā-
kiem un vai bieži dzirdam tos no saviem bērniem? Diemžēl 
nē. Kalniešu pamatskolas kolektīvs nolēma mainīt un uzla-
bot šo situāciju. Pasākumā „Ģimenes svētki”, kas notika Kal-
niešu Tautas namā, vārds „paldies»” skanēja daudzkārtīgi. 
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Profesija - meliorators
Nikolajs ir dzimis Moldāvijā netālu no tās galvaspil-

sētas Kišeņevas. Viņa vecāki iepazinās Sibīrijā, kurp abi 
bija izsūtīti no savas dzimtenes (tēvs - moldāvs, māte nāk 
no Aizputes). 1954. gadā vecāki tika amnestēti un gribē-
ja apmesties uz dzīvi Latvijā, bet tika liegts pierakstīties 
agrākajā dzīvesvietā un lielās pilsētās. Tā kā mamma jau 
gaidīja bērnu, abiem nācās steidzami pārcelties uz Mol-
dāvijas dienvidiem, kur radniecības saites bija daudz 
stiprākas nekā Latvijā, tik stipras, ka radi spēja apiet li-
kumu un abiem sarūpēja pierakstu. Liktenim labpatikās, 
ka vecāku sapni piepildīja dēls, kurš, laikam ritot, ar savu 
ģimeni pārcēlās uz dzīvi Latvijā.

1976. gadā Nikolajs pabeidza Moldāvijas meliorācijas 
institūtu, gadu nodienēja armijā Piemaskavā ļoti atbildī-
gā kara objektā. Pēc dienesta nepilnus trīs gadus nostrā-
dāja Udmurtijā (Urāli). Tai laikā augstskolu absolven-
tiem nebija brīvu diplomu, katram par diplomu trīs gadus 
bija jāatstrādā tur, kurp valsts sadales komisija norīkoja. 
Nikolajam vienmēr bija interese paskatīties, kā cilvēki 
dzīvo dažādās vietās, un komisijā viņš pats izteica vēlmi 
braukt apgūt neskartās zemes, uz ko tautu aicināja valsts 
vadītāji. Kad apritēja 23 gadi, Nikolajs jau bija nodibi-
nājis savu ģimeni un vajadzēja domāt par patstāvīgu dzī-
vesvietu. Apmesties uz dzīvi Latvijā izvēlējās bērnības 
asociāciju ietekmē, kad ar mammu brauca ciemoties pie 
viņas māsām Rīgā un Jelgavā. Viņš redzēja, ka šeit nav 
daudz dzērāju, no kuriem centās turēties pa gabalu, kā arī 
tauta ļoti kulturāla. 

Atgriešanās Latvijā
Zīmīgi, ka ar savu izredzēto Nikolajs iepazinās tieši 

Latvijā. Atvaļinājumā atbrauca uz Rīgu atpūsties un iz-
lūkot situāciju. Apmetās pie tantes, kura izīrēja istabas. 
Vienā istabā dzīvoja pats ar draugiem, otrā – toreiz nepa-
zīstamas meitenes, kuras no Udmurtijas arī bija atbrau-
kušas uz Latviju atpūsties. 

Nikolajs: „Tur iepazinos ar nākamo sievu, un mēs tur-
pinājām uzturēt šīs attiecības Udmurtijā. Kad izlēmām 
pārbraukt, Latvijā devos uz ministriju. Sākumā gribēju 
iekārtoties Jelgavā, bet labas saskaņas ar radiem vairs ne-
bija un palūdzu ierādīt vietu tālāk no Rīgas. Man piedā-
vāja izbraukt ar vilcienu Rīga-Bigosova maršrutu Latga-
les virzienā, ņemot vērā arī manas valodu zināšanas. Pa 
ceļam bija Līvānu PMK, Kraujas PMK, Krāslavas PMK. 
Ja pavisam nekā, varēju aizbraukt arī uz Ludzas PMK. 
Krāslavas 14. PMK satiku tā vadītāju Osi. Pēc sarunas 
kabinetā viņš mani aizveda uz meliorācijas objektu so-
vhozā „Sauleskalns”, tas bija uzreiz pēc Līgo svētkiem. 
Kad uzkāpām Sauleskalnā un paskatījos visapkārt, redzē-
tais skaistums mani apbūra. Sacīju - vairs neko citu ne-
meklēšu. Mana augstskolas specializācija ir hidrotehnis-
kā būvniecība, kas Moldāvijā bija ļoti pieprasīta, jo tajā 
laikā daudz būvēja aizprostus, lai radītu 200-500 ha lie-
lus dīķus. Ūdens ir milzīgs spēks, pat akmens tam nespēj 
stāvēt pretī. Jaunajā vietā bija otrāds process - jānosusi-
na. Bet līdzība liela, un man jau bija arī tāda pieredze.”

Krāslavā jaunajai ģimenei sākotnēji nācās mitināties 
kopmītnes istabiņā Sporta ielā 5, bet pēc dažiem gadiem 
viņiem jau bija savs dzīvoklis. Nikolajs meliorācijā no-
strādāja 11 gadus, būvējis daudzus objektus visā bijušajā 
Krāslavas rajonā. Spilgtā atmiņā palika pirmais objekts 
sovhozā „Sauleskalns” un kompleksais zemju apūde-
ņošanas un nosusināšanas objekts padomju saimniecībā 
„Andrupene”, kas izrādījās vistuvāk viņa specialitātei. 
Kolhozu un sovhozu sabrukuma gados meliorācija nebija 
vajadzīga, un melioratori nonāca neapskaužamā situāci-
jā. Nikolaja ģimenei bija jāaudzina un jāskolo divi bēr-
ni - Vjačeslavs un Diāna. Par to, ka vecāki krīzes gados 
bija savu uzdevumu augstumos, liecina atvašu panākumi. 
Vjačeslavs ir izmācījies par būvnieku, dzīvo un strādā 

Daugavpilī. Viņa ģimenē ir dēls un meita. Savukārt Diāna 
ieguva augstāko ekonomistes izglītību, aizbrauca darba 
meklējumos uz Īriju, kur iepazinās ar puisi no Ukrainas, 
un abi pārcēlās un Cīrihi (Šveice). Viņš ir programmētājs 
pasaules mēroga kompānijā, un tas nozīmē, ka diez vai 
ģimene atgriezīsies Latvijā. 

Pārkvalificējas par uzņēmēju
Nikolajs: „Kad 90. gados paliku bez darba, mani bērni 

vēl bija skolēni. Sieva ikdienas pieprasījuma preču noda-
ļā strādāja par grāmatvedi, taču arī viņa palika bez darba. 
Ko darīt? Nācās no melioratora pārkvalifi cēties par uzņē-
mēju jeb (kā es tolaik sacīju) par spekulantu. Vedu preces 
no Krievijas pa tiešo uz Poliju. Centos strādāt maksimāli 
ofi ciāli, lai nebūtu jādod kukuļi un jāsaskaras ar reketu. 
Pēc pāris gadu darba mūsu valstī stājās spēkā dažādi aiz-
liegumi un šis bizness apsīka. Šūšanas fi rma „Latvija” 
tolaik šuva bērnu apģērbu no mākslīgās vilnas. Nopirku 
atgriezumus, sieva piegrieza, bet es šuvu mīkstās rotaļ-
lietas un čībiņas un atkal vedu pārdot uz Poliju. Latvijā 
tai laikā nebija pircēja, šeit viss gāja lejup. Braukājot sa-
pratu, ka nepaliek laika ģimenei un sākām biznesu savā 
rajonā - nopirku Dagdas tirgū vienu veikaliņu un tirgojā-
mies. Pakāpeniski izveidojām savu veikalu tīklu pagas-
tos. Pirkām nolaistās ēkas, atjaunojām un nodrošinājām 
lauku ļaudis ar nepieciešamāko preci. Kopumā mums jau 
ir septiņi veikali, ar darbu nodrošinām apmēram 30 cil-
vēkus. Piektdienās Dagdā rīkojam gadatirgu, kas labi ap-
meklēts. Tirdzniecība gāja labi, bet vienā dienā sapratu, 
ka tas nav mans, ka man gribas kaut ko citu, kas ir tuvāk 
dvēselei - kaut ko radīt! Nekad nespēju samierināties ar 
to, ka savā dzimtenē mēs tik nemākulīgi pārņēmām tēvu 
un vectēvu darba mantojumu, ka daudz noderīga iznīci-
nām. Alus ražošana bija nejaušība. Šķiet, tas bija 2001. 
gada rudenī, kad pie manis atnāca kāds cilvēks un infor-
mēja, ka vēl viens uzņēmums Krāslavā, iespējams, tiks 
slēgts…” 

Redz, kā dzīvē notiek 
Nikolajs centās būt tālāk no alkohola lietotājiem, bet 

nu pats ražo alkoholiskos dzērienus un dod darbu 16 cil-
vēkiem savā ražotnē, plus ieguvēji ir Latvijas zemnie-
ki, kuri audzē alus miežus. Ceļš uz panākumiem nebija 
rozēm kaisīts, tomēr sarunbiedrs uzskata, ka viņam bija 
viegli sākt, jo alus darināšanā nebija profesionālis, un arī 
uzņēmumā nebija tāda. Līdz ar to pašam vajadzēja ņemt 
rokās grāmatas un mācīties, lai būtu priekšstats par pro-
duktu, ko gatavojas ražot. Kad pilnībā bija apguvis šo 
ābeci, sāka interesēties par alus vēsturi un, skrupulozi pē-
tot, uzdūrās daudziem interesantiem faktiem, piemēram, 
Latvijā alus darināšanas tradīcijas sākās tikai pēc 16. 
gadsimta, pirms tam bija izplatīta vīnogulāju audzēšanas 
kultūra, un arī šobaltdien Latvijā ir vīnogu audzētāji. 

„Kad pārņēmu rūpnīcu, naudu attīstībai nedeva ne-
viena banka,” turpina Nikolajs. „Šeit bija deviņi strād-
nieki, visus savācu un raksturoju situāciju. Sacīju, ka 
sākam no nulles, bet ar katru gadu būs labāk un labāk. 
Noticēja ne visi, bet es neapvainojos - katrs pats tiesīgs 
izlemt kam ticēt, kam - ne. Palika seši, daži tagad jau 
pensijā. Pakāpeniski sameklējām jaunus kadrus, paši 
apmācījām.”

Ambiciozie plāni
Nikolajs: „Mums nav mērķis palielināt sasniegtos 

ražošanas apjomus. Mūsu plāni ir krietni ambiciozāki 
– ražot dzīvo kvasu. Bet tamdēļ mums vajag uzlaboju-
mus sanitārajā sadaļā. Ja alus uzglabājas 12 diennak-
tis, tad kvass tikai trīs, bet mums jāpanāk, lai tās ir 
vismaz 5-7 diennaktis, tad var fasēt pudelēs un izplatīt 
mazumtirdzniecības tīklā. Mēs gribam ražot kvasu bez 
piedevām, tādu, kāds padomju laikā bija nopērkams no 
mucām. Pats produkts tolaik bija labs, bet dažreiz pie-
tiekami akurāti neizmazgāja mucu – tas jau bija cilvē-

ciskais faktors. Mērķis nosprausts, strādāsim, izmanto-
sim uzkrāto pieredzi.”

Ar seju pret pašu zemniekiem
Iepazīstinot ar savu ražotni, Nikolajs izstāsta arī ēkas 

vēsturi, kuru ir izpētījis un glabā senas fotogrāfi jas. 
Viņš secina, ka pagātnē tieši no šejienes grāfu Plāteru 
kompleksu apgādāja ar visu nepieciešamo, tostarp pro-
duktiem, kurus šurp, norēķinoties ar Plāteriem, saveda 
zemnieki. 

Šodien lielajā ēkā izvietoti trīs iespaidīga lieluma kat-
li: vārīšanas, fi ltrācijas un dzesēšanas, kuros norit viss 
alus darināšanas process. Ir savas dzirnavas, kas samaļ 
iesalu līdz noteikta izmēra frakcijai. Ir liela kompresoru 
telpa, kur saražo nepieciešamo aukstumu. Rūgšanas lai-
kā temperatūra pieaug līdz 26-30 grādiem, bet nedrīkst 
pārsniegt 15 grādu. Atdzesēt tonnām produkcijas nozīmē 
lielu elektrības patēriņu - sezonā apmēram 60 tūkstoši 
KWh. Ražotnei ir arī sava pusautomātiska fasēšanas lī-
nija, kur nav daudz mehanizācijas, toties tā ir ekonomis-
kāka – mazāk izlīst garām pudeles kakliņam. Katlu mājā 
gana jaudīgs tvaika katls alus vārīšanai jau bija, bet telpu 
apkures katls tapis pēc Nikolaja skices un ir izdevies. Ir 
arī savs dziļurbums, pašu spēkiem ierīkota ģērbtuve, du-
šas, atpūtas istaba kolektīva vajadzībām. Dažas telpas vēl 
turpina remontēt, lai varētu uzglabāt lielāku daudzumu 
gatavās produkcijas. 

Uzņēmumā ir izstrādāta paškontroles sistēma, labo-
ratorijā seko līdzi visam ražošanas procesam, sākot ar 
ūdens un citu komponentu kvalitātes analīzēm, beidzot ar 
gatavās produkcijas pārbaudi. Turklāt paraugi tiek nodoti 
pārbaudēm arī neatkarīgā sertifi cētajā laboratorijā. Alū ir 
četri pamatkomponenti: ūdens, iesals, apiņi un raugs. Ag-
rāk Latvijas komponente bija tikai ūdens, pārējo ražotne 
ieveda no ārzemēm. Šobrīd ražotājs jau pagriežas ar seju 
pret Latvijas zemniekiem, kuri iemācījušies izaudzēt alus 
miežus, par ko uzņēmējam liels prieks.

Protams, Nikolajs neatklās sava alus ražošanas noslē-
pumus, bet pieredzē viņš labprāt dalās gan ar 20-30-ga-
dīgo jaunatni, gan ar gados vecākiem uzņēmējiem, kuri 
vēlas konsultēties gan par biznesa lietām, gan kā strādāt 
ar valsts struktūrām un citos jautājumos. Savukārt jaunat-
nei, kura grib saprast, kā gūt panākumus biznesā, sastādī-
ja sarakstu ar veiksminieku un neveiksminieku iemaņām. 
Padomājis, šos virsrakstus nomainīja pret ceļš augšā un 
lejā. 

Veiksmes formula no Nikolaja
Lai kāptu augšā, pamatu pamats ir grāmatu lasīšana, 

sevišķi daudz jālasa klasiskā literatūra. Svarīga pastāvīga 
un radoša sevis attīstība, neatkarīgi no vecuma. Jebku-
ram darbam jāpieiet ar dvēseli un radoši. Būtiskas ir arī 
fi ziskās aktivitātes. Jākontaktējas ar gudriem cilvēkiem. 
Panākumu sasniegšanā būtiska ir darba mīlestība. Lai zi-
nātu, ko īsti vēlies sasniegt, vajag nospraust mērķus, kuri 
jāizpilda. Obligāti jātur dotais solījums, jādara labi darbi 
un jābūt godīgam - saki taisnību, nestāsti pasakas! 

Savukārt lejup cilvēku velk slinkums, negatīvas domas 
jeb neticība savām spējām, tenkas, smēķēšana un alko-
hols, pornogrāfi ja un nekrietnas sarunas, solījumu netu-
rēšana, tukša laika šķiešana sociālajos tīklos, datorspēles 
un televizors. 

Juris Roga,
a utora foto

NIKOLAJS TURUTA: 
„Ir ļoti jāmīl savs darbs, 

lai paveiktu neiespējamo!”
Viens no veiksmīgajiem uzņēmējdarbības piemēriem Krāslavas novadā ir SIA „Krāslavas avots” 

alus darītava, kuru kopš 2002. gada vada šīs sabiedrības valdes loceklis Nikolajs Turuta. Alus da-
rītavas vēsture gan ir senāka – tā strādā kopš 1989. gada, taču gadsimta mijā nonāca krīzes situ-
ācijā un nomainījās īpašnieks. Šobrīd uzņēmums saražo līdz pat 300000 litru „Krāslavas oriģinālais 
gaišais” un „Krāslavas tumšais” alus gadā, kas tiek piegādāts vairākām Latvijas pilsētām, un pus-
gadu tas tika piegādāts arī Igaunijai tirgus iepazīšanas nolūkā. Šajā rakstā iepazīstinām ar cilvēku, 
kuram izdevās paglābt ražotni no iznīcības un nodrošināt darbu vairāk nekā desmitam cilvēku. Pie 
viņa ražotnē savulaik viesojies ne tikai zemkopības ministrs Jānis Dūklavs, bet arī valsts prezidents 
Andris Bērziņš. 
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- Man tas patīk! Protams, tās idejas dažreiz ir grūti izpil-
dāmas, bet mēs mēģinām! Labs risinājums ir pašvaldības 
fi nansējums jauniešu ideju īstenošanai, kas tiek piešķirts 
konkursa kārtībā. Tas tiek organizēts jau ceturto reizi, un 
tajā var piedalīties ikviens jaunietis vecumā no 13 līdz 25 
gadiem. Mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzda-
lību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jauniešu intelektu-
ālās, fi ziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. 

- Kā jaunieši tiek pie šīs naudas?
- Jaunieši iesniedz ideju, konkursa vērtēšanas komisija 

izvērtē to. Šogad tiks īstenoti 15 iniciatīvu projekti. Lielākā 
daļa no tiem ir vērsti uz pasākumiem, kuros drīkst un vajag 
iesaistīties ikvienam novada jaunietim. Tās ir gan sporta 
spēles, gan teatrāļu nakts, gan orientēšanās sacensības, 
gan 7.-8. klašu sadraudzības diena, gan foto un zīmējumu 
konkurss, gan vasaras pārgājieni un citi pasākumi. Gribu 
uzsvērt, ka projektu realizācija notiek visa novada terito-
rijā, bet aktīvāk - Robežniekos, Indrā, Skaistā, Ūdrīšos un 
Izvaltā. Noslēdzoties mācību gadam, jaunieši uzsāks savu 
ideju īstenošanu, aicinu visus sekot projektu norisei un jau-
numiem mājaslapā www.kraslava.lv. Sadaļā „Jauniešiem” 

var atrast visu informāciju par mazo projektu norisi un jau-
niešu līdzdalības iespējām.

- Kāda ir jauniešu biedrību loma mūsu novadā?
- Biedrības mums strādā raženi, bet nav obligāti jābūt 

jauniešu biedrībai, lai realizētu jauniešiem paredzētas akti-
vitātes. Galvenais, lai sabiedriskajā dzīvē tiek iesaistīta arī 
jaunatne. Krāslavas novads var lepoties ar biedrību „Lat-
gales jauniešu sadarbības tīkls”, kura ievēlēta Jaunatnes 
konsultatīvās padomes personālsastāvā. Šī padome ir pa-
domdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt saskaņotas 
jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu valsts mērogā. 

- Kādas ir tuvākās iecerētās aktualitātes?
- Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionā tiks uzstā-

dīts ielu futbola laukums, šīs idejas ģeneratori ir Harolds 
un Jevgēnijs, bet fi nansētājs - Krāslavas novada dome. 
Jaunieši vēlas popularizēt ielu futbolu Krāslavas novadā, 
plānots organizēt arī turnīrus, tādā veidā veicinot aktīvu, 
veselīgu dzīvesveidu. Gribu teikt paldies visiem tiem jau-
niešiem, kuri aktīvi iesaistās novada dzīvē, kuri prot no-
vērtēt citu darbu un veikumu un paši piedalās jaunatnes 
politikas attīstībā novadā. Liels paldies arī visiem jauniešu 
atbalstītājiem - skolotājiem, klubiņu vadītājiem, biedrību 
pārstāvjiem.

- Vai piekrītat tam, ka mums apkārt ir arī neaktīvi 
jaunieši, kuri izvairās no kopīgām organizētām aktivi-
tātēm, kurus, šķiet, no pirmīt stāstītā nekas neinteresē?

- Tādi vienmēr bija, ir un būs. Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra valsts mērogā īsteno projektu „Proti 
un dari!”. Tā  mērķis ir motivēt un aktivizēt tos jauniešus, 
kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģis-

trējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā, kā arī veicināt šo 
jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu 
garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītī-
bas attīstības aģentūra, vai nevalstisko organizāciju vai jau-
niešu centru darbībā. Krāslavas novada pašvaldība ir sadar-
bības partneris šajā projektā. Piecu gadu laikā šajā projektā 
plānots iesaistīt 61 jaunieti no Krāslavas novada teritorijas. 
Projekta realizācija notiks visās Latvijas pašvaldībās. Ļoti 
ceru, ka, īstenojot šo projektu, mums izdosies šobrīd neak-
tīvos jauniešus uzrunāt, aktivizēt un iesaistīt sabiedriskajā 
dzīvē. 

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

JAUNIEŠIEM PIEDĀVĀ GANA PLAŠAS IESPĒJAS
Krāslavas novada domes Izglītības un kul-

tūras nodaļas jauniešu koordinatore Julianna 
Moisejenkova novada jauniešus raksturo kā 
atraktīvus, drosmīgus, gudrus un, protams, ļoti 
dažādus. Vienmēr ir tādi, kuriem vajag vairāk, 
un ar tiem ir vienkāršāk strādāt, jo viņi zina, ko 
grib un nāk pie koordinatores ar konkrētu ideju 
un priekšlikumu. 

Jaunatnes lietas

Kad organizēju šo pasākumu, 
saskāros ar vairākām grūtībām. 
Viena bija saistīta ar to, ka vaja-
dzēja apmācīt ne vien komandu 
dalībniekus, bet arī statistus un 
tiesnešus. Bet daudz sarežģītāk 
bija atrast jauniešus, kas būtu ar 
mieru darboties un palīdzēt no-
vadīt etapus. To šoreiz bija 13. 
Visi bija saistīti ar iespējama-
jiem nelaimes gadījumiem reā-
lajā dzīvē, piemēram, motocikla 
avārija - motociklists ietriecās 
skrituļslidotājā, un sacensību 
dalībniekiem vajadzēja pareizi 
veikt darbības, lai abiem saglabā-
tu dzīvību; mugurkaula trauma – 
cilvēks, kas nokritis no kāpnēm; 
bērnu laukumā bērns ar šūpolēm 
sasita galvu; rokas lūzums - pa-
reizi vajadzēja imobilizēt; čūskas 
kodiens; svešķermenis (nagla) 
kājā; autoavārija – mašīna notrie-
ca cilvēku, cilvēks atrodas  zem 
mašīnas, pie stūres vadītājs, kas 
ir bezsamaņā; garāžā notiek ne-
jauša amputācija - bērns nogriež  
pirkstu; epilepsijas lēkmes gadī-
jums. Gan sacensību dalībnieki, 

gan skolotāji bija sajūsmā par 
statistu brīnišķīgo tēlojumu. Pal-
dies viņiem par to!

Jāsaka, ka komandas bija labi 
sagatavotas, tas nozīmē, ka ne-
pieciešamības gadījumā bērni 
varēs sniegt nepieciešamo palī-
dzību. Bija arī redzams, ka jau-
niešiem patīk tas, ko viņi dara – 
glābj cilvēkus. 

Paldies Latvijas Sarkanā Krus-
ta Krāslavas, Aglonas un Dagdas 
novadu komitejas izpilddirekto-
rei Sandrai Molotokai par bal-
vām, kas tika pasniegtas koman-
dām, skolotājiem un medicīnas 
darbiniekiem, kas sagatavoja 
skolēnus.

Sacensībās gan pamatskolas 
līmenī, gan vidusskolas līmenī 
uzvarēja jaunsargu komandas, 
kas septembrī dosies uz valsts lī-
meņa sacensībām Rīgā. Protams, 
daudz vēl jāmācās, lai godam va-
rētu pārstāvēt Krāslavas novadu 
Latvijā.

Dzintars Patmalnieks, 
 jaunsargu instruktors 

PIRMĀS PALĪDZĪBAS SACENSĪBAS
Krāslavas pamatskolas teritorijā notika sacensības pir-

mās palīdzības sniegšanā. Šajā gadā tājās piedalījās 11 
komandas no Krāslavas un Dagdas novada skolām, kā arī 
divas jaunsargu komandas.  

Maija pēcpusdienā 
Krāslavas pamatskolas 
bērnu pašiniciatīvas kluba 
„Spicais” bērnu grupa  de-
vās uz veco ļaužu pansionā-
tu „Priedes”.  

Jebkurš pasākums, kurš rada 
dvēselisku izjūtu, ir īpaša satrau-
kuma un neaprakstāmu izjūtu 
piepildīts. Taču šajā reizē satrau-
kumam bija pamats, jo mēs devā-
mies pie vecajiem ļaudīm ar vēl 
līdz šim nebijušu mērķi - organi-
zēt radošo darbnīcu. Kā uztvers 
mūsu ideju, vai spēsim ieinteresēt, 
vai vecie ļaudis būs gandarīti par 
rezultātu, vai vēlēsies sadarboties 
- jautājumi, šaubas un pamatots 
satraukums mijās ar domu par to, 
ka mēs ejam ar labiem nodomiem, 
tāpēc visam jābūt labi.

Pansionāta atpūtas telpā mūs 
sagaidīja tikpat, ja ne vairāk, sa-
traukti, bet gaidu pilni 12 vecie 
ļaudis. Sākumā nedroši, mazliet 
noraizējušies par savām spējām, 
nepārliecināti par savām prasmēm 
un gaidāmo rezultātu, bet bērnu 
iedrošināti, atbalstīti viņi pama-
zām tik ļoti aizrāvās ar radošo dar-
ba procesu un pat nepamanīja, ka 

tapa ievērības cienīgi mākslas dar-
bi - vilnas gleznas ar īsti pavasa-
rīgu ziedu motīvu varavīksni. Jau 
sen pierādīts, ka mākslai ir liels 
dziedniecisks spēks, arī šīs rado-
šās darbnīcas rezultāts bija tam 
apliecinājums. Burtiski nepilnas 
stundas laikā veco ļaužu acīs atkal 
virmoja dzīvesprieks, seju rotāja 
smaids un patiess, neviltots gan-
darījums par savu veikumu. Vēl 
nesenais satraukums un bažas bija 

pazudušas kā ar 
burvju mājienu.

Un kārtējo rei-
zi jāsaka - laimei 
jau nevajag daudz 
- mazliet uzmanī-
bas vienam pret 
otru, mazliet at-
balsta, mīlestības, 
cieņas, labu vārdu 
un vienkāršas, ne-
piespiestas kopā 
būšanas. 

Tā bija pirmā 
tāda veida darbnī-

ca, taču ne pēdējā. Līdz maija bei-
gām mēs plānojam vēl divas rei-
zes doties uz pansionātu „Priedes” 
un kopā ne tikai radoši darboties, 
bet galvenais - mīļi sadarbojoties 
un draudzīgi sarunājoties,  kopā 
pavadīt laiku.

Liels paldies par iedrošinājumu 
LSK Krāslavas, Dagdas un Aglo-
nas novadu komitejas izpilddirek-
torei Sandrai Molotokai!

Paldies viesmīlīgajam un jaunām 
idejām vienmēr atvērtajam veco 
ļaužu pansionāta „Priedes” darbi-
nieku kolektīvam! Paldies skolotā-
jai Jeļenai Japiņai par sadarbību!

Pasākums notika LSK Krāsla-
vas, Dagdas un Aglonas novadu 
komitejas un „Røde Kors Nord-
Trøndelag” atbalstītā projekta 
„Tikai kopā sapņi kļūst krāsaini” 
ietvaros. 

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas

 psiholoģe, 
bērnu pašiniciatīvas kluba

 „Spicais” vadītāja 

RADOŠĀ DARBNĪCA 
VECO ĻAUŽU PANSIONĀTĀ „PRIEDES”
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darbi, notikumi, cilvēki

Airsofts (no angļu val. airsoft) ir komandu sporta veids 
jeb militāras simulācijas spēle, tās pamatā lieto kaujas iero-
ču kopijas, kas šauj ar 6mm plastmasas lodītēm. Atšķirībā 
no daudziem jau zināma peintbola no airsofta šauteņu lodī-
tēm neizdalās nekāda krāsa. Droši vien tas arī ir galvenais 
šīs spēles „knifs”. Katram tās dalībniekam pašam ir jākon-
statē trāpījums, citiem vārdiem sakot, godīgi jāatzīstas, ka 
tevi „nogalināja” un jāiziet ārā no spēles. Kārdinājumu ne-
atzīties neiztur un „krāpjas” gandrīz visi iesācēji, kas spēlē 
pirmo reizi. Tas ir vēl viens veids, kā pārbaudīt sevi un savu 
godīgumu. 

Laukumu airsoftam Podjavu ģimene ierīkoja 5 kilometru 
attālumā no Krāslavas savā mantotajā zemē. Apmēram trīs 
nedēļu laikā sagatavoja teritoriju - 2 ha, kur izzāģēja lie-
kos krūmus, uztaisīja nožogojumu, aizsargsienas, uzbūvēja 
mājiņu. 

Pašlaik tā ir vienīgā vieta Latgalē, kur tiek piedāvāta te-
ritorija airsofta spēlei, kā arī ieroču un ekipējuma noma. 

Nesen šeit notika spēle starp Krāslavas un Dagdas koman-
dām.

Dagdas komandas dalībnieks Leons Pauliņš: „Ar airsoftu 
mēs nodarbojamies jau otro gadu. Sākām divatā ar dēlu, 
pēc tam mums piebiedrojās arī citi. Izbraucam spēlēt katru 
nedēļu, droši vien tikai ziemā tas ir retāk. Tas ir tik intere-
santi! Airsofts ir gan sports, gan atpūta, gan azarts. Agrāk 
es aizrāvos ar makšķerēšanu, bet pēc azarta līmeņa copi pat 
nevar salīdzināt ar airsoftu.

Dagdas iedzīvotāji bija ļoti gandarīti par spēli un par lau-
kumu: „Agrāk mēs „karojām” mežos, pamestajās teritori-
jās, bet šeit ir teicama vieta airsoftam! Tagad brauksim uz 
šejieni regulāri.  Cenas ir demokrātiskas, strādājošs cilvēks 
var atļauties tādu izklaidi.”

Kam ir domāta šī spēle? Vecumam, dzimumam, cilvēka 
nodarbošanās veidam nav nekādas nozīmes. Spēle varētu 

ieinteresēt visus, kas grib atpūsties, izklaidēties, relaksēties 
un iegūt jaunus iespaidus. Pasaulē airsofts ir jau pierādījis 
sevi kā veiksmīgs komandas vai kādas grupas saliedējošs 
pasākums. Lai izpildītu spēles scenārija uzdevumus, jāprot 
vienoties, plānot visu spēlētāju darbības, izdomāt shēmas, 
izstrādāt taktiku, sadalīt pienākumus. Ar vienu vārdu sakot, 
jāaudzina komandas gars.

Piedaloties šajā spēlē, var ne tikai šaut un uzvarēt, bet arī 
vienkārši izkliegties, atbrīvoties no liekām emocijām - da-
rīt to, kas parasti nav iespējams ikdienas dzīvē. 

Pirms spēles visus dalībniekus iepazīstina ar drošības 
tehniku, spēles un uzvedības noteikumiem, un ikviens spē-
lētājs par to parakstās. Lai spēle būtu vēl interesantāka, da-
lībniekiem tiek piedāvāta uniforma (kamufl āžas apģērbs). 
Bērni līdz 18 gadu vecumam var piedalīties šajā spēlē tikai 
ar vecāku atļauju.

Tie, kam nepatīk „spēlēt kariņu”, var doties uz citu lau-
kumu, kas atrodas blakus un ir aprīkots, lai spēlētu jautru 
un aizraujošu komandu spēli - futgolfu. Dalība šajā spēlē  
ir pa spēkam gan bērniem, gan cilvēkiem gados un neprasa 
nekādas īpašas prasmes vai fi zisko spēku, jo katrs spēlētājs 
pats izvēlas tempu. 

Visu spēļu un sacensību noslēgumā saimnieki piedāvā 
citus pakalpojumus – melno pirti ar peldi dīķī un atpūtu pie 
speciāli ierīkotās ugunskura vietas. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

P.S. Jāuzsver, ka Pāvela Podjavas aizraušanās sniedz pirmos 
rezultātus - puisis iestājās Zemessardzes bataljona rindās.

Personālizstādes atklāšanas dienā Ainu sveica bibliotē-
kas vadītāja Valentīna Magidas, novēlot, lai ar bibliotēkas 
vieglo un svētīgo roku mākslinieces darbi aizceļo pie māks-
las cienītājiem Latvijā un ārvalstīs. Ainai tiešām ir talants, 
turklāt viņa ir ne tikai māksliniece, bet arī laba friziere un 
viss, ko Aina dara, viņai labi padodas.

Aina ir vietējā, un daudzi krāslavieši viņu vislabāk pazīst 
kā frizieri. Kāds varbūt būs izbrīnīts, uzzinot, ka friziera 
skolu Rīgā Aina pabeigusi ar „sarkano diplomu”, bet tikai 
ne viņas pastāvīgie klienti! Lielisks frizieris jau arī ir kā 
mākslinieks, jo arī šajā profesijā nevar gūt panākumus bez 
radošuma dzirksts. Aina pat vairs nespēj izvēlēties darīt 
ko vienu - viņai patīk gan frizēt, gan gleznot, turklāt viņa 
ir laba rokdarbniece, šobrīd sievietes darinājumus var ap-
skatīt Tūrisma informācijas centrā vai Krāslavas pils Ama-
tu mājā.  

Aina: „Grūti strādāt par frizieri tam cilvēkam, kuram ne-
piemīt mākslinieka talants. Man tas ļoti palīdz darbā, un 
citreiz vairs nezinu, kas esmu vairāk - māksliniece vai fri-
ziere? Es piekritu rīkot savu darbu izstādi, jo jutīšos ļoti 
laimīga, ja ar tiem iepriecināšu cilvēkus.”

Izstādes apmeklētāji noteikti ieinteresēsies, kā top sižeti, 
kas attēloti Ainas darbos, kur viņa gūst iedvesmu? Māks-
liniece atbild pavisam vienkārši: „Latgale bagāta ar skais-
tiem dabas skatiem, un gleznot var bezgalīgi daudz un ilgi. 
Es cenšos gleznot tikai tad, kad ir labs garastāvoklis, lai no 
darba gūtu prieku!”

Tik tiešām, cilvēka dzīve kādā mirklī var spilgti uzlies-
mot, un tad viņš spēj parādīt citiem to, ko redz sev apkārt. 
Parastā dabas ainavā Aina meistarīgi spēj ieraudzīt kaut ko 
īpašu un akcentēt ar spilgtām košām krāsām. Šķiet, mūsu 
Latgales ainava viņas darbos kādreiz iegūst pavisam nebi-
jušu skatu, un rodas priekšstats, ka glezna ir tapusi kaut kur 
tālās ārzemēs, pie skaistiem kalniem vai Šveices ielejā. Bet 

nē - tie visi ir radīti tepat, mūsu pašu vidē. Tomēr ārzemēs 
Aina ir pabijusi, viņas gleznas ir iegādātas ne tikai Latvijā, 
bet nonākušas arī Vācijā, Austrijā un Kanādā. Viņa divas 
reizes mēģināja noķert laimes putnu pasaulē: vispirms - 
Anglijā, bet pēdējoreiz – Kiprā, kur VIP salonā nostrādā-
jusi mazliet vairāk nekā divus gadus. Viņas veidotās fri-
zūras pat bija publicētas vienā no Kipras laikrakstiem, un 
tomēr Aina atgriezās Krāslavā. Protams, dzīvojot svešumā, 
viņa iespaidojās no Kipras vides un tapa fantāzijām apvītas 
gleznas ar jūras, pērļu un tamlīdzīgu tematiku. Kā katram 
maizes klaipam ir sava garoziņa, tā arī katrai vietai piemīt 
savi trūkumi. Desmitiem grādu karstumā ir ļoti grūti dzī-
vot, kur nu vēl strādāt. 

„Es gribu dzīvot mājās,” turpina Aina. „Tur cilvēki ba-
gātāki un ir arī prasīgāki pret visu, nekā šeit Latvijā. Mūsu 
cilvēki ir vienkāršāki. Lai cik un ko es mēģināju, vienmēr 
vilka atpakaļ. Vienalga, cik labi būtu pasaulē, gribas uz mā-
jām, gribas biežāk atbraukt, gribas dzīvot mājās! Man gri-
bas, lai visi tautieši atgrieztos dzimtenē, lai visiem te būtu 
darbs un laimīga dzīve. 

Ko es turpmāk darīšu? Domāju, ka dzīvošu šeit un prie-
cēšu visus ar savu darbu un mākslu. Es gleznošanai veltu 
daudz laika, parasti pusgadu, trīs, divus mēnešus, gadās arī 
mazāk -  tikai mēnesi. Nav tā, ka varu uzgleznot nedēļas 
laikā vai strādāt pie viena darba gadiem ilgi. Četrus gadus 
apmeklēju Krāslavā labi pazīstamā mākslinieka Gorgoca 
studiju, līdz sapratu, ka tas nav tas, ko vēlos.”

Zīmēšanai un gleznošanai Aina pievērsās kopš agras bēr-
nības. Precīzu laiku neatminas, varbūt bija kādi 7-8 gadiņi, 
kad sāka radīt pirmos darbiņus. Varbūt tas ir mantots ta-
lants, jo viņas vectēvs darbojās ar koku un mazliet mēģinā-
ja arī gleznot. Laukos pie omas, kura savulaik arī mēģinā-
jusi zīmēt un kurai jau ir apritējuši 90 gadi, Aina ir atradusi 
nelielu gleznu, kas tagad ierāmēta un rotā viņas mājas kā 
dārga relikvija.

Juris Roga, autora foto

kultūra

LAIMĪGA, JA CITIEM PRIEKS!
Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā at-

klāta Ainas Annicānes darbu izstāde „Ar krāsu, 
līniju, gaismēnu”. Māksliniece skatītāju vērtē-
jumam piedāvā galvenokārt fantāzijas uzbur-
tas dabas ainavas, taču viņas gleznu kolekcija 
ir krietni lielāka un daudzos darbos attēlota arī 
reālā vide. Varbūt tos arī izdosies parādīt, jo ir 
plānots, ka izstādes darbi laika gaitā tiks pa-
mainīti.

AIZRAUJOŠĀ SPĒLE 
UN NOPIETNA

 GODĪGUMA PĀRBAUDE
„Par militāras simulācijas spēli – airsoftu - es izlasīju internetā. Ieinteresējos, parunāju ar vecā-

kiem, mēs visu apspriedām, un lēmums tika pieņemts. Pēc kāda laika mēs nopirkām nepieciešamo 
aprīkojumu un uniformu. No sākuma mamma nobijās, bet, kad paturēja „ieroci” rokās un uzzināja 
par spēles noteikumiem, tad saprata, ka tas ir droši,” tā 18-gadīgais krāslavietis Pāvels Podjava 
stāsta par to, ka uzsāka savu biznesu. Iespējams, tas skan pārāk skaļi. Tad pagaidām nosauksim 
to par aizraušanos.



7Kraslavas Vestis

izglītiba

Vēršoties pēc palīdzības uz Krāslavas Mākslas 
skolu, uzņēmējs nešaubījās, jo cits veiksmīgs pie-
mērs mūsu pilsētā ir visiem labi zināms – žogs pie 
pilsētas atdzelžošanas stacijas Rīgas ielā, kuru pirms 
dažiem gadiem jau apzīmēja bērni. Bez šaubām, 
mūsu jaunie mākslinieki gatavojās darbam nopietni.

„Sākumā mēs piedāvājām bērniem sagatavot ski-
ces par tēmu „Dzīvnieki-būvētāji”,” uzsvēra mākslas 
skolas pasniedzēja Maija Šuļga. „Mēs paziņojām au-
dzēkņiem, ka šo darbu vērtēs pilsētas arhitekte. Jāsa-
ka, ka mūsu bērni i zturējās pret šo uzdevumu ar ļoti 
lielu atbildību.”

Mākslas skolas audzēkņi ķērās pie sienas izkrāso-
šanas ar tādu entuziasmu, ka darbs, kas bija plānots 
divām dienām, tika izpildīts vienas dienas laikā. 

Ruslans Homutiņins paskaidroja, ka krāsas, ar ku-
rām strādāja bērni, ir paredzētas fasāžu apdarei un 

ir noturīgas pret ārējo nelabvēlīgo faktoru iedarbību, 
līdz ar to šīs sienas spilgtais noformējums priecēs 
krāslaviešus vēl vairākus gadus. 

Elvīra Škutāne,
 autores foto

SPILGTI UN JAUTRI
„Mēs gribējām, lai šī pilsētas daļa kļūtu 

spilgtāka un jautrāka,” tā par savu ieceri 
izrotāt tukšo ēkas sienu blakus veikalam 
„Rols” pastāstīja uzņēmuma „RH Būve” 
valdes loceklis Ruslans Homutiņins. 

„MODES MEISTARS” 
Krāslavas pamatskolā notika jauns pasākums – „Modes 

meistars 2015”, kurā 5.-9. klašu skolnieces demonstrēja 
dažādus apģērbus, kas tapuši mājturības un tehnoloģiju 
stundās atbilstoši mācību programmai. 

Ideja parādīt šos darbus plašākai 
publikai radās mājturības un tehno-
loģiju skolotājai Vijai Rabkevičai. 
Viņa pastāstīja, ka parasti skolēnu 
šūtie darbiņi, kas top mājturības 
un tehnoloģiju stundās, paliek ne-
vienam neparādīti. Rīkot izstādi un 
salikt tos uz galdiem nav liela jēga, 
jo tur tie ne pēc kā neizskatītos un 
neradītu interesi. Skolotāja uzskatī-
ja, ka audzēkņu darbiņus vajadzētu 
prezentēt izstādē, un viņai radās 
ideja - sarīkot modes skatei līdzīgu 
pasākumu skolēniem, viņu vecā-
kiem, skolotājiem, uzaicinot uz to 
arī goda viesus. Dažiem muzikā-
liem priekšnesumiem bagātināto 
pasākumu „Modes meistars 2015” 
kopīgi veidoja mākslas jomas me-
todiskā komisija -- skolotājas Ilona 
Aprupe, Olita Truskovska, Skaidrīte Gasperoviča un Vija Rabkeviča, 
bet vadīja paši skolēni.  

Visiem cilvēkiem ir kaut kādas idejas – labākas vai sliktākas. Ja mēs 
savas idejas nepaužam plašākai sabiedrībai, par tām tā arī neviens neuz-
zina. Iespējams, ka pasākums „Modes meistars 2015” kādai no šodie-
nas skolniecēm palīdzēs izvēlēties nākotnes profesiju. Pēc akordeonistu 
priekšnesuma uz improvizētas mēles kāpa pirmās drosmīgās meitenes, 
kuras skatītājiem demonstrēja lindrakus jeb svārkus, kā tos sauc mūs-
dienās. Pēc viņām uz skatuves kāpa balles deju dejotāji – pāri izpildīja 
deju ča-ča-ča. 

Ikdienišķa lieta katram, kurš gatavo ēdienu, ir priekšauts. Šo apģērba 
gabalu lieto arī citu profesiju pārstāvji. Meitenes skatītājiem parādīja 
savus priekšautus, bet vēlāk skanēja klarnete. Nu jau mēs visi esam no-
ilgojušies pēc vasaras, it sevišķi bērni gaida to un sagaidīt nevar. Arī 
pamatskolas meitenes gatavojas tās atklāšanai, ir sameklējušas vasarī-
gus apģērbus, sapņo par peldēšanos un pat sašuvušas pludmales somas 
– tieši tās varēja novērtēt skatītāji meiteņu kārtējā uznācienā uz mēles. 

Jau 200 gadus valsis ir populārākā balles deja, un senāk valši bija 
rakstīti pēc balles rīkotāju pasūtījuma, piemēram, ārstu karnevālam bija 
Pulsa valsis, žurnālistu ballei - valsis „Feļetons”, bet pamatskolā dejoja 
Modes valsi. Ir daudz ticējumu par apģērbu, bet ir arī nemainīgas vēr-
tības. Kāds meiteņu apģērbs bija un būs sievišķīgs cauri gadsimtiem? 
Protams, tā ir kleita. Pamatskolas meitenes tās demonstrēja, aplausiem 
skanot visu laiku, kamēr vien viņas atradās uz mēles. Varbūt tiešām to-
dien uz skatuves redzējām nākamās šuvējas, apģērba dizaineres, modes 
stilistes un, kas zina, cik vēl bagāti mēs esam!

Ciemos pie vecākiem skolēniem bija ieradušās trešklasnieces Iveta, 
Jana un Līga - netradicionālās modes skates dalībnieces, kuras parādīja 
fragmentu no pasakas „Sīpoliņš”. 

Apģērbs ir neatņemama cilvēka dzīves sastāvdaļa, un apģērba vēsture 
tikpat sena, cik cilvēces vēstures. Visos laikos apģērbam bija jābūt ēr-
tam un skaistam, tāpat kā arī cilvēkā visam jābūt skaistam, arī dvēselei 
un domām. Visas pasākuma dalībnieces tika aicinātas zāles priekšā un 
visām pasniedza pateicības par aktīvu dalību pasākumā.  

Direktore iepazīstināja ar goda viesiem – kādreizējo rokdarbu skolo-
tāju Ģertrūdi Leikuču, skolotāju Irēnu Zambari un Krāslavas pamatsko-
las pirmo direktoru Staņislavu Leikuču, kuram mugurā bija jauna žakete 
un, kā jau cilvēks ar lielisku humora izjūtu, viņš aizrautīgi nokomentēja, 
kā ir veidota šī žakete. Katram no viņiem skolas vadība pasniedza nelie-
lu suvenīru piemiņai -  zēnu pašu rokām darinātos svečturus. 

Juris Roga,
autora foto

Lasīšana ir milzīga vērtība, kas padara 
cilvēku bagātu. Lasot cilvēks paplašina 
redzesloku, attīsta emocionālo pasauli, 
lasīšana aizkustina un iedvesmo. Katru 
gadu dažādos pētījumos tiek atklāts, ka 
bērni un jaunieši lasa aizvien mazāk un 
retāk, jo grāmatu un saturīgas lasāmvie-
las vietā viņi izvēlas televīzijas raidīju-
mus un dažādas izklaides iespējas inter-
netā.

Plānojot darbu 2014./2015.mācību gadam, 
Krāslavas novada krievu valodas (svešvalodas) 
skolotāji nolēma organizēt Krāslavas novada 6. 
klašu skolēnu lasītāju konferenci, lai attīstītu sko-
lēnu lasīšanas interesi, tēlaino domāšanu un rado-
šo pašizpausmi, sekmētu skolēnu emocionālo un 
intelektuālo attīstību. Krāslavas Valsts ģimnāzijā 
visus ciemiņus – Krāslavas novada 6. klašu sko-
lēnus - sagaidīja karalis, karaliene un princese un 
aicināja uz lasītāju konferenci „Latviešu un krievu 
tautas pasakas”. Vairākus mēnešus skolēni gatavo-
jās konferencei: lasīja pasakas, zīmēja ilustrācijas, 
veidoja pasaku tēlus, inscenēja pasakas. Atbildot 
uz viktorīnas jautājumiem, bija iespēja salīdzināt 
latviešu un krievu tautas pasaku varoņus un siže-
tus.

Konferencē skolēniem kopā ar Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotā-
jām Aiju Jakoveli, Ingrīdu Grišāni, Ilgu Stikuti un 
Dainu Andžāni bija iespēja atcerēties pasaku siže-
tus un varoņus, pašiem sacerēt pasakas, pārbaudīt, 
cik uzmanīgi un vērīgi lasītāji viņi ir, kā arī iejus-
ties dažādu pasaku varoņu tēlos.

Konferences 2.daļā skolēni piedāvāja klātesoša-
jiem nelielus teatrālus uzvedumus: Indras vidus-
skolas 6. klases skolēni ar skolotāju Ilonu Bunto 
parādīja pasaku „Teremok”, Izvaltas pamatskolas 
skolēni ar skolotāju Ligitu Stivriņu – pasaku „Vilks 
un septiņi kazlēni”, Robežnieku pamatskolas sko-
lēni ar skolotāju Marinu Ignatjevu iepriecināja ar  
priekšnesumu un pastāstīja par pasākumiem, kas 
notika skolā, gatavojoties lasītāju konferencei.

Noslēgumā skolēni, kuri piedalījās zīmēšanas 
konkursā, viktorīnā un radošo darbu konkursā, sa-
ņēma balvas un diplomus.

Skolēni atzina, ka viņiem „patika piedalīties 
konferencē, bija ļoti interesanti”, „sākumā bijām 
nedroši, kautrējāmies uzstāties, priecājamies, ka 
visu paveicām diezgan labi”, „patika atbildēt uz 
viktorīnas jautājumiem, uzzinājām daudz jauna”, 
„gatavojāmies ilgi, bija daudz jāpaveic, bet tagad 
priecājamies par paveikto”, „nebijām pārliecinā-
ti, vai patiks mūsu uzstāšanās, bet domājam, ka 
viss izdevās”, „patika lasīt pasakas”, „gatavojoties 
konferencei, izlasījām daudz pasaku”.

Paldies visiem skolēniem un skolotājiem par 
aktīvu piedalīšanos Krāslavas novada 6.  klašu 
skolēnu lasītāju konferencē, Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas skolotājām un 7.a klases skolēniem par pa-
līdzību konferences organizēšanā, kā arī Izglītības 
un kultūras nodaļai par fi nansiālu atbalstu balvu 
iegādei. 

 Dina Skudra,
    Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja,

 krievu valodas (svešvalodas) 
metodiskās apvienības vadītāja

KRĀSLAVAS NOVADA 6. KLAŠU 
SKOLĒNU LASĪTĀJU KONFERENCE
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Matemātika un ķengurs – 
kas tiem ir kopīgs?  Austrā-
lijas dzīvnieks un nopietns 
mācību priekšmets. Miljo-
niem skolēnu daudzās pa-
saules valstīs var atbildēt uz 
šo jautājumu.

„Ķengurs” – tas ir starptautiskais 
matemātikas konkurss-spēle ar devī-
zi „Matemātika visiem”. Galvenais 
konkursa mērķis ir padarīt matemā-
tiku pievilcīgāku bērniem, ieinte-
resēt viņus un sniegt iespēju izjust 
prieku par intelektuālo piepūli!

ХХ gadsimta 80. gadu sākumā 
Pīters Hollorans (1931 - 1994), ma-
temātikas profesors un pasniedzējs 
no Austrālijas, izdomāja divus ļoti 
svarīgus jauninājumus un ieviesa 
nopietnas izmaiņas tradicionālo 
skolas olimpiāžu norisē un organi-
zēšanā. Viņš sadalījis visus olimpiā-
des uzdevumus trīs sarežģītības ka-
tegorijās, turklāt ar nosacījumu, ka 
ar visvienkāršākajiem uzdevumiem 
jātiek galā ikvienam skolēnam. 

Vienkārši, bet interesanti jautājumi 
un uzdevumi nodrošināja visplašāko 
interesi par konkursu, bet datorpār-
baude ļauj operatīvi apstrādāt lielo 
darbu skaitu. Jauna sacensību forma 
izrādījās tik laba un ērta, ka 80. gadu 
beigās tajās piedalījās jau ap 500 tūk-
stošiem Austrālijas skolēnu. 

Ik gadu „Ķengurs” dalībnieku 
skaits gan Latvijā, gan visā pasaulē 
pieaug. Par šī konkursa pirmatklājē-
jiem Rīgā 2006. gadā kļuva ISMA 
privātās vidusskolas „Premjers” 
skolēni, bet Daugavpilī - Krievu vi-
dusskola-licejs. 

2014. gadā Latvija kļuva par 

asociācijas „Le Kangouron sans 
fronties” (Ķengurs bez robežām) 
pilnvērtīgu locekli. Pašlaik tajā ie-
tilpst aptuveni 50 Eiropas, Āzijas 
un Amerikas valstis. 

Jaunu uzdevumu, kurus atlasīja 
dažādu valstu matemātiķi, bija ļoti 
daudz, apmēram piecas reizes vai-
rāk, nekā bija paredzēts. Tika ņemti 
vērā vairāki kritēriji, atbilstoši ku-
riem uzdevumi bija sadalīti katrai 
vecuma grupai. Sakarā ar to, ka 
dažās valstīs var atšķirties izglītības 
specifi ka, skolēnu rezultāti starptau-
tiskajā līmenī netiek salīdzināti.

Šogad konkursa dalībnieku skaits 
izauga līdz 15001 skolēnam, kas 
mācās 199 Latvijas skolās. Arī Va-
ravīksnes vidusskolas skolēni un 
skolotāji nolēma iesaistīties šajā 
pasākumā.

56 cilvēki no 5.-11. klasēm 1 
stundas un15 minūšu laikā meklēja 
atbildes uz sarežģītiem jautājumiem 
un pielietoja jau apgūtās matemātis-
kās prasmes nepazīstamos uzdevu-

mos.  Vairāki mūsu skolas audzēkņi 
ieguva labus rezultātus.  Par labāka-
jiem savā klašu paralēlē atzīti: Igors 
Sorogovecs (5.а), Ņikita Jakuņins 
(6.а), Aleksejs Karols (7.b), Ņiki-
ta Ņikitins (8.а), Edgars Sadovskis 
(9.c), Jeļena Ozerska (11.а). Šie sko-
lēni13.maijā tika uzaicināti uz Dau-
gavpils Krievu vidusskolu - liceju, 
kur notika svinīgā apbalvošanas ce-
remonija. Šeit viņi iepazinās ar kon-
kursa organizatoriem, noskatījās ne-
lielu koncertu un saņēma diplomus. 
Zālē bija daudz konkursa dalībnieku, 
tas nozīmē, ka tagad arvien palieli-
nās to skolēnu skaits, kam patīk ma-
temātika. Atsauksmes par konkursu 
„Ķengurs” bija tikai pozitīvas. Nā-
kamajā gadā, ņemot vērā spēles da-
lībnieku atsauksmes, mēs turpināsim 
konkursa „Ķengurs” tradīciju!

Natālija Kirkileviča, 
Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas Matemātikas
 un informātikas skolotāju

 metodiskās komisijas vadītāja

MATEMĀTIKA VISIEM

sports
Daugavpilī notika Latvijas Sporta veterānu - senioru sa-

vienības Pašvaldību 52.sporta spēļu finālsacensības svaru 
bumbu celšanā. Šajās sporta spēlēs piedalījās sporta ve-
terāni no mūsu valsts un no Igaunijas. Krāslavas novadu 
vecuma grupā 65 – 69 gadi un svara kategorijā 73 – 85 kg 
pārstāvēja Viktors Ļebedevs.

Šajā vecuma grupā 16 kg smago svaru bumbu 139 reizes 10 minūšu 
laikā pacēla Viļānu novada pārstāvis Ananijs Matvejevs, tas arī nodro-
šināja viņam pirmo vietu. Viktors Ļebedevs 16 kg smago svaru bumbu 
pacēla 109 reizes, kas ļāva viņam ierindoties otrajā vietā un pārvest mā-
jās  sudraba medaļu. Bronzas godalgu izcīnīja vēl viens atlēts no Viļānu 
novada Viktors Tarasovs, kas pacēla 16 kilogramus smago svara bum-
bu104 reizes.

Šajās sacensībās piedalījās sporta veterāns no Babītes Paulis Ģīlis, 
kuram ir 91 gads, viņš uzcēla 4 kg smago svaru bumbu 219 reizes. 

 Pārdod māju Ziedu ielā, Krāsla-
vā. T.29105419.

 Pārdod kases aparātu, telti, šuj-
mašīnu, velosipēdu. Т. 26046404.

 Pērk dārgi - senlietas: koka iko-
nas, krustus, svētbildes, ordeņus, 
patvārus, pulksteņus, porcelāna 
fi gūriņas, zobenus, kara laika at-
ribūtus, dzirnakmeņus, cara laika 
monētas. Samaksa uzreiz, izbrau-
cam uz vietu. antic-war@inbox.lv. 
Т. 22433510, 26986262.

 Pērk zemi (viensētu) blakus 
ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10 ha, 
klusā vietā. Samaksa uzreiz. Т. 
29634979.

 Pārdod pusi mājas Daugavas 

krastā, ir zemesgrāmata. Cena – 10 
000 eiro. Т.25274016.

 Sieviete meklē darbu, jebkuru. Т. 
25274016.

 Kāzu video fi lmēšana. Pārrakstu 
videokasetes DVD formātā. www.
artstudio95.com Tālr.26113738.

 Pārdod elektrokultivatoru, elek-
troarklu un arklu. Т. 22352311.

 Pārdod dažādas jaunas kāzu klei-
tas (250 gab.) un vakarkleitas (60 
gab.), izmēri no 36. līdz 54., šūtas 
EU. Tālr. 20664880.

 Sieviete (60 gadu), veikla un tīrī-
ga, palīdzēs mājas darbos vai vecā-
ka gadagājuma cilvēku un slimnie-
ku kopšanā. Tālr. 27837608. 

sludinājumi un reklāma

 Velosipēdu, AM un B kategoriju apmācība. 
Pieteikties līdz 4. jūnijam pa tālr. 26182527, 29776445. 

Sīkāka informācija: www.autoskolanr1.lv

Taksatora pakalpojumi. Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.  Т.65421808, 26121733

Debates ir veids, kā apgūt spēju izteikties, 
uzstāties publikas priekšā un konstruktīvi 
argumentēt savu viedokli. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas debašu kluba „Sokrāts” dalībnie-
ki aizvadīja kārtējo debašu sezonu. Šis gads 
ģimnāzijas debatētājiem ir bijis patiešām 
veiksmīgs. Esam piedalījušies vairākos tur-
nīros, un no katra esam pārveduši godalgas. 

11. aprīlī Iecavā norisinājās Latvijas nacionālais de-
bašu turnīrs. Krāslavas Valsts ģimnāziju turnīrā pār-
stāvēja divas debatētāju komandas: Ingūna Vorslova, 
Ieva Jokste, Aivars Dunskis un Viktors Urkauskis, 
Inta Bukovska, Renāte Šroma. Turnīra tēma – „Lat-
vijas sabiedrība ir/nav ieguvēja no prezidentūras ES 
padomē”.  Tēma bija ļoti aktuāla un diskutabla, tāpēc 
debates izvērtās sevišķi spraigas un aizraujošas. Ģim-
nāzisti cīnījās godam. Viktors, Inta un Renāte vairāk 
nekā 20 komandu konkurencē ieguva augsto sesto vie-
tu. Turklāt Viktors ieguva balvu kā viens no labākajiem 
runātājiem. Savukārt otrā ģimnāzistu komanda iekļuva 
pusfi nālā, tad fi nālā, kur saspringtā cīņā piekāpās Rīgas 
Valsts 1. ģimnāzijas debatētājiem. Rezultāts - otrā vieta. 
Tas ir nebijis sasniegums komandai no Latgales.

Martā ģimnāzistu komanda (Ņina Pizāne, Ieva Joks-
te, Aivars Dunskis) piedalījās starptautiskajā debašu 
turnīrā „RigaGo!” Iecavā. Šajā turnīrā tika debatēts par 
preses un vārda brīvības nozīmi un drošības aspektiem, 
kas ar to saistīti. Mūsu komanda pierādīja, ka ir spējīga 
debatēt ne vien nacionālajā, bet arī starptautiskajā līme-
nī. Mājās tika pārvestas bronzas godalgas. 

Par šo pašu tēmu - preses un vārda brīvību - tika 
spriests arī Latgales reģionālajā turnīrā, kas notika uz-

reiz pēc starptautiskajām debatēm. Starptautisko debašu 
bronzas medaļnieki arī šeit startēja godam. Tika izcīnīta 
uzvara. Latgales turnīrā pirmo reizi spēkus izmēģināja 
arī jaunie ģimnāzijas debatētāji: Loreta Lisenoka, Uldis 
Aišpurs, Edvarts Beinarovičs. Lai arī nedaudz pietrūka, 
lai iekļūtu laureātu vidū, tomēr sniegums bija labs. 

Šis gads debašu klubam „Sokrāts” tiešām bija ļoti 
veiksmīgs. Par to vislielākais paldies jāsaka debašu klu-
ba vadītājai - skolotājai Viktorijai Nalivaiko. Bez viņas 
lielā atbalsta, sirsnības,  entuziasma un uzmundrinājuma 
debates Krāslavas Valsts ģimnāzijā nevarētu pastāvēt, 
nemaz nerunājot  par sasniegumiem dažādos turnīros. 
Arī nākamgad noteikti turpināsim debatēt un ceram uz 
kopīgiem panākumiem!                                               

Ieva Jokste, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece

DEBAŠU SEZONA ĢIMNĀZISTIEM IR
 BIJUSI PANĀKUMIEM BAGĀTA

„BĒRNA GADI – 
SAULES GADI”

9. maijā Krāslavas Kultūras namā izskanēja III Krāsla-
vas novada pirmsskolas vecuma bērnu sadziedāšanās un 
sadancošanās svētki „Bērna gadi – saules gadi”. Šis pa-
sākums, pateicoties pirmsskolas skolotāju metodiskās ap-
vienības iniciatīvai, notiek jau trešo gadu. Koncertā bērni 
godināja māmiņas un atcerējās latviešu bērnu vismīļāko 
dzejnieku – Raini, kam šogad atzīmē 150. jubileju. Tāpēc 
pasākumā skanēja Raiņa dzejoļi un dziesmas, bet koncer-
tu vadīja Raiņa dzejoļu varoņi: košā Pienenīte (Dzintra Dz-
albe) un jautrā Lellīte Lolīte (Rasma Krumpāne).   

Svētkos piedalījās 220 bērni: no Sauleskalna sākumskolas, Krāslavas 
gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, Varavīksnes vidusskolas, Kalniešu pa-
matskolas, Indras vidusskolas, PII „Pienenīte” un PII „Pīlādzītis”. 

Skatītājus priecēja bērnu  skanīgās balsis, dejas un jautras rotaļas – 
kopā koncerta 1.5 stundu laikā izskanēja 18 muzikālie priekšnesumi 
latviešu, angļu un poļu valodā. 

Gatavoties svētkiem Krāslavas novada bērni sāka jau novembrī, 
kad tika apstiprināts pasākuma nolikums. Veiksmīgi apgūt repertuāru 
bērniem palīdzēja gan grupu skolotājas, gan mūzikas un deju skolo-
tājas: M.Bogdāne, S.Bataraga, V.Gončarova, N.Tadello, N.Adamoviča, 
S.Mežiņa, L.Artemenkova, S.Kovaļova, R.Andrukoviča. 

Svētkus fi nansiāli atbalstīja Krāslavas novada dome, pateicoties tam, 
iestāžu mūzikas kabineti tika papildināti ar dažiem jauniem mūzikas 
instrumentiem. 

Pavisam drīz sāksies XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētki. Ļoti svarīgi, lai pirmsskolas vecuma bērni justu savu līdzdalību 
šajos svētkos. Krāslava var lepoties ar to, ka pirmās iemaņas dziedāt 
kopkorī un dejot uz lielās skatuves, mūsu bērni sāk apgūt jau pirmssko-
lā. Tāda pieredze veicina pirmsskolas vecuma bērnu radošo pašizpaus-
mi mūzikā un muzicēšanas prieku.

Jeļena Vorošilova, 
Krāslavas novada pirmsskolas skolotāju MA vadītāja 


