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100 gadi baznīcas mūžā nav ilgs 
laiks, tomēr Skaistas svētā Antona 
baznīca šajā laikā ir piedzīvojusi 
tik daudz, gan skaistu un priecīgu, 
gan traģisku brīžu. Skaistas pir-
mais koka dievnams tika uzbūvēts 
1778. gadā Skaistmuižā (toreiz 
Izabelinas muižā) pie Lenoka eze-
ra, kur tagad palicis tikai krusts ar 
uzrakstu (par prāvesta Žebrovska 
līdzekļiem).  

1913. gada nogalē dievnamu 
izjauca un pārveda uz 3 km attālu-
mā esošo Geibu sādžu, kur to trīs 
mēnešu laikā baznīckunga Juš-
kas vadībā uzbūvēja no jauna un 
1914. gada 16. februārī iesvētīja.  
Pārvešana tika veikta tāpēc, ka te 
bija vairāk katoļu nekā iepriekšējā 
vietā. Taču tā paša gada 6. jūnijā 
baznīca nodega. Tagadējo dievna-
mu nodegušās baznīcas vietā uz-
cēla 1920. - 1921. gadā prāvesta 
Vladislava Šiksneļa darbības lai-
kā. Baznīcu iesvētīja 1921. gadā 
līdz ar to tika nodibināta Skaistas 
draudze. 

Sākumā, kamēr Skaistas baznī-
ca bija Krāslavas fi liālbaznīca, to 
apkalpoja Krāslavas misionāri — 
lazaristi, bet vēlāk laicīgie pries-
teri. Laika posmā no1921. līdz 
2021. Skaistas baznīcu apkalpoja 
24 prāvesti, vikāri, dekāni. Daži 
kalpoja īsu laiku, daži daudz gadu. 
Draudzi no 2011. gada apkal-
po Dagdas dekanāta dekāns Pā-

vels Odiņš. Esmu izveidojusi 
uzskates mapi par godu baznīcas 
simtgadei, kurā var apskatīt baznī-
cas vēsturi. Mape atrodas Skaistas 
Tautas namā.

Lai gan Skaistas baznīca nav 
no lielajām, tai ir laba akustika. 
Šogad nu jau piekto reizi baznī-
cā pulcējās liels skaits Skaistas 
pagasta iedzīvotāju un ciemiņu 

uz Dieva lūgšanu un garīgās mū-
zikas koncertu. Šos koncertus ar 
lielāko prieku veltīja Skaistas pa-
gasta dziedātāji, bērni un Latvijas 
pazīstamais komponists, mūziķis 
un pianists Uldis Marhilevičs un 
viņa draugi.       

Skaistai vienmēr jābūt skaistai! 

Skaistas baznīcai arī! Tāpēc dar-
ba grupa „Harmonija”un draugi” 
šogad arī nolēma piedalīties pro-
jektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” un kā dāvanu baznī-
cai simtgadē sakopt tās teritoriju. 
Apskatot baznīcas teritoriju un 
izvērtējot, kas tieši vajadzīgs, tika 
uzrakstīts un iesniegts projekts 
„Skaistas svētā Antona baznīcas 

teritorijas labiekārtošana”. Pro-
jekts tika atbalstīts. Sākās liela 
rosība pie baznīcas. Tika atvesta 
melnzeme, grants.  Izveidojām 
jaunu akmens puķu dobi, kurā ie-
stādījām puķes un košumkrūmus. 
Baznīcas priekšā gar žogu iestādī-
jām jaunas tūjas. Apgriezām ko-

kiem nokaltušos zarus. Sakopām 
un nokrāsojām Stanislava Broča 
apbedīšanas vietu, kas atrodas 
baznīcas dārzā. Lielais krucifi kss 
pie baznīcas desmit gadu laikā ir 
satrunējis, tāpēc, pateicoties Nau-
rim Lipšānim un viņa komandai, 
kā arī pagasta atbalstam, tika uz-
stādīts un nokrāsots jauns balts 
krusts, apkārt sabērām granti un 
iestādījām tūjas. Šī gada 13. jūni-
jā svētā Antona baznīcas svētkos 
krusts tika iesvētīts. Nokrāsojām 
soliņus, tualeti. Tika izmazgāti 
baznīcai griesti, logi. Baznīcas 
mājai saremontēti pamati. Notīrīts 
sūnu apmetums no baznīcas dārza 
žoga.                                                                                                                     

Mūsu dzīvi veido mirkļi. Nav 
iespējams izmērīt un saskaitīt tos 
mirkļus, kad mēs darām labus un 
paliekošus darbus un ir liels prieks 
un dvēseles gandarījums, kad 
skan pateicības vārdi par izdarīto.                                                                                                                                     

Man liekas, ka tik skaista un sa-
kopta baznīca ir priecīga uzņemt 
savas draudzes locekļus. Katram 
ir patīkami, ieejot baznīcas dārzā, 
sajust, ka ir ienācis svētvietā, kur 
jūtas omulīgi un rod mieru sirdij 
un dvēselei, un lūdz Dievu, lai 
sargā mūs, līdz mēs tiksimies, un 
palīdz pārvarēt visas grūtības.

Saku lielu paldies visiem, kas 
mūs atbalstīja.

Gunta Ļaksa-Timinska,
projekta koordinatore

DĀVANA SKAISTAS DRAUDZEI SIMTGADĒ  VĒRTĪGS 
PANĀKUMS 

Augusta nogalē Austrālijā attāli-
nātā formātā notika starptautiskais 
akordeona spēles čempionāts, kurā 
piedalījās 169 dalībnieki no 32 val-
stīm. Konkursā piedalījās un labus 
panākumus guva Krāslavas mū-
zikas un mākslas skolas audzēkne 
Vita Stivriņa, kura šogad jau ir iegu-
vusi apliecību par profesionālas ie-
virzes izglītības sekmīgu apgūšanu.

„Mums visiem ir liels prieks un 
gandarījums, ka Vitas akordeona 
spēle vecuma kategorijā līdz 14 ga-
diem ir novērtēta ar bronzas diplo-
mu - 3. vieta,” stāsta Krāslavas Mū-
zikas un mākslas skolas direktors 
Spodris Kačāns. „Tik tālu pasaulē 
esam pirmoreiz sūtījuši skolas au-
dzēkņu videoierakstu. Noteikti jā-
paslavē mūsu ilggadējais pedagogs 
Anatolijs Livča – skolotājs, kurš 
mācīja šo meiteni, sagatavoja kon-
kursam un veica arī videoierakstu. 
Es domāju, ka šis noteikti ir ļoti 
nozīmīgs panākums mums visiem, 
neskatoties uz attālināto apmācību 
formātu, kas bija ilgstošs pagājušajā 
mācību gadā un radīja grūtības arī 
mūzikas skolu darbā. Šoreiz īstenī-
bā bija nevainojami jāsakrīt divām 
lietām - gan pašam izpildījumam 
bija jābūt teicamam, gan videoie-
rakstam bija jābūt kvalitatīvam. No 
malas jau izklausās vienkārši, bet 
mēs to visu darījām pirmoreiz.”

Juris Roga
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Jauniešu biedrība „OrhidejasS” piedalījās Dagdas 
novada pašvaldības projektu izsludinātajā konkursā 
„Sabiedrība ar dvēseli 2021” un īstenoja projektu 
„Bērnu un jauniešu atpūtas telpu labiekārtošana”.

Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 570,92 
eiro. Tika iegādātas tapetes, dažādas krāsas krāso-
šanai un zīmēšanai, un dažādi citi materiāli darbam.

Projekta mērķis un uzdevums bija atjaunot biedrī-
bas bērnu un jauniešu atpūtas telpu vizuālo izskatu, 
uzstādīt žalūzijas rokdarbu telpā. Projekta gaitā tika 
nokrāsota grīda, durvis, noplēstas vecās tapetes un 
uzlīmētas jaunas, uz kurām tapa skaisti zīmējumi. 

Projekta rezultātā tika salīmētas jaunas tapetes 
un apzīmētas ar košām, jautrām krāsām, logiem 
tiks uzstādītas žalūzijas, kas aizsargās iekštelpas no 
saules stariem,  un atpūtas telpā atjaunota grīda un 
durvis.

Atjaunotajās telpās tiks rīkoti kultūras, izglīto-
jošie un cita veida pasākumi, sadraudzības vakari, 
kuros piedalīsies ne tikai Andzeļu pagasta bērni un 
jaunieši, bet arī bērni no citiem pagastiem.

Esam lepni un godināti par paveikto darbu!  Lab-
iekārtotas biedrības telpas izskatās daudz labāk, 
skaistāk un drošāk. Tie, kas apmeklēs biedrības tel-
pas, daudzus gadus varēs priecēt acis ar sakoptām 
telpām. 

Biedrība „OrhidejasS” pateicas visiem iedzīvotā-

jiem, kuri ieguldīja savus spēkus, pacietību un vel-
tīja savu brīvo laiku biedrības telpu labiekārtošanai.

Anna Sevastjanova, 
projekta vadītāja 

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
ATPŪTAS TELPU LABIEKĀRTOŠANA

Nereģistrētā iedzīvotāju grupa „Stārķīši” šī gada 
pavasarī iesniedza projekta pieteikumu „Savam un 
auto priekam” konkursam „Iedzīvotāji veido savu 
vidi”. 

Projekta iesniedzējs veic riepu montāžas un balan-
sēšanas pakalpojumus, ritošās daļas remontu, eļļas 
un fi ltru nomaiņu, auto krāsošanas darbus. Darbu 
veikšanai ir uzstādīts auto pacēlājs. Ir iespēja riepu 
starpsezonas uzglabāšanai. Autoserviss savus pa-
kalpojumus klientiem sniedz jau gadu. Šajā laikā ir 
izveidojies ne tikai patstāvīgo klientu loks, bet klāt 
nāk ar vien jauni pakalpojuma saņēmēji. Autoserviss 
atrodas Ūdrīšu pagastā (s. Vilmaņi, 200 m no A6 
Krāslava - Daugavpils auto ceļa). 

Projekta mērķis bija uzlabot piebraucamo ceļu 
autoservisa pakalpojumu sniegšanai Krāslavas un 
Krāslavas novada iedzīvotājiem, uzberot grants 

šķembu maisījuma kārtu, jo mitrā laikā uz ceļa vei-
dojas dubļi. Bija nepieciešams izgatavot un uzstādīt 
solu ar galdu un jumtu, kā arī  miskasti, tādā veidā pa-
darot klientu gaidīšanu ērtāku un estētiski baudāmu. 
Projekta kopējas izmaksas tika plānotas 397,00 eiro 
apmērā (350,00 eiro Krāslavas novada domes fi nan-
sējums, 47,00 eiro pašu līdzekļi).

Izskatot projekta pieteikumu, Krāslavas novada 
dome daļēji atbalstīja projekta pieteikumu. No pie-
prasītajiem 350,00 eiro tika piešķirt fi nansējums 
250,00 eiro apmērā. Neskatoties uz to, ka Krāslavas 
novada domes fi nansējums tika samazināts, projekta 
gaitā tika realizētas visas ieceres.

Krāslavas novada domes fi nansējums 249,87 eiro. 
Pašu līdzfi nansējums 88,27 eiro.

Maija Šņucina,
projekta koordinatore 

2021. gadā Aulejas pagasta iedzīvotāju grupa 
projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros no-
lēma atjaunot Aulejas kapsētas žoga balstus.  

Aulejas kapsēta ir lielākā pagasta teritorijā, atro-
das Aulejas ciemā, tiešā valsts autoceļa Kromāni 
– Auleja – Rogeļi tuvumā. Uzstādītā žoga betona 
balsti bija sašķiebušies, vietām izdrupuši, pie tiem 
vairs nevarēja piestiprināt žoga ķēdi, līdz ar to 
žogs vairs nebija funkcionāls. 

Jāpiebilst, ka žogs nav izveidots pa visu Aulejas 
kapsētas perimetru, bet tikai daļā gar valsts ceļu 
un pusi, kur kapsēta robežojas ar privātpersonas 
īpašumu. Gar vienu malu iestādīta liepu rinda. Te-
ritorija, kas robežojas ar pašvaldības zemi, tiek iz-
mantota kapsētas paplašināšanai. 

Projekta ietvaros vispirms tika veikta veco beto-

na žoga balstu demontāža.
Darba grupas dalībnieks Ilmārs Vecelis izgata-

voja metāla balstu skices (trīs varianti). Diemžēl 
dzelzs izstrādājumu straujā cenu kāpuma dēļ nācās 
atkāpties no sākotnēji iecerētā un izgatavot vien-
kāršākus balstus. 

Īpašas prasmes bija nepieciešamas, lai jaunos 
žoga balstus izvietotu taisnā līnijā un vienādā 
augstumā, jo  kapsētas valnis nav līdzens un uz 
tā aug lieli  koki. Izgatavotie balsti tika rūpīgi 
iebetonēti.  

Paldies visiem, kas piedalījās projekta realizā-
cijā!

Aivars Umbraško,
Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs 

AULEJAS KAPSĒTAS ŽOGA BETONA BALSTU NOMAIŅA  

Krāslavas novada pašvaldības izsludinātajā projektu konkursā  
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” tika iesniegts un apstiprināts 
mūsu mazais projekts Nr.2021–11  „Putramišķu kapsētas labiekār-
tošana”.

Projektu sagatavoja un realizēja nereģistrēta iedzīvotāju grupa 
„Kaplavieši - nevis vienatnē, bet kopā!”.  Grupā apvienojās pagasta 
pārvaldes darbinieki, vietējie iedzīvotāji, draudzes locekļi, kuri dzī-
vo Kaplavā. 

Visi darbi paveikti pašu spēkiem. Tika nojaukta pussabrukusī vecā 
nojume, kas atradās kapu centrālajā vietā. Zeme nolīdzināta un saga-
tavota jaunas kapličas uzstādīšanai. Kad vieta bija sagatavota, uzstā-
dīja jaunu kapliču ar dekoratīvām sānu malām, kuras izveidotas no 
metāla konstrukcijām.

Paveicot celtniecības darbus, uzsākti labiekārtošanas darbi. Apkār-
tne tika nolīdzināta, sagatavota vieta un iestādītas dekoratīvās tūjas.

Līdz kapusvētkiem projekts jau bija īstenots, lai priesteris varētu 
noturēt svēto misi jaunajā kapličā. Gājiens notiek apkārt kapu te-
ritorijai, un katrā stūrī ir izvietots pieturas punkts - kopumā četri. 
Katrā tiek nolikts galds ar svecēm, svētbildi, krustu un ziediem. 
Pēc gājiena visi atgriežas pie kapličas, kur mācītājs nosvēta bērnus 
un pateicas visiem, kas atnākuši. Kopumā process ilgst apmēram 
stundu.

Latviešu kapu kopšanas tradīcijas ir izcila kultūras vērtība. Katru 
gadu kapusvētkos tiek aizlūgts par katru, kas radis mūžīgo mieru ka-
pos. Aizgājēji neizzūd, un kapu svētki ir vērtīga tradīcija, kas uztur 
dzīvu piemiņu un šai saulē esošajiem radiniekiem ļauj būt viņiem 
tuvāk. Kapu svētki nav domāti tikai lūgšanām, tā ir iespēja padomāt 
par savu dzīvi, par vērtībām šeit un jau tai saulē.

Arī Kaplavas pagasta draudzes darbības neatņemama sastāvdaļa 
ir kapu svētku dievkalpojumi Putramišķu kapsētā.

Jauna kapliča rada labu, estētisku iespaidu tiem, kuri nāk apmek-
lēt savu tuvinieku un radinieku apbedījuma vietas. Galvenais mērķis 
bija uzstādīt jaunu kapliču, lai paveiktais darbs gadiem ilgi paliktu 
mūsu novadniekiem un nākamajām paaudzēm, kuras arī uzņemsies 
tālāku apsaimniekošanu.

Alla Vilcāne, 
Kaplavas pagasta bibliotēkas vadītāja

PUTRAMIŠĶU KAPSĒTAS 
LABIEKĀRTOŠANA

Krāslavas novada pašvaldības projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi 
2021” ietvaros Piedrujas pagasta nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Dau-
gavieši” realizēja projektu.

Atpūtas vieta „Septiņi krēsli”, kas atrodas Piedrujā, ir kā miera osta, 
kur paslēpties no ikdienas steigas un vērot dabu. Šo vietu apmeklē tū-
risti, aktīvās atpūtas piekritēji, vietējie iedzīvotāji un viesi no dažādiem 
Latvijas reģioniem.

Tā kā šī atpūtas vieta ir salīdzinoši nesen izveidots tūrisma objekts, 
bija svarīgi padomāt par vietas estētisko tēlu.  Līdz ar to projekta ietva-
ros bija ieplānoti un realizēti šādi teritorijas labiekārtošanas darbi:

- lavandas puķu dobes ierīkošana, apkārtējās vides/atpūtas vietas es-
tētiskā tēla veidošana ;

- labierīcību uzstādīšana atpūtas 
vietā „Septiņi krēsli”.

Projekta īstenošanas laikā visi 
plānotie darbi tika veikti kvalita-
tīvi.

Izsakām pateicību visiem, kas 
piedalījās projekta īstenošanā.

Zita Lukša, 
projekta koordinatore 

„DAUGAVIEŠI” 
REALIZĒJA SAVU PROJEKTU

2021. gada pavasarī iedzīvotāju grupa „Mēs - 
Kombuļiem” pieteicās Krāslavas novada domes 
izsludinātajam projektu konkursam „Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2021” ar projektu „Kombuļu baz-
nīcas žoga atjaunošanas darbi”.

Projektu vērtēšanas komisija nolēma projektu 
atbalstīt un piešķirt nepieciešamo fi nansējumu.

Pagājušajā gadā projekta ietvaros veiksmīgi 
tika atjaunota daļa žoga. Ar nepacietību gaidījām 
pavasari, lai varētu piedalīties projektu konkursā 
un pilnībā pabeigt iesākto darbu. Baznīca atrodas 
ciemata centrā, pussagruvušais žogs bojāja vizuālo 
skatu.

Šogad projekta ietvaros nostiprināti un atjaunoti 

pamati, veikta žoga atjaunošana no keramzīta blo-
kiem, uzsegts metāla jumtiņš.

Pārmaiņas ar prieku un atzinību uzņēma ikviens 
baznīcas apmeklētājs.

Pateicoties piešķirtajam fi nansējumam, iedzīvo-
tāju un uzņēmēju atbalstam, projektā paredzētais 
ir realizēts.

Katru gadu 14. septembrī Kombuļu Svētā Jāzepa 
Romas katoļu baznīca svin draudzes svētkus. Šo-
gad paveiktais ir kā neliela dāvana draudzei svēt-
kos.

Paldies visiem, kuri atbalstīja un pielika roku 
projekta realizēša nā.

T. Ļaksa

KOMBUĻU BAZNĪCAS ŽOGA ATJAUNOŠANAS DARBI

Piedaloties Dagdas novada pašvaldības izsludinātajā iedzīvotāju projektu 
konkursā „Sabiedrība ar dvēseli 2021” LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Dagdas nodaļa guva atbalstu savu telpu uzlabošanai . Bied-
rības biedri, izrādot iniciatīvu, vēlējās nomainīt 5 logus, kas bija jau nokal-
pojuši savu laiku, jo viņi arī augstu novērtēja vidi, kurā uzturas un pieņem 
apmeklētājus. Logu nomaiņa ne tikai uzlabos vizuālo izskatu no ārienes, bet 
arī saglabās telpās siltumu. Telpas būs iespējams vēdināt, kas ir ļoti nepiecie-
šams, jo daudzi biedri šīs problēmas pēc nevarēja apmeklēt biedrību.

No projekta piešķirtā summa biedrības telpu logu nomaiņai sastādīja 
625,92 EUR, bet ziedotāju - 1450,00 EUR. Kopējās visas projekta izmaksas 
sastādīja 2070.59 EUR. Ņemot vērā, ka biedrībai tika saziedots vairāk līdzek-
ļu, nekā plānots sākumā, tika uzstādīts arī 6 logs.

Izsaku lielu pateicību visiem atbalstītājiem un Olly Kunertam par ziedo-
jumiem.

Sandra Drozdova,
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļas 

vadītāja 

LOGU NOMAIŅA 
BIEDRĪBAS TELPĀS

SAVAM UN AUTO PRIEKAM
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IR PABEIGTI DARBI 
DIVOS CEĻU POSMOS

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Da-
gdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināša-
nai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas un 
Skaistas pagastā ir pārbūvēti divi pašvaldības ceļu posmi, izbūvējot 
asfalta segumu.

Būvdarbu ietvaros asfalta segums tika izbūvēts pašvaldības ceļu 
„Bogdani – Ornicāni” (205 m) un „Pastaru Krāslavas apbraucamais 
ceļš” (292 m) posmiem. 

Pārbūves darbus veica SIA „Ošukalns” un to kopējās izmaksas bez 
pievienotās vērtības nodokļa sastāda EUR 134 488.49. Pārbūves dar-
bu tehnisko uzraudzību nodrošināja SIA „ACM Projekts”, autoruz-
raudzību – SIA „KEM”.

ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa 
„ Pleiku apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa 
„Dauguļi – Raudovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot 
asfalta segumu; Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā un 
Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa „Augstkalne - Saksoni” (kopā 
1265 m) Ūdrīšu pagastā pārbūves darbi.

Andris Rukmans,
Krāslavas novada dome

Jauniešu biedrība „Laimis spuorni” ar Eiropas 
Sociālā fonda projekta atbalstu veiksmīgi realizēja 
projektu „Esi stiprs - uzvari sevi”.

Visas ieplānotās aktivitātes tika atbalstītas pro-
jekta Nr.8.3.4.0/16/l/001 „Atbalsts priekšlaicīgās 
mācību pārtraukšanas samazināšanai” fi nansējuma 
ietvaros, kopējās izmaksas sastādīja 4600 EUR. 

Projekta aktivitātēs piedalījās 19 jaunieši no 
Šķaunes un Bērziņu pagastiem,  t.sk. 4 PMP riska 
grupas skolēni. 

Projekta norises laikā jaunieši veidoja komunikā-
cijas un sadarbības prasmes ar citiem vienaudžiem, 

skolotājiem un pasākumu rīkotājiem. Darbojoties 
projektā, jaunieši brīvajā laikā iesaistījās visdažādā-
kajos pasākumos: pārgājienā pie ezera ar nakšņoša-
nu teltīs, ekskursijā uz Rīgas Zoodārzu un tikšanos 
ar Latvijas sporta slavenībām „Getto Games” sporta 
klubā, meistarklasēs veselīgu un garšīgu ēdienu ga-
tavošanā, galda spēļu un sporta turnīros. 

Visiem dalībniekiem bija liels prieks un ganda-
rījums par paveiktiem maziem darbiņiem un lielo 
kopdarbu.

Valentīna Muižniece,
JB „Laimis spuorni” projekta vadītāja

JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTA 
„ESI STIPRS - UZVARI SEVI” ĪSTENOŠANA

JIC jauno vecāku atbalsta grupa piedalījās Dagdas 
novada pašvaldības 2021. gada 29. martā  izsludi-
nātajā  projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli – 
2021”.

Maijā saņēmām labu ziņu, ka iesniegtais projekts 
,,Paradīzes stūrītis” tika apstiprināts.

Projekta mērķis bija attīstīt kultūrvēsturiskās pie-
miņas vietu - Dagdas Vissvētās Trīsvienības Romas 
katoļu baznīcas dārza teritorijas pievilcību un rosināt 
Dagdas novada jauniešu vēlmi uzlabot savu un pārē-
jās sabiedrības dzīves vidi.

Pateicoties brīvprātīgiem JIC jauniešiem un JIC 
jauno vecāku atbalsta grupai, Dagdas Vissvētās Trīs-
vienības Romas katoļu baznīcas teritorijā bija veikti 
atjaunošanas un labiekārtošanas darbi - iestādītas 12 
ābeles, kas simbolizēs 12 apustuļus, kā arī puķes un 
košumkrūmi. Baznīcas dārzā (jauno stādījumu vietā) 
bija ierīkots „Paradīzes stūrītis” - uzstādītas dekora-
tīvās fi gūras „Ādams un Ieva”, dekoratīva strūklaka, 
dārza soliņi un galds.

Jaunizveidoto „Paradīzes stūrīti” varēs izmantot 
ikviens baznīcas apmeklētājs – mūsu novada bērni, 
jaunieši un viņu vecāki/vecvecāki, kā arī tūristi un 
ikviens cilvēks, kurš pēc dievkalpojuma vai cita vei-
da baznīcas apmeklējuma vēlēsies dziļāk izjust garī-
go piepildījumu. 

Ilona Mūrniece, 
projekta vadītāja,

 autores foto

 PARADĪZES STŪRĪTIS

Deju kolektīvs „Bukmuiža” piedalījās izsludinā-
tajā projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un 
īstenoja projektu „Deja vieno visus”.

Kolektīvs ir jauns, bet ļoti tiecas uzlabot ne ti-
kai māksliniecisko sniegumu un dejas meistarību, 
bet arī pilnveidot savu vizuālo tēlu. Dejotājiem ir 
svarīgi ne tikai skatuves, bet arī mēģinājuma tērpi, 
kuri nereti ir tie, kas rada pirmo priek šstatu par 
kolektīvu.

Kolektīva logotipu dalībnieki bija izstrādājuši 
jau iepriekš, tāpēc atlika vien to uzlikt uz tērpa. 
Meitenes sašuva kreklus, bet puiši nodarbojās ar 
tautas tērpu statīva izgatavošanu.

Esam gandarīti, ka mūsu ideja spēja ieintere-
sēt un pārliecināt konkursa komisiju, kā rezultātā 
kolektīvs ieguva pašvaldības fi nansējumu ieceres 
īstenošanai! Par piešķirtajiem līdzekļiem tapa 22 
mēģinājuma tērpi (12 meiteņu komplekti un 10 
puišu komplekti) un pārvietojamais tērpu statīvs.

Sanita Karpoviča, 
projekta vadītāja

DEJA VIENO VISUS

Brīvības ielas 1 iedzīvotāji īstenoja pašvaldības 
projektu „Sabiedrība ar dvēseli 2021”. Projekta ie-
tvaros iedzīvotāji rekonstruēja mājas piebraucamo 
ceļu, likvidējot vairāku gadu laikā izveidojušās bed-
res, un izveidoja papildus stāvlaukumu automašīnu 
novietošanai.

Realizējot projektu, tika aizbērti grāvji, kas at-
rodas blakus daudzdzīvokļu namam, izlīdzināts un 
izveidots plānotais stāvlaukums. Tika likvidētas 
asfaltā izveidojušās bedres. Rezultātā tika sakopts 
mājas Brīvības iela 1 vizuālais tēls un labiekārtots 
pagalms.

Pateicoties šim projektam, iedzīvotāji vairs nebo-
jā savas automašīnas,  lietojot piemājas ceļu, Sarka-
nā Krusta apmeklētājiem un mājas iedzīvotājiem ir 
iespēja piebraukt un novietot savu automašīnu jaun-
izveidotajā stāvlaukumā.

Iveta Malinovska, 
projekta vadītāja un foto autore

PIEBRAUCAMĀ CEĻA REKONSTRUKCIJA 
UN STĀVLAUKUMA IERĪKOŠANA

Krāslavas novada pašvaldības projekta „Iedzīvotāji veido savu vidi 
2021” ietvaros Krāslavas Varavīksnes vidusskolas nereģistrēta grupa 
„Mēs par sakoptu vidi” realizēja šo projektu. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionu līdz šim izmantojuši 
biedrība 

„Futbola klubs”, Krāslavas novada Sporta skola, Varavīksnes vi-
dusskola, PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība un dau-
dzas citas organizācijas: Valsts policija, Valsts robežsardze, VUGD , 
Jaunsardze, kā arī pilsētas iedzīvotāji. Ņemot vērā to, ka soliņi bija 
kritiskā stāvoklī, tika nolemts veikt soliņu renovācijas darbus. Tas 
nozīmē, ka bija jāveic veco soliņu virsmu demontāža un jaunu virs-
mu uzlikšana. 

Vispirms sakārtojām soliņus, lai tie būtu vismaz droši (tos, kas bija 
salauzti, nedrošos galus nozāģējuši un samainījuši). Pavasarī tika 
iestādītas un izveidotas puķu dobes blakus stadiona soliņiem, izga-
tavotas nestandarta mēbeles no koka paletēm un izvietotas stadionā. 
Tad notika sausu dēļu iegāde un nepieciešamo citu materiālu iegāde. 
Diemžēl kokmateriālu cenu paaugstināšanas dēļ nespējām veikt visu 
soliņu virsmu nomaiņu. Taču viennozīmīgi prieks par veikto. Uzska-
tām, ka mūsu veiktais darbs vides sakārtošanā sekmēs līdzsvarotu un 
ilgtspējīgu pilsētas daļu attīstību, veidojot kvalitatīvu un iedzīvotājiem 
pievilcīgu dzīves telpu, piepildītas sporta un kultūras pasākumu ap-
meklētāju vēlmes un iespējas šajā Krāslavas pilsētas daļā.

Paldies mūsu darbiniekiem par darbu! Lieliski, ka fi nansiālo atbalstu 
sniedz pašvaldība!

Marija Micķeviča 

SOLIŅU NOMAIŅA 
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS STADIONĀ



4
IZGLĪTĪBA

Nesen Krāslavas Mūzikas un 
mākslas skolas direktors Spod-
ris Kačāns apmeklēja Poliju, kur 
piedalījās Zambrovas Vitolda 
Lutoslavska pirmās pakāpes mū-
zikas skolas 30 gadu jubilejas 
pasākumā, kas vienlaikus bija arī 
jaunās koncertzāles atklāšanas pa-
sākums, ar skaistu un profesionālu 
koncertu.

- Pastāstiet, lūdzu, par saviem 
iespaidiem!

- Uzsvēršu, ka sadarbība ar šo 
mūzikas skolu mums jau ilgst vai-
rāk nekā 15 gadus. Tā ir reāla sa-
darbība ar daudziem pasākumiem, 
kas izpaužas gan ar kolektīvu ap-
maiņu, gan audzēkņu un pedago-
gu savstarpējā piedalīšanās kon-
kursos. Pēc skolēnu skaita esam 
līdzīgi, varbūt pēc iedzīvotāju 
skaita Krāslava ir nedaudz mazā-
ka nekā Zambrovas pilsēta.

Man kā iestādes vadītājam bija 
ļoti interesanti novērtēt, kā izska-
tās Polijā uzbūvēta jauna kon-
certzāle pilnīgi no nulles, jo arī 
Krāslavā mūs gaida pārcelšanās 
uz izremontētām telpām bijušajā 
Krāslavas ģimnāzijas ēkā.

Zambrovas mūzikas skolas jau-
nā zāle ir ļoti mūsdienīga, apšūta 
ar ozolkoka paneļiem, aprīkota 
skaistiem krēsliem, prožektoriem, 
lielu skaitu mikrofonu utt. Starp 
citu, ir nodrošināta arī lieliska 
skaņu izolācija - šo koncertzāli 
var izmantot arī kā ierakstu stu-
diju, nodrošinot augstas kvalitātes 
ierakstu.

Būvniecības projekta ietvaros 
tika iegādāts diezgan liels skaits 

mūzikas instrumentu, tajā skaitā 
slavena ražotāja fl īģelis „Stei-
nway” 200000 eiro vērtībā, kas ir 
profesionāls koncertinstruments. 
Vēl viens fl īģelis „Yamaha” 
70000 eiro vērtībā, timpānu kom-
plekts un daudzi citi instrumenti. 
Blakus koncertzālei ir izbūvēta 

infrastruktūra - gan labierīcības, 
gan garderobe, gan mēģinājumu 
klases telpas.

- Kāds ir brauciena rezultāts?
- Tuvākā laikā, iespējams, mēs 

varētu noslēgt tiešus sadarbības lī-
gumu starp abām skolām. Uz jubi-
lejas svinībām bija ieradušies visi 
šī Polijas lielā reģiona mūzikas un 
mākslas skolu direktori, un nāka-
majā dienā viņiem tika organizē-
ta metodiskā diena, uz kuru tiku 
uzaicināts arī es. Man bija iespēja 
informēt klātesošos par aktuali-
tātēm Latvijas kultūrizglītībā, tai 
skaitā arī par Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skolas darbību, aktivi-

tātēm un izteikt mūsu piedāvāju-
mu sadarbībai.

Viņus tas ieinteresēja, konfe-
rences pauzēs pie manis griezās 
vairāku skolu direktori ar pie-
dāvājumu turpmākai sadarbībai. 
Runājām par iespējām piedalīties 
viņu pasākumos, konkursos, gan 

viņiem ir interese atbraukt un 
piedalīties mūsu pasākumos. Pro-
tams, tas ir process, ne jau tūlīt pat 
to realizēsim. Galvenais, ka noti-
kusi iepazīšanās, un ir sapratne, 
ka mēs gribam viens ar otru kon-
taktēties. Otrs svarīgs jautājums ir 
nostiprināt šos jaunos kontaktus 
līgumos. Visbeidzot, jau atgriezies 
Latvijā, no Polijas saņēmu piedā-
vājumu piedalīties Eiropas mūzi-
kas projektā. Tajā būs pārstāvētas 
12 valstis, un mūs aicina pārstāvēt 
Latviju un Krāslavas Mūzikas un 
mākslas skolu šajā projektā.

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

STIPRINA VECOS, DIBINA JAUNUS KONTAKTUS
PROJEKTI

104. Dagdas mazpulks no 2020. 
gada 15. augusta līdz 2021. gada 
30. septembrim realizēja projektu 
„Sajūtu skola” Eiropas Sociālā fon-
da projekta „PuMPuRS” ietvaros.

Visas ieplānotās aktivitā-
tes tiek atmaksātas projekta 
Nr.8.3.4.0/16/I/001 „Atbalsts 
priekšlaicīgas mācību pārtraukša-
nas samazināšanai” fi nansējuma 
ietvaros, kopējās izmaksas sastāda 
4600 EUR.

Projekta plānošanas laiks bija 
posmā, kad sākās attālinātais mācī-
bu process – neizprotams, neierasts, 
sarežģīts laika posms, kad jaunieši 
bija spiesti pēkšņi atrasties izolā-
cijā no draugiem, klasesbiedriem, 
skolas, kad nenotika pasākumi un 
kopīgās aktivitātes. Īpaši smagi tas 
bija (PMP) riska grupas skolēniem. 
Neviens tobrīd nezināja, cik ilgi 
tas būs, bet cerējām, ka septembrī 
atgriezīsimies skolā un mazpulka 
„Sajūtu skola” palīdzēs tikt galā ar 
neizprotamajām emocijām, palī-
dzēs saprast sajūtas.

Projekta realizācija 2020. gada 
augustā sākās, kā ieplānots. Kopīgi 
pavadījām 2 radošas, sajūtām piesā-
tinātas dienas pirms skolas sākuma, 
mācoties sadzīvot kopā, cenšoties 
saprast un uzklausīt vienam otru. 
Tikšanās šajās dienās ar cilvēkiem, 
kas dzīvo tepat, Dagdas apkaimē, 
un ir atraduši sev tuvu nodarboša-
nos, palīdzēja jauniešiem saprast, 
ka jebkuros apstākļos vienmēr var 
atrast to, kas tevi interesē, piepildīt 
dzīvi ar saturu, gūt pozitīvas emo-
cijas.

Augustā sākās „Sajūtu labora-
torijas” nodarbības, kas guva ļoti 

lielu atsaucību. Diāna Krilova prata 
atrast piemērotākās aktivitātes, ku-
ras aizrāva mazpulcēnus, bieži vien 
bija grūti pabeigt nodarbību, jo bija 
lūgums turpināt. Šeit atklājās, ka 
jauniešiem pietrūkst sevis izvērtē-
šanas, gribas dzirdēt citu vērtējumu 
par sevi.

Septembrī ekspedīcijā „Sajūtu 
kontrasti” jaunieši izdzīvoja dažā-
das sajūtas un emocijas, priecājo-
ties, līdzpārdzīvojot, sadarbojoties, 
radot.

Sadarbība un kopīgs darbs vieno-
ja jauniešus sajūtu takas plānošanas 
un veidošanas laikā. Pašu izstrādā-
ta, plānota, zīmēta un beigās arī reā-
li dabā izveidota taka, nostiprināja 
jauniešos atbildību par savu darbu. 
Viņi patiesi priecājās, ka taka tiek 
izmantota, bet sekoja līdzi, lai viss 
būtu kārtībā, un pieprasīja to arī no 
apmeklētājiem.

Diemžēl epidemioloģiskā situā-
cija lika pārtraukt darbošanos arī 
„Sajūtu skolā”, jo attālinātās mācī-
bas šajā gadījumā neder, tāpēc tur-
pinājām 2021. gada pavasarī. Mai-
jā bijām kopā ar invalīdu biedrību 
„NEMA”, lai saprastu, ka mūsu 
ikdienas problēmas nemaz nav tik 
nozīmīgas un ir risināmas, atšķirībā 
no šiem cilvēkiem. Bet, par spīti vi-
sam, viņi nav zaudējuši ticību laba-
jam un optimismu.

Projekta noslēgumā („Atmiņu fai-
li”) pārcilājām notikušo gan sarunās, 
gan iemūžinātajos mirkļos fotogrā-
fi jās. Izskanēja vēlēšanās, lai mūsu 
skola turpinātu darbību. Iespējams, 
ka nākotnē tā varētu arī būt.

Anna Krilova,
projekta vadītāja

JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS 
„SAJŪTU SKOLA”

Ezerkalna iedzīvotājiem ir pavei-
cies, ka ir savs Zirga ezera krasts. 
Ezers ir ļoti skaists, gleznains, tā 
ir mājvieta daudzām dzīvnieku un 
augu sugām. Pavasaros skan put-
nu orķestris, plunčājas zivis, atlido 
gulbji, vasarā uzzied ūdens lilijas 

un gulbju gādīgais vecāku pāris lep-
ni izved pastaigā savus pēcnācējus. 
Arī zalkšiem patīk veldzēties vēsā 
ūdenī. Vēlu naktīs un agri rītos pie 
ezera dzirdamas dažādu dzīvnieku 
„emocionālās sarunas” – stirnas, 
garauši, pa reizei lapsas aizsteidzas 

pāri kalnam.
Lai nepieļautu ezera aizaugšanu, 

šogad Krāslavas novada pašvaldī-
bas izsludinātajā projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” 
tika iesniegts projekts „Zirga ezera 
gultnes tīrīšana un peldvietas ierī-
košana Ezerkalnā”. Šoreiz Ezerkal-
na iedzīvotāji sadarbībā ar Krāsla-
vas BSRC „Mūsmājas” jauniešiem 
atjaunoja nojumi, atbrīvoja krastu 
no krūmiem, zariem, atkritumiem, 
bet galveno darbu paveica tehnika 
– iztīrīja ezera gultni, attīrīja no dū-
ņām un niedrēm.

Lai gan bija sarežģījumi un pro-
jekta realizācija iekavējās, esam 
pateicīgi visiem, kas mūs atbalstīja: 
ekspertiem, Valsts vides dienesta 
ierēdņiem par atsaucību un pado-
miem, galvenajam darba organiza-
toram Vjačeslavam Turzjonokam, 
SIA „AL&M” tehnikas pakalpoju-
mu sniedzējam Andrim Lapeško, 
kurš labdarības nolūkā apņēmās iz-
tīrīt krastu par mums pieejamajiem 
600 eiro, neskatoties uz to, ka reālās 
izmaksas bija krietni augstākas. Ce-
ram, ka nākamgad izdosies turpināt 
un pilnveidot iesāktos krasta dar-
bus, pabeigt to, ko laika trūkuma un 
laika apstākļu dēļ nepaspējām.

Ērika Geka,
projekta koordinatore

Autores foto

IZTĪRĪTS EZERA KRASTS,
IERĪKOTA PELDVIETA

IZVALTĀ ĪSTENOTI DIVI PROJEKTI

Eiropas Sociālā fonda fi nansē-
tais projekts „PROTI un DARI!” 
(Nr.8.3.3.0./15/I/001) ir unikāls ar 
to, ka katram projektā iesaistīta-
jam jaunietim vecumā no 15 līdz 
29 gadiem tiek sniegts individu-
āls atbalsts tieši viņa interesēm, 
prasmēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām. Tiek 
izstrādāta individuālo pasākumu 
programma (IPP), piedāvājot da-
žādus atbalsta pasākumus – mā-
cīšanos (ikdienas vai neformā-
lo), profesionālās pilnveides un 
tālākizglītības kursus, aktivitātes 
izvēlētās profesijas iepazīšanai, 
pirmās darba pieredzes/prakses 

iegūšanai u.c., kuru īstenot pa-
līdzēs programmas vadītājs un 
mentors.

Paredzētais projekta īsteno-
šanas laiks - līdz 2022. gada 31. 
martam.

Arī šajā situācijā, kad liekas, ka 
viss ir apstājies Covid-19 ierobe-
žojumu dēļ, ir iespēja iesaistīties 
projektā, jo liela daļa atbalsta pa-
sākumu var notikt attālināti.

„PROTI un DARI!” ir Eiropas 
Savienības fondu 2014.-2020.gada 
plānošanas perioda darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa 
„Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 

jauniešu prasmes un veicināt to ie-
saisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietva-
ros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekts, 
kuru īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar 
Latvijas pašvaldībām.

Jautājumu gadījumā par iespēja-
mo dalību projektā lūgums rakstīt 
uz e-pastu: inta.murane@kraslava.
lv; ligita.nagla@dagda.lv

Inta Murāne,
projekta koordinatore

PROJEKTS JAUNIEŠIEM „PROTI UN DARI”

2021. gada pavasarī Krāslavas 
novada domes izsludinātā projektu 
konkursa „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2021” ietvaros izvaltieši guva 
atbalstu diviem projektiem.

Projekta „Strūklakas, atpūtas so-

liņa izveide un teritorijas labiekār-
tošana Izvaltā” ietvaros tika labie-
kārtota ciemata vide un izveidoti 
divi jauni vides objekti (baseins ar 
strūklaku un soliņš/tiltiņš), kas vei-
do teritoriju sakoptāku un estētiski 

pievilcīgāku. 
Papildus, lai 
k o m p o z ī c i -
ja izskatītos 
pabeigta, tika 
izveidota stili-
zēta upe un tās 
izteka, iestādīti 
daudzgadīgi 
augi tās kras-
tos.

P r o j e k t a 

„Ielu norāžu izveide Izvaltā” ie-
tvaros tika labiekārtota ciemata 
teritorija un uzstādīti 10 stabi ar 
22 ielu norādēm. Jaunos objektus 
ilgtermiņā varēs izmantot Izvaltas 
pagasta iedzīvotāji un ciemiņi, kā 
arī tie atvieglos adrešu atrašanu 
Izvaltā.

Projekti īstenoti, pateicoties 
Krāslavas novada domes fi nansē-
jumam projektu konkursā „Iedzī-
votāji veido savu vidi”, biedrības 
„Attīstībai” un iedzīvotāju grupas 
„Šaltupe” brīvprātīgo darbam, Iz-
valtas pagasta pārvaldes atbalstam. 
Vēlamies pateikties visiem, kas at-
balstīja un palīdzēja realizēt ideju.

Inga Leikuma
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Krāslavas novads jau cetur-
to gadu ir veiksmīgi iesaistījies 
Eiropas Sociālā fonda projektā 
Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras at-
balsts vispārējās un profesionālās 
izglītības iestādēs”. Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā un Ind-
ras pamatskolā šogad projekta 
ietvaros strādā pedagogs karjeras 
konsultants (PKK), kas organizē 
karjeras stundas un individuālās 
karjeras konsultācijas. 

Karjeras izglītības jautājumi 
tiek integrēti klases stundu un 
mācību priekšmetu programmās. 
Lai skolēniem palīdzētu izprast 
izglītības lomu cilvēka dzīvē, at-
tīstītu karjeras vadības prasmes 
un veicinātu mērķtiecīgu karjeras 
izvēli, skolas pedagogs karjeras 
konsultants sadarbībā ar klašu 
audzinātājiem, priekšmetu skolo-
tājiem, citu izglītības iestāžu un 
organizāciju speciālistiem piedā-
vā izglītojamajiem gan iepazīties 
ar daudzveidīgu informatīvo ma-
teriālu, gan apmeklēt karjeras iz-
glītības pasākumus un iesaistīties 
aktivitātēs. PKK karjeras stundu 
tematika ir dažāda – mana kar-
jera, talanti, hobiji, vaļasprieks, 
mans biznesa plāns, vecāku pro-
fesijas, dienas režīms, mani mēr-
ķi, pašvērtējums, laika menedž-
ments u.c. Klašu audzinātājiem 
tiek piedāvāti karjeras materiāli 

klases stundām 1.-12. klasēm par 
sekojošām tēmām – profesijas iz-
vēle, karjeras testi, video par pro-
fesijām u.c.  Decembrī Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas un Ind-
ras pamatskolas pedagogiem tika 
organizēts on-line seminārs par 
karjeras izglītības mācību plat-
formu „PROFOLIO” - kā veik-
smīgi realizēt karjeras atbalstu 
skolēniem. 

Aktuālā informācija par kar-
jeras izglītības jautājumiem tiek 
izvietota uz ziņojumu stenda abās 
izmēģinājuma skolās un/vai nosū-
tīta izglītojamajiem un viņu vecā-
kiem e-klases pastā. Vecāki tiek 
informēti par PKK darbu – par 
iespēju skolēniem un arī vecā-
kiem pieteikties un saņemt indi-
viduālās konsultācijas par bērna 
karjeras jautājumiem. Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas 12. kla-
ses skolēniem regulāri tiek sūtīta 
informācija par studijām – Rīgas 
Ekonomikas augstskolā, LLU, 
DU, LU, RTU vides inženierijas 
studijām, Vidzemes augstskolā, 
Daugavpils Medicīnas koledžā, 
Rīgas Juridiskā augstskolā, Latvi-
jas Kultūras akadēmijā, Transpor-
ta un sakaru institūtā, par studijām 
JVLMA, RSU, Ventspils augst-
skolā, Banku augstskolā, Latvijas 
Nacionālā aizsardzības akadēmi-
jā, Liepājas Universitātē. 

Informācija par izglītojamo in-
teresēm, nodomiem, izaugsmes 
dinamika u.c. izpētes materiāli 
tiek saglabāti pedagoga karjeras 
konsultanta dokumentācijā. Kat-
ru gadu tiek apkopota informāci-
ja par projekta skolu absolventu 
tālākajām gaitām.

Mācību priekšmetu ietvaros 
izglītojamie iegūst informāciju 
par konkrētās zinātnes pielieto-
jumu dzīvē, jaunākajiem sasnie-
gumiem un ievērojamākajiem 
cilvēkiem, kā arī informāciju, ku-
ras jomas speciālistiem konkrētā 
zinātne ir nepieciešama, apgūstot 
profesiju. 22.02.2021. - Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā noti-
ka atklātā ģeogrāfi jas stunda 7.a 
klasē „Reljefa formu veidi” sa-
darbībā ar ģeogrāfi jas skolotāju 
Ilonu Solimu platformā „Google 
Meet” ar mērķi integrēt karjeras 
izglītību pilnveidotajā mācību 
saturā un aktualizēt dabas zinību 
nozarei nepieciešamās profesijas.

2020./2021.m.g. tika organizēti 
šādi karjeras pasākumi projekta 
skolās:

VIAA organizētā interaktīvā 
jauniešu diskusija tiešraidē „Uz-
klausi, padomā un izlem pats!” – 
piedalījās 12.a klase. 

„Vecāku profesiju parāde” – 
1-.2.klašu skolēnu veidotie zīmē-
jumi. 

Decembrī 10.-12. klašu skolē-
ni piedalījās Rīgas Ekonomikas 
augstskolas pētījumā par CO-
VID-19 radīto ietekmi uz nākot-
nes plāniem. 

Februārī 12. klašu jauniešiem 
notika „ZOOM” tikšanās ar Rī-
gas Ekonomikas augstskolas 
(REA) studentiem par mācību 
iespējām REA. 

Aprīlī sadarbībā ar portālu 
www.prakse.lv tika organizēts 
semināru cikls „Jaunietis darba 
tirgū: pieredze un izglītība – kur 
ir balanss?” 11.-12. klašu skolē-
niem. 

Šogad notika sadarbība ar NVA 
Krāslavas fi liāles karjeras kon-
sultantēm – Līgu Japiņu un Anitu 
Jasjukoviču – konsultācija par 
darbu ar testiem un citiem karje-
ras jautājumiem.

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas un Indras pamatskolas 
skolēni iesaistījās Karjeras ne-
dēļas aktivitātēs, Ēnu dienā, ie-
pazina vecāku profesijas, tikās 
ar absolventiem un augstskolu 
pārstāvjiem.  Skolēni piedalījās 
pilsētas domes nodarbinātības 
programmā vasarā skolēniem.

Visu mācību gadu notiek pro-
jekta KAVPII vietnes veidoša-
na un informācijas ievietošana 
skolas tīmekļvietnē par karjeras 
izglītības jautājumu integrēšanu 

izglītības saturā – www.vara-
viksne.lv. 2.semestrī tīmekļviet-
nē tika izveidota jauna sadaļa 
– „Kur studēt pēc 12. klases?”. 
Indras pamatskola informāciju 
par karjeras projektu ievieto sko-
las „facebook” vietnē.

Paldies iepriekšējiem kolē-
ģiem – Indras pamatskolas pe-
dagogam karjeras konsultantam 
Olitai Truskovskai un Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas PKK 
Oksanai Korčaginai un Jolantai 
Pastuhovskai par godprātīgi un 
apzinīgi veikto darbu.

Mācību gada beigās PKK uz-
stājās Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas un Indras pamatskolas 
noslēguma pedsēdē par karjeras 
projekta rezultātiem.  Tika apko-
poti „google” aptaujas rezultāti 
par kar jeras projekta analīzi un 
iesniegti Krāslavas novada Izglī-
tības pārvaldē, kā arī ar to tika ie-
pazīstināti Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas un Indras pamatsko-
las pedagogi. Pētījumā piedalījās 
326 skolēni. Gandrīz visi jaunieši 
apgalvo, ka skolās ir nepiecieša-
ma karjeras apmācība, jo šajās 
stundās mēs kopā veidojam Lat-
vijas nākotni!

Skaidrīte Gasperoviča,
pedagogs 

karjeras konsultants

ATBALSTS KARJERAS IZGLĪTĪBĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ

Neziņa un skaidrība, nogu-
rums un iedvesma, satraukums 
un prieks – šīs dažādās emoci-
jas kļuvušas par mūsu ikdienu. 
Īpaši sarežģīts šis laiks ir skolas 
jaunatnei… Pastāv gana pama-
tots viedoklis, ka vienmēr, bet 
jo īpaši šobrīd, svarīgākie jautā-
jumi nebūt nav tikai par to, vai 
mūsu bērni būs apguvuši plāno-
to mācību vielu, bet gan arī - kā 
viņi jūtas, vai un kādas ir viņu 
attiecības ar skolas biedriem, vai 
viņos vēl ir degsme un sapņi par 
savu dzīvi?

Jūtos patiesi lepna un ganda-
rīta, ka Krāslavas ģimnāzija jau-
najā mācību gadā arī aktualizēja 
šos jautājumus un pievienojās 
tām 52 Latvijas skolām, kurās 
tiek īstenota MOT programma. 
Jāpiebilst, ka tieši mūsu skola 
ir viena no pirmajām un aktīvā-
kajām Latgalē šīs programmas 
īstenošanā! Liels paldies skolas 
direktoram Jānim Tukānam par 
atbalstu un ticību šīs program-
mas lietderībai skolas sociāle-
mocionālās vides nostiprināša-
nai un uzlabošanai.

Kas tad ir MOT?
MOT ir pusaudžu motivācijas 

programma, kuru aizsāka norvē-
ģu olimpiskie sportisti pēc Zie-
mas olimpiskajām spēlēm 1994. 
gadā ar mērķi novērst sociāla 
rakstura problēmas sabiedrībā. 
MOT galvenā ideja ir vēlme 
veidot drošāku sabiedrību, stip-
rinot jauniešu izpratni un dros-
mi - drosmi dzīvot, rūpēties un 
pateikt nē. MOT ir lielisks pa-

līgs skolām stiprināt jauniešus 
šajā neziņas pilnajā laikā. MOT 
programmas īstenošanas  iz-
vertējums apstiprina, ka MOT 
novērš un pasargā no visnegatī-
vākajām jauniešu vecumposma 
izpausmēm, kā arī šajās skolās 
ir mazāk bulinga, apsmiešanas 
un apcelšanas, mazāk vientuļu, 
atstumtu jauniešu, mazāk garīga 
rakstura problēmu un atkarības 
izraisošo vielu lietošanas.  

Programma dod jauniešiem 
praktisku pieredzi jautājumos 
par līdzatbildību, savstarpējo 
emocionālo attieksmi, savstar-
pējās saskarsmes ietekmi un 
drosmi visplašākajā izpratnē. 
MOT palīdz stiprināt pozitīvus 
ieradumus un tikumus. MOT, 
manuprāt, ir lielisks veids kā 
pusaudžiem brīvā, interesan-
tā un, ņemot vērā vecumposma 
specifi ku, nepiespiestā un neuz-
krītošā formā mācību procesā ie-
tvert sociāli emocionālo prasmju 
attīstību, pretmobinga un atkarī-
bas vielu lietošanas profi laksi.

Taču pats galvenais - MOT ir 
par cilvēciskumu visplašāka-
jā mērogā – izprast un pieņemt 
sevi, līdzcilvēkus un domāt pla-
šāk, dziļāk, drosmīgāk, parau-
dzīties uz pasauli un sevi tajā 
gan no savām, gan citu pozīci-
jām. MOT sagatavo jauniešus, 
lai viņiem būtu vieglāk rīkoties 
brīžos, ja sarežģījumi tomēr ro-
das. 

MOT koncepta kodols ir prog-
rammas. Tā kā šī programma 
skolā tiks īstenota pirmo gadu, 
tad pirmie šo programmu apgūs 

7. klases skolēni, kuri tiks vadīti 
līdz 9. klasei.

Nav jāuztraucas, ka šīs nodar-
bības varētu kavēt vai negatīvi 
ietekmēt mācību vielas apguvi, 
jo 12 MOT nodarbības trene-
ra vadībā notiek trīs gadu lai-
kā posmā, kuras katra ilgst 120 

– 150 minūtes un ir sadalītas 
jauniešiem aktuālās tēmās. Šīm 
nodarbībām ir ļoti paliekoša un 
svarīga nozīme jaunieša personī-
bas attīstībā. Ticu un esmu pār-
liecināta, ka no skolas puses mē-
ģināsim rast maksimāli labāko 
risinājumu nodarbību laikam un 
skolas iespējām variēt ar mācību 
stundu plānojumu, izbrīvējot lai-

ku MOT nodarbībām.
Gan pirmajā, gan arī turpmā-

kajos gados MOT nodarbībām 
klasē ir raksturīga īpaša atmos-
fēra, kurā valda atvērtība, visu 
klātesošo iesaistīšanās, pozitī-
va enerģija bez nosodīšanas un 
rādītājpirksta kratīšanas. MOT 

uztver jauniešus nopietni un 
sniedz pozitīvu pieredzi. Norit 
brīva savstarpējā komunikācija, 
kurā jaunieši aktīvi iesaistās un 
ieņem galveno lomu. MOT ko-
munikācijā izmanto aktivitātes, 
uzdevumus, stāstus, ilustrācijas 
un īpašus MOT rīkus. Nodar-
bībās ir gan laiks pārdomām, 
gan sarunām un aktivitātēm. 

MOT nodarbības rada jaunie-
šos iedvesmu un pārliecību kļūt 
labākiem klases kultūras un sa-
vas dzīves veidotājiem. MOT 
programmas kodols un spēks ir 
MOT treneris – atbalsta persona 
klasei, kas kopā ar jauniešiem ir 
trīs gadus. Krāslavas ģimnāzi-
jā šobrīd mācības ir izgājuši un 
gatavi dialogam ar jauniešiem 
trīs treneri - Jeļena Japiņa, Vija 
Sjadro un Velta Daņiļeviča.

Mot ir programma, kuru atbalsta 
arī īpašie  MOT vēstneši - spilgti 
un atpazīstami savu jomu pārstāv-
ji, kuru pārliecība saskan ar MOT 
vērtībām - Kaspars Stupelis (mo-
tokrosists, kantētājs), Emīls Bal-
ceris (mūziķis, dziedātājs), Linda 
Ābele (boksa u kikboksa trene-
re), Matīss Karro (motokrosists), 
Jana Duļevska (TV raidījumu va-
dītāja), Intars Busulis (mūziķis, 
dziedātājs), Māra Sleja (modele, 
raidījumu vadītāja), Armands 
Simsons (TV personība), Lelde 
Ceriņa (TV personība, žurnāliste), 
Alma Vītola (ultramaratoniste), 
Toms Alsbergs (velosportists), 
Agnese Pastare (vieglatlēte), Kār-
lis Bardelis („Bored of borders” 
kapteinis).

Cilvēcība ir lielākā vērtība, 
kādu skola var sniegt jauniešiem 
šajā laikā.

Lai izdodas mums visiem kopā 
būt drosmīgiem un iet ar pārlie-
cību par siltāku, sirsnīgāku, dro-
šāku sabiedrību, veidojot stipru 
jaunatni, kas iekļauj ikvienu!

Velta Daņiļeviča,
MOT koordinatore 

Krāslavas ģimnāzijā

MOT - PUSAUDŽU UN JAUNIEŠU MOTIVĀCIJAS PROGRAMMA 
KRĀSLAVAS ĢIMNĀZIJĀ  
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Patentu valde aicina no 8. sep-
tembra līdz 18. oktobrim skolēnus 
izstrādāt un iesniegt darbus konkur-
sā „Radošais intelektuālis”, tādējādi 
sekmējot jauniešu izpratni par rūp-
nieciskā īpašuma nozīmi un pielie-
tojumu uzņēmējdarbībā. 

Konkursu organizē Patentu valde 
sadarbībā ar Valsts izglītības satura 
centru, biedrību „Latvijas Profesio-
nālo patentpilnvarnieku asociācija”, 
Starptautiskās intelektuālā īpašuma 
aizsardzības asociāciju Latvijas Na-
cionālo grupu, kā arī biedrību „Ju-
nior Achievement Latvia”. Skolēni, 
apvienojoties divu līdz trīs cilvēku 
komandās, uzdevumus aicināti vei-
dot atbilstoši trīs vecuma grupām: 
4.–6. klase, 7.–9. klase un 10.–12. 
klase. Katras grupas trīs labākie 
darbi tiks apbalvoti ar mūsdienīgām 
un jauniešiem aktuālām dāvanām, 
tostarp no internetveikala „gar-
minshop.lv” - viedpulksteņi „FO-
RERUNNER 45 / 45S”, austiņas 
„Aftershokz Open Move”, kā arī no 
internetveikala „eleme.eu” - skūteri 
„Razor A125 Kick Scooter Clear 
GS”. Viena no laureātu komandām 

saņems Pasaules Intelektuālā īpašu-
ma organizācijas (WIPO) Skolēnu 
trofeju. Savukārt visi dalībnieki sa-
ņems īpašu pārsteigumu no atbalstī-
tāju veikaliem.

Skolēni aicināti veidot trīs uz-
devumus par intelektuālā īpašuma 
tematiku, kas būtu aktuāli darbu 
radītāju vienaudžiem, iedvesmu ie-
spējams smelties no piemēriem me-
todiskajā materiālā „Ceļojums rūp-
nieciskā īpašuma pasaulē” (plašāka 
informācija https://www.lrpv.gov.
lv/lv/media/652/download). Jaunie-
ši uzdevumus aicināti veidot par šā-
dām tēmām: intelektuālais īpašums, 
izgudrojumi un patenti, preču zī-
mes, dizainparaugi, aizsardzība pret 
viltošanu un rūpnieciskā īpašuma 
nozīmīgums uzņēmējdarbībā.

 Jaunrades uzdevumus skolēni 
var veidot, gan fotografējot, gan fi l-
mējot, gan veidojot testus un krust-
vārdu mīklas, kā arī citādi radoši 
izpaužoties, lai tādējādi rosinātu 
interesi par intelektuālā īpašuma 
nozīmību mūsdienās un uzņēmēj-
darbībā. „Jauniešu pieeja dažādu 
uzdevumu izpildē ir daudz intere-

santāka un idejām bagātāka nekā 
pieaugušajiem, tāpēc šogad esam 
nolēmuši neierobežot viņus ar vi-
deo konkursu, bet gan paskatīties uz 
šo sarežģīto tēmu daudz plašāk. Ai-
cinām skolēnus sagatavot dažādus 
risinājumus, ko vienaudžiem būtu 
interesanti pildīt,” saka Patentu val-
des direktora pienākumu izpildītāja 
Baiba Graube.

Skolēnu komandām izstrādātie 
darbi konkursam „Radošais in-
telektuālis” jāiesniedz līdz 2021. 
gada 18. oktobrim, savukārt žūrija 
tos vērtēs no 25. līdz 29. oktobrim. 
Laureātu paziņošana un labāko dar-
bu apbalvošana plānota novembrī. 
Vairāk par konkursu: https://www.
lrpv.gov.lv/lv/skolenu-konkurss. 
 Iepriekš Patentu valde rīkoja sko-
lēnu video konkursu „Radi. Dari. 
Aizsargā”, kura mērķis bija rosināt 
radīt darbus, kas respektē un aizsar-
gā zīmolus, jaunus izgudrojumus un 
dizainu. 

Karīna Breimane, 
Patentu valdes Intelektuālā īpa-

šuma informācijas centra vecākā 
referente 

KONKURSS SKOLĒNIEM 
„RADOŠAIS INTELEKTUĀLIS”

Jaunā mācību pilotprojekta 
„Nākotnes prasmju iniciatīva” 
ietvaros Nodarbinātības valsts 
aģentūra (NVA) piedāvā darba 
meklētājiem un nodarbinātajiem, 
kuriem nepieciešams pilnveidot 
savas profesionālās prasmes un 
iemaņas, iespēju apgūt darba tirgū 
pieprasītās zināšanas vai pilnvei-
dot jau esošās, mācoties starp-
tautisko atvērto tiešsaistes kursu 
platformās.

Attīstoties tehnoloģijām, no-
tiek strauja darba procesu digi-
talizācija un automatizācija, tiek 
ieviesti jauni nodarbinātības vei-
di, aizvien vairāk uzņēmumi un 
iestādes piedāvā pakalpojumus 
tiešsaistē. Darba tirgū arvien 
straujāk palielinās digitālo pras-
mju pieprasījums, padarot ne-
pārtrauktu zināšanu un prasmju 
pilnveidošanu par nepieciešamī-
bu profesionālajā dzīvē. Pilot-
projekts „Nākotnes prasmju ini-
ciatīva” nodrošinās iespēju iegūt 
vai uzlabot gan digitālās pras-
mes, zināšanas un profesionālās 
iemaņas tādās mācību jomās kā 

uzņēmējdarbība, datorzinības, 
datu zinātne, informācijas teh-
noloģijas, profesionālās ievirzes 
svešvalodu apguve, gan caurviju 
prasmes (soft skills) – komuni-
kācija un sadarbība darba vidē, 
mācīšanās spējas un metodes, 
pašorganizēšanās un laika plā-
nošana, radošums un inovācijas 
profesionālajā vidē, gan pārval-
dības prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdie-
nās ir populārs e-mācību virziens, 
kas nodrošina iespēju iegūt nefor-
mālu izglītību starptautiski atzīta-
jās universitātēs un mācību organi-
zācijās no visas pasaules neatkarīgi 
no to atrašanās vietas. Atvērtie 
tiešsaistes kursi ir pieejami tādās 
mācību platformās kā, piemēram, 
„Coursera”, „EdX”, „Futurelearn”, 
„MiriadaX” un citas. 

Atvērto tiešsaistes kursu plat-
formu un mācību programmas var 
izvēlēties patstāvīgi vai ar NVA 
atbalstu. Ievērojot darba meklētā-
ja vai nodarbinātā iepriekšējo iz-
glītību, pieredzi un vēlmes, sadar-
bībā ar NVA karjeras konsultantu 

tiks sagatavots piemērotākais mā-
cību piedāvājums jeb „mācību 
portfelis”. 

Divu gadu laikā varēs iesais-
tīties sešu mācību programmu 
apguvē. Kopējā mācību maksas 
kompensācija būs līdz 500 eiro.  
Būs iespēja saņemt avansa mak-
sājumu 50% apmērā par katru no 
izvēlētajām mācību programmām. 
Par mācībām atvērto tiešsaistes 
kursu platformās bezdarbniekiem 
tiks maksāta stipendija 5 eiro par 
mācību dienu.

Plānots, ka pilotprojekta ietva-
ros mācībās atvērto tiešsaistes 
kursu platformās tiks iesaistīti līdz 
1,5 tūkstošiem darba meklētāju un 
nodarbināto.

Mācībām var pieteikties elek-
troniski, aizpildot pieteikumu 
NVA tīmekļvietnē. 

Plašāka informācija pieejama 
NVA tīmekļvietnē vai NVA fi li-
ālēs (kontaktinformācija atrodama 
NVA tīmekļvietnes sadaļā „Kon-
takti”).   

NVA 
Sabiedrisko attiecību nodaļa

 IESPĒJA MĀCĪTIES 
ATVĒRTO TIEŠSAISTES KURSU PLATFORMĀS

Augusta nogalē tika saņem-
ta pozitīva ziņa no VIAA (Valsts 
izglītības attīstības aģentūras). 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolai 
ir apstiprināts projekts „Erasmus+ 
K A 1 2 2 - S C H - 8 F 6 0 7 F 9 D 
S.O.L.I.D.- Step into Social Inclu-
sion and Innovation/Solis sociālajā 
integrācijā un inovācijās”. Projekta 
ietvaros 12 skolotājiem būs iespē-
ja šī mācību gada laikā piedalīties 
tālākizglītības kursos Briselē (Beļ-
ģija), Prāgā (Čehija) un Pulā (Hor-
vātija). 

Skolotājiem būs iespēja pilnvei-
dot un apgūt inovatīvas 21. gad-
simta mācību metodes, pilnveidot 

esošās digitālās prasmes un apgūt 
jaunas IKT, lai izmantotu mācību 
procesā. Viens no mērķiem ir arī 
bērnu ar speciālām vajadzībām 
iekļaušana mācību procesā, daudz-
veidīgu mācību metožu apguve. 
Pašlaik notiek darbs pie skolotāju 
darba grupu izveides un fi nansēju-
ma līguma parakstīšanas ar Valsts 
izglītības attīstības aģentūru. 

Manuprāt, arī mūsu skolas pe-
dagogiem ir, ar ko dalīties ar citu 
valstu skolotājiem, apmainīties 
ar idejām, iepazīstināt ar saviem 
veiksmīgākajiem labās prakses 
piemēriem. Es domāju, ka kolē-
ģi iegūs vērtīgu pieredzi, kas ļaus 

paskatīties uz mācību procesu no 
cita skatupunkta. Noteikti būs arī 
diskusijas, kurās izkristalizēsies 
problēmas un radīsies jaunas ieros-
mes efektīvu metožu pielietošanai 
mācību stundās savā skolā. Eras-
mus+ programma jaunajā darbības 
periodā no 2021. l īdz 2027. gadam 
turpina sniegt starptautiskās sadar-
bības un mobilitātes iespējas skolu 
izglītības, profesionālās izglītības, 
augstākās izglītības un pieaugušo 
izglītības jomā. Ceru, ka mums iz-
dosies īstenot projekta aktivitātes.

Marija Micķeviča, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

direktore

MĀCĪBU MOBILITĀTES ARĪ SKOLOTĀJIEM

Šī gada 2. septembrī Šķaunes 
sākumskolas audzēkņi uzsāka 
mācības ar novada vēstures izzi-
ņas stundu Andrupenes pagasta 
Zundos pie Aleksandra Lubāna. 
Viņa vadībā nodibināta „Kroma 
kolna bruoliste”, kas ir uzsāku-
si darbu pie latgaļu cilšu  koka 
pils rekonstrukcijas, tā šobrīd ir 

arī vieta, kur „bruolistes” biedri 
tiekas. „Kroma kolna bruoliste” 
Latgalē ir vienīgā vēstures aktī-
vistu un rekonstruktoru biedrī-
ba, kas pēta Latgales senvēsturi 
un kultūru, rīko dzīvās vēstures 
pasākumus, demonstrē unikālās, 
krāšņās un daudzveidīgās rotas 
un sagšas, seno karavīru ekipē-
jumu, ieročus, cīņas mākslu un 
sadzīvi, lai ikviens interesents 

gūtu priekšstatu par tā laika seno 
latgaļu vērtībām, laiku un telpu.

Biedrības pamatnodarbošanās 
ir 9. - 13. gadsimta Latgales sen-
vēstures notikumu un kultūrvi-
des popularizēšana un imitēšana.

Ekskursijas sākumā Alek-

sandrs Lubāns stāstīja par vietas 
nosaukuma rašanos, rādīja krama 
iezi un demonstrēja tā īpašības, 
ļaujot iztēloties senos laikus, kad 
uguni ieguva ar dzirksteles palī-
dzību. Skolēni aplūkoja no ādas 
darinātu karti, uz kuras bija atzī-
mēti neskaitāmie pilskalni šajā 
apvidū. Un tad nāca viss seno 

latgaļu ieroču arsenāls: kaujas 
cirvji, zobeni, šķēpi, vairogi, loki 
un bultas, kā arī bruņucepures 
un bruņukrekli, tas viss darināts 
„bruoleibas” locekļu rokām. Sko-
lēniem bija iespēja ne tikai patu-
rēt šos priekšmetus rokās, bet arī 
tērpties seno karavīru ekipējumā.

Ekskursija turpinājās kalnā, 
kur atrodas pati pils ar skatu 
torņiem un aizsardzības būvēm. 

Skolēni varēja kopā ar vadītāju 
kāpt nocietinājumos un skatu 
torņos, lai saprastu, cik svarīgi 
bija laikus pamanīt ienaidnieku 
un spēt atvairīt viņu uzbrukumu.

Ekskursijas noslēgumā skolēni 
mēģināja apgūt atsevišķas seno 
karavīru prasmes: viduslaiku cī-
ņas un loka šaušanu. Tas bija tik 
aizraujoši, ka pat meitenes ar in-
teresi iesaistījās šajās nodarbēs. 
Aleksandrs Lubāns visu laiku 
rūpējās par drošības noteikumu 
ievērošanu, izmantojot senos cī-
ņas ieročus.

4. un 5. klases skolēni atzi-
na, ka iepazinās ar cilvēku dzī-
vi senatnē, ar senlaiku apģērbu, 
darbarīkiem un kaujas ieročiem. 
Savukārt jaunāko klašu skolē-
niem vislielāko sajūsmu izraisīja 
cīņas paņēmienu un loka šauša-
nas uzdevumi. 

Paldies Aleksandram Lubānam 
par ieguldījumu latgaļu kultūrvēs-
turiskā mantojuma saglabāšanā un 
zināšanām par Latgales vēsturi, 
ko sniedz jaunajai paaudzei!

Aina Zariņa, 
skolotāja

Sņežanas Andžānes 
un Ināras Andžānes foto

EKSKURSIJA UZ
„KROMA KOLNA BRUOLISTI”
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Rudenī dzīvnieku skaits sav-
vaļā sasniedz maksimumu, tāpēc 
autovadītājiem īpaši krēslas stun-
dās, kad redzamība pasliktinās, 
ir jāpārvietojas īpaši uzmanīgi. 
Patlaban arī aļņiem un staltbrie-
žiem sācies riesta laiks, savukārt 
mazākie meža dzīvnieki meklē 
barību un biežāk uzturas ceļu tu-
vumā, tāpēc autovadītājiem jābūt 
īpaši vērīgiem arī dienas laikā. 

Redzamība pasliktinās
„Pirmie rudens mēneši ir tas 

laiks, kad cilvēkiem ir jābūt ļoti 
uzmanīgiem, gan vadot automa-
šīnu, gan pastaigājoties mežā. 
Tagad aļņiem un staltbriežiem 
ir sācies riesta laiks. Viņi daudz 
pārvietojas un viņu domas ir 
aizņemtas ar citām lietām, tāpēc 
nepievērš uzmanību transport-
līdzekļiem uz ceļa un arī cilvē-
kiem. Jāmin, ka riesta laikā meža 
dzīvnieki pār ceļu var pārvieto-
ties ne tikai krēslas stundās, bet 
arī no rītiem un pa dienu,” skaid-
ro Latvijas Mednieku savienības 
(LMS) valdes priekšsēdētājs Jā-
nis Baumanis. 

Viņš norāda, ka parasti vietās, 
kur ceļu bieži šķērso meža dzīv-
nieki, ir izvietotas attiecīgas ceļa-
zīmes, bet autovadītāji tās mēdz 
neievērot. Dzīvnieki mēdz uztu-
rēties vietās, kur pļavas un tīrumi 
robežojas ar meža masīvi vai arī 
vienā pusē ir mežs, bet otrā pusē 
apstrādāts lauks, piemēram, ar 
kukurūzu. Dzīvnieki dodas pāri 
ceļam, lai barotos šajā laukā. Au-
tovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem 
arī mežainos apvidos un ceļa 
posmos ar nelielu attālumu starp 
ceļa nomali un kokiem vai krū-
miem. Valsts meža dienesta dati 
arī liecina, ka biežāk sadursmes 
ar dzīvniekiem notiek vietās,  kur 
upe ir vistuvāk ceļam.

„Tomēr ne tikai lielie meža 
dzīvnieki mēdz izskriet uz ceļa, 
rudenī arī mazie dzīvnieki kļūst 
aktīvi un viņiem patīk uzturēties 
ceļu tuvumā. Lapsas un jenot-
suņus pievilina, piemēram, jau 
notriektie un vēl nesavāktie dzīv-
nieki, kas kļūst par viņu barību. 
Arī ceļmalā augošās ābeles ru-
denī piesaista dzīvniekus,” stāsta 
J. Baumanis. Viņš arī piebilst, ka 
galvenie iemesli, kāpēc rudenī ir 
grūtāk pamanīt dzīvniekus ceļma-
lās, ir tas, ka dienas kļūst īsākas, 
krēslā redzamība pasliktinās, bet 
tieši tas ir visbiežākais laiks, kad 
dzīvnieki pārvietojas pāri ceļam. 
Rudenī arī biežāk līst. Līdz ko uz-
snieg sniegs redzamība uzlabojas.

Kā rīkoties
„Ieraugot meža dzīvniekus ceļa 

malā, autovadītājiem ieteicam 
samazināt braukšanas ātrumu, jo 
dzīvnieka reakcija un kustības 
nav paredzamas. Ātruma sama-
zinājumam ir jābūt diezgan pa-
matīgam, lai nepieciešamības ga-
dījumā autovadītājs spētu vai nu 
ātri apstādināt transportlīdzekli, 
vai nu veikt drošu apdzīšanas 
manevru,” stāsta Drošas Brauk-
šanas Skolas (DBS) vadītājs Jā-

nis Vanks. Viņš arī piebilst, ka no 
tiem dzīvniekiem, kas ir augumā 
līdz motora pārsegam, ja ir bīsta-
mi izvairīties, nevajag to darīt. Ir 
tikai jābremzē. Savukārt no tiem 
dzīvniekiem, kas augstāki par 
motora pārsegu un pie trieciena 
var trāpīt priekšējā stiklā, ir jā-
mēģina izvairīties. 

Arī J. Baumanis norāda, ka 
gadījumā, ja autovadītājs ceļma-
lā vai uz ceļa ir pamanījis meža 
dzīvnieku, ir jāsamazina ātrums, 
bet nedrīkst veikt straujus ma-
nevrus. „Ja dzīvnieks neiet prom, 
var mēģināt pīpināt vai pavisam 
lēnām apbraukt pa pretējo joslu, 
ja netuvojas citas automašīnas, 
bet kā jau minēju nekādā gadī-
jumā nedrīkst veikt straujas kus-
tības,” uzsver J. Baumanis. Viņš 
arī uzsver, ja tas ir neliels meža 
dzīvnieks, tad stūre ir jātur taisni 
un jāsamazina ātrums, ja arī no-
tiks sadursme, tad iznākums būs 
tikai notriekts bebrs, bet cilvēki 
paliks neskarti. Ir bijuši gadīju-
mi, kad autovadītājs, vēloties iz-
vairīties no sadursmes un paglābt 
dzīvnieku, veic straujus manev-
rus un beigu beigas iebrauc grāvī.

Ja ceļam pārskrien dzīvnieks, 
nekavējoties jābremzē, jo šim 
dzīvniekam var sekot vēl viens!

Ja noticis negadījums
Ja tomēr ir noticis ceļu satik-

smes negadījums ar dzīvnieku, 
kurā ir cietušie un transportlī-
dzeklis nevar turpināt ceļu, par to 
jāinformē Valsts policija, zvanot 
pa tālruni 110. Nekādā gadījumā 
nedrīkst atstāt notikuma vietu, jo 
šāda situācija ir uzskatāma par 
ceļu satiksmes negadījumu, norā-
da Valsts policija.

Savukārt, ja negadījumā nav 
cietuši cilvēki un transportlīdzek-
lim nav radušies bojājumi, kuru 
dēļ tas nevarētu turpināt ceļu, par 
notikušo ir jāinformē Valsts meža 
dienests. Tomēr Valsts policijas 
pārstāve Līna Kaļķe norāda: „Ja 
nav cietušo un pats transportlī-
dzeklis var turpināt ceļu, tad pie-
tiek ar to, ka informē Valsts meža 
dienestu. Tomēr, ja cilvēks pēc 
tam grib saņemt no apdrošinātāja 
kādu atlīdzību, tad ir jāzvana poli-
cijai jebkurā gadījumā. Tāpēc mēs 
vienmēr iesakām primāri zvanīt 
policijai, kas tālāk nodod infor-
māciju arī Valsts meža dienestam.

Redzot notriektu dzīvnieku uz 
autoceļa, ir jāzvana uz vienotās 
ārkārtas palīdzības izsaukuma 
telefonu 112. Notriektie meža 
dzīvnieki ir jānovāc Valsts mežu 
dienestam, bet mājdzīvnieki - 
to īpašniekiem. Bezīpašnieka 
dzīvniekus  novāc pašvaldība. 
Ja VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 
(LVC) rīcībā nonāk  informācija 
par uz valsts autoceļa notriektu 
dzīvnieku, lai novērstu bīstamas 
situācijas un nodrošinātu auto-
ceļu tīrību, par to tiek informēti 
ceļa uzturētāji (patlaban VAS 
„Latvijas autoceļu uzturētājs 
(LAU)”) un tiem jāorganizē beig-
tā dzīvnieka novākšanu vienas 
diennakts laikā.

Notriekto dzīvnieku piesavinā-
ties nedrīkst, jo saskaņā ar Medī-
bu likumu tā ir nelikumīga medī-
jamo dzīvnieku ieguve un par to 
draud sods. Jāatceras, ka dzīvnie-
ki var būt arī slimi.

Dzīvnieku žogi
Dzīvnieku žogi gar Latvijas 

valsts ceļiem ir izbūvēti tikai at-
sevišķās vietās, kopumā 33,05 
km garumā. Tie atrodas uz Tal-
linas šosejas (A1) posmā no 
pagrieziena uz Saulkrastiem līdz 
pagriezienam uz Zvejniekciemu, 
Bauskas šosejas (A7) 6 kilomet-
ru garā posmā pie Dzērumiem un 
autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) 
10 posmos kopumā 19,2 km ga-
rumā. Dzīvnieku žogu izbūve 
plānota uz Ķekavas apvedceļa, 
kopumā 27,5 kilometru garumā.

„Mazākas nozīmes ceļu pos-
mos žogi netiek paredzēti, jo au-
toceļš ar daudziem pieslēgumiem 
un krustojumiem nav piemērots 
dzīvnieku žogu izbūvēšanai. Ja 
dzīvnieks pieslēguma vietā iznāk 
uz ceļa, žogs no efekta pārvēršas 
par defektu, neļaujot dzīvniekam 
tikt atpakaļ mežā. Pieslēgumu 

vietas ir jāaprīko ar vārtiem, un 
cilvēkiem tie vienmēr rūpīgi jā-
aizver, to ir grūti panākt. Arī žoga 
bojājumu vietās dzīvnieki tiek uz 
ceļa, tāpēc žogi ir rūpīgi jāuztur. 
Žogus bojā krītoši koki, riestojoši 
aļņi un arī cilvēki. Žogu izbūve 
un uzturēšana ir dārga un uz vai-
rums Latvijas ceļiem neefektīva. 
Lai autobraucēji varētu dzīvnie-
kus varētu laicīgi pamanīt, ceļa 
nodalījuma josla ir regulāri jāat-
brīvo no krūmiem, kokiem, kā arī 
jāpļauj,” skaidro VSIA „Latvijas 
Valsts ceļi” Būvniecības pārval-
des vadītājs Gints Alberiņš. 

Zāles pļaušana ceļa nodalījuma 
joslā notiek atbilstoši Ministru 
kabineta noteikumiem „Notei-
kumi par valsts un pašvaldību 
autoceļu ikdienas uzturēšanas 
prasībām un to izpildes kontro-
li”. Uzturēšanas darbi tiek veikti 
atbilstoši autoceļu klasēm, visi 
valsts autoceļi ir sadalīti uztu-
rēšanas klasēs. Noteikumu 52. 
punkts nosaka, ka A un B klases 
autoceļu vai to posmu noma-
lēs vai tiem pieguļošās nogāzēs 
1-1,5 m platumā, kā arī sadaloša-
jās joslās, kas šaurākas par 12 m, 
zāli veģetācijas periodā pļauj vie-
nu reizi, tāpat krūmus nodalījuma 
joslā cērt reizi gadā. 

MK noteikumu izvirzītās mi-
nimālās prasības nenodrošina 
pietiekamu ceļu nodalījumu joslu 
atbrīvošanu no apauguma. At-
karībā no situācijas un pieejamā 

fi nansējuma zāles pļaušana un 
krūmu ciršana tiek veikta biežāk, 
lielākā apjomā, tāpat reizi gadā 
arī uz C un D klases autoceļiem. 
Tomēr, ņemot vērā fi nansējuma 
trūkumu valsts autoceļu tīkla uz-
turēšanai un remontdarbiem, šie 
darbi tiek veikti nepietiekamā 
apjomā. 

Brīdinošās ierīces
Šogad joprojām turpināsies 

projekts, kurā atsevišķi autoceļu 
posmi valsts ceļu tīklā ir aprīkoti 
ar dzīvnieku brīdināšanas ierī-
cēm, kas varētu palīdzēt novērst 
potenciālos CSNg, kuros iesaistī-
ti meža dzīvnieki. Ceļa signālsta-
biņiem ir piestiprinātas ierīces 
- meža dzīvnieku brīdinātāji.  
Diennakts tumšajā laikā, auto-
mašīnai tuvojoties, no ieslēgtām 
gaismām aktivizējas ierīces, kas 
pievērš dzīvnieku uzmanību ar 
vizuāli akustiskiem signāliem, kā 
rezultātā, tuvojoties transportlī-
dzeklim, dzīvnieki kavējas šķēr-
sot autoceļu. Ierīču uzdevums ir 
pievērst dzīvnieku uzmanību tu-
vojošies transportlīdzekļiem, lie-
kot dzīvniekiem ar laiku sasaistīt 

skaņas un gaismas 
signālu ar bries-
mām - automašīnu, 
tādējādi aizkavējot 
to došanos pāri au-
toceļam.

Šādas ierīces iz-
vietotas uz Vents-
pils šosejas (A10) 
posmā no Ķemeru 
meža līdz Ozolpilij 
(49,0.–57,3. km), 

kur bija salīdzinoši liels negadī-
jumu ar meža dzīvniekiem skaits. 
Tāpat arī uz Rīgas apvedceļa 
(A5) posmos pie Ķekavas apļa un 
pie pārvada pār Jelgavas šoseju, 
uz Jelgavas šosejas (A8) posmos 
aiz Elejas un pie pagrieziena uz 
Vircavu u.c. Kopumā uz valsts 
autoceļiem ir 1275 šādas ierīces 
34,2 kilometru kopgarumā.

Lai gūtu pilnvērtīgu priekšstatu 
par ierīču efektivitāti, nepiecieša-
mi vismaz divi gadi, tāpēc šobrīd 
par uzstādīto ierīču efektivitāti ir 
pāragri spriest.  Vienīgais posms, 
kur ierīces darbojas jau divus 
gadus, ir Ventspils šoseja (A10) 
no Ķemeru meža līdz Ozolpilij. 
Diemžēl statistika rāda, ka šajā 
posmā nav panākta sadursmju 
mazināšanās, salīdzinot ar ie-
priekšējiem gadiem.  Labāka si-
tuācija ir posmos, kur iekārtas ir 
uzstādītas 2020. gadā. Šajos pos-
mos 2020. gadā nav bijuši nega-
dījumi ar dzīvniekiem.

Par apgrūtinātiem braukšanas 
apstākļiem vai citiem ar satiksmi 
un ceļu stāvokli saistītiem novē-
rojumiem aicinām informēt VSIA 
„Latvijas Valsts ceļi”, zvanot pa 
diennakts tālruni 80005555, kā 
arī uzņēmuma „twitter” un „face-
book” kontos. 

Informāciju sagatavoja 
VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 

Komunikācijas daļa
Ilustratīvs foto 
no momenti.lv

AUTOVADĪTĀJU IEVĒRĪBAI: 
RUDENĪ MEŽA DZĪVNIEKI BIEŽĀK UZTURAS CEĻA TUVUMĀ 

15. septembrī Ezernieku vidus-
skolas 6. klases skolēni piedalījās 
„Latvijas valsts meži” (LVM) or-
ganizētajā pasākumā „Meža ek-
spedīcija”. 

Tā bija brīnišķīga iespēja ie-
pazīt meža tapšanu no sēkliņas 
līdz gatavai koka produkcijai. 
Trīs stundu pārgājienā skolēni 
iepazina, kas ir mežs, kā tas tiek 
audzēts un kas jādara, lai tā labu-
mi būtu pieejami arī nākamajām 
paaudzēm. 

Skolēni, dodoties no vienas 
pieturas uz otru, veica praktiskus 
uzdevumus mežā, papildināja 
savu zināšanu krājumu. Ar sko-
lēniem darbojās LVM darbinieki, 
kuru ikdiena dažādos veidos ir 
saistīta ar mežu – plānotāji, mež-
kopji, meža infrastruktūras spe-
ciālisti, juristi, reģionu vadītāji 
un citi speciālisti. 

Skolēni atzīst, ka tā ir lieliska 
iespēja vienkāršā veidā iepazīties 
ar sarežģītiem mežā notiekošiem 
procesiem.

Žanna Rapša,
6. klases audzinātāja 

MEŽA
EKSPEDĪCIJA

VESELĪGI IZMANTOT 
BRĪVO LAIKU

Jau 4 gadus Robežnieku pa-
matskolas skolēni piedalās 
„Latvijas valsts mežu” projek-
tā „Meža ekspedīcija”. Mēs jau 
apmeklējām  Dienvidlatgales, 
Kalupes maršrutu, bet šogad 6. 
un 7. klases skolēni devās uz Rē-
zeknespusi - pa Ziemeļlatgales 
(Janopoles) maršrutu.

Pasākuma mērķis ir rosināt 
skolēnus saprast, kā dabaszinī-
bās iegūtās zināšanas ir izman-
tojamas ikdienas dzīvē, pašiem 
veicot praktiskus uzdevumus, 
kā arī veidot izpratni par mežu 
saglabāšanu nākamajām paau-
dzēm.

Kopā ar speciālistu bija dota 
iespēja iepazīt mežu, kā tas vei-
dojas, sākot no sēkliņas līdz pat 
gatavai produkcijai. Pārgājiena 
laikā bērniem paskaidroja, kā 
aug un veidojas mežs, kā parei-
zi kopt un rūpēties par to. Sko-
lēni ar interesi pildīja dažādus 
praktiskus uzdevumus, kas tika 
piedāvāti meža pieturās. Bērni 
iepazinās ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, kuri saistīti ar meža 
nozari. 

Skolēni atzīst, ka tā bija lielis-
ka iespēja vienkāršā veidā iepa-
zīties ar sarežģītiem, mežā no-
tiekošiem procesiem. Viens no 
interesantākajiem uzdevumiem 
bija uzcelt tiltu bez naglām. Daži 
pirmo reizi vēroja mūsdienu teh-
noloģiju izmantošanas iespējas 
meža nozarē ar dronu.  

„Meža ekspedīcija” ir lielisks 
veids, kā papildināt savas zinā-
šanas par mežu, kā arī paaugsti-
nāt zināšanas gan dabaszinībās, 
gan citas priekšmetos. Un vēl 
„Meža ekspedīcija” dod iespēju 
šajā sarežģītajā laikā relaksēties 
no ikdienas steigas un veselīgi 
izmantot brīvo laiku.

Irina Medjuta, 
dabaszinību  skolotāja
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Atskatoties vēsturē, šuvējas amats, kas pra-
sa zināmas iemaņas, pacietību un precizitāti, 
ir bijis cienījama un pieprasīta profesija visos 
laikos. Radikālas pārmaiņas šūšanas procesā 
saistās ar šujmašīnu izgudrošanu, kas būtis-
ki atviegloja šūšanas procesu un padarīja to 
daudz ātrāku. Pirmo šujmašīnu aizsākumi Ei-
ropā parādījās līdz ar 18. gadsimta vidu, taču 
tās bija ļoti vienkāršas. Šujmašīnas plašākai 
sabiedrības daļai kļuva pieejamas pēc 1851. 
gada, kad tika sākta to ražošana.

Krāslavā līdzās citiem senajiem arodiem, 
vienmēr bija plaši pārstāvēta arī šūšanas pras-
me. Par sieviešu apģērba šuvējām Krāslavā 
1920.-1940. gados strādāja Valerija Saksone, 
Salomeja un Bronislavs Vorslovi, Zeif, Trep-
ša, Visocka, Marija Gžibovska (1894-1983). 
Pazīstama un laba šuvēja bija Apolonija Gir-
do (1895-1952), kura trīs gadus bija mācīju-
sies pie profesionālās šuvējas Parvanickas un 
saņēma arī diplomu. Vēlāk Apolonija Girdo 
pati mācīja meitenēm šūt. Par šuvējiem strā-
dāja arī vīrieši. 1920.-1940. gados Krāslavā 
pazīstamākie vīriešu uzvalku un mēteļu šu-
vēji bija Ludiņš, Olehno, Eideļmans, Potašs, 
Brazevičs, tostarp Antons Vanags, kurš šuva 
arī kažokus no aitu ādām. Ziemas apģērbus 
robežsargiem šuva Markuss Gekišs. 

Šuvēja Apolonija Girdo (1895-1952; sēž 
otrā no kreisās) ar savām māceklēm. 1930. 
gadu foto. KVMM 12357

  
Drēbnieks Basins šuva sieviešu uzvalkus, 

ziemas un rudens mēteļus. Sieviešu veļu un 
krūšturus šuva Juzefa Gekiša un Soņa Viški-
na, deķus - Antoņina Pimanova.

1917. gadā dibinātās Latgales Romas ka-
toļu kultūras veicināšanas biedrības „Saule” 
Krāslavas nodaļa 20. gs. 20.-30. gados orga-
nizēja šūšanas un rokdarbu kursus vietējām 
jaunietēm, kuras vēlējās iemācīties šo arodu. 

Latgales Romas katoļu kultūras veicinā-
šanas biedrības „Saule” Krāslavas nodaļas 
izdotā apliecība, 1926. g.

Šuvēju apmācība pārsvarā notika individuāli 
- daudzas Krāslavas šuvējas-meistares mācīja 
un nodeva savas prasmes jaunākai paaudzei.

Šūšanas mašīnu „Singer” sabiedrības 
bezmaksas izšūšanas un piegriešanas kursi 
Krāslavā 1937.-1939. g. KVMM 3166

Pēc Otrā pasaules kara, 1945. gadā, Dau-
gavpils apriņķa rūpniecības kombināta sastā-
vā ietilpa tā sauktais „Краславский куст”, 
kurā uz 1947. gadu bija 31 objekts, tostarp 
šūšanas darbnīcas Nr. 1. un Nr. 2.

1947. gadā Daugavpils apriņķis tika sada-
līts divos apriņķos – Daugavpils un Krāslavas 
apriņķī.  Krāslavas apriņķa rūpniecības kom-
bināts kļuva par patstāvīgu uzņēmumu, kuru 
1950. gadā pārdēvēja par Krāslavas rajona 
rūpniecības kombinātu. 

Pēc laikraksta „Komunisma Ausma” 
(Nr.70,10.06.1978.) datiem: „1951. gadā 
Krāslavas rajona rūpniecības kombinātā bija 
atvēlēta viena istaba, kur ar personīgajām šuj-
mašīnām strādāja 10 šuvējas. Savas šujma-
šīnas parādījās tikai pēc vairākiem gadiem, 
bet ar elektriskajām sāka strādāt vēl vēlāk. 
Pirmais sortiments – bērnu autiņi un palagi, 
veļa un halāti. Pakāpeniski Krāslavā uzsāka 
vīriešu vatēto bikšu, vateņu, uzvalku masvei-
da šūšanu. Palielinājās izstrādājumu izlaide”. 

1945. gadā savu darbību uzsāka arī Latvi-
jas republikāniskās daudzveidu ražošanas ko-
operatīvās savienības artelis „Krāslavas amat-
nieks”. Pēc laikraksta „Социалистический 
путь” (Nr.96, 10.08.1955.) datiem tiek norā-
dīts, ka uzlabojusies masveida šūšanas apgā-
de, tiek iegādātas jaunas šujmašīnas un papla-
šinās izstrādājumu sortiments, taču joprojām 
pastāv telpu un elektroapgādes problēmas.

1956. gadā artelis „Krāslavas amatnieks” 
tika apvienots ar Krāslavas rajona rūpniecī-
bas kombinātu. 1963. gadā uz Krāslavas un 
Dagdas rūpniecības kombinātu bāzes izvei-
dots Krāslavas rajona sadzīves pakalpojumu 
kombināts.

Šūšanas cehs Studentu ielā Krāslavā. No 
kreisās pirmā - šuvēja Stanislava Girdo (vē-
lāk šuvēja Rīgas apģērbu šūšanas ražošanas 
apvienības „Latvija” fi liālē Nr.5).

1950. gadu foto. KVMM 12365

        1959. gadā Rīgā jaunuzbūvētajā ēkā Zi-
lupes ielā 7 darbu uzsāka Rīgas šūšanas fabri-
ka, kuru nedaudz vēlāk pārdēvēja par šūšanas 
fabriku „Latvija”. Tā specializējās virsdrēbju 
šūšanā. Fabrikai bija vairākas fi liāles Rīgā, 
Daugavpilī un Krāslavā. 1980. gados tās tika 
pārdēvētas par „Rīgas apģērbs”, „Spartaks”, 
„21. jūlijs”, „Daugavpils apģērbs” un „Krāsla-
vas apģērbs”. Izveidotā ražošanas apvienība 
saglabāja nosaukumu „Latvija”. Paplašinājās 
arī šūšanas izstrādājumu sortiments. 

      Krāslavā 1968. gadā tika izveidota Rī-
gas apģērbu šūšanas ražošanas apvienības 
„Latvija” fi liāle Nr. 5 bet uz jaunuzbūvētajām 

telpām Sporta ielā 8 tā pārcēlās 1971. gada 2. 
janvārī. Par pirmo tās direktoru kļuva Ivans 
Borisenko. Vēlāk par vadītājiem strādāja 
I. Fortuna, S. Vodopjanovs, E. Savickis, I. 
Menščikovs, V. Moisejs, un pašlaik šūšanas 
uzņēmumu „NEMO” veiksmīgi vada Inga 
Zemdega-Grāpe.

Rīgas apģērbu šūšanas ražošanas apvienī-
bas „Latvija” fi liāles Nr. 5 celtniecības darbi. 
1960. gadu beigas

      1971. gada sākumā uzņēmumā strādāja 
ap 200 cilvēku, vēlāk to skaits pieauga līdz 
pat 500. 1991. gadā fabrikā strādāja 498 dar-
binieki. Darbs tika nodrošināts gan vīriešiem, 
gan sievietēm.

Rīgas apģērbu šūšanas ražošanas ap-
vienības „Latvija” fi liāle Nr. 5, 1981. gads. 
KVMM 85

Laikā, kad Rīgas apģērbu šūšanas ražoša-
nas apvienības „Latvija” fi liāle Nr. 5 uzsāka 
darbību Krāslavā, tika nodrošināti arī šūšanas 
ražošanas apmācības kursi kvalifi kācijas pa-
augstināšanai, kā arī tika apmācīti jauni dar-
binieki ar vidējo un vidējo speciālo izglītību, 
pamatizglītību, dažkārt arī ar sākumskolas 
izglītību (4 klases). Apmācības ilga no viena 
līdz sešiem mēnešiem, ņemot vērā profesio-
nālo zināšanu sarežģītību un apjomu, prasmes 
un iemaņas. Savukārt tehnoloģisko iekārtu 
regulētāji  kvalifi kāciju apguva profesionāli 
tehniskajās mācību iestādēs.

Šūšanas fabrika saviem darbiniekiem no-
drošināja arī kopmītnes – Studentu, Puškina 
(pašlaik Sauleskalna) un divās ēkās Raiņa 
ielā. Vēlāk uzbūvēja piecstāvu ēku Lakstīga-
lu ielā 1.

1971. gadā šūšanas fabrikas Krāslavas fi -
liālē darbojās medpunkts un ēdnīca 60 perso-
nām. Notika arī rajonu sanitāro vienību un sa-
nitāro posteņu sacensības, kurās piedalījās arī 
šūšanas fabrikas Krāslavas fi liāles darbinieki, 
pirms tam apgūstot nepieciešamās prasmes 
un iemaņas.

Šūšanas fabrikas „Krāslavas apģērbs” sa-
nitārā vienība, 1980. gadi.

KVMM 12910

Šūšanas ražošanas apvienības „Latvija” 
fi liālē Nr. 5 ražoja daudzveidīga sortimenta 
izstrādājumus: bērnu mēteļus, lietus mēteļus, 
džinsu kostīmus, pusmēteļus, arī formas tēr-
pus u.c. 1975. gadā saražoja 81730 bērnu mē-
teļu, 22132 lietus mēteļu, 80631 vīriešu džin-

su kostīmu, 9250 sieviešu džinsu kostīmu. 
Saražoto produkciju transportēja uz Irkutsku, 
Čeļabinsku, Pleskavu, Barnaulu, Karagandu, 
Čimkentu, Igauniju u.c. 1978. gadā Krāslavas 
fi liālē ražoja 13 dažādu veidu produkciju. 

I z e j v i e l a s 
Krāslavas fi liāle 
saņēma no Maska-
vas, Čaikovskas, 
Supskas, Grodņas, 
Ivanovas, Rīgas, 
Krasnodaras, Arha-
ngeļskas. Savukārt 
iekārtas saņēma no 
Vācijas Demokrā-
tiskās Republikas, 
Čehoslovākijas un 
Japānas. 

Apģērbu skices. 
KVMM Zin. Pg.1508

Rīgas apģērbu šūšanas ražošanas ap-
vienības „Latvija” fi liālē Nr. 5. No kreisās: 
Georgijs Golubevs – LKP Krāslavas rajona 
komitejas pirmais sekretārs, Georgijs Grečko 
– kosmonauts, divkāršais Padomju Savienī-
bas varonis, Staņislavs Vodopjanovs – šūša-
nas fabrikas „Latvija” Krāslavas fi liāles Nr. 
5 direktors.

1979. gada oktobris 

1985. gadā Rīgas apģērbu šūšanas ražo-
šanas apvienības „Latvija” fi liāle Nr. 5 tika 
pārdēvēta par šūšanas fabriku „Krāslavas 
apģērbs”.  1991. gadā Rīgas apģērbu ražoša-
nas apvienība „Latvija” reorganizēta par A/S 
„Latvija” un Krāslavas fi liāle pārdēvēta par 
A/S „Latvija” fabriku „Krāslavas apģērbs”. 

Šūšanas fabrikas „Krāslavas apģērbs” eti-
ķete

1993. gadā notika fabrikas „Krāslavas ap-
ģērbs” pāreja no preču ražošanas uz šūšanas 
pakalpojumu sniegšanu. 1998. gada 25. mar-
tā tiek likvidēta A/S „Latvija” fi liāle - šūšanas 
fabrika „Krāslavas apģērbs”. 1998. gada 30. 
martā SIA „NEMO” pārņem šūšanas fabrikas 
„Krāslavas apģērbs” īpašumus. 

Ap 2001. gadu šūšanas uzņēmumā 
„NEMO” strādāja 500 cilvēku. Fabrikas dar-
binieku vidējā alga bija apmēram 80 lati, gada 
apgrozījums - apmēram 800 000 Ls. Fabrika 
izpildīja Dānijas, Somijas, Beļģijas un Angli-
jas uzņēmēju pasūtījumus. Mēnesī sašuva ap-
tuveni 20 000 izstrādājumu, galvenokārt, kva-
litatīvu sieviešu apģērbu, kurš bija paredzēts 
eksportēšanai uz Eiropas Savienības valstīm.  

Turpinājums sekos.
Baiba Mileika, 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
vēstures speciāliste

APĢĒRBU RAŽOŠANAS ATTĪSTĪBA KRĀSLAVĀ
Vienam no lielākajiem šūšanas uzņēmumiem – Krāslavas ražotnei SIA „NEMO” – šogad aprit 50 gadi. Tā ir Rīgas apģērbu šū-

šanas ražošanas apvienības „Latvija” filiāles Nr. 5 mantiniece, kas 1971. gada 2. janvārī savu darbību uzsāka jaunuzbūvētajās 
telpās Krāslavā, Sporta ielā 8, un veiksmīgi darbojas līdz pat šai dienai.
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IZSOLE

KONKURSS

No 25. septembra sešus sestdienu vakarus plkst. 
21.05 Latvijas Televīzijā skatāma sirsnīga kopā bū-
šanas spēle „Lai top svētki!”. Ik sestdienu cita jautra 
un muzikāla kompānija skaidro, kurš Latvijas novads 
vislabāk sagatavojies un ir zinošākais dziesmu un deju 
svētku vēstures faktos. Katru nedēļu spēlē piedalās 
trīs komandas, kuru sastāvā ir gan bērni un jaunieši, 
gan sabiedrībā zināmi ļaudis – mūziķi, aktieri un LTV 
personības. Kopā atbild uz ātrajiem vēstures jautāju-
miem, tērpjas tautastērpos, min dziesmas un dejas un 
griež Saules ratu. Savus jautājumus komandām ir sa-
gatavojuši visu Latvijas novadu un diasporu kolektīvi.

Arī Krāslavas Bērnu un jauniešu centra pulciņa 
„Zirneklīši” meitenes kādā no septembra svētdienām 
iesaistījās aizraujošā fi lmēšanas procesā kopā ar LTV 
režisoriem, videooperatoriem un aktieri Daini Grūbi, 
kurš cītīgi izzināja aušanas procesa nianses. 2. ok-
tobra vakara raidījumā darbībā un sarunās redzamas 
mūsu meitenes.

 Arī es aicinu pie LTV ekrāniem ne tikai jauniešus, 
bet arī viņu vecākus, lai ielūkotos LTV arhīvos - emo-
cionālos videomateriālos, kuros kopkora vai deju 
lieluzveduma rindās kāds varbūt ieraudzīs arī sevi. Zi-
nošākā novada intriga atrisināsies pēdējā – sestajā „Lai 
top svētki!” raidījumā, kad komandās būs virsdiriģenti 
un deju virsvadītāji. Spēli „Lai top svētki!” vada Māra 
Sleja un Dainis Grūbe, bet svētku melodijas skandina 
muzikālā grupa Katrīnas Dimantas vadībā. Ir patīkami 
just līdzi Latgales komandai, it īpaši, ja 1.raidījumā tā 

LATVIJAS TV SPĒLĒ „LAI TOP SVĒTKI!” 
ARĪ KRĀSLAVIEŠI

Projekta „Vienā virzienā!” ie-
tvaros jaunieši izstrādā rekomen-
dācijas pašvaldībai jaunatnes lie-
tu jomā.

Projekta mērķis: izveidot un 
stiprināt sadarbību jaunatnes lietu 
jomā starp Dagdas un Krāslavas 
novadiem, veicināt starpinstitūci-
ju sadarbību, pilnveidot personu 
darbā ar jauniešiem kapacitāti, kā 
arī jaunas darba grupas (koman-
das) un sadarbības izveide vieno-
tas jaunatnes politikas koordinē-
šanai apvienotajā novadā.

2021. gada augusta un sep-
tembra mēnešos norisinājās 
projekta aktivitātes jauniešiem 
vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 
Aktivitāšu ietvaros tika organi-
zēti četri jauniešu forumi, kuros 
tika izvirzītas šādas jauniešiem 
aktuālas tēmas: līdzdalība un 
informācijas pieejamība, jau-
niešu interešu ievērošana un 
vienlīdzība, labvēlīgie ekono-
miskie priekšnosacījumi, kā arī 
jauniešu integrācija, mobilitāte 
un starptautiskā sadarbība. 

Līdzdarboties projekta aktivi-
tātēs atsaucās: Krāslavas ģimnā-

zijas, Varavīksnes vidusskolas, 
PIKC RVT Krāslavas teritoriālā 
struktūrvienība, Krāslavas bērnu 
un jauniešu centrs, Robežnie-
ku pamatskolas jaunieši, bied-
rība „Dagne”, kā arī jaunieši no 
Kombuļu un Skaistas pagastiem, 
savukārt Dagdas pusi pārstāvēja: 
Dagdas un Ezernieku vidusskolas 
skolēni, Daugavpils Būvniecības 
tehnikuma IPĪV „Dagda” au-
dzēkņi, Dagdas JIC, Andrupenes 
BJC, BLPC „Upmala”, Andzeļu 
BJC un Šķaunes pagasta Māmi-
ņu centra aktīvākie apmeklētāji; 

Dagdas pagastu jauniešu NVO – 
JB „DEVA”, JB „Orhidejas”, JB 
„Senna”, JB „Dzirkstelītes”, JB 
„Ašo kompānija”, biedri; LSK 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Dagdas jauniešu 
nodaļas un Svariņu pagasta Jau-
niešu iniciatīvu grupas „Delverī-
ba” jaunieši.

Aktivitāšu ietvaros jaunieši un 
jauniešu atbalsta personas vei-
doja draudzīgas saites, jaunie-
ši mēģināja izprast pašvaldības 
situāciju jaunatnes lietu jomā, 
izanalizēt trūkumus, izvērtēt plu-
sus, tika likti pamati turpmākai 
sadarbībai. 

Ikkatrs forums papildināja ie-
priekšējo, jaunieši jūtās brīvi, ne-
piespiesti, bet tajā pašā laikā at-
bildīgi un strukturēti. Pateicoties 
jaunieši aktivitātei, jauniešu at-
balsta personu uzņēmībai, kā arī 
pasākuma vadītāja Viktora Galle-
ra pieredzei, tika izstrādātas reko-
mendācijas (skatīt) jaunizveidotā 
novada attīstībai jaunatnes lietu 
jomā. Izstrādātās rekomendāci-
jas ir pamats būt uzklausītiem, jo 
tajās atspoguļojas jauniešu redzē-
jums par dzīvi novadā. Jācer, ka 
jauniešu izstrādātais dokuments 
tiks izmantots, plānojot un īste-
nojot uz jauniešiem vērstās ak-
tivitātes jaunajā novadā. Aicinu 
ikvienu interesantu iepazīties ar 
jauniešu redzējumu un novērtēt 
padarīto darbu.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes po-
litikas valsts programmas 2020. 
gadam valsts budžeta fi nansēju-
ma ietvaros. 

Julianna Moisejenkova,
Krāslavas novada Izglītības 

pārvaldes speciāliste

PROJEKTS 
„VIENĀ VIRZIENĀ!”

Galvenie amata pienākumi:
vadīt, plānot un organizēt 

pirmsskolas izglītības iestādes 
darbu kopumā atbilstoši LR li-
kumdošanai un iestādes noliku-
mam;

nodrošināt pirmsskolas izglī-
tības iestādes nolikumā noteikto 
funkciju, mērķu un uzdevumu 
izpildi;

nodrošināt pirmsskolas izglītī-
bas programmas īstenošanu;

nodrošināt labvēlīgu vidi bērnu 
intelektuālai, emocionālai, fi zis-
kajai, garīgajai un bērna personī-
bas vispusīgai attīstībai;

nodrošināt iestādes audzēkņu 
dzīvībai un veselībai drošu vidi;

nodrošināt iestādes audzēkņu 
ēdināšanu un medicīnisko aprū-
pi;

organizēt bērnu reģistrēšanu 
rindā, uzņemšanu iestādē un at-
skaitīšanu no iestādes;

nodrošināt grupu apgādi ar mā-
cību līdzekļiem un rotaļlietām, 
kas veicina iestādes audzēkņu 
aktīvu, pedagoģiski un psiholo-
ģiski vispusīgu attīstību; nodro-
šināt pedagoģiskā procesa orga-
nizāciju un pedagoģiskā darba 
kvalitāti;

sasaukt iestādes pedagoģiskās 
padomes sēdes un vadīt tās dar-
bu;

izstrādāt iestādes darbību reg-
lamentējošus dokumentus un ie-
pazīstināt ar tiem darbiniekus;

atbildēt par iestādes fi nanšu 
līdzekļu un materiālo resursu 
racionālu izmantošanu, izstrādāt 
iestādes budžeta projektu, kon-
trolēt un nodrošināt lietderīgu fi -
nanšu līdzekļu izlietošanu;

nodrošināt iestādes lietvedī-
bas, personāla lietvedības un 
arhīva kārtošanu atbilstoši nor-

matīvo aktu prasībām;
slēgt saimnieciskos, iepirku-

ma, darba līgumus u.c. līgumus 
iestādes darbības nodrošināšanai.

Pretendentiem izvirzītās prasī-
bas:

atbilstība Izglītības likumā un 
Bērnu tiesību aizsardzības liku-
mā noteiktajām prasībām strādāt 
par pedagogu;

izglītība atbilstoši Izglītības 
likumā un Ministru kabineta no-
teikumos par pedagogiem nepie-
ciešamo izglītību un profesionālo 
kvalifi kāciju un pedagogu profe-
sionālās kompetences pilnveides 
kārtību noteiktajām prasībām;

valsts valodas zināšanas aug-
stākajā līmenī atbilstoši Valsts 
valodas likuma prasībām un 
vēlamas vismaz vienas Eiro-
pas Savienības ofi ciālās valodas 
prasmes profesionālai darbībai 
nepieciešamā apjomā;

vismaz triju gadu pedago-
ģiskā darba pieredze izglītības 
jomā vai izglītības vadības darbā 
(darbs izglītības iestādes vadītāja 
vai vadītāja vietnieka amatā vai 
cits darbs, ja tas saistīts ar izglītī-
bas jomas administrēšanu);

pieredze fi nanšu plānošanā, fi -
nansējuma izlietošanas kontrolē;

pieredze personāla vadībā;
zināšanas iestādes darba orga-

nizācijā (darba likumdošana, liet-
vedība, personāla vadība, budže-
ta plānošana, fi nanšu jautājumi, 
publiskie iepirkumi) un šo jomu 
reglamentējošu normatīvu aktu 
pārzināšana;

mācību un audzināšanas darba 
satura un metodikas pārzināšana;

zināšanas un izpratne izglītī-
bas iestāžu fi nansēšanas jautā-
jumos, zināšanas par izglītības 
iestādi reglamentējošiem nor-

matīvajiem aktiem;
spēja motivēt darbiniekus, 

prasme vadīt komandu, strādāt 
komandā, labas organizatora spē-
jas un sadarbības prasmes, dis-
ciplinētība, precizitāte un augsta 
atbildības izjūta, laba saskarsmes 
kultūra.

vēlamas zināšanas publiskā ie-
pirkuma organizēšanā.

Piedāvājam: 
interesantu un atbildīgu darbu;
sociālās garantijas;
pilnu darba slodzi;
stabilu atalgojumu EUR 

1228,00 (bruto) mēnesī.
Pretendentus aicinām pieteik-

ties, iesniedzot šādus dokumen-
tus: CV, izglītību un kvalifi kāciju 
apliecinošo dokumentu kopijas, 
motivētu pieteikuma vēstuli, 
kurā pamatota pretendenta atbil-
stība amatam un redzējums par 
izglītības iestādes darbības or-
ganizēšanu attīstības prioritātēm 
tuvākajos 2 (divos) gados , turp-
māko attīstības virzienu, prob-
lēmām un risinājumiem.  Pie-
teikumus ar norādi „Konkursam 
uz Dagdas pilsētas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Saulīte” va-
dītāja amatu” var iesniegt per-
sonīgi, ar pasta starpniecību vai 
elektroniski. Personīgi pieteiku-
mu iesniegt Dagdas pilsētas un 
pagastu apvienībā pie sekretāres, 
apvienības darba laikā. Ar pasta 
starpniecību, adresējot sūtīju-
mu Dagdas pilsētas un pagastu 
apvienībai, Alejas iela 4, Dag-
da, Krāslavas novads, LV-5674. 
Elektroniski, nosūtot uz e-pasta 
adresi dagda@dagda.lv. Pietei-
kums jāiesniedz vai jānodrošina 
tā iesūtīšana līdz 2021. gada 29. 
oktobrim (ieskaitot). Tālrunis uz-
ziņām: 65681725.

Atklāts konkurss uz Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Sau-
līte” vadītāja amatu

Krāslavas novada dome pazi-
ņo, ka Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā no-
teiktajā kārtībā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli tiek pārdota 
Krāslavas novada Robežnie-
ku pagasta pārvaldes īpašumā 
esošā kustamā manta – traktora 
piekabe 1PTS-10, valsts reģis-
trācijas numurs P9470LK.

Izsolāmās mantas nosacī-
tā cena – EUR 700,00 (septiņi 
simti euro 00 centi), kas ir izso-
les sākumcena, nodrošinājums – 
EUR 70,00. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem var pašvaldības tī-
mekļvietnē  (www.kraslava.lv). 

Izsoles pretendentu reģistrā-
cija izsolei notiek līdz 2021. 

gada 19. oktobrim plkst.10.00 
darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 
51, Krāslavā, nogādājot pietei-
kumu personīgi, ar kurjeru vai 
pa pastu.

Izsole notiks 2021. gada 19. 
oktobrī plkst.10.30.

Samaksu – nosolīto summu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinā-
jumu, jāsamaksā vienas nedēļas 
laikā no izsoles dienas.

Piekabi var apskatīt, iepriekš 
sazinoties un vienojoties par 
konkrētu apskates laiku ar 
Aivaru Krūmiņu, tālrunis - 
29496836.

Tālr. uzziņām - 65681764, 
29496549.

arī uzvarēja, iegūstot lielāko punktu skaitu.
Līdz pat 6. novembrim ik nedēļu LTV pārraidīs 

arī citas svētku norises, kurās piedalījušies mūsu 
Krāslavas novada deju, mākslas un mūzikas kolektī-
vi: mūsdienu deju koncertstāstu „Augstāk par zemi”, 
tērpu kolekciju „Radi rotājies Latvijai”, tautas mūzi-
kas koncertu „Līdz pašām debesīm”. Savukārt 6. no-
vembrī izskanēs tautas deju lielkoncerts „Saule vija 
zelta rotu”, kurā bērni un jaunieši ar gadskārtu stāstu 
četrās deju pīnēs izdejos Saules gadu.

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
norises #dziedundejo2021 – LTV1, REplay.lv un sa-
biedrisko mediju portālā LSM.lv.

9. oktobrī atkal esam pie LTV ekrāniem un dzīvo-
jam līdzi Latgalei, iepazīstot citus novadus!

Sanita Kumpiņa,
Svētku koordinatore Krāslavas novadā
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Krāslavas Bērnu un jauniešu centra deju kolek-
tīvam „Raita” š.g. 13. septembrī bija tas gods un 
iespēja piedalīties lielkoncerta „Saule vija zelta 
rotu” filmēšanā VEF Kultūras pilī Rīgā. 

Mēs izbaudījām brīnišķīgo iespēju būt uz LIE-
LĀS skatuves, atkal uzvilkt tautas tērpu, sajust 
ne tikai prožektoru spozmi, bet arī deju partnera 
roku un skatienu! Tie tiešām bija SVĒTKI! Cik 
ļoti tā visa pietrūka šajā pandēmijas laikā! 

Ar šo esam noslēguši XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku ciklu un uzsākuši 
jaunu darba cēlienu ar skatu uz Deju svētkiem 
2023.

Paldies par transportu sakām Krāslavas nova-
da pašvaldībai, par atbalstu – Bērnu un jauniešu 
centram.

Kolektīva vārdā – Valda Timule
Anatola Kauškaļa foto

LATVIJAS SKOLU JAUNATNES DZIESMU 
UN DEJU NORISES #DZIEDIUNDEJO2021 
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Gandrīz katru gadu Robežnieku 
pagastā tiek organizēta Tēvu diena. 
Pasākums katru gadu tiek organi-
zēts citādāk. Dažreiz tas ir koncerts, 
dažreiz konkursi. Bija laiks, kad 
notika futbola sacensības starp tēvu 
komandām. Protams, ir svarīgi, ka 
pasākumā piedalās visi ģimenes lo-
cekļi: dziesmas un kartiņas no bēr-
niem, dejas no mammām. Atmiņā 
ir palicis pasākums, kuru organizēja 

mamma Irina Buko. Bieži pasā-
kums notiek sadarbībā ar Robežnie-
ku pamatskolas kolektīvu.

Šajā gadā, ievērojot epidemiolo-
ģiskos drošības pasākumus, kopā 
ar Robežnieku pagasta pārvaldi no-
lēmām pasākumu organizēt brīvā 
dabā. Uzaicinājām tēvus piedalīties 
konkursā „Mans tētis ir labākais 
sēņotājs”. Mēs, lauku iedzīvotāji, 

domājam, ka Tēvu dienas atzīmēša-
nas datums ir izvēlēts, neņemot vērā 
lauku dzīves ritmu rudenī. Daudzi 
tēvi šogad, 12. septembrī, raka kartu-
peļus, ara vai pļāva tīrumus, novāca 
labību. Tāpēc mūsu pasākumā bija 
neliels dalībnieku skaits. Par uzvarē-
tāju kļuva Vjačeslavs Jacina - 5 bēr-
nu tētis.  Konkursā par sēnēm uzva-
rēja Aleksandra. Patīkams pasākuma 
noslēgums bija pārsteiguma balvas 

no pagasta pārvaldes vadītāja Aivara 
Krūmiņa. Kā arī pasākuma dalībnie-
kiem bija iespēja saņemt interesantu 
informāciju par sēnēm no biologa 
Allas Mustermanes.

    Tika pieņemts lēmums nākam-
gad organizēt tādu pašu pasākumu.

Maija Šemele, 
pasākumu organizatore                 

Robežnieku TN

MANS TĒTIS IR LABĀKAIS SĒŅOTĀJS

Pirms 70 gadiem, 1951. gada 
septembrī, Krāslavā tika atklāta 
bērnu bibliotēka. Bērnu bibliotē-
kai sākotnēji tika atvēlēta neliela 
telpa Krāslavas rajona Kultūras 
namā. Savas pastāvēšanas laikā 
bērnu bibliotēka vairākkārt mainī-
ja savu atrašanās vietu, 2010. gada 
rudenī atrada sev jaunu mājvietu 
pašā pilsētas centrā, Dīķu ielā 5. 

Kā atsevišķa institūcija Krāsla-
vas Bērnu bibliotēka pastāvēja 

līdz 2007. gadam, tad reorganizā-
cijas gaitā tā kļuva par Krāslavas 
novada Centrālās bibliotēkas Bēr-
nu literatūras nodaļu.

Aicinām apskatīt digitāla satu-
ra novadpētniecības izstādi par 
Krāslavas Bērnu bibliotēkas vēs-
turi. Publikācijas skatīt https://
ej.uz/krāslavasbērnubibliotēka un 
https://ej.uz/krāslavasncb.

 Krāslavas novada 
Centrālā bibliotēka

BALTU VALODAS DIENA KRĀSLAVĀ

Aizvadītajā nedēļas nogalē visā 
Latvijā notika pasākums „Satiec 
savu meistaru”.  Šogad 150 meis-
tari 97 vietās Latvijā aicināja vie-
sus un dalījās ar savu pieredzi un 
prasmēm. Daugavpils pusē varēja 
piedalīties pīšanas un keramikas 
meistarklasēs, Baltinavā un Ludzā 
- mācīties dziesmas, dančus un ro-
taļas,  izzināt tautastērpa darināša-
nas un valkāšanas ieteikumus.  

Arī aušanas darbnīcas „INDRA” 
meistares bija pasākuma dalībnie-

ces. Šogad audējas aicināja intere-
sentus uz brīvdabas izstādi Tēvijas 
parkā pie Laimes muzeja. Mēs 
piedāvājām apskatīt skalu segas no 
aušanas darbnīcas pūra lādes. 

Skalu segas (laseitos, austys 
šņūrūs) ir tradicionāls segu veids 
Dienvidlatgalē. Senākos laikos 
katrā mājā bija kāda skalu sega, to 
dāvināja godos, deva meitām pūrā. 
Ne katrai audējai bija pa spēkam 
noaust šādu segu, jo tas prasa īpašu 
meistarību. 

SATIEC SAVU MEISTARU 

MYUSEJĪ NIKODEMA RANCĀNA BOLVYS 
PADŪŠONYS PASUOKUMĀ

JAUNI LASĪTPRASMES APVĀRŠŅI SKOLĒNIEM 
DAGDAS BIBLIOTĒKAS BĒRNU LITERATŪRAS NODAĻĀ

Olga Jokste, aušanas darbnīcas 
„INDRA” vadītāja

Autores foto

BĒRNIEM SAVA BIBLIOTĒKA

Kaplavas pagasta Tautas nama 
vadītāja Alla Rusecka organizēja 
rudens kompozīciju izstādi „Ru-
dens palete”. Konkursu ar saviem 
darbiem atbalstīja Elena Malinov-
skaya, Anatolijs Pizāns, Katrīna 
Tjušina, Evelīna un Annija Vilcā-
ne. Plašu un skaistu savu gleznu 
izstādi „Krāsu karuselis” konkur-
sam piedāvāja Jeļena Požarska. 
Izstādes apmeklētāju acis priecēja 
eļļas krāsu tehnikā gleznotas aina-
vas un ziedu kompozīcijas. 

Kompozīciju konkurss noslēdzās 
23. septembrī. Dāvanu kartes tika 
pasniegtas visiem sešiem dalībnie-
kiem, kuri piedalījās rudens kompo-
zīciju veidošanā. Liels paldies kon-
kursantiem par aktīvu iesaistīšanos 

šajā rudens pasākumā.  
Alla Vilcāne, 

autores foto

RUDENS KLĀT!

Baltu valodas dienā Krāslavas 
novada Centrālo bibliotēku apmek-
lēja Lietuvas Valsts valodas komi-
sijas priekšsēdētājs Audris Anta-
naitis, Zarasu rajona pašvaldības 
mēra vietnieks Rimantas Jurevi-
čius, Lietuvas Zinātņu akadēmijas 
Wroblevski bibliotēkas direktors 
Sigitas Narbutas, Reto grāmatu 
nodaļas vadītāja Daiva Narbutie-
ne, Zarasu pašvaldības publiskās 
bibliotēkas direktore Danute Kar-
liene. Vizītes mērķis bija iepazīties 
ar grāfu Plāteru vēsturisko man-
tojumu, tā saglabāšanu Krāslavā. 
Lietuvas Zinātņu akadēmijas bib-
liotēka ir cieši saistīta ar grāfi em 
Plāteriem. 1891. gadā Viļņas advo-
kāts Tadeušs Vrobļevskis, būdams 
bibliofi ls, visus savus ienākumus 
tērēja grāmatu un manuskriptu ie-
gādei. Tieši šajā gadā grāfs Jozefs 
Plāters pārdeva lielāko daļu savas 
Krāslavas bibliotēkas slavenajam 
advokātam un tā nonāca privātīpa-

šumā. 1912. gadā bibliotēka kļuva 
par publisku un tās darbības galve-
nais nosacījums bija: „Bibliotēkas 
krājumus nedrīkst izvest no Viļ-
ņas.” Šī tikšanās kliedēja mītu par 
slaveno grāfu Plāteru bibliotēkas 
likteni – pazušanu vai iznīcināša-
nu.  Lietuvas Zinātņu akadēmijas 
bibliotēka prezentēja savu uzstāša-
nos ar ziņojumu „Plateriu bibliote-
kos likimo klausimu” („Par Plāteru 
bibliotēkas likteni”).

Lietuvas valsts valodas komisijas 
priekšsēdētājs Audris Antanaitis ie-
pazīstināja klātesošos ar lietuviešu 
valodas stāvokli valstī un uzsvēra 
par iespējām dibināt un stiprināt 
kultūras sakarus starp abām val-
stīm. Savu uzrunu viņš teica latvie-
šu valodā.

Zarasu rajona pašvaldība un tajā 
ietilpstošā pilsēta arī ir saistīta ar 
grāfi em Plāteriem. Viens no Plāteru 
īpašumiem atradās Dusetos, otrs - 
netālu no pašās pilsētas. Šajā gadā 

vienā no īpašumiem tiks pabeigta 
restaurācija un tas tiks nodots ap-
skatei un izmantošanai.

Vizītes laikā viesi apmeklēja no-
vada pašvaldību un tikās ar pašval-
dības domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku, apskatīja bijušo grāfu 
Plāteru bibliotēku no ārpuses. Lie-
tuvas delegācija bija pārsteigta par 
skaisto uzņemšanu Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejā, sastopo-
ties ar pašu grāfu Plāteru.

Viesiem bija iespēja apmeklēt 
Svētā Ludvika Romas katoļu baznī-
cu, klausīties stāstījumā par baznī-
cas vēsturi un grāfu Plāteru ieguldī-
jumu pilsētas attīstībā.

Vizītes beigās pašvaldības vadī-
tājs saņēma uzaicinājumu apmeklēt 
Zarasu pilsētu, bibliotēkas darbi-
nieki - Zarasu pašvaldības publisko 
bibliotēku.

    Valentīna Magidas,
Novada centrālās bibliotēkas 

direktore

Nikodema Rancāna konkursa 
izcilāko Latgales reģiona pedago-
gu 2020/2021 18 nominantu vidū 
suminām Viktoriju Urbanoviču, 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra 
novadpētniecības pulciņa skolotāju. 
Lepojamies un priecājamies kopā 
par kolēģiem no Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas un Dagdas vi-
dusskolas.

Konkursa mērķis - stiprināt pe-

dagoga profesijas prestižu un atpa-
zīstamību sabiedrībā, godinot izcilu 
veikumu pedagoģiskajā darbībā un 
veicinot latgalisko kultūras tradīci-
ju ieaudzināšanu jaunajā paaudzē 
- noteikti ir īstenojams arī interešu 
izglītības jomās. Dažādu pulciņu 
skolotāji ir ieminuši drošu taku šajā 
konkursā.

 Noslēguma pasākumā 26. sep-
tembra pēcpusdienā Rēzeknes Teh-

noloģiju akadēmijā krāslavieši no-
kļuva ar Varavīksnes skolas gādību.  

Paldies par kopā pavadīto laiku 
un daudz jaunu ideju un to veiksmī-
gu īstenošanu 2021./2022. mācību 
gadā. 

Fotogrāfi jas skatāmas https://fai-
liem.lv/u/nbv4bae7a

Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe

Kas var būt labāks par interesantas 
grāmatas lasīšanu drēgnajā rudens 
vakarā? Turklāt – grāmatu angļu 
valodā. Tieši šāda iespēja ir katram 
skolēnam Dagdas bibliotēkā Bērnu 
literatūras nodaļā.

Atsaucoties uz bibliotēkas vadītā-
jas Ilonas Bronkas aicinājumu, bija 
sastādīts grāmatu saraksts no sērijas 
„Graded Readers”. Izvēle tika iz-
darīta par labu „Oxford University 
Press” izdevniecības grāmatām, jo 
tās atbilst jaunajam mācību saturam, 
kuru pašlaik ievieš visās Latvijas 
skolās.

Lai iepazītos ar daiļliteratūru angļu 
valodā, 9. klašu skolēni devās uz bib-
liotēku un klātienē uzzināja par jau-
no grāmatu klāstu. Katram skolēnam 
ir svarīgi apzināties grāmatas izvēli. 
Jāņem vērā valodas zināšanu līme-
nis, žanra veids, kā arī vārdu skaits. 
Lasīšana ir paredzēta vienlaicīgi ar 
audioieraksta klausīšanos (kom-

plektā ir CD disks). Tādējādi skolēni 
pilnveido un uzlabo savu izrunu. 

Skolēni veic uzdevumus, uzsākot 
grāmatas lasīšanu, lasīšanas procesā 
un izpilda tos, izlasot grāmatu. Tāda 
metodiska pieeja nostiprina skolēnu 
lasīšanas prasmi un veicina viņu la-
sītgribu.

Bibliotēkas apmeklējuma ietva-
ros skolēniem tika organizēta radošā 
darbnīca un izgatavotas krāsainas 
atklātnes.

Lūk, šādas ir skolēnu atsauksmes 
par bibliotēkas apmeklējumu.

„Bibliotēkā es uzzināju, ka tur ta-
gad parādījās jaunas grāmatas angļu 
valodā, kuras var lasīt savu zināšanu 
papildināšanai un arī labu atzīmju sa-
ņemšanai. Man patika kopā ar klasi 
izgatavot krāsainas atklātnes ar spe-
ciālu aparātu, tā bija jauna pieredze. 
Ja nebūtu šīs iespējas kopā ar skolo-
tāju doties uz bibliotēku, tad pati es 
to neapmeklētu un nezinātu par šādu 

opciju” (Anžela Kovaļevska, 9.a kla-
ses skolniece).

„… mums pastāstīja par jaunām 
grāmatām, kuras ir izdotas angļu va-
lodā . Es pašķirstīju, un man patika, 
es lasīju un bija saprotams, par ko iet 
runa. Grāmatā ir gan uzdevumi, gan 
pēclasīšanas testi.” (Raivis Čerņavs-
kis, 9.a klases skolnieks).

„Ļoti patika, jo bija interesanti tai-
sīt apsveikuma kartiņu un uzzināt, ka 
ir grāmatas ar tādu lietderīgu infor-
māciju, pēc kurām var mācīt un mā-
cīties angļu valodu. Man liekas, ka 
tas būs lietderīgi visiem skolniekiem 
un ne tikai.” (Artūrs Locs, 9.a klases 
skolnieks).

„Tagad bibliotēka ir vieta numur 1 
maršrutā uz mājām!” (Linards Kal-
niņš, 9.a klases skolnieks).

Ir plānots iegādāties daiļliteratūru 
angļu valodā arī turpmāk.

Larisa Mačukāne, 
angļu valodas skolotāja
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Septembrī Dagdas Sporta sko-
las audzēkņi piedalījās dažādos 
sporta pasākumos.

18. septembrī vieglatlēti pieda-
lījās Vārkavas novada atklātajā 
čempionātā vieglatlētikā. Par god-
algas ieguvējiem kļuva: Ieva Mu-
rāne - 1. vieta 1500 m skriešanā un 
2. vieta 100 m skriešanā; Ernests 
Ļoļāns - 1. vieta 400 m skriešanā; 
Undīne Goligina - 2. vieta 2000 m 
sporta soļošanā; Vladimirs Trofi -
movs - 3. vieta 400 m skriešanā; 
Maksims Giruckis un Evelīna 
Zemlicka - 3.  vieta tāllēkšanā.

23. septembrī notika Līvānu 
novada atklātais rudens Grīvas 
kross. No mūsu sporta skolas pie-
dalījās 13 vieglatlēti. Savās vecu-
ma grupās godalgas vietas izcī-
nīja: Juris Pauliņš, Anete Utkina, 
Alekss Ozoliņš, Ernests Ļoļāns un 

Ieva Murāne - 1.vietas; Markuss 
Magons un Undīne Goligina -2. 
vietas; Sandra Dimpere - 3.vieta.

25. septembrī trīs vieglatlēti 
piedalījās 56.Daugavpils skrējie-
nā „Daugavpils-Mežciems”. Ieva 

Murāne 10 km distanci veica pir-
mo reizi, un savā vecuma grupā 
viņa ieguva 2. vietu.

Jevgēņijs Igaunis,
Dagdas Sporta skolas metodiķis

Biedrība „Sportists” pirmo reizi 
organizēja „Krāslavas Velokausu” 
2015. gadā. Kopš sacensību pirms-
sākumiem velosporta entuziasti ta-
jās iesaistās ļoti aktīvi. Arī šogad sa-
censības radīja interesi, neskatoties 
uz lietu un vēso laiku.

19. septembrī Baltiņos, Krāsla-
vas novada pašvaldības teritorijā 
jau kārtējo gadu pulcējās velosporta 
entuziasti no Krāslavas, Krāslavas 
novada, Daugavpils, Aglonas, Jē-
kabpils, kā arī vairāku klubu pār-
stāvji – „Selonia”, Daugavpils TK 
„Sniegpulkstenīte” un „LiVelo”/
„Zelta Zeme”.

Velokausa trases viens aplis, 
kurš bija 4 km garš, ietvēra vairā-
kus kāpumus un nobraucienus, kā 
arī dažāda platuma ceļus, tādējādi 

mudinot sacensību dalībniekus būt 
modriem visas trases garumā. Sa-
censību dalībnieki sacentās 4 km, 8 
km, 12 km, 16 km un 20 km garās 
distancēs atbilstoši savai vecuma 
grupai. 

4 km garā distancē zēniem pir-
mo vietu ieguva Milans Martinke-
vičs no Krāslavas novada, 12 km 
visātrāk veica Ruslans Burcevs no 
Krāslavas pagasta, 16 km garā dis-
tancē labākais rezultāts bija Mārti-
ņam Severīnam Vecelim no Ūdrīšu 
pagasta. Savukārt 20 km garā dis-
tancē visātrāko laiku uzrā dīja Ro-
lands Burcevs no Krāslavas pagas-
ta, kurš arī ieguva kausu, bet V-20 
vecuma grupā labākais laiks bija 
Mārtiņam Bogdanovam no „LiVe-
lo”/„Zelta Zeme”; V-40 vecuma 

grupā uzvarēja Andrejs Šakurovs 
no Daugavpils, bet V-50 ātrākais 
bija Juris Kuzņecovs no „Selonia” 
sporta kluba. 

Jaunietēm 12 km garā distancē la-
bākais laiks bija Evijai Radivinskai 
no Krāslavas, 16 km garā distancē 
kausu ieguva Adriāna Šuminska 
no Ūdrīšu pagasta, bet S-30 vecu-
ma grupā pirmo vietu izcīnīja Olga 
Burceva no Krāslavas pagasta.

Šogad velosporta entuziastiem 
bija iespēja piedalīties tautas klases 
braucienā, kura ideja bija piesaistīt 
cilvēkus, kas vēlas piedalīties brau-
cienā savam priekam, veicot 8 km 
garu distanci. 

Īpašs paldies Krāslavas novada 
pašvaldībai par fi nansiālu atbalstu! 

Biedrība „Sportists”

NOSLĒDZIES 
„KRĀSLAVAS VELOKAUSS 2021”!

DAGDAS SPORTA ZIŅAS

Jau vairākus gadus augusta 
beigās Latvijas čempionāts 200 
m sprinta distancē brīvajā stilā 
notiek Madonas pilsētas centrā. 

Sākumā visi dalībnieki startē 
kvalifi kācijas sacensībās un tikai 
astoņi labākie turpina cīnīties par 
godalgotām vietām. Krāslavieši 
kvalifi kācijas sacensībās uzrādīja 
labus rezultātus. 2008. - 2007. g. 
dzim. meiteņu sacensībās Valēri-
jai Burcevai – 2. vieta, Martīnei 
Djatkovičai - 4. vieta, Evijai Ra-
divinskai - 10. vieta, bet Adriānai 
Šuminskai - 5. vieta jauniešu 
konkurencē. 

Pusfi nālā ļoti labi startēja Mar-
tīne un izcīnīja vietu fi nāla sacen-
sībās, bet Valērijai kļūda startā 
liedza iespēju cīnīties par god-
algotām vietām. Finālā Martīne 
piedzīvoja kritienu un rezultātā 
ieņēma 4. vietu, kas ir ļoti augsts 
sniegums, Valērijai – 5.vieta, bet 
Adriānai - 6. vieta savā vecuma 
grupā. Labus rezultātus šajās 
sacensībās uzrādīja arī Gregors 

Pauliņš un Mārtiņš Severīns Ve-
celis.

Savukārt pēcpusdienā šajā pašā 
distancē startēja Pasaules kausa 

dalībnieki no deviņām valstīm. 
Krāslavas Sporta skolas distan-
ču slēpotājas Jana un Līga Volka 
piedalījās Pasaules kausā roller-
slēpošanā. Pēc kvalifi kācijas re-
zultātiem abas sportistes iekļuva 
1/4 fi nālā. Galarezultātā Jana ie-
guva 14. vietu, bet Līga 16. vietu.

N o 21. līdz 22. augustam 
Alūksnē norisinājās Latvijas 
čempionāts vasaras biatlonā, kurā 
pirmo reizi piedalījās Krāslavas 
Sporta skolas audzēknes. Pirmajā 
dienā Martīne Djatkoviča izcīnīja 
augsto 5. vietu, bet sprinta distan-
cē, kur par katru nesašauto mērķi 
vajadzēja skriet soda apļus, Valē-
rijai Burcevai otrā vieta un Martī-
nei Djatkovičai trešā vieta. 

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

LATVIJAS ČEMPIONĀTS 
UN PASAULES KAUSS 

ROLLERSLĒPOŠANĀ MADONĀ

22. septembrī Krāslavas pils sta-
dionā notika Krāslavas novada paš-
valdības rudens sacensības vieglat-
lētikā, kuras sastāvēja no dažādām 
disciplīnām – 100 m, 80 m, 800 m un 
600 m skriešana; tāllēkšana; šķēpa 
mešana; lodes grūšana un bumbiņas 
mešana. Sacensībās piedalījās sko-
lēni no piecām skolām: Krāslavas 
ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru 
v. n. Poļu pamatskolas, Robežnieku 
pamatskolas un Dagdas vidusskolas.

Vieglatlētikas sacensībās piedalī-
jās vispārizglītojošo skolu skolēni, 
kuri sacentās trīs vecuma grupās: A 
vecumā grupā - vidusskolas jaunie-
ši un jaunietes, B vecumā grupā - 
2006.-2007.g.dz. skolēni, C vecuma 
grupā - 2008.-2010. g.dz. skolēni.

A vecuma grupā starp jauniešiem 
100 m skriešanas disciplīnā un tāl-
lēkšanā uzvarēja Raivis Lebedevs 
no Dagdas vidusskolas, savukārt 
800 m skrējienā uzvarēja Mārtiņš 
Ugars no Krāslavas ģimnāzijas. Lo-
des grūšanā labāko rezultātu uzrādī-
ja Guntis Ungurs, bet šķēpa mešanā 
uzvarēja Ronalds Murāns, abi no 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.
A vecuma grupā starp jaunietēm 

100 m skriešanas disciplīnā un tāl-
lēkšanā uzvarēja Katrīna Ļaksa no 
Krāslavas ģimnāzijas, toties 800 m 
skrējienā uzvarēja Ieva Murāne no 
Dagdas vidusskolas. Lodes grūšanā 
labāko rezultātu uzrādīja Viktorija 
Zuboviča, bet šķēpa mešanā - Ka-
rīna Pavļukeviča, abas no Krāslavas 
ģimnāzijas. 

B vecuma grupā starp zēniem 
100 m skriešanas disciplīnā uzva-
rēja Maksims Kulikovskis no Ro-
bežnieku pamatskolas, bet 800 m 
skrējienā uzvarēja Ernests Ļolāns 
no Dagdas vidusskolas, toties tāl-
lēkšanā uzvaru izcīnīja Raivo Ma-
linovskis no Dagdas vidusskolas. 
Lodes grūšanā labāko rezultātu uz-
rādīja Kaspars Andžāns, bet šķēpa 
mešanā uzvarēja Nikita Zavadskis 
abi no Dagdas vidusskolas. 

B vecuma grupā starp meite-
nēm 100 m skriešanas disciplīnā 
un tāllēkšanā uzvarēja Anastasija 
Apenko no Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, savukārt 800 m skrē-
jienā uzvarēja Undīne Goligina no 

Dagdas vidusskolas. Lodes grūšanā 
labāko rezultātu uzrādīja Katrīna 
Kuzņecova, bet šķēpa mešanā - Jo-
lanta Vrublevska, abas no Dagdas 
vidusskolas. 

C vecuma grupā starp zēniem 80 
m skriešanas disciplīnā un tāllēk-
šanā uzvarēja Maksims Giruckis, 
toties 600 m skrējienā uzvarēja 
Alekss Ozoliņš, abi no Dagdas vi-
dusskolas. Bumbiņas mešanā labā-
ko rezultātu uzrādīja Andrejs To-
karskis, bet šķēpa mešanā uzvarēja 
Alekss Pavlenoks, abi no Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas. 

C vecuma grupā starp meitenēm 
80 m skriešanas disciplīnā uzvarēja 
Bernadetta Podjava, 600 m skrē-
jienā uzvarēja Martīne Djatkoviča, 
abas no Krāslavas ģimnāzijas, bet 
tāllēkšanā uzvarēja Arīna Hološina 
no Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las. Bumbiņas mešanā labāko re-
zultātu uzrādīja Evelīna Zemlicka, 
bet šķēpa mešanā uzvarēja Simona 
Kaņēvica, abas no Dagdas vidus-
skolas. 

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

RUDENS SACENSĪBAS VIEGLATLĒTIKĀ 
Jau vairākus gadus biedrība 

„Skola ar nākotni” sadarbībā ar 
Krāslavas novada domi ESF pro-
jekta  „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanas un 
slimību profi laksei Krāslavas no-
vadā” ietvaros rīko diennakts no-
metni ar dzīvošanu teltīs. Šogad 
divdesmit Indras, Piedrujas un Ro-
bežnieku jaunieši pavadīja piecas 
dienas nometnē „Drošāk. Augs-
tāk. Veselīgāk” laikā, kad Latgales 
reģionā tika izsludināts ārkārtas 
stāvoklis. Šis apstāklis gan radīja 
zināmu spriedzi, gan deva papildus 
drošību, jo nometnes teritorija un 
visa apkārtne tika pastiprināti ap-
sargāta.

Augstāk nometnes dalībnieki de-
vās, apmeklējot Liepu kalna skatu 
torni un uzkāpjot Mākoņkalna vir-
sotnē. Veselīga bija visa nometnes 
programma – brauciens ar laivām, 
peldēšanās Rāznas ezerā, spor-
tiskās aktivitātes, veselīga ēdiena 
meistarklase. 

Drošības sajūtu radīja saruna ar 
psiholoģi un atkārtotās zināšanas 
par pirmās palīdzības sniegšanas 

noteikumiem.  Šogad nometnes 
pedagogi bija gatavi organizēt arī 
Nakts trasīti. Pēc nometnes dalīb-
nieku ierakstiem izvērtējuma anke-
tās varēja noprast, ka šī aktivitāte 
ļāva atbrīvoties no baiļu sajūtas, 
kas bija radusies pandēmijas laikā.

Kopumā šajā vasarā ESF projek-
ta „Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimī-
bu profi laksei Krāslavas novadā” 
(Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros tika 
organizētas sešas nometnes jeb 120 
novada bērniem bija iespēja nedē-
ļu pavadīt, sadarbojoties, apgūstot 
jaunas prasmes klātienē, daudz 
sarunājoties un izbaudot citas pa-
visam vienkāršas (bet nepieejamas 
pandēmijas laikā) aktivitātes. 

Apsveicama ir biedrību „Spor-
tists”, „Futbola klubs „Krāslava””, 
„Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtī-
ba”” un  „Skola ar nākotni” uzdro-
šināšanās organizēt nometnes tik 
neparastajā laikā pēc pandēmijas. 
Taču pēc katras nometnes visi da-
lībnieki atzina, ka tas bija brīnišķī-
gākais laiks šajā vasarā. 

Vija Sjadro

DROŠĀK, AUGSTĀK, VESELĪGĀK! 


