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KRĀSLAVAS PILSĒTAS PARKĀ
 VĒROJAMAS LIELAS PĀRMAIŅAS

Pēdējo gadu laikā stiprie vēji un negaisi Krāslavas pil-
sētā un parkā augošos kokus nav žēlojuši, vājākajiem ko-
kiem tiek nolauzti zari vai bojātas galotnes, sliktākajā ga-
dījumā tie tiek izgāzti ar saknēm. 

Krāslavas pilsētas parkā var redzēt daudz nokaltušu, kalstošu un ar 
dažādiem stumbru bojājumiem augošus kokus, kuri parka apmeklētā-
jiem un parka sakopšanas personālam ir kļuvuši bīstami. 

Jau vairākus gadus Eiropā un Latvijas teritorijā ir vērojama strauja 
ošu un gobu kalšana, šī slimība ir novērojama arī Krāslavas pils parkā. 
Pārsvarā parka teritorijā bojā iet oši un gobas, kuriem bojāiešanas iero-
sinātājas ir sēnes (Chalara fraxinea un Graphium ulmi), kuras ir mik-
roskopiskas, un tās no koka uz koku pārnēsā kukaiņi. Šo sēņu slimību 
var noteikt tad, kad kokiem ir lapojums, jo bezlapu periodā (ziemā) tā ir 
grūtāk nosakāma. Šo slimību izplatīšanās nav apturama, bet, lai slimības 
ļoti strauji neizplatītos, ir nepieciešams veikt slimo koku nozāģēšanu. 

Šobrīd bīstamo koku griešana notiek Krāslavas parka dienvidu daļā, 
gar dīķi. Darbus veic  SIA „FIKUSS R”, kurā strādā profesionāli bīsta-
mo koku zāģētāji un arboristi.

Nākamajā gadā tiks veikta pārējo bīstamo koku nozāģēšana parka te-
ritorijā.

Lai Krāslavas parks nezaudētu savu skaistumu, 2018. gada rudenī tiks 
rīkota talka, kuras laikā paredzēts stādīt jaunus kokus un košumkrūmus 
parka teritorijā pēc ainavu arhitektes Ilzes Māras Janelis izstrādātā pro-
jekta plāna.

Dzintra Skutele, 
Krāslavas novada ainavu arhitekte

14. septembrī vides aiz-
sardzības un reģionālās 
attīstības ministrs Kaspars 
Gerhards darba vizītes ie-
tvaros apmeklēja Krāslavas 
novadu. 

Savu vizīti ministrs sāka ar 
tikšanos Kārsavā, kur sapulcējās 
Latgales reģiona pašvaldību vadī-
tāji. K.Gerhards iepazinās ar reālo 
situāciju plūdu skartajos pagastos, 
kas cietuši spēcīgo lietavu dēļ. 

Dienas otrajā pusē ministrs 
devās uz robežkontroles punktu 
„Pāternieki” un apskatīja objektu, 
kurā plānots ieguldīt investīci-
jas, kā arī apsprieda ar Krāslavas 
novada domes priekšsēdētāju un 

Latgales plānošanas reģiona At-
tīstības padomes priekšsēdētāju 
Gunāru Upenieku jautājumus par 

Eiropas Savienības fondu fi nansē-
tajiem projektiem . 

Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVAS NOVADU APMEKLĒJA VIDES AIZSARDZĪBAS
 UN REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS MINISTRS

PRIVĀTMĀJU ĪPAŠNIEKIEM IR JĀNOSLĒDZ 
LĪGUMS PAR ATKRITUMU SAVĀKŠANU 

Krāslavas novada dome paziņo, ka ar SIA „Krāslavas nami” ir no-
slēgts līgums uz septiņiem gadiem par sadzīves atkritumu apsaimnie-
košanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā  no 2017. gada 1. 
oktobra.

No 20. septembra Krāslavas pilsētas privātmāju īpašnieki var vērsties 
SIA „Krāslavas nami” (Brīvības ielā 5, Krāslavā) ar jautājumiem, kas 
saistīti ar līgumu slēgšanu par atkritumu savākšanu.

Saskaņā ar Krāslavas novada domes sēdes lēmumu sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanas maksa no 2017. gada 1. oktobra Krāslavas nova-
da administratīvajā teritorijā apstiprināta 98,28 EUR/t apmērā, neskai-
tot pievienotās vērtības nodokli.

Pateicoties Polijas Republikas vēstniecības Rīgā 
pūliņiem, starp PZU grupā ietilpstošu apdrošināšanas 
fi rmu „Balta” un Krāslavas Svētā Ludvika Romas 
katoļu baznīcas draudzi tika noslēgta vienošanās, 
kas paredz, ka apdrošināšanas fi rma „Balta” piešķir 
līdzfi nansējumu baznīcas centrālā portāla timpanona 
freskas restaurācijas darbu veikšanai. Drīz speciālisti 
uzsāks atjaunošanas darbus. 

Krāslavas Svētā Ludvika Romas katoļu baznīcas 
iekštelpu fresku restaurācijas darbi sākās 2003. gadā. 
Tagad, pateicoties dažādu iestāžu, tai skaitā Polijas 
Republikas Kultūras un nacionālā mantojuma minis-
trijas un Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, kā 
arī atsevišķu personu no Latvijas un Polijas iesais-
tei un atbalstam, speciālisti un tūristi var apbrīnot 
šo vienu no skaistākajiem Polijas un Latvijas kopī-
gā kultūras mantojuma pieminekļiem. Līdz šim jau 

ir restaurēts galvenais altāris, altārglezna „Svētais 
Ludviks dodas krusta karā”, ko 1884. gadā pēc poļu 
mākslinieka J.Mateiko skices uzgleznoja viņa mā-
cekļi. Atjaunota arī XVIII gs. 60. gados tapusī Filipo 
Kastaldi altāra freska. 

1756.-1767.gg. celtā Krāslavas Svētā Ludvika baz-
nīca ir unikāls vēstures un mākslas piemineklis. To 
būvējuši grāfs Konstantīns Ludviks Plāters un grāfi e-
ne Augusta Plātere no Ogiņsku dzimtas. 1757. gadā 
pie baznīcas tika atvērta pirmā Latvijas teritorijā mā-
cību iestāde katoļu garīdzniekiem – Krāslavas Garī-
gais seminārs. 2017. gadā Krāslavas Svētā Ludvika 
Romas katoļu baznīca  atzīmē savu 250. pastāvēšanas 
gadadienu.

Līdztekus freskas restaurācijai norisināsies arī baz-
nīcas fasādes atjaunošanas darbi, kurus fi nansē Lat-
vijas puse.

APDROŠINĀŠANAS FIRMA „BALTA” FINANSĒ 
KRĀSLAVAS BAZNĪCAS 

FASĀDES FRESKAS RESTAURĀCIJU
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aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2017. gada 5. septembrī notika Administratīvās komi-

sijas kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 25 administratīvo 
pārkāpumu lietas:

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu Ž.G., dzim.1967.g. un 
E.D., dzim.1987.g., tika izteikts brīdinājums katram, Ē.A., dzim.1974.g. 
tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā, bet M.S., dzim.1940.g., tika 
uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā;

- par alkoholisko dzērienu lietošanu, ja to izdarījis nepilngadīgais 
L.Š., dzim.2000.g., M.B., dzim. 2001.g., P.Ļ., dzim.2000.g., D.D., 
dzim.2003.g., D.S., dzim. 2003.g., tika izteikts brīdinājums katram, bet 
D.K., dzim.2000.g., M.K., dzim.1999.g., tika uzlikts naudas sods 10 
EUR apmērā katram;

- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu A.T., dzim.1972.g., 
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;

- par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu, lai novērstu kū-
las veidošanos, SIA „G” - lietvedība tika izbeigta;

- par zāles nenopļaušanu J.B., dzim.1967.g., tika uzlikts naudas sods 
5 EUR apmērā; 

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā A.K., dzim.1979.g., 
J.K., dzim.1977.g. un K.K., dzim.1986.g., tika uzlikts naudas sods 350 
EUR apmērā katram;

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ja nodarīts fi zisks vai 
materiāls zaudējums, G.V., dzim. 1954.g., tika uzlikts naudas sods 15 
EUR apmērā;

- par ceļu vai to kompleksā ietilpstošo būvju bojāšanu, iznīcināša-
nu, piegružošanu, piesārņošanu, iznīcināšanu vai aizsprostošanu A.S., 
dzim.1950.g., lietvedība tika izbeigta;

- par invazīvo augu sugu ierobežošanas pasākumu neveikšanu Ž.V., 
dzim. 1972.g., tika izteikts brīdinājums;

- par bērna, kas nav sasniedzis septiņu gadu vecumu atstāšanu bez 
uzraudzības, I.K., dzim., 1992.g., tika izteikts brīdinājums;

- par dzīvnieku nereģistrēšanu un neidentifi cēšanu E.D., dzim. 
1987.g., lietvedība tika izbeigta;

- par nepiedalīšanos sadzīves atkritumu savākšanā N.T.,dzim.1980.g., 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;

- attiecībā pret R.L., dzim.2000.g. un L.P., dzim.2001.g., komisija 
piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un iz-
teica brīdinājumu katram.

   Trīs administratīvo pārkāpumu lietas tika pārceltas izskatīšanai uz 
nākamo sēdi, kas notiks 2017. gada 3. oktobrī plkst.13.00 Krāslavas 
novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 737 
m2 platībā un divstāvu nedzīvojamā - administratīvā ēka 
185,9 m2 platībā, Atmodas ielā 17A, Krāslavā, Krāslavas 
novadā (kadastra numurs 6001 002 1207).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 9900,00 (de-
viņi tūkstoši deviņi simti eiro, 00 centi), kas ir izsoles 
sākumcena, nodrošinājums - EUR 990,00. Iepazīties 

ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļa vietnē 
(www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izso-
les pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017. gada 
5. oktobrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole no-
tiks 2017. gada 5. oktobrī plkst. 11.00. Personu, kurām ir 
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa 
– nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, 
jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.    

Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.

KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA    

PAR PAVEIKTO DARBU AUGUSTĀ
Sastādīti 23 administratīvo pārkāpumu protokoli: 3 par dzīvnieku tu-

rēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 
5 par namīpašumu fasāžu neuzturēšanu kārtībā, 2 par alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atraša-
nos sabiedriskā vieta alkohola reibuma stāvoklī, 1 par bērna aprūpes 
pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku nereģistrēšanu, 1 par Valsts 
uzraudzībā esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) 
profi lakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par sējumu nobradā-
šanu vai stādījumu bojāšanu, 1 par ielu pagalmu un citu koplietošanas 
teritoriju neuzturēšanu kārtībā un 8 par transportlīdzekļu stāvēšanas no-
teikumu pārkāpšanu.

 Saņemti 33 rakstiskie iesniegumi un atstrādāti 228 izsaukumi, notika 
profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. Jūnijā tika pie-
ņemti 32 apmeklētāji. 

 Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (profi laktiskās sarunas) 
- 47.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas 
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Indras Kul-
tūras namā „Ievārījuma svētki” pasākumu laikā. 

 Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 4 cilvēkus Daugav-
pils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā, bet Daugavpils dzīvnie-
ku patversmē nogādāja četrus klaiņojošos suņus un 5 kaķus.

Pašvaldības policijas darbinieki veica 18 profi laktiskos reidus pa 
Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un kontroles pasāku-
miem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem tika izcelti un pēc akta 
iznīcināti 570 m tīklu un 11 nelikumīgi zvejas rīki. 

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemak-

su par 2017. gada IV ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jā-
nomaksā līdz 30.09.2017.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc 
norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies 
spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datu-
ma.

Lauku atbalsta dienests (LAD) izsludina 
projektu iesniegumu pieņemšanu pasāku-
mā „Ieguldījumi meža platību paplašinā-
šanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā”. 
Pasākumā pieejamais kopējais publiskais 
finansējums ir 8,5 miljoni eiro.

Atbalstam varēs pieteikties trīs apakšpasākumos:
Apakšpasākumā „Meža ieaudzēšana” varēs pie-

teikties meža ieaudzēšanas un kopšanas aktivitātēm, 
kā arī ieaugušas mežaudzes papildināšanai un kop-
šanai. Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. 
oktobra līdz 2017. gada 9. novembrim, kopējais pie-
ejamais fi nansējums ir 1,5 miljoni eiro. Piektā kārta 
norisināsies no 2017. gada 10. novembra līdz 2017. 
gada 11. decembrim, kopējais pieejamais fi nansē-
jums ir 1,5 miljoni eiro. 

Apakšpasākumā „Meža ugunsgrēkos un dabas ka-
tastrofās iznīcināto mežaudžu atjaunošana” atbalstu 
piešķir par meža atjaunošanu platībās, kurās atbil-
stoši Valsts meža dienesta atzinumam ir konstatēts 
ugunsgrēks vai dabas katastrofa (vējgāze, vējlauze, 
sniega un ledus radīti postījumi), kuras dēļ mežaudze 
ir iznīcināta, tāpēc šajā platībā mežs ir atjaunojams. 
Ceturtā kārta norisināsies no 2017. gada 9. oktobra 

līdz 2017. gada 9. novembrim, kopējais pieejamais 
fi nansējums ir 500 tūkstoši eiro. 

Apakšpasākumā „Ieguldījumi meža ekosistēmu 
noturības un ekoloģiskās vērtības uzlabošanai” at-
balstu piešķir jaunaudžu retināšanai, neproduktīvu 
mežaudžu nomaiņai, valdošās koku sugas nomaiņai 
baltalkšņa sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai 
blīgznas sugu mežaudzēs. Ceturtā kārta norisināsies 
no 2017. gada 9. oktobra līdz 2017. gada 9. novem-
brim, pieejamais fi nansējums aktivitātē ir 5 miljoni 
eiro.

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama tīmekļa 
vietnē www.lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” -„Pro-
jekti un investīcijas”.

Atbalsts ir pieejams Eiropas Savienības Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un 
Lauku attīstības programmas (LAP) ietvaros.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD 
elektroniskās pieteikšanās sistēmu vai ievērojot 
Elektronisko dokumentu likumu, vai personīgi LAD 
reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs,  vai LAD 
Centrālajā struktūrvienībā Zemkopības ministrijas 
Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Republikas lauku-
mā 2, 2. stāva foajē (tālr. 67095000).

Sabiedrisko attiecību daļa

PIEEJAMS ATBALSTS MEŽSAIMNIECĪBĀ

projekti

8. septembrī Daugavpilī, pieda-
loties visiem projektu partneriem, 
notikusi Interreg V-A Latvijas–
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas 2014.-2020. gadam 
projekta LLI-082 „Sinerģiskas dro-
šības platformas izveide Austrum-
latvijas un Lietuvas pierobežā” 
(„SYNERGY FOR SECURITY”) 
kārtējā darba grupas sanāksme.

Sanāksmes laikā projekta part-
neri tika informēti par vispārīgiem 
projekta ieviešanas aspektiem 
(projekta budžets, izdevumu pa-
matojošie dokumenti, aktivitāšu 
plāns, projekta informācijas un 
publicitātes prasības u.c.).

Sanāksmes dalībnieki tika infor-

mēti par Programmas organizētiem 
pasākumiem (semināri par iepirku-
miem un par projektu publicitāti).

Darba grupas locekļi vienojās 
par īstermiņa projekta aktivitāšu 
īstenošanu – 2017. gada oktobrī 
notiks kapacitātes stiprināšanas 
pasākums tiesībsargājošo iestāžu 
un pašvaldību pārstāvjiem, 2018. 
gada martā pieredzes apmaiņas 
brauciens, līdz 2017. gada novem-
brim notiks tiesībsargājošo iestāžu 
pārstāvju vizītes skolās.

Projekta kopējais budžets ir 580 
236 eiro, t.sk. 85% (493200 eiro) 
ERAF līdzfi nansējums, projekts 
tiek īstenots laikā no 2017. gada 
17. maija līdz 2019. gada 16. mai-

jam. 
Projektu „Sinerģiskas drošības 

platformas izveide Austrumlatvijas 
un Lietuvas pierobežā” („SYNER-
GY FOR SECURITY”) līdzfi nan-
sē Interreg V-A Latvijas–Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 
2014.-2020. gadam. 

 Interreg Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.- 2020.  gadam 
mērķis ir sekmēt programmas re-
ģionu ilgtspējīgu sociālekonomis-
ko attīstību, palīdzot tos padarīt 
konkurētspējīgākus un pievilcīgā-
kus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai 
un tūrismam.

Andris Rukmans

PĀRROBEŽU DROŠĪBAS UZLABOŠANAS PROJEKTA IETVAROS
 IR ORGANIZĒTA KĀRTĒJĀ DARBA GRUPAS SANĀKSME
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darbi, notikumi, cilvēki

KRĀSLAVAS PILSĒTAS PARKS
 KĻŪST ZIEDOŠĀKS

31. augustā Krāslavas pils parkā norisinājās „Meža die-
nas 2017”. 

Meža dienu projekta „Pašvaldību labie darbi parkos Lat-
vijas simtgadei” mērķis ir padarīt Latviju krāšņāku ar koku 
un krūmu stādījumiem, kā arī ar mazajām arhitektūras 
formām. Šogad „Meža dienas 2017” notiek 68 pašvaldī-
bās pa visu Latviju.

Krāslavas novada  pašvaldības mērķis ir atjaunot Krāslavas pils parka 
teritorijā augu stādījumus, pamatojoties uz ainavu arhitektes Ilzes Mā-
ras Janelis izstrādāto parka stādījumu atjaunošanas plānu. 

Šogad „Meža dienu 2017” ietvaros Krāslavas pils parka teritorijā tika 
iestādītas 12 augu sugas, kurām ir gan dekoratīvs lapojums, gan ziedi 
(kļavas, rozes, mežvīni, forsītijas, irbenes, fi ladelfi , klinšrozītes, horten-
zijas, veigēlas, stefanandras, aktinīdijas un bārbeles). Protams, ir jāpaiet 
laikam, lai augi izaugtu un parādītu savu īsto krāšņumu. Kopā parka 
teritorijā tika iestādīti 160 augi. 

Paldies par atbalstu projekta īstenošanā Krāslavas novada domei, SIA 
„AKM” valdes priekšsēdētājam M. Makarovam, Marinai Procevskai, 
SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājam Valerijam Maslovam, 
cilvēkiem, kas piedalās NVA pasākumā „Algotie pagaidu sabiedriskie 
darbi”, Krāslavas parka dārzniekam Robertam Pauliņam, pašvaldības 
aģentūras „Labiekārtošana K” darbiniekiem un direktoram Ēvaldam 
Cauņam. 

Stādu iegādi Krāslavas pils parkam fi nansēja Meža attīstības fonds.
Dzintra Skutele,

Krāslavas novada ainavu arhitekte

Vecticībnieku draudze 
veiksmīgi realizēja projek-
tu „Vecticībnieku baznīcas 
saimniecības ēkas ārējo sie-
nu apdare”

Vecticībnieku baznīcas pagal-
mā vecticībnieku draudze saviem 
spēkiem uzbūvēja saimniecības 
ēku, kurā tika izvietotas tualetes 
un telpa saimniecības inventāra 
un malkas glabāšanai. Bet ārējo 
sienu apdarei nepietika līdzekļu. 
Kad šogad pavasarī Krāslavas 
novada dome izsludināja konkur-
su projektiem „Iedzīvotāji veido 
savu vidi 2017”, aktīvākie drau-
dzes locekļi nolēma piedalīties 
tajā, un bija ļoti gandarīti, ka viņu 
projekta īstenošanai tika piešķirts 
fi nansējums.  

Projekta ietvaros tika plānots 
saimniecības ēkai veikt ārējo sie-
nu apmetumu un krāsošanu, lai 
ēka būtu pilnīgi pabeigta un izska-
tītos vizuāli pievilcīga. Kaut arī 
šīs vasaras laika apstākļi ļoti trau-
cēja ārējo darbu veikšanai, drau-
dzes locekļi, strādājot saliedēti un 

draudzīgi, cits citam piepalīdzot, 
veiksmīgi tika galā ar ieplānotiem 
darbiem. Rezultātā saimniecības 
ēka ir pilnīgi gatava ekspluatāci-
jai, tā kļuva vizuāli pievilcīga, uz-
labojot arī vecticībnieku baznīcas 
iekšējā pagalma skatu.

Paldies visiem draudzes locek-
ļiem, kuri piedalījās projekta sa-
gatavošanā un īstenošanā! Īpaši 
pateicamies Feliksam Duškinam 

par derīgiem padomiem.
Vecticībnieku draudzes locekļi 

pateicas Krāslavas novada domei 
par piešķirto fi nansējumu.

Lai mūsu apkārtējā vide kļūst 
arvien labāka un skaistāka un lai 
mūsu ieguldītais darbs nes labu-
mu visiem pilsētas iedzīvotājiem!

V.Ivanovs, 
Krāslavas vecticībnieku 
draudzes priekšsēdētājs  

SALIEDĒTI UN DRAUDZĪGI STRĀDĀJOT

8. septembrī Krāslavas novada domē tika orga-
nizēta darba tikšanās, kurā piedalījās pašvaldības 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Latvijas Pašvaldību 
savienības (LPS) priekšsēdētājs Gints Kaminskis un 
Jelgavas pilsētas domes vadītājs Andris Rāviņš. 

Gints Kaminskis sāka pildīt LPS priekšsēdētāja 
pienākumus šī gada augustā, kad šajā amatā viņš 
nomainījis līdzšinējo vadītāju Andri Jaunsleini. Līdz 
ar to G. Kaminska vizītes mērķis bija iepazīties ar 
Krāslavu, ar pašvaldības darbu, kā arī pārrunāt ak-
tuālos jautājumus. 

Gunārs Upenieks: „Pirms dažiem gadiem mēs iz-
stājāmies no Latvijas Pašvaldību savienības, jo to-
laik šī organizācija nevēlējās atrisināt jautājumu par 

to ceļu rekonstrukciju, kuri ved uz pagastu centriem. 
Pašlaik šis jautājums tika aktualizēts, par problēmām 
ar ceļu remontdarbiem runā arī citas pašvaldības.”

Atbildot uz jautājumu par to, vai Krāslavas novada 
pašvaldība atkal plāno kļūt par Latvijas Pašvaldību 
savienības biedru, Gunārs Upenieks uzsvēra: „Mēs 
esam gatavi izskatīt tagadējās LPS vadības priekšli-
kumus par mūsu pašvaldības perspektīvām, iesaisto-
ties šīs organizācijas darbā.” 

Tikšanās laikā tika apspriesti arī citi jautājumi, kas 
skar pašvaldības darbu. Dienas otrajā pusē viesi de-
vās nelielā ekskursijā pa Krāslavas novadu un iepa-
zinās ar vietējiem apskates objektiem. 

Elvīra Škutāne

 KRĀSLAVU APMEKLĒJA 
LATVIJAS PAŠVALDĪBU SAVIENĪBAS PRIEKŠSĒDĒTĀJS

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriā-
lajā struktūrvienībā viegli var saskatīt straujās 
pārmaiņas profesionālajā izglītībā. Izglītības 
process ir vērsts uz jaunāko un mūsdienīgāko 
tehnoloģiju apguvi, sadarbības partneri tiek ai-
cināti arī no ārzemēm, šeit dalās savā pieredzē 
un apgūst citu pieredzi. Par tehnikuma tagadni 
un nākotni jautāju Rīgas Valsts tehnikuma di-
rektorei Dagnijai Vanagai.

- Cik sen radās doma par ēkas Artilērijas ielā 4 save-
šanu kārtībā?

- Doma radās pirms gada, darbs šajā virzienā faktiski tika 
uzsākts uzreiz. Intensīvākais darba process norisa tieši šīs 
vasaras divos mēnešos, kuru laikā ēka patīkami pārvērtās 
no ārpuses un iekšpuses. Pateicoties novada pašvaldības 
atbalstam, ēka pieslēgta pie apkures, sakārtota ventilācijas 
sistēma. Tehnikuma audzēkņi, absolventi, skolotāji un dar-
binieki paveica lielu darbu – izremontēja iekštelpas, izga-
tavoja un uzstādīja durvis, aprīkoja ēku ar papildus mēbe-
lēm. Izsaku sirsnīgu pateicību pašvaldībai par atbalstu, kā 
arī visiem pedagogiem, darbiniekiem un audzēkņiem, kuri 
piedalījās mācību ēkas atjaunošanā ar savu pašaizliedzīgo 
darbu, lai 4. septembrī tā būtu sagatavota mācību proce-
sam.

- Vai tie bija fi nansiāli lieli ieguldījumi?
- Finansiāli darbus atbalstīja pašvaldība un tehnikums, 

neiztrūka pašaizliedzīgs brīvprātīgo darbs. Lielu atbalstu 
sniedz Eiropas pārrobežu projekts, kuru sagatavoja un 
pieteica Krāslavas novada pašvaldības speciālisti ar RVT 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības darbinieku līdzdalī-
bu. Patīkamākais, ka tieši struktūrvienība ir labuma guvēji, 
kur daļa jauno iekārtu jau atvestas, bet daļa vēl būs. Projek-
ta ietvaros ieguldījums aprīkojumā paredzēts 156 000 eiro 

apmērā. 
Mēs augam,  un plāni mums lieli – pavisam drīz veidosim 

jaunu izglītības programmu, kas ir eksportspējīga. Tā būs 
orientēta uz vairāku stāvu koka ēku būvniecību, kas pie-
prasītas Skandināvijas valstīs. Ekonomikas ministrija mūs 
vedina domāt par izglītības piedāvājumu eksportspējīgo 
nozaru atbalstam. Mēs varam šo jauno programmu Krāsla-
vā ieviest, jo te ir atbalstoša vide, šeit strādā profesionāli un 
saprotoši skolotāji.

- Daudzi saprot, kāpēc Krāslavai vajag Rīgas Valsts 
tehnikumu, bet, kāpēc jums vajag Krāslavu? Latvijā ir 
daudz pilsētu, kuras visticamāk, neatteiktos no šādas 
sadarbības... 

- Būšu atklāta, mani uzrunāja domes vadības un deputātu 
pašaizliedzīgais atbalsts reģiona attīstībai, tas orientēts tie-
ši uz jauno speciālistu darba iespēju veicināšanu novadā. 
Ieguldījums nākotnē – tas ir ieguldījums mūsu jauniešos!  
Rīgas Valsts tehnikumam ir četras struktūrvienības, mēs 
atbalstām šo reģionu attīstību, lai jauniešiem un pieaugu-
šajiem varētu piedāvāt izglītību un tālākizglītību tuvāk dzī-
vesvietai. Uzrunāja arī pašaizliedzīgais pedagogu kolektī-
va darbs un ieinteresētība, kas ir paraugs tam, ka visi var 
strādāt vienas kopīgas lietas labā. Kad redzu šādu atsaucī-
bu, kā var neatbalstīt un nepalīdzēt?

- Kāds ir Krāslavas struktūrvienības pienesums teh-
nikumam?

- Struktūrvienības audzēkņu skaits vēl nesen no 33 sa-
līdzinoši īsā laikā izaudzis līdz 130. Ir lieliski piemēri, 
kad audzēkņi kļūst par skolotājiem un paliek strādāt Rīgas 
Valsts tehnikumā, citi veiksmīgi piedalās uzņēmējdarbības 
uzsākšanas konkursos, piemēram, brāļi Āris un Normunds 
Vanagi. Viņi paliek reģionā un veido šeit uzņēmējdarbības 
vai kvalitatīvā darbaspēka vidi. 

Mācību procesa laikā notiek pieredzes apmaiņa – Krāsla-
vas jaunieši brauc uz Rīgu, un Rīgas jaunieši dodas uz 
Krāslavu. Tādi piemēri jau bijuši iepriekšējos gados, kad 
rīdzinieki kopā ar Krāslavas jauniešiem veikuši dažādus 
darbus Latgales pusē. Krāslavā ir attīstīta aerogrāfi ja - 
krāslavieši brauca uz Rīgu un apgleznoja sienas mūsu jau-
najā praktisko mācību centrā. Jauniešiem ir iespēja palikt 
dienesta viesnīcā, piedalīties praktiskajā izglītības procesā. 

- Krāslavas fi liāle strauji aug, jo arvien vairāk bēr-
nu dod priekšroku profesionālajai izglītībai un vecāki 
viņus atbalsta. Ko jūs varētu sacīt tiem, kuriem pārdo-
mām atlicis gads un grūti izdarīt pareizo izvēli – vidus-
skola vai profesija?

- Profesionāla vidējā izglītība ir lielisks pamats jauniešu 
attīstībai, jo viņi ātrāk kļūst patstāvīgi, iemācās būt neatka-
rīgi spriedumos un arī materiāli ir vairāk nodrošināti. Ir ie-
spēja saņemt stipendiju, turklāt darba vidē balstīta izglītība 
sniedz iespēju iekārtoties darba vietā un mācoties saņemt 
arī atalgojumu par radīto pievienoto vērtību.

No RVT absolventiem 41% iestājas augstākās izglītības 
iestādēs. Krāslaviešiem atpazīstamākais piemērs ir Jānis 
Kuklis, kurš pabeidza tehnikuma fi liāli, iestājās augstākās 
izglītības iestādē, pēc kuras absolvēšanas atgriezās strādāt 
par skolotāju. Tehnikuma jauniešiem ir praktiski visi ceļi 
vaļā. Jebkura profesija – tā ir stabilitāte un pamats dzīvē, 
bet kopā ar vidusskolu – tas ir kā divi vienā. Profesionālo 
izglītību ieguvušam jaunietim iekļaušanās darba tirgū ir ne-
salīdzināmi vieglāka nekā vidusskolas absolventam. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga

intervija MŪSU PILSĒTAS, NOVADA UN VALSTS LABĀ
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 SATIKŠANĀS SVĒTKI
1.septembrī sākas jaunais mācību gads skolēniem, sko-

lotājiem un arī vecākiem. Varavīksnes vidusskolā šajā die-
nā iespīdēja spoži saules stari un valdīja priecīgs noska-
ņojums. Šajā dienā skolā bija ne tikai tradicionālā svinīgā 
līnija, bet arī vairākas stundas un nodarbības - bērni sa-
darbojās, pārrunāja savas idejas, veidoja plakātus, raks-
tīja novēlējumus... Varavīksnes vidusskola Zinību svētkos 
piedāvāja saviem skolēniem daudzveidīgas aktivitātes un, 
protams, garšīgu un veselīgu ēdienu skolas ēdnīcā.

Santana Žurņa (9.a klase): „Pirmajā skolas dienā mēs izjutām atkal-
redzēšanās prieku, runājām ar klasesbiedriem par vasaras notikumiem. 
Visa klase labi pavadīja laiku un iepazinās ar savu jauno klases audzinā-
tāju – Mariannu Rukmani.”

Dana Korjakina (9.b klase): „Šajā dienā mani klasesbiedri bija skais-
ti, kārtīgi, ar ziedu pušķiem. Pēc svinīgās līnijas mēs apspriedām klasē 
savus iespaidus par vasaras brīvlaiku, saviem atklājumiem un piedzīvo-
jumiem, ko visas pamatskolas klases vizualizēja, noformējot spilgtus 
plakātus.” 

9.-12. klašu skolēni iesaistījās Krāslavas novada domes atbalstītā pro-
jekta „Vidusskolēnu forums „Diena bez interneta”” īstenošanā. Vecāko 
klašu audzēkņiem bija paredzēta saskarsme un komunikācija bez mobi-
lo telefonu un citu moderno tehnoloģiju izmantošanas, lai viņi pavadītu 
dienu aktīvā darbībā. 

Pēc Foruma likumu pieņemšanas skolas aktu zālē vidusskolēni izpil-
dīja radošu uzdevumu – veidoja skolas vizītkarti (izstrādāja scenāriju, 
fi lmēja, montēja un gatavojās savas videofi lmas prezentācijai). Tad sā-
kās ārpusklases pasākumu plāna apspriešana visam mācību gadam. Jau-
nieši uzmanīgi izpētīja sarakstu, kas viņiem bija piedāvāts, apsprieda un 
izteica savus priekšlikumus. Visus piedāvātos pasākumus organizēs un 
īstenos skolas parlamenta locekļi. Vidusskolēniem ļoti patika arī nāka-
mā aktivitāte – slēpņošana. Pēc tam vecāko klašu skolēni ievēlēja skolas 
parlamenta prezidenti (Valērija Dubova) un vietniekus. Katra klase pre-
zentēja savu kandidātu, uzstājās arī paši pretendenti. Vakarā norisinājās 
desmitās klases skolēnu iesvētīšana un skolas vizītkartes prezentācijas. 
Aktivitāšu laikā skolēniem noderēja prasme darboties komandā, vieno-
ties un saprasties.

Šajā dienā vidusskolēni pārliecinājās par to, ka dzīve ir interesanta arī 
bez interneta un mobilā telefona. 

Daniels Boželko (10.a klase): „Man patika šis projekts, jo es sapratu, 
kā jutās mani vecāki, jo viņi dzīvoja realitātē, nevis internetā.”

Evita Stefanoviča (10.a klase): „Man patika tas, ka mēs visu dienu 
pavadījām skolā un bijām kopā.”

Karīna Kurica (10.a klase): „Pirmajā skolas dienā mums vajadzēja 
izdzīvot bez interneta. Tas bija grūti, jo ikdienā mēs pieradām vienmēr 
meklēt palīdzību tīmeklī. Taču šī diena mums deva iespēju pārbaudīt, uz 
ko mēs esam spējīgi un cik daudz mēs zinām paši.”

Aleksandrs Večkins (10.a klase): „Daudzi uzdevumi bija saistīti ar 
matemātiku un latviešu literatūru, man viss patika, un nākamajā gadā es 
atkal gribētu piedalīties tādā projektā. Es gribu pateikt paldies adminis-
trācijai par šo iespēju.”

Anastasija Smirnova (10.a klase): „Visinteresantākais bija tas, ka mēs 
varējām uzzināt, kāda ir dzīve bez interneta – tā ir pozitīva un neparasta, 
bet ikdienā mēs to neredzam. Mēs ieraudzījām, cik skaista mēdz būt 
mūsu pasaule bez tehnoloģijām.”

Karīna Volkoviča (10.a klase): „Ļoti interesanti bija veidot video par 
mūsu skolu, visas fi lmas bija radošas, jaukas un jautras. Man šī diena 
ļoti patika, jo skolotāji izdomāja kaut ko jaunu, tāpēc visas 8 stundas 
skolā pagāja kā viens mirklis.”

Varavīksnes vidusskolas pedagogi uzskata, ka ļoti svarīga ir mijiedar-
bība starp skolotājiem un skolēniem – cits citu papildina, un visi sadar-
bojas. Arī šo dienu veidoja un padarīja īpašu visi kopā ar savu dalību, 
iniciatīvu, radošumu un veikumu. 

Galina Mikulāne

Ideja par profesionālās izglītī-
bas centra organizēšanu Krāslavā 
pirms aptuveni 15 gadiem radās 
Arkādijam Petaško, kurš arī ķērās 
pie tās realizācijas. Jau 2007. gadā 
RVT Krāslavas fi liālē varēja apgūt 
kokapstrādes tehniķa arodu, bet šī 
gada 4. septembrī RVT Krāslavas 
teritoriālajā struktūrvienībā mācās 
jau 130 jaunieši un jaunietes, kuri 
apgūst mēbeļu galdnieka, auto 
virsbūvju remontatslēdznieka un 
tērpu stila speciālista arodu. Re-
montatslēdznieku darbības pamat-
bāze atrodas Artilērijas ielā 4. Drīz 
šajās telpā s tiks izvietotas iekārtas, 
kas iegādātas Latvijas-Lietuvas 
programmas projekta ietvaros.

Izskanot valsts himnai, klāteso-
šos uzrunāja Rīgas Valsts tehniku-
ma direktore Dagnija Vanaga, kas 
akcentēja: „Rīgas Valsts tehniku-
mam šodien ir svētki, jo Krāslavas 
struktūrvienībā atjaunota nozīmīga 
mācību ēka. Pateicoties lieliskajai 
sadarbībai ar pašvaldību un kopīgi 

strādājot, esam to izdarījuši vien 
divos mēnešos. Fascinē šī darba 
rezultāts, kas pierāda, ka, kopā 
strādājot un sadarbojoties, varam 
ļoti daudz paveikt!”

Tehnikuma direktore ieskicēja 
nākotnes plānus, kas saistīti ar eks-
portspējīgas izglītības veidošanu 
Krāslavā. Savai struktūrvienībai 
viņa pasniedza ciemakukuli – krā-
su printeri un viesu grāmatu, kurā 
ar šodienu varēja sākt rakstīt teh-

nikuma mājas vēsturi, skolotājiem 
un audzēkņiem - saldo kliņģeri, 
vairākiem sadarbības partneriem - 
nelielas piemiņas dāvanas.

Klātesošos uzrunāja arī Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks: „Mēs esam gā-
juši to garo ceļu, esam skatījušies, 
kas ir vajadzīgs darba tirgum. Lai-
kam viena mūsu visu kopējā bēda 
valstī ir izglītības sistēma un tālāk 
izglītošanās sistēma. Mums visiem 
prieks, ka tehnikumu pabeigušie 
audzēkņi var būt ne tikai darba ņē-
mēji, bet arī darba devēji. Tikai tā 
mēs varēsim virzīties uz priekšu. 
Varbūt mūsu devums kopējā katlā 
pa šiem gadiem nav liels, taču tas ir 
lielāks nekā tajās pilsētās, kur vis-
pār nav jādomā par profesionālo 
izglītību!”

Krāslavas novada Izglītības pār-
valdes vadītāja Lidija Miglāne savā 
uzrunā akcentēja faktu, ka daudzu 
cilvēku veiksmīgas kopdarbības 
rezultātā Krāslavā ir profesionāla 
izglītība un no vienas specialitātes 
esam nonākuši līdz četrām. 

Prieku par paveikto neslēpa 
Latvijas-Lietuvas programma pro-
jektu vadītāja Ilze Stabulniece: 
„Prieks būt sakoptā un enerģiskā 
vietā. Svarīgi, ka jūs, jaunieši, te 
esat un jūs esat tas spēks, kas vei-
do šo lielo saimniecību, un paš-
valdība par jums ļoti lepojas. Tās 
idejas, kas iestrādātas projektos, ir 
nākušas no Krāslavas. Mēs neesam 
skopi, esam dalījušies tajās ar dau-
dziem citiem, bet, kā valsts sākas 
pierobežā, tā arī lieli pārrobežu 
projekti sākas te, Krāslavā.” 

Svētku pasākums noslēdzās 
ar telpu apskati un dažādiem pa-
raugdemonstrējumiem. Atklāšanas 
dienā vēl nebija piegādāta visa 
mūsdienīgā tehnika, kas, realizējot 
projektu, drīz papildinās tehniku-
ma mācību bāzi.

Juris Roga,
autora foto

AR LIELO PANĀKUMU!
4. septembrī PIKC Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāsla-

vas teritoriālās struktūrvienības jauni remontētās mācību 
ēkas atklāšanā piedalījās RVT vadība un pedagogi, struk-
tūrvienības darba un audzēkņu kolektīvs, ciemiņi no Igau-
nijas, Krāslavas novada domes vadība un citi interesenti. 

SADARBOJAS
 MŪSĒJIE UN NORVĒĢI 

LSK  Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejai ir ļoti veiksmī-
gi sadarbības partneri no „Nord - Trondelag Rode Kors„ (Norvēģijas 
Sarkanais Krusts). Arī šogad Norvēģijas delegācija ir ieradusies mūsu 
pilsētā: no 11. līdz 13. septembrim Krāslavas pamatskolā notiek bērnu 
nometne „Ar labiem darbiem gadskārtu kamolu tinot...”, kā arī jauniešu 
nometne Krāslavas Valsts ģimnāzijā.

Ja bērnu nometnei Krāslavas pamatskolā jau ir izveidojusies bagāta 
vēsture, tad šis ir tikai otrai gads, kad notiek jauniešu nometne ģimnāzi-
jā. 11. septembra rītā šeit pulcējas jaunieši no mūsu un Dagdas novada 
skolām. Visiem tika izdalītas klades un pildspalvas, lai pierakstītu sva-
rīgāko. Pirmajā dienā līdz pusdienām bija iepazīšanās aktivitātes ģim-
nāzijā, pēc tam visi devās uz pamatskolu, kur notika nodarbība pirmās 
palīdzības apmācībā un radošās darbnīcas. 

Jāatzīmē, ka visas trīs nometnes dienas ir noslogotas ar dažādām akti-
vitātēm, tostarp paredzēta arī jaunā peldbaseina apmeklēšana.

Juris Roga, autora foto 

Bija iesākts milzīgs un no-
pietns darbs, kad, tuvojo-
ties 2016./2017.m.g. noslē-
gumam, pieteicos kursiem 
„Mācīšanās konsultantu 
sagatavošana reģiona vaja-
dzībām”. Vasarā, gan jūnijā, 
gan augustā, pavadīju laiku 
ļoti saturīgos un nopietnos 
kursos, kur, protams, iesā-
kums likās smags un gala-
mērķis nesasniedzams. 

 Mums, kursu dalībniekiem no 
visas Latvijas, ir iespēja apgūt gan 
teorētiskās zināšanas, gan prak-
tiskās iemaņas stundu vērošanā 
un analīzē. Līdz ar to arī es pati 
papildinu un noslīpēju iemaņas 
un prasmes sava mācību procesa 
pilnveidošanā ikdienā.

Lai es varētu pilnvērtīgi apgūt 
mācīšanās konsultanta iemaņas, 
man, protams, ir pašai vispirms 
pilnībā jānoslīpē savs ikdienas 
darbs stundās, tāpēc mums tika 
rīkoti izbraukuma mācību semi-
nāri, kur mēs, topošie konsultanti, 
rādām stundas, kā arī vērtējam un 

analizējam tās.  
11. septembrī Krāslavas Valsts 

ģimnāzijā ierādās topošo konsul-
tantu grupa kopā ar vadītāju Uldi 
Dzērvi (LU Starpnozaru inovāciju 
centra vadītājs), lai vērtētu manu 
un vēl vienas skolotājas stundu. 
Jāsaka milzīgs paldies manai ko-
lēģei L. Andžānei (matemātikas 
skolotāja), kura piedāvāja ciemi-
ņiem piedalīties arī savā stundā. 

Dienas noslēgumā tika veik-
ta stundu analīze, un ar lepnumu 
varu teikt, ka semināra dalībnieki 
bija gandarīti par redzēto. Īpaši vi-
ņus sajūsmināja gan pats mācību 
process un skolotāju prasme stun-
das laikā risināt kādas nestandarta 
situācijas, gan skolēnu atvērtība 
un labais kontakts ar skolotājiem, 
kā arī skolēnu pozitīvā attieksme 
pret mācību procesu. Klātesošie 
uzsvēra un novērtēja pozitīvo, 
nepiespiesto gaisotni skolā kopu-
mā, kas ļauj ne vien brīvi justies 
visiem skolēniem, bet arī radoši 
izpausties un kopā ar skolotājiem 
sasniegt izvirzītos mērķus. 

 Mana darbošanās kursos „Mā-
cīšanās konsultantu sagatavošana 
reģiona vajadzībām” vēl turpinā-
sies līdz decembrim, bet pašlaik 
pārņem gandarījuma izjūta, jo no-
pietns darba process rit uz priekšu 
un izvēlētais ceļš ir pareizs. 

Aija Jakovele, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

latviešu valodas 
un literatūras skolotāja

MĀCĪBU SEMINĀRS 
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
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izglītība

12. septembrī laukumā pie Krāslavas 
pamatskolas norisinājās pasākums, kas 
iepriecināja visus skolēnus, - šeit tika uz-
stādīts basketbola grozs. Šo jauno sporta 
aprīkojumu bija iespējams iegūt, pateico-
ties uzvarai radošajā konkursā, ko organi-
zēja VEF Latvijas Jaunatnes basketbola līga 
sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības 
fondu. Konkursa dalībnieki un uzvarētā-
ji - Krāslavas pamatskolas 2.a klase, kurai 
palīdzēja klases audzinātāja Ināra Mukāne 
un sporta skolotāja Natālija Raudive.

Jau trešo gadu pēc kārtas VEF Latvijas Jaunatnes 
basketbola līga sadarbībā ar sporta apģērba un inven-
tāra veikalu tīklu „Sportland” rīko konkursu „Sport-
land pirmie soļi basketbolā”, lai ieinteresētu bērnus 
un jauniešus iesaistīties sporta nodarbībās un ievērot 
aktīvu dzīvesveidu un lai palīdzētu skolēniem iepazīt 
aizraujošu sporta un basketbola pasauli.

Šī gada pavasarī konkursā piedalījās arī krāslavieši 
(Krāslavas pamatskolas 1. a klase, tagadējā 2.a kla-
se), un mūsu jaunie sportisti izcīnīja trešo vietu.

Savu ceļojumu basketbola pasaulē bērni turpināja, 
piedaloties konkursā, ko organizēja basketbola klubs 
„VEF Rīga” sadarbībā ar Rietumu Bankas labdarības 
fondu. Nofi lmēt konkursa noteikumiem atbilstošo vi-
deoklipu palīdzēja sporta skolotāja Natālija Raudive. 
Un Krāslavas pamatskola kļuva par vienu no sešām 

Latvijas skolām, kas saņēma balvu – jaunu basket-
bola grozu.

Basketbola groza uzstādīšanas pasākumā pieda-
lījās viesi – basketbola kluba „VEF Rīga” spēlētāji 
- Nikolajs Zotovs un Iļja Gromovs. Šie veiksmīgie 
sportisti atzina, ka viņiem bērnības gados basketbola 
grozs nav bijis ne skolas, ne mājas pagalmā. Un tas, 
ka šāds sporta aprīkojums tagad ir pieejams Krāsla-
vas pamatskolas pagalmā, ir lieliska iespēja, lai vie-
tējie jaunieši nodarbotos ar sportu.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PAMATSKOLAS PAGALMĀ - 
JAUNS BASKETBOLA GROZS

 IRĒNA GONČAROVA: 
„Skolas videi ir 
būtiska ietekme 
uz skolēnu veselību 
un labklājību”
Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzsāk darbību Slimību 

profilakses un kontroles centra organizētajā kustībā „Na-
cionālais Veselību veicinošo skolu tīkls”. Uz jautājumiem 
par šīm aktivitātēm atbild skolas direktores vietniece au-
dzināšanas jautājumos Irēna Gončarova.

- Kāpēc Varavīksnes vidusskolas kolektīvs nolēma iesaistīties šajā 
kustībā?

Veselību veicinošo skolu kustība Latvijā pastāv jau daudzus gadus, 
un esam tajā iesaistījušies no pašiem pirmsākumiem, kad tika izveidots 
Eiropas Veselību veicinošo skolu (EVVS) tīkls ar mērķi skolās radīt ve-
selību veicinošu vidi. Latvijā šī kustība sākās 1993. gadā, bet 2005. gadā 
mūsu skola saņēma LR Izglītības un zinātnes ministrijas, Pasaules Ve-
selības organizācijas pārstāvniecības Latvijā, Veselības veicinošu skolu 
atbalsta centra sertifi kātu. Ekonomiskās krīzes laikā kustība tika atstāta 
novārtā ierobežotā fi nansējuma dēļ, bet 2014. gadā veselību veicinošo 
skolu programmas darbība tika atsākta ar jaunu sparu. Pašreiz šo kustību 
Latvijā vada un pārrauga Slimību profi lakses un kontroles centrs. Šis 
aktivitātes ir ļoti svarīgas, jo pedagogi audzina jaunos cilvēkus – skolē-
niem jābūt veselīgiem un uz mācību sasniegumiem orientētiem.

- Kāds, pēc jūsu domām, būs skolēnu un viņu vecāku galvenais 
ieguvums, darbojoties Veselību veicinošo skolu tīklā?

Veselība un izglītība ir cieši saistītas – laba veselība ir nepieciešama, 
lai efektīvi mācītos, savukārt efektīva mācīšanās ir ieguldījums, kas dod 
labumu visas turpmākās dzīves garumā. Tā kā skolā bērni pavada lielā-
ko dienas daļu, apgūstot turpmākajai dzīvei nepieciešamās zināšanas un 
prasmes un veidojoties par personību – sabiedrības sastāvdaļu, skolas 
videi ir būtiska ietekme uz skolēnu veselību un labklājību.

- Kādai ir jābūt Veselību veicinošai skolai?
PVO (Pasaules Veselības organizācija) norāda, ka Veselību veicinoša 

skola (VVS)  ir mācību iestāde, kas ikvienam dod iespēju iemācīties 
veselīgi domāt, dzīvot, mācīties un strādāt. Veselības veicināšana skolā 
ir jebkura skolā īstenota aktivitāte, kas tiek veikta, lai uzlabotu un/vai 
aizsargātu veselību. VVS sniedz skolēniem radošas pašizpausmes ie-
spējas, iesaistoties dažādas aktivitātēs. Veselības veicināšanā ir iesaistīti 
skolotāji, skolēni, vecāki, veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji, paš-
valdība, nevalstiskās organizācijas u.c. Skolā tiek nodrošināta veselīga 
un droša vide, tiek īstenotas aktivitātes veselīga uztura, fi zisko aktivi-
tāšu un aktīva brīvā laika pavadīšanas veicināšanai, atkarību izraisošo 
vielu lietošanas ierobežošanai. Skola cenšas uzlabot veselību ne tikai 
skolēniem, bet arī skolas personālam, ģimenes locekļiem un pārējai sa-
biedrībai, veicinot izpratni par to, ka ikviena rīcība un uzvedība kopumā 
iespaido visas sabiedrības veselību un labklājību. 

Šajā mācību gadā viens no garajiem starpbrīžiem (30 min.) ir pilnībā 
veltīts pusdienām, bet otrajā ikviens skolēns var izvēlēties savām inte-
resēm atbilstošo nodarbi – spēlēt šahu un dambreti, darboties stadionā 
sporta skolotāja vadībā, doties uz skolas kinozāli, lai noskatītos fi lmas 
fragmentu un piedalītos apspriešanā, apmeklēt sadziedāšanās un sporta 
deju pauzes vai spēlēt visdažādākās galda spēles savā kabinetā.

Nākotnē skolā taps relaksācijas istaba, kas ir domāta emocionāli jūtī-
giem bērniem.

- Kuras Krāslavas Varavīksnes vidusskolas darbības jomas atbilst 
Veselību veicinošu skolu kritērijiem?

Mūsu skolas attīstības plānā ir iekļauts veselības mērķis, kā arī uzde-
vumi skolai svarīgu veselības problēmu risināšanai, skolēniem un sko-
lotājiem ir nodrošināta iespēja saņemt atbalstu fi ziskas un emocionālas 
vardarbības gadījumā.

Varavīksnes vidusskola sadarbojas ar vecākiem, un vecāki tiek iesais-
tīti skolas veselību veicinošajos pasākumos. Pedagogi veicina skolēnu 
iesaistīšanos ar fi zisko aktivitāti saistītā interešu izglītībā. Skola jau 
vairākus gadus veiksmīgi īsteno programmu „Skolas piens” un „Sko-
las auglis”. Ēdnīcā ir iespējams saņemt veselīgu ēdienu. Vidusskolēnu 
parlaments ik gadu organizē izglītojošus pasākumus ar mērķi veicināt 
skolēnu veselību.

- Kādas priekšrocības ir skolām, kas darbojas Veselību veicinošo 
skolu tīklā?

Pieredzes apmaiņas iespējas ar citām VVS tīkla dalībniecēm un ārval-
stu kolēģiem, valsts fi nansēti veselības veicināšanas pasākumi (nodarbī-
bas, videolekcijas, domapmaiņu pēcpusdienas u.c.) par aktuālām tēmām 
gan skolēniem, gan skolotājiem, iespējas piedalīties Veselību veicinošo 
skolu tīkla organizētās apmācībās un semināros un uz pierādījumiem 
balstīts metodiskais atbalsts veselības veicināšanas darba organizēšanā 
skolā.

- Vēlam veiksmi, organizējot veselību veicinošus pasākumus un 
rūpējoties par skolēnu veselību!

Intervēja Galina Mikulāne

Jauniešu klubs „Varavīksne” īsteno pro-
jektu „ESI POZITĪVS! - jaunieši pret agresi-
ju”, ko atbalstīja Krāslavas novada dome 
- jauniešu projektu konkursa organizatore.

Projekts ir iecerēts, lai izstrādātu izglīto-
jošas aktivitātes bērnu un jauniešu emoci-
onālajai audzināšanai, veicinātu bērnu un 
jauniešu saskarsmes prasmi, lai viņi spētu 
patstāvīgi pieņemt lēmumus, palīdzot sev 
un vienaudžiem.

Tādas emocijas kā dusmas ir normālas un vajadzī-
gas, taču agresīva izturēšanās pret citiem (kliegšana, 
apsaukāšanās, pazemošana, sišana) ir nepieļaujama. 
Agresīvie bērni un pusaudži ir pakļauti lielākam ris-
kam - mācību stundu kavēšanai, trauksmei, neatļauto 
vielu lietošanai. Agresija nodara kaitējumu citiem un 
ir pretrunā ar sabiedrības pastāvošām normām. Bēr-
niem un jauniešiem, kuriem ir problēmas ar dusmu 
kontroli, ļoti bieži ir tendence jebkuras apkārtējo 
darbības interpretēt kā apdraudošas vai kaitnieciskas. 
Līdz ar to ir nepieciešams mācīt bērnus ieklausīties 

savās domās, atpazīt negatīvās domas un „notestēt” 
reālo situāciju: vai tiešām ir tā, kā es domāju? 

Šādos gadījumos var noderēt pozitīvas domāša-
nas stratēģiju piemēri no „Dusmu kontroles spēles”, 
ko izstrādāja psiholoģes Zane Kronberga un Līga 
Bērziņa. Spēles komplektā ietilpst 120 kartītes: 60 
problēmsituāciju kartītes, 60 dažādas problēmu risi-
nājumu un dusmu kontroles kartītes, kas trenē emo-
cionālo inteliģenci un problēmsituāciju risināšanas 
prasmes -15 relaksācijas stratēģiju kartītes, 15 domā-
šanas stratēģiju kartītes, 15 sociālo prasmju kartītes, 
15 problēmu risināšanas stratēģiju kartītes.

Projekta aktivitātes palīdzēs risināt vissarežģītākās 
situācijas gan atsevišķiem bērniem ar uzvedības un 
saskarsmes problēmām, gan konfl iktējošām grupām 
un  visai klasei.

Informāciju sagatavoja
 Galina Mikulāne,

 projekta vadītāja

JAUNIEŠI PRET AGRESIJU

Projektu konkursa „Iedzīvo-
tāji veido savu vidi” ietvaros 
tika realizēts Krāslavas nova-
da domes finansētais projekts 
„Futbola kluba „Krāslava” 
sportistu ģērbtuves/trenera 
darba kabineta labiekārto-
šana Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas telpās”. Projekts 
tika īstenots saviem spēkiem, 
aktīvi iesaistot darbā futbola 
kluba audzēkņus un viņu ve-
cākus.

Darba apjoms nebija liels, bet dar-
biņa pietika visiem – audzēkņu tēvi 
veica nepieciešamos remontdarbus, 
komplektēja mēbeles, mammas uz-
kopa šo telpu, bērni savu iespēju ro-
bežās palīdzēja pieaugušajiem.  

Sportistu ģērbtuve tika labiekār-

tota, tā ir droša un vizuāli pievilcīga. 
Bērni ieguva un pilnveidoja darba ie-
maņas. Kopumā darbs ritēja spraigi 
un vēlamais rezultāts tika sasniegts. 
Paldies visiem par paveikto darbu!

Izsakām pateicību Krāslavas no-

vada domei par projekta fi nansiālo 
atbalstu. 

Sandra Djatkoviča, 
projekta koordinatore

FUTBOLISTI UN VIŅU VECĀKI
 ĪSTENO PROJEKTU
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-  Salīdzinājumā ar pagājušā 
gada sezonu futbolisti sasniegu-
ši līdz šim nebijušas virsotnes – 
U-10 vecuma grupas komanda 
cīnījās Latvijas Futbola federā-
cijas (LFF) kausa trofeju futbolā 
8:8. Kā veicās?

- Priekšvēsture tāda, ka mūsu 
2007. gadā dzimušo bērnu koman-
da Latgales sacensības izcīnīja 2. 
vietu, zaudējot tikai Daugavpils 
futbolistiem. Tas deva iespēju 
mums startēt Latvijas fi nālā. Sacen-
sības norisinājās no 18. līdz 20. au-
gustam Liepājas stadionā „Olimpi-
ja”, kur pulcējās 12 valsts vadošās 
U-10 vecuma grupas (2007. dz. g.) 
futbolistu komandas no dažādiem 
reģioniem. Turnīra dalībnieki vis-
pirms divās apakšgrupās aizvadīja 
viena apļa sacensības. Savā apakš-
grupā ierindojāmies piektajā vietā, 
kas deva tiesības cīnīties par 9.-12. 
vietu kopvērtējumā. Pavisam ne-
daudz pietrūka līdz iespējai cīnī-
ties par 5.-8. vietu kopvērtējumā. 
Turnīram noslēdzoties, kopvēr-
tējuma tabulā Krāslavas koman-
da ierindojās 11. vietā, bet ņemot 
vērā, ka mūsu komandā četri zēni 
ir par gadu jaunāki, dzimuši 2006. 
gadā, izcīnītā vieta ir ļoti labs re-
zultāts. Mūsu nelielajam klubam 
un nelielajai pilsētai, kurā spēlētāju 
resursi nav neierobežoti, tas patiesi 
ir liels panākums. Pret lielo pilsētu 
komandām izrādījām cienīgu pre-
testību un zaudējām ar minimālu 
vārtu starpību. Visi jaunie futbolisti 
cīnījās pašaizliedzīgi, no šīs grupas 
es nevēlētos izcelt kādu vienu vai 
divus, visi pelnījuši uzslavu. 

- Kā jums veicās Jaunatnes 
čempionātā formātā 8:8?

- Iepriekšējos gados spējām iz-
cīnīt tikai 2. un 3 vietu, bet šogad 
esam būtiski uzlabojuši spēli, un 
mūsu 2005. gadā dzimušie puiši, 
kuri spēlēja B grupā, izcīnīja 1. 
vietu. Noslēguma posma spēles 
notika Krāslavā, par labāko turnī-
ra spēlētāju atzīts Aleksejs Silibit-
kins. 

2008. gadā dzimušie zēni izcīnīja 
1. vietu Latgalē, pērn tika sasniegts 
tāds pats rezultāts. Labākais spēlē-
tājs - Markuss Djatkovičs. Mums 

arī šajā grupā nepietiek attiecīga 
vecuma sportistu, iesaistām gados 
jaunākus. 

- Šogad maijā Preiļos startē-
ja Latgales 2. līgas čempionāts, 
kas tuvojas nobeigumam. Kādas 
prognozes par mūsu pieaugušo 
komandu?

- Jā, 2. līgas čempionāts vēl tur-
pinās, bet mūsu pieaugušo koman-

da atrodas pārliecinošā 2. vietā. 
Diemžēl atlikušajās trijās spēlēs 
(viena izbraukumā un divas mājās) 
acīmredzot mums neizdosies aiz-
spēlēties līdz zeltam. Taču 2. vie-
tu vajadzētu noturēt. Pēdējā spēle 
notiks Krāslavā, aicinu sekot reklā-
mai un nākt atbalstīt mūsu koman-
du un spēlētājus. Krāslaviešu ko-
mandā nav daudz. Gribu paslavēt 
divus jaunus (2002. dz. g. un 2001. 
dz. g.) futbolistus - Kirilu Kižlo 

un Pāvelu Baranovski. Saskatu 
viņiem ļoti labas perspektīvas, abi 
jau cenšas sevi apliecināt starp pie-
augušajiem. 

- Kāda šobrīd ir lielākā FK 
„Krāslava” problēma?

- Kā jau sacīju, ir grūtības no-
komplektēt komandu sastāvu, jo 
trūkst bērnu. Bet mēs meklējam 
risinājumus. Piemēram, Klemenss 

Križanovskis (2004. dz. g.) ir vie-
nīgais šāda gadagājuma futbolists 
mūsu klubā. Spēlēt vienā grupā 
ar gados vecākiem viņam agri, ar 
gados jaunākiem – par vēlu. Viņa 
vecuma grupas mums nav, bet ra-
dām citu risinājumu, un tagad pui-
sis ar labiem panākumiem spēlē 
Daugavpils komandā. Viņš jau ir 
Latgales izlases kandidāts savā ve-
cuma grupā. Ja nav iespējas spēlēt 
pie mums, es savus audzēkņus ie-
saku labiem Daugavpils klubiem 
un treneriem, kur viņi paši lauž sev 
ceļu. Lielākoties viņi tāpat trenējas 
Krāslavā, bet uz Daugavpili dodas 
pēc izsaukuma, kad trenerim un 
komandai viņš nepieciešams.

- Vai Krāslavā ir sieviešu fut-
bols?

Krāslavā nav sieviešu koman-
das, un diez vai mums kādreiz būs 
tik daudz meiteņu, lai tādu izvei-
dotu. Bet ir meitenes, kuras grib 
spēlēt futbolu un spēlē labi. Liene 
Reute mūsu klubā ir nepilnu gadu, 
bet jau guvusi labus panākumus. 
Tas pats stāsts - Krāslavā nav 2002. 
gadā dzimušo meiteņu grupas. 
Jaunāka vecuma meitenes drīkst 
spēlēt jauktajās komandās kopā ar 
zēniem, bet Lienes gadījumā jau 
vajadzīga atbilstoša vecuma mei-
teņu grupa. Atkal meklēju sadarbī-
bu ar Daugavpils klubiem, ieteicu 
viņu labai komandai. Šodien viņa 
spēlē divās komandās – sava vecu-
ma grupā un gados vecākā grupā. 
Mums ir liels prieks par to, ka Lie-
ni ātri vien pamanīja, un jau martā 
viņa tika izsaukta uz Latvijas izla-

si, spēlēja starptautiskajā turnīrā. 
Ofi ciāli viņa pārstāvēja Daugavpils 
pilsētu, bet krāslavieši taču zina, ka 
meitene ir futbola kluba „Krāsla-
va” audzēkne, trenējas pie mums. 
Oktobrī gaidāms kārtējais pārbau-
des turnīrs, ceru, ka Lieni atkal iz-
sauks spēlēt Latvijas izlasē.

Turpinot par spilgtākajiem spē-
lētāju panākumiem, jāatzīmē, ka 

ļoti veiksmīgi spēlē arī Aleksejs 
Silibitkins. Viņu pamanīja Dau-
gavpils komandas treneris, kurš 
aizveda puisi uz starptautisko tur-
nīru Igaunijā. Aleksejs tajās sacen-
sībās kļuva par turnīra labāko spē-
lētāju, kas pats par sevi jau ir labs 
radītājs. Turklāt viņš kļuva arī par 
Latgales izlases kandidātu un pui-
sim ir lielas perspektīvas. Aleksejs 
ir mūsu kluba spēlētājs kopš pirm-
sākumiem un arī šobrīd spēlē pie 
mums.

- Vai šodien var sacīt, ka fut-
bola klubs „Krāslava” ir izau-
dzinājis labus spēlētājus visās 
laukuma līnijās?

- Savā ziņā - jā, bet visiem vēl 
jāstrādā un jāaug savā meistarībā. 
Kirils Kižlo ir aizsargs, Pāvels 
Baranovskis - pussargs, Aleksejs 
Silibitkins - uzbrucējs, Markuss 
Djatkovičs – pussargs, Klemenss 
Križanovskis - pussargs. Latgales 
2. līgas čempionātā spēlē mūsu 
vārtsargs Aigars Solims, kurš ir no 
Krāslavas novada, arī mūsu biju-
šais audzēknis. Viņš arī ir Latvijas 
telpu futbola izlases kandidāts. 

- Ir zināms, ka šodien FK 
„Krāslava” darbojas trīs jaunie-
šu grupas, plus pieaugušo grupa, 
kas spēlē 2. līgā. Klāt jaunais 
mācību gads, vecāki meklēs ie-
spējas iekārtot jaunākos bērnus 
kādos pulciņos, jaunieši meklēs 
savām interesēm tuvāko nodar-
bi. Ko jūs viņiem gribētu sacīt?

- 9. un 10. septembrī Krāslavā 
notiks divi futbolam veltīti pasāku-
mi. Tajos varēs iepazīties ar mūsu 

klubu, uzzināt, kādi dokumenti 
nepieciešami, lai varētu uzsākt tre-
niņus, un būsim priecīgi par katru, 
kurš atnāks painteresēties. Es ai-
cinu bērnus un jauniešus mācību 
gada sākumā nākt spēlēt futbolu. 
Gan zēnus, gan meitenes. Liepājā, 
kur komandas cīnījās par Latvijas 
Futbola federācijas (LFF) kausa 
trofeju, vienā komandā vārtsar-
ga pozīcijā spēlēja kāda meitene 
no Madonas. Meitenes var spēlēt 
jauktā komandā līdz 14 gadu ve-
cumam. Līdz ar to mūsu klubā arī 
meitenēm varam nodrošināt iz-
augsmes iespējas gan līdz šim ve-
cumam, gan vēlāk, kā piemērā ar 
Lieni. 

Es ļoti ceru, ka jauno mācību 
gadu sāksim ar mazo futbolistu 
grupas atvēršanu. Lai gan šodien 
pie mums trenējas mazi bērni, tā 
nav ofi ciāli atvērta grupa. Ceru, ka 
vairāk vecāku gribēs atdot bērnus 
spēlēt futbolu un varēsim izveidot 
pilnvērtīgu mazo futbolistu grupu. 
Jauno futbolistu vecāki redz, ka jau 
cīnāmies Latvijas fi nālmačos, kon-
kurējam ar Rēzeknes un Daugav-
pils futbolistiem, arī sadarbojamies 
ar tie pašiem daugavpiliešiem, un 
mums ir izaugsme. Bet nākotne 
bez mazajiem futbolistiem nav ie-
spējama. Tāpēc darām visu, lai vi-
ņiem būtu radīti attiecīgi apstākļi: 
treniņi ir atviegloti, pamatā tās ir 
attīstošas spēles, kaut kādi vingri-
nājumi, bērni daudz spēlē ar bum-
bu, ir daudz sacensību, lai viņi no 
mazotnes iemīl šo spēli un turpina 
augt.

- Varbūt kāds šaubās, jo domā, 
ka tas ir dārgs sporta veids?

- Salīdzinot ar citām pilsētām, 
mūsu pilsētā šīs izmaksas ir nelie-
las: iemaksa Krāslavas sporta sko-
lai - 4 eiro mēnesī. Transportu uz 
sacensībām un atpakaļ nodrošina 
sporta skola. Laika gaitā futbolis-
tus nodrošinām arī ar sporta tērpu, 
izņemot sporta apavus. Futbola bo-
tas bērnam katrs vecāks pērk pats, 
kādas spēj atļauties.

- Vai pastāv kādi atlases kritē-
riji?

- Mūsu pozīcija ir ļoti konkrēta 
- visiem dodam iespēju, nevienu 
projām nedzenam. Protams, vecā-
ki vai pats bērns kādā brīdī saprot, 
ka futbols viņiem nepatīk, varbūt ir 
par grūtu, parādās arī citas alterna-
tīvas, un tikai šo iemeslu dēļ bēr-
ni, gadās, aiziet. Nevienam nekad 
nav sacīts: „Piedod, tu nemāki, tu 
nespēj, tu mums nederi!” Visiem ir 
dota iespēja nodarboties, cik vien 
vēlas, bet, kāds pats saprot, ka ir 
kļūdījies ar izvēli, citam nesanāk, 
kādu pieviļ veselība. 

- Vai jūsu futbolisti var brīvi 
mainīt klubu? 

- Ja runājam par pieaugušajiem, 
kuri ir ofi ciāli reģistrēti LFF, viņi 
var mainīt klubu tikai pēc federāci-
jas noteikumiem. Attiecībā uz bēr-
niem nekādi ierobežojumi mums 
nav. Neviens neliek šķēršļus, ja 
rodas tāda nepieciešamība vai ir 
vēlme, kaut ko mainīt.

- Paldies par interviju! Novē-
lam jaunus panākumus! 

Juris Roga, 
foto no FK „Krāslava” arhīva

 KRĀSLAVAS FUTBOLISTI – 
MŪSU LEPNUMS! 

Kopš 2013. gada Krāslavas sporta skolā strādā futbola treneris Vadims Atamaņukovs,, 
pilsētā aug jaunā futbolistu paaudze. Ik rudeni pēc čempionātu sezonas nobeiguma Va-
dims Atamaņukovs apkopo kluba darba rezultātus un iepazīstina ar tiem bērnu vecākus 
un plašāku sabiedrību. 
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Aktivitāšu un darbnīcu vadītāji vienkāršā, 
saprotamā un interaktīvā veidā izglītoja bēr-
nus par veselīgu dzīvesveidu un tā ietekmi 
uz viņu veselību, it īpaši akcentēja fi zisko 
aktivitāšu, veselīga uztura un primārās pro-
fi lakses lomu cilvēka veselībā un to ietekmi 
uz sirds un asinsvadu saslimšanu, kā arī ga-
rīgās veselības nozīmi. Nometnes laikā bērni 
guva iespēju apgūt zināšanas neformālā vidē 
par veselību veicinošām un slimību profi lak-
ses darbībām, kā arī ieguva prasmes veselī-
gam dzīvesveidam ilgtermiņā. Nometne ilga 
piecas dienas, šajā laikā bērni apmeklēja z/s 
„Kurmīši”, tur viņi klausījās Ivara Geibas 
stāstījumu par ārstniecības augiem, veidoja 
ziedes, degustēja ārstnieciskās tējas, Aglonas 
Maizes muzejā klausījās Vijas Ancānes stās-
tījumu un paši cepa maizīti, kopā ar dietoloģi 
Agnesi Pavlovu diskutēja, vai tiešām veselīgs 
uzturs ir viens no noteicošajiem faktoriem cil-
vēka dzīvē, sportoja brīvā dabā, peldējās ba-
seinā un apmeklēja SPA, kā arī paši gatavoja 
veselīgus ēdienus – pildītu papriku, plovu, 
divu veidu salātus, cepa pīrāgu un cepumus.  

Piedāvājam bērnu atsauksmes par notiku-
šo: 

„Man ļoti patika gatavot ēdienus un vēlāk 
tos visiem kopā degustēt. Viss bija ļoti garšī-
gi. Arī skolā mūs ļoti garšīgi ēdināja. Viss bija 
ļoti forši, bet žēl, ka ļoti maz.”

„Šī nometne bija sportiska un veselīga. Vēl 
patika „ Kurmīši”, kur mēs paši taisījām no 
asinszāles ziedi, vēl degustējām medu un dzē-
rām tēju. Nometnē mēs uzzinājām daudz ko 
jaunu. Ar mums strādāja vislabākie skolotāji 
pasaulē.”

„Man nometne ļoti patika, jo mēs visi sa-
draudzējāmies un kopā visu darījām. Es uzzi-
nāju, kādi vitamīni ir veselīgi un kādas E-vie-
las ir kaitīgas. Tad mēs vēl bijām baseinā. Tur 
mēs labi atpūtāmies un jauki visi kopā pava-
dījām laiku. Kad atnācām, spēlējām spēli. Tas 

bija forši, kad skolotāju komanda spēlēja pret 
skolēnu komandu, bet tās nebija sacensības, 
bet jautri un forši pavadīts laiks! Īsi sakot, viss 
bija baigi forši. Mūsu skolotāji ir vislabākie!!! 
Mūsu skola ir visforšākā un labākā!”

„Šajā nometnē es iepazinos ar ļoti foršiem 
cilvēkiem, man ļoti patika gatavot plovu, un 
man liekas, tas sanāca ļoti garšīgs. Paldies 
mūsu vadītājām un visiem par šo nometni!”

„Man patika viss un bez izņēmumiem. Bija 
jautri un lietderīgi pavadīts laiks un iegūti jau-
ni draugi. Īpaši novērtēju aktivitātes ar skolo-
tājiem un ēdiena gatavošanu. Biju pārsteigts 
par skolotāju fi zisko izturību, jo spēlē skolotā-
jas solis solī skrēja ar mums. Izsaku lielu pal-
dies nometnes organizatoriem un skolotājiem 
par vienreizēji pavadītu laiku!”

„Mums nometne pagāja ļoti aktīvi un pus-
dienās un launagā ēdām tikai veselīgus un 
garšīgus produktus. Man ļoti patika ekskur-
sija uz Aglonu. Šeit es daudz uzzināju par 
maizi, šeit es pirmo reizi turēju rokās rudzu 
maizes klaipu, pirms to sacepa. Baseinā mēs, 
visa nometnes grupa, labi pavadījām laiku. 
Paldies, ka devāt mums iespēju darboties 
nometnē „Esi kustīgs, esi vesels!”. Paldies 
visiem skolotājiem, kuri pieskatīja mūs un 
uzņēmās atbildību par mums!” 

„Pateicoties šai nometnei, es iepazinu jau-
nus draugus, guvu vērtīgus padomus. Esmu 
pateicīga, ka tiku šeit un izmantoju šo iespēju. 
Bija patīkami, ka visu apmaksāja Eiropas pro-
jekts, ko piedāvāja Krāslavas novada dome.”

„Ļoti patika, kā mēs bijām „Kurmīšos”, 

kad uz skolu atbrauca dietoloģe Agnese un 
mēs kopā veidojām sviestmaizes, kā skolā 
mājturības kabinetā paši gatavojām ēdienus 
un tad degustējām.” 

 „Nometne man iepatikās ar to, ka es daudz 
izmēģināju to, ko iepriekš nebiju darījis, pie-
mēram, cepu maizīti. Nometnē daudz sporto-
jām gan sporta zālē, gan skolas pagalmā, gan 
skolā. Es gribētu, lai vasarā būtu vairāk tādu 
nometņu, kas mudina pusaudžus aktīvi dar-
boties. Paldies skolotājām, kas ar mums labi 
pavadīja laiku!” 

„Man ļoti patika, ka katru rītu mums bija 
vingrošana. Mums daudz stāstīja par vese-
līgu dzīvesveidu. Lai arī nometnē laiks bija 
lietains un auksts, vienalga tā bija ideāla no-
metne,  un es to nekad neaizmirsīšu. Paldies 
visiem, kas organizēja tik ideālu nometni!” 

„Visvairāk man patika gatavot ēst, „ Kur-
mīšos” un dietoloģe Agnese. Es nenožēloju, 
ka vasaras brīvlaikā cēlos tik agri un gāju uz 
skolu. Nākamajā gadā es noteikti pierakstīšos 
vēl. Paldies mūsu skolotājiem!”

„Mēs ļoti jautri pavadījām laiku, kad spēlē-
jām spēles, taisījām medus ziedi, paši gatavo-
jām maizi. Mēs apmeklējām peldbaseinu, kas 
man ļoti iepatikās. Dienas, kas pavadītas šajā 
nometnē, bija vislabākās dienas šajā vasarā!” 

„Nometne bija jauka, pārdomāta un lielis-
ka. Man patika, ka visi mūsu skolas skolotāji 
bija iesaistīti.” 

„Mēs ļoti daudz un aktīvi darbojāmies. Šajā 
nometnē es uzzināju daudz jaunu ideju, kā ak-
tīvi atpūsties un izklaidēties ar draugiem vai 
ģimenes locekļiem. Bērni un skolotāji šajā 
nometnē bija ļoti atsaucīgi, draudzīgi un aktī-
vi. Paldies visiem, kas organizēja šo nometni 
un uzņēmās atbildību par mums.”

Dalībnieku atsauksmes apkopoja 
nometnes „ Esi kustīgs, esi vesels!”

 vadītājas S.Nemeņonoka un I.Stikute

JAUKS UN RADOŠS JAUNĀ MĀCĪBU GADA IESĀKUMS
Augusta nogale Krāslavas Valsts ģimnāzijā izskanēja bērnu priecīgās 

čalās, jautros smieklos un, lai cik tas arī šķistu neierasti, novēlējumos āt-
rāk satikties septembrī, jo ar biedrības „Krāslavas volejbola klubs” atbal-
stu tika organizēta nometne novada skolēniem (12-15 gadi) „Esi kustīgs, 
esi vesels!”, kas tika īstenota Krāslavas novada domes izsludinātā pro-
jekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību 
profilaksei Krāslavas novadā” ietvaros. 

Katru gadu Krāslavas 12. klašu sko-
lēniem, pabeidzot vidusskolu, ir jāveic 
viena no vissvarīgākajām izvēlēm, 
proti, ir patstāvīgi jāizlemj savas turp-
mākās dzīves gaitas. Jauniešiem ir 
iespēja strādāt ārzemēs vai arī uzsākt 
studijas kādā no lielākajām Latvijas 
augstskolām. Par Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas audzēkņu izvēli nelielu ie-
skatu sniedz šī gada dažu absolventu 
atbildes uz jautājumiem, kurus vi-
ņiem uzdevu.

- Kāpēc jūs izvēlējāties konkrēto studiju 
programmu, nevis kādu citu?

Uldis Aišpurs: „Es iestājos Rīgas Tehniskās 
universitātes Enerģētikas un elektrotehnikas 
fakultātē. Par valsts fi nansējumu studēšu prog-
rammu „Enerģētika un elektrotehnika”. Šīs 
studijas izvēlējos tāpēc, ka gan vecāki man to 
ieteica, gan arī izlasīju labas atsauksmes masu 
medijos.”

Laura Japiņa: „Es iestājos Ekonomikas un 
kultūras augstskolā, kur ir studiju programma 
„Inovatīvā ekonomika un uzņēmējdarbība”, jo 
nākotnē es sevi saskatu, strādājot ekonomikas 
nozarē.”

Jana Kitoka: „Mani saista tādi priekšmeti 
kā ķīmija un bioloģija, tāpēc es izvēlējos stu-
dēt Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas 
fakultātē. Vēlos apgūt anatomiju, jo es alkstu 
uzzināt par cilvēku vairāk tieši no medicīnas 
puses.”

Sintija Markeviča: „Vecāki man ieteica ie-
stāties Daugavpils Universitātē, apgūt studiju 
programmu „Austrumeiropas kultūras un biz-
nesa sakari ”. Atzīšos, ka es pati nezināju, ko 
vēlos studēt. Daugavpils Universitātē pieteicos 
vairākām studiju programmām pēc principa, 
kurā iestāšos, tajā - mācīšos. Tomēr prioritāte 

man ir „Austrumeiropas kultūras un biznesa 
sakari ”.”

Edvards Beinarovičs: „Man vienmēr ir bi-
jusi interese par to, kā top datorspēles. Tāpēc 
es iestājos Daugavpils Universitātē, kur ir stu-
diju programma „Informācijas tehnoloģijas”. 
Informācijas tehnoloģiju jomas profesijas ir 
vienas no pieprasītākajām un vislabāk atalgo-
jamajām mūsdienās.”

Jana Lukjanska: „Studēt Rīgas Tehniskajā 
universitātē studiju programmā „Datorsistē-
mas” nolēmu vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, 
visa mana ģimene specializējusies datoru jomā. 
Otrkārt, programmētāji mūsdienās ir ļoti pie-
prasīti, treškārt, tas ir ļoti labi atalgots darbs.” 

- Ko visvairāk sagaidāt no studijām? 
Uldis Aišpurs: „Man ir vēlme pēc jauniem 

piedzīvojumiem, vēlos pārvarēt izaicinājumus, 
kurus piedāvā studijas, kā arī iepazīt jaunus 
draugus.”

Laura Japiņa: „Man gribas apgūt civilo 
aizsardzību, lietišķo angļu valodu un fi nanšu 
matemātiku. Īsti es vēl nezinu, kuri priekšme-
ti man visvairāk patiks, iespējams, laika gaitā 
man šie priekšmeti apniks. Vienkārši vēlos ap-
gūt kaut ko jaunu, ko nepasniedz vidusskolā.”

Jana Kitoka: „Es vēlos darīt dzīvē to, kas 
patīk, uzzināt daudz jauna, iepazīties ar jau-
niem cilvēkiem un materiāli nodrošināt sevi tā, 
lai varētu labi dzīvot.” 

Sintija Markeviča: „Tas ir grūti atbildams 
jautājums. Varbūt tās ir jaunas paziņas un zinā-
šanas, bet visticamāk - jaunas valodas, kuras es 
mācīšos, kā arī jaunā dzīve, kas mani sagaida.”

Edvards Beinarovičs: „Studijas universitā-
tē būs sarežģītākas nekā mācības skolā, un vai-

rāk vajadzēs strādāt patstāvīgi. Drīz pēc skolas 
pabeigšanas sapratu, ka turpmāk būs jāmācās 
kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem. Parasti es 
jūtos komfortablāk pazīstamu cilvēku vidū, un 
tā ir iespēja iziet ārpus komforta zonas.”

Jana Lukjanska: „Studiju laikā vēlos apgūt 
daudz jaunu zināšanu, tomēr gribu arī lieliski 
pavadīt brīvo laiku, izklaidējoties kopā ar stu-
diju biedriem. Es esmu ļoti ieinteresēta mācī-
ties datora arhitektūru, datorgrafi ku un attēlu 
apstrādes pamatus, varbūt arī augstāko mate-
mātiku.”

- Pēc ģimnāzijas pabeigšanas daži izvēlē-
jās doties uz ārzemēm strādāt, bet jūs pa-
likāt dzimtenē, lai turpinātu izglītoties. Vai 
kāds mudināja palikt Latvijā?

Uldis Aišpurs: „Jā, ir skolēni no manas sko-
las, kuri devās uz ārzemēm. Tā ir katra cilvēka 
izvēle, tomēr es nesaprotu, kāpēc jāmeklē la-
bums kaut kur pasaulē, ja arī šeit ir iespējas. 
Kas traucē izvēlēties prestižu studiju program-
mu, izmācīties un iegūt labi atalgotu darbu, šeit 
– Latvijā?”

Laura Japiņa: „Es uzreiz sarunāju ar vecā-
kiem, ka nebraukšu nekur ārvalstīs, bet iegūšu 
izglītību Latvijā. ”

Jana Kitoka: „Pagaidām man nav nekādas 
vēlmes doties uz ārzemēm. Es esmu pilnīgi ap-
mierināta ar dzīvi Latvijā.”

Sintija Markeviča: „Manuprāt, arī neiegūs-
tot labu augstāko izglītību, Latvijā ir iespējams 
atrast darbu, bet tādā gadījumā alga būs pārāk 
zema. Augstākā izglītība sniedz iespēju atrast 
Latvijā labi atalgotu darbu.”

Edvards Beinarovičs: „Man vieglāk mācī-
ties latviešu valodā, tāpēc ideja braukt uz ārze-

mēm strādāt vai pat mācīties nebija vilinoša.”
Jana Lukjanska: „ Man patīk dzīvot Latvi-

jā. Pagaidām nav nekādas vēlmes doties kaut 
kur citur, varbūt vēl neesmu pabijusi tādā val-
stī, kura man patiktu vairāk par Latviju. Būtu 
Latvijas vasaras vēl garākas, dzīvot šeit būtu 
ideāli.”

- Vai Jūs interesējāties par to, kādas dar-
ba iespējas jums pavērsies, apgūstot pašu 
izvēlēto studiju programmu?

Uldis Aišpurs: „Zinu, ka studiju program-
mas „Enerģētika un elektrotehnika” absolventi 
darba tirgū ir ļoti pieprasīti, piemēram, viņiem 
ir iespēja strādāt AS „Sadales tīkls”, kā arī dau-
dzos citos uzņēmumos Latvijā. ”

Laura Japiņa: „Man būs iespēja strādāt uz-
ņēmumos vai pašai uzsākt savu uzņēmējdarbī-
bu, kā arī varēšu strādāt muitā  vai arī loģistikas 
centrā.”

Jana Kitoka: „Principā es varēšu strādāt 
jebkurā slimnīcā, pat ārzemēs. Pēc 4. kursa 
man būs izvēles iespēja starp vairākām specia-
litātēm: medmāsa, ārsta palīgs, ģimenes ārste.”

Sintija Markeviča: „Es varēšu strādāt dažā-
dās fi rmās un uzņēmumos, kā arī par tulkotāju. 
Konkrētu profesiju šobrīd nosaukt nevaru.”

Edvards Beinarovičs: „Darbu IT jomā 
vienmēr var atrast, bet kā piemēru gribētu mi-
nēt uzņēmumu „Game Insight”, kas nodarbo-
jas ar datorspēļu veidošanu un kam ir fi liāles 
ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs.

Jana Lukjanska: „Es interesēšos par darba 
iespējam tikai tad, kad meklēšu darbu.”

- Paldies par interviju! Visiem vēlu veik-
smi jaunajā mācību gadā!

Dāvids Babrovskis

KAD CEĻI ŠĶIRAS…
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Afiša
sludinājumi

 Kāzu, jubileju, bērnu pasāku-
mu, korporatīvo pasākumu, kris-
tību fi lmēšana. Video montāža. 
Videoklipu veidošana. Foto slaid-
šovs. T. 26113738. 

 Pārdodu 1-istabas dzīvokli ar 
balkonu, 4. stāvs. Cena pēc vieno-
šanās. T. 26491487. 

 Pārdod sulas tvaicējamo katlu 
(8€), slidas (15€), cauruli - 4m x 
17см (5€), kannas 10 l (4€), kalnu 
slēpes (10€), sieviešu velosipēdu 
(10€), gāzes plīti (15€), domkratu 
(5€), skrūvspīles (10€), gludekli 
(4€), izlietnes no nerūs.tērauda ar 
skapīti, 2 gab. (10€), galdu (10€), 
lauksaimn. inventāru (1-2€ par 
gab.), sliedi, 6 m (5€), nagu šķē-
res mājlopiem (3€). T. 26392198, 
29492422.

 Pārdod: ziemas riepas 
235x75x15, 4 gab., „Chrysler 
Voyager” sēdekļus (aizmugur. - 3 v. 
un vid.– 2 v.), augstsprieguma ka-
beli  mīksta gumijas apvalkā (vara, 
4 dzīslas, 4 mm, 25 m), glābšanas 
vesti (2 gab.), dekoratīvos diskus 
automobilim (16). T.27425418.

 Pārdod sintezatoru, velosipēdu, 
mēbeles un sadzīves tehniku no 
Vācijas. T. 22053960. 

 Pārdod medu, 3 l – 20 €. T. 
26363427.

 Pārdod automašīnu „Opel As-
tra”, dīzelis 1,7, 2000. g., TA - 
2018. gada maijs. T.28883359.

 Pērku 1-ist. dzīvokli, 1. vai 2. 
stāvs. T.25573320.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli ar krās-

ns apkuri Krāslavā. T. 26754643.
 Pārdod nelietotu elektrisko sulu 

spiedi „Žuravinka”, 2016.g. izlai-
duma, 40€. T.29207322.

 Meklēju darbu (kapu kopšana) 
Krāslavā. Ir pieredze. T. 26290911.

  Pērk vecos mopēdus: „Gauja”, 
„Rīga”, „Jawa”, „Delta”; motocik-
lus: „Jawa”, „K-750” un citus sma-
gos motociklus. T. 22433510. 

 Pārdod 1-istabas dzīvokli, 
33m2, Aronsona ielā, Krāslavā. T. 
29664701. 

 Pārdod bērza malku klučos. T. 
29111637. 

 Pārdod lietotus: šīferi, durvis, 
loga rāmjus, pusaudžu ģitāru, dī-
vānu. T. 27557714. 

 Pērk zemi (lauku māju) skaistā 
vietā, ūdenstilpes krastā. Samaksa 
uzreiz. T. 29634979. 

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Auto datoru diagnostika un re-
monts. Т.27745005.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, no-
lauzto kvēlsveču izurbšana ar spe-
cinstrumentu, sprauslu sēžas vietu 
atjaunošana, dzinēju kapitālais re-
monts, automobiļu ritošās daļas un 
bremžu sistēmas remonts, elektro-
sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

 Pērku lietotu televizoru. T. 
22414624.

 Santehniskie darbi. Т.26249515.

Ar 22. septembri Krāslavā sākas tradicio-
nālais glezniecības plenērs „Krāslavas pa-
lete 2017”. Šogad mākslinieki - Jānis Strei-
čs, Pāvels Ostapcevs, Ligita Caune, Jelena 
Evarte – Jekimova, Vita Merca, Aleksandrs 
Neberekutins, Aivis Pīzelis, Voldemārs Ko-
korevičs, Ilze Griezāne, Jānis Pliuda, Andrejs 
Severetnikovs, Česlavs Aprups, Andrejs 
Gorgocs, Ludvigs Plinta – Bērziņš, Ziedonis 
Bārbals, Vladimirs Serkovs un plenēra pa-
matlicējs Osvalds Zvejsalnieks - iejutīsies 
Krāslavā, gleznojot pilsētas ielas, pagal-
mus, upes un visu, kas būs viņiem saistošs 
un tuvs mūsu pilsētā un novadā. Kur un ko 
iemūžināt savos mākslas darbos – izvēlēsies 
paši mākslinieki. 

Plānots, ka plenēra laikā mākslinieki dosies arī 
ārpus pilsētas - uz Indras pagastu. Krāslavas nova-
da dome un Indras pagasts ir piesaistījuši Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) fi -
nansējumu projektam „Laimes muzeja” izveidošanai 
līdz 2018. gada maijam. Māksliniekiem būs iespēja 
apmeklēt topošo muzeju, un ir doma dāvāt muzejam 

pirmos eksponātus.
Raiba un pasākumiem bagāta nedēļa sagaida māks-

liniekus Krāslavā: Krāslavas kultūras namā joprojām 
apskatāma mākslinieka, profesora Osvalda Zvejsalnie-
ka darbu izstāde „Veltījums Krāslavai”. 25. septembrī 
Krāslavas Mākslas un vēstures muzejā tiks atklāta Rē-
zeknes mākslinieka Vladimira Serkova gleznu izstāde, 
bet 26. septembrī visi tiek aicināti uz Krāslavas Kultū-
ras namu, kur tiks atklāta Latgales mākslinieka Aivja 
Pīzeļa personālizstāde. Savukārt 30. septembrī, tāpat 
kā katru gadu, notiks plenērā tapušo darbu izstāde 
Krāslavas pilsētas laukumā un mākslinieku tikšanās 
ar vietējiem iedzīvotājiem. Katrs plenēra dalībnieks 
Krāslavas novada pašvaldībai dāvinās vienu plenērā 
tapušo gleznu.

Krāslava ir viena no gleznainākajām Dienvidlatga-
les mazpilsētām: neskārta Daugava, sakārtotie dievna-
mi, īpatnējā, vietējā arhitektūra un vēstures liecības, 
mežu masīvi un apkārtējo ezeru zilgme vienmēr ir pie-
saistījuši radošo profesiju cilvēkus, lai te atkal un atkal 
uz kādu laiku iegrieztos te. Krāslavas gleznainā daba 
ir iedvesmas avots katram māksliniekam, lai iemūži-
nātu ar sirdi sadzirdēto un acīm ieraudzīto Krāslavā.

Jāzeps Dobkevičs

RAIBA UN PASĀKUMIEM BAGĀTA NEDĒĻA 

Sveicu Ilonu Krilovu 
dzimšanas dienā! 

Ir katram ziedam sava rasas pērle,
Kas visās varavīksnes krāsās mirdz.
Man gribētos to satvert saules starā
Un dāvināt to tev no visas sirds!

Reņa Maksimoviča

NOSLĒDZIES VELOKAUSS
 „KRĀSLAVA 2017”

2. septembrī Baltiņos, Krāslavas novadā, jau trešo gadu 
pulcējās velosporta entuziasti. 

Velokausa trases viens aplis, kas bija 4 km garš, ietvēra vairākus kā-
pumus un nobraucienus, kā arī dažāda platuma ceļus, tādējādi mudi-
not sacensību dalībniekus būt modriem visas trases garumā. Sacensību 
dalībnieki sacentās 4 km, 8 km, 12 km, 16 km, 20 km un 24 km garās 
distancēs atbilstoši savai vecuma grupai. 

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

Tradicionāli arī šogad bija daudz dalībnieku no citām pilsētām un no-
vadiem, bet patiess prieks, ka dalībnieku īpatsvars no Krāslavas pilsētas 
un novada sasniedza 50%. 

Salīdzinot ar pagājušā gada rezultātiem, vairākiem dalībniekiem tie ir 
uzlabojušies, kas liecina par velosporta entuziastu regulāriem treniņiem. 

Īpašs paldies Krāslavas novada domei par fi nansiālu atbalstu! Savu-
kārt z/s „Gliemji” paldies  par sagādātiem patīkamiem un gardiem pār-
steigumiem godalgoto vietu ieguvējiem! 

  Diāna Vanaga,
Biedrība „SPORTISTS” 

sports

POĻU VALODAS KURSI PIEAUGUŠAJIEM
KAD? No 27. septembra trešdienās 18.30-20.00
KUR? Krāslavas  grāfu Plāteru v.n Poļu pamatskolā
KAM? Jums!

Tel. 24921177


