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Gleznas autore - Ligita Caune

19. septembrī Krāslavas pilsētas 
laukumā notika Ritas Barčas glez-
niecības plenēra „Krāslavas pale-
te 2020” mākslinieku darbu izstā-
de un amatierkolektīvu koncerts. 

Tradicionālajā glezniecības 
plenērā „Krāslavas palete 2020” 
piedalījās 14 mākslinieki, mūsu 
novadā viņi strādāja nedēļu, glez-
nojot ne tikai Krāslavas ainavas, 
bet devās arī tradicionālajā iz-

braukumā ārpus pilsētas, lai šo-
reiz uzgleznotu Aulejas pagasta 
skaistākās vietas un nozīmīgākos 
objektus.

Katrs no māksliniekiem uzdāvi-
nāja Krāslavas novada pašvaldī-
bai vienu - divus plenērā tapušus 
darbus. „Krāslavas palete 2020” 
noslēguma pasākuma dalībniekus 
uzrunāja Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, 

kurš paspieda roku un pasniedza 
Pateicības rakstu katram māks-
liniekam par piedalīšanos plenē-
rā, radošo devumu mūsu novada 
popularizēšanā un dāvātām glez-
nām Krāslavai, savukārt kultūras 
jomas cilvēki viņiem pasniedza 
ziedus un piemiņas veltes. 

Juris Roga,
аutora foto 

KRĀSLAVĀ NOSLĒDZĀS PLENĒRS
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Ņemot vērā iedzīvotāju lielo atsaucību 
par elektrotehnikas bezmaksas izvešanu no 
mājsaimniecībām un uzņēmumiem, Krāsla-
vas novadā līdz 1. oktobrim tiek pagarināta 
pieteikšanās Latvijas Zaļā punkta, SIA „Eco 
Baltia vide” un veikalu „top!” rīkotajai šķi-
rošanas kampaņai Vislatvijas „Elektronikas 
šķiratlons”. Piedaloties akcijā, ir iespēja lai-
mēt noderīgas balvas – veikalu „top!” dāva-
nu kartes 20 un 30 eiro vērtībā.

Pieteikties elektronikas izvešanai var, 
aizpildot reģistrācijas anketu šeit - https://

ej.uz/elektronikas_skiratlons, zvanot pa tālr. 
27853830 vai rakstot uz e-pastu elektroni-
ka@ecobaltiavide.lv, norādot precīzu adresi, 
apjomu un kontaktinformāciju.

Elektrotehnikas savākšana no pieteikta-
jām adresēm Krāslavas novadā notiks no 7. 
līdz 10. oktobrim, sākot no plkst.7.00, visas 
dienas garumā. Drošības nolūkos elektroni-
kas savākšana notiek bezkontakta veidā. Vi-
sai pieteiktajai tehnikai tās izvešanas dienā 
jābūt novietotai pie nama vai ēkas ārdurvīm 

un ārpus nožogotas teritorijas, SIA „Eco 
Baltia vide” darbiniekiem brīvi pieejamā 
vietā. 

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sa-
dzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas 
mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas 
u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mik-
roviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos sva-
rus, fēnus, virtuves kombainus un citas ie-
rīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku 
nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. 
Lai pieteiktu izvešanu adresē, minimālajam 
kopējam nodoto lietu svaram jābūt vismaz 
30 kg.  

Aicinām ievērot, ka akcijā var nodot tikai 
nolietotās elektropreces, akumulatorus un 
baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, 

piemēram, mēbeles, logi, durvis, podi u.c.
Piedaloties „Elektronikas šķiratlonā”, 

ikviens dalībnieks varēs pretendēt uz patī-
kamām un noderīgām balvām. Visi Krāsla-
vas novada dalībnieki piedalīsies izlozē par 
veikala „top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā.  
Savukārt tas, kurš akcijas laikā nodos lielā-
ko elektrotehnikas apjomu, saņems veikala 
„top!” dāvanu karti 30 eiro vērtībā. 

Vairāk par šķirošanas kampaņu Vislatvijas 
„Elektronikas šķiratlons” lasi Latvijas Zaļā 
punkta tīmekļvietnē www.zalais.lv sadaļā 
„Jaunumi”. Jautājumu gadījumā par akci-
jas norisi aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 
27853830 vai rakstot uz e-pastu elektroni-
ka@ecobaltiavide.lv.

PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS 
ELEKTROTEHNIKAS

 BEZMAKSAS IZVEŠANAI 

   2019. gada 11. novembrī stājās spēkā 
Ministru kabineta noteikumi Nr.384 „No-
teikumi par decentralizēto kanalizācijas 
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēša-
nu”, uz kuru pamata pieņemti Krāslavas 
novada saistošie noteikumi Nr.2019/6 
„Par decentralizētas kanalizācijas pakal-
pojumu sniegšanu un uzskaites kārtību 
Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada 
ciemu teritorijās”. Uz šo noteikumu pa-
mata Krāslavas novadā izveidots „Decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrs” 
un „Asenizatoru reģistrs”.

Iedzīvotājiem „Decentralizētās kanali-
zācijas sistēmu reģistrā” līdz 2021. gada 
1. jūlijam jāreģistrē visas individuālās no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes 
un septiķi, kas nav pieslēgti centralizētai 
kanalizācijas sistēmai, un kuri atrodas 
Krāslavas pilsētā, Aulejas, Indras, Izval-
tas, Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Ezer-
kalna, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un 
Augstkalnes ciemā.

„Asenizatoru reģistrā” būs informācija 
par asenizatora pakalpojuma sniedzējiem 
Krāslavas novadā.

Krāslavas novada tīmekļvietnē „krasla-
va.lv” nodaļā „Iedzīvotājiem” ir izveidota 
sadaļa „Decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas”, kurā iespējams iepazīties ar sais-
tošiem noteikumiem, norādīta elektronis-
kā pasta adrese jautājumiem, iesnieguma 
paraugs. Aizpildīts iesniegums jānogādā 
Krāslavas novada domē, (Rīgas ielā 51, 
Krāslava, 3.kab.) vai jāatstāj pastkastē pie 
domes ieejas durvīm.

Pagastu iedzīvotājiem iespējams pa-
gasta pārvaldē aizpildīt „Decentralizētās 
kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesnie-
gumu”, kurš tiks nogādāts reģistrācijai 
Krāslavas novada domē. 

Svarīgi zināt, ka decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieks reģistrē un 
regulāri (biežumu nosaka saistošie notei-
kumi) veic notekūdeņu un nosēdumu iz-
vešanu, izmantojot reģistrēta asenizatora 
pakalpojumu. Veiktā pakalpojuma aplie-
cinošs dokuments glabājas pie īpašnieka 
2 gadus.

Asenizatori par veiktajiem pakalpoju-
miem veiks uzskaiti. Informācija tiks no-
sūtīta „Asenizatoru reģistram”.   Kontroli 
par šo noteikumu izpildi realizē Krāslavas 
novada pašvaldības policijas amatperso-
nas. Sods par saistošo noteikumu prasību 
neievērošanu fi ziskajām personām līdz 
150 EUR, juridiskajām līdz 1400 EUR.

Sīkāku informāciju par „Decentrali-
zētās kanalizācijas sistēmas reģistru” un 
„Asenizatoru reģistru” iespējams saņemt 
elektroniski (dks@kraslava.lv) vai pa tālr. 
26187350.

PRIVĀTMĀJU 
ĪPAŠNIEKU 

UZMANĪBAI! Krāslavas novada pašvaldības 
policija informē suņu īpašniekus, 
ka jāievēro suņu turēšanas no-
teikumi, pretējā gadījumā suņa 
saimnieks var tikt administratī-
vi sodīts vai arī, izvērtējot lietas 
apstākļus, pret viņu var sākt kri-
minālprocesu.

Normatīvajos aktos (MK no-
teikumi Nr. 266 „Labturības pra-
sības mājas (istabas) dzīvnieku 
turēšanai, tirdzniecībai un de-
monstrēšanai publiskās izstādēs, 
kā arī suņa apmācībai”) ir pare-
dzētas prasības suņu turēšanai 
pilsētās vai ciemos un viensētās.

Ievērojot suņu turēšanas no-
teikumu prasības, suņu īpašnieki 
nenonāks konfl iktā ar likumu, kā 
arī netiks apdraudēti iedzīvotāji. 
Taču daudzi suņu īpašnieki no-
teikumu prasības ignorē vai arī 
izturas pret tiem nevērīgi.

Nepieļaut dzīvnieku 
uzbrukšanas

 iespējamību cilvēkiem
Lauku viensētās drīkst suni 

ārpus telpām turēt nepiesietu, ja 
saimnieks nodrošina, ka tas ne-
apdraud cilvēkus un dzīvniekus. 
Ja suns viensētā veic sargāšanas 
uzdevumu, tā uzturēšanos teri-
torijā norāda ar zīmi „Suns!”. 
Atļauts viensētā dzīvojošu suni 
vest pastaigā bez pavadas ārpus 
dzīvnieka īpašniekam piederošās 
teritorijas. Tomēr sunim jābūt 
saimnieka uzraudzībā un redzes-
lokā tādā attālumā, kādā tas spēj 
kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Pilsētās un ciemos, turot suni 
ārpus telpām, dzīvnieka īpaš-
niekam šī teritorija pilnīgi jāno-
robežo no publiskai lietošanai 
paredzētās teritorijas, novēršot 
iespēju sunim izkļūt no tās. Pie 

norobežotās teritorijas ieejas 
vārtiem ir jāierīko zvans vai cita 
ierīce, kas ļauj sazināties ar teri-
torijas īpašnieku. Pilsētās un cie-
mos ārpus norobežotas teritorijas 
suņus pastaigās jāved pavadā. 
Ārpus norobežotās teritorijas 
suns bez pavadas var atrasties za-
ļajā zonā un mežā pastaigas laikā 
īpašnieka vai turētāja uzraudzī-
bā un redzeslokā tādā attālumā, 
kādā īpašnieks vai turētājs spēj 
kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Pastaigas ar suni
Dodoties ar suni pastaigā ār-

pus teritorijas, kas nepieder 
dzīvnieka īpašniekam, sunim 
jābūt uzliktai kaklasiksnai vai ie-
mauktiņiem. Atļauts sabiedriskās 
vietās īslaicīgi atstāt suni vienu, 
ja tas ir piesiets pavadā, kas nav 
garāka par vienu metru, un ja 
dzīvnieks netraucē gājēju un 
transportlīdzekļu kustību, kā arī 
neapdraud cilvēku vai dzīvnieku 
drošību. Obligātu uzpurņa lieto-
šanu ar sarkanu atšķirības lenti 
normatīvie akti paredz tikai bīs-
tamiem suņiem (MK noteikumu 
Nr. 428 „Kārtība, kādā suni atzīst 
par bīstamu, un prasības bīstama 
suņa turēšanai”). Uzpurnim jābūt 
ar slēgtu purna daļu, kas nepie-
ļauj iespēju iekost cilvēkam vai 
dzīvniekam. Ja suns nav atzīts 
par bīstamu, uzpurņa lietošana ir 
dzīvnieka īpašnieka brīva izvēle.

Suns telpās 
Turot suni telpās, tā saimnie-

kam jānodrošina pilnvērtīga ēdi-
nāšana ne retāk kā reizi dienā, 
vienmēr jābūt brīvi pieejamam 
svaigam ūdenim. Suņiem, kuri 
ir vecāki par trim mēnešiem, jā-
nodrošina vismaz 30 minūšu ilga 
pastaiga ne retāk kā divas reizes 

diennaktī.
Suņa piesiešana 

Suni pastāvīgi turot piesietu, 
dzīvniekam jānodrošina piln-
vērtīga ēdināšana ne retāk kā 
reizi dienā, jābūt vienmēr brīvi 
pieejamam svaigam ūdenim, 
vismaz reizi diennaktī pastaigu 
minimums pusstundas garumā. 
Dzīvnieka īpašniekam sunim jā-
sagādā mītne, kurā dzīvnieks var 
patverties nelabvēlīgos laika aps-
tākļos. Mītnei garumā, augstumā 
un platumā jāpārsniedz suņa iz-
mēri ne mazāk kā par 30 centi-
metriem, tajā jābūt pakaišiem vai 
citam siltam grīdas segumam, 
saimniekam tajā jānodrošina tīrī-
ba. Turot suni pastāvīgi piesietu 
ārpus telpām, tam jābūt vismaz 
divus centimetrus platai ādas 
kaklasiksnai vai citam ķermenim 
piegulošam aksesuāram, kurš su-
nim nerada ievainojumus, turklāt 
nedrīkst pieļaut, ka suns no tās 
varētu patvarīgi atbrīvoties. Pa-
vadai vai ķēdei jābūt vismaz trīs 
metrus garai. MK noteikumi pa-
redz, ka ķēdes vai pavadas savie-
nojumam ar kaklasiksnu izmanto 
rotējošu elementu. Ja ķēde slīd 
pa stiepli, rotējošie elementi ir 
pie kaklasiksnas un pie stieples. 
Jāņem vērā, ka suni turēt piesietu 
drīkst tikai pēc 10 mēnešu vecu-
ma sasniegšanas.

Atbildība 
2020. gada 1. jūlijā spēkā stā-

jas jauns Administratīvās atbildī-
bas likums saskaņā ar kuru tiks 
skatītas administratīvo pārkāpu-
mu lietas. Par administratīvajiem 
pārkāpumiem dzīvnieku aizsar-
dzības jomā paredzēts naudas 
sods: par dzīvnieku labturības 
prasību pārkāpumiem fi ziskai 

personai līdz 1750,- eiro. Ja 
dzīvnieka turēšanas noteikumu 
pārkāpuma rezultātā nodarīts 
kaitējums citam dzīvniekam vai 
cilvēkam var tikt piemērots nau-
das sods no 70,- eiro līdz 1875,- 
eiro.

Klaiņojoši suņi
 Krāslavas novada pašvaldība 

noslēgusi līgumu ar SIA „Lab-
iekārtošana D” par klaiņojošo 
dzīvnieku izķeršanu, sterilizā-
ciju, vakcināciju un turpmāko 
turēšanu dzīvnieku patversmē, 
saskaņā ar kuru pēc pašvaldības 
pieteikuma pakalpojuma snie-
dzējs var veikt klaiņojošu dzīv-
nieku izķeršanu saskaņā ar tāmi.

Par suņa atstātajiem
 ekskrementiem 

atbildīgs saimnieks
Ministra kabineta noteikumu 

Nr.266 „Labturības prasības mā-
jas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai 
publiskās izstādēs, kā arī suņa 
apmācībai” 52.3 punkts paredz, 
ka mājas (istabas) dzīvnieka 
īpašniekam vai turētājam ir pie-
nākums apdzīvotu vietu teritorijā 
savākt sava mājas dzīvnieka eks-
krementus. Noteikumu prasību 
izpildi Krāslavas novada terito-
rijā kontrolē Pārtikas un veteri-
nārā dienesta (PVD) inspektori 
un Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki.

Ja Jums ir informācija par suņu 
turēšanas noteikumu neievēroša-
nu, lūdzam vērsties Krāslavas 
novada pašvaldības policijā vai 
Valsts policijā. Par klaiņojošiem 
dzīvniekiem, kuru piederība nav 
zināma, lūdzam vērsties Krāsla-
vas novada pašvaldības policijā ( 
t. 65622907).

INFORMĀCIJA IEDZĪVOTĀJIEM PAR SUŅU
 TURĒŠANAS NOTEIKUMU IEVĒROŠANU  

 NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE
Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 24 zvērināta tiesu izpildītāja Kristī-

ne Meldere, prakses vieta - Rēzeknes iela 33A, Krāslava, pārdod pirmajā 
izsolē īpašumus. 

1. Lukašam Levickim piederošo nekustamo īpašumu - dzīvokļa īpa-
šums 21,3 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes, pēc adreses Lakstīgalu iela 13 - 2, Krāslava, Krāslavas nov., ka-
dastra Nr. 6001 900 1333. Pamats: zvērināta notāra akts par mantojuma 
lietas izbeigšanu. Kreditors: Krāslavas novada dome, adrese - Rīgas iela 
51, Krāslava. Nekustamā īpašuma novērtējums - 300,00 EUR. Izsoles 
cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma 
sākumcena izsolē 300,00 EUR. Izsoles solis ir 20,00 EUR.

2. Ludmilai Vlasovai piederošo nekustamo īpašumu: dzīvokļa īpa-
šums 40 kv.m, kopīpašuma domājamā daļa no daudzdzīvokļu mājas un 
zemes, pēc adreses Brīvības iela 17 - 12, Krāslava, Krāslavas nov., ka-
dastra Nr. 6001 900 1284. Pamats: zvērināta notāra akts par mantojuma 

lietas izbeigšanu. Kreditors: Krāslavas novada dome, adrese - Rīgas iela 
51, Krāslava; SIA „Krāslavas nami”, adrese -  Brīvības iela 5, Krāslava. 
Nekustamā īpašuma novērtējums - 1800,00 EUR. Izsoles cena nav ap-
liekama ar pievienotās vērtības nodokli. Nekustamā īpašuma sākumcena 
izsolē - 1800,00 EUR.

Izsoles solis ir 50,00 EUR. Visām personām, kurām uz nekustamiem 
īpašumiem ir tiesības, kas novērš tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas pra-
sības tiesā 20 dienu laikā no nekustamā īpašuma izsoles sludinājumā no-
rādītā izsoles sākuma datuma. zsoles sākums ir 2020. gada 22. septembrī 
plkst. 13.00. Izsoles noslēgums: 2020. gada 22. oktobrī plkst. 13.00.Per-
sonām, kuras vēlas piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, jāiemaksā zvē-
rināta tiesu izpildītāja Kristīnes Melderes, reģistrācijas Nr. 26117712403, 
depozīta kontā Nr. LV51TREL9199019001000, saņēmēja banka: Valsts 
kase, bankas kods TRELLV22, nodrošinājuma summa 10% apmērā no 
nekustamā īpašuma novērtējuma līdz 2020. gada 12. oktobrim, un, iz-
mantojot elektronisko izsoļu vietni, jālūdz tiesu izpildītājs autorizēt to 
dalībai izsolē. Tālrunis uzziņām 65623511. 
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IZSOLE
Latgales apgabaltiesas iecirkņa 

Nr. 24 zvērināta liesu izpildītāja 
Kristīne Meldere, prakses vieta 
- Rēzeknes iela 33A, Krāslava, 
pārdod pirmajā izsolē Felicijai 
Čubrevičai piederošo nekustamo 
īpašumu, kas sastāv no dzīvoja-
mās mājas un 4 palīgēkām (zemes 
īpašuma tiesības nav noskaidro-
tas), adrese - Vienības ielas 95A, 
Krāslava, Krāslavas nov.,  kadastra 
Nr. 6001 502 1210.

Pamats: zvērināta notāra akts 
par mantojuma lietas izbeigša-
nu. Kreditors: Krāslavas nova-
da dome, adrese Rīgas iela 51, 
Krāslava.

Nekustamā īpašuma novērtē-
jums - 7800,00 EUR.

Izsoles cena nav apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli.

Nekustamā īpašuma sākumcena 
izsolē - 7800,00 EUR.

Izsoles solis ir 150,00 EUR.
Visām personām, kurām uz ne-

kustamo īpašumu ir tiesības, kas 
novērš tā pārdošanu izsolē, jāpie-
teic savas prasības tiesā 20 dienu 
laikā no nekustamā īpašuma izso-
les sludinājumā norādītā izsoles 
sākuma datuma.

Izsoles sākums ir 2020. gada 
22. septembrī plkst. 13.00. Izsoles 
noslēgums: 2020. gada 22. oktobrī 
plkst. 13.00.

Personām, kuras vēlas piedalī-
ties nekustamā īpašuma izsolē, jā-
iemaksā zvērināta tiesu izpildītāja 
Kristīnes Melderes (reģistrācijas 
Nr. 26117712403, depozīta kontā 
Nr. LV51TREL9199019001000, 
saņēmēja banka: Valsts kase, 
bankas kods TRELLV22) nodro-
šinājuma summa 10% apmērā no 
nekustamā īpašuma novērtējuma 
līdz 2020. gada 12. oktobrim, un, 
izmantojot elektronisko izsoļu 
vietni, jālūdz liesu izpildītājs au-
torizēt to dalībai izsolē. Tālrunis 
uzziņām 65623511. 

Šovasar ievērojamas pārmai-
ņas piedzīvoja divi rotaļu, atpūtas 
un vides izglītības laukumi abās 
Krāslavas pirmsskolas iestādēs. Pa-
teicoties vecāku, skolotāju, bērnu 
un mākslinieku kopdarbībai, tos ir 
izdevies pārvērst par mūsdienīgu 
un pievilcīgu vidi bērnu ikdienas 
pastaigām un ārpustelpu nodarbī-
bām.  

Situācija PII „Pienenīte” 4. gru-
pas „Mārītes” un PII „Pīlādzītis” 
12. grupas laukumos vēl šajā pava-
sarī bija līdzīga – saglabājušās pa-
domju laikos veidotas konstrukcijas 
no metāla kāpšanai, neiztrūkstošās 
riepas, soliņi, kā arī jaunākos laikos 
vecāku, dārziņu saimniecības cilvē-
ku veidotas koka konstrukcijas, pie-
mēram, autobuss, vilciens, mājiņas, 
smilšu kastes. Konstrukcijām laika 
gaitā daļēji zudusi funkcionalitāte 
un estētisms. Pirms dažiem gadiem 
Krāslavā masveidā tika demontētas 
bērnu iemīļotās šūpoles, jo tās ne-
atbilda mūsdienu drošības standar-
tiem, taču citas tā arī netika uzstā-
dītas. 

Iedvesma un motivācija pieteik-
ties Krāslavas novada domes pro-
jektu konkursam „Iedzīvotāji veido 
savu vidi” radās, uzklausot bērnu 
idejas par to, ko viņi vēlētos darīt 
ārā. Klasiski – bērniem patīk skriet, 
kāpelēt, šūpoties, šļūkt no kalniņa, 
spēlēt bumbu, veidot no smiltīm, 
zīmēt un spēlēt spēles. Laukumu at-
jaunošanas plāni tika veidoti, vecā-
kiem un skolotājām rūpīgi ievērojot 
bērnu vajadzības un intereses. 

„Mārīšu” vecāki bija ļoti atsau-
cīgi, projekts izdevās gaumīgs un 
mūsdienīgs, nodrošināta estētiska 
vide bērnu harmoniskai attīstībai. 
Māksliniecisku atbalstu sniedza 
Folkmaņu ģimene. Īpaša pateicība 
Mairitas un Ivo dēlam Holgeram, 
kurš savām rokām izveidoja vairā-
kus objektus, pats gūstot nozīmīgu 
pieredzi. 

Projekta rezultātā Krāslavas 
pirmsskolas izglītības iestādē „Pie-
nenīte” izveidota interaktīva Mārīš-
siena. Uz tās ir izvietota krāsu vara-
vīksne (bērni var šķirot atslēdziņas 
pēc krāsas), princis un princese 
(var uzzīmēt sejiņas, izveidot matu 
sakārtojumu vai tērpa rakstu) un 
šļūteņkalniņi (var rotaļāties ar ūde-
ni, veldzēt kāda zaļā drauga slāpes, 
runāt un klausīties). Ar Naura Lip-
šāna atbalstu vecāki izveidoja un 
nokrāsoja šūpoles ar slidkalniņu un 

buru kuģi, kas kalpo kā smilšu kas-
te, kāpelēšanas un lomu spēļu vieta.  

Bērnu rotaļu laukumā darbo-
jās Mairita un Gunārs Jakoveļi, 
Inga Paceviča, Marita Dilba, Gun-
ta Ahromkina, Andrejs un Ilona 
Petrinčiki, Renata Moiseja, Nata-
ļja Semjonova, Folkmaņu ģime-
ne. Materiāli projektu atbalstīja 
zemnieku saimniecība „Liepa”, k/s 
„Sauleskalns-1”, SIA „Nemo”. 

PII „Pīlādzītis” 12. grupas lau-
kuma un nojumes labiekārtošana 
notika, pielāgojot to jaunajai mā-
cību pieejai, kura paredz arī vairāk 
nodarbību svaigā gaisā. Laukumā 
tika izvietoti vairāki jauni objekti 
aktīvai atpūtai un brīvā laika pava-
dīšanai - tādi kā kāpelēšanas siena 
ar šūpolēm, līdzsvara taka, atjau-
nota smilšu kaste un metāliskas 
trepes. Nojume tagad pielāgota ro-
taļnodarbībām, tajā gan uz grīdas, 
gan pie sienām parādījās spēles un 
objekti, kuri palīdzēs bērniem ap-
gūt skaitīšanu, projektēšanu, radošo 
domāšanu un zināšanas par apkār-
tējo vidi. Tika izveidota arī pārvie-
tojama spēle „Dzīvnieku krokete”. 
Visas koka konstrukcijas izveidoja 
un palīdzēja uzstādīt 12. grupiņas 
audzēkņa tēvs Viktors Šidlovskis. 
Bērnu rotaļu laukuma un nojumes 
labiekārtošanas darbos piedalījās 
bērnu vecāki - Natalja Šidlovska, 
Ilze Brante, Donāts un Ludis Ploci-
ņi, Oksana, Jānis un Paula Mateji, 
Diāna un Dainis Rimšāni, PII „Pī-
ladzītis” skolotājas Ligita Andžāne, 
Rasma Krumpāne, Marija Monska 
un Aija Stivriņa, aktīvi palīdzēja ar 
PII „Pīladzītis” darbinieks Genādijs 
Rihlickis. Projektu fi nansiāli atbals-
tīja arī citi 12. grupas bērnu vecāki. 

BĒRNIEM DĀRZIŅĀ – LABĀKO! 
Tapusi mūsdienīga rotaļu un ārpustelpu vide bērndārz-

niekiem

Ligita Andžāne, PII „Pīlādzī-
tis” skolotāja:

- Mūsu grupa pirmo reizi īste-
noja projektu „Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, un mēs ceram, ka tā 
nebūs pēdējā reize. Laukuma 
labiekārtošanā piedalījās mūsu 
aktīvākie vecāki, viņu darba 
rezultāts - jauns aprīkojums un 
vides elementi, ko bērni labprāt 
izmanto spēļu un rotaļu laikā. 
Mazuļi īpaši iecienījuši slīdkal-
niņu, kas savienots ar šūpolēm, 
kā arī līdzsvara taku.

Svetlana Rukmane, PII „Pī-
lādzītis” vadītāja:

- Mūsu pirmsskolas izglītības 
iestādes bērnu rotaļu laukumos 
gandrīz visi atribūti ir noveco-
juši un praktiski vairs nav iz-
mantojami, papildfi nansējumu 
to nomaiņai mums diemžēl ne-
piešķir, jo pašvaldībai ir citas 
daudz svarīgākas prioritātes. 
Mēs esam gandarīti par to, ka 
mums ir tik aktīvi vecāki, kuri, 
izprotot radušos situāciju, paši 
raksta projektus un paši tos rea-
lizē, ieguldot savu enerģiju un 
laiku. Paldies viņiem par to!

Oksana Mateja, PII „Pīlādzī-
tis” 12. grupas vecāku pārstāve, 
idejas iniciatore:

- Mēs nolēmām piedalīties 
projektu konkursā, jo rotaļlau-
kums, kur spēlē mūsu bērni, 
bija briesmīgā stāvoklī. Vecais 
aprīkojums bija nolietojies, paš-
laik tas ir demontēts, bet pārējie 
laukuma elementi bija nobružāti 
un vairs neizskatījās pievilcīgi. 
Bērniem pastaigas laikā vien-
kārši nebija, ko darīt. Sadarbībā 
ar skolotājiem mēs izvēlējāmies 
vispiemērotāko laukuma aprī-
kojumu, tagad tur ir tādi objekti, 
kas atbilst jaunajam izglītības 
saturam („Skola2030”).

Citās bērnudārza grupās ro-
taļlaukumi ir tādā pašā stāvoklī. 
Novada domei ir jāaizdomājas 
par to un jānodrošina fi nansē-
jums bērnu rotaļlaukumu atjau-
nošanai. Vecākiem nav jānodar-
bojas ar pirmsskolas izglītības 
iestādes teritorijas labiekārtoša-
nu, par to ir jārūpējas pašvaldī-
bai.

Zinaīda Ļuļe, PII „Pienenīte” 
skolotāja:

- Mums ir paveicies, ka mūsu 
grupā ir tik jauki un centīgi ve-
cāki. Viņi ne tikai atbalsta visas 
mūsu idejas, bet arī paši ir vai-
rāku ieceru iniciatori. Laukuma 
labiekārtošana ir vecāku kopīgā 
darba rezultāts. Jaunie objekti 
sagādā bērniem daudz pozitīvu 
emociju. Viņi labprāt apgūst da-
žādas lomas, spēlējoties kuģītī-
smilšu kastē, spēlējot „skolu”, 
un nostiprina zināšanas par krā-
sām, skaitļiem un ģeometriskām 
fi gūrām, izmantojot dažādus sie-
nas dizaina elementus.

PII „Pienenīte” administrā-
cija:

- Mūsu iestādes kolektīvs 
un grupas „Mārītes” audzēkņi 
izsaka lielu pateicību Guntai 
Ahromkinai un visiem vecā-
kiem par lielu ieguldījumu lau-
kuma labiekārtošanā. Lai mūsu 
bērniem katra diena ir krāsaina, 
prieka un zināšanu piepildīta!

Gunta Ahromkina, grupas „Mārītes” vecāku pārstāve (PII „Pienenīte”), 
idejas iniciatore:

- Motivācija kaut ko darīt rodas tad, kad vecāki vēro, kā viņu bērns jau 
vairākus gadus atrodas noteiktā vidē - kā un kur viņš mazgā rokas, ar kā-
dām rotaļlietām spēlē un kādu gaisu elpo. Es gribētu, lai vecāki aizdomā-
tos par to, kādā vidē viņu bērni katru dienu uzturas bērnudārzā. Dalīties ar 
dažām mantām un rotaļlietām, atdodot tās bērnudārzam tikai tāpēc, ka tās 
vairs nav vajadzīgas mājās un ir žēl tās izmest, arī nav izeja no šīs situācijas. 
Šāda „nabadzības skola” vairs nav aktuāla 21. gadsimtā.

Skatoties uz to, kādos apstākļos bērni atrodas dārziņā, gribējās kaut ko 
mainīt. Dalība projektu konkursā ir reāla iespēja sakārtot vidi, kurā mūsu 
bērni pavada tik daudz laika. Mūsu idejas realizācijai pašvaldība piešķīra 
600 eiro, un, ja šo naudu tērēt tikai materiāliem, bet visu pārējo darīt saviem 
spēkiem, tad var daudz ko izdarīt atšķirībā no situācijas, ja ar labiekārtošanu 
nodarbotos kāda fi rma.

Man paveicās ar to, ka bija izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība ar 
mākslinieku Folkmaņu ģimeni. Profesionāļu radošie risinājumi vienmēr 
nodrošina labu rezultātu.

Es piedāvāju vecākiem no citām grupām izmantot manu projekta pie-
teikumu kā paraugu, un viņi arī uzrakstīja projektu, tā realizācija tuvojas 
noslēgumam. Tas ir kā pozitīvais vīruss, ar ko var infi cēt citus. Tiem, kas 
ieraudzīs mūsu darba rezultātu, tas var kļūt par motivāciju izdarīt kaut ko 
līdzīgu. Ja katru gadu tiks sakārtots vismaz viens laukums, tad tas būs labs 
piemērs visai valstij.

Apkopoja Elvīra Škutāne

P/a „Krāslavas Slimoka-
se” atgādina, ka pacienta 
līdzmaksājuma apdroši-
nāšanas pakalpojuma ap-
maksu par 2020. gada IV 
ceturksni 21.34 EUR apmē-
rā jāveic līdz 2020. gada 30. 
septembrim (ieskaitot). Ie-
maksas veicamas „Krāsla-
vas Slimokasē” vai ar pasta 
vai bankas starpniecību sli-
mokases kontā. Brīdinām, 
ka, nesamaksājot laikā, 
jūsu apdrošināšanas karte 
tiks anulēta.

Skuķu aprūpes centrs
 meklē

 sertificētu medmāsu. 
Pieteikšanās pa tālruni

 26457719.

Iedzīvotāju 
ievērībai
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ŠOGAD PAŠVALDĪBA
 REKONSTRUĒJA CEĻU POSMUS
 VAIRĀK NEKĀ 4 KM GARUMĀ

2014.-2020. gada plānošanas periodā Krāslavas novada 
dome īstenoja vispieprasītāko ceļu posmu rekonstrukciju 
katrā Krāslavas novada pagastā.

Šogad Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un 
Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai 
degradētajās teritorijās” ietvaros tika pārbūvēts Kalna ielas posms Ūd-
rīšu pagastā un pašvaldības ceļš „Augstkalne - Saksoni”.

Projekta vadītājs Andris Rukmans informēja, ka ir izbūvēts asfalta se-
gums 1265 metrus garā ceļa posmā. Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika 
ierīkotas jaunas caurtekas, uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie 
līdzekļi, pārbūvēti elektrotīkli un elektronisko sakaru tīkli.

Darbus veica SIA „Ošukalns”. Kopējās izmaksas rekonstrukcijas 
veikšanai - 428 876,51 eiro (bez PVN).

Pateicoties projektam „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
Krāslavas novada Kaplavas un Skaistas pagastos”, ir pārbūvēts Kapla-
vas pagasta grants ceļa „Grantiņi 2 – Matulišķi” posms 922 m garumā 
un Skaistas pagasta ceļa „Čenčupi – Ezeriņi – Vēveri” posms 505 m 
garumā.

Projekta vadītāja Aina Dzalbe paskaidroja - ņemot vērā to, ka 2020. 
gada sākumā publisko iepirkumu rezultātā iepirkto ceļu pārbūves darbu 
cenas bija zemākas par sākotnēji būvprojekta tāmēs aprēķināto provizo-
risko līgumcenu, Skaistas pagasta ceļam „Čenčupi – Ezeriņi – Vēveri” 
līdz šī gada nogalei tiks pārbūvēts vēl papildus posms 350 m garumā.

Projekta „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” 
ietvaros tika pārbūvēts vēl viens Kaplavas pagasta grants ceļa „Grantiņi 
2 – Matulišķi” posms 968 m garumā.

Elvīras Škutānes foto

16. septembrī iepazīšanās vi-
zītes ietvaros Krāslavas novada 
pašvaldību apmeklēja Krievijas 
Federācijas ģenerālkonsuls Dau-
gavpilī Jevgeņijs Koļesņikovs un 
konsulāta atašejs Vladislavs Ba-
lakins.

Diplomāti tikās ar novada do-
mes priekšsēdētāju Gunāru Upe-
nieku un viņa vietnieku Alek-
sandru Jevtušoku. Krāslavas 
pilsētā viesi apskatīja grāfu Plāte-
ru pils kompleksu un apmeklēja 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeju.

Krievijas Federācijas diplomāti 
atveda dāvanu - grāmatas krievu 
valodā, kas ir paredzētas Krāsla-
vas novada Centrālajai bibliotēkai 
un novada skolām.

Jevgeņijs Koļesņikovs sāka 
pildīt dienesta pienākumus Dau-
gavpils Ģenerālkonsulātā šī gada 
martā, pirms tam diplomāts dau-
dzus gadus strādājis Ziemeļeiro-
pā, kā arī ASV.

Krāslavā Jevgeņijs Koļesņikovs 
ieradās, lai iepazītos ar pašvaldī-
bas administrāciju un apliecinātu 
nodomu turpināt attīstīt sadarbību 
starp Krāslavu un tās sadraudzī-
bas pilsētām Krievijā – Voloko-
lamsku un Kingisepu.

Prezentējot ģenerālkonsulā-
ta darbības virzienus, Jevgeņijs 
Koļesņikovs uzsvēris, ka ir ļoti 
svarīgi attīstīt kultūras saiknes: 
„Pandēmijas apstākļos mēs gata-
vojamies nākamajiem kopīgajiem 
pasākumiem, vizītēm un aktivitā-
tēm. Es plānoju nodibināt kontak-
tus ar Pleskavas administrāciju, 
lai noskaidrotu, kuri vēstures un 
kultūras objekti varētu ieinteresēt 
Latvijas iedzīvotājus.”

Ģenerālkonsuls augstu novēr-
tēja darbu, ko veiksmīgi īstenoja 
pierobežas pašvaldības Latvijas 
un Krievijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros. Šo kopīgo 
projektu realizācijas laikā tika 
sakārtoti vairāki infrastruktūras 

objekti gan Latvijā, gan Krievijā.
„Man gribētos, lai mūsu sadar-

bība turpinātos, jo dzīve pašizolā-
cijā, tai skaitā tādā, kas ne vien-
mēr ir saistīta ar koronavīrusu, 
nevienam nepatīk,” teica Jevgē-
ņijs Koļesņikovs.

Stāstot par ģenerālkonsulāta 
darbu, diplomāts norādīja, ka ir 
darbības virzieni, kurus pandē-
mijas apstākļi neietekmē, piemē-
ram, tas ir darbs, kas ir veltīts karā 
kritušo piemiņai: „Latvijā ir ļoti 
daudz karavīru apbedījumu, un 
mēs turpinām apzināt šīs vietas un 
to stāvokli. Sadarbībā ar vietējām 
varas iestādēm mēs cenšamies 
saglabāt šos pieminekļus, atrast 
fi nanšu līdzekļus, lai nodrošinātu 
restaurāciju. Ir diezgan daudz ne-
zināmo karavīru kapu, tāpēc mēs 
veicam šo sarežģīto un ilgstošo 
darbu, lai noskaidrotu bojāgājušo 
vārdus.”

Jevgeņijs Koļesņikovs dalījās 
iespaidos par uzturēšanos mūsu 
valstī un mūsu reģionā - Latgalē: 
„Esmu sapratis, ka tieši tā visa 
man pietrūka visu mūžu. Pēdē-
jais komandējums man bija uz 
Ņujorku, pirms tam strādāju Oslo 
un Kopenhāgenā. Skandināvijas 
reģions ir līdzīgs Baltijas valstīm, 
piemēram, klimatisko apstāk-
ļu ziņā. Maskavā es domāju tā: 

braucu uz Daugavpili, otro lielā-
ko Latvijas pilsētu (tāpat kā mūsu 
Sanktpēterburga). Pilsēta man ļoti 
patika, neskatoties uz to, ka tā ne-
maz nav megapole. Nodzīvojot 
šeit pusgadu, es vienmēr atrodu 
kaut ko jaunu, un vairākkārt esmu 
piedzīvojis patīkamus pārsteigu-
mus. Vakardienas pārsteigums 
– Daugavpils Kultūras pils. Tā ir 
mūsdienīga, lieliski aprīkota, ne-
sen izremontēta ēka, kas atrodas 
ideālā stāvoklī un ir pielīdzināma 
labākajām Maskavas koncertzā-
lēm.

Daugavpilī rit aktīva kultūras 
un sporta dzīve. Tā ir pilsēta ar 
bagātu vēsturi, kas ilgu laiku bija 
mūsu kopīgā vēsture.”

Ģenerālkonsuls atzinīgi novēr-
tēja sadarbību starp pierobežas 
pašvaldībām un ģenerālkonsulātu, 
jo ir arī konkrēti rezultāti.

Jevgeņijs Koļesņikovs: „Lat-
vijas valstij ir konkrētais ģeo-
grāfi skais stāvoklis, arī Krieviju 
neviens nepārvietos uz citu vietu. 
Tāpēc savā darbā mēs cenšamies 
neieciklēties uz politiskajiem as-
pektiem, jo mums ir daudz citu 
saskarsmes punktu, pamatojoties 
uz kuriem var attīstīt sadarbību. 
Ar to mēs arī nodarbojamies.”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 KRĀSLAVU APMEKLĒJA
 KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS 

ĢENERĀLKONSULS DAUGAVPILĪ

15. septembris desmit Krāsla-
vas novada skolēniem bija pa-
tīkamu pārsteigumu diena. Viņi 
saņēma biedrības „Eņģeļa sirds” 
dāvātos mazlietotos portatīvos da-
torus. Novadā viesojās biedrības 
vēstnieces Ivanda Bite un Ieva 
Duļevska. Dienas laikā Ivanda un 
Ieva pabija Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā, tikās ar 4 ģimenēm pilsētā 
un apmeklēja ģimenes arī Kalnie-
šu, Indras un Robežnieku pagastā.

Biedrība „Eņģeļa sirds” ir sa-
biedriskā labuma organizācija 
labdarības un pilsoniskās sabied-
rības attīstības jomā. Tās mērķi: 
veicināt bērnu izglītības līmeņa 
celšanu, izkopt un attīstīt talantus 
jau no mazotnes un motivēt mai-
nīt dzīves uztveri caur izglītojo-
šiem pasākumiem; ar projektiem 
veicināt attālāko lauku reģionu 
attīstību un sekmēt jauniešu uzņē-
mējspējas un sagatavot kvalifi cētu 
darbaspēku nacionālā, reģionālā 
un pašvaldības līmenī.

Sakarā ar notikumiem, kas bija 

saistīti ar Covid-19 izplatību un 
valstī izsludināto pandēmiju, Iz-
glītības un zinātnes ministrijas 
ieviesa attālināto mācību proce-
su. Latvijā diemžēl visiem skolas 
vecuma bērniem mājās nav dato-
ra, vai arī ģimenē uz vairākiem 
bērniem tiek lietots viens dators. 
Latvijas novadu skolās daļai bēr-
nu datori, skārienjūtīgie telefoni 
vai iPad  ir piešķirti uz laiku, ku-
rus jāatgriež pēc mācību semestra 
beigām skolai atpakaļ. Biedrības 
pārstāves uzskata. ka kvalitatīvi 
apgūt mācību vielu caur telefo-
nu vai iPad ir apgrūtinoši. Bied-
rība „Eņģeļa sirds” sazinājās ar 
Krāslavas novada  Izglītības pār-
valdes vadītāju, Lidiju Miglāni un 
lūdza apzināt un iesniegt sarakstu 
ar bērniem, kuriem nepieciešams 
dators mācību nolūkos.

21. gs., kad visa pasaule ir da-
torizēta, tas, ka bērniem nav sava 
datora, nākotnē var apgrūtināt arī 
viņu konkurenci ar citiem bēr-
niem mācību procesā.  

Tāpēc ļoti nozīmīgs ir atbalsts 
no cilvēkiem, kam rūp Latvijas 
nākotne. Biedrības pārstāvju sirds 
siltumu sajuta gan skolēni, gan ve-
cāki, gan visi pārējie. Paldies tau-
tiešiem no Amerikas Latviešu Ap-
vienības, kuru ziedojumu vākšana 
datoru iegādei uzsākta, pateicoties 
ALA „Sadarbība ar Latviju” no-
zares vadītājai Kaijai Petrovskis, 
kura, viesojoties Latvijā, pati ir 
apmeklējusi daudzas ģimenes un 
labi pārzina šo ģimeņu situāciju. 
Priecājamies, ka arī Amerikas tau-
tiešiem rūp Latvijas nākotne. Viņi 
ar prieku atbalsta bērnu un jaunie-
šu izglītības veicināšanas projek-
tus, kurus realizē biedrība „Eņģeļa 
sirds”. Ļoti novērtējam viņu lielo 
ieguldījumu mācību procesa no-
drošināšanai, jaunu zināšanu un 
prasmju apguvei, izglītojamo ra-
došai pilnveidei. 

Paldies biedrības „Eņģeļa 
Sirds” pārstāvēm - Ivandai Bitei 
un Ievai Duļevskai!

ATBALSTS NO TIEM,
KAM RŪP LATVIJAS NĀKOTNE
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EDUARDS BERGS: 

„MUMS IR PAVEICIES - APKĀRT 
IR DAUDZ ATSAUCĪGU CILVĒKU”

Jebkuru darbu vai ieceri uz priekšu virza aktīvi, iniciatīvas 
bagāti un atsaucīgi cilvēki. Viņi pulcina ap sevi domubiedrus 
un entuziastus, viņi prot dažādot ne tikai savu dzīvi, bet arī 
radīt kaut ko labu un interesantu visas sabiedrības labā. Tas 
būs stāsts par krāslavieti jau vairākās paaudzēs, zemūdens 
tūrisma kluba „Poseidon Krāslava” dibinātāju Eduardu Bergu.

Eduards ir no tiem krāslaviešiem, kas sāka mācīties Krāslavas 2. vidusskolā, bet 
absolvēja jau Varavīksnes vidusskolu. Pēc vidējās izglītības iegūšanas viņš lolojis 
sapni kļūt par fi zkultūras skolotāju un mēģināja iestāties Daugavpils Pedagoģiskajā 
institūtā. Taču konkurss bija ļoti nopietns un veiksmīgi nokārtot visus iestājpārbau-
dījumus viņam neizdevās, tāpēc vienu gadu Eduards nostrādāja celtniecības sfērā 
un tad iestājās Policijas akadēmijā. Vēlāk piecus gadus strādāja Ceļu policijā, bet 
nolēma uzsākt darba gaitas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Un Iekšlie-
tu ministrijas sistēmā Eduards strādā jau 28 gadus.

Uz jautājumu - vai jums patīk jūsu darbs – viņš atbildēja šādi: „Jā, man patīk 
palīdzēt cilvēkiem”.  

Pateicoties darbam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, Eduards apguvis 
prasmi strādāt ar zemūdens peldēšanas aprīkojumu. Tā arī radies hobijs, kuram 
viņš ir uzticīgs jau 12 gadus – tās ir zemūdens medības. Peldēšana ar speciālu ap-
rīkojumu Eduardam ne ļoti patīk, viņu īpaši saista sporta komponente – niršana 
ar akvalangu, aizturot elpu. Pēc principa – cik ilgi organisms ļauj atrasties ūdens 
dzīlēs, tik ilgi cilvēks ir zem ūdens.

„Zem ūdens es varu aizturēt elpu vidēji vienu minūti. Un ar to pilnīgi pietiek,” 
pastāstīja Eduards. „Starp citu, kļūdās tie, kas domā, ka mēs ezerā peldam kā ak-
vārijā, kas ir pilns ar zivīm. Tas neatbilst patiesībai. Piemēram, pēdējās zemūdens 
mednieku sacensībās daudzi dalībnieki, kas ir labi profesionāļi, divu dienu laikā 
nenomedīja nevienu zivi. Svarīgs priekšnosacījums veiksmīgām zemūdens medī-
bām ir ūdens caurspīdīgums. Mūsu novadā ir tikai divi ezeri ar labu redzamību zem 
ūdens – Sīvers un Drīdzis. Daugavā, piemēram, vispār neko nevar redzēt.”

Zemūdens dzīlēs var būt ne tikai interesanti atradumi, bet arī negaidītas tikšanās. 
Piemēram, medību laikā var piepeldēt bebrs. Un, kad viņš, aizsargājot savu terito-
riju, sit pa ūdens virsmu ar savu spēcīgo asti, zemūdens makšķernieks piedzīvo ne 
visai patīkamas izjūtas. Ir bijuši gadījumi, kad bebri, jūtot briesmas, kļūst agresīvi, 
uzbrūk un kož.

Zemūdens tūrisma klubam „Poseidon Krāslava” šogad aprit jau 10 gadu. Pašlaik 
tajā ir 15 aktīvu biedru.

Eduards: „Tagad var teikt, ka mēs bijām spiesti nodibināt savu klubu. Ja ir sa-
biedriskā labuma organizācijas statuss, tad ir daudz vairāk iespēju īstenot savas 
idejas un rīkot pasākumus.”

Kluba dalībnieku ilggadējā tradīcija – talkas organizēšana. Kamēr pilsētnieki tīra 
un sakopj dažādas vietas pilsētā, meža takas, parkus un tml., poseidonieši sakopj 
ūdenstilpju krastus un attīra arī ezeru gultni. Regulāri tiek sakārtotas pludmales 
pie Persteņa ezera un Zirga ezera. Pagājušajā gadā talka notika pagasta pludmalē 
pie Sīvera ezera. Sadarbībā ar Aulejas pagasta pārvaldi no Sīvera ezera krasta tika 
savākti un izvesti atkritumi, kas krājušies tur gadiem.

Visplašākā mēroga publiskais pasākums, kuru jau vairāku gadu garumā, sākot 
no 2014. gada, veiksmīgi organizē klubs „Poseidon Krāslava”, ir zemūdens me-
dību starptautiskās sacensības „Sīvera kauss”. Uz šo pasākumu makšķernieku sa-
censību dalībnieki ierodas kopā ar savām ģimenēm, un aktivitāšu klāstā ir ne tikai 
sacensības, divu dienu programma ir piesātināta un interesanta. Un katru reizi Edu-
ards un viņa domubiedri, pieliekot daudz pūliņu un veltot daudz laika pasākuma 
sagatavošanai, nāk klajā ar kaut ko jaunu.

Pastāvīgie sacensību dalībnieki – Latvijas un Lietuvas pārstāvji, bet kopš pa-
gājušā gada tiem pievienojās arī zemūdens makšķernieki no Igaunijas. Vienmēr 
aktīvi piedalījās Baltkrievijas un Krievijas pārstāvji, bet šogad sakarā ar Covid-19 
pandēmiju šo valstu pārstāvji piedalīties nevarēja. 

Uzkrājis pieredzi ģimenes pasākumu organizēšanā, Eduards uzdrošinājās un 
nolēma projekta ietvaros organizēt bērnu nometni, un tagad jau otro gadu bērni 
varēja atpūsties veselīgi. Šogad nometnē piedalījās 30 bērnu. Nedēļas laikā no rīta 
nometnes dalībniekus veda ar autobusu uz kempingu pie Sīvera ezera, bet vakarā 
bērni atgriezās mājās. Eduards uzsvēris, ka mobilos telefonus bērni atstāja īpašā at-
vilktnē, bet vakarā daži nometnes dalībnieki pat aizmirsa par savu mobilo telefonu .

,,Ideja rīkot nometnes, izmantojot dažādu fondu fi nansējumu, ir laba tāpēc, ka 
mēs, pirmkārt, piedāvājam bērniem iespēju lietderīgi pavadīt savu vasaras brīvlai-
ku, un tas ir ļoti aktuāli mūsdienās. Otrkārt, inventārs, kas tika iegādāts projekta ie-
tvaros, paliek kluba rīcībā. Līdz ar to mums jau ir izveidojusies laba materiālā bāze, 
kuru mēs varēsim izmantot citos sabiedriskajos pasākumos, ko organizēs mūsu 
klubs,” pastāstīja Eduards.Eduards apgalvo, ka īpašu problēmu ar pasākumu orga-
nizēšanu viņam nav, izņemot pārmērīgu birokrātiju, ar ko jāsaskaras, izstrādājot un 
iesniedzot projektus. 

Eduards: „Bez entuziastu komandas mēs nespētu realizēt mūsu pasākumus. 
Mums ir paveicies - apkārt ir daudz atsaucīgu cilvēku, kas ir gatavi palīdzēt. Ie-
spējams, tagad ir tādi laiki, ka cilvēkiem nepatīk bezdarbība, viņi vēlas interesanti 
pavadīt savu brīvo laiku. Kas vada konkrēti mani? Es un sieva domājam, ka šāda 
aktīva dzīves pozīcija ir labs piemērs mūsu desmitgadīgajam dēlam.

Elvīra Škutāne

Apmeklējums turpmāk
 tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

Līdz Krāslavas peldbaseina darbības apturēšanai 
pavasarī iedzīvotāji brīvi apmeklēja mūsu iestādi, 
apskatīja noslogojuma grafi ku un izvēlējās sev vē-
lamo laiku. Tagad peldbaseinā varēs iekļūt tikai pēc 
iepriekšējā pieraksta, kas veicams tikai pa tālruni 
62904553. Klātienē pieraksta nebūs, izņemot gadīju-
mu, kad, dodoties prom no baseina, cilvēks grib pie-
rakstīties nākamajam apmeklējumam. Jauninājums 
ieviests, lai Covid-19 pandēmijas laikā iestādes tel-
pās nepieļautu drūzmēšanos, pasargātu peldbaseina 
darbiniekus un pašus apmeklētājus. To, ko mūsdie-
nās var izdarīt attālināti, ir jādara attālināti. Nodro-
šināt pieraksta iespēju internetā šobrīd vēl nevaram, 
turklāt ne katram tas pieejams un ne katrs māk rīko-
ties ar datoru, savukārt piezvanīt no telefona prot visi. 

Iepriekšējais pieraksts mūsu ikdienā nav nekas jau-
ns. Pie friziera pierakstāmies, pie zobārsta pierakstā-
mies, pie ģimenes ārsta pierakstāmies utt. Vienkārši 
pilsētā tagad būs par vienu iestādi vairāk, kurā ir ie-
viests iepriekšējais pieraksts. 

Samaksa tikai ar bankas karti!
Nākamais svarīgais jauninājums attiecas uz pa-

kalpojuma apmaksu, kas veicama tikai ar bankas 
karti. Sagatavojoties peldbaseina darbības atjauno-
šanai, mēs vadījāmies pēc Ministru kabineta notei-
kumiem Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, 
kas cita starpā paredz atbilstoši iespējām izmantot 
bezskaidras naudas maksājumus. Mums šāda iespēja 
ir. Peldbaseinā vienmēr bija termināls, arī agrāk bija 
iespējams maksāt ar karti, bet agrāk pieņēmām arī 
skaidru naudu. Skaidrs, ka dažos gadījumos var ras-
ties neērtības, piemēram, bērniem, kam nav bankas 
kartes. Bet viņa vietā var maksāt vecāki ar savu karti, 
atvedot bērnu uz peldbaseinu. Turklāt kredītiestādes 
piedāvā noformēt skolēnu bankas kartes un iespēju 
tikt pie savas jau izmanto jaunie krāslavieši. Pastāv 
arī iespēja vecākiem iegādāties bērnam abonementu 
uz vairākiem apmeklējumiem. Tādejādi problēmām 
nevajadzētu rasties. 

Protams, sākotnējā posmā cilvēkiem var rasties 
neērtības, bet domāju mēs ātri pieradīsim. Latvijā 
ir vairāki peldbaseini, kuri vairākus gadus ieviesuši 
bezskaidras naudas norēķinus, un neviens pret to ne-
iebilst. 

Tiks nodrošināta vienmērīga
 cilvēku plūsma 

Sarežģītākais uzdevums ir sabalansēt cilvēku 
plūsmu. Nav noslēpuma tajā, ka Krāslavas peldba-
seina darbības laikā bija mazāk noslogotas un ļoti 
noslogotas dienas, kad veidojās garas rindas, lai 
tiktu pie brīva skapīša. Lai pildītu MK noteikumus 
par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, tagad 
mums jānodrošina, lai cilvēku plūsma būtu vienmē-
rīga - nepārsniegtu baseina kapacitāti. Mums lielākā 
problēma ir atšķirīgā kapacitāte: baseina zonā (lielais 
baseins, mazais bērniem un džakuzi) var pieņemt 44 
cilvēkus, bet recepcijas zonā un ģērbtuvēs tik daudz 
cilvēku ielaist nevaram, jo telpas nav tik plašas, lai 
starp apmeklētājiem nodrošinātu divu metru distan-
ci. Nepieciešams arī periodiski nodrošināt virsmu 
dezinfekciju – krāni, tualetes podi, rokturi, margas 
beņķi, skapīši utt. Izpētījām citu peldbaseinu piere-
dzi un nonācām pie slēdziena, ka plūsmu regulēsim 
ar iepriekšējā pieraksta palīdzību un tā saucamajiem 
apmeklējuma blokiem.

Īpaši vēlos pievērst apmeklētāju uzmanību tam, ka 
jābūt ļoti uzmanīgiem, sekojot savam apmeklējuma 
laikam. Vairs nebūs iespējas, atbrīvojot skapi un no-
dodot atslēgu, atgriezties ģērbtuvē, lai pabeigtu izžā-
vēt matus. Telpas būs jāpamet nekavējoties, tiklīdz ir 
beidzies baseina apmeklējuma laiks. Lai slapji mati 
neaizkavētu jūsu laiku, aicinām apmeklēt baseinu 
peldcepurītēs.

Ja būs nepieciešamas kādas papildus korekcijas, 
mēs tās noteikti veiksim.

Par pirts un saunas apmeklējumu 
Tiem, kuri izmantos baseinu zonu, būs ierobe-

žojums apmeklēt pirti un saunu, jo tur nedrīkstam 
vienlaikus ielaist vairāk nekā četrus cilvēkus vai vie-
nu grupu no vienas mājsaimniecības. Agrāk pirtī un 
saunā ļāvām doties visiem gribētājiem, cik vien var 
izvietoties kopā. 

Ja agrāk džakuzi bija iespēja uzturēties sešiem 
cilvēkiem vienlaikus, tagad to varēs izmantot tikai 
viens cilvēks vai tikai viena grupa no vienas māj-
saimniecības. 

Rūpējoties par mūsu apmeklētāju veselību, aici-
nām riska grupā esošās personas un personas vecā-
kas par 65 gadiem Covid-19 pandēmijas laikā labi 
izvērtēt, apmeklēt vai neapmeklēt Krāslavas peldba-
seinu, ka arī apmeklējot izvēlēties laiku ar mazāko 
noslogojumu, parasti tas ir darba dienās dienas pir-
majā pusē.

Ko peldbaseina apmeklētāji
 nedrīkst darīt?

Krāslavas peldbaseina un skvoša zāles apmeklē-
tājiem aizliegts apmeklēt Krāslavas peldbaseinu, ja 
ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, kle-
pus, elpas trūkums), ja uz personu attiecas pašizolā-
cijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Ir aizliegts 
lietot ar aizlieguma zīmi marķētās dušas un ģērbtu-
ves skapīšus, kā arī organizēt koplietošanas dzērie-
nus un uzkodas.

Mēs arī neļausim uzturēties peldbaseina telpās, ja 
cilvēks neizmanto peldbaseina vai skvoša zāles pa-
kalpojumus. Šis aizliegums varētu izraisīt neizpratni, 
jo agrāk vecāki atveda bērnu uz peldbaseinu, bet paši 
uzturējās recesijas zonā un pat baseina zonā. Tagad 
būs tā - atved bērnu līdz durvīm un gaidi ārpusē vai 
pienāc vēlāk! Ēkai blakus ir plaša autostāvvieta, var 
gaidīt arī automašīnā, ja nav vēlmes braukt otrreiz. 
Sarežģītāk bija atrisināt jautājumu ar pavadošām per-
sonām bērniem līdz 12 gadu vecumam, jo līdz šim 
vecumam peldbaseins bērnam pieejams tikai kopā 
ar šādu personu. Bieži vien pavadošā persona pati 
negrib pārģērbties un peldbaseina zonā uzturas ne-
piemērotā apģērbā. Tagad tas ir aizliegts - ja cilvē-
kam nepieciešams uzturēties peldbaseina zonā, tad ir 
jāpārģērbjas peldkostīmā, jāiet dušā, tālāk pēc paša 
ieskatiem - gribi kāpt ūdenī vai nē. 

Kontroles mehānisms
Visupirms gādāsim, lai cilvēki ir maksimāli nodro-

šināti ar visu nepieciešamo informāciju. Noteikti se-
kosim līdzi tam, lai cilvēki ievēro divu metru distanci 
viens no otra un darbiniekiem, roku higiēnas prasības 
(izmantotu siltu ūdeni, šķidrās ziepes, dezinfekcijas 
līdzekļus), ievērotu inventāra lietošanas prasības utt. 
Protams, mēs no savas puses darīsim visu iespējamo, 
bet aicinām ikvienu mūsu apmeklētāju arī parūpēties 
viens par otro un būt atbildīgiem un ievērot visus ne-
pieciešamus pasākumus.

Pēcvārds
Jāņem vērā to, ka mūsu iestāde ir ļoti populāra vie-

ta un uz Krāslavas peldbaseinu nāk ne tikai vietējie 
ļaudis, brauc grupas un individuāli apmeklētāji no 
Dagdas, Aglonas, Preiļiem, Rēzeknes, Daugavpils, 
arī krāslaviešu ciemiņi no Rīgas un citām vietām ir 
baseina klienti. Mums katram ir jāsaprot, ka visiem 
kopā jādara viss iespējamais, lai epidemioloģiskās 
prasības tiktu precīzi izpildītas un ievērotas.  Nedod 
Dievs, ja šeit kāds infi cējas, un baseins būs atkal jā-
aizver. Ne mēs, ne mūsu klienti nevēlas kaut ko tādu 
piedzīvot. Būsim saprotoši, būsim piesardzīgi un 
varēsim peldēt bez problēmām. Jā, dažos momentos 
nebūs tik ērti kā agrāk, bet tomēr ir rasta iespēja iz-
mantot peldbaseina pakalpojumus pilnā apjomā. 

Esmu pārliecināts, ja katrs no mums pirmām kār-
tām domās un rūpēsies par citiem cilvēkiem un pil-
dīs visus nepieciešamus piesardzības pasākumus, lai 
pasargātu citus no infi cēšanas iespējām, un tikai pēc 
tām rūpēsies par sevi, mēs noteikti pārvarēsim jebkā-
du pandēmiju! 

Lūdzu, nāciet pie mums, vienmēr laipni gaidīti! 
Mūsu darbinieces atbildēs uz visiem jūsu jautāju-
miem, un iespēju robežās piemeklēs izdevīgākos ap-
meklējuma laikus. 

Pierakstīja Juris Roga

PELDBASEINS ATSĀK DARBU
 PILNĀ APJOMĀ  

Ievērojot Covid-19 pandēmijas noteiktus ierobežojumus, 11. septembrī darbu mūsu 
pilsētā atsāk peldbaseins.  Svarīgākos jauninājumus skaidro baseina galvenais ad-
ministrators Konstantīns Kozačuks.
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intervija

- Manas skolas gaitas sākās 
Grāveru pamatskolā, turpināju 
izglītoties Krāslavas 2. vidussko-
lā, pēc tam Daugavpils Pedago-
ģiskajā institūtā, apguvu krievu 
valodas, literatūras un latviešu 
valodas  skolotājas profesiju, otr-
reiz studēju jau Daugavpils Uni-
versitātē, lai iegūtu sākumskolas 
skolotājas profesiju, jo pēc pirmās 
specialitātes nebija darba vietas. 
Pilnveidot profesionālās zināša-
nas nācās arī turpmāk. Daugavpilī 
pie Rēzeknes Augstskolas mācību 
spēkiem ieguvu speciālā skolotāja 
sertifi kātu, jo mācīju bērnus arī ar 
speciālām vajadzībām. Strādāju 
Aglonas novada bāriņtiesā par bā-
riņtiesas locekli, arī tamdēļ nācās 
apgūt atbilstošas zināšanas, un 
man paveicās, ka tobrīd to varēja 
izdarīt Daugavpils Latgales mācī-
bu centrā. Klāt tam visam esmu 
apmeklējusi neskaitāmus kursus. 

Pirmā darbavieta bija Daugav-
pils rajona Ambeļu pamatskola, 
kur nostrādāju divus gadus. Turp-
mākā karjera veidojās Grāveru 
pamatskolā - izmantoju iespēju 
atgriezties dzimtajā pusē. Sāku-
mā strādāju par skolotāju, vēlāk 
par direktora vietnieci audzināša-
nas darbā, par direktora vietnieci 
mācību darbā, kā arī 15 gadus no-
strādāju par pamatskolas direkto-
ri līdz pat skolas slēgšanai 2019. 
gada 7. augustā. Uz to brīdi bijām 
15 darbinieki un pārdesmit bērnu 
un mums tas nebija pārsteigums - 
lēmums par skolas slēgšanu bija 
loģiski sagaidāms. Starp citu, lai 
saglabātu Grāveru pamatskolu 
un paplašinātu tās iespējas, mēs 
ķērāmies pie katra salmiņa - li-
cencējām dažādas izglītības prog-
rammas rakstījām projektus. Pa-
teicoties jaunajām programmām, 
varējām organizēt individuālo 
darbu ar skolēniem ar mācīša-
nās un attīstības traucējumiem. 
Izmantojām iespēju un piedalījā-
mies valsts projektā „Pumpurs”, 
programmā „Skolas soma”. Raks-
tījām dažādus projektus, patei-
coties kuriem varējām organizēt 
radošas nodarbes, dažādus kursus 
pieaugušajiem. Bija ļoti daudz 
pulciņu, gāja bērni, ar viņiem kopā 
nāca vecāki, vecvecāki. Vasarās 
notika bērnu nometnes. Guvām 
arī atbalstu no pareizticīgo galvas 
Aleksandra Kudrjašova. Tas viss 
kopā deva plašākas iespējas bēr-
niem un iespēju skolotājiem pa-
pildus piestrādāt, atalgojums par 
darbu skolā bija neliels – pietrūka 
kontaktstundu. 

- Kādas bija tā brīža sajūtas, 
kad skola tika slēgta?

- Milzīgs satraukums un lieli 
pārdzīvojumi. Togad man bija 50 
gadu jubileja - lūk tev dāvana, no-
domāju! Skolā notika pēdējais iz-
laidums gan man, gan manai jau-
nākai meitai. Ne vairs darba, bērni 
jāskolo un vairs vispār nesaproti, 
ko tagad darīt? Vecākā meita Evi-
ta studē Latvijas Universitātē, 
viņa mācās par farmaceiti, jau ir 
4. kursā maģistratūrā. Jaunākā - 
Renāte - arī devās projām no mā-
jām un mācās Daugavpils Saules 
vidusskolā multimediju fakultātē. 

- Kas jums palīdzēja izturēt 
likteņa pārbaudījumu un doties 
tālāk? 

- Man bija dažas aizraušanās, 
piemēram, joga un dejas. Tas ļoti 
palīdzēja nezaudēt piederību sa-
biedrībai, nenoslēgties sevī. Ātri 
nostiprinājās arī pārliecība, ka 
manas darba prasmes tomēr ir pie-
prasītas, jo visai drīz saņēmu īslai-
cīgu darba piedāvājumu no mācī-
bu centra „Fibra”. Bija jāmotivē 
darbam grupa cilvēku ar īpašām 
vajadzībām. Atceros, ko sacīju 
pirmajā tikšanās dienā: „Labdien, 
kolēģi! Es esmu bezdarbniece, 
kopā motivēsimies un meklēsim 
darbu!” Patiesībā tas tā arī noti-
ka – es motivēju cilvēkus un pati 
sevi. Apguvu jaunas zināšanas, 
praktiski - mācījāmies kopā. Pē-
dējā darba dienā saņēmu piedāvā-
jumu pastrādāt Latgales mācību 
centrā par latviešu valodas skolo-
tāju. Atkal jauns projekts, grupā 
11 bezdarbnieki, un pirmā tikša-
nās sākas ar vārdiem: „Labdien, 
kolēģi, mācīsimies kopā!” Pamat-
skolā mācīju 9. klasi, ar kuru katru 
gadu gatavojos eksāmeniem, tālab 
izmantoju šīs zināšanas darbā ar 
pieaugušo grupu. Šī pieredze lieti 
noderēja arī darbā ar pieauguša-
jiem un eksāmenā, kuru pieņēma 
Rīgas komisija. 

- Lūk, kā sagadījās - palikāt 
bez pastāvīga darba, bet laika 
atpūtai nebija! 

- Cerēju atpūsties pēc šiem ek-
sāmeniem, bet nepaguvu. Mani 
sasniedza ziņa par konkursu uz 
vakanto Krāslavas BJC direktores 
amatu. Iesniegt dokumentus kon-
kursam vai nē, domāju līdz pēdē-
jam brīdim. Ko es no laukiem tur 
vispār skriešu un mēģināšu, tur 
laikam daudz vietējo gribētāju, 
varbūt par mani cienīgāki – tādas 
un citas domas šaudījās galvā. 
Līdz pēdējā brīdī izlēmu, kāpēc 
gan nē? Laukos savā mājsaimnie-
cībā darba netrūkst, bet tas nav 
algots darbs un grūti iztikt. Varbūt 
kādam noderēs mana pieredze, jo 
tas tā nav, ka uzvarai konkursā 
pietiek ar vienu iesniegumu. Sāku 
vākt izglītības un citus dokumen-
tus, liku vienu pie otra mapē. 
Sapratu, ka vajag padziļināti sa-
gatavoties, jāgūst priekšstats par 
interešu izglītību kā tādu, kaut gan 
interešu izglītība bija arī Grāveru 
pamatskolā un es pati savā laikā 
vadīju pulciņu. Braucu uz Krāsla-
vas BJC, tikos ar centra metodiķi 
Sanitu Kumpiņu, pārrunāju darba 
nianses. Aizbraucu arī uz Preiļiem 
un uz Aglonu, painteresējos, kā 
viņu iestādēs rit darbs, ar ko viņi 
nodarbojas. Sakrāju informāciju, 
veiksmīgi izgāju konkursa pirmo 
tūri, pēc darba intervijas rezultā-
tiem komisija pieņēma lēmumu 
mani virzīt uz domes sēdi apstip-
rināšanai par direktori. Tā nu es 
šeit nokļuvu!

- Tautā ir populārs teiciens 

par to, ka jauna slota pa jau-
nam slauka…

- Nē, nē, tas nav par mani! Ne-
būtu pareizi ienākt kolektīvā un 
tūlīt pat sākt kardinālus pārkārto-
jumus, likt visiem visu darīt pa sa-
vam prātam utt. Neesmu no tiem, 
kas lemj vienpersoniski. Uzskatu, 
ka ikvienā iestādē ir jāveido sa-
liedēts kolektīvs, lai visiem kopā 
būtu labi. Kad ir pozitīva gaisot-
ne, tad cilvēki atveras, nav kaut 
kādu savstarpēju ķīviņu un var 
radoši darboties. Kad sāku strādāt 
Krāslavā, man bija tāda sajūta, ka 
iespējami ātrāk vajag iepazīties ar 
katru darbinieku. Centra ēkā dar-
bojas triju skolotāju vadīti pulciņi, 
pārējie pulciņi strādā citās dažādās 
vietās pilsētā – pamatskolā, ģim-
nāzijā, garāžā, baseinā, bibliotēkā, 
kultūras namā. Pirmais, ko darīju, 
iepazinos ar visiem darbiniekiem. 

- Krāslavas BJC jūs sākāt 
strādāt praktiski līdz ar pan-
dēmijas laiku, kuru izraisīja 
Covid-19. Tas radīja papildu sa-
režģījumus, lai iejustos amatā?

- Man nē, varēju veltīt vairāk 
laika darbam ar dokumentāciju, 
iepazīt darba specifi ku. Protams, 
visiem gribējās kaut kādas aktīvas 
darbības, tas laiks pienāca. 1. jū-
nijā centrā sākas radošas nodarbes 
bērniem, bija iesaistīti gandrīz visi 
pulciņu skolotāji. Apgleznojām 
akmeņus, laidām pašu gatavotus 
pūķus gaisā, lidojošos šķīvīšus, 
iedziļinājāmies fotografēšanas 
mākslā, sportojām, dejojām, at-
kārtojām ceļu satiksmes noteiku-
mus, braucot ar riteņiem un skrej-
riteņiem, iepazināmies ar jaunām 
bērnu grāmatām, apguvām orien-
tēšanās prasmi grāfu Plāteru par-

ka teritorijā un piedzīvojām daudz 
citu pozitīvu momentu. Šogad, 
pirmajā mācību nedēļā, mums bija 
atklāto durvju dienas. Pie mums 
nāca klašu grupas no skolas un ie-
pazinās ar Bērnu un jauniešu cen-
tra darbību. Pulciņu skolotāji no-
vadīja radošās darbnīcas. 9. klases 
bērniem bija organizētas nodar-
bes saistībā ar karjeras izglītību. 
Es nevadu bērniem pulciņus, bet 
tāpat cenšos ar visiem satikties, 
iepazīties un vadu dažādas akti-
vitātes. Daudz uzmanības veltām 
epidemioloģiskas drošības pasā-
kumiem, lai pasargātu audzēkņus 
no Covid-19. Piemēram, telpā 
nodrošinām divu metru attālumu, 
saliekot attiecīgi solus, un uz katra 
ir uzlīme, lai bērns zina, kur drīkst 
vai nedrīkst apsēsties. Šobrīd cen-
tra durvis ir vaļā, bet ir noteiku-
mi, kas audzēkņiem jāpilda, un to 
izpildei mēs sekosim. Bērni šurp 
nāk no skolas, bet arī mūsu uzde-
vums ir vizuāli novērtēt katra ve-
selības stāvokli. Skaidrs, ka mēs 
nepielaidīsim nodarbībām bērnu, 
ja viņš atnāk apslimis. Vārdu sa-
kot, strikti pildīsim visas epide-
mioloģiskās drošības prasības.

- Ko šajā mācību gadā centrs 
piedāvā bērniem?

- Grupu komplektēšana tuvojas 
nobeigumam. Uz šo brīdi mums ir 
20 pulciņi, ar bērniem strādās 14 
skolotāji, tostarp mums ir viena 
jauna skolotāja, kas vadīs sporta 
tūrisma pulciņu - šī pulciņa bijusī 
audzēkne, Sporta akadēmijas ne-
klātienes studente Alise Samsono-
viča. Viņa plāno būt par jaunsargu 
instruktoru, kas arī ir aktuāli mūs-
dienās.

Lielākais bērnu pieplūdums ir 

vizuāli plastiskās mākslas jomas 
pulciņi, kur bērni apgūst apglez-
nošanu, veidošanu, aušanu, mo-
delēšanu un citas prasmes. Esmu 
pārliecināta, ka visi pulciņi tiks 
nokomplektēti.

Esam runājuši par jaunu pulciņu 
atklāšanu, taču pagaidām pāragri 
par to stāstīt plašākai sabiedrībai. 
Kad būs, tad varēsim informēt. 
Jaunu pulciņu varam izveidot, ja 
ir cilvēks, kurš gatavs šādu darbu 
uzņemties, kuram ir idejas, vēlme 
darboties un ir fi nansējums. Sep-
tembra beigās saņemsim valsts 
mērķdotāciju, būs skaidrība, vai 
varēsim paplašināt mūsu pulciņu 
loku. 

- Ko novēlēsiet bērniem jau-
najā mācību gadā?

- Lai bērnus nekad neatstāj ra-
došuma gars, jo radošs cilvēks ir 
vajadzīgs jebkurā profesijā! Ja 
bērns, pusaudzis, jaunietis attīstīs 
sevi mūsu pulciņos, viņam tiešām 
dzīve kļūs ļoti interesanta. Būs 
jauni draugi, būs iespēja paceļot, 
varēs doties pārgājienos, piedalī-
ties sacensībās, konkursos. Diem-
žēl šogad Covid-19 pandēmijas 
dēļ nenotika XII Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
ki, bērni gatavojās, bija ieguldīts 
liels darbs. Audzēkņu un skolo-
tāju darbs netika žūrijas novēr-
tēts. Vairāk paveicās vizuālās un 
vizuāli plastiskās mākslas jomas 
audzēkņiem, kuru darbus jūnijā 
Rēzeknē žūrija novērtēja Latgales 
novadā. Audzēkņi piedalījās arī 
citos konkursos.  Piemēram, foto-
pulciņa „Kadrs” audzēknes Mada-
ras Ērikas Daņiļevičas, pulciņa 
skolotājs Anatols Kauškalis, darbs 
„Kaijas”, kas piedalījās Starptau-
tiskajā bērnu mākslas konkursā 
„LIDICE-2020“, apbalvots ar 
goda rakstu. Kluba „Saulessve-
ce” audzēkņu māsu Margaritas 
un Aleksandras Fominu un Vivi-
tas Lavnikovičas, kluba skolotāja 
Žanna Garbrēdere, darbi ir 10. 
starptautiskās mākslas izstādes 
„Vērtību sakta” dalībnieki un ir 
lielformātā pašlaik skatāmi Rīgā, 
Esplanādē. Jāpiebilst, ka Vivitas 
Lavnikovičas darbs ir kļuvis par 
šī konkursa vienu no laureātiem, 
viņas darbam „Varavīksnes loks” 
piešķirta piemiņas zīme. Kopskai-
tā no BJC uz Rīgu ir izvirzīti 6 
darbi. Pulciņu skolotājas: Ž. Gar-
brēdere, L. Kizjalo, A. Guba. Bija 
arī citi lieli darbi un panākumi.

Ikvienam bērnam ir plašas iz-
augsmes iespējas, ja viņš attīsta 
sevi pulciņos. Skaidrs, ka Co-
vid-19 pandēmija ieviesa zināmas 
korekcijas arī izglītības iestāžu 
darbā - visiem vajag būt piesar-
dzīgiem. Bet arī tas dzīvē noder – 
prast pasargāt sevi un apkārtējos. 

Nobeigumā gribu aicināt bērnus 
un vecākus apmeklēt pašvaldības 
portāla saiti https://kraslava.lv/
pasvaldiba/interesu-izglitiba, kurā 
izvietota izsmeļoša informācija 
par Krāslavas BJC pulciņiem. Tas 
arī ir jaunums, šādas vienuviet 
apkopotas informācijas agrāk par 
mums nebija. 

- Paldies par atbildēm! 
Juris Roga, 
autora foto

IZTURĒT 
UN DOTIES TĀLĀK!  

Kopš šī gada februāra Krāslavas Bērnu un jauniešu centru vada Elfa Islamgarajeva, 
kuras dzimtā puse ir bijušā Krāslavas rajona Grāveru pagasts, kas šobrīd atrodas Aglo-
nas novadā, bet drīzumā atkal atgriezīsies vecajās robežās jau Krāslavas novadā, par ko 
viņa tikai priecājas. Lielāks un stiprāks novads paver lielākas perspektīvas arī katram tā 
iedzīvotājam. Iepazīsimies tuvāk ar BJC jauno direktori.
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Krāslavas Sporta skola 
realizē profesionālās ievir-
zes programmas sešos spor-
ta veidos, tie ir vieglatlētika, 
basketbols, futbols, distan-
ču slēpošana, brīvā cīņa un 
ložu šaušana Varavīksnes 
vidusskolas 50 metru šau-
tuvē. Par izglītības iestādes 
darbu un plāniem jaunajā 
mācību gadā lasiet intervijā 
ar sporta skolas direktoru 
Arti Upenieku.

- Kā sākāt kārtējo mācību 
gadu?  

- Ar jaunākajām aktualitātēm par 
koronavīrusa izraisīto slimību CO-
VID-19. Iepazīstam citu sporta 
skolu pieredzi, pētām, vai ir droši 
doties uz sacensībām, vai tai reģio-
nā nav kāds saslimušais, strādājam 
ar normatīviem aktiem un vadlīni-
jām, kas visiem jāpilda. Kopā ar 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas vadī-
bu risinām problēmas, kas saistītas 
ar zāles izmantošanu un nodarbī-
bas laiku nepārklāšanos. Šobrīd 
ir vienošanās, ka līdz plkst. 14.10 
sporta zāle ir ģimnāzijas rīcībā 
sporta stundu organizēšanai, pēc 
tam zāli izmantos sporta skolas tre-
neri un viņu audzēkņi treniņproce-
sam licenzētajos sporta veidos līdz 
pat plkst. 22.00 vakarā. Zāles no-
slogojums šajā mācību gadā vien-
nozīmīgi ir lielāks, jo ģimnāzija 
pārcēlās uz pamatskolas ēku, līdz 
ar to arī sporta stundu ir vairāk. Ja 
iepriekš sporta skolas audzēkņi va-
rēja tikt zālē stundu ātrāk, tad tagad 
tā vairs nesanāk. Meklējam kom-
promisus, pagaidām viss izdodas.

Sporta skolā šobrīd turpinās gru-
pu komplektācija, jaunas grupas 
būs basketbolā sešgadīgiem un 
septiņgadīgiem bērniem. Protams, 
var pieteikties arī esošajās grupās. 
Lai pieteiktos, jāsazinās ar mani pa 
tālruni 25900775 vai ar konkrētā 
sporta veida treneri. 

- Vai ir kādi būtiski jaunināju-
mi, kas ieviesti COVID-19 pan-
dēmijas sakarā?

- Visiem apmeklētājiem, kas 
nav sporta skolas audzēkņi, ir jā-
pierakstās reģistrācijas žurnālā, lai 
saslimstības gadījumā varētu ātri 
un precīzi noteikt kontaktpersonas. 
Principā tas attiecas uz vecākiem, 
kuri nāk pēc saviem bērniem, lai 
nogādātu mājup pēc treniņiem. 
Ministru kabineta noteikumi neat-
ļauj vērot treniņus, bet dažos ga-
dījumos pieļaujami izņēmumi ar 
speciālu direktora atļauju. Atklātus 
treniņus mēs rīkojam sporta nedē-
ļas laikā, kad ikvienam interesen-
tam ir iespēja tos vērot.

Vecākam ir jāpaseko, lai viņa 
bērns ierodas uz sporta skolu ne 
ātrāk kā 15 minūtes pirms treniņa, 
lai nav ilgstoši jāgaida. Ja bērns 
šurp atnāks stundu-divas iepriekš, 
viņš nevarēs piedalīties treniņā. 
Protams, jābūt maiņas apaviem, 
ģērbtuvē jāuzturas ne ilgāk par 10-
15 minūtēm, jāievēro distancēša-
nās, jāveic roku mazgāšana un citi 
piesardzības pasākumi, par kuriem 
visi ir informēti. Pie ieejas mums ir 
ierīkoti roku dezinfektori, kā visās 
izglītības iestādēs.

- Kādi būs tuvākie lielākie pa-
sākumi?

- Latvijas Sporta federāciju pa-
dome atbalstīja mūsu projektu un 
piešķīra 1500 eiro Eiropas Sporta 
nedēļas rīkošanai no 23. līdz 30. 
septembrim. Aptversim bērnus un 
pieaugušos, ceram iesaistīt Krāsla-
vas novada domes darbiniekus, ar 
Krāslavas peldbaseina administrā-
ciju vienojāmies par peldēšanas 
nodarbībām senioriem Sporta ne-
dēļā. Krāslavas Bērnu sociālās re-
habilitācijas centra bērniem „Mūs-
mājas” būs speciāli sporta 
pasākumi, Krāslavas māmiņu 
klubam - vingrošanas nodarbības. 
Eiropas Sporta nedēļas noslēguma 
pasākums būs 30. septembrī, kad 
sporta skolā notiks Atvērto durvju 
diena. Interesenti varēs iepazīties 
ar sporta skolu un treneriem, vērot 
atklātus treniņprocesus utt.

26. un 27. septembrī Krāslavā 

sabrauks mazie basketbolisti līdz 
12 gadu vecumam no Gulbenes, 
Madonas, Rēzeknes, Jēkabpils un 
Rugājiem un sacentīsies turnīrā. 

- Dažiem krāslaviešiem ir iebil-
dumi pret stadiona darba laiku. 
Tas tiks koriģēts?

- Šobrīd rīta stundas atvēlētas 
skolām, pēc tam nāk jaunākie bēr-
ni, kas trenējas no plkst. 14.00, dar-
ba dienas nobeigumā uz treniņiem 
ierodas vecāko klašu skolēni un 
tos var savietot ar iedzīvotājiem. Šī 
kārtība labi darbojas, stadiona dar-
ba laiku nemainīsim. Esam ierīko-
juši jaunas informatīvas zīmes ar 
stadiona lietošanas noteikumiem. 
Arī agrāk šie noteikumi bija, taču 
nebija vizualizēti, tāpēc iedzīvotāji 
īsti nezināja, ka stadionā nedrīkst 
nūjot, braukt ar velosipēdu, nākt 
šurp ar mājdzīvniekiem, smēķēt 
utt. Ikreiz bija jāskaidrojas, tagad 
tas viss izlasāms un atliek tikai iz-
pildīt.

- Ir iebildumi arī par trenažie-
ru zāles nepieejamību?

- Trenažieri pieder mums, bet 
izglītības iestādēs sācies mācību 
process, un sporta skolas noslodze 
ir līdz vēlam vakaram. Tamdēļ ne-
varam atrast brīvu laiku pilsētas ie-
dzīvotājiem. Būtisku sarežģījumu 
rada nepieciešamība dezinfi cēt in-
ventāru. Pirms pandēmijas pēc ie-
priekšējas vienošanās mēs atļāvām 
pilsētniekiem izmantot trenažierus, 
bet tagad nekā. Izstrādājām pat pa-
kalpojuma cenrādi, kuru plānojām 
iesniegt apstiprināšanai domē. 
Tiesa jau tad mums bija skaidrs, 
ka nepieciešams jauns darbinieks, 
lai visu nodrošinātu.  Tagad vispār 
neredzam iespēju ielaist trenažie-
ru zālē pilsētniekus. Ja situācija ar 
Covid-19 pandēmiju krasi mainī-
sies uz labo pusi, tad pie šī jautāju-
ma noteikti atgriezīsimies. 

- Vai sporta skolai pietiek in-
ventāra? 

- Vienmēr kaut ko vajag. Apgūs-
tam projektu naudu, sporta skolai 
iegādājamies šo to paliekošu. Bas-

ketbolistiem būs jaunas formas gan 
mazajiem, gan lielajiem. 

- Jums vajag vai nevajag jau-
nus trenerus?

- Ja sporta skola turpinās attīstī-
ties, vajadzēs trenerus futbolā un 
vieglatlētikā. Bet pagaidām tie ir 
ļoti tāli plāni, daudz lielākas bažas 
rada tas, ka Izglītības un zinātnes 
ministrija izstrādā jaunus noteiku-
mus par audzēkņu uzņemšanu un 
pārcelšanu nākamajā grupā. Jo pie-
ļauju, ka būs krietni stingrākas pra-
sības un normatīvi pārcelšanai no 
vienas treniņu grupas uz nākamo. 
Lai iedzīvotājiem vieglāk saprast, 
līdzīgi kā vispārizglītojošajā sko-
lā bērns tiek pārcelts no klases uz 
klasi, pamatojoties uz konkrētiem 
kritērijiem, tā arī sporta skolā au-
dzēknim ir jāizpilda konkrēti kritē-
riji, lai viņš tiktu pārcelts nākamajā 
grupā. Jaunāka vecuma grupās 
varbūt nebūs problēmu, bet prob-
lēmas varētu rasties ar tām, kas ir 
sporta meistarības pilnveidošanas 
grupas un kuras apmeklē gados ve-
cāki bērni. Ja runājam par audzēk-
ņu skaitu, ar to mums nevajadzētu 
būt problēmu. 

- Sporta skolas treneriem ir 
nācies strādāt attālinātā režīmā. 
Kā tas bija? 

- Esam izstrādājuši treniņprog-
rammas attālinātam darba režī-
mam un esam tās aprobējuši. Jēga 
tam bija, tomēr ir labāk, nekā neko 
nedarīt! Centīgākie skolēni centās 
izpildīt visu, ko no viņiem prasīja 
- trenējās, sūtīja trenerim video, 
konsultējās utt. Treneriem īstenībā 
tas bija milzīgs darba apjoma pie-
augums, programmas būtībā bija 
jāizstrādā no jauna. Mums liels 
prieks par tiem audzēkņiem, kuri 
pēc šīm programmām centīgi tre-
nējās patstāvīgi mājās. Kad atgrie-
zāmies ierastajā režīmā, varēja labi 
redzēt, kurš bijis atbildīgs un kurš 
noslinkoja. Tomēr man jāatzīst, 
ka klātienē treniņprocess ir efek-
tīvāks, jo treneris pieskata katru, 
gādā, lai vingrinājumi ir tehniski 
pareizi izpildīti, kā arī uzreiz veic 
nepieciešamās korekcijas. Tāpēc 
aicinu visiem kopā būt atbildīgiem, 
attiekties pret Covid-19 pandēmi-
jas ierobežošanas pasākumiem no-
pietni, lai neviens nesaslimtu, tre-
niņi varētu notikt klātienē un visi 
gribētāji varētu sportot.

- Paldies par interviju!
Juris Roga, 
autora foto

PALIELINĀJIES KRĀSLAVAS 
SPORTA SKOLAS NOSLOGOJUMS

senioru sleja
Regulāras nodarbības „Senioru 

skolā” arī šogad norisinās Krāsla-
vas novada Centrālajā bibliotēkā. 
Tikšanās tiek organizētas 1 reizi 
nedēļā - ceturtdienās, tās palīdz 
senioriem pārvarēt garlaicību un 

inerci, uzlabo garastāvokli, nodro-
šina piederības izjūtu domubiedru 
grupai un pilsētas sabiedrībai. 

Pirmais spilgtākais notikums 
šajā semestrī - tikšanās ar katoļu 
priesteri Rodionu Doļu. Rodions 

savā brīvajā laikā jau ne pirmo 
reizi sazinās ar vecākās paaudzes 
pārstāvjiem, tādēļ tā bija ne tikai 
tradicionāla, bet arī sengaidīta tik-
šanās. Turklāt jau bija zināms, ka 
mūsu jaunais priesteris nesen ir 

atgriezies no Izraēlas, kur pavadīja 
vairākus mēnešus.  

Tēma „Svētā Zeme - Piektais 
Evaņģēlijs” bija veltīta tiem noti-
kumiem un vietām, kas ir saistītas 
ar Bībeles sižetu. Savu stāstījumu 
Rodions Doļa papildināja ar dau-
dzām ilustrācijām – savām foto-
grāfi jām no Izraēlas.

Pirmā stāstījuma daļa bija vel-
tīta Galilejai - vēsturiskajai zonai 
Izraēlas ziemeļos, kur atrodas Nā-
caretes pilsēta un Galilejas ezers 
- vienīgais saldūdens avots visā 
reģionā. Nesen šajā vietā, kad 
ezera ūdeņi atkāpās no krasta pēc 
ilgstoša sausuma, tika atrasta sena 
koka laiva.  Arheologi uzskata, 
ka tā tika izgatavota Jēzus Kristus 
laikos. Laiva tika attīrīta no ezera 
nogulumu slāņiem, kas pasargā-
ja to vairāku gadsimtu gaitā, un 
pašlaik tā ir izstādīta muzejā. Se-
nioriem tika izklāstīta detalizēta 
informācija par daudzām citām 
ievērojamajām vietām, kas liecina 

par Bībelē aprakstīto notikumu ne-
apšaubāmību. Īpaša vieta bija atvē-
lēta stāstījumam par Jeruzalemi un 
tās vēsturiskajām vietām - Tempļa 
kalnu, Svētā Kapa Baznīcu, Raudu 
Mūri u.c.

Stāstītājs pārsteidza klausītājus 
ne tikai ar interesantiem faktiem 
par vēsturiskajiem objektiem, bet 
arī ar savu īpašo pieeju, uzsverot 
arheoloģisko atradumu praktisko 
nozīmi. Ikviens cilvēks, apmeklē-
jot Izraēlu, var savām acīm redzēt 
tās visas vietas, kas ir minētas Bī-
belē.

Rodiona emocionālais vēstījums 
neatstāja vienaldzīgu nevienu, se-
niori klausījās ar lielu interesi un 
uzmanību. Pēc lekcijas priesteris 
atbildēja uz „Senioru skolas” da-
lībnieku jautājumiem. Novēlam 
Rodionam Doļam daudz panāku-
mu un gaidām mūsu nākamo tik-
šanos!

Tatjana Azamatova

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI  
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Apsūdzētajiem nāvējošā piekaušanā
 atkal piemērots apcietinājums

Pēdējā laikā ,,Krāslavas Vēstis” redakcijā ir saņemti iedzīvotāju jau-
tājumi par to, kāpēc personas, kuras apsūdz jauna vīrieša nāvējošā pie-
kaušanā un draudu izteikšanā pērn Krāslavā, tika atbrīvotas no apcieti-
nājuma.

Pēc Krāslavas policijas iecirkņa amatpersonu informācijas, šā gada 
8. septembrī, izvērtējot policijas ziņojumus par drošības līdzekļa pār-
kāpumiem un uzklausot lietas dalībniekus, tiesa abiem apsūdzētajiem 
piemēroja apcietinājumu, kur viņi atradīsies līdz nākamajai tiesas sēdei.

Viena sēne – vakariņas visai ģimenei
„Esmu atradusi ļoti lielu 

sēni baltā krāsā, un tā ir lielāka 
nekā futbola bumba,” pastāstī-
ja krāslaviete Vanda, kas pie-
zvanīja uz „Krāslavas Vēstis” 
redakciju.

Sievietes kaimiņš, sēņotājs 
ar stāžu, konstatēja, ka šis 
skaistulis ir pūpēdis.

Informācija, kas ir atroda-
ma interneta plašumos, lieci-
na par to, ka šī sēne pieder pie atmateņu (šampinjonu) dzimtas sēņu ģints 
un tās nosaukums ir milzu apaļpūpēdis. Jaunas sēnes, kurām ir sniegbalts 
mīkstums un patīkams aromāts, var lietot pārtikā. Kvalitatīvu apaļpūpēdi 
vislabāk ir sagriezt šķēlē s, iepanēt un apcept sviestā.

„Lai pagaidām atrodas šeit, kamēr atbrauks bērni. Tad jau viņi lems, ko 
darīt ar to tālāk,” Vanda rūpīgi novietoja savu atradumu pie samteņu dobes.

Elvīras Škutānes foto

VISU SKAISTO UZGLEZNOJAM!
Krāslavas Kultūras namā svinīgi atklāta Maijas Jakovičas un Valerija Bai-

das gleznu izstāde, kas būs skatāma no 13. septembra līdz 31. oktobrim. 
Līdz ar šo pasākumu dots starts tradicionālajam mākslas plenēram „Krāsla-
vas palete 2020”. Mēs dzīvojam dzīvi, baudām tās mirkļus un visu skaisto 
uzgleznojam.

Mākslinieki nāk no Madonas puses. Maija studējusi Vissavienības Valsts 
Kinematogrāfi jas institūta mākslas fakultātē. Ir Latvijas Kinematogrāfi stu 
Savienības biedre un Latvijas Filmu mākslinieku ģildes locekle. Izstādēs 
piedalās no 1986. gada, glezno eļļas un akvareļtehnikā, organizē gleznie-
cības plenērus. Arī Valerijs studējis Vissavienības Valsts Kinematogrāfi jas 
institūta mākslas fakultātē un ir Latvijas Kinematogrāfi stu Savienības biedrs. 
Absolvējis Maskavas Lietišķās Mākslas vidusskolu, ir Krievijas Mākslinie-
ku savienības biedrs un Latvijas Mākslinieku savienības biedrs. Izstādēs pie-
dalās kopš 1983. gada.

Cilvēki, plenēru iespaidi, dabas vienreizīgums licis autoriem uzkrāt do-
mas un sajūtas, radīt aizraujošus mākslas darbus. Izstādes anotācijā sacīts, 
ka glezniecībai ir spēja īsos, gaistošos dzīves pieskārienus un mirkļus ielikt 
ilglaicīgās, dažkārt mūžīgās formās, ļaujot izgaršot sajūtas vēl ilgi pēc sa-
skarsmes brīža. 

Uzrunājot klātesošos, ilggadīgais iepriekšējo gadu Krāslavas paletes or-
ganizators Jāzeps Dobkevičs sacīja: „Māksliniekiem ir noslēpumiem bagāta 
akmens māja, kur ir palicis ļoti daudz gleznu, mums šeit atveda parādīt ti-
kai mazāko daļu. Tā ir milzu laime, un liels prieks, ka Krāslava pārtapusi 
par mākslas centru, kurp ar prieku brauc daudzi mākslinieki, rada un rāda 
savus darbus citiem. Paldies  jums par to! Rudens Krāslavā nevar iesākties 
bez plenēra, tas ir likumīgi jau 40 gadus. Šodien jubilejas reizē atcerēsimies 
tos skaistos mirkļus, kurus ievadīja Osvalds Zvejsalnieks un Rita Barča…” 

Pasākumā piedalījās vairāki plašākai publikai labi pazīstami mākslinieki, 
kuri ieradušies uz plenēru, un apsveica Maiju Jakoviču un Valeriju Baidu ar 
izstādes atklāšanu. Izstādes atklāšanu bagātināja skanīgas dziesmas Krāsla-
vas Mūzikas skolas vokālā ansambļa „Krāslaviņa” meiteņu izpildījumā. 

Juris Roga, autora foto

1.a klasi ieinteresēja tēma „Es 
un pasaule ap mums”, bērni iepa-
zinās ar skolu, dažādu aktivitāšu 
laikā pastāstīja par sevi un savu 
ģimeni, kā arī atraktīvā formātā 
atkārtoja, kā pareizi dezinfi cēt un 
mazgāt rokas. 1.b izvēlējās tēmu 
„Es esmu skolā!”, izpētīja dažādus 
maršrutus pa skolu un rotaļu laikā 
iepazinās ar klasesbiedriem. Ļoti 
saistoši bija stāstījumi par daudz-
veidīgiem vaļaspriekiem. Katrs 
skolēns izveidoja un radoši nofor-
mēja savu portfolio.

2.a klasē norisinājās Ceļojumu 
diena, Veselības diena un Jautrī-
bas diena. Bērni izpētīja Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
ekspozīcijas un pils parku. Kopā 
ar skolas medmāsu pievērsa uz-
manību svarīgiem jautājumiem 
par veselību. Jauki pavadīja laiku 
klasesbiedru lokā: zīmēja, spēlēja, 
dejoja. Ātri un interesanti pagāja 
projektu dienas 2. b klasē. Skolē-
ni spēlēja un sadarbojās, tikšanās 
laikā ar skolas medmāsu atcerē-
jās galvenos higiēnas jautājumus. 
Veselības pamatā ir aktīvs dzīves-
veids, tāpēc projektu dienas no-
slēdzās ar ekskursiju uz Karņicka 
kalnu.

3.a klases skolēni Projektu ne-
dēļas nodarbībās aizdomājās par 
to, ka nereti piemirst par tādu vien-
kāršu aizsardzības veidu kā roku 
higiēnas ievērošana, tāpēc organi-
zēja veselīgu un lietderīgu sarunu 
ar skolas medmāsu. Ievērojot visus 
piesardzības noteikumus, bērni iz-
staigāja Krāslavas pils kompleksu, 
apmeklēja Tūrisma informācijas 
centru, apskatīja Valentīna Zlidņa 
gleznas un Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja izstādi „Krāslavas 
stāsti laiku lokos”. Projektu nedē-
ļas tēma 3.b klasē - „Mana veselī-
ba”. Bērni ar lielu interesi strādāja 
grupās, nepiespiestā atmosfērā, la-
sot jautrus dzejoļus, minot mīklas 
un atbildot uz jautājumiem, atce-
rējās veselīga dzīvesveida pama-
tus. Skolēni analizēja savu dienas 
režīmu darba dienās un brīvdienās 
un apsprieda, kas var pozitīvi ie-
tekmēt dzīves ritmu. 

4. klases skolēni radoši izzināja 
veselīga dzīvesveida jautājumus. 
Bērni risināja krustvārdu mīklas, 
izvērtēja savu dienas gaitu, runāja 
par pareizu uzturu un nonāca pie 
svarīga secinājuma: lai būtu vese-
lam un ilgi dzīvotu – jāievēro ve-
selīgs dzīvesveids.

5.a klasē Projektu nedēļa pagā-
ja ražīgi. Kopīgiem spēkiem, cieši 
sadarbojoties, bērni īstenoja savu 
mērķi - novērtēt rudens skaisto 
dabu, savākto bagāto ražu, krāšņo 
rudens ziedu skaistumu un neaiz-
mirstamās rudens ainavas. Iegūto 
rezultātu skolēni ne tikai attēloja 
savos darbos, bet arī iedzejoja. 
Projektu nedēļas tēma 5.b klasē - 
„Kas es esmu?” Skolēni izveido-
ja klases ģerboni, izvērtēja sevi, 
sprieda par savām interesēm, veik-

smēm, cerībām, izvirzīja mērķus 
jaunajam mācību gadam. Klases 
devīze: „Esi mērķtiecīgs! Tici sev, 
un mērķis būs sasniegts!”

Apzināt savas valsts kultūru, tra-
dīcijas ir katra cilvēka goda lieta, 
tādēļ 6.a klases skolēni izvēlējās 
pētīt rudens saulgriežu – Miķeļ-
dienu – vēsturi, ticējumus, tautas-
dziesmas, atribūtus. Bērni zīmē-
ja, rakstīja, fotografēja, meklēja 
interesantas dabas veltes, veidoja 
kompozīcijas. Šos darbus varēs 
izmantot klases un foajē rotāša-
nai Miķeļdienā. 6.b klases skolēni 
strādāja pie projekta „Dzimšanas 
diena”, pētīja dzimšanas dienas 
svinēšanas tradīcijas, galda kul-
tūru, dāvanu saiņošanas noslēpu-
mus, iemācījās plānot dzimšanas 
dienu. Skolēni izveidoja savas ģi-
menes dzimšanas dienu kalendāru 
un klases skolēnu dzimšanas dienu 
kalendāru.

Projektu nedēļas laikā 7. a kla-
ses skolēni izvērtēja dažādas vik-
torīnas, spēles un konkursus, kas ir 
domāti pamatskolas audzēkņiem. 
Apkopots vērtīgs materiāls - ap-
tuveni simts viktorīnas, spēles un 
konkursi. Mācību gada laikā šie 
materiāli tiks sistematizēti, lai iz-
gatavotu brošūru. 7. b klases skolē-
nus ieinteresēja tēma par veselīgu 
uzturu. Skolēni pētījuši vitamīnus 
produktos un to ietekmi uz vese-
lību, kā arī kaitīgas piedevas tādos 
produktos kā cepumi, vafeles, jo-
gurts u.c. Ļoti svarīgi, ka skolē-
niem ir izveidojusies izpratne par 
veselīgu ēdienu. 7.c projekta tēma 
- „Grāmatas ceļš līdz lasītājam”. 
Centrālajā bibliotēkā skolēniem 
pastāstīja par jaunām grāmatām. 
Tika piedāvāta iespēja apskatīt 2 
izstādes - „Pūce-gudrības, zināša-
nu un vieduma simbols” un „Klu-
suma patiesā vērtība”. Pusaudži 
apmeklēja Jauniešu istabu un ar 
prieku pasēdēja uz viedā soliņa.

8.a klases projekta tēma - „Kat-
ram mākonim ir zelta maliņa”, 
skolēni izvēlējās dažādas darbības 
jomas: mācījās korejiešu un franču 
valodu, nodarbojās ar letteringu, 
pētīja postošākās epidēmijas cil-
vēces vēsturē, salīdzināja pasaules 
zīmolu cenas un kvalitāti, sacerēja 
mūziku, zīmēja ainavas, pārlieci-
nāja par triatlona nozīmīgumu u.c.  
Darba nobeigumā klase izveidoja 
videosižetu par savu aizraujošo 
darbību. 8.b klases audzēkņi nolē-
ma, ka Projektu nedēļas dalībnie-
kiem jādarbojas praktiski - skolēni 
rakstīja pasakas, ko varēs izmantot 
Eiropas valodu dienas aktivitātēs, 
sagatavoja virtuālās ekskursijas, 
veidoja Latgales reģiona ēdienkar-
ti, izstrādāja instrukciju, kā savām 
rokām izgatavot praktiskas lietas 
mājsaimniecībai, kā arī papildinā-
ja savas zināšanas par ekoloģijas 
un veselīga dzīvesveida jautāju-
miem.

9.a strādāja pie tēmas „Mana 
nākotnes profesija”. Daži skolēni 

jau ir noskaidrojuši, kādu profe-
siju viņi grib iegūt nākotnē, bet 
daudziem šis jautājums vēl nav at-
risināts. Tāpēc jaunieši izmantoja 
tīmekļvietnes NIID.LV rīkus, kas 
palīdz karjeras izvēles ceļā. Sko-
lēni veidoja prezentācijas par savu 
nākamo profesiju un intervēja cil-
vēkus, kas strādā šajā jomā. Pro-
jektu nedēļa 9.b klasē arī bija sais-
tīta ar karjeras jautājumiem. Tika 
veikta nākotnes profesijas analīze 
un iemaņu izvērtējums. Skolēni 
veidoja video par savu nākotnes 
profesiju. Pēdējā projektu nedē-
ļas dienā skolēni noskatījās fi lmu 
un analizēja to. 9.c klases skolēni 
pievērsa uzmanību ķīniešu fi lo-
zofa Konfūcija domai -„Izvēlies 
darbu, kuru mīli, un tev ne dienu 
dzīvē nebūs jāstrādā”. Projektu ne-
dēļas laikā jaunieši dalījās domās 
par dažādām profesijām, aizpildī-
ja tabulas un salīdzināja izvēlēto 
profesiju plusus un trūkumus. Par 
iecienītāko profesiju skolēni izvei-
doja prezentācijas un uzrakstīja 
sacerējumus. 

10. klases skolēnu Projektu ne-
dēļas moto bija „Sapņojam, plāno-
jam, uzdrošināmies”.

Jaunieši domāja par to, kā īstenot 
savu sapni, sastādīja rīcības plānu 
un izvirzīja mērķus turpmākajiem 
3 gadiem, defi nēja savas stiprās 
puses, analizēja savus trūkumus. 
Vidusskolēni iepazinās ar aktuālu 
metodiku - „elevator pitch” (lifta 
runa), ierakstīja savu runu, lai pa-
skatītos no malas un saprastu, kas 
ir jāpilnveido. 

11. a klases skolēni Projektu  
nedēļas laikā tikās ar skolotājiem, 
kuri pašlaik jau ir pensijā, lai uz-
dotu savus jautājumus un uzzinā-
tu, kāds ir izcils skolotājs? Labā 
vēlējumi, gaišas un mazliet nostal-
ģiskas atmiņas, smaidi un patiesa 
cieņa - ar tādām izjūtām noslēdzās 
visas tikšanās. Pavisam drīz taps 
11.a klases īsfi lma „Stāsts vienā 
kadrā - mūsu skolotāji”. 11.b kla-
se Projektu nedēļas laikā centās 
izprast, ko nozīmē mūsdienīga 
skola, un izveidoja Ideju banku. 
Skolā notikušas vairākas pozitīvas 
pārmaiņas, bet vidusskolēni piedā-
vā vēl vienu jauninājumu - lai sko-
lā būtu individuālie skapīši mantu 
glabāšanai.

12. klases skolēni Projektu ne-
dēļu nolēma veltīt dāvanas izvei-
dei savai skolai. Tika izplānota un 
izstrādāta ideja Krāslavas novada 
projektu konkursam „Iedzīvotāji 
veido savu vidi 2021”, lai izvei-
dotu skaistu, oriģinālu un tautisku 
vides objektu. 

Varavīksnes vidusskolas peda-
gogi ir gandarīti par to, ka viņu 
skolēni Projektu nedēļu pavadīja 
radoši, interesanti, lietderīgi un 
izzinoši, un pateicas bērniem un 
vecākiem par atbalstu un sapratni!

Informāciju apkopoja 
Galina Mikulāne

KOMPETENČU PIEEJĀ BALSTĪTĀ 
PROJEKTU NEDĒĻA VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

Sākot skolas gaitas jaunajā 2020./2021.mācību gadā, Varavīksnes vidusskolas pe-
dagogi, skolēni un viņu vecāki bija vienoti domās un priekā par atkal sastapšanos un, 
protams, ievēroja valstī noteiktās drošības prasības. Mācību darbs sākās radoši – ar 
Projektu nedēļu, lai raisītu bērnos interesi par zināšanām, rosinātu domāt un rast at-
bildes uz dažādiem jautājumiem. Tā bija iespēja mācīties jaunas prasmes, ko paredz 
arī pilnveidotais mācību saturs. Nodarbības Projektu nedēļas laikā bija veltītas aktuālai 
tēmai „Skolēni veido savu vidi”, kas ir saistīta ar praktisko darbību, veselīgu dzīvesveidu, 
sadarbību grupās, komunikāciju un digitālo prasmju pilnveidošanu. Katra klase izvēlējās 
savu darbības virzienu, kas ir piemērots skolēnu vajadzībām un vēlmēm.

Vien vēji augstu mākoņos izkaisa 
Manus dvēseles sapņus visskaistākos...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušās kolēģes Raisas Bažu-

kovas tuviniekiem un draugiem, viņu pēdējā gaitā pavadot.
Krāslavas novada domes kolektīvs


