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18. septembrī visā Latvijā 
tika organizēts sporta pasākums 
„Olimpiskā diena” par godu 
Starptautiskās Olimpiskās komi-
tejas dibināšanai.

Sportiskās aktivitātēs piedalījās 
ap 120 000 dalībnieku 520 Latvi-
jas vietās. 

Krāslavā, Pils parka stadionā, 
pulcējas 7.-12. klašu skolēni, sko-
lotāji un tiesneši no pilsētas sko-
lām. 

Olimpisko dienu Krāslavā at-
klāja Krāslavas Sporta skolas 
direktors Artis Upenieks, dalīb-
niekus sveica un novēlēja panāku-

mus sacensībās Izglītības pārval-
des vadītāja Lidija Miglāne.

Skanot Latvijas Olimpiska-
jai himnai, olimpisko karogu  
pacēla Krāslavas novada labākie 
sportisti: Daniela Timma, Lauris 
Pļavenieks, Valērija Burceva, Lija 
Ignatjeva, Karina Andžāne un 

Germans Bidzāns.
Pēc kopējās rīta rosmes vidus-

skolēni sacentās futbolā un volej-
bolā. Savukārt, 7.- 9. klases sko-
lēni piedalījās „Lielajā stafetē”, 
kurā vajadzēja veikt dažādas akti-
vitātes, uzrādot savu veiklumu, āt-
rumu un sacensību garu Pils parka 

stadionā, kā arī parka teritorijā.
Olimpiskā diena noritēja drau-

dzīgā un sportiskā atmosfērā!
Ilona Vanaga, 

Krāslavas Sporta skolas 
metodiķe 

OLIMPISKĀ DIENA KRĀSLAVĀ

Līdz 23. oktobrim (ieskaitot) Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzī-
votājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 
2020”.

Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus nominācijām izvirza Krāsla-
vas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nomi-
nēšanai, kā arī nomināciju ieguvējus apstiprinās Krāslavas novada do-
mes deputāti.

Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinā-

tas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu.
Par sasniegumiem 2020. gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotā-

jus šādās nominācijās:
• „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada 

labā (ne vairāk kā 2 nominācijas)
• „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada 

labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).

PAŠVALDĪBA AICINA IETEIKT NOVADNIEKUS 
APBALVOJUMAM 

„KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2020”

1. Organizētājs
1.1. Krāslavas novada pašvaldība.
2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto 

darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās.
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada 

tālākajā attīstībā.
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju rea-

lizēšanu.
2.4. Godināt novada attīstības un pozitīvā 

tēla veidotājus.
3. Nominācijas
3.1. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu 

un godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk 
kā 2 nominācijas).

3.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sa-
sniegumiem un darbu novada labā (ne vai-
rāk kā 3 nominācijas). 

4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt 

pretendentus nominācijām ir ikvienam no-
vada iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmu-
mam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.

4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīves-

vietas adrese, ieņemamais amats vai nodar-

bošanās, kontaktinformācija;
4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek 

nominēts, un pamatojums par panākumiem 
un ieguldījumu novada labā kalendārajā 
gadā, izņemot nomināciju „Mūža ieguldī-
jums”, kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā.

4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. fi ziska persona – vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija;
4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kon-
taktinformācija;

4.2.4. pieteicēja paraksts – ar vārda un 
uzvārda atšifrējumu;

4.2.5. pieteikumam ieteicams pievienot 
papildmateriālus (foto, PowerPoint, video 
un tml.).

4.3. Papīra (drukātas) pieteikuma anketas 
aizpildīšanai pieejamas Krāslavas novada 
domē, pagastu pārvaldēs, novada bibliotē-
kās. Elektroniski aizpildāmās pieteikuma 
formas izvietotas novada interneta vietnē 
(www.kraslava.lv) un informatīvajā izde-
vumā „Krāslavas Vēstis” (www.krasla-
vasvestis.lv). 

4.4. Aizpildīto pieteikumu iesniegšanas 

kārtība:
4.4.1. nominācijām „Mūža ieguldījums” 

un „Gada cilvēks” pieteikumus iesniedz 
kārtējā gadā līdz 30.  oktobrim;

4.4.2. aizpildītos pieteikumus kopā ar 
izvirzītā konkursa pretendenta panākumu, 
ieguldījuma aprakstu un papildmateriāliem 
iesniedz Krāslavas novada domē personīgi 
vai nosūta uz e-pasta adresi dome@krasla-
va.lv. 

4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.Pieteikumu atbilstību nolikumam 

izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka 
Krāslavas novada domes deputāti. Nomi-
nāciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas 
novada domes sēdē un publiski paziņoti no-
vada interneta vietnē (www.kraslava.lv) un 
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis” 
(www.kraslavasvestis.lv).  

4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmu-
ma pieņemšanā konkrētajā nominācijā un 
atturas no balsojuma, ja tā:

- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominā-
cijas kandidātu;

- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kan-
didātu.

4.5.3. Lai novērstu interešu konfl iktu, 
nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā 
sasaukuma Krāslavas novada deputātus.

4.5.4.Krāslavas novada pašvaldība infor-
mē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas 
pasākuma norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot 
ielūgumus.

5. Nomināciju godināšana
5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas 

novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienas svinī-
gajā pasākumā.

6. Apbalvojums
6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti 

ar:
- naudas balvu;
- konkursa „Krāslavas novada Gada cil-

vēks” atzinības rakstu;
- ziediem.
Balvu fonds - 1500 EUR.
7. Atkārtota pretendēšana
7.1. Personas, kurām apbalvojums jau 

piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var 
pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

KONKURSA  „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMS
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aktuālā informācija

Kā šogad tiks indeksētas pensijas?
Šoruden tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, 

ja tas nepārsniedz 454 eiro. Savukārt tām pensijām un atlī-
dzībām, kuras ir lielākas par 454 eiro, indeksēs daļu no pie-
šķirtās summas – jau pieminētos 454 eiro. Piemēram, ja cil-
vēks saņem 500 eiro lielu pensiju, viņam 1. oktobrī indeksēs 
454 eiro, bet atlikušos 46 eiro – nē. 

Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas in-
validitāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieki, kuriem tiks indeksēts viss pensijas 
apmērs.

Kā tad veidojas piesauktais indekss, pēc kura tiek pār-
rēķinātas pensijas?

Tas veidojas no faktiskā patēriņa cenu indeksa (vienkār-
šojot – infl ācijas) un daļas no apdrošināšanas iemaksu algu 
summas reālā pieauguma procentiem. Apdrošināšanas ie-
maksu algu summa ir fi nanšu jēdziens, bet, vienkāršāk sakot 
- tā ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā tiek veiktas 
iemaksas visiem valstī strādājošiem, kas veic sociālās apdro-
šināšanas maksājumus. 

Lai noteiktu iemaksu algas summas faktiskās izmaiņas 
konkrētajā gadā, konkrētā gada iemaksu algu summa tiek at-
tiecināta pret iepriekšējā gada iemaksu algu summu. Šādi ir 
redzams, kādas te notikušas izmaiņas beidzamajā gadā. Līdz 
ar to tā tiek iegūts iemaksu algu summas indekss jeb indekss, 
kas raksturo algu summas faktiskās izmaiņas. 

Tomēr tajā klātesoša ir arī infl ācijas ietekme. Bet, lai no-
teiktu iemaksu algas summas reālās izmaiņas jeb reālo pie-
augumu konkrētajā gadā, no iemaksu algu summas indeksa 
infl ācijas ietekme ir jāizslēdz. Lai to izdarītu, Ministru Kabi-
neta noteikumos ietvertā apdrošināšanas iemaksu algu sum-
mas reālā pieauguma aprēķina formulā iemaksu algu sum-
mas indekss tiek dalīts ar patēriņa cenu indeksu. 

Šajā gadā izdienas, invaliditātes, apgādnieka zaudējuma 
pensijām un atlīdzībām tiks piemērots indekss – 1,0380.

Taču līdzīgi kā iepriekš, arī šogad vecuma pensiju indek-
sācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka 

uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, 
jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas 
pieaugumu cilvēks var sagaidīt.

Ja apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, tad pensiju in-
deksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī 
50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieaugu-
ma procentiem, ja darba stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, 
ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi 
kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%, ja stāžs 
ir no 40 līdz 44 gadiem – 70%, ja 45 gadi un vairāk – 80%.

Tā cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir līdz 29 gadiem, 
vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0380; ja 
apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – piemēros in-
deksu 1,0446; ja apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem 
– indekss būs 1,0512. Savukārt, ja apdrošināšanas stāžs ir 45 
un vairāk gadu – piemēros indeksu 1,0578.

Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 350 
eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu līdz 29 gadiem 
no oktobra pensijas apmērs būs 363,30 eiro (par 13,30 eiro 
lielāks), ja apdrošināšanas stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem – 
pensijas apmērs būs 365,61 eiro (par 15,61 eiro lielāks), ja 
apdrošināšanas stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem – pensijas ap-
mērs būs 367,92 eiro (par 17,92 eiro lielāks). Savukārt, ja 
apdrošināšanas stāžs ir 45 gadi un vairāk, tad pensija palieli-
nāsies līdz 370,23 eiro (par 20,23 eiro lielāks).

Indeksēs arī piešķirtās piemaksas pie vecuma un invalidi-
tātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uz-
krāts līdz 1995. gada 31. decembrim, piemērojot faktisko pa-
tēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu 
summas reālā pieauguma procentiem. Indeksējot piemaksu, 
2020. gada 1. oktobrī attiecīgo indeksu piemēros piemaksas 
apmēram 1,07 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 
1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 1,61 eiro 
par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. de-
cembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996.gada 31.de-
cembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma 
pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 

1996. gada 31. decembrim.
Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 

1,07 eiro un 1,61 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, 
tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0380. Līdz ar to cilvēki, 
kas saņēma 1,07 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 
1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,11 eiro, bet tie, kas 
saņēma 1,61 eiro – turpmāk saņems 1,67 eiro.

Piemēram, pensionārs, kurš saņem vecuma pensiju 400 
eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās 
noteikto piemaksu 26,75 eiro (par 25 darba gadiem (no 45 
gadiem) līdz 1995. gada beigām), no š.g. oktobra saņems 
vecuma pensiju 423,12 eiro un piemaksu pie pensijas 27,75 
eiro.

Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra 
var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas samazina 
izmaksājamo summu. 

Kā uzzināt, par cik palielināsies katra konkrēta cilvēka 
pensija?

Savu pensijas apmēru cilvēks var uzzināt portālā www.lat-
vija.lv vai vēršoties jebkurā VSAA nodaļā (http://www.vsaa.
lv/lv/kontakti/kontaktinformacija).

Vai pensionāram ir kaut kas jādara pašam, lai saņemtu 
pensijas indeksāciju?

Nē, pensionāriem pašiem nekas jādara nav! Pensiju in-
deksāciju nodrošina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra (VSAA) un tā notiek automātiski - katru gadu 1. oktobrī. 
Tas nozīmē, ka arī šogad ar oktobri ikviens, kam pienākas 
pensija, saņems to jau noindeksētā apmērā. Un nevajag arī 
uztraukties par to, vai VSAA zinās, cik kuram pienāksies pēc 
pensiju indeksācijas. VSAA rīcībā ir visi nepieciešamie dati 
- pārrēķins notiek automātiski. 

Vai rudenī indeksācijas rezultātā palielināsies visas 
pensijas?

Pensiju indeksācija attiecas uz visiem vecuma pensiju, in-
validitātes pensiju, izdienas pensiju un apgādnieka zaudēju-
ma pensiju saņēmējiem, kuriem tās ir piešķirtas vai pārrēķi-
nātas līdz konkrētā gada 30. septembrim.

KAS ŠOGAD JĀZINA PAR PENSIJU INDEKSĀCIJU
Latvijā katru gadu rudenī – 1. oktobrī - tiek pārskatīts pensiju apmērs, veicot pensiju indeksāciju. To nosaka likums „Par valsts pensijām”. Kas tad 

ir pensiju indeksācija? Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezau-
dēšanu. Jautājumi, kas skar pensijas, ir ļoti jutīgi un ne vienmēr vienkārši saprotami. Tāpēc Labklājības ministrija sagatavojusi atbildes uz visbiežāk 
uzdotajiem jautājumiem par šo tematu. 

SABIEDRISKAJĀ TRANSPORTĀ
 OBLIGĀTI JĀLIETO 

MUTES UN DEGUNA AIZSEGS
Sakarā ar strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu valstī no 2020. 

gada 7. oktobra līdz 6. novembrim pasažieriem, izņemot bērnus līdz 13 
gadu vecumam un personas ar kustības vai psihiskiem veselības trau-
cējumiem, kuru dēļ nav iespējams masku uzvilkt, sabiedriskajā trans-
portā obligāti jālieto medicīniskā, higiēniskā maska, vizieris vai sejas 
vairogs (lakati, šalles un tam līdzīgi aizsegi šoreiz netiks atļauti). Jaunie 
noteikumi attiecas arī uz pašvaldības organizētajiem skolēnu pārvadā-
jumiem.

Ņemot vērā, ka saslimstība valstī nedēļas laikā ir pieaugusi divas 
reizes, kā arī lai varētu vēl neierobežot pulcēšanos un saimniecisko 
darbību, tika pieņemts lēmums uz laiku ieviest drošības pasākumus sa-
biedriskajā transportā. Atšķirībā no šā gada pavasarī ieviestajiem pie-
sardzības pasākumiem šoreiz tiks atļauts lietot tikai sejas maskas, kas 
cieši pieguļ sejai. Maskai jābūt tādai, lai tā ļautu brīvi elpot un būtu ērti 
lietojama, kā arī sejas maska jāmaina, kad tā ir kļuvusi mitra vai netīra. 
Tāpat tiek pieļauta viziera vai sejas vairoga lietošana.

Tā kā bērniem līdz 13 gadu vecumam trūkst iemaņu sejas masku lie-
tošanā, šī vecuma grupa mutes un deguna aizsegu sabiedriskajā trans-
portā var nelietot, taču vajadzības gadījumā šoferis var lūgt uzrādīt per-
sonu apliecinošu dokumentu vai skolēna apliecību vecuma noteikšanai. 
Tāpat tās var nelietot pasažieri, kuriem ir acīmredzami kustības vai psi-
hiskās veselības traucējumi (piemēram, persona nevar kustināt vienu no 
rokām, persona ar demenci u.tml.), kā rezultātā personai trūkst spēju vai 
iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai.

Iedzīvotāji tiek aicināti izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un ie-
spējamības gadījumā izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Ja citas 
iespējas nav, aicinām braukt laikā, kad sabiedriskajā transportā ir mazāk 
pasažieru, kā arī maksimāli mēģināt ieturēt distanci, sēdvietas ieņemt 
pamīšus un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizman-
tojot skaidras naudas norēķinus.

Atgādinām, ka transportlīdzekļi katru dienu tiek dezinfi cēti, īpašu uz-
manību pievēršot virsmām, kurām pasažieri pieskaras biežāk.

 Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija

SIA „Krāslavas nami” informē, ka 2020. gada oktobra mēnesī  periodiski tiks veikta 
pilsētas maģistrālo ūdensvadu profilaktiskā skalošana, sakarā ar ko ir iespējama ūdens 
piesārņojuma rāšanās. Avārijas gadījumos lūdzam zvanīt SIA „Krāslavas nami” avārijas 
dienestam, tālr. 65622431.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām. 

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES 
VIDUSSKOLA MEKLĒ ASISTENTU

Krāslavas Varavīksnes vidusskola meklē asistentu, 
ar kuru tiks noslēgts līgums par asistenta pakalpojuma 
sniegšanu izglītojamajam. Asistenta palīdzība izglī-
tojamajam nepieciešama visa 2020./2021.m.g. laikā 
5 stundas dienā no plkst. 8.00 līdz 13.00. Par asisten-
tu var būt fi ziska persona, kurai ir darba vai personiskā 
pieredze personu ar invaliditāti aprūpē, vai arī atbilstoša 
izglītība vai darba pieredze pedagoģijas, psiholoģijas, 
medicīnas, veselības vai sociālā darba jomā.  
Asistenta pienākumi: jāpavada izglītojamais uz skolu 
un no skolas, jāpalīdz pārvietoties izglītības iestādē, 
tajā skaitā starpbrīžos, lai viņš varētu saņemt atbalstu 
saskarsmē un komunikācijā ar citiem izglītojamiem, 
pedagogiem un citām personām, pašaprūpes veikšanā 
(personīgā higiēna, palīdzība ēdienreizēs, apģērbšanās 
un noģērbšanās, apģērba kārtošana, mācību materiālu 
sagatavošana darbam un mācību pierakstu veikšana, 
mācību vietas un piederumu sakārtošana).

Interesentiem lūgums zvanīt pa tālr. 29681560 (skolas 
direktore Marija Micķeviča).  

IZMAIŅAS MARŠRUTĀ
 DAUGAVPILS–KRĀSLAVA

Atsaucoties Daugavpils reģionālās slim-
nīcas un Daugavpils pensionāru sociālās 
apkalpošanas teritoriālā centra darbinieku 
lūgumam, no 2020. gada 5. oktobra veiktas 
izmaiņas maršrutā Nr.5573 Daugavpils–
Cirši–Naujenes stacija un Nr.7543 Daugav-
pils–Krāslava, lai darbinieki pēc darba va-
rētu nokļūt mājās Naujenes pagastā.

 Maršruta Nr.5573 Daugavpils–Cirši–Naujenes sta-
cija autobuss no Daugavpils autoostas darbadienās 
izbrauks plkst.6.30 un katru dienu – plkst.20.00 (līdz 
šim izbrauca attiecīgi plkst.6.35 un 19.50). Tāpat reiss 
pieturā Kokini darbadienās tiks uzsākts plkst.7.05 un 
pieturā Naujenes stacija katru di enu – plkst.20.35 
(līdz šim tika uzsākts attiecīgi plkst.7.10 un 20.25).

 Savukārt maršruta Nr.7543 Daugavpils–Krāslava 
autobuss no Daugavpils autoostas katru dienu iz-
brauks plkst.8.20 (līdz šim izbrauca plkst.9.00).

2020. gada 22. septem-
brī, 1. oktobrī un 6.  oktob-
rī notika Administratīvās 
komisijas sēdes, kurās tika 
izskatītas 4 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

- par Administratīvās atbildības 

likuma 11. panta pirmās daļas pār-
kāpšanu 2 personām tika piemē-
rots audzinoša rakstura piespiedu 
līdzeklis - izteikts brīdinājums 
(katrai);

- par Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 85. panta pārkāpšanu 2 

personām tika uzlikts naudas sods 
100 EUR apmērā (katrai).  

 Administratīvās komisijas nā-
kamā sēde tiks sasaukta pēc ne-
pieciešamības Krāslavas novada 
domes 20.kab. (Rīgas ielā 51, 
Krāslavā).

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
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- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi 
lasītājus!

- Esmu krāslavietis, šajā pilsētā 
dzimu un augu, mācījos Krāslavas 
pamatskolā, pēc tam Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā, studēju Rīgas 
Tehniskajā universitātē RTU, kur 
apguvu mašīnu un aparātu būv-
niecības inženiera specialitāti. 
Mans primārais hobijs – elektro-
tehnikas remonts – ir pārtapis par 
darbu, bet vietā nākuši citi. Mani 
aizrauj mehānika – automašīnas, 
traktori un cita tehnika. Kad izdo-
das izbrīvēt laiku, labprāt ceļoju 
pa Latviju – mūsu valstī tiešām ir 
daudz skaistu vietu un interesantu 
objektu, ko apskatīt. Tradicionālā 
lauksaimniecība mani neaizrauj, 
bet dažreiz atļaujos veikt eksperi-
mentus, piemēram, esmu siltum-
nīcā audzējis arbūzus. Caur hobi-
jiem es iegūstu jaunas zināšanas 
un pieredzi, kas kādreiz varbūt 
man dzīvē noderēs. Visbeidzot 
esmu senu monētu kolekcionārs. 
Ar metāldetektoru pa laukiem un 
pļavām pats neskraidu, vienkārši 
uzturu kontaktus ar citiem kolek-
cionāriem, un tā papildinu kolek-
ciju. Numismātisms ir visai dārga 
aizraušanās, uzsākot savu bizne-
su, nācās šķirties no daļas kolek-
cijas, un pagaidām aktīvi to nepa-
pildinu. Taču hobijs aizraujošs un 
galīgi novārtā neatstāšu. 

- Plāns pievērsties uzņēmēj-
darbībai izkristalizējās pēc 
augstskolas pabeigšanas vai 
krietni agrāk?

- Iedīgļi meklējami skolas ga-
dos, kad sāku labot dažādas me-
hānikas un elektrotehnikas ierīces 
sev un draugiem, hobija līmenī to 
turpināju darīt arī studiju gados. 
Nopietnāk uzņēmējdarbības vir-
zienā sāku raudzīties, kad devos 
uz mācību praksi kādā Rīgas uz-
ņēmumā, kas tieši tobrīd meklēja 
darbiniekus, lai uzstādītu un no-
regulētu pašu radīto konveijera 
līniju vienai lielai datortehnikas 
fi rmai Dānijā. Firmai ir vairāki 
meitas uzņēmumi un tajā strādā 
aptuveni 300 darbinieki. Sāku 
ar pašiem melnākajiem darbiem 
- slaucīju, mazgāju tehniskās tel-
pas, bet pabeidzu ar kinemātikas 
darbiem un iekārtu regulēšanu. 
Pēc prakses mani vēlreiz izsauca 
uz Dānijas fi rmu, lai ierīkoju vi-
ņiem ergonomiskas darbavietas. 

Strādājot uzņēmumā, es pama-
nīju, ka visai daudz izbrāķētas 
lētas datortehnikas viņi vienkār-
ši izmet atkritumos. Pārsvarā tā 
bija mazlietota tehnika, kuru kaut 
kādu iemeslu dēļ veikalam atgrie-
zis pircējs, vai jauna tehnika, kas 
izbrāķēta veikalā. Tad uzņēmums 
izlemj, ko ar to visu darīt – dārgu 
izdevīgi salabot un pārdot, lētāku 
– ne vienmēr. Es izteicu vēlēša-
nos vienu planšetdatoru izpirkt, 
lai saviem spēkiem to atjaunotu 
un izmantotu kā navigācijas ierīci 
automašīnā. Uz ko man atbildēja, 
droši ņem, kuru vēlies, tāpat visu 
atdodam utilizācijai. Turpat uz 
vietas salaboju, un ar to viss sākās. 
Tas bija pirms sešiem gadiem. 

Es braukāju pie viņiem ko-
mandējumos, reizēm paliku tur 
uz ilgāku laiku, un, strādājot kā 
datortehniķis, ieguvu ļoti labas 
zināšanas un pieredzi. Vienlaikus 

centos parādīt darba devējam, 
ka darba dienas laikā varu ļoti 
daudz izdarīt, jo sapratu, ka viens 
mūsu darbinieks patiesībā paveic 
līdzvērtīgu apjomu, ko viņu seši 
darbinieki, kuri daudz laika velta 
atpūtai un sadzīviskām sarunām. 

- Kā nonācāt pie sava uzņē-
muma dibināšanas? 

- Līdz tam bija vēl ejams ļoti 
tāls ceļš. Man bija vēlme atrast 
sev pielietojumu dzimtajā Krāsla-
vā. Sāku ar pārrunu vešanu par 
dāņu datortehnikas remontu Lat-
vijā, tajās iesaistīju pazīstamu 
dāņu kolēģi, kuram bija vairāk 
kontaktu, un lūdzu viņa atbalstu. 
Tai pašā laikā fi rmā parādījās dār-
gi planšetdatori, kas bija jālabo, 
bet nebija, kas to spēj darīt. Arī 
man tādas pieredzes nebija, taču 
tā bija lielā iespēja. Kaut kā iz-
devās pārliecināt fi rmas īpašnie-
ku un saņēmu 26 planšetniekus 
testam – izdosies salabot vai nē? 
Atvedu uz Krāslavu, sazinājos ar 
savu draugu Ivaru Stivriņu, kopī-
giem spēkiem pasūtījumu izpildī-
jām. Daļu iekārtu nācās izmantot 
rezerves daļām, bet tas parasti tā 
notiek. Tie bija modeļi ar stikla 
klaviatūru, ieplīsušo nebija ren-
tabli atjaunot, pērkot jaunu klavi-
atūru. No 26 sanāca 18 darbaspē-
jīgi planšetdatori, kurus nosūtīju 
dāņiem. Testa process mums vēl 
kliboja, nebija ne programmu, ne 
iespēju notestēt, kā viņi to dara, 
bet, neskatoties uz šīm grūtībām, 
darbu, paveicām godam – dāņi 
bija apmierināti. Šādu iekārtu 
skaits viņiem pieauga, un es devos 
kārtējā komandējumā, no kura nā-
cās ātri atgriezties Latvijā, lai di-
binātu savu uzņēmumu. Pieredzes 
tajā nekādas, veidoju uzņēmumu 
kopā ar Ivaru, kura daļas vēlāk 
atpirku un šodien esmu vienīgais 
īpašnieks. Kad uzņēmums bija 
izveidots, atgriezos Dānijā, lai at-
lasītu modeļus un sagatavotu kra-
vu sūtīšanai uz Krāslavu. Izgāju 
apmācības iekārtu testēšanā, lai 
uz vietas Krāslavā visu paveiktu 
pareizi. Sākumā kravas vedu pats, 
vēlāk izmantoju kurjerpakalpoju-
mus. 

- Kāpēc nolēmāt attīstīt biz-
nesu lielā jaunā ēkā ražošanas 
zonā Indras ielā?

- Pirmsākumos mums nebija 
vajadzības pēc lielas platības, bet 
biznesā vienmēr jāraugās nākot-
nē. Man vajadzēja aptuveni di-
vus gadus, lai dāņus ieinteresētu 
sadarboties ar Krāslavā bāzētu 
uzņēmumu. Vajadzēja nodrošināt 
gan kvalitāti, gan apjomus. Nācās 
daudz smagi strādāt, jo mēs kon-
kurējām ar poļiem, lietuviešiem 
un rumāņiem. Izvērtējām savas 
iespējas un piedāvājām tādas pa-
šas cenas kā konkurenti Rumāni-
jā. Produkcijas testēšanu veicām 
trīs posmos, līdz ar to mums brāķa 
apjoms nepārsniedza vienu pro-
centu. Pamazām izdevās ieņemt 
šo nišu. Bet gribējās paveikt lie-
lāku darba apjomu un pelnīt, ne-
vis strādāt pa nullēm. Iegūt dāņu 

uzticību nebija viegli. Viņi ļoti 
detalizēti izpētīja, kas mēs esam, 
no kurienes mēs esam. Meklēja 
informāciju internetā par Krāsla-
vu, pētīja ceļu tīklu utt. Kad viņi 
saprata, ka viņu produkcija būs 
drošā vidē, sakās tikšanās, plāno-
šanas darbs, dokumentu kārtošana 
un ēkas meklējumi. 

- Cik sarežģīti ir atrast ražo-
šanas ēku Krāslavā tieši šādam 
biznesam?

- Mums ļoti paveicās, ka aptu-
veni šajā laikā Krāslavas pašval-
dība aktīvi realizēja projektu par 
ražošanas zonas izveidi Indras un 
Latgales ielā. Paralēli projekta īs-
tenošanas aktivitātēm pašvaldība 
organizēja atklātas nomas tiesību 
izsoles jaunajām ražošanas ēkām, 
lai pēc būvniecības darbu pabeig-
šanas tās tiktu nodotas uzņēmē-
jiem. Pieteicāmies un ieguvām 
nomā lielāko ēku. 

Manuprāt, tieši jaunā ēka Indras 
ielas ražošanas zonā nospēlēja gal-
veno lomu dāņu piesaistē. PSRS 
laika būves viņus necik nesaistīja, 
jo gan vizuālais tēls nepievilcīgs, 
gan grūti argumentēt ēkas drošī-
bu, energoefektivitāti utt. Jābūt 
reprezentablam izskatam. Dāņi 
ar mums vienkārši nesadarbotos, 
ja ražotne būtu vecā, laika zoba 
noplicinātā ēkā. Ja arī ko citu pie-
mērotu atrastu, ēka noteikti būtu 
jārenovē, bet tas būtu neattaisno-
jams risks. Pat jaunā ēkā veicām 
dažus uzlabojumus, kas nepiecie-
šami uzņēmuma darba specifi kai. 
Nokrāsojām grīdas, šeit bija plā-
nots ieklāt linoleju, kas neder, ja 
cehā jātransportē smagas kravas. 
Papildus aizsargājām apkures ra-
diatorus, lai tos nejauši nesabojā, 
veicot kravu transportēšanu cehā. 
Logiem ražošanas un noliktavas 
zonās uzlīmējām aizsargplēvi, lai 
ražotni pasargātu no svešiem ska-
tieniem, un lieki netiktu novērsta 
darbinieku uzmanība. Paši taisī-
jām galdus, plauktus, ierīkojām 
lokālo apgaismojumu utt. Esam 
saņēmuši pašvaldības piekrišanu 
veikt nelielu iekštelpas pārbūvi, 
lai izveidotu ēdināšanas zonu. 

Tobrīd pavasarī dāņiem varējām 
parādīt tikai videoklipu par Indras 
ielas ražošanas zonu Krāslavā, 
pašas ēkas dabā nebija. Viņi no-
skatījās fi lmiņu - jā, lieliski, jauna 
skaista ēka, bet kur tā ir? Konkrē-

tu atbildi nesniedza, mēs vienojā-
mies, ka 1. jūlijā vadība atbrauc 
uz Latviju un visu apskata savām 
acīm. Šo plānu izjauca Covid-19, 
tomēr man viņus izdevās pārlieci-
nāt sadarboties. 

- Kāpēc negribējāt samierinā-
ties ar pasūtījumu nelielu apjo-
mu?

- Patiesībā varēju samierināties 
ar nelieliem apjomiem, bet gri-
bējās gan sev, gan krāslaviešiem, 
gan dāņiem pierādīt, ka Krāslava 
ir pilsēta, kurā ir iespējamas ino-
vatīvas ražotnes, kurā var labi 
dzīvot, strādāt savā specialitātē, 
nopelnīt vairāk nekā iztikai. Liku 
akcentu uz to, ka negribam strādāt 
ar maziem apjomiem, jo tad mēs 
neko nenopelnītu, strādātu pa nul-
lēm. Tas mūs vispār neapmierina, 
tālab mēs gatavi riskēt. Man ātri 
atbildēja, ka ir gatavi sadarboties, 
bet ar nosacījumu - būs vajadzīgas 
lielas investīcijas. Es painteresē-
jos bankā, principā uzņēmumam 
bija iespēja paņemt kredītu, taču 
dāņi negaidīti paziņoja, ka grib 

pilnīgu kontroli uzņēmumā. Man 
nācās piekrist, jo objektīvi sapra-
tu, ka investīcijas būs jāturpina, 
lai izaugsme būtu vēl straujāka. 
Man, kā jaunam uzņēmējam, vis-
ticamāk, nebūtu pa spēkam inves-
tēt milzīgus līdzekļus. 

Jau šogad dāņu investori pār-
ņems šo uzņēmumu, tā nosaukums 
būs cits. Beidzoties Covid-19 ie-
robežojumiem, šeit tiek plānotas 
menedžeru vizītes, lai klātienē 
iepazītos ar ražošanas procesu un 
varētu efektīvāk reklamēt klien-
tiem preci. Ar atjaunotiem dato-
riem un perifērām iekārtam tiek 
nodrošināts viss Eiropas tirgus. Tā 
ir laba tehnika, kas nonāk veikalos 
un ir lētāka par jaunu. 

- Vai citas iespējas turpināt 
sava uzņēmuma attīstību nebi-
ja?

- Bija sāpīgi pieņemt šo lēmu-
mu, bet pēc ilgām pārdomām 
sapratu, ka man būs liels prieks 
redzēt, kā aug un attīstās uzņē-
mums, kuram pats esmu licis pa-
matus. Galvenais, arī izaugsme 
būs straujāka. Esmu savas dzimtās 
puses patriots un ļoti priecājos, ka 
augsti kvalifi cēti krāslavieši varēs 
ātrāk atgriezties strādāt dzimtajā 
pilsētā. Līdz šim viņiem nebija 
iespēju likt lietā savas prasmes un 
zināšanas. Jau šodien uzņēmumā 
strādā divi darbinieki, kas abi at-
griezušies no ārzemēm, un nees-
mu dzirdējis, ka kāds no viņiem 
atkal kravātu koferus. Jaunas dar-
bavietas nav vienīgais pienesums 
pilsētai. Šī ir nozare, kurā ļoti 
aktīvi rosās tieši gados jauni cil-
vēki, tas savukārt nozīmē jaunas 
ģimenes, bērnus un kaut nelielu, 
bet uzplaukumu. 

Mēs, uzņēmuma darbinieki, 
visi iegūsim lielāku stabilitāti. 
Es palikšu direktora statusā, lie-
las diskusijas bija par darbinieku 
atalgojumu, kuru izcīnīju augstā-
ku, nekā piedāvāja dāņi. Bizness 
ir bizness, bet atradām kompromi-
su. Vienojāmies arī par normāliem 
darba apstākļiem, par uzņēmuma 
apmaksātām pusdienām darbinie-
kiem, kas ir arī tagad – tās piegādā 
kafejnīca „Mārīte”. 

Nākotnē paredzēts izveidot no-
daļu, kurā lietotu datortehniku 
atjaunosim līdz maksimāli jaunas 
stāvoklim. Vārdu sakot, tagad ir 
tikai remonts, bet būs arī iekārtu 
vizuālā izskata uzlabošana. Tādas 
nodaļas dāņiem nav bijis, tas būs 
pilnīgi jauns virziens, un jau tagad 
zinu, ka būs daudz jāmācās. Ir vēl 
dažas idejas, tad redzēsim, ko va-
rēs paveikt.

- Runājot par izaugsmi – jums 
būs nepieciešami darbinieki?

- Jau šobrīd cilvēki interesējas 
par darba iespējām. Šogad plāno-
tas piecas darba vietas un darbi-

nieki jau ir atrasti, bet nākamgad 
darbinieku skaitam jāpieaug līdz 
12-15 cilvēkiem un tāpēc mek-
lēsim darbiniekus. Ko mēs īsti 
darām? Vienkāršā izklāstā ir tā: 
saņemam datortehniku, reģistrē-
jam, sadalām pa modeļiem, teh-
niķis sistēmā paskatās, kāda kļū-
me jānovērš, un veic savu darbu. 
Dažreiz nākas tikai pārinstalēt 
programmatūru, bet lielākoties 
iekārtu nākas vērt vaļā, atrast de-
fektu un novērst bojājumu. Pēc 
tam kvalitātes kontrolieris veic 
izremontētās iekārtas testēšanu. Ja 
viss kārtībā, iepakojam un sūtām 
uz Dāniju. 

- Paldies par interviju! 
Jautāja Juris Roga

STRAUJIEM SOĻIEM NĀKOTNĒ
Ražošanas zonā Indras ielā vienā no ēkām savu biznesu izvietojis uzņēmējs Māris Sak-

sons, SIA „IMTECH.LV” īpašnieks. Firma veic datoru un perifēro iekārtu remontu.  
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KRĀSLAVAS NOVADA UZŅĒMĒJI
 IESPĒJU FESTIVĀLĀ

Izstāde „Uzņēmēju dienas 2020 Latgalē”, kuras atklāšanā piedalī-
jās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, norisinājās šī gada 25.-26. 
septembrī jaunuzceltajā Olimpiskajā centrā „Rēzekne”. Pasākuma da-
lībniekiem bija iespēja paplašināt savu sadarbības partneru un klien-
tu loku, redzēt citu uzņēmēju sasniegto, piedalīties Biznesa forumā, 
ekspertu diskusijās gan klātienē, gan virtuālajā vidē, kā arī prezentēt 
savu uzņēmumu vebinārā, veidot un uzturēt personīgos kontaktus, bet 
apmeklētājiem klātienē piedāvāja iepazīties ar Latgales reģiona un citu 
Latvijas uzņēmumu saražoto produkciju un sniegtajiem pakalpojumiem. 
Ar Krāslavas novada  domes atbalstu kopējā izstādes stendā novadu pār-
stāvēja jau labi zināmie uzņēmumi – SIA „NEMO”, SIA „ROLS”, Z/S 
„Kurmīši” un Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas struktūrvienība, kuras 
pasniedzēji iepazīstināja interesentus ar profesionālās izglītības apgu-
ves un karjeras veidošanas iespējām. 

Paldies izstādes dalībniekiem par novada uzņēmējdarbības populari-
zēšanu! 

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes

projektu speciāliste, LPR LUC konsultante

Šoruden uz savu tradicionālo 
pasākumu novada lauksaimnieki 
pulcējās Skaistas pagastā. Šoreiz 
apkūlības zemnieki svinēja zem 
klajas debess, līdz ar to program-
mā tika iekļautas arī brīvā dabā 
veicamas aktivitātes.

Pirmie sāka rosīties orientēša-
nās sporta sacensību rīkotāji un 
dalībnieki, kuri pulcējās sporta 
laukumā, lai prezentētu savu ko-
mandu, kas bija trīs cilvēku sastā-
vā un izlozētu starta numuru. Pār-
stāvēti bija visi novada pagasti. 
Kamēr orientieristi meklēja ceļu 
un izpildīja uzdevumus trasē, tik-
mēr skatītāji vēroja zirgu vārdotā-
jas Katerinas Agapovas priekšne-
sumu un paraugdemonstrējumus 
ar zirgu „Populārs”. 

Turpat gar stadionu robežsargi 
bija izvietojuši apskatei savu teh-
niku, kuru katrs interesents varēja 
izpētīt no visām pusēm, iesēsties 
vadītāja vai pasažiera krēslā, uzdot 
jautājumus un saņemt izsmeļošas 
atbildes. Savukārt robežsardzes 
kinologi kopā ar dienesta suņiem 
veica ieplānotos demonstrējumus: 

personas meklēšanu, likumpārkā-
pēja aizturēšanu, narkotisko vielu 
atrašanu un citus. 

Pasākuma otrā daļa notika kal-
nā,  brīvdabas estrādē, kur katra 
pagasta pārstāvji prezentēja savu 
mājās sagatavoto ēdienu, kuru 
vērtēja īpaši izveidota komisija. 
Koncerta skatītājiem tika piedā-
vāta zupa no kopējā katla, paralēli 
koncertam notika čaklāko zem-
nieku sumināšana un sporta sa-
censību uzvarētāju apbalvošana. 

Šo pasākumu atbalstīja ilggadē-
jie sadarbības partneri AS „Preiļu 
siers” meitas uzņēmums „Krāsla-
vas piens”; SIA „Agritech”; AAS 
„Balta”; AAS „BTA Baltic Insu-
rance Company”; zemnieku saim-
niecība „Ezeriņi” (saimnieks Ser-
gejs Juhņevičs).

Kad pietiekami satumsa, visi 
klātesošie varēja noskatīties krāš-
ņu uguns šovu. 

Juris Roga, 
autora foto

LAUKSAIMNIECISKĀ GADA 
NOSLĒGUMA PASĀKUMS „APKŪLĪBAS 2020”

Rudens ir ražas un krāsu laiks. 
Rudens ir arī krāsainu gumijas 
zābaku, lietussargu, peļķu un pār-
domu laiks. Šajā daudzveidīgajā 
laikā Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centrs aicināja doties 
rudens pārgājienā „Iesoļo rudenī!” 
pa maršrutu Baltica-Piedruja. Tie 
ir 20 km pa gleznainiem mežiem, 
pļavu takām un lauku ceļiem. Pār-
gājienam pieteicās 40 dalībnieki 
no Krāslavas un Preiļu novadiem.

Rīkojot pasākumus brīvā dabā, 
lielākās galvassāpes rada laika 
apstākļi. Rudenī jo īpaši… Sinop-
tiķi nebija vienprātīgi, vieni ziņoja 
saulainu sestdienu, citi – lietainu. 
Kuram ticēt? Nolēmām, ka jebku-
ri laika apstākļi būs gana labi, lai 
baudītu rudeni. 

3. oktobra rītā lija lietus… Ie-
zagās nelielas šaubas – vai cilvēki 
nenobīsies un nepārdomās? Kur 
nu! Starta vietā sapulcējās gandrīz 
visi pieteikušies dalībnieki, precī-
zāk – 36. Iesoļot rudenī bija gata-
vi gan lieli, gan mazi. Jaunākajam 
pārgājiena dalībniekam bija tikai 
8 mēneši, distancē braši turējās arī 
seniori. Pieredzējušie kājāmgājēji 
iekārtojās gājiena priekšgalā, lē-
nāk ejošie turējās aiz viņiem. 

Rudenim piestāv lietus, bet šajā 
dienā gribējās izbaudīt rudens krā-
sas, kas īpaši skaisti izceļas saules 

staros. Šķiet, katrs tik ļoti vēlējās 
ieraudzīt sauli, ka lietus pārgājie-
na dalībniekiem sekoja vien nie-
ka 500 m un atkāpās. Turpmākos 
19,5 km ik soļa varēja baudīt ru-
deni. Izveidojās vairāki bariņi, ku-
ros raisījās sarunas par aktuālām 
tēmām, citi izvēlējās iet vieni, ļau-
joties tikai sev zināmām domām. 
Tāds tas rudens ir, mudināt mudi-
na uz pārdomām un nostaļģiju. 

Pirmo reizi dodoties pa kādu 
maršrutu, ir interesanti uzzināt šīs 
vietas stāstus. Tos zināja stāstīt 
viens no pārgājiena dalībniekiem - 
vēstures skolotājs Viktors Kalnišs. 
Par to viņam sakām īpašu paldies! 
Pirmā izzinošā pieturvieta un at-
pūtas brīdis tika rīkoti pie Indricas 

Sv.Jāņa Kristītāja Romas katoļu 
baznīcas. Senā koka baznīca, kas 
atrodas pašā Daugavas krastā, ir 
unikāls arhitektūras piemineklis ar 
bagātu vēsturi. Tepat tika sarīkots 
arī pikniks ar līdzi paņemtajām 
sviestmaizēm un našķiem. Vairā-
ki pārgājiena dalībnieki atzina, ka 
tieši šis mirklis paliks atmiņā vēl 
ilgi. Šeit visi kļuva par vienu drau-
dzīgu, saliedētu kompāniju, kurā 
visi cienāja viens otru, jokojās un 
motivēja doties tālāk. Atpūtušies 
un atjaunojuši enerģiju dalībnieki 
turpināja ceļu, līdz fi nišam Pied-
rujā bija jānoiet 14 km.

Finišā pie vides objekta „7 krēs-
li” gājējus sagaidīja pārsteigums – 
silta putra, tēja un citas uzkodas. 
Katrs dalībnieks par noieto mar-
šrutu saņēma medaļu, kā arī daudz 
patīkamu emociju, gandarījumu 
un kopā būšanas siltumu, kura 
pietiks visam rudens cēlienam!

Pateicamies Krāslavas novada 
domei par fi nansiālu atbalstu pār-
gājiena organizēšanā, Piedrujas 
un Ūdrīšu pagastu pārvaldēm par 
transporta pakalpojumiem, Zitai 
Lukšai un Nikolajam Mitrofano-
vam par palīdzību, organizējot 
grupas sagaidīšanu fi niša vietā. 

Krāslavas novada
 TIC kolektīvs

CAUR MĀKSLU ATKAL KRĀSLAVĀ  
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā svinīgi atklāta 

Nellijas Muižnieces gleznu izstāde „Septiņi acu pāri”, kurā 
apskatāmi septiņi kaķu dzimtas portreti. Pēc ilga laika 
šāds pasākums noticis klātienē, jo Covid-19 ienesa savas 
korekcijas bibliotēkas darbā.

Atklājot izstādi, Centrālajā bibliotēkas vadītāja Valentīna Magidas 
akcentēja, ka bibliotēka lasītājus iepazīstina ar saviem novadniekiem 
un viņu devumu sabiedrībai, lai arī ne visi no šiem cilvēkiem vairs dzī-
vo novadā, taču saikne ir saglabājusies. Šoreiz tā ir māksliniece Nellija 
Muižniece un viņas kaķu portretu izstāde. Izstāde savā dzimtajā pilsētā 
māksliniecei ir liela uzdrīkstēšanās.

Nellija pastāstīja, ka ļoti ilgi 
gājusi uz to, lai savus darbus 
parādītu plašākai publikai. Viņa 
atzina, ka ir jauki tikties ar tu-
viniekiem un paziņām šādā ne-
raksturīgā veidā – izstādes at-
klāšanā. 

Nellija: „Parasti savus darbus 
laboju, laboju, laboju un mana 
krustmeita pārmeta: „Tu glez-
nu salabo tiktāl, ka vienkārši 
nevienam to darbu vairs nevar 
rādīt!” Galu galā esmu iemācī-
jusies sevi kontrolēt un laikus 

apstāties. Šī izstāde nav vienkāršs stāsts par kaķu dzimtas pārstāvjiem, 
šeit katram darbam apakšā ir raksturs, un patiesībā gandrīz visi uzglez-
noti, domājot par konkrētu cilvēku.  Dažreiz paiet kāds ilgāks laiks, bet 
es parasti uzdāvinu darbu cilvēkam, kuram tas tika veltīts.”

Nellijas mamma Lidija uzsvēra, ka vecāki meitai vienmēr ļāvuši darīt 
to, ko viņa pati vēlas. Pēc devītās klases 15 gadu vecumā Nellija devās 
uz Rēzeknes mākslas vidusskolu. Bijusi doma arī par Daugavpils Saules 
skolu, taču eksāmeni iekrita vienā laikā abās skolās. Vecāki, protams, 
uztraucās, ka bērns tik agrā vecumā pamet mājas, un mierināja sevi ar 
domu, ka eksāmenus nenokārtos un būs atpakaļ. Nellija visus eksāme-
nus nokārtoja veiksmīgi un pēc četriem gadiem ieguva diplomu izvēlē-
tajā profesijā.  

„Liels paldies vecākiem, kuri man atļāva dzīvē darīt to, ko esmu gri-
bējusi darīt!” turpina Nellija. „Paldies ģimenei, radiem draugiem, kuri 
mani ir atbalstījuši ar labu vārdu klātienē, sociālajos tīklos vai citā vei-
dā. Tieši šāds liels atbalsts man ļāva uzdrīkstēties rīkot izstādi!”

Juris Roga, 
autora foto

RUDENS SAGAIDĪTS AR IEDVESMU UN AIZRAUTĪBU
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izglītība

- Bieži tiek akcentēts, ka vie-
na no izglītības sistēmas problē-
mām ir vīriešu pedagogu zemais 
īpatsvars nozarē. Kāpēc jūs izlē-
māt kļūt par skolotāju? 

- Nevaru apgalvot, ka skolotāja 
arods bija sapnis kopš bērnības, 
bet kā variants tas domās eksis-
tēja, jo vecāki dēlu gribēja redzēt 
skolotāja statusā, bet man priori-
tārais bija kļūt par celtnieku. Ie-
stājeksāmenus kārtoju Jelgavas 
Lauksaimniecības akadēmijā, trīs 
no tiem uz piecām ballēm, tika lat-
viešu valodas sacerējumā dabūju 
trijnieku. Tajā gadā konkurss bija 
milzīgs, šis vērtējums izrādījās ne-
pietiekams, lai mani ieskaitītu Jel-
gavas augstskolas studentu saimē. 
Taisnība man uzreiz piedāvāja uz 
izvēli apgūt kādu no piecām citām 
profesijām, bet jutos, var sacīt, aiz-
vainots - ja nevaru studēt, ko gribu, 
tad pie jums vispār nē, un braucu 
mājās. Došos dienēt armijā, un tad 
jau redzēs. Ar Voroņežas vilcienu 
vienos naktī biju Izvaltas stacijā, 
seši kilometri kājām un rīta pusē 
mamma visu uzzināja. Viņa ļoti 
pārdzīvoja, es savācu mantas un 
devos uz Bigosovas vilcienu, lai 
iesniegtu dokumentus Daugavpils 
Pedagoģiskajā institūtā. Toreiz tā 
saucās papilduzņemšana un nekādi 
eksāmeni vairs nebija jākārto. Bija 
jāizvēlas tikai specialitāte. Kad 
mācījos Izvaltas vidusskolā, man 
visi priekšmeti šķita interesanti, 
bet visvairāk patika matemātika un 
vēsture, kas ļoti labi padevās. Bet 
vēsturi studēt nevēlējos dēļ PSKP 
CK plēnumu lēmumiem, kongresu 
materiāliem, vētrainiem aplausiem 
un to visu pavadošās čaulas. Tāpēc 
mana izvēle bija par labu matemā-
tikai. Nelielu stresu gan pārdzīvo-
ju, jo augstskolas vadība gribēja 
noskaidrot, kāpēc ar tādām labām 
atzīmēm nepaliku studēt Jelgavā? 
Šodien situāciju noskaidrotu pāris 
minūtēs, tolaik aptuveni pusdienu 
pavadīju neziņā.

- Pirmā darbavieta un pirmās 
izjūtas skolotāja statusā – kā tas 
bija?

- Darba gaitas sāku 1986. gadā 
Izvaltas vidusskolā, kur puse sko-
lotāju bija mani mācījuši, bet otra 
puse - mana vecuma paaudze, tur-
klāt pieci no viņiem bija mani kla-
sesbiedri. Tas ir citādāk, nekā ie-
nākt pilnīgi svešā kolektīvā. Mana 
situācija vēl bija interesanta ar to, 
ka mācīju ne tikai matemātiku vi-
dusskolā, bet arī biju audzinātājs 
apvienotajai 2. un 3. klasei, kuriem 
turklāt mācīju matemātiku un lasī-
šanu.

Sākot darba gaitas, man jau bija 
ģimene - ar sievu Anitu un pirm-
dzimto dzīvojām vectēva mājā 
nepilnus četrus kilometrus no Iz-
valtas, jo gribējām būt patstāvīgi 
un absolūti neatkarīgi no saviem 

vecākiem. Uz skolu gāju kājām vai 
braucu uz moča. Ja šodien vairāku-
mam ģimeņu ir automašīna, tad to-
laik bezmaz visiem bija motocikli. 

- Kā jūs abi iepazināties un iz-
veidojāt ģimeni?

- Iepazināmies studiju laikā 
Daugavpilī, jaunuzņemto studentu 
iesvētības pasākumā. Es biju par 
viņu vecākā kursā, piedalījos ie-
svētības procesā, kura laikā pama-
nīju skaistu meiteni. Šobrīd esam 
bagāti ar pieciem bērniem: vecā-
kais dēls Dailis ir programmētājs, 
dzīvo un strādā Daugavpilī, pre-
cējies, ģimenē aug trīs bērni. Par 
profesijas izvēli viņam viss bija 
skaidrs jau 11 gadu vecumā, kad uz 
Izvaltas skolu atveda pirmo datoru. 
Viņu tas aizrāva tiktāl, ka citi va-
rianti vairs nepastāvēja. Nākamais 
pasaulē nāca Alvis, kurš šodien 
dzīvo Rīgā, ir ģeogrāfi jas un ķīmi-
jas skolotājs Rīgas Valsts klasiskās 
ģimnāzijā. Precējies, ģimenē aug 
viens bērns. Alvis ilgu laiku bija 
meklējumos, mācījās vides zinības, 
strādāja viesnīcā, veikalā „Depo”, 
izbaudīja maizes garozu ārzemes. 
Vecākā meita Laima ir matemāti-
kas skolotāja Rīgas Valsts klasis-
kajā ģimnāzijā. Precējusies, ģime-
nē aug viena meita. Jaunākais dēls 
Tālis ir topošais programmētājs 
– Rīgas Tehniskās universitātes 
2. kursa students. Jaunākā meita 
Klinta ir Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas 8. klases skolniece. Viņa vēlas 
paturēt noslēpumā savu nākotnes 
profesiju.

Tā dzīvē sanācis, ka nu jau trīs 
no mūsu dzimtas Rīgas Valsts kla-
sisko ģimnāziju sauca par savējo 
izglītības iestādi - divus gadus par 
matemātikas skolotāju tur strādā 
arī mana sieva. Satiekamies brīv-
dienās, kad kāds no bērniem brauc 
mājas un ar viņiem kopā atbrauc 
arī Anita. Esmu īsts lauku puika, 
uz pilsētu mani nevelk, dzīvoju 
Izvaltā. Starp citu, līdz pat 2000. 
gadam turējām govis, pēc laulī-
bām es iemācījos tās slaukt, līdz 
tam nebija aktuāli. Esam iekopuši 
lielu ābeļdārzu, kādreiz audzējām 
zemenes un kartupeļus pārdošanai. 
Tie bija gadi, kad skolotājiem algas 
bija niecīgas un lauksaimnieciskā 
nodarbe bija nozīmīgs atbalsts ģi-
menei, var sacīt, izdzīvošanas jau-
tājums. Gadsimtu mija bija robež-
šķirtne, kad mums ar sievu nācās 
izvēlēties starp pedagoģisko darbī-
bu un lauksaimniecību. 

Katra bērna dzimšanas gads īpašs 
ar kaut ko savu. Vecākais piedzima 
1986. gadā, tātad – students, jo paši 
bijām studenti. Nākamais nāca pa-
saulē 1987. gadā - kolhoznieks, jo 
togad sievai piedāvāja strādāt par 
bērnudārza vadītāju, bet tamdēļ nā-
cās iestāties kolhozā „Cīņa”.  Ve-
cākā mums ir neatkarības meitene 
- piedzima 1991. gadā. Kad braucu 
pakaļ sievai un meitiņai uz dzem-
dību namu, pie iebraukšanas Dau-
gavpilī, kur tagad atrodas veikals 
„Kurši”, stāvēja bruņutransportie-
ris - sajūta bija trauksmaina. Jau-
nākais dēls asociējas ar millenium, 
jo piedzima 2000. gadā, kad visap-
kārt runāja, ka visi datori nojuks, 
pasaule sagriezīsies kājām gaisā. 
Visjaunākā ir dzimusi 2007. gadā, 
viņa ir mūsu vecumdienu prieks – 
būs, kas ūdens krūzi atnes mājās. 

- Turpinot par skolu - kā attīs-
tījās direktora karjera?

- Tas bija laiks, kad uz sabruk-
šanas robežas esošajā PSRS nāca 
modē dažādas vēlēšanas darba 
kolektīvos, arī mani par direktoru 
ievēlēja kolektīvs. Atbrauca izglītī-
bas pārvaldes vadība, visiem sko-
lotājiem izsniedza lapas ar kandi-
dātu sarakstu, visi lika kaut kādus 
krustiņus. 1989. gada 22. oktobrī 
mani var sacīt ievēlēja šajā ama-
tā, lai gan tolaik pašam sapratnes 
par šo darbu bija maz. Iepriekšējā 
direktore skolā vairs nestrādāja, 
visam cauri bija jāizlaužas kopā ar 
kolektīvu. Vecā savienība bruka, 
Latvija veidojās, viss, kas tika pie-
prasīts PSRS laikā, bija slikti, bet 

vietā faktiski vēl nebija nekā jauna. 
Dokumentācija bija “vaļīga”, visi 
jautājumi tika sakārtoti pa kripatai. 

Spilgtā atmiņā 1997. gads, kad 
sākās direktoru atestācijas process, 
par kuru arī nebija skaidrības, tikai 
nostāsti. Izvaltas skolā ieradās divi 
eksperti, pēc tam man bija jābrauc 
uz komisijas sēdi Rēzeknē. 1. ap-
rīlis ir joku diena, bet tieši šajā da-
tumā man tika piešķirta augstākā 
pakāpe, un jau pašam bija jābrauc 
pa skolām atestēt kolēģus.

1992. gadā nelielā skolēnu skaita 
dēļ Izvaltas vidusskola tika reorga-
nizēta par pamatskolu, bet es tur-
pināju tajā strādāt. Man sākotnēji 
pat nebija tādas domas pieteikties 
konkursam uz Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas direktora amatu, bet 
vēlāk savas domas mainīju, pie-
teicos konkursam, tajā uzvarēju 
un no 2009. gada 15. jūnija esmu 
ģimnāzijas direktors. Pirmos trīs 
gadus paralēli administratīvajam 
darbam mācīju matemātiku, pēc 
tam izvēlējos veikt tikai adminis-
trācijas funkcijas. Pirms diviem 
gadiem man nācās aizvietot sievu 
Izvaltā, sākumā biju lielā azartā, 
ļoti priecājos, ka atkal varu būt kla-
sē ar bērniem, bet viss ievilkās un 
azarts ātri noplaka - šīs divas lietas 
ir ļoti smagi savietot, un rodas da-
žādi nevienam nevajadzīgi sarež-
ģījumi. Savienošana nav labākais 
risinājums, lai ar bērniem strādā 
skolotāji.

- Jūs vadījāt skolotāju kolektī-
vu Atmodas gados. Ar ko šie gadi 
bija īpaši tieši skolai un jums 

personīgi?
- Izvaltā bija aktīva Latvijas Tau-

tas frontes grupa, kurā darbojās 
gandrīz viss skolotāju kolektīvs, 
arī es. Skolā notika pirmie Atmo-
das pasākumi, sākumā runājām par 
tautas tradīcijām, tad nodibinājās 
folkloras kopa, kurā darbojās visa 
mana ģimene, izņemot pašu. Liels 
notikums, kas pulcēja simtiem cil-
vēku, bija sarkanbaltsarkanā karo-
ga pacelšana virs skolas. Izglītības 
iestādes noformējumā parādījās 
brīvvalsts simbolika. Tas viss ko-
pumā bija ļoti svarīgi, lai jaunajai 
paaudzei parādītu Latvijas vēsturi  
un stiprinātu brīvības alkas. Cilvē-
ki ar pretējiem uzskatiem bija arī 
Izvaltā, bet no viņu puses nebija 
pretdarbības, tālab mums varbūt 
gāja vieglāk nekā citviet. Kādu lai-
ku biju arī Latvijas Nacionālās Ne-
atkarības Kustības biedrs, kad bija 
skaidri redzams, ka valstiskā ne-
atkarība nostiprinājusies, partijām 
metu mieru, par prioritāti izvirzīju 
ģimeni un darbu profesijā. 

- Kādam jābūt labam skolotā-
jam? 

– Jāmīl bērni, jāspēj mācīties un 
ļoti ātri apgūt jauno. Matemātikas 
vienādojums pastāv gadu simtiem, 
bet pieejas un risinājumi ir atšķi-
rīgi. Profesionālam pedagogam 
jāspēj saprast izmaiņas, kas notiek 
sabiedrībā un ātri noreaģēt uz iz-
maiņām. Nevar šodien strādāt tā, 
kā to darīja skolotājs pirms 20 vai 
30 gadiem, tas nav iespējams, jo 
mainījusies arī skolēnu attieksme 
pret mācīšanos un skolotāju.

Manā pedagoga karjerā liela 
loma ir diviem cilvēkiem. Viens no 
viņiem ir latviešu valodas skolotā-
ja Valija Japiņa. Nevaru apgalvot, 
ka viņas priekšmets skolā man bija 
mīļākais, bet Valija man iemācīja 
tīri cilvēcīgas lietas, ko augstskolā 
nemāca, un, jo vairāk strādāju, jo 
biežāk šo skolotāju atceros. Otrs 
ir kolhoza „Cīņa” priekšsēdētājs 
Aleksandrs Buko, no kura smeļos 
vadītāja pieredzi un attieksmi pret 
darbiniekiem. Tās ir niansītes, kas 
ik pa brīdim uzpeld atmiņā. Kad 
nepieciešams risināt to vai citu jau-
tājumu, atceros šos divus cilvēkus, 
kas abi jau aizsaulē. 

- 6. oktobrī svinēsim Skolotāju 
dienu. Ko jūs novēlētu saviem 
kolēģiem un bērniem? 

- Bērniem būt ziņkārīgiem un 
zinātkāriem! Šodien daudz infor-
mācijas var sameklēt internetā, bet 
ir pamatvērtības, kas būtu jāzina 
visiem. Novēlu arī spēju atsijāt 
pelavas no graudiem un atrast pa-
reizo informāciju. Skolotājiem - lai 
ir veselība, izturība un pozitīva at-
tieksme pret bērniem, spēja saprast 
viņus!

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

NO KOLĒĢA MUTES DIEVA AUSĪ…
Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns ir dzimis un audzis Izvaltā, skolas 

gaitas aizritēja Izvaltas vidusskolā, kuru pabeidza 1981. gadā. Pēc tam Daugavpils Pe-
dagoģiskajā institūtā (DPI) studēja matemātikas un fizikas skolotāja profesiju. Vienu no 
divām studiju praksēm Jānis izgāja Krāslavas 1. vidusskolā, kuras direktors Staņislavs 
Leikučs vienudien ar humoru Jānim sacīja, lai nāk uz ģimnāziju strādāt, varbūt būs direk-
tors… Pēc dažiem gadu desmitiem tā viss arī notika.

Eiropas Valodu dienā Latviešu 
valodas aģentūra izsludina tra-
dicionālo skolēnu radošo darbu 
konkursu. Šī gada tēma ir „Mans 
grāmatplaukta stāsts”.

Konkursā aicinām piedalīties 
Latvijas vispārējo un profesionā-
lo izglītības iestāžu un latviešu 

diasporas nedēļas nogales skolu 
skolēnus. No katras skolas gai-
dām deviņus labākos radošos dar-
bus (esejas, dzejoļus, domrakstus) 
un deviņus zīmējumus. Darbi 
jāsūta uz e-pastu: evd@valoda.
lv vai pa pastu Latviešu valodas 
aģentūrai ar norādi „Radošo darbu 

konkursam” līdz š. g. 18. novem-
brim (pasta zīmogs vai e-pasta 
vēstules datums).

Labāko darbu autorus nosauk-
sim 2021. gada 21. februārī Dzim-
tās valodas dienā.

Arī šoreiz labākie skolēnu ra-
došie darbi tiks apkopoti un izdoti 

grāmatā, turpinot skolēnu radošo 
darbu krājumu sēriju. Šajā sērijā 
jau iznākušas trīspadsmit grāma-
tas.

2018. gada konkursa interesan-
tākie darbi dzirdami Radioteāt-
ra iestudējumā „Mans bērnības 
stāsts” Latvijas Radio 1, 2019. 

gada darbu krājums „Izstāsti man 
savu sapni” gaidāms novembrī. 
Vēl šogad Radioteātrī taps arī 
skolēnu radošo darbu konkursa 
„Izstāsti man savu sapni” darbu 
iestudējums.

 Skolēni, kuru darbi tiks publi-
cēti grāmatā, auto reksemplāru sa-
ņems pa pastu.

Aicinām piedalīties!

AICINĀM SKOLĒNUS PIEDALĪTIES IKGADĒJĀ RADOŠO DARBU KONKURSĀ
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PROJEKTS 
JAUNIEŠIEM
 „PROTI UN 

DARI!” 
Ja esi jaunietis vecumā 

no 15 līdz 29 gadiem (ie-
skaitot), pašlaik nemācies, 
nestrādā algotu darbu un 
neesi reģistrēts Nodarbinā-
tības valsts aģentūrā (NVA) 
kā bezdarbnieks, bet vēlies 
mainīt savu dzīvi, tad piesa-
kies dalībai projektā „PRO-
TI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda fi nansē-
tais projekts „PROTI un DARI!” 
ir unikāls ar to, ka katram pro-
jektā iesaistītajam jaunietim tiek 
sniegts individuāls atbalsts tieši 
viņa interesēm, prasmēm, iespē-
jamiem attīstības virzieniem un 
vajadzībām. Tiek izstrādāta in-
dividuālo pasākumu programma 
(IPP), piedāvājot dažādus atbal-
sta pasākumus – mācīšanos (ik-
dienas vai neformālo), profesio-
nālās pilnveides un tālākizglītības 
kursus, aktivitātes izvēlētās pro-
fesijas iepazīšanai, pirmās darba 
pieredzes/prakses iegūšanai u.c., 
kuru īstenot  palīdzēs programmas 
vadītājs un mentors. 

Līdz 2020. gada 30. septembrim 
divdesmit pieci mērķa grupas 
jaunieši ir iesaistījušies projekta 
„PROTI un DARI!” aktivitātēs. 
IPP ietvaros viņi ieguva pirmo 
darba pieredzi un priekšstatu par 
izvēlēto specialitāti, apmeklēja 
mācību kursus un saņēma pro-
fesionālās pilnveides apliecības 
dažādu jomu specialitātēs. Daži 
jaunieši ieguva B, C un E katego-
rijas autovadītāja apliecības, vēl 
kāds individuāli mācījās latviešu 
valodu un kārtoja valsts valodas 
prasmes eksāmenu. Pašlaik dalī-
bu projektā turpina Oksana Sav-
ka, kura apmeklē B kategorijas 
autovadītāja kursus un iepazīstas 
ar konditora darba specifi ku vienā 
no Krāslavas kafejnīcām. 

 „PROTI un DARI!” ir Eiropas 
Savienības fondu 2014.-2020. 
gada plānošanas perioda darbības 
programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 8.3.3. specifi skā atbal-
sta mērķa „Attīstīt NVA nereģis-
trēto NEET jauniešu prasmes un 
veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu 
garantijas ietvaros un nevalstisko 
organizāciju vai jauniešu centru 
darbībā” projekts, kuru īsteno 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra sadarbībā ar Latvijas 
pašvaldībām.

Projekta īstenošanas laiks: līdz 
2021. gada 31. oktobrim.

Pieteikties var:
Krāslavas novada domes At-

tīstības nodaļā, Skolas ielā 7 
(6.kab), Krāslavā, 

rakstot uz e-pastu (inta.mura-
ne@kraslava.lv) vai zvanot pa 
tālr. 29278741.

Inta Murāne,
projekta koordinatore

2020. gada 26. septembrī, pateicoties AS „Latvijas valsts meži” un 
Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstītajai „Latgales kultūras program-
mai” un tās piešķirtajam fi nansējumam, Indrā izskanēja koncerts „Lat-
gales vainags”, kuru organizēja Krāslavas novada pašvaldība.

Klausītājus ar savu jautro, mākslinieciski augstvērtīgo un dzirkstoša 
humora pilno uzstāšanos iepriecināja postfolkoras grupa „Rikši”.

Krāšņo uzstāšanos papildināja fantastiski skaistais laiks, kurš radīja 
svētku noskaņojumu un bija kā īpaša dāvana Indras ciemata un apkārt-
nes klausītājiem. 

Ērika Zarovska, projekta vadītāja

KONCERTS
 „LATGALES VAINAGS” INDRĀ

Sen zināms, ka Aulejas pagasts ir latviskākais 
(latgaliskākais) pagasts Krāslavas novadā. Un ne 
tikai. Nedaudz piedomājot, nākas secināt, ka  lie-
lākais vairums pagasta iedzīvotāju ir katoļticīgi: 
Aulejas baznīcu apmeklē ne tikai latvieši tautības 
iedzīvotāji, bet arī tie, kam pasē rakstītā tautība ir 
krievs, baltkrievs vai polis. Tāpēc laikam ir tikai 
likumsakarīgi, ka  jau ceturto  gadu ar projekta 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” atbalstu Aulejas pa-
gasta iedzīvotāji cenšas sakārtot ar ticības lietām 
saistīto vidi. Ar minētā projekta palīdzību atjauno-
ti ne tikai centrālie krusti Aulejas pagasta kapsētās,  
bet arī ciemu un ceļmalu krucifi ksi, veikts Aulejas 
Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu baznī-
cas žoga remonts.  

Šogad Aulejas draudzes grupa iecerējusi un 
realizējusi projektu „Interjera priekšmetu atjauno-
šana Aulejas baznīcā”.  No 2011.gada septembra, 
kopš  Aulejas draudzi apkalpo prāvests Jānis Bečs, 
dievkalpojumi baznīcā notiek katru dienu- paras-

tās dienās no rītiem, bet svētdienās un  baznīcas  
svētku dienās divpadsmitos dienā. Sešas reizes 
gadā - Lieldienās, Kunga Debeskāpšanas dienā, 
Kristus Vissvētākās Miesas un Asins svētki (Sa-
kramenta dienā), Sakramenta nedēļas noslēguma 
dienā, Vissvētākās Jēzus Sirds dienā, Svētās Ma-
rijas Magdalēnas svētkos, Vissvētākās Jaunavas 
Marijas dzimšanas dienas svētkos – notiek proce-
sijas.

Procesiju tērpi (garās baltās kleitas) tika uzšū-
tas 1987.-1988.gadā un vairāk kā 30 gadu laikā 
nolietojušās. Ar projekta atbalstu izgatavoti jauni 
Aulejas baznīcas dievgaldu un balustrādes pārsegi 
un aizkari, sašūtas piecas jaunas kleitas procesiju 
dalībniecēm Aulejas baznīcā.

 Šī iecere veicinājusi citu iniciatīvu. Pirms Au-
lejas baznīcas lielākajiem svētkiem pēc draudzes 
locekļu ierosmes tika sarīkota lielā talka baznīcas 
ģenerāltīrīšanai. Jaunie pārsegi, aizkari, galdauti 
tika izgatavoti un pirmoreiz uzklāti Svētās Marijas 

Magdalēnas svētkos 22.jūlijā. Jaunās kleitas pro-
cesijas dalībnieces uzvilka Vissvētākās Jaunavas 
Marijas dzimšanas dienas svētkos 8.septembrī.

  Aulejas draudze saka lielu paldies par projekta 
realizācijā  ieguldīto darbu draudzes locekļiem. 

INTERJERA PRIEKŠMETU ATJAUNOŠANA AULEJAS BAZNĪCĀ

Mēs dzīvojam te un tagad. 
Mums ir dota viena dzīve. Ko 
paspēsim izdarīt, tas paliks. 
Mums ir tā iespēja dzīvot pa-
gastā ar skaistu nosaukumu 
– Skaista. 

Skaistai vienmēr jābūt skaistai! 
Tas arī iedvesmoja darba grupu 
„„Harmonija” un draugi” šogad 
arī piedalīties projektā „Iedzīvotāji 
veido savu vidi”. Vieglāk, protams, 
ir runāt nekā darīt, taču strādāt  ko-
mandā nemaz nav grūti. Darbs uz 
pusēm liekas vieglāks.  Komandas 
darbs un iedvesma  ir degviela, kas 
ļauj vienkāršiem cilvēkiem sasniegt 
neparastus rezultātus.

Man liels prieks un gandarījums, 
ka mēs, skaistieši, visi kopā esam 
realizējuši projekta „Atpūtas vietu 
ierīkošana Skaistas ciematā” iece-
res. Skaistas ciemata bērnu lauku-
mā tagad ir  uzstādīts jauns galds 
ar soliem un trīs soliņiem. Skaistas 

bērni, ieliekot savu mākslas prasmi 
un izdomu, palīdzēja nokrāsot rota-
ļu mājiņu, līdzsvara baļķi, smilškas-
ti un  kvadrātus ar cipariem. Pie pa-
gasta ēkas un Tautas nama uzstādīti 
četri  soliņi. Ciemata parkā tagad 
bērnus pulcē lielas šūpoles ar divām 
šūpolēm un kalniņš ar kāpnītēm. 
Pie krāšņām puķu dobēm ierīkoti 
trīs soliņi. 

Paldies ir vienīgā valūta pasaulē, 
kas nav vēl mainījusi savu kursu. 
Protams, paldies kabatā neieliksi, 
bet paldies, kas ir pateikts no visas 
sirds, ir vērtīgāks par visu. Tāpēc 
saku no visas sirds lielu paldies 
Krāslavas novada domei par fi nan-
sējumu, attīstības nodaļas vadītājai 
Inārai Dzalbei un Skaistas pagasta 
pārvaldei par sniegto atbalstu un 
padomu. Paldies vietējam uzņē-
mējam Naurim Lipšānam un viņa 
komandai par sagādātajiem kokma-
teriāliem. Īpašs paldies čaklajiem 
palīgiem - Ludmilai, Intai, Jurim, 

Aivaram, Jānim, Staņislaviem, Vja-
česlavam, Sergejam un visai  darba 
grupai „„Harmonija” un draugi”. 
Paldies bērniem – Evai, Laurai, Ja-
nai, Leonardai, Lindai, Danielam 
un Aigaram. Paldies visiem Skais-
tas ciemata iedzīvotājiem.                            

Kā teicis Ogs Mandino - laimīgs 
ir nevis tas, kurš spēj saņemt vai da-
būt, bet gan tas, kurš spēj dot citiem. 

Paejieties cilvēkiem pretī un dalie-
ties tajā, kas jums ir! Dāvājiet smai-
dus un labestību! Laime ir kā saules 
gaisma: ja iecelsiet kādu saulē, tā 
apspīdēs arī jūs. Un tā ir patiesība!

 Laipni lūgti visi ciemos uz Skais-
tu!

Gunta Ļaksa-Timinska, 
projekta koordinatore

REALIZĒTS PROJEKTS „ATPŪTAS VIETU IERĪKOŠANA SKAISTAS CIEMATĀ”

Aiz loga ir oktobris, rudens 
šarmantā un mazliet nostalģiskā 
atmosfēra virmo gaisā un vilina 
mūs pieskarties pagātnei, izstaigāt 
atmiņu takas. Šajā laikā pasaule 
svin Starptautisko skolotāju die-
nu!

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas 11. a klases jaunieši Pro-
jektu nedēļas laikā aktīvi un ra-
doši darbojās. Galvenais mērķis 
– cieša sadarbība grupās, komuni-
kācija un digitālo prasmju pilnvei-
došana. Rezultātā tapa neliels do-
kumentāls raidījums „Stāsts vienā 
kadrā - skolotāji”.

Mēs stāstīsim par cilvēkiem, 

kuri savas dzīves laikā mācījās un 
pilnveidojās paši, lai pēc tam sa-
vas zināšanas un gudrību nodotu 
nākamajām paaudzēm. Tieši sko-
lotāji ir tie, kas prot iedvesmot, 
spēj uzdāvināt bērniem spārnus, 
lai viņi varētu lidot un sasniegt sa-
vas dzīves visaugstākās virsotnes. 

Paldies par sadarbību un at-
balstu izcilajiem pedagogiem – 
Viktorijai Cimmermanei, Klarai 
Sakovičai, Tatjanai Vagalei, Alek-
sandram Smirnova m un Svetlanai 
Smirnovai, Tatjanai Markušono-
kai.

Sveiciens svētkos, mīļie skolo-
tāji! Lai mums visiem ir pozitīvs 

noskaņojums gan svētkos, gan ik-
dienā!

Lai patīkama skatīšanās!

Margarita 
Borodina- Ignatoviča, 
11. a klases audzinātāja 

„STĀSTS VIENĀ KADRĀ - SKOLOTĀJI”
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- Kā jūs raksturotu sevi?
- Labsirdīga. Šī īpašība man palīdz skolotājas darbā, bet rei-

zēm arī gluži pretēji - traucē. Bija gadījumi, kad skolēni tīšām 
izmantojuši manu labvēlību, šajā gadījumā galvenais - pama-
nīt, ka tevi izmanto, un laikus pateikt „nē”. Lai gan biežāk bērni 
un ne tikai bērni, bet arī citi cilvēki, redzot labu attieksmi pret 
sevi, atbild ar to pašu.

Aktīva. Man ļoti patīk sports, kaut gan bērnībā nekad neap-
meklēju nevienu sporta pulciņu vai sekciju. Tagad brīnos par 
to, kāpēc vecāki nepiedāvāja man nodarboties ar sportu un kā-
pēc es pati neinteresējos par to. Tagad es labprāt skrienu. Darbā 
ir ļoti liela garīgā slodze, tāpēc, atnākot mājās, negribas sēdēt 
pie datora, skatīties televizoru vai lasīt grāmatu. Es nodarbojos 
ar sportu. Kad es skrienu, mana galva it kā izvēdinās, un visas 
problēmas kaut kur izgaist, es iegūstu īpašas emocijas un sajū-
tas un atgriežos mājās kā cits cilvēks. Parasti cenšos noskriet 5 
km, bet šajā sezonā mans rekords ir 10 km. 

Man patīk braukt ar velosipēdu. Nesen kopā ar brāli brau-
cām pa jauno maršrutu „Krāslava – Piedruja”. Pagājušajā gadā, 
pēdējā atvaļinājuma dienā ar velosipēdu aizbraucu uz Daugav-
pili. Es un vīrs bieži spēlējam skvošu speciāli tam paredzētajā 
telpā Krāslavas peldbaseina ēkā. Tādās reizēs mēs varam pa-
vadīt laiku kopā.

- Un kāda ir trešā jūsu rakstura īpašība?
- Ir ļoti grūti runāt par sevi. Kad es piedāvāju šādu uzdevumu 

saviem skolēniem, arī viņi no sākuma apjūk. Bet tagad, lūk, es 
varu iedomāties sevi viņu vietā.

Labi, nosaukšu savu trešo īpašību – brīvības mīlestība. Šo 
īpašību es atklāju sevī, kļūstot par māmiņu. Man patīk brīvība 
manās rīcībās, lēmumos, man ir nepieciešama izvēles brīvība 
un sava personīgā telpa. Man nepatīk nodarboties ar radošo 
darbību pēc nepieciešamības. Kad man saka: „Marianna, jāiz-
dara tas un tas” un tā tālāk, es, protams, izdaru, bet augsta domu 
lidojuma nebūs, un rezultāts nebūs tāds, kādu man gribētos. 
Cita lieta, kad es pati aizdegos ar kādu ideju. Piemēram, divus 
gadus pēc kārtas es piedalījos Valsts bērnu tiesību inspekcijas 
organizētajā konkursā pedagogiem par labāko klases audzinā-
šanas stundu. Man patīk, kad ideja rodas pēkšņi, tu aizdedzies, 
gūsti draivu. Vārdu sakot, ir nepieciešams iekšēji sajust kaut 
kādu „klikšķi”.

Kamēr runāju par to, atcerējos vēl vienu savu īpašību - esmu 
perfekcioniste. Vienmēr cenšos visu izdarīt perfekti. Tāda biju 
vēl skolā un universitātē, un arī tagad, strādājot ar bērniem. 
Reizēm tas man traucē, citreiz gribas atļauties atslābt un ietau-
pīt ļoti daudz laika. Piemēram, tagad es mācos kursos, ko pati 
apmaksāju. Protams, ka manus mājas darbus pieņemtu jebkurā 
gadījumā, un es obligāti saņemtu „ieskaitīts”. Bet es vienalga 
cenšos izpildīt visu par simts procentiem.

- Vai ir arī rakstura īpašības, kas jums pietrūkst?
- Man ir jāmācās teikt „nē”. Un es mācos. Piemēram, kon-

sultācijām tiek atvēlētas 1 – 1,5 stundas nedēļā. Protams, tas ir 
pārāk maz. Ja agrāk skolēni varēja atnākt pie manis uz konsul-
tāciju jebkurā dienā, un tas atņēma daudz mana laika un spēka, 
tad tagad esmu atvēlējusi tam vienu dienu nedēļā. Protams, es 

neievēroju konkrētu laiku - tieši 1,5 stundas, es pieņemu visus, 
kas atnāca, un veltu viņiem tik daudz laika, cik nepieciešams, 
bet tas ir tikai vienu dienu nedēļā. Šādi ierobežojumi disciplinē 
bērnus.

- Kuri ir jūsu iemīļotie svētki?
- Ziemassvētki. Šajos svētkos ir kaut kas noslēpumains, ma-

ģisks, silts. Tie ir ģimenes svētki, kad visi kopā rotājam egli, 
dāvinām cits citam dāvanas, priecājamies un kļūstam laimīgā-
ki.

- Ko uzskatāt par laimīgāko notikumu savā dzīvē?
- Protams, bērnu piedzimšanu. Es vienmēr ļoti gribēju bēr-

nus un kļuvu par māmiņu pietiekami agri pēc mūsdienu stan-
dartiem – 23 gadu vecumā. Varētu vēl, kā saka, padzīvot sev, 
taču es nemaz nenožēloju. Tagad man jau aug 2 bērni, un dau-
dzas lietas mēs jau varam darīt kopā, pat iet pārgājienā. Jau 
tagad manas mazās meitas var pārvarēt 10 km attālumu. Un 
tas ir tikai sākums! Drīz mēs varēsim visi kopā braukt ar ve-
losipēdiem, doties ceļojumā ar laivu, un mums vairs nebūs 
vajadzīga citu cilvēku kompānija. Mums ir interesanti mūsu 
ģimenes lokā.

- Kāds ir jūsu galvenais panākums vai sasniegums, ar ko 
lepojaties?

- Es atceros brīdi, kad man apritēja 25 gadi, es tikko pabeidzu 
maģistrantūru, jau strādāju skolā un gaidīju savas otrās meitas 
nākšanu pasaulē. Tad es izjutu lepnumu un gandarījumu par 
to, ka savos gados esmu sasniegusi tik daudz. Mani pārpildīja 
prieks par to, ka man ir ģimene, darbs, izglītība, stabilitāte un 
arī suns (smejas). Vai tad tas nav sasniegums?

- Kurš ir jūsu iemīļotākais gadalaiks?
- Pavasaris. Viss mostas, parādās vieglums, mēs novelkam 

lieko apģērbu. Ar katru dienu kļūst siltāks, zaļāks un vasara jau 
nav aiz kalniem. Pavasarī mēs pat elpojam citādāk.

- Kā jums patīk atpūsties?
- Reizēm gribas aizbraukt pie ezera, kur neviena nav, un neko 

nedarīt. Bet tāda vēlme rodas reti, vienu-divas reizes gadā.
Pārsvarā mūsu atpūta ir saistīta ar bērniem – vedam viņus 

uz jūru, izklaides parkiem, vārdu sakot – uz tādām vietām, kur 
ir interesanti bērniem. Mums nepatīk garlaikoties, priekšroku 
dodam aktīvai atpūtai.

- Kas ir galvenais ģimenes attiecībās?
- Savstarpēja saprašanās. Tas ir svarīgi ne tikai ģimenes at-

tiecībās, bet arī saskarsmē ar citiem cilvēkiem. Jāprot uzklausīt 
otru, saprast un būt gatavam mainīt savu viedokli, ja ir nepie-
ciešams.

- Kādas ir mūsdienu jauniešu pozitīvās īpašības, kuru, 
iespējams, jums pietrūka jaunībā?

- Jaunībā es biju kautrīga un nedroša. Tagad jaunatne lielāko-
ties brīvi pauž savu viedokli un rīkojas apņēmīgi.

- Vai jūs ņemat vērā citu cilvēku padomus?
- Jā, diezgan bieži. Tas ir saistīts ar manu profesionālo darbī-

bu, jo neuzskatu sevi par pieredzējušu pedagogu – mans peda-
goģiskais stāžs ir 5 gadi ar pusotra gada pārtraukumu. Brīžos, 
kad es nezinu, kā rīkoties, eju pie pieredzējušiem kolēģiem, ar 
kuriem man ir izveidojušās uzticības pilnas attiecības. Un jāsa-

ka, ka vēl ne reizi nav bijis tā, ka viņu padoms man nepalīdzēja.
- Kad pēdējo reizi jūsu dzīvē bija momenti, kad jūs zau-

dējāt laika izjūtu?
- Es varu zaudēt laika izjūtu, kad strādāju. Piemēram, kad 

gatavojos mācību stundām. Man tas ir ļoti interesanti. Ja skolo-
tājiem nebūtu nekādu atskaišu, plānu, administratīvā darba, bet 
būtu tikai kontaktstundas – tas būtu mans sapņu darbs. Neska-
toties uz to, ka man jau ir gatavie materiāli no iepriekšējiem ga-
diem, es nekad neizmantoju tos pilnīgi bez izmaiņām, vienmēr 
atjaunoju, uzlaboju, pilnveidoju. Ja mājās mani negaidītu bēr-
ni, es vēl vairāk laika pavadītu, gatavojoties mācību stundām.

- Cikos jūs parasti dodaties uz mājām, pie saviem bēr-
niem?

- Es aizeju no darba ap septiņiem vakarā. Ir vēl viena no-
darbe, ar kuru es varu aizrauties. Es aizmirstu par laiku, risinot 
matemātikas uzdevumus. Daru to labprāt, savam sirdspriekam. 
Turklāt uzdevumu risināšana ir labs treniņš smadzenēm.

- Vai varat atcerēties, kad pēdējo reizi smējāties līdz asa-
rām?

- Tas bija skolā, stundas laikā. Tagad es jau neatceros visu 
precīzi, bet kāds no skolēniem teica kaut ko ļoti smieklīgu. Un 
pēc tam jau skolēni sāka smieties, skatoties uz to, kā smejos 
es. Mums ļoti bieži ir interesantas situācijas, bērni ir atvērti, 
nebaidās jokot un izteikt savas domas, viņiem ir lieliska humo-
ra izjūta. Tas rada īpašu auru mūsu attiecībās, mums ir vieglāk 
kontaktēties.

- Jaunībā cilvēki bieži domā par dzīves jēgu, cenšas iz-
prast savas esamības noslēpumu. Vai jūs domājat par to?

- Esmu diezgan racionāls cilvēks. Neuzskatu, ka dzīves jēga 
ir kaut kas konkrēts, kāds noteikts mērķis vai sasniegums. Dzī-
ves jēga ir pozitīvas emocijas, harmoniska pasaules uztvere, 
dzīve šeit un tagad. Dzīve mums ir dota, lai dzīvotu un būtu 
laimīgiem.

- Paldies, Marianna, par šo interesanto sarunu! 
Elvīra Škutāne

 DZĪVES JĒGA – DZĪVOT UN BŪT LAIMĪGAM
Dodoties uz interviju Skolotāju dienas priekšvakarā, man negribējās runāt par skolas lietām, mācī-

bām un skolēniem. Plānoju parādīt lasītājiem skolotāju kā parastu cilvēku - ar visiem viņa ieradumiem, 
hobijiem, priekiem un pārdzīvojumiem. Tika rūpīgi sagatavoti jautājumi, kuros nebija neviena vārda 
par skolu. Taču mana iecere īstenojās tikai daļēji. Jau kopš pirmajām minūtēm bija skaidrs, ka apiet 
skolas tēmu vienkārši nav iespējams. Tādi nu viņi ir – skolotāji!

Marianna Rukmane ir Krāslavas Varavīksnes vidusskolas matemātikas, informātikas un datorikas sko-
lotāja. Dzimusi 1991. gada 20. martā Krāslavā. Mācījās Krāslavas pamatskolā, pēc tam - Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā. Skolas gados aktīvi darbojās jauniešu klubā „Krasts” un, pateicoties tam, ieguva labas organi-
zatoriskās prasmes.Dzīvesbiedrs – Andris, projektu realizācijas speciālists. Divas meitas – Adriana (6 gadi) 
un Airisa (4 gadi).

23. septembrī notika Eiropas Parlamenta Vēst-
nieku skolu 5.sezonas atklāšana. Arī Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā izveidojās 10.-11.klašu skolēnu  
komanda, kura, sadarbojoties ar Eiropas Parla-
menta biroju Latvijā, citām vēstnieku skolām, 
apgūs parlamentārās demokrātijas būtību, lai 
izprastu pilsoniskās līdzdalības nepieciešamību 
– pilsoņa spēku demokrātijas apstākļos.

Atklāšanas pasākumā ģimnāzisti piedalījās tiešsaistē. 
Noklausījāmies Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces 
uzrunu par parlamentārās demokrātijas būtību. Viena no 
parlamentārās demokrātijas priekšrocībām ir dažādu sa-
biedrības grupu iesaiste parlamenta darbības uzraudzīšanā. 
Par demokrātijas nozīmi un līdzdalību runāja Eiropas Par-

lamenta deputāte Sandra Kalniete. Politoloģe Žaneta Ozo-
liņa pastāstīja par vēstnieku skolas darbību, iecerēm šajā 
mācību gadā. 

Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas ietvaros notiks 
lekcijas par Eiropas Savienību, par Saeimas lomu Latvijas 
Eiropas politikas veidošanā, par izpildvaru, par tiesiskumu 
u.c. Pētot parlamentārās demokrātijas būtību, ģimnāzistu 
komanda šajā mācību gadā organizēs atklātu stundu, disku-
sijas par aktuāliem jautājumiem, intervēs dažāda vecuma 
cilvēkus, tiksies ar politiķiem. Tas palīdzēs skolēniem tapt 
par aktīviem pilsoniskās sabiedrības locekļiem.

Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja 

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS JAUNIEŠI -  
EIROPAS PARLAMENTA

 VĒSTNIEKU SKOLAS DALĪBNIEKI
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senioru sleja

sports

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI 

Jau 30 gadus visā pasaulē 1. oktobrī tiek svinēta Starp-
tautiskā veco ļaužu diena (International Day of Older Per-
sons). Starptautiski atzīmējamās dienas statusu tai piešķīra 
ANO Ģenerālā asambleja 1990. gadā. Šī diena ir nozīmīga 
ar to, ka sabiedrības uzmanība tiek pievērsta problēmām, 
ko izraisa straujš demogrāfi skās novecošanās process pa-
saules attīstītajās valstīs. Tiek aktualizētas vecāka gada-
gājuma cilvēku vajadzības, nepieciešamība rūpēties par 
senioriem un veicināt viņu līdzdalību visās dzīves sfērās, 
uzsverot senioru ieguldījumu sabiedrības attīstības proce-
sā. 1. oktobrī daudzās pasaules valstīs notiek dažādi festi-
vāli, akcijas, kas sekmē vecāka gadagājuma cilvēku tiesību 
aizsardzības nodrošināšanu, konferences un kongresi, kas 
veltīti senioru lomai sabiedrībā. 

„Senioru skolas” organizatori bija patīkami pārsteigti, 
kad saņēma pastkarti no Latvijas Republikas Labklājības 
ministrijas. Sveicot Krāslavas „Senioru skolas” dalīb-
niekus, labklājības ministre Ramona Petraviča uzsvēra: 
„Senioru dzīves pieredze ir nenovērtējama sabiedrības at-
tīstībai. Liela labestība, kas nāk no jums, iedvesmo jauno 
paaudzi un padara mūsu valsti labāku.”

1. oktobrī uz tikšanos ar „Senioru skolas” dalībniekiem 
tika uzaicināts goda viesis - ilggadējais Krāslavas novada 
pensionāru biedrības vadītājs, Triju Zvaigžņu ordeņa ka-
valieris, Edmunds Gekišs. Šis enerģiskais, godprātīgais un 
mērķtiecīgais cilvēks ir viens no tiem, kas aktīvi cīnās par 
senioru tiesībām un organizē daudz pasākumu mūsu nova-
da vecāka gadagājuma iedzīvotājiem. E. Gekišs ir dzimis 
1934. gada 18. novembrī, visu savu mūžu viņš ir veltījis 
kalpošanai cilvēkiem, par ko ir pelnījis līdzpilsoņu cieņu 
un mīlestību. Šī tikšanās bija emocionāli silta un izzinoša, 
kopīgās atmiņas vienoja „Senioru skolas” goda viesi un 
klausītājus.

„Senioru skolas” organizatori vērīgi seko līdzi infor-
mācijai par koronavīrusa izplatību mūsu valsts teritorijā. 
Sakarā ar to, ka pēdējā laikā Latgales reģionā strauji palie-
linājās to cilvēku skaits, kas infi cējušies ar Covid-19, tik-
šanās „Senioru skolā” norisinājās, stingri ievērojot vīrusa 
izplatības ierobežošanai noteiktos drošības un piesardzības 
pasākumus. Visus klātesošos palūdza uzvilkt medicīniskās 
maskas, tika nodrošināts vismaz 1 metra attālums starp 
krēsliem. „Senioru skolas” dalībniekiem atgādināja par 
galvenajiem uzvedības noteikumiem pandēmijas laikā, 
kas jāievēro, lai pasargātu sevi un apkārtējos. Ceram, ka 
seniori izmantos visus pieejamos paņēmienus, lai nodroši-
nātu aizsardzību pret infekciju.

Oktobrī sāksies aktivitātes ESF projekta „Pasākumi ve-
selības uzlabošanai un slimību profi laksei vietējiem iedzī-
votājiem Krāslavas novadā” ietvaros.

Eiropas Sociālā fonda projekta „Pasākumi vietējās sa-
biedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” ietvaros ir paredzēts nodarbību cikls se-
nioriem Krāslavā - „Garīgās veselības veicināšanas un ve-
selīga dzīvesveida popularizēšanas pasākumi senioriem”. 
„Senioru skolas” organizatori - Sociālās attīstības aģentūra 
„Pieci airi” īstenos lekciju un nodarbību programmu „Vi-
tāls seniors”. Aptuveni puse no visiem pasākumiem norisi-
nāsies „Senioru skolā”, pārējās aktivitātes tiks organizētas 
veco ļaužu pansionātā „Priedes” un Skuķu sociālās aprū-
pes centrā.

Sīkāku informāciju par pasākumiem var iegūt pašvaldī-
bas tīmekļvietnē „kraslava.lv” un sociālā tīkla „facebook” 
lapās - „Esi vesels Krāslavas novadā” un „Senioru skola”.

Tatjana Azamatova  

22. septembrī, atklāta pieteikšanās 
piektajai mācību kārtai Eiropas Savie-
nības (ES) fondu pieaugušo izglītības 
projektā „Nodarbināto personu profe-
sionālās kompetences pilnveide”, kuru 
īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra 
(VIAA). Šajā kārtā strādājošajiem vecu-
mā no 25 gadiem ir iespēja izvēlēties mā-
cības vairāk nekā 500 izglītības program-
mās. Pieteikšanās mācībām notiek līdz 
22. oktobrim. 

Piektajā mācību kārtā mācības 11 taut-
saimniecības nozarēs piedāvā 57 izglītī-
bas iestādes visā Latvijā. „Šajā kārtā mā-
cību piedāvājums tiek paplašināts ar 196 
profesionālās tālākizglītības un profesio-
nālās pilnveides izglītības programmām 
uzņēmējdarbības nozarē. Aicinām arī šajā 
nozarē strādājošos izmantot iespēju stipri-
nāt savu konkurētspēju, pilnveidojot pro-
fesionālo kompetenci,” pastāstīja VIAA 
direktore Dita Traidās. 

Sākot ar piekto pieteikšanās kārtu ir 
mainījušies līdzfi nansējuma nosacījumi 
un, apgūstot kādu no profesionālās tā-
lākizglītības programmām, kuru noslē-
gumā var iegūt profesiju, iedzīvotājiem 
būs jāmaksā tikai 5% līdzmaksājums, jo 
95% sedz ES fondi un valsts. Turklāt pēc 
programmas apgūšanas iedzīvotājs varēs 
saņemt arī ceļa izdevumu kompensāciju 
līdz 30 eiro mēnesī, kas iztērēti, dodoties 

uz prakses vietu un atpakaļ. Pārējo izglītī-
bas programmu veidos iedzīvotāju līdzfi -
nansējuma apjoms paliek nemainīgi 10%, 
ES fondu un valsts – 90%. Maznodroši-
nātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez 
maksas, savukārt strādājošie ar invaliditā-
ti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka 
izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Tāpat kā iepriekš pieteikšanās mācī-
bām norit tiešsaistē tīmekļvietnē www.
macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot lat-
vija.lv autentifi kāciju un e-pakalpojumu 
jebkurā diennakts laikā. 

Mācībām var pieteikties strādājoši un 
pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 
gadiem līdz neierobežotam vecumam, to-
starp jaunie vecāki bērna kopšanas atva-
ļinājumā, saglabājot darba attiecības, un 
strādājoši pensionāri. Katrs strādājošais 
projekta laikā var mācīties divas reizes 
neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, 
taču vienlaicīgi iespējams mācīties tika 
vienā izglītības programmā. Mācību gru-
pu komplektēšana un mācības tiem, kas 
pieteiksies piektajā mācību kārtā, sāksies 
2020. gada novembrī. Plašāka informāci-
ja par uzņemšanas nosacījumiem, mācību 
un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību 
saraksts ir publicēts projekta tīmekļa viet-
nē www.macibaspieaugusajiem.lv. 

Gadījumos, ja strādājošajiem nepiecie-
šams informatīvs atbalsts piemērotāko 

mācību izvēlei vai nav iespēju pieteik-
ties mācībām tiešsaistē, aicinām vērsties 
pie pieaugušo izglītības koordinatoriem 
81 VIAA sadarbības pašvaldībā. Mācī-
bu pieteikumu var noformēt arī klātienē 
VIAA, iepriekš piesakoties un uzrādot 
personu apliecinošu dokumentu. Savu-
kārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras 
fi liālēs var saņemt karjeras konsultāciju. 

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā 
noritējušas jau piecas pieteikšanās kār-
tas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 
34 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 
23 000 izglītošanos jau pabeiguši. 31% 
visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 
gadiem, savukārt 19% - vecumā virs 50 
gadiem. 51% mācību dalībnieku ir rīdzi-
nieki, bet 49% dzīvo ārpus galvaspilsētas. 
Kopumā projektā līdz 2023. gadam plā-
nots iesaistīt 53 tūkstošus nodarbināto.

ES fondu pieaugušo izglītības projek-
tu „Nodarbināto personu profesionālās 
kompetences pilnveide” īsteno VIAA, 
lai pilnveidotu nodarbināto personu pro-
fesionālo kompetenci un novērstu dar-
baspēka kvalifi kācijas neatbilstību darba 
tirgus pieprasījumam, kā arī veicinātu gan 
strādājošo konkurētspēju, gan darba pro-
duktivitātes pieaugumu. Projektu fi nansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, 
ieguldot tajā gandrīz 47 miljonus eiro. 

UZSĀKTA PIETEIKŠANĀS 5. KĀRTAS MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM

Uzņēmums „Meriton” piedāvā dar-
bu menedžerim gaļas produkcijas pār-
došanai. Nodrošinām transportu.

 T. 27 080544.

Šalciet klusi, dzimtie meži,
Mūža dziesma beigusies,

Pāri sirdij apklusušai
Zeme smilšu sagšu sedz.

                               /S.Kaldupe/
PII „Pīlādzītis” kolektīvs iz-

saka visdziļāko līdzjūtību Fe-
liksa Sardiko meitai un tuvi-
niekiem, viņu mūžībā pavadot.  

Sporta diena
Varavīksnes vidusskolā 

Septembris ir ievērojams ne tikai ar to, ka sā-
kas mācības skolā, bet arī ar to, ka aktīvi tiek 
rīkoti dažādi sporta pasākumi. 18. septembrī 
Varavīksnes vidusskolā norisinājās Sporta die-
na 1.-6. klasei. Svinīgais atklāšanas pasākums 
notika laukumā pie skolas. Dalībniekus uzru-
nāja sporta skolotāja Ingrīda Bernāte, skolas 
direktore Marija Micķeviča, skolas vecāku ko-
mitejas priekšsēdētāja Ilona Berga, kas novēlē-
ja bērniem labu veiksmi, gara možumu un labu 
garastāvokli. 11. a klases skolnieces un deju 
skolotāja Nadežda Adamoviča iesaistīja Spor-
ta dienas dalībniekus aizraujošos iesildīšanās 
vingrinājumos, 3.-4. kl. ansamblis Nadeždas 
Tadello vadībā uzmundrināja skolēnus ar jaut-
ru dziesmu „Sveiks, lai dzīvo!”, 7. klašu an-
samblis „Smile” Ritas Andrejevas vadībā no-
drošināja visiem pozitīvu noskaņojumu. Pirms 
jautrajām stafetēm tika organizēta sasaukšanās. 
Katra klase bija sagatavojusi savas komandas 
nosaukumu un devīzi.

Skolas stadions Sporta dienā tika sadalīts 3 
sektoros, kur tika izvietotas 3 stacijas. Pirmā – 
„Futbola atrakcijas”, kur skolēni varēja izmē-
ģināt savus spēkus futbola aktivitātēs. 2. stacijā 
(„Joku spēles”) un 3. stacijā („Jautrās stafetes”) 
skolēni sacentās veiklībā un ātrumā, precizitātē 
un spējā strādāt komandā. Aktivitāšu starplai-
kos bērniem tika nodrošināta iespēja padejot un 
nofotografēties. Laika apstākļi Sporta dienas 
dalībniekus nelutināja, taču tas tikai stiprinā-
ja viņu sportisko garu. Paldies viņiem par to! 
Pasākuma noslēgumā katra klase saņēma bal-
vas un diplomus dažādās nominācijās, bet par 
aktīvāko klases audzinātāju tika atzīta Kristīna 
Milaševiča (5.a). 

Liels paldies klašu audzinātājiem un vecā-
kiem, kas atbalstīja savus bērnus Sporta die-
nā!  Pateicamies par šo sporta svētku rīkošanu 
skolas administrācijai, sporta, mūzikas un deju 
skolotājiem, kā arī klubam „Poseidon Krāsla-
va” un personīgi Sergejam Jančevskim, Ilonai 
un Eduardam Bergiem. Pasākumu fi nansiāli 
atbalstīja klubs „Poseidon Krāslava” un Lat-
vijas Sarkanā Krusta Krāslavas komiteja (iz-
pilddirektore Sandra Molotoka). Ceram, ka šis 
pasākums kļūs par labu tradīciju, kas apliecinās 
skolotāju, skolēnu un viņu vecāku sadarbību.

Ingrīda Bernāte, sporta skolotāja

Rollerslēpošanas sezona
 noslēgta lieliski

12.-13. septembrī notika Latvi-
jas čempionāta 3. posms roller-
slēpošanā komandu sprintā Rīgā 
un duatlons (skriešana un roller-
slēpošana) Siguldā.

Krāslavas Sporta skolas slēpotāji pie-
dalījās komandu sprintā, izveidojot trīs 
komandas.

Rīgā 2008.-2009. g.dzim. meiteņu gru-
pā, 9 komandu konkurencē Martīne Djat-
koviča un Valērija Burceva izcīnīja bron-
zas medaļas.

Jaunietēm S16 vecuma grupā lieliski 
startēja māsas Jana un Līga Volkas, kuras 
tikai trešajā posmā piekāpās konkurentēm 
un ierindojās 4. vietā, savukārt Evija Ra-
divinska ar Adriānu Šuminsku uzrā dīja 
labu rezultātu un ieguva 5. vietu.

Siguldā pulcējās kupls sportistu skaits, 
jo duatlons Latvijas čempionātā tika or-
ganizēts pirmo reizi. Lai sasniegtu augstu 
rezultātu, sportistam vajag gan ātri skriet, 
gan jābūt labām prasmēm rollerslēpoša-
nā. Duatlonā ir ļoti svarīga izturība, jo pēc 
skriešanas vajadzēja uzvilkt slēpošanas 
zābakus, piestiprināt rollerus, paņemt nū-
jas un doties trasē. 

Mūsu sportistiem bija augsti rezultāti 
skriešanā, bet dažus pievīla rollerslēpoša-
na. Jaunākajām meitenēm vajadzēja skriet 
1 km un braukt ar rolleriem 2,4 km garu 
distanci.  Šajā distancē Valērija Burceva 
kļuva par Latvijas čempioni, bet Martī-
nei Djatkovičai sudraba medaļa! Savā 
vecuma grupā Līgai Volkai ceturtā vieta, 
bet Adriānai Šuminskai viņas labākais 
rezultāts Latvijas čempionātos - 5. vieta.  
Jauniešu grupā Artemijs Kozačuks izcīnī-
ja augsto 6. vietu. Krāslavas Sporta skolas 
audzēkņi uzrādīja labus rezultātus un spē-
ja sevi motivēt tālākiem treniņiem.

Krāslavas Sporta skolas 
distanču slēpošanas treneri

Rudens sacensības 
vieglatlētika   

Vieglatlētikas sacensībās piedalī-
jās vispārizglītojošo skolu skolēni, 
kuri sacentās trīs vecuma grupās: A 
vecumā grupā - vidusskolas jaunieši, 
B vecumā grupā - 2005.-2006.g.dz. 
skolēni, C vecuma grupā - 2007.g.dz.

22. septembrī Krāslavas Pils sta-
dionā skolēni piedalījās stafetes 
skrējienā, 100 m, 80 m, 800 m, 600 
m skriešanā, tāllēkšanā, šķēpa meša-
nā, lodes grūšanā un bumbiņas me-
šanā.  Sacensībās piedalījās skolēni 
no sešām skolām: Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, Krāslavas gr. Plāteru 
v. n. Poļu pamatskolas, Robežnieku 
pamatskolas, Dagdas vidusskolas un 
Andrupenes pamatskolas.

Sacensības notika siltā, saulainā 
dienā, kas veicināja un mudināja 
skolēnus uzrādīt savus labākos sa-
sniegumus. 

Šoreiz sacensībās tika laboti Krāsla-
vas novada skolēnu rekordi skriešanas 
disciplīnās. Jaunākajā vecuma grupā 
Valērija Burceva no Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 600 m noskrēja, 
uzrādot rezultātu 1:53,1, savukārt B 
vecuma grupā Adriāna Šuminska 
(Krāslavas Valsts ģimnāzija) laboja 
rekordu 800 m skriešanas distancē, 
kuru viņa veica 2:42,4, un Evelīna 
Krista Sitnika (2001.-2004.g. dz.)  no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas  uzlaboja 
savu rekordu 800 m skriešanā ar re-
zultātu 2:25.8.

 Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe 


