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Vienā elpas vilcienā aizritējis svinīgais pasākums, 
kas tika organizēts par godu Krāslavas Kultūras nama 
50. gadadienai. Pasākuma vadītāji Inga Kavinska un 
Voldemārs Varslavāns kopā ar skatītājiem izgāja 
cauri visiem daudzveidīgajiem un līkumotajiem vie-
tējā kultūras nama vēstures posmiem. 

Cik daudz pārsteidzošu notikumu piedzīvots 
uz kultūras nama skatuves šo piecdesmit gadu 
garumā, cik daudz jauku un priecīgu brīžu sa-
gādāja skatītājiem cilvēki, kas nākuši uz šejieni 
katru dienu un radījuši brīnumu, tie ir pašdarbī-
bas kolektīvu dalībnieki, kas pamatoti sauc sevi par skatuves 
māksliniekiem! 

Šajā vakarā ar īpašu siltumu atcerējās tos darbiniekus, kuri 
strādāja kultūras namā vēl kopš pirmsākumiem, kā arī no-
sauca to kolēģu vārdus, kas tagad vairs nav starp dzīvajiem. 

Pie improvizēta „kultūras kuģa” stūres rata tika aicināti 
visi bijušie iestādes direktori. 

Edmunds Gekišs, kas vadījis šo iestādi tajā laikā, kad tika 
uzcelta pašreizējā kultūras nama ēka, pastāstīja, ka būvdar-
bi tika uzsākti 1965. gadā un turpinājās 20 mēnešus. Tajā 
vēstures posmā bija jāorganizē pasākumi ne tikai valsts un 
profesionālajos svētkos, pašdarbības kolektīvi un aģitbrigā-
des devās uz dažādām rajona apdzīvotajām vietām, kā arī 
koncertēja pie kaimiņiem – Baltkrievijas Republikā. 70-tajos 
gados īpaši populāri bija deju vakari brīvdienās un karnevāli, 
bet vasaras sezonā divas dienas nedēļā parkā spēlēja pūtēju 
orķestris. Neskatoties uz to, ka par ieeju bija jāmaksā, šādos 
pasākumos labprāt piedalījās daudz krāslaviešu. 

Par vienu no spilgtākajiem notikumiem 1972. gadā kļu-
va pašdarbības kolektīvu delegāciju ierašanās Krāslavā, kad 
mūsu pilsētā viesojās pārstāvji no desmit padomju republi-
kām. Viesu kolektīvi uzstājās ar koncertiem ne tikai pilsētā, 
bet arī dažādos rajona ciemos. 

Tad pie „stūres” stājās Aloida Andžāne, kultūras nama di-

rektore no 1976. līdz 1980. gadam. Atceroties tos laikus, šī 
joprojām ļoti aktīva kultūras pasākumu dalībniece un deju 
kolektīvu vadītāja uzsvēra, ka neizdzēšamas pēdas viņas at-
miņā atstāja partijas komitejas konferences, kurās valdīja tik 
stingri noteikumi, ka bija dzirdams pat, kā muša lido. 

Aloida Andžāne novēlēja pašreizējiem kultūras darbinie-
kiem veselību, enerģiju un izturību. 

Aloidu Andžāni kultūras nama direktora amatā nomainī-
jis Anatolijs Livča – tagadējais Krāslavas Mūzikas skolas 
akordeona spēles pedagogs. Viņam liktenis bija lēmis strādāt 
pārmaiņu laikā – līdz ar pārkārtošanās periodu nāca saim-
nieciskais aprēķins, līgumi un... diskotēkas. No vienas pu-
ses, kā atcerējās Anatolijs, pārbūves laikā bija jūtama lielāka 
brīvība, tomēr izsaukumus „uz paklāja” pie priekšniecības 
neviens vēl nebija atcēlis, un vajadzēja atskaitīties par katru 
sīkumu. 

Taču, kā zināms, cilvēki paši izrotā savu dzīvi ar spilg-
tām krāsām. Kultūras nama kolektīvā tolaik tika iedibināta 
slavena tradīcija – Jaunā gada priekšvakarā visi darbinieki, 
apbruņojušies ar cirvjiem un zāģiem, kopā brauca uz mežu, 
lai izvēlētos visskaistāko svētku eglīti. 

No Anatolija Livčas stafeti pārņēmis Jāzeps Dobkevičs, 
kas 20 gadus strādāja KN direktora amatā. Viņš ir vadījis 
kultūras nama darbu ļoti sarežģītajā, bet interesantajā Trešās 
Atmodas laikā. Uzsākot dzīvi neatkarīgajā Latvijā, cilvēki 
izjuta sevī lielu spēku, kas, protams, nevarēja neatspoguļo-
ties pašdarbības kolektīvu radošajā darbībā – parādījās jauni 
svētki, jaunas idejas, dejas un dziesmas, kas nāca no sirds. 

Pašlaik Krāslavas Kultūras namu vada Valda Timule.  
„Tolaik, 1993. gadā, kad es šajā kultūras namā aizstāvēju 

savu diplomdarbu, pat nevarēju iedomāties, ka pēc 24 ga-
diem es atgriezīšos un stāšos pie šīs stūres,” dalījās atmiņās 
Valda. 

Mūsdienās krāslaviešu svētkus un ikdienu izdaiļo vairāki 
deju un vokālie kolektīvi, kuros darbojas gan jaunieši, gan 

pieaugušie pašdarbnieki. Turklāt tagad Krāsla-
vas Kultūras namā ir arī amatierteātris. 

Kultūras darbinieki lepojas ar pasākumiem, 
kas tika organizēti pēdējo desmit gadu laikā – ba-
rikāžu aizstāvju tikšanās vakari, patriotiski pasā-
kumi par godu valsts svētkiem, koncerti pilsētas 

svētkos, Raimonda Paula dziesmu konkurss, Jāzepa dienai 
veltīti priekšnesumi, Deju svētki, Līgo svētku ielīgošanas 
aktivitātes, Miķeļdienas gadatirgus, Bērnības svētki, Zie-
massvētku egles iedegšana pilsētas laukumā, Jaungada bal-
les un pašdarbības kolektīvu atpūtas vakari, deju un vokālo 
kolektīvu jubilejas, dažādu mākslinieku un fotogrāfu darbu 
izstādes un arī ikgadējie glezniecības plenēri. 

Šajā nozīmīgajā jubilejā kultūras nama kolektīvu sveica 
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Viktors 
Moisejs: „Visu piecdesmit gadu garumā pie kultūras nama 
„stūres” strādāja profesionāļi, kas godam pildīja savus pie-
nākumus, viņu vadītajos pašdarbības kolektīvos piedalījās 
mūsu pilsētas aktīvākie iedzīvotāji. Arī šodien kultūras nams 
dzīvo pilnvērtīgu dzīvi, un tā „kapteine” stūrē savu „kuģi” 
pareizajā virzienā.” 

Neskatoties uz to, ka pusgadsimta garumā kultūras namā 
nomainījušies vairāki vadītāji, tā kolektīvs vienmēr izpauž 
savu cieņu pret pagātni un saglabā uzticību tradīcijām. Tāpat 
kā pirms pusgadsimta, arī šodien katrs kultūras nama stūrītis 
ir radošuma, jaunības, veselības, optimisma un talantu pilns. 

Šajā svinīgajā vakarā, kā jau tas pienākas jubilejas pasāku-
mā, tika izteikts daudz labu vārdu, bija dāvināts daudz ziedu 
un dāvanu. Taču galvenā balva kultūras darbiniekiem vien-
mēr bija un ir viena - skatītāju atzinība. 

Elvīra Škutāne, autores foto

GALVENĀ BALVA – 
SKATĪTĀJU ATZINĪBA

PAGASTU BIBLIOTĒKU AKREDITĀCIJAS 
PROCESS NOSLĒDZIES 

Akreditācija ir bibliotēkas darbības  kvalitātes vērtējums. 
Tās gaitā tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku, telpu un krājuma 
stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, 
darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības stratēģija,  
tās pakalpojumi  un citi bibliotēkas attīstībai nozīmīgi kri-
tēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  lietotāju 
vajadzībām un interesēm.

Gatavojoties Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Indras, Piedru-
jas, Joņinu un Robežnieku pagastu bibliotēku akreditācijas procesam, 
tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo do-
kumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas fondu sakārtošanā, gan infra-
struktūras uzlabošanā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bib-
liotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus 
attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultā-
tu, izmantojot jau esošos resursus.

Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām 
būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija 

savas specifi skas piezīmes, tomēr bija arī kopīga norāde visām: pa-
lielināt pašvaldības fi nansējumu grāmatu un periodisko izdevumu 
iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to 
racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas 
„ALISE” piedāvātās iespējas.

Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi 
atzīmēja, ka bibliotēkas bija sagatavotas akreditācijas procesam, tika 
daudz strādāts ar grāmatu krājumu, meklētas iespējas papildināt to 
ar jauniem izdevumiem. Komisija bija patīkami pārsteigta par bib-
liotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu 
un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rī-
košanā.

Atzinumi par to, ka bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem 
un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes 
bibliotēkas statuss, tiks saņemti pēc Bibliotēku Padomes sēdes no-
vembrī. Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, 
kā arī novada pašvaldības vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu va-
dītājiem par bibliotēku darba atbalstu un sadarbību.

   Valentīna Magidas,
   Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore
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projekti 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA - 
 PAR PAVEIKTO DARBU 

OKTOBRĪ
Sastādīti 29 administratīvo pārkāpumu pro-

tokoli: 3 par dzīvnieku turēšanas, labturības, iz-
mantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 
1 par dzīvnieku nereģistrēšanu un neidentifi cēša-
nu (nemarķēšanu), 1 par dzīvnieku infekcijas sli-
mību profi lakses un apkarošanas prasību pārkāp-
šanu, 3 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 
3 par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu un 
18 par transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu.

 Saņemti 40 rakstiskie iesniegumi, atstrādāti 
170 izsaukumi, notika profi laktiskās sarunas un 
izteikti mutiski brīdinājumi. Oktobrī tika pie-
ņemts 41 apmeklētājs. 

Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem 
(profi laktiskās sarunas) - 46

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sest-
dienu un no sestdienas uz svētdienu). Tika nodro-
šināta sabiedriskās kārtības ievērošana skolēnu 
„JAK spēle” pasākuma laikā.

 Krāslavas novada pašvaldības policija nogā-
dāja 1 cilvēku Daugavpils Reģionālās slimnīcas 
Narkoloģijas nodaļā. Četri klaiņojošie suņi un 10 
kaķi nogādāti Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbi-
nieki veica 29 profi laktiskos reidus pa Krāslavas 
novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un 
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāsla-
vas novada ezeriem tika izcelti un pēc akta iz-
nīcināti 10 nelikumīgi zvejas rīki.  

IESĀKTAIS 
JĀTURPINA

29. septembrī projekta dalībnieki 
pulcējās uz Borisa un Ināras Teterevu 
fonda labdarības programmas „Pats 
savam saimes galdam” projekta „No 
sava dārza, savam galdam - Izvaltā!” 
noslēguma pasākumu, lai apkopotu 
darba rezultātus un plānotu nākamā 
gada darbus. 

Projekta mērķis bija palīdzēt Izvaltas pa-
gastā dzīvojošajām ģimenēm ar bērniem 
un maznodrošinātajām ģimenēm iegādāties 
sēklas un stādus, darba instrumentus, lai 
varētu izaudzēt dārzeņus un sagatavot pār-
tikas krājumus ziemai. Projektā iesaistījās 
30 ģimenes (128 personas, 36 bērni). 

Dārza darbi un raža, iesaistīšanās kopējās 
aktivitātēs (z/s „Veiksmes” apmeklējums, 
konservēšanas meistarklase), profesionālas 
konsultācijas un padomi papildināja dalīb-
nieku zināšanas dārzkopībā un krājumus 
saimes galdam.

Projekta dalībnieki noslēguma pasākuma 
dienā piedalījās arī Miķeļdienas tirdziņā un 
Ražas izstādē. Uz pasākumu dalībnieki bija 
saveduši ķirbjus, burkānus, bietes, sīpolus 
un marinējumu burciņas. Visiem kopā sa-
nākušajiem bija liels gandarījums par pa-
veiktajiem darbiem. Aizraujoša pasākuma 

aktivitāte bija dažādu saimnieču gatavoto 
dārzeņu konservu degustācija. Degustāci-
jas laikā tika vērtētas un apspriestas labākās 
receptes un to pagatavošanas noslēpumi. 
Katrs savā pūrā ieguva Recepšu grāmatiņu, 
kas tapa Marinēšanas meistarklases darba 
procesā.

Noslēguma pasākuma dalībniekus ar ro-
taļdejām un dziesmām priecēja Izvaltas pa-
matskolas folkloras kopa „Mozī latgalīši” 
Silvijas Stivriņas vadībā. Lielākā daļa ko-
pas dalībnieku ir projektā iesaistīto ģimeņu 
atvasītes.

Visi projektā iesaistītie, pateicas Ināras 
un Borisa Teterevu fondam par iespēju pie-
dalīties programmas īstenošanā un sniegto 
fi nansējumu, lai projektu īstenotu, kā arī Iz-
valtas pagasta pārvaldei un sociālajam dar-

biniekam - par atbalstu un palīdzību visā 
projekta īstenošanas laikā.  Protams, pats 
lielākais paldies ģimenēm, kuras nenobijās 
iesaistīties projektā un, spītējot sliktajiem 
laika apstākļiem, sēja, stādīja, ravēja un no-
vāca bagātīgu ražu.

Katram pasākuma dalībniekam kā patei-
cība tika uzdāvināti narcišu sīpoli, kas kat-
ru pavasari uzziedot atgādinās šo skaisto 
projekta laiku un mudinās darboties.

Sarunas turpinājās pie kopīga cienasta 
galda, kur tika baudīta tēja, kafi ja un uz-
kodas. Tika uzburtas nākamā gada vīzijas, 
galvās rosījās domas par to, ka iesāktais 
jāturpina. Atliek vien vēlēt, lai iecerētais 
īstenojas. 

Inga Leikuma, 
projekta vadītāja 

Ik gadu PII „Pienenīte” iniciatīvas 
grupa piedalās Krāslavas novada do-
mes finansēto projektu „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” konkursā un realizē 
savas ieceres. Šogad projekta īsteno-
šanā iesaistījās grupu „Spārītes” un 
„Zvaniņi ” vecāki un skolotājas. 

Tika nolemts izgatavot rotaļu laukumu 
aprīkojumu no automašīnu riepām. Inter-
neta vidē tika meklētas idejas, kas piedā-
vātas vecākiem.

Pateicoties vecāku atsaucībai, tika sagā-
dātas riepas un sākās darbs pie aprīkojuma 
izgatavošanas.

Tēvi ieraka riepas un veidoja automa-
šīnas, solus, „bruņurupuci”, bet mammas 
krāsoja.

Darbs tika paveikts pirms PII „Piene-

nīte” došanās atvaļinājumā. Atgriežoties 
no atvaļinājuma, PII „Pienenīte”  bērnus 
gaidīja jauns, krāsains rotaļu laukumu ap-
rīkojums.

Paldies par sadarbību PII „Pienenīte” 

administrācijai, grupu „Spārītes” un „ 
Zvaniņi” vecākiem!  Krāslavas novada 
domes fi nansējums - 225,00 EUR.

Sarmīte Subatoviča, 
projekta koordinatore 

PII „PIENENĪTE” TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA

Lai ieviestu inovācijas treniņu un mācību procesā, bied-
rība „Basketbola klubs „Krāslava”” izstrādāja projekta 
iesniegumu finansējuma saņemšanai no Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA). Projekta ie-
sniegums izvērtēšanai tika iesniegts biedrībā „Krāslavas 
rajona partnerība”, vēlāk no Lauku atbalsta dienesta sa-
ņemot arī gala lēmumu par projekta iesnieguma apstip-
rināšanu un finansējuma piešķiršanu.

Kopējās projekta „Inovāciju ieviešana sporta treniņu un mācību 
procesa pilnveidošanai Krāslavas novadā” attiecināmās izmaksas 
sastāda EUR 9 967.57 ELFLA fi nansējums ir EUR 8 970.81 (90%), 
Krāslavas novada pašvaldības līdzfi nansējums – EUR 996.76 (10%).

Projekta ietvaros ir izgatavota konstrukcija basketbola metieniem 

un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē ir uzstādīts inter-
aktīvā risinājuma komplekts.

Konstrukcija ļaus netraucēti trenēt metienus vienlaicīgi 2-3 cilvē-
kiem no viena punkta.  Izmesta bumba precīzā vai neprecīzā metiena 
rezultātā tiks nogādāta atpakaļ pie metējiem. Tādā veidā tiks ietau-
pīts treniņprocesa laiks, bet konstrukcijas parametri spēlētājos attīs-
tīs pareizu bumbas izmešanas trajektoriju. Konstrukcija ļauj izpildīt 
metienus gan no 3 punktu un sodu metienu līnijas, gan arī no soda 
laukuma, pārvietojot konstrukciju.

Interaktīvais risinājumu komplekts sastāv no divām videokame-
rām, kas tiks novietotas sporta zāles pretējās pusēs pa diagonāli, ko-
mutatora, ieraksta iekārtas, interaktīvā projektora, rādāmās virsmas 
un nepieciešamiem aizsargelementiem. 

Šis komplekts ļaus veikt notiekošo spēļu, sacensību un citu pa-
sākumu ierakstu, to saglabāšanu. Vēlāk tas ļaus veikt spēļu analīzi, 
norādot uz pieļautām kļūdām, analizēt pretinieku stiprās un vājās 
puses utt. Ar projektora palīdzību būs iespējams pārraidīt iepriekš 
aizvadītās spēles, videomateriālus no interneta resursiem. Uz rādā-
mās virsmas ir iespējams zīmēt, vēlāk dzēst saturu. 

Īpašu paldies biedrība izsaka SIA „GSK” par konstrukcijas izga-
tavošanu, SIA „IVIKS” -par interaktīvā komplekta ierīkošanu, bied-
rībai „Krāslavas rajona partnerība” - par iespēju piedalīties projektu 
konkursā un saņemt fi nansējumu projekta realizācijai, Lauku atbal-
sta dienesta Dienvidlatgales reģionālās lauksaimniecības pārvaldei 
- par palīdzību projekta īstenošanā, Krāslavas novada domei - par 
piešķirto līdzfi nansējumu, kā arī Krāslavas novada iedzīvotājiem, 
kas atbalstīja biedrības projekta ideju!

Biedrība „Basketbola klubs „ Krāslava””

TIKS IZMANTOTAS INOVATĪVĀS METODES

SKOLA 2030
13., 14. oktobrī PII „Pienenīte” skolo-

tāju komanda piedalījās Pašizziņas un 
pašvadības caurvijas mācībās, kur iepa-
zinās ar jauno mācību saturu pirmsskolā, 
pirmsskolas mācību satura programmu 
un mācību procesa plānošanu. 

 Mūsdienās skolas mērķis ir attīstīt skolēnu 
spēju mācīties mūža garumā, domāt un darbo-
ties kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā 
pasaulē kā aktīvam, atbildīgam pilsonim.

 Valsts izglītības satura centra (VISC) īsteno-
tā projekta „Kompetenču pieeja mācību saturā” 
mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest 
Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pie-
eju mācīšanai vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem, 
kā rezultātā skolēn i gūtu dzīvei 21. gadsimtā 
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieks-
mes.

Projektā piedalās 100 pilotskolas, t.s. mūsu 
iestādes pedagogi.

Viktorija Olehno,
PII „Pienenīte” vadītāja

  

 Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fab-
rika, kas ražo augstākās kvalitātes sie-
viešu modes apģērbus Eiropas modes 
namiem, vēlas papildināt savas rindas ar 
jauniem kolēģiem un atvērt savu „mācī-
bu plūsmu”.

Jebkurš cilvēks, kurš vēlas mācīties un strā-
dāt, var pieteikties apmācībām. Esam gatavi 
apmācīt jaunus darbiniekus. Pēc apmācību bei-
gām garantējam darbu mūsu uzņēmumā.

„NEMO” šuvējas vidējā alga un prēmijas 
stabili ir virs 450 EUR mēnesī.

Lielākā šuvējas alga pārsniedz 800 EUR.
Vairāk nekā 60% no šuvējām regulāri izpilda 

un pārpilda normu.
2016. gadā šuvēju saņemtā izpeļņa pret ie-

priekšējo gadu ir palielinājusies par 14%.
Pieteikties: 29999605, kadri.nemo@inbox.

lv vai personīgi (Sporta iela 8, Krāslava).
Var pieteikties arī 

bezmaksas apmācībām!
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BALVU
 „KRĀSLAVAS NOVADA
 GADA CILVĒKS 2017”

 SAŅEMS ČETRI
 NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

Līdz 30. oktobrim Krāslavas novada paš-
valdība pieņēma iedzīvotāju pieteikumus 
nominācijai „Krāslavas novada Gada cil-
vēks 2017”. 

Nominācijā „Mūža ieguldījums” bija saņemti pie-
teikumi par sešiem pretendentiem, savukārt nominā-
cijā „Gada cilvēks” pašvaldība saņēma anketas par 
desmit pretendentiem. 

Komisija, kuras sastāvā darbojās Aleksandrs Jev-
tušoks, fi nanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, 
Viktors Moisejs, domes priekšsēdētāja vietnieks, Jā-
nis Tukāns, sociālo un veselības aizsardzības lietu ko-
mitejas priekšsēdētājs, Vitālijs Aišpurs, izglītības, kul-
tūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētājs, 
Gunārs Upenieks, fi nanšu komitejas priekšsēdētājs, 
kā arī Jānis Geiba, domes izpilddirektors, izskatīja ie-
sniegtos pieteikumus un izvērtēja pretendentus.  

Par konkursa uzvarētāju nominācijā „Mūža iegul-
dījums” vienbalsīgi tika atzīta Māra Miglāne – bijusī 
Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nomi-
nācijā „Gada cilvēks” komisijas locekļi vienbalsīgi 
atbalstīja trīs pretendentus. Par uzvarētājiem ir atzīti: 
Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrā-
lās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas 
vadītāja), Anastasija Platace (Izvaltas Tautas nama 
vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste). 

Fragmenti no iedzīvotāju pieteikumiem, kas par 
pretendenti izvirzīja Māru Miglāni: 

„Māra spējusi uzklausīt ikvienu cilvēku. Labprāt 
palīdzējusi pagasta iedzīvotājiem, neskatoties uz to, 
ka pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpilde 
prasa daudz laika un lielu atbildību”;

„45 darba gadi Krāslavas novadā ir veltīti attīstībai, 
kultūras mantojuma saglabāšanai un Ūdrīšu pagasta 
popularizēšanai citos Latvijas novados. Rakstura īpa-
šības – godīgums, sirsnīga attieksme pret iedzīvotā-
jiem, prasme pieņemt taisnīgu lēmumu”; 

„Labsirdīga un vienmēr gatava palīdzēt pagasta ie-
dzīvotājiem grūtajos dzīves brīžos”;

„Mēs esam bijušie kolēģi, gribam pateikt paldies 
par mūsu kopīgo darbu, par sapratni, atbalstu, pado-
miem un labām idejām, par smaidiem un draudzīgu 
plecu! Viņas paveiktais darbs ir redzams gan Ūdrīšos 
un Izvaltā, gan citviet”. 

Arī par Anastasiju Plataci iedzīvotāji rakstīja daudz 
labu vārdu: 

„Pateicoties Anastasijas centieniem, Izvaltas pagas-
tā veiksmīgi strādā četri kolektīvi, kas guvuši atzinī-
bu valsts līmeņa skatēs. Pagastā ar viņas atbalstu tika 
izveidots sieviešu vokālais ansamblis „Blāzma” un 
vīriešu trio „Ozols””;

„Aktīvi piedalās sabiedriskajā dzīvē. Pēc viņas ini-
ciatīvas šogad pagastā izveidoti jauni kolektīvi. Četri 
pagasta kolektīvi kļūs par XXVI Vispārējo latviešu 
dziesmu un XVI deju svētku, kā arī svētku „Latvijai – 
100” dalībniekiem. 

No pieteikumiem par Svetlanas Ļaksas-Timinskas 
kandidatūru: 

„Viņa veic savu darbu godprātīgi un ar mīlestību. 
Ne tikai labprāt palīdz bibliotēkas darbiniekiem un 
apmeklētājiem, bet arī prot nomierināt un teikt sirsnī-
gus vārdus, kas dziedina un palīdz. 

Svetlana ir pieredzējusi darbiniece, labvēlīga, at-
saucīga, korekta, labi pārzina bibliotēkas darbu, ir 
kompetenta un vienmēr ir gatava palīdzēt”; 

„Viņa ir ļoti mērķtiecīga un aktīva entuziaste. Tas 
netraucē viņai regulāri apgūt jaunas zināšanas par 
bibliotēkas darba plānošanu un organizēšanu, dažāda 
veida resursu izmantošanu, lai dalītos savā pieredzē ar 
citiem bibliotekāriem un apmeklētājiem. 

Svetlana ir Krāslavas un Dagdas novada bibliotēku 
līdere, bet reizēm arī menedžere un psiholoģe. Svet-
lana ik dienu rūpējas ne tikai par centrālās bibliotēkas 
darbu, bet arī par mazajām lauku bibliotēkām Krāsla-
vas un Dagdas novadā”. 

Annu Sprūģi, pēc pieteikumu iesniedzēju domām, 
ir nepieciešams apbalvot  par profesionālu, ilggadēju 
darbu, atsaucību un personisko ieguldījumu, rūpējo-
ties par Krāslavas novada iedzīvotāju mājlopu vese-
lību. 

Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma sa-
ņemšanai tiks aicinātas uz Latvijas Republikas prok-
lamēšanas gadadienai veltītu svinīgo pasākumu, kas 
notiks 17. novembrī Krāslavas Kultūras namā. 

Sagatavoja Elvīra Škutāne

Nesen sociālā tīkla „facebook” grupā 
„Krāslavas māmiņu klubs” izraisījās disku-
sija, kuras dalībnieces bija jaunās māmiņas. 
Par iemeslu viņu komentāriem kļuva pub-
likācija, ko ievietoja Marina, kāda jauna 
sieviete, kas plāno pārcelties uz pastāvīgu 
dzīvi mūsu pilsētā. 

Marina uzrakstīja: „Sveiki! 
Pavisam drīz es pārcelšos uz 
dzīvi Krāslavā. Būšu ļoti pa-
teicīga par informāciju - bēr-
nudārzu, pulciņu, baseina tālr. 
numuriem un adresēm. Man 
ir četri bērni, kam ir 16, 9, 3,5 
un 1,5 gadi. Līdz ar to ziņas 
par pulciņiem, privātskolotā-
jiem, mūzikas un deju nodar-
bībām, iespējām mācīties lat-
viešu, angļu un citas valodas, 
kā arī cita kontaktinformācija 
būs ļoti noderīga un palīdzēs 
adaptēties. Varbūt jūs varētu 
ieteikt konkrētus pasniedzē-
jus? Vai Krāslavā ir kultūras 
nams, pulciņi? Man ir mil-
zum daudz jautājumu, un es 
būšu ļoti priecīga par jūsu 
atbildēm.” 

Pirmo komentāru uzrakstī-
ja „facebook” lietotāja Inga: „Uz Krāslavu? 
Tā ir pensionāru pilsēta, kurā valda pilnīgs 
bezdarbs, es dzīvoju 12 km attālumā no 
Krāslavas, Borovkas ciemā, un sapņoju 
aizbraukt no šejienes – pēc iespējas tālāk. 

Bija tie, kas atbalstīja šo viedokli. 
Jolanta: „.. pilsētā nav ko darīt, nav ne 

darba, ne atpūtas iespēju, vietējais kontin-
gents arī nav spīdošs. Vienkārši ir cilvēki, 
kas šeit dzīvo un ir mierā ar mazumiņu, lūk, 
viņi arī staigā uz visādiem semināriem, ga-
datirgiem utt., pamazām audzina bērnus un 
dzīvo klusībā. No vienas puses, es viņus ap-
skaužu, jo es tā nemāku. Man ir nepiecieša-
ma pastāvīga kustība un daudzveidība, bet 
pasēdēt pie televizora ar adāmadatām un 
aiziet uz semināru vai fi lmu KN, es gan jau 
vēl paspēšu vecumdienās.” 

Lielākajai daļai komentētāju bija pretējs 
viedoklis. 

Tatjana: „Tā nemaz nav pensionāru pilsē-
ta, bet gan normālu cilvēku pilsēta, tai skai-
tā arī jauniešu! Pilsēta nepārtraukti attīstās 
un ar katru gadu mainās uz labāko pusi.” 

Inese: „... kas meklē, tas vienmēr atrod. 
Lai kaut ko sasniegtu, ir nepieciešams pa-
šam kustēties, nevis gaidīt kaut kādu debe-
su mannu. Piemēram, es ļoti priecājos par 
to, ka Krāslavā atgriežas cilvēki.” 

Jūlija: „Es esmu ļoti priecīga par to, ka 
Krāslavā ieradīsies vēl viena ģimene, tur-
klāt ar 4 bērniem. Gribu izteikt savu vie-
dokli par šo brīnišķīgo pilsētu. Krāslava 
ir ļoti jauka un ērta pilsēta ģimenēm ar 
bērniem. Šeit ir viss, un pats galvenais - 
viss ir blakus. Bērniem ir iespēja apvienot 
mācības skolā vai nodarbības bērnudārzā 
un citus pulciņus un interešu izglītību (ja 
vēlas, protams). Es pati esmu no Rīgas un 
ļoti augstu vērtēju tādas iespējas... Esmu 
3 bērnu māmiņa, viņiem ļoti patīk iet uz 
baseinu, mākslas skolu, mūzikas skolu, 

apmeklēt zirgu sētu „Klajumi”, tenisu un 
sporta nodarbības. Es pati eju uz jogu. Par 
darba iespējām... cilvēki šeit dzīvo, un, ja 
viņi vēlas atrast darbu, tad atrod. Bet par 
bērnu attīstības perspektīvām – izaugs un 
paši izvēlēsies, kur mācīties tālāk. Daži aiz-
brauks, bet citi atgriezīsies. Es pazīstu vai-

rākas ģimenes no Rīgas un Jūrmalas, kas 
dzīvo Krāslavā un ir gandarīti par to!”

Svetlana: „Es pati ne tik sen atbraucu uz 
šejieni no lielpilsētas, slēpjoties no steigas, 
piegāzētības un ļaužu pūļiem. Man šeit ļoti 
patīk!!! Patiešām - viss ir ērti un tuvu. Mani 
bērni iet uz bērnudārzu „Pienenīte”, kur ir 
brīnišķīgi audzinātāji (bērni ir sajūsmā un 
visu laiku labprāt iet), ēdināšana, attīstība. 
Meita (4 gadi) bērnudārzā sāka mācīties 
angļu valodu un iet uz balles dejām. Blakus 
ir jaunais baseins, regulāri notiek dažādi 
pasākumi, ir parks, kafejnīca, upe, ezeri, ro-
taļu laukumi utt. „Māmiņu klubs” arī neļauj 
garlaikoties un atbalsta māmiņu un bērnu 
intereses. Es nenožēloju, ka mani bērni un 
es esam šeit. Tā ir sakopta, zaļa, tīra pilsē-
tiņa.”

Ieva: „Es un vīrs pārcēlāmies no Rīgas 
pirms pāris gadiem. Viņš darbu dabūja uz-
reiz, es - pēc kāda laiciņa, lai gan līdz tam 
darbojos kā pašnodarbinātā, jo profesija 
atļauj strādāt no mājām. Tā ka IR varian-
ti. Vajag tikai kaut ko pašam darīt lietas 
labā, nevis cerēt un gaidīt, ka kāds atnāks 
un darbu piedāvās. Jā, algas ir mazas, bet 
no otras puses, ja nav jāmaksā par īri un ne-
normāli komunālie un par dārziņu jāmaksā 
tikai 30-40 EUR, tad reāli uz rokas paliek 
gandrīz tikpat, cik Rīgā dzīvojot.”

Iveta: „Pirms12 gadiem atbraucu dzīvot 
uz Krāslavu, melotu, ja teiktu, ka pieradu 
uzreiz un ātri iejutos. Bija dalītas jūtas. Te 
bija tik klusi, es pat teiktu tracinoši klusi.  
Patiešām, man tā šķita! … Dažus gadiņus 
pēc tam vēl sapņoju par citām vietām mūsu 
Latvijā, kur varētu dzīvot …. Vai tagad es 
mainītu Krāslavu pret kādu no citām LV 
pilsētām? Noteikti ne! Te ir skaisti, mierī-
gi. Idille ģimenēm! Šis mazpilsētas rāmais 
dzīves ritms un šarms tik ļoti valdzina. Kā 
jau iepriekš tika minēts, te ir daudz dažā-

du pulciņu bērniem. … Manuprāt, mums ir 
dota lieliska iespēja, lai attīstītu savus bēr-
nus jebkurā jomā! Radi Latvijas lielpilsētās 
nevar atļauties savus bērnus tik vispusīgi 
attīstīt kā mēs Krāslavā, un tas nav tikai fi -
nansiālais jautājums, bet gan laika, ģeogrā-
fi skais utt. Tā kā mans bērns ir kinomāns, 

tad viņa sāpe ir kinoteātris. Bet 
nu nedomāju, ka tā ir problēma, 
jo patiesībā - 25 min. un jau esi 
Daugavpilī. Pieaugušajiem arī 
ir daudz dažādu aktivitāšu … 
Atpūta Krāslavā? Ezeri, upes, 
lec tik virsū velosipēdam, un 
pēc 3-5 min. jau esi mežā. Velo-
celiņi, stadioni, teniss, baseins. 
Meži - sēņot, ogot. Galvenais 
- nesēdēt un negausties, visu 
varam izdarīt un mainīt paši, 
var jau vienmēr paļauties tikai 
uz citiem vai vainot citus savās 
neveiksmēs, bet lielākoties kat-
ram pašam ir jādara viss iespē-
jamais, lai mēs justos labi tur, 
kur mēs esam…”

Juli: „Tikai dzīvojot Krāsla-
vā, var izbaudīt patiesu tās 
romantiku. Varbūt pārbraucot 
no lielpilsētas vai atbraucot 

ciemos, liekas, ka šeit, pilsētā, ir klusi, bet 
šis klusums ir īpašs, tas ļauj dzīvi dzīvot, 
izdzīvot, nesteigties un izbaudīt. Mazpil-
sētas valdzinājuma īpaša noskaņa.., un cik 
labi šeit ir māksliniekiem. Pasakaini dabas 
skati, ikgadējie plenēri, radošas un juteklis-
kas dvēseles, sakrālais mantojums.... goda 
vārds, kā fi lmā, romantiskā franču fi lmā.”

Irēna: „Es arī šeit dzīvoju neilgu laiku, 
sākumā būs grūti, bet katrs izdara izvēli sev 
zināmu iemeslu dēļ. Man pietrūkst savas 
iepriekšējās vides un draugu, man pietrūkst 
koncertu un domubiedru, bet es ceru iedzī-
voties.”

Nika: „No Rīgas es pārcēlos uz dzīvi 
Krāslavā, un vēl ne reizi neesmu nožēloju-
si savu izvēli. Man piedzima bērns, un es 
esmu laimīga, jo dzīvoju mierīgā pilsētā, 
bez steigas...” 

Kristīne: „Daudz kas ir atkarīgs no cilvē-
ka izglītības. Domāju, daudzi man piekritīs, 
ka zemu apmaksājams darbs vienmēr būs 
zemu apmaksājams. Nekad pārdevējs nesa-
ņems tādu pašu algu kā pedagogs vai ārsts. 
Nevienu nepārsteigšu, bet tā ir visur, katrā 
pilsētā, katrā valstī. Mācieties! Centieties! 
Cīnieties! Ieguldiet savos bērnos ne tikai 
skaistas drēbes, bet arī savu dvēseli! Ne-
aizmirstiet, ka Ineta Radeviča, Dmitrijs Si-
lovs, Jānis Timma – tie ir bērni, kas izauga 
Mūsu Pilsētā!. Jā, tā ir province, un nevajag 
gaidīt, ka šeit būs metro stacijas, taču mūsu 
provinciālajā pilsētā viss ir augstā līmenī.” 

Šajā rakstā ir minēta tikai daļa no komen-
tāriem par šo tēmu. 

Savukārt Marina, kas vērsās pie krāsla-
viešiem pēc informācijas, diskusijas no-
beigumā uzrakstīja: „Liels paldies par jūsu 
tekstiem! Man radās pārliecība, ka Krāsla-
vā man un manai ģimenei būs labi.”

Sagatavoja Elvīra Škutāne

 VAI KRĀSLAVĀ
 IR LABA DZĪVE? 

Kopš skolas laikiem es atceros divus skolotājus, kas vien-
mēr aizstāvēja mūsu klasi no direktora dusmām, kad bijām 
sastrādājuši kādus nedarbus. Taču mēs visi zinājām, tiklīdz 
aiz direktora aizvērsies durvis, visi dabūsim pamatīgi trūk-
ties un izvairīties no skolotāja taisnīga soda neizdosies. Šie 
pedagogi jau sen vairs nav starp dzīvajiem, bet to, ka viņi 
nekad mūs nenodeva, es atceros līdz šim laikam.

Līdzīgu rakstura iezīmi es jau sen ievējoju mūsu, krāsla-
viešu, mentalitātē. Mēs ne vienmēr esam gandarīti par to, 
kas notiek mums apkārt, un nereti izsakām savu neapmie-
rinātību un kritiku, apspriežot šaurā lokā dažādus notiku-
mus pilsētā. Bet gadījumā, ja kāds no malas negatīvi izsa-
kās par mūsu dzimto novadu, mēs nekavējoties ar patiesu 
sašutumu un neviltotu lepnumu sākam aizstāvēt Krāslavu. 

MĀCĪJĀS 
KARVINGA MĀKSLU
Rozītes un margrietiņas, krizantēmas un 

samtenes, mušmires, čiekuri, lapiņas un gro-
ziņi, kā arī krāšņi pāvi un gulbji – pilnīgi visu 
pat nav iespējams uzskaitīt. Un to visu rada 
Elvīras Mihailovičas, dekoratīvās dārzeņu 
un augļu griešanas meistares, prasmīgās ro-
kās. 

Nesen Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā notika meistarklase, kur sievietes 
speciālista vadībā apguva karvinga mākslu. 

Karvings tulkojumā no angļu valodas no-
zīmē „izgriešana”. Kulinārijā tā ir augļu un 
dārzeņu griešanas māksla, kas radusies Āzi-
jas dienvidaustrumos. Japānas pavāri ielika 
dažādas lapas māla traukā, kurā pasniedza  
ēdienu. Viņi ievēroja, ka īpašs lapu salikums 
piešķir ēdienam pievilcību, un sāka pilnvei-
dot prasmi mākslinieciski griezt augļus un 

dārzeņus. 
Ar griešanas mākslu Elvīra aizrāvās pirms 

sešiem gadiem. 
„Kādreiz es apguvu karvinga mākslu, 

griešanai izmantojot arbūzu, šos pašus pa-
ņēmienus pielietoju arī darbā ar dārzeņiem. 
Kaut gan es neprotu zīmēt, izgriešana man 
padodas ļoti labi,” atzinās darbnīcas vadītāja. 

Dārzeņu griešanai tiek izmantots speciāls 
nazis, kas ir līdzīgs īlenam. Pirmo šādu ins-
trumentu ir izgatavojis Elvīras vīrs, bet līdzī-
gus nažus var iegādāties arī veikalā. 

Neskatoties uz to, ka Elvīra kādreiz strādā-

jusi par pavāri, pasūtījumus ēdienu gatavoša-
nai viņa vairs nepieņem. 

„Vienam cilvēkam nav pa spēkam gan 
pagatavot ēdienus svētku galdam, gan izro-
tāt tos. Griešanas māksla aizņem ļoti daudz 
laika, tāpēc es pieņēmu pasūtījumus tikai 
svētku galda rotāšanai,” pastāstīja Elvīra. 

Meistarklase sākās ar fotoattēlu prezentā-
ciju. Dekoratīvās dārzeņu un augļu griešanas 
meistare komentēja katru fotogrāfi ju, skaid-
rojot, kādi produkti izmantoti noformēšanai. 

Kad darbnīcas dalībnieces patstāvīgi pa-
ņēma rokās nazi, sanāca ne visām un ne uz-
reiz. Tomēr ar katru izgrieztu ziediņu, zied-
lapiņu nazis kļuva arvien paklausīgāks, bet 
rokas - prasmīgākas. 

Ja ir vēlēšanās, karvinga mākslu var apgūt 
ikviens, taču nepieciešams iegādāties labu 
nazi, ir jāzina daži darba paņēmieni un, pro-
tams, jābūt arī pacietībai. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto
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 - Kad Krāslavā tika uzsākta ba-
seina būvniecība, pilsētas iedzīvo-
tāji sadalījušies divās kategorijās. 
Daži skeptiski apgalvoja, ka šāda 
objekta celtniecība ir naudas iz-
šķiešana, citi priecājās, ka nodar-
boties ar peldēšanu beidzot varēs 
arī mūsu pilsētā. Par ko liecina 
trīs pirmie baseina darbības mē-
neši? Vai mūsu novada iedzīvotāji 
to aktīvi apmeklē? 

- Daudzās Latvijas mazpilsētās 
problēmas ir saistītas ar to, ka jau-
nieši aizbrauc uz ārzemēm vai lie-
lajām pilsētām. Viens no iemesliem 
- neattīstīta infrastruktūra. Taču 
mūsdienās baseins ir ne tikai izklai-
de, bet arī nepieciešamība. Pēdējos 
mēnešos baseins ir kļuvis par vienu 
no apmeklētākajām un populārāka-
jām vietām pilsētā. Mūsu apmeklē-
tāju (tie ir ne tikai Krāslavas novada 
iedzīvotāji, bet arī viesi) vārdā gribu 
teikt paldies novada vadībai un do-
mes deputātiem, kas pieņēma dros-
mīgu lēmumu par baseina būvniecī-
bu pilsētā un arī īstenoja šo ieceri. 

Nedaudz statistikas. 3 mēnešu lai-
kā - apmēram 6 000 apmeklējumu! 
Ar katru nedēļu apmeklētāju skaits 
pieaug. Pēdējā laikā darba dienās 
atnāk vidēji 70-80 cilvēku, nedēļas 
nogalē – vairāk nekā 100. 

- Ir arī tie, kas vēl nav bijuši 
baseinā. Lūdzu, aprakstiet visas 
piedāvātās iespējas! 

- Baseina telpas nosacīti ir sada-
lītas divās zonās. SPA zonā ir turku 
pirts, sauna un ledus kambaris, kur 
ūdens tiek pārveidots ledus granu-
lās, kas palīdz atvēsināties pēc sau-
nas apmeklēšanas. 

Gaisa temperatūra saunā ir 80-
90°C, un šeit ir pietiekami daudz 
vietas. Turku jeb tvaika pirtī gaiss 
tiek uzsildīts līdz 45-47°C, tā ir ap-
rīkota ar oriģinālu apgaismojumu, 
gaiss šajā telpā ir aromatizēts, kas 
labvēlīgi ietekmē elpošanu pēc pel-
dēšanas. 

Baseina zonā ir mazs un liels ba-
seins, kā arī burbuļvanna (džakuzi). 

Burbuļvanna ir ļoti populāra visu 
vecumu apmeklētāju vidū. Ūdens 
šeit ir siltāks – 34 - 35°C. Ir trīs hid-
romasāžas režīmi. 

Bērniem līdz 12 gadu vecumam 
ir paredzēts mazais baseins ar slid-
kalniņu. Tā izmēri - 4х6 m, dziļums 
- 96 cm. 

Lielā baseina izmēri - 10,5х25 m, 
dziļums – līdz baseina pusei ir 1,3 
m un tālāk līdz 2,10 m. Lielo basei-
nu izmanto pieaugušie un pusaudži, 
kas prot peldēt, vecāku uzraudzībā, 
bet, izmantojot piepūšamos uzro-
čus, šeit var peldēt arī jaunākā ve-
cuma bērni. 

Baseina pirmajā celiņā ir papil-
dus aprīkojums - apmeklētāji kā 
hidromasāžu var izmantot kaskā-
des, kā arī izmēģināt savus spēkus 
zemūdens pretstraumes zonā. Kāds 
to izmanto kā masāžu, bet citi - kā 
aizraujošu treniņu. 

- Iespējams, ne visi vēl zina, ka 
baseina telpās var spēlēt skvošu. 

- Jā, šai pagaidām ne visiem zi-

nāmajai spēlei ir paredzēta speciāla 
telpa. Jāuzsver, ka citur Latgalē nav 
tādas zāles. Šī spēle nāk no Angli-
jas. Skvošs ir raketsports, kas ir lī-
dzīgs tenisam un galda tenisam, bet 
ar citiem noteikumiem un dinami-
ku. Spēlējot skvošu, fi ziskā slodze ir 
2 - 3 reizes lielāka nekā lielajā teni-
sā. Raketes un bumbiņas iespējams 
iznomāt pie mums, bet var, kā to jau 
dara daudzi apmeklētāji, iegādāties 
savus sporta rīkus. Krāslavā šī spē-
le jau iegūst popularitāti, jo ar katru 
nedēļu apmeklētāju skaits pieaug. 

- Kopš nesena laika baseinā no-
tiek arī peldēšanas nodarbības un 
citi treniņi. Lūdzu, pastāstiet par 
to sīkāk! 

Baseins atrodas ļoti izdevīgā vie-
tā – tas ir tuvu pilsētas centram, šeit 
ir nodrošināta ērta autostāvvieta, 
bet telpas ir gaišas, siltas, labi ven-
tilētas. Tāpēc daudzi interesējas par 
iespēju izmantot šīs zāles. Jau divas 
nedēļas baseina telpās notiek jogas 
nodarbības. Drīz darbu sāks trene-
ris, kas piedāvā nodarboties ar atve-
seļošanās vingrošanu (cigun). 

Jau kopš baseina atklāšanas pil-
sētnieki gaidīja, kad tiks uzsāktas 
peldēšanas nodarbības. Taču, lai viss 
atbilstu prasībām, bija nepieciešams 
laiks. Tagad, kad esam sagatavojuši 
visu dokumentāciju, infrastruktūru 
un loģistiku, baseinā ir peldēšanas 
apmācību grupas. Nodarbības vada 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra 
skolotāji - Dmitrijs Duškins un Na-
tālija Kovaļova. Četras bērnu gru-
pas (7-9 g.) apmāca Natālija, savu-
kārt trīs grupas 10-12 gadu veciem 
bērniem vada Dmitrijs. Abi skolotā-
ji ir ar augstāko pedagoģisko izglītī-
bu, un atbilstoši studiju programmai 
viņi ir speciālisti arī peldēšanas ap-
mācības jomā. Turklāt Natālija pa-
beidza arī padziļinātus kursus, kas 
ir paredzēti peldēšanas treneriem. 
Līdz ar to pašlaik aptuveni 50 bērni 
mācās turēties uz ūdens un apgūst 
pirmās iemaņas peldēšanā. 

- Taču gribētāju apmeklēt pel-
dēšanas nodarbības noteikti ir 
vairāk? 

- Jums ir taisnība, tāpēc treneri ir 
gatavi strādāt papildus kā pašnodar-
binātās personas, lai vairāk bērniem 
būtu iespēja mācīties peldēt. 

Starp citu, izrādījās, ka daudzi 
pieaugušie arī neprot peldēt. Pēc 
kāda laiku tiks izveidotas peldēša-
nas apmācību grupas arī pieaugu-
šajiem. Turklāt plānojam organizēt 
ūdens aerobikas nodarbības. 

Bez uzmanības netika atstāti arī 
vismazākie novada iedzīvotāji. Jau 
tagad zīdaiņiem un mazuļiem vecu-
mā no diviem mēnešiem ir pieeja-
mas nodarbības, ko vada sertifi cēta 
un pieredzējusi peldēšanas trenere 
Diāna Vucāne. 

- Ir zināms, ka pašvaldība plā-
noja atvērt Krāslavā atpūtas 
centru, kas ir domāts tieši ģime-
nēm. No jūsu stāstītā var secināt, 
ka baseins patiešām ir kļuvis par 
objektu, ko apmeklē dažāda ve-
cuma cilvēki – no bērniem līdz 
vecvecākiem. 

- Jā, tā ir vieta, uz kurieni var do-
ties visa ģimene, lai pavadītu laiku 
kopā, iegūtu enerģijas lādiņu, tur-
klāt peldēšana ļoti labvēlīgi ietekmē 
veselību. Piemēram, vienai no mūsu 

apmeklētājiem, kas aktīvi peldas 
baseinā, ir 76 gadi. 

Mums ir daudz ieceru. Pašlaik 
mēs izskatām jaunu piedāvājumu 
- bērnu dzimšanas dienu rīkošana. 
Sakarā ar to aicinām uz sadarbību 
bērnu svētku organizatorus. Mēs 
varam piedāvāt iznomāt telpu, kur 
ar bērniem var spēlēt animators, kā 
arī telpu nelielam galdam ar cienas-
tu. Ideja ir tāda: animators nodarbo-
jas ar bērniem, pēc tam gan vecāki, 
gan bērni draudzīgi iet uz baseinu 
un peldas, un tad atgriežas spēļu 
telpā un mielojas ar gardu cienastu. 

 - Divas dienas nedēļā baseins 
ir atvērts apmeklētājiem jau pus-
septiņos. Vai baseina pakalpoju-
mi ir pieprasīti tik agri no rīta? 

- Pirmajā dienā agri no rīta atnāca 
tikai viens apmeklētājs. Tagad gri-
bētāju uzlādēties ar enerģiju no paša 
rīta ir daudz vairāk. 

- Pastāstiet, lūdzu, par baseinā 
strādājošo personālu!

- Mūsu kolektīvā strādā 12 cilvē-
ki – trīs glābēji, trīs apkopējas, divi 
tehniskie speciālisti, trīs adminis-
tratori un galvenais administrators. 
Komanda sastāv no dažādu paau-
džu pārstāvjiem. Administratori ir 
pārsvarā jaunie cilvēki, savukārt 
tehniskie speciālisti ir cilvēki ar pie-
redzi, jo baseins – tā ir liela saim-
niecība, un, lai tiktu ar to galā, ir 
nepieciešamas zināšanas. 

Mēs ar lielu atbildību izturamies 
pret drošības jautājumiem, tāpēc 
esam izstrādājuši plānu drošības 
pasākumu pilnveidošanai. Teiksim, 
ja agrāk vienas maiņas ietvaros strā-
dāja viens glābējs, tad tagad augstas 
apmeklētības aktivitātes dienās – 
nedēļas nogalēs – strādā divi glābē-
ji. Plānojam apmācīt baseina perso-
nālu sniegt pirmo palīdzību. 

- Kādas atsauksmes jūs saņe-
mat no apmeklētājiem? 

- Kopš atvēršanas dienas un līdz 
10. oktobrim baseins strādāja tes-
ta režīmā. Šajā periodā mēs aktīvi 
aptaujājām mūsu apmeklētājus par 
iespaidiem, vēlmēm, noskaidrojām 
plusus un mīnusus. Mēs esam atvēr-
ti dialogam, vienmēr uzmanīgi uz-
klausām kritiku un piezīmes, jo tas 
viss palīdz pilnveidot baseina darbu. 

Izvērtējot apmeklētāju iespaidus, 
radās ideja par fotoprojektu: var 
nofotografēt cilvēkus un viņu sejas 
izteiksmi tajā brīdī, kad viņi atnāca 
uz baseinu, un tad - pēc baseina ap-
meklēšanas. Pozitīvas emocijas, la-
bie vārdi, mūsu klientu gandarījums 
un prieks ir tas, kas mums dod lie-
lisku stimulu turpmākajam darbam. 

Mūsu uzdevums – kļūt par vienu 
no populārākajiem aktīvās atpūtas 
centriem un iecienītāko brīvā laika 
pavadīšanas vietu gan jauniešiem, 
gan citu vecumu cilvēkiem, kas ie-
vēro veselīgu dzīvesveidu. 

Paldies visiem, kas dalās savos 
padomos, paziņo par kļūdām, trūku-
miem, ievēro pozitīvās puses. Esam 
pārliecināti, ka par baseina popula-
ritāti jārūpējas ne tikai pašvaldībai 
un personālam, bet arī visiem kopā, 
jo tas ir mūsu – Krāslavas novada 
iedzīvotāju - baseins. 

- Paldies par interviju! 
Elvīra Škutāne, 

autores foto

KONSTANTĪNS KOZAČUKS: 
„Pēdējos mēnešos baseins kļuvis 
par vienu no apmeklētākajām 
 vietām mūsu pilsētā”

intervija

Tiek uzskatīts, ka organizācijas vai kolektīva darbības sāku-
mā īpaši svarīgas ir pirmās 100 dienas. Tieši šajā laikā tiek vei-
dota komanda un izstrādāta turpmākā darba stratēģija. 

28. oktobrī ir pagājušas 100 dienas kopš Krāslavas baseina 
atklāšanas. Uz jautājumiem atbild baseina galvenais adminis-

 REFORMĀCIJAI – 500
Kristīgā pasaule šogad atskatās uz notikumu, kas būtiski izmainīja turp-

māko reliģisko dzīvi Eiropā. Pirms 500 gadiem, 31. oktobrī, Vācijas pilsē-
tā Vitenbergā Mārtiņš Luters ar savām 95 tēzēm satricināja un pārveidoja 
vai visu pasauli, viņš pats bija ticis skaidrībā ar jautājumu: kā cilvēks var 
atdzimt, atsvabināties no grēkiem un iegūt Dieva žēlastību. Viena no pir-
majām atziņām, kas ir luteriskās reformācijas centrālā doma, - tikai paša 
cilvēka patiesa ticība Jēzum Kristum ir nosacījums viņa dvēseles glābšanai. 
M. Luters uzskatīja, ka ticības vienīgais patiesais avots ir Svētie raksti un 
ka greznība neiederas baznīcā, jo ticībai jāmājo katra cilvēka sirdī, un to var 
stiprināt, lasot Bībeli.                                                                                                                        

Reformācijas būtība
 „Kristus Baznīca tajā laikā patiesi bija pārvērtusies par „tirgus” namu. 

Toreiz baznīcas vadība bija vairāk norūpējusies par laicīgajām lietām nekā 
garīgajām. Bīskapu rūpes nebija par ļaužu dvēselēm un Kristus evaņģēlija 
sludināšanu, bet viņu galvenā nodarbošanās bija politiskās intrigas, karu 
vešana, medības un tamlīdzīgas lietas. Pretruna pastāvēja starp to, ko baz-
nīca sludina, un to, kā baznīca dzīvo. Pēdējais piliens šai sāpju kausā bija 
pāvesta Leona X izsludinātā indulgenču pārdošana jeb grēku atlaides par 
naudu. Pēc M. Lutera pārliecības ar šo soli baznīca būtībā bija noliegusi pati 
sevi, savu misiju sludināt Dieva žēlastību, grēku piedošanu kā Dieva dāva-
nu ikvienam, kas tic Kristus upurim un kas no sirds nožēlo savus grēkus.

No šā notikuma varam mācīties, kā uzturams tīrs Dieva nams, kur mājo 
Svētais Gars. Tas ir radikāli iztīrāms no visa, kas nesvēts, - no mantkārības, 
savu brāļu tiesāšanas, paštaisnības, meliem, negodīgas rīcības. Vienīgā pa-
reizā rīcība ir visu šo netīrību izmest no vietas, kur tā ieperinājusies, tas ir, 
no savas sirds.

Reformācijas būtība nav šķelšanās. M. Lutera reformācijas mērķis ne-
bija izveidot jaunu – luterisko – baznīcu, bet gan reformēt esošo katolisko 
baznīcu, atjaunot tajā baznīcas tēvu ticību, attīrīt baznīcu no visa nesvētā, 
kas tajā bija ienācis, - no naudas, laicīgās varas, dažādiem uzslāņojumiem. 

Reformācijas būtība nav ne nošķiršanās, ne citu cilvēku apsūdzēšana, bet 
vispirms tā nozīmē reformēt pašam sevi – sākt ar Dieva nama, savas sirds 
tīrīšanu. Lutera reformācijas pamats bija patiesā, skaidrā Dieva vārdā, Kris-
tus evaņģēlijā pārvērsta sirds. Viņš neprasīja nevienu atcelt no amata, ne arī 
maiņas administrācijā, viņam nebija svarīgs šāds vai tāds amata tērps vai 
kādas būtiskas izmaiņas liturģijā. 

Šāda nostāšanās pret tā laika vareno maldiem bija liela uzdrošināšanās. 
Un arī šodien vajadzīga drosme, lai aizvien atrastos uz reformācijas ceļa. 
Ir vajadzīga drosme ieskatīties pašam sevī, atklāt un atzīt savas kļūdas, at-
zīt savu vājumu, atzīt savu grēcīgumu, un ir vajadzīga drosme mainīties 
– mainīties pašam un pēc tam, kad pats esi mainījies, pazemībā un mī-
lestībā palīdzēt mainīties arī citiem.”

P. Brūvers,
Liepājas bīskaps emeritus

Saīsinājums (pilns teksts - LELB Baznīcas gadagrāmata 2017)

vēsture

„PRĀTA MOŽUMS” 
KRĀSLAVAS NOVADA PANSIONĀTOS 

Biedrība „Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”” jau vairākus ga-
dus strādā ar īpašu mērķauditoriju – senioriem. 2017. gada septembrī 
biedrības „Pieci airi” dibinātāji Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova 
sadarbībā ar Krāslavas novada domi ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi -
laksei Krāslavas novadā” projekta ietvaros uzsāka aktivitāti, kas vērsta uz 
ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas iestāžu klientu (veco 
ļaužu pansionātu iemītnieku) dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktivitātes 
īstenošana vienlaikus notiek divās iestādēs – veco ļaužu pansionātā „Prie-
des” un sociālās aprūpes centrā „Skuķi”. Pasākuma ietvaros nodarbības 
ir paredzētas cilvēkiem, kas īpašo vajadzību dēļ ilgstoši atrodas telpās 
un nevar saņemt pietiekamu daudzumu iespaidu un informācijas par to, 
kas notiek pasaulē. Tāda veida daļēja veco cilvēku izolācija var palēnināt 
domāšanas procesu, samazināt kognitīvas spējas, pasliktināt atmiņas stā-
vokli un veselību kopumā.

Lai samazinātu pansionātu „Priedes” un „Skuķi” iemītnieku negatīvas 
izmaiņas garīgajā veselībā, ir plānotas regulāras nodarbības (10 nodarbī-
bas gadā, kopā - 30 nodarbības 2017., 2018. un 2019. gadā), kas veicinās 
senioru veselības saglabāšanu un psihisko saslimšanu profi laksi. Kopš 
aktivitātes īstenošanas sākuma katrā no pansionātiem jau notika 6 nodar-
bības, kuru vidējais apmeklētāju skaits - 8-10 cilvēki.

Katras nodarbības laikā tiek pielietotas trīs darba metodes, lai uzlabotu 
veco cilvēku mentālo veselību. Nodarbības sākumā tiek apspriesta kon-
krēta tēma, kas skar sabiedrības un senioru personīgās dzīves svarīgus no-
tikumus. Katra tēma tiek speciāli sagatavota un atbilst projekta mērķim, 
kā arī aicina aktīvi piedalīties apspriešanā, veicinot emocionālās reakcijas. 
Vienlaikus ar tēmas apspriešanu notiek smadzeņu darbības stimulācija ar 
sīkās roku motorikas palīdzību. Katrā nodarbībā senioriem tiek piedāvāts 
izkrāsot ar krāsainiem zīmuļiem vai fl omāsteriem zīmējumus par apsprie-
žamo tēmu. Inovatīva metode ir prāta spēļu spēlēšana planšetdatoros, kas 
attīsta senioru reakcijas ātrumu un atmiņu.

Pasākuma „Prāta možums” realizācija ļauj labāk saprast iepriekš aprak-
stīto pakalpojumu nepieciešamību ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas iestāžu iemītniekiem. Ar gandarījumu jāatzīmē, ka pansio-
nātu vadība un personāls atbalsta, kā arī aktīvi iesaistās projekta mērķu 
īstenošanas procesā. Aktivitātes turpinās, un 2017. gada darba rezultāti 
tiks paziņoti nākamā gada janvārī. Biedrība „Sociālās attīstības aģentūra 
„Pieci airi”” pateicas Krāslavas novada domei par sadarbību. 

Tatjana Azamatova
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Marijas dzimtā puse ir Dau-

gavpils rajona Naujenes pa-
gasts. Viņa nākusi no lielas 
ģimenes – vecāki izaudzināja 
sešus puikas un divas mei-
tenes. Bērnība pagāja lauku 
mājās kopā ar vecmāmiņu, 
kura pieskatīja kuplo bērnu 
pulku, kamēr tēvs un māte 
rāvās melnās miesās kolhozā, 
pelnot izstrādes dienas. Vec-
tēvu Marija neatceras, jo viņš 
jau bija nomiris. Vecāki biju-
ši ļoti strādīgi, sevišķi čakls 
bijis tēvs, kurš vienmēr bija 
pirmajās vietās. Marija šo-
baltdien atceras tēvu uz zirg-
vilkmes pļaujmašīnas, kuras 
grābekļveidīgie spārni griežas 
un akurāti pieglauž nopļautos 
labības stiebrus. Paaugoties 
arī pašai nācās iet palīgā ve-
cākiem, kā to darīja pārējie 
ģimenē. Māsas strādāja pa 
mājām un dārzu, bet brāļi da-
rīja vīru darbus, piemēram, 
jau agri no rīta vicināja pļavā izkapti, 
pļaujot zāli lopiem. 

Skolas laiks 
Vispārējo izglītību Marija vienīgā no 

brāļiem un māsām ieguva tieši latviešu 
valodā - Jurīšu sākumskolā un Naujenes 
pamatskolā. Pēc tam iestājās Daugav-
pils mūzikas vidusskolā, kurā ieguva 
mūzikas skolotājas un diriģentes specia-
litāti. Mūzikas vidusskolā programma 
bija četriem gadiem, jauniete aizkavējās 
uz gadu ilgāk, lai skolu pabeigtu 1966. 
gadā jau kā pilngadīga persona, ka deva 
iespēju uzreiz sākt strādāt. Pamācīties 
vēl vienu gadu papildus, liekot uzsvaru 
uz specialitāti, jaunietei piedāvāja iz-
glītības iestādes vadība, un viņa tam ar 
prieku piekrita.

Pirmā darbavieta
Pilngadību sasniegušajai jaunietei 

bija iespēja izvēlēties sev darbavietu 
jebkur Latvijā. Varēja palikt Daugav-
pilī, bet tur viņai nepiedāvāja dzīvokli, 
savukārt Krāslavā bija iespēja tikt pie 
dzīvokļa, kaut arī ne uzreiz. Marija de-
vās uz Krāslavas ģimnāziju, kas tajā lai-
kā bija ļoti liela skola ar paralēlām kla-
sēm. Jaunā speciāliste skolēniem mācīja 
mūziku – dziedāšanu un teoriju, kā arī 
atsevišķi - kora dziedāšanu. 

„Es neņēmu mācīt mūziku vidussko-
las klasēs, jo pati biju ļoti jauna, un 
varēja sagadīties, ka skolotāja jaunāka 
par kādu otrgadnieku vecākajās klasēs,” 
pastāstīja Marija. „Strādāju ar bērniem 
līdz 8. klasei, skolēnu skaits klasē bija 
ļoti liels, bet viņi bija paklausīgi, un vi-
ņiem patika mūzikas stundas. Man cit-
reiz pašai nācās dziedāt kultūras namā, 
līdz ar to skolēni uzzināja, ka es dziedu, 
un bieži lūdza, lai kaut ko nodziedu. 
Dažreiz viņu lūgumus es izpildīju…”

Pārbraukšana
Jaunā skolotāja Krāslavā uzkavējās 

neilgu laiku, jo apprecējās un devās 
līdzi ar vīram uz Daugavpili. Česlavs 
strādāja milicijā, Marija mācīja mūziku 
pagarinātās dienas skolā, pēc tam aizgā-
ja dekrētā. Pēc dēla Valērija piedzimša-
nas uzsāka strādāt Stropu pamatskolā. 
Tomēr Daugavpilī nebija iespējas tikt 
pie sava dzīvokļa, tāpēc jaunā ģimene 
tur neiesakņojās, bet atgriezās Krāslavā. 
Marijai šeit neklājās viegli, jo visas mū-
zikas skolotājas vietas jau bija aizņem-
tas un viņa bija spiesta strādāt darbus, 
kas nebija saistīti ar viņas mūža aici-
nājumu un specialitāti. Tas izradījās tik 
ilgs laika posms, ka izglītotajai mūziķei 
uzmācās doma, ka nekad vairs neatgrie-
zīsies savā specialitātē. 

Jaunās vēsmas
Bija klāt 90 gadi - pārmainās eko-

nomikā un citās jomās tolaik bija tik 
milzīgas, ka skāra katru ģimeni. Marija 
zaudēja darbu un papildināja lielo bez-
darbnieku pulku. Uz to laiku viņas pir-
mais vīrs bija nomiris. Vistuvākie cilvē-
ki Marijai tobrīd bija trīs kopīgie bērni: 

Valērijs, Emma un Viktors. 
„Tas bija ļoti smags dzīves posms, 

nezināju, kā vispār dzīvot. Spēkus deva 
ticība Dievam un mūzika,” turpināja 
sarunbiedre. „Pēc ilgas gaidīšanas rin-
dā beidzot bija iespēja tikt pie dzīvok-
ļa Krāslavā, ko piedāvāju vecākajam 
dēlam. Valērijs jau bija atgriezies no 
dienesta Padomju Armijā, izveidojis 
ģimeni un audzināja divus bērnus, bet 
dzīvoja pie sievas vecākiem Rīgā. Viņi 
pārcēlās, bet darba šeit nebija, dzīvoja 
no bērnu naudas. Es arī neko daudz ne-
varēju palīdzēt - pati biju bez darba un 
biržā saņēmu 30 latu. Kā izdzīvot par 
latu dienā? 

Kaut kāds darbs bija jaunākajam dē-
lam, bet arī viņš nejutās droši - te viena 
darbavieta likvidējas, te otra… Vienīgi 
meitai bija daudzmaz pastāvīgs darbs.”

Atgriešanās pie saknēm
Pārbaudījumu jūrā Marijai uzsmai-

dīja veiksme - viņa apprecējās otrreiz 
un aizbrauca pie vīra Ērika uz lauku 
māju Robežniekos. Sievieti necik ne-
baidīja lauku darbi, kurus prata kopš 
bērna kājas. Viņa cerēja, ka, dzīvojot 
un saimniekojot laukos, spēs palīdzēt 
arī savai ģimenei. Bezdarbnieces pa-
balsta saņemšanas laiks biržā tuvojās 
beigām, un Marija vēl intensīvāk sāka 
meklēt darbu. Robežniekos viņa ir ienā-
cēja, paziņu nebija. Vienkārši apjautājās 
kādai sievietei, kura bija saistīta ar sko-
lu, varbūt tur vajag mūzikas skolotāju? 
Drīz Marijai piedāvāja mūzikas skolo-
tājas darbu Skuķu sākumskolā, kur ta-
gad ir pansionāts. Klases mazas, stundu 
nedaudz, alga - neliela, bet par to viņa 
daudz nepārdzīvoja, jo tā bija pat vieg-
lāk atgriezties skolā un mācīt mūziku. 
Gadu gaitā izglītības sistēmā bija noti-
kušas pārmaiņas. Lai papildinātu ienā-
kumus, viņa pieņēma arī piedāvājumu 
mācīt bērniem sportu, kas nesagādāja 
grūtības, jo jaunībā Marija darbojās ak-
robātikas pulciņā. 

Laikam ritot, radās iespēja iekārtoties 
darbā Robežnieku pamatskolā – tur bija 
nepieciešama mūzikas skolotāja, kura 
pārvalda latviešu valodu. Šajā skolā 
Marija bija mūzikas skolotāja, klases 
audzinātāja un kora pulciņa vadītāja. 
Korim pietrūka bērnu, bet kora pulciņā 
kādus desmit dziedātājus varēja savākt, 
un ar šiem bērniem tika gūti lielāki un 
mazāki panākumi pat konkursos. Pa-
matskolā Marija nostrādāja 15 gadus un 
izgāja pensijā. 

Jauna ēra – „Viktorija”
Tolaik Robežnieku pagasta priekšsē-

dētāja Ērika Gabrusāne ieteica Marijai 
pārņemt un vadīt sieviešu kori, kas pār-
tapa sieviešu vokālajā ansamblī „Vikto-
rija”. Ar pagasta priekšsēdētājas atbal-
stu izdevās sapulcināt kuplu kolektīvu. 
Gadiem skrienot, kolektīvs objektīvi sa-
ruka, un Marija pabeidza vadīt „Vikto-
riju” laikā, kad tajā dziedāja vairs tikai 

sešas sievietes. 
„Esmu nākusi no ļoti ticī-

gas ģimenes, Robežniekos 
centos biežāk būt baznīcā,” 
atzinās Marija. „Vienudien 
Gabrusānes kundze man pa-
lūdza sagatavot kori bīskapa 
satikšanai baznīcā. Es piekri-
tu, nācās paveikt lielu darbu, 
jo baznīcā vēl nekad nebija 
dziedāts daudzbalsīgi. Toreiz 
pašas vadīto ansambli „Vik-
torija” ievilku arī baznīcas 
korī. Baznīcā mums pievie-
nojās citi cilvēki, un skanēja 
jaukts koris.”

Krāslavas aicinājums
Izgājusi pensijā, Marija 

pārcēlās uz Krāslavu, jo otrs 
vīrs arī bija miris, bet pilsē-
tā stāvēja tukša pirmā vīra 
vecāku māja. Uz kādu brīdi 
mājā bija apmeties Marijas 
jaunākais dēls, bet, nespē-
dams atrast pastāvīgu dar-
bu, aizbrauca uz Īriju. Viņš 

skumst pēc dzimtenes, bet pagaidām vēl 
neplāno atgriezties, jo te nav darba.

„Pensijā apmeklēju Krāslavas baz-
nīcu, dziedu baznīcas korī,” turpināja 
Marija. „Tā kā mises te ir trīs valodās, 
prāvests Eduards Voroņeckis piedāvāja 
kļūt par vadītāju misei krievu valodā. 

Man sen bija sapnis organizēt daudz-
balsīgi dziedošu garīgo dziesmu kori, 
jo man ļoti patīk daudzbalsība, bet tam 
vajag kori. Ļoti smagi bija savākt nepie-
ciešamo dziedātāju skaitu, faktiski arī 
tagad es aicinu ticīgos cilvēkus pieteik-
ties pie manis korī. Ticīgos tieši tāpēc, 
ka šis nav vienkārši koris, bet koris, 
kurs dzied garīgas dziesmas. Manuprāt, 
tikai ticīgs cilvēks spēj tās izprast pilnī-
bā un atbilstoši nodziedāt. Pārējiem in-
teresentiem ir arī citi kori, kur cilvēkiem 
piepildīt vēlmi dziedāt. Šobrīd korī ir 14 
cilvēki, starp mums ir dažāda vecuma 
cilvēki – vecāki par 30 gadiem un pen-
sionāri. Katru otrdienu plkst. 18.00 ko-
lektīvs pulcējas uz mēģinājumu Krāsla-
vas kultūras namā. Kamēr veselība ļaus 
un būs dziedātāji, es vadīšu šo kori. Mēs 
nevaram dziedāt jebkur, mums vajag 
baznīcu vai pasākumus, kas saistās ar 
garīgumu, garīgām vērtībām. Tādi noti-
kumi ir reti, tālab publiski mūsu koris 
uzstājas reti.”  

Dzīves piepildījums
Baznīcu, mūziku un dziedāšanu Mari-

ja nepameta pat visgrūtākajos savas dzī-
ves brīžos. Ļoti siltus vārdus viņa veltī 
bijušajiem audzēkņiem, kuri sveicina 
un uzrunā savu mūzikas skolotāju, sa-
tiekot uz ielas vai veikalā. Marija vairs 
daudzus nepazīst vaigā, bet viņu atceras 
daudzi, jo daudzi. Viņas stundas noritēja 
mierīgā gaisotnē, bērni bija uzmanīgi un 
paklausīgi gan stingrajā padomju laika 
skolā, gan atjaunotajā brīvvalstī, kur 
skolēniem dots vairāk brīvības. Visi vi-
ņas bērni stundās bija aizņemti, atšķirībā 
no savām skolas gaitām  viņai bija jāmā-
ca bērniem daudz teorijas, bija praktis-
kie darbi, nošu gramatika un dziedāšana 
- stundā vajadzēja daudz paspēt. Tā var 
turpināt stāstīt vēl un vēl, bet mūzikā 
vajag talantu. Marija atceras savā darba 
mūžā divas talantīgas skolnieces, tās ir: 
Margarita Ļacka un Marija Truskovska. 
Abas izvēlējušās padziļināti apgūt mū-
ziku, par ko skolotāja ļoti gandarīta. 

Vislielāko dzīves piepildījumu dod 
pašas bērni, četri mazbērni un maz-
mazbērns. Vecākais dēls ir robežsargs 
Latgales pusē, meita - friziere Rīgā, 
jaunākais dēls strādā būvniecībā Īrijā. 
Marija apgalvo, ka visi trīs ir muzikāli, 
bet kautrējas izpaust savu talantu pub-
liski. Žēl, ka reti iznāk satikties visiem 
kopā, bet šodien Marija jau zina, ka vi-
ņas mūža jubilejas gadā visa lielā saime 
varēs apsēsties pie viena svētku galda. 

Juris Roga,
Elvīras Škutānes foto

MŪZIKA UN TICĪBA 
CAURVIJ DZĪVI

Krāslaviete Marija Karole mūzikai un dziesmai ir veltījusi 
visu mūžu, un viņas vārds viennozīmīgi saistāms gan ar mū-
zikas mācīšanu bērniem skolās, gan ar iedzīvotāju iemīļotā 
Robežnieku vokālā ansambļa „Viktorija” sniegumu, gan ar 
garīgo dziesmu izpildījumu baznīcās. 

KORIM „NOVA” - 15 
Sestdienas vakarā, 21. oktobrī, Krāslavas Kul-

tūras namā notika sieviešu kora „Nova” jubi-
lejas koncerts. Šis kolektīvs iznāk uz skatuves 
un priecē savus skatītājus ar tautas dziesmām, 
garīgo mūziku, kā arī mūsdienu autoru darbiem 
jau piecpadsmit gadu garumā. 

Kora „Nova” dibinātāja un ilggadējā diriģente ir 
Rita Andrejeva, bet tā pirmsākumi ir saistīti ar sievie-
šu vokālo ansambli „Noktirne”. Kolektīva dalībnieces 
raksturo sevi šādi: „Ja vajag, esam nopietnas un varam 
pacelt tādus skaņdarbus, kas citiem i sapņos nerādās. Ja 
gribam, esam tautiskas vai draiskas, kā arī ironiskas vai 
nopietnas.” 

Kora dalībnieču nevainojamais vizuālais tēls un viņu 
jaunie tērpi (pašvaldības dāvana jubilejas priekšvakarā) 
kārtējo reizi apliecināja kora „Nova” titulu - novada ele-
gantākais sieviešu kolektīvs. 

Ar nelielu priekšnesumu savus kolēģus svētkos svei-
ca Rīgas vokālais ansamblis „Cantemus” (vad. Ēriks 
Eglītis). Siltu un aizkustinošu audiosveicienu atsūtīja 
bijusī kora dalībniece Natālija Karņicka. Krāslavas no-
vada pašvaldības vārdā kolektīvu sveica domes priekš-
sēdētāja vietnieks Viktors Moisejs. 

Koris „Nova” ir labi pazīstams ne tikai vietējiem 
iedzīvotājiem. Kolektīvs ir piedalījies daudzās skatēs, 
Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos un Latgales no-
vada Dziesmu svētkos. Koris aktīvi uzstājas koncertos 
ārzemēs un ir pastāvīgs starptautiskā garīgās mūzikas 
festivāla „Sudraba zvani” dalībnieks. 

Ikviena kolektīva panākumu pamatā - tā dalībnieku 
darbs un talants. Taču katram kolektīvam ir sava „loko-
motīve”, kas prot aizraut, uzlādēt ar enerģiju un ai cina 
aktīvi līdzdarboties. 

Kora „Nova” diriģente ir Rita Andrejeva. Viņa ir 
nenogurdināms, nemiera pilns cilvēks, kas savu darbu 
veic ar lielu entuziasmu un patiesu mīlestību pret mūzi-
ku un klausītājiem. 

Bez šaubām, šim korim ir nākotne! Novēlēsim, lai šī 
nākotnē ir veiksmīga, skatītāju mīlestības un jaunu, ra-
došu ideju pilna! 

Elvīra Škutāne, autores foto



6
izglītība

PEDAGOGI AKTUALIZĒ DAŽĀDAS 
DZIMTĀS VALODAS MĀCĪŠANĀS 

METODES UN FORMAS
Oktobra beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās 

Krievu valodas nedēļa. Pedagogi piedāvāja skolēniem ne tikai 
tradicionālās aktivitātes, bet arī tādas mācību darba formas, 
kas labvēlīgi ietekmē audzēkņu vispārējo kultūras līmeni, viņu 
komunikatīvās kompetences un attīsta prasmes darboties pat-
stāvīgi un radoši. 

Sākumklašu skolotāja Olga Dalecka pastāstīja: „1.-2. klašu skolēni 
lasīja savas mīļākās pasakas, zīmēja ilustrācijas un piedalījās viktorīnā. 
Trešo un ceturto klašu skolēni saņēma radošu uzdevumu - sadarbībā 
ar savas grupas biedriem kopīgi sacerēt pasaku. Lai izpildītu šo darbu, 
skolēni izmantoja Propa kartītes. Tā ir sava veida shēma, ar kuras palī-
dzību var izveidot savu pasaku. Jaunie literāti prezentēja savus radošos 
darbus noslēguma pasākumā. Šajos svētkos piedalījās arī Krāslavas no-
vada Centrālās bibliotēkas darbinieces Viktorija Urbanoviča un Žaneta 
Moiseja.”

Vienotais diktāts – aktivitāte 5.-12. klašu skolēniem - noteica grama-
tiskās kompetences līmeni (organizēja Ludmila Senčenkova).

Skolotājas Nadežda Timofejeva un Jekaterina Aleksejeva piedāvāja 
piektās klases skolēniem aizraujošu pasākumu - „Kvests. Minhauzena 
pasaule realitātē”. 

11.-12. klašu skolēni kopā ar skolotāju Natāliju Baženovu paplašināja 
savu redzesloku radošajā darbnīcā, ko vadīja Žanna Drozdovska.

7.-8. klašu skolēni veiksmīgi prezentēja savas prasmes literārajā kon-
ferencē, kurā sadarbībā ar skolas bibliotekāri Oksanu Korčaginu tika 
izvērtēta situācija no V. Železņikova garstāsta „Putnubiedēklis”. Bērni 
spieda par mūsdienu skolēnu savstarpējām attiecībām, par iecietīgo at-
tieksmi pret citādo. Pateicības par aktīvu piedalīšanos tika pasniegtas 
Aleksandrai Soročinai, Reinhardam Nemiro, Oļegam Metlovam, Anas-
tasijai Lavnikovičai, Artūram Dombrovskim, Konstantīnam Dombrov-
skim (7.a).

9. klašu skolēni kopā ar skolotāju Romualdu Jermaku sagatavoja poē-
tisko izrādi „Puškina licēja dienas”, ko 9. a klases audzēkņi prezentē-
ja saviem vienaudžiem no 9.b un 9.c klases. Pateicības saņēma Alise 
Rusecka, Vladislavs Dilba, Katarina Ļenivkina, Linda Nipāne, Ksenija 
Dolganova, Karīna Leonoviča, Viktorija Petrovska, Artjoms Ivanovs, 
Ņikita Jakuņins, Sergejs Dvorcovs (9.a).

10. klasē (sk. R. Jermaka) notika diskusija par Harija Bardina multfi l-
mu „Adagio”, un vidusskolēni labprāt izteica savu viedokli par redzēto.

Sākumklašu un krievu valodas un literatūras skolotāji ir pārliecināti, 
ka visi nedēļas laikā piedāvātie pasākumi attīstīs skolēnu interesi par 
šo mācību priekšmetu un vairos cieņu un mīlestību pret dzimto valodu. 
 Veicinot interesi par krievu valodas un literatūras stundām, liela nozīme 
ir runas attīstīšanas metodēm un diskusijām par tikumību un garīgumu. 

Interesi par dzimto valodu, bez šaubām, attīsta arī pozitīva emocionā-
lā atmosfēra, ko nodrošina pedagogu profesionālā meistarība.

Informāciju sagatavoja 
Galina Mikulāne

Pateicoties Krāslavas nova-
da pašvaldības atbalstītajam 
projektam „Labdarības radošo 
darbnīcu cikls”, jau jūnija sā-
kumā notika radošā darbnīca, 
kuras laikā skolēni kopā ar sko-
lotājiem veidoja apsveikuma 
kartiņas skolotājiem, kuri paš-
reiz jau ir pelnītā atpūtā.

 Augusta skolotāju konferencē 
tās tika nodotas Krāslavas izglītības 
iestāžu vadītājiem, kuri, savukārt, 
parūpējās par to, lai apsveikuma 
kartiņas ar laba vēlējumiem Sko-
lotāju dienā tiktu nogādātās kon-
krētās mācību iestādes skolotājiem. 
Tikai ar savu piemēru un labajiem 
darbiem mēs, pieaugušie, varam ie-
mācīt bērnus kļūt atsaucīgiem, iejū-
tīgiem, pateicīgiem un tolerantiem. 

No 11. Līdz 13. septembrim 
Krāslavas pamatskolā notika nu 
jau 11. Krāslavas un Dagdas no-
vadu skolu bērnu nometne, kuras 
organizētāji ir LSK Krāslavas, Ag-
lonas un Dagdas novadu komiteja 
un „Nord Trondelage Rode Kors”. 
Šajā gadā tā bija tematiskā nomet-
ne- „Ar labiem darbiem gadskārtu 
kamolu tinot...”. Nometnes laikā 45 
Krāslavas un Dagdas novadu skolu 
bērniem tika organizēta arī labda-

rības darbnīca, kuras laikā bērni 
kopā ar norvēģu draugiem veidoja 
Ziemassvētku apsveikuma kartiņas 
vecajiem ļaudīm gan pie mums, 
gan Norvēģijā. Atbalstot viens otru, 
iedrošinot, pamācot tapa brīnišķī-
gas kartiņas, kuras Ziemassvētku 
priekšvakarā iepriecinās nevienu 
vien sirdi. 

Krāslavas novada pašvaldības 
atbalstītā jauniešu projekta ietva-
ros minēta labdarības darbnīca bija 
ieplānota tikai skolas mērogā, bet 
nu varam lepoties, ka tā bija ne ti-
kai strapnovadu, bet pat starpvals-
tu. Apvienojot vairākus projektus 
kopā, ieguvēji ir visi, jo palielinās 
ne tikai paveiktā darba apjoms, bet 
pilnveidojas arī savstarpējā piere-
dze un sadarbības prasmes. 

Savukārt 3. oktobrī divpadsmit 
bērnu kluba dalībnieki pēc mācību 
dienas devās uz veco ļaužu pansio-
nātu „Priedes”, kur organizēja gan 
dambretes turnīru ar vecajiem ļau-
dīm, gan darbnīcu, kuras laikā tapa 
sienas dekorācijas, veltītas Latvijas 
simtgadei. Pateicoties pašvaldības 
atbalstītā jauniešu projekta laikā ie-
gādātajām kancelejas precēm, vecie 
ļaudis arī varēja bez grūtībām ie-
kļauties radošajā procesā un veidot 

brīnišķīgus rotājumus. Patīkamas 
emocijas, sirsnīga un ģimeniska 
gaisotne, atbalstošs smaids un uz-
mundrinošs skatiens - šīs vienkār-
šās lietas rada mazu laimes sajūtu 
ikvienam, īpaši tiem, kuri ilgojas 
pēc atbalsta un kopā būšanas.

11. oktobra vakarā Krāslavas 
pamatskolā pulcējās vecāki ar bēr-
niem, lai ne tikai kopā un ar labām 
domām pavadīt vakaru, bet jau lai-
kus un bez steigas sākt gatavoties 
sirsnīgākajiem gada svētkiem - Zie-
massvētkiem. Labdarība nevar būt 
iemācīta, tai jānāk no sirds, no ģi-
menes. Ja vecāki ir pārliecināti par 
to, ko dara, arī bērniem šāda nodar-
be nebūs sveša, tā būs pašsaprota-
ma. Bērni kopā ar vecākiem veidoja 
ļoti krāsainus, pārdomātus apsvei-
kumus gan pansionāta ļaudīm, gan 
vientuļajiem pilsētas pensionāriem. 
Paldies vecākiem par atsaucību!

Projekta laikā plānotais ir īste-
nots, taču aktivitātes turpināsies, 
jo labo darbu nevar būt par daudz. 
PALDIES Krāslavas novada paš-
valdībai par atbalstu un sniegto ie-
spēju!

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas

 psiholoģe

AKTIVITĀTES TURPINĀSIES

19. oktobrī Rīgā, viesnīcas „Tallink Hotel 
Riga” telpās, norisinājās Valsts bērnu tiesību 
aizsardzības inspekcijas rīkotā konference – 
domnīca interneta drošības jautājumos „Esi 
blakus: parādi, atbalsti, iedrošini!”. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. klases sko-
lēni Ernests Jančevskis un Aleksejs Karols izmantoja 
iespēju tajā piedalīties, lai papildinātu savas zināša-
nas un pieredzi interneta drošības jautājumos.

Pasākumu ar uzrunu atklāja Valsts bērnu tiesību 
un aizsardzības inspekcijas referents Taivo Trams, 
uzsverot, ka šīs konferences – domnīcas mērķis ir 
apspriest uzdevumus, kā vecākajiem skolēniem kļūt 
par mazāko klašu skolēnu atbalstu un padomdevēju 
interneta lietošanas jautājumos. Vecāko klašu skolēni 
interneta lietošanas jomā jau ir uzskatāmi par eksper-
tiem, un viņi var ieteikt labākās metodes, kas mazā-
kajiem palīdzēs droši apgūt interneta pasauli.

Konferences turpinājumā uzstājās Latvijas drošāka 
interneta centra vadītāja Maija Katkovska, kas iepa-
zīstināja mūs ar sociālā eksperimenta „Cik apdomīgi 
un zinoši esam?” rezultātiem, kuri liecināja, ka lielā-
kā daļa cilvēku rīkojas ļoti neapdomīgi interneta lie-
tošanas jomā, tādējādi kļūstot par interneta krāpnieku 
vai ļaundaru upuriem. Bet Drošāka interneta centra 
izglītības darba koordinatore Liene Valdmane snie-
dza „skatu spogulī” par interneta izmantošanu mūsu 
dzīvē.

Tālāk sekoja praktisks darbs – domnīca, skolēni 
sadalījās četrās grupās un ar saviem vadītājiem (Līga 
Besere, Sandra Magrina, Anda Sauļūna, Jānis Lapa) 
devās uz citām telpām, lai izdomātu dažādas aktivitā-
tes, kuras varētu izmantot mazāko klašu skolēnu ap-

mācībā par drošu interneta lietošanu. Kamēr skolēni 
radoši darbojās savās grupās, skolotājiem tika nolasī-
tas vairākas lekcijas.

Pēc nepilnām divām stundām cītīga darba skolēni 
atnāca atpakaļ zālē, un sākās darba grupu prezentāci-
jas, kurās tika demonstrēts paveiktais.  Darba grupu 
prezentāciju laikā mūsu skolēni ne tikai prezentēja 
savas grupas paveikto, bet arī piedalījās citās aktivi-
tātēs, saucot pareizās atbildes, vajadzīgās reizēs ce-
ļoties kājās un sitot plaukstas. Kad darba grupu pre-
zentācijas bija beigušās, konferences dalībniekiem 
bija iespēja uzdot jautājumus, uz kuriem atbildēja 
uzaicinātie speciālisti. 

Es ceru, ka mūsu skolas audzēkņi guva labu piere-
dzi droša interneta lietošanas jautājumos, kļuva par 
īstiem ekspertiem šajā jomā un tagad dalīsies ar sa-
vām zināšanām ne tikai ar vienaudžiem, bet arī, pēc 
iespējas, palīdzēs mazākajiem skolēniem droši apgūt 
plašo interneta pasauli.

Marianna Rukmane, 
matemātikas un informātikas skolotāja

„ESI BLAKUS: PARĀDI, 
ATBALSTI, IEDROŠINI!”

Krāslavas Bērnu un jau-
niešu centrā rudens sākās ar 
skolēnu FOTO KONKURSA-IZ-
STĀDES „CEĻOŠANA” atklāša-
nu 17. oktobra pēcpusdienā, 
kurā piedalījās gan paši foto-
grāfiju autori, gan centra pul-
ciņu audzēkņi, mācoties vien-
kāršākās uzvedības prasmes 
pasākuma laikā.

Fotogrāfi ju konkurss notika ar 
mērķi attīstīt skolēnu radošo iztēli 
un spējas, veicinot ikviena intere-
si par fotomākslu. Izzinoši un liet-

derīgi pavadot brīvo laiku, dalīties 
savos un savas ģimenes iespaidos 
par redzēto tuvu un tālumā uzdro-

šinājās nedaudzi 13-14 gadus veci 
pusaudži.

Ar dalību konkursā viņi aplie-
cināja savu individualitāti, pretī 
saņemot novērtējumu no kompe-
tentās žūrijas, kuras sastāvā bija 
„Krāslavas Vēstis” redaktore El-
vīra Škutāne, Krāslavas novada 
Tūrisma informācijas centra va-
dītāja Tatjana Kozačuka un laik-
raksta „Ezerzeme” fotokorespon-
dents Aleksejs Gončarovs.

UNESCO 2017. gadu paslu-
dinājusi par ilgtspējīgas tūrisma 

attīstības gadu, tāpēc Krāslavas 
BJC līdzās citām interešu izglītī-
bas jomām iedrošināja atklāt ce-

CEĻOŠANA
 PUSAUDŽU ACĪM

ļošanas tēmu arī fotogrāfi jā.  Ne-
lielajā izstādē skatāms tādu tēmu 
atspog uļojums kā gatavošanās 
ceļojumam, ceļojuma maršruts, 
galamērķis, iespaidi, virtuālie ce-
ļojumi.

Žūrija un organizatori vairā-
kiem fotogrāfi ju autoriem pasnie-
dza diplomus dažādās nomināci-
jas. Rita Čertkova, Ņikita Paks, 

Eduards Lukaševičs, Arnis Šid-
lovskis, Dana Korjakina, Daniils 
Pantelejenko, Diāna Smertjeva no 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las un Anastasija Šahirova, Ineta 
Serbijenkova no Krāslavas pa-
matskolas saņēma arī veicināša-
nas balvas gan no Krāslavas BJC, 
gan žūrijas pārstāvjiem.

Pasākumu kuplināja Krāslavas 

Valsts ģimnāzijas 8.a klases rado-
šās grupas (kur ir arī teātra spor-
ta pulciņa „Vārna” dalībnieki) 
priekšnesums-etīde „Francijā”, 
parādot klātesošajiem, kā ceļoša-
nas tēma ir atklājama ne tikai foto, 
bet arī teātra mākslā.

Sanita Kumpiņa, 
Krāslavas BJC metodiķe 



7
izglītība

Priecājamies, ka projekta „At-
balsts izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” ietvaros sko-
lēniem tiek nodrošināta iespēja ap-
meklēt kultūras pasākumus – teātra 
izrādes, izstādes muzejos, koncer-
tus. Šīs aktivitātes var iekļaut mācī-
bu procesā, jo tās veicina pasaules 
izzināšanu. Personiskā sastapšanās 
ar mākslas darbiem veicina domā-
šanu, iztēli. Mūsdienās ir svarīgi 
audzināt prasmi saskatīt estētisku 
skaistumu dažādās lietās: stiklā, 
lellēs, mākslas darbos, mācīt prie-
cāties par šo skaistumu, gūt pozitī-
vas emocijas, dalīties ar tām skolā 
un ģimenē. Līdz ar to bērnu iekšējā 
pasaule kļūst bagātāka un krāšņāka.

Pateicoties ES projekta fi nan-
sējumam, pirms rudens brīvlaika 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
sākumklašu audzēkņiem bija iespē-
ja apmeklēt trīs izstādes Krāslavas 
pils kompleksā: „Gaismas laiks”- 
stikls no Līvāniem, V. Serkova glez-
nas „Latgales noskaņas” un eksklu-
zīvo porcelāna leļļu izstādi „Kad 
piepildās bērnības sapņi”.

Viesmīlīgā saimniece Larisa ar 
siltumu un mīļumu sagaidīja mūs 
un vienkāršā, bērniem saprotamā 
valodā, aizraujoši pastāstīja par leļ-
ļu kolekciju un tās tapšanu.

TIC telpās atrodas īsta porcelāna 
leļļu karaļvalsts. Skumjas un gra-

ciozas, cēlas, trauslas, priecīgas un 
noslēpumainas 480 lelles no dažā-
dām pasaules malām sadzīvo kopā 
centra augšstāvā. Leļļu mākslinieku 
atveidotie pasaku, reliģiskie, vēstu-
riskie tēli izskatās kā dzīvi. Katrai 
lellei ir savs raksturs, emocijas - glu-
ži tāpat kā cilvēkiem. Īstas modes 
dāmas - lelles - raudzījās uz mums. 
Katru lelli rotāja krāšņs tērps, kas 
deva iespēju iepazīt dažādu laika 
posmu modi. Pārņēma prieka izjū-
ta, redzot to, ar kādu darba mīlestī-
bu tika darināta un vākta kolekcija. 
Mēs uzlaikojām senlaiku tērpus un 
aksesuārus, kā arī iemūžinājām sevi 
fotoattēlos. Šī izstāde skolēnos iz-
raisīja spilgtas emocijas un padarīja 
nedēļas nogali krāsaināku.

„Gaismas laiks” izstādē mēs vē-
rojām, kā vienā darbā sadzīvo stikls 
un koks. Krāšņie, no koka izgrieztie 
sienas pulksteņi izskatījās kā raks-
tainas, adītas vai tamborētas sedzi-
ņas, rotātas ar stikla pērlītēm. Bērni 
brīnījās par to, cik daudzkrāsains un 
košs var būt stikls, cik daudz dažā-
du mākslas darbu var izveidot no 
stikla!

Gleznu izstādē, pateicoties Edu-
arda Danovska stāstījumam, mēs 
iemācījāmies, kā pareizi skatīties uz 
gleznām, lai varētu ieraudzīt māks-
linieka darbos pausto noskaņu un 
sižetu.

Agita Gureviča, Iveta Putāne, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola

 MĀKSLA IZDAIĻO IKVIENA CILVĒKA IEKŠĒJO PASAULI
SKOLAS MAZPULCĒNI BALTINAVĀ  
Cītīgi strādājot visu vasaru, rudens pusē mazpulcēni pošas uz kār-

tējiem novadu rudens projektu forumiem. Šogad arī mūsu, Krāslavas 
pamatskolas, mazpulcēni čakli gatavojās aizstāvēt savus izstrādātos 
projektus Latgales novada mazpulku Projektu forumā. Tas tika orga-
nizēts Baltinavā 14. oktobrī. Skolas mazpulcēnus pārstāvēja 8.b klases 
skolnieces Laura Kurpenika un Nellija Dzalbe. Abas meitenes strādāja 
pie projekta „Pētīsim, kā aug šalotes sīpoli”. Pētījumus veica, rūpīgi 
pierakstot katru soli, katru veikto novērojumu. Gribējās pēc iespējas 
labāk sagatavoties projektu aizstāvēšanai, kā ne kā prioritārs projekts, 
ko šogad piedāvāja Latvijas Mazpulku biedrība sadarbībā ar z/s „Ezer-
kauliņi”.

Baltināvā abu meiteņu projektus eksperti novērtēja atzinīgi. Sīvā kon-
kurencē Laura Kurpenika saņēma gan pateicību par veiksmīgu dalību 
projektā, gan atzinības rakstu par pārliecinošu projekta prezentāciju un 
teicamu dalību Latvijas Mazpulku projektu forumā. Nellija Dzalbe arī 
saņēma pateicību par veiksmīgu dalību projektā un balvu kā veiksmī-
gākais fotoreportieris projekta laikā (īstenojot projektu, visu tā gaitu 
vajadzēja atainot fotogrāfi jās un iesūtīt tās izvērtēšanai projekta koor-
dinatoriem).

Krāslavas novada mazpulcēnu dalību un nogādāšanu uz Baltinavu no-
drošināja Krāslavas novada dome sadarbībā Krāslavas BJC. Paldies par 
piedāvāto iespēju piedalīties visu novada mazpulcēnu vārdā!

Ināra Grāve, Krāslavas pamatskolas mazpulka vadītāja 

ŠOVS „ATKĀRTO!” - 
VIEDOKĻU KALEIDOSKOPS 
Jau vairākus gadus pēc kārtas aptaujā par populārākajiem 

pasākumiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 4.-8. klašu 
skolēnu vidū augstākajā pozīcijā ir šovs „Atkārto!”. Šogad šovā 
piedalījās 111 bērni, kuriem īpaši patika dziesmas dažādu Lat-
vijas grupu izpildījumā: „Prāta vētra”, „Musiqq”, „Latgalīšu 
Reps”, „Momo Juniori”, „Bermudu divstūris”. 

Kas ir pasākuma popularitātes pamatā? Savu viedokli izteica skolēni-pasā-
kuma dalībnieki un tie, kas viņus atbalstīja. 

Nadežda Timofejeva, 5. b klases audzinātāja: „Šovs „Atkārto!” piektās 
klases skolēniem ir ne tikai izklaide, bet arī ļoti noderīgs pasākums. Darbs 
komandā dod iespēju izjust saliedētību un piederību visam notiekošajam. Tas 
attīsta atbildības izjūtu, un (kas ir ļoti svarīgi) tā ir iespēja atklāt savas spējas, 
noticēt saviem spēkiem un nebaidīties prezentēt sevi.” 

5. b klases skolēni
Viktorija Zujeva: „Man ļoti patīk šovs „Atkārto!”. Mēs iemācījāmies visu 

deju, katru dienu mums bija mēģinājumi. Es ļoti uztraucos, bet mums viss 
izdevās.” 

Sintija Ņemeņonoka: „Gatavoties šovam bija ļoti jautri, bērni parādīja sa-
vus talantus, mēs mācījāmies izvēlēties tērpu, padomājām arī par grimu.” 

Agnesa Grodja: „Manuprāt, šovs „Atkārto!” visus vieno. Man patīk mūsu 
dziesma, jo tā ir enerģiska.” 

Inta Ignatoviča: „Es gribu dejot, lai iepriecinātu savus vecākus un radinie-
kus. Mūsu klase kļuva draudzīgāka.”

Natālija Egle (9.a klase): „Es palīdzēju 5. b klasei sagatavoties šovam. Man 
bija grūti, bet interesanti un jautri. Es iepazinos un sadraudzējos ar piektklas-
niekiem. Ļoti cītīgi gatavojās visas meitenes. Man bija patīkami uzzināt, ka 
bērni grib, lai arī nākamajā gadā es gatavotu viņus šovam.”

Pasākumu organizatore Anžela Semjonova: „Dažiem ir bail uzstāties uz 
skolas skatuves, bet citiem tā ir jau ierasta lieta. Šovs „Atkārto!” - tā ir iespēja 
piepildīt savus sapņus un kaut vai uz  neilgu laiku iedomāties, kā jūtas tie, kas 
ir slaveni, veiksmīgi, fanu dievināti. 

Mēģinājumi - tā ir dzīvā komunikācija, kas mūsdienu skolēnu dzīvē ir de-
fi cīts. Viņi var ļoti ilgi pēc stundām mēģināt, atkārtot sarežģītākas kustības, 
pārdzīvot un priecāties kopā ar visiem. Tas ir milzīgs darbs, bet rezultāts - 
dažas minūtes uz skatuves, uzstāšanās skatītāju pilnā zālē, kur nav nevienas 
brīvas vietas. 

Gandrīz 20 gadus mēs rīkojam šo pasākumu, no sākuma bija „Pop-iela”, 
kad dalībnieki paši izvēlējās dziesmas, tad tika piedāvātas tēmas: Eirovīzijas 
dziesmu konkurss, dziesmas no kinofi lmām, diskotēka-80, bērnu dziesmas. 
Un, lūk, jau trešo gadu mēs organizējam šovu „Atkārto!”, un jau otro gadu 
pēc kārtas tēma ir „Made in Latvia”. Kāpēc bērniem tas patīk? Droši vien 
tāpēc, ka tas ir lieliski! Stāvēt uz skatuves prožektoru gaismā un dzirdēt 
aplausus, ko dāvā publika! Smags darbs pusotra mēneša laikā un dažas 
minūtes, kad bērni jūtas laimīgi. Vai tā ir pārāk augsta cena? Šova laikā 
viņi ir ZVAIGZNES!!!”

Informāciju apkopoja Galina Mikulāne 
Anželas Semjonovas foto 

21. oktobrī Robež-
nieku pagasta Kazinovas ciemā 
Josifa Mančinska trasē beidzot 
notika ilgi gaidītās un lietavu 
dēļ pārceltās zirgu rikšošanas 
sacensības „Krāslavas novada 
kauss - 2017”. 

Ja pirms gada rudenī līdzīgā pasā-
kumā netrūka kuriozu, tad šogad or-
ganizatoriem viss ritēja pēc plāna un 
vienīgais, ko varēja vēlēties labāk, 
– vēl vairāk aktīvu skatītāju! Bet 
rudenīgi vēsais laiks ieviesa savas 
korekcijas… Toties tie, kuri saģēr-
bās siltāk un atnāca uz tribīnēm vē-
rot zirgu skriešanos, sacensību dienā 
varēja cienāties ar siltām pankūkām 
un karstu tēju, kā arī piedalīties bez-
maksas loterijā. Šoreiz tajā nebija 
dzīvu radību, toties varēja vinnēt 
saimniecībā ļoti noderīgas lietas - 
gan sīkumus, gan lielākas mantas. 

Rikšotāju sacensības norisinājās 
populārākajā jeb oriģinālajā distan-
cē - zirdziņiem bija jānorikšo 1600 
metri. Pasākuma vadīšana tika uzti-
cēja Krāslavas amatierteātra aktie-
rim Eduardam Danovskim un zir-
gu sporta azartiskajam līdzjutējam 
Anatolam Viškuram, kurš vienlaikus 
bija arī sacensību galvenais tiesnesis. 
Abi kungi laiku pa laikam atgādināja 
skatītājiem par drošības pasākumu 
ievērošanu, bet sacensību dalībnie-
kiem - zirdziņiem ir jārikšo, nevis 
jāauļo. Sacensību gaitā, pateicoties 
vadītāju tandēmam, skatītāji uzzi-
nāja arī daudz jaunas un interesantas 
informācijas par zirgiem.

Kopumā zirgu rikšošanas sacen-
sību programmā tika iekļauti deviņi 
braucieni, tostarp divi no tiem bija 
veltīti avīzes „Latgales Laiks” kausa 
izcīņai, bet noslēdzošais brauciens 
bija veltīts Krāslavas novada kausa 
izcīņai. Lielā dalībnieku skaita dēļ 
vairākos braucienos trasē devās četri 
rikšotāji vienlaikus, tāpēc startā kā-
dam nācās iekārtoties otrajā rindā. 

Lai arī maksimālais trases platums 
paredzēts četriem rikšotājiem, laika 
apstākļu dēļ trasi nevarēja izmantot 
tās visā platumā.

Avīzes „Latgales Laiks” kausu 
savā īpašumā ieguva Marisela Jero-
menoka no Robežniekiem un Tatja-
na Avdejonoka no Dagdas novada. 
Savukārt Krāslavas novada kausu 
izcīnīja braucēja Inese Berga no Gul-
benes novada Līzumu pagasta, nāka-
mās fi nišēja Sandra Soikāne no Cib-
las novada un Tatjana Avdejonoka.

Īpašs bija sestais brauciens, kurā 
startēja Jekaterina Mančinska ar 
zirgu Business Traveler. 2003. gadā 
Zviedrijā dzimušajam tumši bē-
ram amerikāņu rikšotājam šīs bija 
pēdējās sacensības. 14 gadu laikā 
rikšotājs piedalījies neskaitāmās 
sacensībās, kurās izcīnījis ne vienu 
vien balvu, tostarp divreiz pēc kārtas 
- 2013 un 2014. gadā - Latgales kau-
su. Tagad saimnieks Josifs Mančins-
kis nolēmis ļaut zirgam atpūsties.

Rikšotāju pazinēja un šī sporta 
veida cienītāja Anatola Viškura ko-
mentārs: „Šodien trasē ir liels noti-
kums – rikšotāja pavadīšana pelnītā 
atpūtā! Mūspusē nav izplatīts gadī-
jums, bet Lietuvas hipodromos īpaši 
sumina rikšotājus, kuri sasniedz 15 
gadu vecumu, un šajā vecumā pa-

rasti pārtrauc savu sportisko karjeru. 
Nesen vienā no Lietuvas hipodro-
miem ar ovācijām, lauru vainagu un 
medaļām pavadīja pensijā slavenu 
rikšotāju, kurš savam braucējam 
regulāri izcīnīja Baltijas kausu! Tas 
ir skais ts cilvēku pateicības mirklis 
uzticīgi kalpojušam dzīvniekam, arī 
Robežniekos pirmoreiz mēģinām ie-
dibināt jaunu tradīciju!”

Šīsdienas trasē nebija rekordātru-
mu, rikšotāja labākais laiks - 2:16,50. 
Pēc sacensību tiesneša domām, šo-
gad kausu izcīņa noritēja smagā tra-
sē, kurā priekšrocības bija tieši pie-
redzei – gan rikšotāju, gan braucēju. 
No braucēja bija ļoti daudz atkarīgs, 
vietām rikšotājs bija jāpietur, citur - 
jāpalaiž ātrāk. Kuros posmos - tieši 
tas arī ir pieredzes jautājums.  

A. Viškurs: „Domāju, tādiem lai-
ka apstākļiem, ar kādiem pienācām 
līdz sacensību dienai un kādi tie ir 
šodien, kad skrejceļš vietām mitrs 
un vietām pat dubļains, rikšotāji un 
braucēji uzrādīja labus rezultātus.”

Pasākuma sponsoru pulkā: SIA 
„GSK”, SIA „BestVersion”, SIA 
„Jubergs”, avīze „Latgales Laiks”, 
Krāslavas novada dome un Robež-
nieku pagasta pārvalde.

Juris Roga, autora foto

ŠOREIZ KAUSUS IZCĪNA SMAGĀ TRASĒsports
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sludinājumi

 SPORTOT PRIEKS
No 23. līdz 27. oktobrim Krāslavas Varavīksnes vidusskolā no-

risinājās nometne „Sportot prieks”, kurā piedalījās Krāslavas 
Sporta skolas vieglatlētikas un basketbola nodaļu audzēkņi ve-
cumā no 12 līdz 15 gadiem. Nometne notika Krāslavas novada 
domes īstenotā ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi 
vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilak-
sei Krāslavas novadā” ietvaros.

Nometnes diena sākās ar 1,5 līdz 2 stundu garu treniņu. Tad bija pare-
dzēts ēdamnama „Daugava” vai kafejnīcas „Mārīte” apmeklējums, kur tika 
ieturētas pusdienas. 

Pēc pusdienām, lekcijās un nodarbībās bērni ieguva jaunas zināšanas 
un prasmes. Jauniešiem ļoti patika Ivetas Balules veselīga ēdiena pagata-
vošanas darbnīca, kurā viņi varēja darboties arī patstāvīgi. Arī tikšanās ar 
psiholoģi Intu Gribuli un dakteri Juri Juškeviču lieti noderēs turpmākajā 
dzīvē, lai mācētu pareizi psiholoģiski noskaņoties un zinātu, kā izvairīties 
no saslimšanas un ievērot veselīgu dzīvesveidu. Ar lielu interesi bērni klau-
sījās pasaules čempiona Dmitrija Silova stāstu, par to, kā viņš trenējās un 
kļuva par sportistu, kādus mērķus grib vēl sasniegt. Paldies lektoriem un 
nometnes viesiem!

Pēc tikšanās vai lekcijas sekoja otrais treniņš, kurā tika nostiprināta fi -
ziskā sagatavotība vai noslīpēti attiecīgās disciplīnas elementu tehniskā iz-
pilde. Dienas nobeigumā sportisti devās uz vakariņām kafejnīcā „Mārīte”. 

Nometni organizēja biedrība „Basketbola klubs „Krāslava””. Paldies sa-
darbības partneriem: Krāslavas novada domei, biedrībai „Krāslavas rajo-
na partnerība”, Varavīksnes vidusskolai, Krāslavas Valsts ģimnāzijai, SIA 
„Krāslava D” un Krāslavas Sporta skolai. Mēs noteikti vēl tiksimies!

Raitis Timma

12. oktobrī Ezerniekos, jau-
najā sporta zālē, tika organizē-
tas Krāslavas un Dagdas novadu 
skolēnu sacensības volejbolā 
jauniešu grupām, kur savā starpā 
sacentās pa četrām komandām – 
Ezernieku, Dagdas, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas un Krāsla-
vas Valsts ģimnāzija. Spraigā cīņā 
norisinājās sacensības un tika no-
skaidroti uzvarētāji, kuri ieguva 
iespēju tikt uz Latgales reģiona 
sacensībām Daugavpilī 17. ok-
tobrī.

Šogad Krāslavas un Dagdas 
novadu pārstāvēja Varavīksnes 
vidusskolas jauniešu un Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas meiteņu 
komandas. Sacenšoties astoņu 
labāko Latgales reģiona koman-
du vidū, Varavīksnes vidusskolas 

jauniešu komanda ierindojās 5. 
vietā. Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas komanda  sešu komandu kon-
kurencē ieguva trešo godalgoto 
vietu, zaudējot Daugavpils Cen-
tra vidusskolai, kas ieguva pirmo 

vietu, un Balvu Valsts ģimnāzijai. 
Apsveicam mūsu jauniešus ar la-
biem rezultātiem volejbolā.

Dmitrijs Duškins, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

sporta skolotājs

sports SACENSĪBAS VOLEJBOLĀ

22. oktobrī Pļaviņās, sporta 
bāzē „Jaujas”, notika sacensī-
bas slēpotāju krosā. Distance 
ir izveidota mežā, šķēršļotā 
apvidū ar lieliem kāpumiem un 
nogāzēm. 

Sacensībās piedalījās 220 spor-

tisti no Rīgas, Siguldas, Cēsīm, 
Madonas, Pļaviņām, Daugavpils, 
Preiļiem. Krāslava bija pārstāvēta 
ar kuplu skaitu Sporta skolas au-
dzēkņu.

Visjaunākajā meiteņu grupā 
(2008.g. dzim.) ļoti labu rezultātu 

uzrādīja Martīne Djatkoviča, kas, 
sacenšoties ar 28 dalībniecēm, izcī-
nīja otru vietu 1 km distancē, zaudē-
jot pirmās vietas ieguvējai nepilnu 
sekundi. Piekto vietu ieguva Diāna 
Volka, sesto vietu – Marija Tumaše-
viča. 2006.-2007. g. dzim. meiteņu 
grupā sestajā vietā 1 km distancē 
ierindojās Marianna Konstantinovi-
ča. Sacensībās 2004.-2005. g. dzim. 
meitenēm 1 km distancē pirmo vie-
tu izcīnīja Līga Volka, bet otro vietu 
ieguva Adriāna Šuminska.

3 km distancē sievietēm trešo vie-
tu ieguva Natālija Kovaļova, piekto 
vietu – Sņežana Jegorčenko, vīriešu 
konkurencē 5 km distancē piektajā 
vietā ierindojās Dāvids Kovaļevs-
kis, kas pārstāvēja mūsu pilsētu. 

Sportisti centās uzrādīt savu la-
bāko sniegumu. Turpinot trenēties, 
visi sasniegumi vēl ir priekšā, un 
par to ir liels prieks.

I.Vanaga, N.Kovaļova, 
distanču slēpošanas treneres

SLĒPOTĀJU KROSS

13.-14. oktobrī krāslavieši 
piedalījās Latvijas čempionā-
tā Dobelē. 

Pirmajā diena šāvēji sacentās pašā 
sarežģītākajā vingrinājumā MŠ-
3x20 (pa 20 šāvieni guļus, no ceļa 

un stāvus). Tika uzrādīti labi rezultā-
ti, līdz ar to – Marekam Mjadjutam 
2.vieta, Rihardam Plociņam 4.vieta, 
Arturam Verigo 6.vieta, bet Dana 
Soskova meiteņu konkurencē ierin-
dojās 4.vietā.  

Otrajā dienā vingrinājumā MŠ-30 
(30 šāvieni guļus) Mareks Mjadjuta 
ar personisko rekordu izcīnīja 1.vie-
tu, Arturs Verigo arī uzlaboja perso-
nisko rekordu un ierindojās 3.vietā, 
Rihards Plociņš 6.vietā, Aigars Ķe-
ziks 7.vietā, Dana Soskova (meiteņu 
konkurencē) ierindojās 4.vietā.     

Šaušanā ar pneimatisko šauteni 
mūsu šāvējiem neizdevās uzrādīt 
labu rezultātu: Marekam Mjadjutam 
5.vieta un Aigaram Ķezikam ar per-
sonisko rekordu 6.vieta.  

Kopvērtējumā, sacenšoties 13 ko-
mandām, krāslavieši ieguva 5.vietu.

Sergejs Šveds, 
ložu šaušanas treneris 

ŠĀVĒJU STARTI  
 Pārdodu lietotas bērnu man-

tas labā stāvoklī (0-8 gadi). T. 
26974825. 

 Pērk latviešu, krievu autoru 
gleznas, sienas šķīvjus, vāzes, fi -
gūriņas ar pirmās Latvijas Repub-
likas simboliku, saktas, brošas, 
gredzenus, sprādzes ar Mildas tēlu 
un pirmās Latvijas Republikas ģer-
boni, cara laika monētas, rubļus, 
patvārus, ikonas, kiotus, lampā-
des, ordeņus, nozīmītes uz skrū-
vēm, 1993.-2003.g monētas (5, 10, 
20, 100 latu). Samaksa uzreiz. T. 
22433510. 

 Maina 2-istabu dzīvokli (46 
m2) 4. stāvā pret 1,5 vai 2-istabu 
dzīvokli 1. vai 2. stāvā. Interesen-
tiem varu piedāvāt papildus 1-ista-
bas dzīvokli. T. 26056402. 

 Pārdod divus televizorus, di-
vas šujmašīnas un motobloku 
„Husqvarna”. T. 26899248. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 103. 
sērija, 4. stāvs Raiņa ielā 11. Va-
jadzīgs kosmētiskais remonts. T. 
25656714, 29377823. 

 Sieviete, 60 gadu, meklē darbu, 
mediķe, ir pieredze vecu cilvēku 
aprūpē. Bez kaitīgiem ieradumiem, 
akurāta, godīga. T. 26041076. 

 Pārdod „BMW523”, 1997. 
izl.g., āda, automāts. T.29189877. 

 Pārdod medu, 3 l – 20 eiro, ar 
piegādi. T. 26363427.

 Pārdod sālītas cūku zarnas. 
T.28713300.

 Pārdod ziemas riepas 
235x75x15 (4 gadi, lietotas), četru 

dzīslu kabeli 25 m (dzīslu diametrs 
4 mm), slēdzi „ПА-50” (500V; 
10A), dekoratīvos diskus (16, 4 
gab., jauni), auto „LAND RO-
VER” labā stāvoklī (1,8 benzīns; 
4x4; 8 litri uz 100 km; cena - 2800 
eiro). T. 27425418.

 Gaļas tirgus, kas atradās veikalā 
„Sapnis” (Rīgas ielā 36), 21. no-
vembrī atsāks darbu Ostas ielā 2a .

 soru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). T. 
29413904.

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

 Pārdodu lina sēklu 
raušus.T.22498065.

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

 Pārdod bērza malku klučos. T. 
29111637. 

 Pārdod automašīnu „Opel Zafi -
ra”, dīzelis 2.0, 2003.g., TA 2018. 
g. augusts, T. 29840770. 

 Pārdod lietotu ledusskapi 
„Beko”, apjoms – 240 l. Lēti. T. 
26526329.

 Pārdod automobili „Toyota 
Corolla 1.4”, benzīns, 2005. 
g., universāls. TA līdz 06.2018. 
Т.26305848.

Biedrība „Stariņš” sveic jubilejā Liliozu Stavro 
un dzimšanas dienā - Žannu Gaļiļejevu!

Tūkstoš dzidru saules staru lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību vēlam Jums no visas sirds!

 18. novembrī plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts senioru sarī-
kojums. Laipni lūgti, līdzi ņemiet labu garastāvokli un groziņu!

Cienījamie nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksātāji un zemes 
nomnieki!

Krāslavas novada dome atgā-
dina, ka pēdējais NĪN maksāju-
ma termiņš par 2017. gadu ir 
15.novembris. Lūdzam savlaicīgi 
veikt nekustamā īpašuma no-
dokļa, nomas maksas par zemi, 
ka arī parādu par iepriekšējiem 
periodiem apmaksu.


