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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Lai Latvija sākas mūsu sirdī - ar piederības sajūtu
savai valstij, ar rūpēm par tās labklājību un drošību.
Valsts dzimšanas diena ir mūsu visu svētki,
jo mēs esam Latvija!
Sveicieni Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

Radošo kolektīvu koncerts „Zynu, zynu tāva sātu”, veltīts Lāčplēša dienai.

PAR ATKRITUMU ŠĶIROŠANU KRĀSLAVĀ

Krāslavas novadā ir izvietoti zaļie zvanveida konteineri, kuri ir domāti stikla taras savākšanai. Krāslavas pilsētā papildus
izvietoti dzelzs konteineri ar dzeltenajiem
vākiem, kuri ir paredzēti kartona, papīra,
plastmasas pudeļu un skārdeņu savākšanai.
Zaļajos zvanveida konteineros drīkst
mest
Izskalotas stikla pudeles bez korķiem
Izskalotas stikla burkas bez vāciņiem (3
litru burkas ieskaitot)
Zaļajos zvanveida konteineros nedrīkst
mest
Spuldzes
Traukus
Logu stiklus
Smaržu pudelītes
Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem drīkst mest
Iztukšotas un saplacinātas plastmasas
dzērienu pudeles ar apzīmējumu PET (trīsstūrītis ar ciparu 1)
Iztukšotas un saplacinātas plastmasas
sadzīves ķīmijas un kosmētikas pudeles un
kanniņas ar apzīmējumu HDPE (trīsstūrītis
ar ciparu 2)
Tīru nesasmalcinātu papīru un kartonu

Izskalotas no ēdienu atliekām konservu
kārbas un skārda bundžas bez dzērienu atliekām
Dzelzs konteineros ar dzeltenajiem vākiem nedrīkst mest:
Papīra salvetes un dvieļus
Rotaļlietas un citus sadzīves priekšmetus
Sviesta, margarīna iepakojumus un eļļas
pudeles
Vienreizējās lietošanas traukus
tetrapakas
Čipsu pakas, papīra un plastmasas olu
pakas, ēdiena un gaļas produktu iesaiņojumus, maisiņus, apģērbu, apavus u.c. ir
jāmet nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerī.
Pašlaik Krāslavā dalīti tiek savākti tie
atkritumu veidi, kurus ir iespējams savākt
nepieciešamajā daudzumā, lai tos būtu
ekonomiski pamatoti nodot pārstrādes uzņēmumam, iekļaujoties uzglabāšanas laika
robežās, jo atkritumu uzglabāšanas laiks
atkritumu laukumā ir ierobežots ar normatīvajiem aktiem, līdz ar to nav iespējas
ilgstoši uzkrāt iepakojuma veidus, kuri tiek
savākti nelielos apjomos un kurus nevar
nodot tālākai pārstrādei kopā ar kādiem no

augstākminētiem iepakojuma veidiem. Pašlaik mums ir iespēja nodrošināt tikai augstāk uzskaitītā iepakojuma nodošanu tālākai
pārstrādei. Zaļos zvanveida konteinerus iztukšo SIA „ECO BALTIA VIDE”, savukārt
konteinerus ar dzeltenajiem vākiem atkritumu dalītās savākšanas punktos iztukšo SIA
„Krāslavas nami”, ieved to saturu šķiroto
atkritumu savākšanas laukumā Krāslavā,
kur atkritumi tiek sadalīti pa veidiem un
sagatavoti to tālākai nodošanai pārstrādes
uzņēmumiem (katra veida iepakojums tiek
sapresēts un sagatavots iekraušanai). Iepakojums, kas neatbilst augstākminētajām
prasībām, kā arī netīrs iepakojums, iepakojums ar produktu atliekam tiek nodots apglabāšanai poligonā kā nešķirotie sadzīves
atkritumi. Gadījumā, ja pirms konteinera
iztukšošanas tiek konstatēts, ka konteinerī
atrodas liels apjoms atkritumu, ko nevar
nodot tālākai pārstrādei, vai šķiroto atkritumu konteinerī ir liels apjoms nešķiroto
sadzīves atkritumu (apmērām virs 25%),
konteiners netiek nogādāts atkritumu laukumā, bet tiek iztukšots kopā ar sadzīves
nešķirotiem atkritumiem, līdz ar to aicinām
ievietot šķiroto atkritumu konteineros ti-

VUGD 2. DECEMBRĪ ORGANIZĒ
KONSULTĀCIJU DIENU
PAR DŪMU DETEKTORIEM
2. decembrī, tieši 30 dienas pirms
stāsies spēkā Ugunsdrošības noteikumu prasība, kas nosaka, ka visos
mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu
detektoriem, Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienests (VUGD)
aicina ikvienu iedzīvotāju, kuram
ir jautājumi par ugunsdrošību un
dūmu detektoriem, doties uz jebkuru no 92 VUGD daļām un posteņiem visā Latvijā, kā arī Uguns-

drošības un civilās aizsardzības
koledžu, un saņemt konsultāciju.
Tuvojoties 2020. gada 1. janvārim, kad visi mājokļi obligāti būs
jāaprīko ar dūmu detektoriem,
VUGD nodarbinātie no iedzīvotājiem saņem arvien vairāk jautājumus par dūmu detektoriem, piemēram: Kāpēc man tas vajadzīgs?
Kur iegādāties? Kā uzstādīt? Cik
detektori man ir nepieciešami? Vai

detektors obligātui jāuzstāda uz
griestiem? Cik ilgi tas ir derīgs?
Tāpēc 2. decembrī no plkst. 14.30
līdz 18.30 visiem interesentiem
tiks sniegta iespēja saņemt konsultāciju klātienē. Iedzīvotājiem tiks
izdalīti arī informatīvie materiāli
un demonstrēta dūmu detektora
darbība.
Informācija par VUGD ugunsdzēsības daļu un posteņu adresēm,

Elvīras Škutānes foto

kai augstāk uzskaitītos iepakojuma veidus.
Perspektīvā, attīstoties šķiroto atkritumu
laukuma darbībai, strādāsim pie iespējas
paplašināt dalīti vākto atkritumu veidu pieņemšanas iespējas.

Bildēs ir iepakojums, kas ir sagatavots nodošanai pārstrādes uzņēmumiem – sapresēts
kartona iepakojums, sapresētas PET pudeles, kas ir sašķirotas pa veidiem.

kā arī Ugunsdrošības un civilās
aizsardzības koledžu pieejama šeit:
www.vugd.gov.lv/lat/Kontakti/talrunu_saraksts/
Konsultāciju diena ir viens no
pasākumiem, ko šogad organizē
VUGD, lai informētu iedzīvotājus
par dūmu detektoru nepieciešamību, nozīmi un praktiskajiem iegādes un uzstādīšanas jautājumiem.
Jau norisinājies orientēšanās pasākums un konkurss jauniešiem, organizēta preses konference, šobrīd
visā Latvijā tiek īstenotas tikšanās
ar senioru organizācijām un norisinās dažādas aktivitātes sociālajos
tīklos, u.c. pasākumi.
2020. gada 1. janvārī stāsies spē-

kā nozīmīgas Ugunsdrošības noteikumu prasības – visos mājokļos
(gan privātmājās, gan dzīvokļos)
būs jābūt uzstādītiem autonomiem
ugunsgrēka detektoriem, kas reaģē
uz dūmiem, bet privātmājas papildus būs jānodrošina ar ugunsdzēsības aparātu. Ikviens iedzīvotājs
ir līdzatbildīgs par savu drošību
un to, lai ikdienā tiktu ievērotas
ugunsdrošības prasības! VUGD
aicina ikvienu iedzīvotāju neatlikt
rūpes par savu, tuvinieku un līdzcilvēku dzīvībām un šodien uzstādīt mājoklī dūmu detektoru!
VUGD Prevencijas
un sabiedrības informēšanas
nodaļa
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12 ĢIMENES KRĀSLAVAS NOVADĀ PROJEKTOS
UZLABO SAVUS DZĪVES
APSTĀKĻUS
287 Latvijas mājsaimniecības, personu.
pašu rokām rūpēties par savu lab- biedrība”, Vecumnieku

aptverot 1101 personu, šogad iesaistījās zemkopības projektos, lai
pašu rokām sagādātu pārtiku savam saimes galdam. Viņu starpā
12 ģimenes Krāslavas novadā. Pamudinājumu iesaistīties darbos šī
novada ļaudis saņēma no Krāslavas novada biedrības „Laimīgi Indrā”, kas projektam ieguva Borisa
un Ināras Teterevu fonda atbalstu.
Jaunu projektu konkursu Borisa
un Ināras Teterevu fonds plāno izsludināt 2020. gada janvārī.
2019. gadā Borisa un Ināras Teterevu fonda programmas „Pats
savam SAIMES GALDAM” projektu konkursā atbalstu ieguva 12
bezpeļņas organizācijas. Programmā atbalstīti 3 projekti Latgalē, 2 projekti Vidzemē, 3 projekti
Zemgalē un 4 projekti Kurzemē.
Organizācijas zemkopības darbos
iesaistīja vietējos iedzīvotājus,
kuri vēlas uzlabot savus dzīves
apstākļus. Atbalstīto organizāciju
vidū - Krāslavas novada biedrība „Laimīgi Indrā”. Tā projekta
ietvaros iesaistījusi Krāslavas
novada 12 ģimenes, aptverot 51

Projektos iesaistītie cilvēki pavasarī saņēma sēklas, stādus un
dārza kopšanas piederumus. Visu
vasaru čakli saimniekoja, papildus saņemot konsultācijas par
dārza kopšanu. Savukārt rudenī
– padomus par ražas uzglabāšanu
ziemai un konservēšanu.
Lai arī gada sākumā 12 atbalstītās organizācijas plānoja
zemkopības darbos iesaistīt 206
mājsaimniecības (800 cilvēkus),
rezultāti izrādījušies izcilāki.
Proti, 2019. gadā 12 organizāciju
projektos piedalījās 287 mājsaimniecības, aptverot 1101 personu,
viņu skaitā ir 467 bērni. Viena
mājsaimniecība saimniekoja vidēji 400 kvadrātmetros zemes. Visbiežāk ģimenes izvēlējās audzēt
kartupeļus, burkānus, tomātus,
sīpolus, bietes un gurķus.
Borisa un Ināras Teterevu
fonds šiem 12 organizāciju darbiem 2019. gadā kopumā piešķīris grantus 16215,- eiro apmērā.
Programmas „Pats savam SAIMES GALDAM” atbalsts turpināsies. Stiprinot cilvēku centienus

klājību, Borisa un Ināras Teterevu
fonds nākamo projektu konkursu
plāno izsludināt 2020. gada janvārī.
Tajā varēs piedalīties tās bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas
iesaistīt grūtībās nonākušus, taču
uzņēmīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabotu viņu
dzīves apstākļus. Aicinām sekot
līdzi aktualitātēm - informācija
par projektu konkursa izsludināšanu tiks publicēta mājaslapā www.
saimesgaldam.lv, kā arī Borisa un
Ināras Teterevu fonda „facebook”
lapā https://www.facebook.com/
TeterevuFonds/
Plašāk par 2019. gadā sasniegto lasiet INFOGRAFIKĀ
„Raža 2019. gadā»: https://ej.uz/
PSSG2019
Projektus šogad īstenoja Skrundas novada biedrība „Ventas
krasti”, Skrundas biedrība „Mini
SD”, „Kandavas novada Iespēju
fonds”, nodibinājums „Talsu novada fonds”, „Pestīšanas armijas”
Bauskas korpuss, Dobeles novada „Selekcionāra Pētera Upīša

novada
biedrība „Kurmenes viļņi”, Siguldas biedrība „Cerību spārni”,
„Pestīšanas armijas” Drustu korpuss, Krāslavas novada biedrība
„Laimīgi Indrā”, Latvijas Sarkanā
Krusta Dagdas nodaļa, Latvijas
Sarkanā Krusta Rēzeknes nodaļa.
Organizācijas saņēma arī „Saimes galda rokasgrāmatu” (https://
ej.uz/SaimesRokasgramatu) – palīgu ģimenēm, kā labāk saimniekot mazdārziņā. Rokasgrāmata
veidota, ieklausoties Bulduru
dārzkopības vidusskolas pasniedzējas Eleonoras Mārciņas padomos.
Borisa un Ināras Teterevu
fonds. Mecenātu Borisa un Ināras
Teterevu 2010. gadā nodibinātais
ģimenes labdarības fonds atbalsta
izcilas un sabiedrībai noderīgas
iniciatīvas un veicina kultūras,
mākslas un izglītības attīstību Latvijā un pasaulē. Plašāka informācija: www.teterevufonds.lv.
Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja

AUTOSERVISA „KRĀSLAVAS MOTORS”
LABIEKĀRTOŠANA

Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros
tika realizēts Krāslavas novada
domes ﬁnansētais projekts „Autoservisa „Krāslavas motors”
teritorijas labiekārtošana”. Projekta ﬁnansējums - 597 EUR,
ieceri īstenoja nereģistrēta iedzīvotāju grupa „Krāslavas motors”.
Projekta mērķis bija sakārtot un
apzaļumot teritoriju, uzstādīt soliņus un atkritumu tvertnes, lai
klientiem būtu patīkams gaidīšanas laiks, kamēr viņu transportlīdzeklis nodots automehāniķim.

Grupa darbojās ar lielu entuziasmu, veiksmīgi izmantojot
visas savas prasmes, idejas un
zināšanas, un darbs ritēja ātri.
Visi iecerētie darbi tika paveikti.
Gala rezultāts ir kolosāls, to atzinīgi novērtē arī autoservisa klienti,
kā arī garāmgājēji. Teritorija kļuva
sakoptāka, omulīgāka, civilizētāka.
Paldies Krāslavas novada domei
par piešķirto ﬁnansējumu, paldies
visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā.
Kristīne Bobiča,
projekta koordinatore

PROJEKTS IR REALIZĒTS

Sirsnīgi pateicoties par atbalstu un palīdzību Krāslavas
novada domei un visiem projekta dalībniekiem, biedrība
„Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība”” vēlas paziņot, ka
projekts „Biedrības darbības vides uzlabošana” ir realizēts.

Projekts, pirmkārt, paredzēja biedrības telpu siltināšanu, jo, kā rādīja
iepriekšējā gada pieredze, ar visu telpu kurināšanu temperatūra telpās
bija apmēram 15 grādi, kas ļoti kavēja biedrības darbu. Tādēļ projekta ietvaros bijām plānojuši no iekšpuses nomainīt vismaz divus koka
logus pret PVC logiem. Sākotnēji bija plānots nomainīt 2 logus, bet
sapratām, ka, iegādājoties lietotus PVC logus, var nomainīt kopā 3 logus. Tā arī izdarījām un siltuma pieaugumu uzreiz esam sajutuši, arī
audžuģimenes, strādājot telpās, to novērtēja. Par logu nomaiņu esam
pateicīgi par atbalstu Krāslavas Probācijas dienestam. Otrais, ko plānojām izdarīt projekta ietvaros, - izlabot dūmvada augšdaļu, kas atrodas
pagalma pusē, tā bija krietni novecojusi un sašķiebusies. Pēc palīdzības
vērsāmies SIA „Krāslavas nami”, tās darbinieki bija atsaucīgi, viņi uzstādīja dūmvada jauno augšdaļu, nostiprināja to ar pacēlāja palīdzību
un izdarīja to visu bez maksas. Savukārt pašvaldības aģentūra „Labiekārtošana K” sniedza biedrībai atbalstu, piegādājot malku. Esam no
sirds pateicīgi par saņemto palīdzību un atbalstu un esam pārliecināti,
ka Krāslavā ir daudz brīnišķīgu un izpalīdzīgu cilvēku, par to mums ir
liels prieks.
Pēc augstākminēto darbu veikšanas atlikušo ﬁnansējumu iztērējām,
iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu krīzes telpas remontam. Tādēļ
kopumā esam pilnībā izpildījuši savus uzdevumus, kā arī, realizējot šo
mazo projektu, pārliecinājāmies, ka arī ar maziem līdzekļiem var izdarīt
daudz.
Biedrības „ĢAC „Atvērtība”” vārdā Raisa Vagale

AULEJAS PAGASTĀ
TIKA SAKĀRTOTI
KRUCIFIKSI
Ar ideju par pagasta teritorijā
esošo ceļu un ciemu kruciﬁksu
sakārtošanu 2019. gada pavasarī
Aulejas pagasta pārvadē vērsās
Helēna Jakovele. Helēna ir cilvēks, kas daudzus gadus rūpējas
par Aulejas baznīcu un bijusi klāt
pie visu, kopumā trīspadsmit,
kruciﬁksu iesvētīšanas pagājušā

gadsimta deviņdesmitajos gados.
Viņas ideja tika uzklausīta. Lai
novērtētu esošo kruciﬁksu stāvokli un darāmo darbu apjomu,
pagasta pārvaldes vadītājs Aivars
Umbraško, Aulejas bibliotēkas
vadītāja Zinaida Pikmane un Helēna Jakovele apbraukāja pagasta
teritorijā esošos kruciﬁksus. Kru-

aktuālā
informācija
Krāslavas novada dome paziņo,
ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums
– zemes gabals 591 m2 platībā,
Tirgus ielā 2A, Krāslavā, Krāslavas
novadā (kadastra numurs 6001 001
0003).
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 1300,00 (viens tūkstotis
trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums
EUR 130,00. Iepazīties ar izsoles
noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv)
vai personīgi darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas
ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz
2019.gada 10.decembrim plkst.
10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu
personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.
Izsole notiks 2019.gada 10.decembrī plkst. 11.00. Personas, kurām ir
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo
mantu – nav. Samaksu – nosolīto
summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764,
65681754.
ciﬁksi un to apkārtne tika nofotografēta, ieskicēti darāmie darbi
pie katra no tiem.
Te uzreiz jāsaka liels paldies
tiem pagasta iedzīvotājiem, kuru
īpašumos vai dzīvesvietas tuvumā atrodas kruciﬁksi un ar kuru
gādību kruciﬁksi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas arī tika atjaunoti un uzturēti. Tuvējo ciemu
ļaudis šeit pulcējās maija vakaros, lai dziedātu slavas dziesmas
Dievmātei un skaitītu lūgšanas;
arī lai apspriestu notikumus politiskajā un saimnieciskajā dzīvē.
Iedzīvotāju skaitam samazinoties, vairākos ciemos, kur savulaik bija uzstādīti kruciﬁksi, ir
apdzīvotas tikai pāris viensētas,
nenotiek maija dziedājumi un
lūgšanas, parūpēties par kruciﬁksiem vairs īsti nav kam. Tāpēc
īpašs prieks par to, ka ar Krāslavas novada domes projekta “Iedzīvotāji veido savu vidi” ﬁnansiālu atbalstu bija iespēja veikt
kruciﬁksu atjaunošanas un teritorijas labiekārtošanas darbus: izgatavoti un uzstādīti no jauna divi
kruciﬁksi un seši soliņi, notīrītas
dzelzs kruciﬁksu akmens pamatnes, atjaunots kā dzelzs, tā koka
krustu, žogu un esošo soliņu krāsojums. Projekta gaitā pie visiem
kruciﬁksiem sakopta apkārtne,
esošie apstādījumi un iestādīts pa
divām tūjām.
Pagasta iedzīvotāji pateicas
darba grupai “Aktīvie aulejieši”
par ieguldīto darbu un Krāslavas
novada domei par piešķirto ﬁnansējumu, kā rezultātā bija iespēja
sakārtot kruciﬁksus, kas arī turpmāk kalpos kā katoliskās ticības
simboli.
Janīna Vanaga
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PROJEKTA
„IEDZĪVOTĀJI
VEIDO
SAVU VIDI”
REALIZĒŠANA
INDRĀ

Skolas atbalsta biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI” piedalījās
Krāslavas novada projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi”, saņemot Krāslavas novada
domes ﬁnansējumu projekta „Skatuves (aktu zālē) aizkaru nomaiņa” realizēšanai.
Projekta īstenošanā piedalījās
biedrības „SKOLA AR NĀKOTNI” locekļi un vairāki Indras pamatskolas tehniskie darbinieki,
daži vecāki un pedagogi. Pēc
materiālu iegādes tika saplānoti
un paveikti nepieciešamie darbi:
uzšūts skatuves aizkaru komplekts
atbilstoši nepieciešamajiem izmēriem, nomainītas stangas, stiprinājumi.
Izvēlētā aizkaru krāsa labi iederas kopējā zāles interjerā. Tie
ir gaišāki nekā iepriekšējie, kas
vizuāli skatuvi padara lielāku un
plašāku. Labi sader ar zāles logu
aizkaru toni un sienu krāsojumu.
Projekta realizēšanas rezultātā
Indras pamatskolas aktu zāles skatuves noformējums kļuva vizuāli
pievilcīgs un ērtāks izmantošanā.
Paldies par piešķirto ﬁnansējumu Krāslavas novada domei,
paldies par ieguldīto darbu projekta tapšanā un realizēšanā visiem
iesaistītajiem aktīvistiem. Īpašs
paldies skolas tehniskajiem darbiniekiem!
Inga Jākobsone,
Indras pamatskolas direktore

#CODEWEEK 2019
No 5. Līdz 20. oktobrim visā
pasaulē tiek organizēta kodēšanas
nedēļa. Kodēšanas nedēļa ir radošuma kustība, kas, izmantojot tehniskās aktivitātes un programmēšanas iespējas, iemāca sadarboties
un risināt problēmas. Galvenā
ideja ir parādīt programmēšanas
iespējas dažāda vecuma cilvēkiem. Parādīt pēc iespējas vienkāršāk programmēšanas iespējas,
kā var realizēt savas idejas un motivēt cilvēkus sadarboties kopā.

izglītība

VESELĪGA DZĪVESVEIDA
IZAICINĀJUMS

Ar vairāk nekā 330 klašu pieteikumiem ir noslēdzies „Rimi” un Latvijas Olimpiskās komitejas projekta „Sporto visa klase” ietvaros rīkotais konkurss dalībai aizraujošā izaicinājumā „Sporto Labākai dzīvei”.
Izvērtējot skolēnu sagatavotās radošās idejas unikāliem vingrojumiem
un veselīgām brokastīm, noskaidrotas tās 100 klases, kuras apgūs jaunas zināšanas par veselīgu uzturu un sacentīsies īpaši sagatavotās sportiskās disciplīnās.
No Latgales skolām atraktīvākos sportiskos vingrinājumus un izdomu piedāvāja, kā arī sacensībās pārstāvēs Daugavpils Centra vidusskolas 3.a, 3.b un 4.b klase, Preiļu 1. pamatskolas 3.a, 3.b, 3.c, 4.b, 4.c un
5.c klase, Krāslavas pamatskolas 5.a, 6.a un 6.b klase, Viļānu vidusskolā sacentīsies 4.a, 5.a un 6.a klase, bet Ludzu sacensībās pārstāvēs
divas skolas – Ludzas Mūzikas pamatskolas 2., 3. un 4. klase un Ludzas
pilsētas ģimnāzijas 2.b, 3.a un 3.b klase. Toties Mežvidu pamatskolas 6.
klase sacensībām izaicināja 4./5. klasi un kaimiņus – Nautrēnu vidusskolas 6. klasi.
Ar visām skolām un klasēm, kuras apmeklēs „Sporto Labākai dzīvei”
komanda, var iepazīties konkursa mājaslapā: www.rimi.lv/sporto-labakai-dzivei.
„Sporto Labākai dzīvei” sacensības katrā skolā norisināsies trīs pieteikto klašu starpā. Sacensību disciplīnas veidotas tā, lai saliedētu klases darbu, pārbaudītu skolēnu erudīciju un ﬁzisko veiklību. Skolēni
apgūs „Rimi Bērniem” ekspertes Olgas Ļubinas sagatavotos veselīga
uztura pamatprincipus, izmēģinās spēkus ﬁziskās sagatavotības eksperta Kārļa Birmaņa stafetēs, kā arī pagatavos savu veselīgo maltīti „Rimi”
šefpavāra Normunda Baranovska vadībā.
Katra klase, pie kuras viesosies „Sporto Labākai dzīvei” komanda,
saņems gardas un veselīgas balvas no „Rimi”. Savukārt katru sacensību
ātrākā klase saņems „Rimi” dāvanu karti 100 eiro vērtībā.
Regīna Ikala,
SIA „Rimi Latvia”
sabiedrisko attiecību vadītāja
Codeweek pasākumus organizē visā pasaulē kopš 2013. gada.
Viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir panākt, lai līdz 2020.
gadam pasākumā piedalītos 50%
visu Eiropas skolu. Šogad tika
pieteikti 68071 pasākumu no 71
pasaules valsts. No 84 pasaules
valstīm Latvijai ir 17. vieta.
Tehnoloģijas nav mūsu nākotne, tās nosaka mūsu dzīvi, bet ir
svarīgi izlemt, kā un ko no tehnoloģijām mēs lietojam. Mēs varam
daudz vairāk nekā dalīties vai
spiest „patīk”. Varam arī visdažādākās idejas īstenot, izstrādāt lietas, kas var iepriecināt citus. Tas
nav viegli uzrakstīt pašam savu
programmu, izveidot savu robotu,
bet tas ir aizraujošs, emocijām bagāts izaicinājums. Vai esat gatavi
pieņemt izaicinājumu un kļūt par
izstrādātājiem?
Arī Krāslavas pamatskolā no-

tika vairāki pasākumi Codeweek
nedēļas ietvaros. 4. klašu robotiķi
piedalījās „Dzīvnieki dabā” pasākumos. Mācību mērķis ir izpētīt
dzīvniekus, to uzvedību, lai pielietotu zināšanas robotu dzīvnieku
konstruēšanā un programmēšanā.
Skolēni izpēta dažādus dzīvniekus dabā, to uzvedību un komunikācijas prasmes. Izmantojot lego
WeDo skolēni grupās konstruēja
dažādus dzīvniekus un programmēja to kustību un skaņas.
Ieguvām arī sertiﬁkātu pa piedalīšanos CodeWeek pasākumā.
Krāslavas pamatskolas robotiķi
ir gatavi programmēšanas izaicinājumam un gatavi radīt paši
dažādas aizraujošas un noderīgas
lietas!
Daiga Kušnire,
informātikas un robotikas
skolotāja

PAŠI SAVAS LAIMES KALĒJI

Programma „Latvijas skolas soma” jau otro gadu dāvā iespēju skolas
bērniem izzināt mūsu valsts vēsturi, tradīcijas un kultūras mantojumu.
Izvaltas pamatskolas skolēni un skolotāji aktīvi izmanto šo iespēju. Pagājuša gada maijā mēs apmeklējām galvaspilsētu Rīgu, iepazinām tās
ievērojamākās vēsturiskās vietas, bet šajā mācību gadā nolēmām apceļot un labāk iepazīt mūsu dzimto Krāslavas novadu.
Krāslavas muzeja darbiniece Alla Lomanovska mūs aicināja iekāpt
simboliskajā koka laivā un doties gadsimtiem tālā vēsturē, kad Daugavas krastos pirmo reizi tiek minēts vārds Krāslava. Muzeja krājumi
ir bagāti ar arheoloģiskajos izrakumos un privātos īpašumos atrastām
senas vēstures liecībām, etnogrāﬁskiem priekšmetiem, vērtīgām grāmatām un dokumentiem. Apmeklējām arī gleznu izstādi no muzeja mākslas darbu krājumiem. Pils staļļos ierīkotajā kulinārā mantojuma telpā
„Pi vīna golda” skolēni varēja pārbaudīt savas zināšanas dažādu tautību
ēdienu recepšu pazīšanā un apskatīt senlaicīgos latgaļu, krievu, ebreju,
baltkrievu un poļu traukus. Apskatījām arī Plāteru pili un tās noslēpumaino, romantisko apkārtni ar skaistām akmens arkām, pilsdrupām un
skatu laukumu, no kura paveras brīnišķīgs skats uz Daugavu un Krāslavu.
Ceļojums mūs veda tālāk uz Indru, uz Laimes muzeju. Mūs sagaidīja atraktīvā, enerģiskā Ilona
Kangizera. Viņas aizraujošais
stāstījums, muzeja materiāli,
trauku sišana uz laimi, ūdens
spaiņu nešana, gleznošana, lūkošanās zvaigžņotās debesīs un
vēl daudzas citas aktivitātes lika
mums aizdomāties par vienkāršām lietām, par ko ikdienā neiedomājamies. Kustība, mūzika,
daba, darbs - viss, kas ir mums
apkārt, sniedz cilvēkam laimes
sajūtu, jāprot tikai pašiem to
saskatīt, iekustināt sevi, dažreiz
uzlikt uz acīm krāsainas brilles un pamainīt savu skatījumu.
Paldies cilvēkiem, kas ar savu entuziasmu un aktīvo darbošanos dara
bagātāku un skaistāku mūsu Krāslavas novadu.
Sakām paldies arī Izvaltas pagasta pārvaldei par transportu, mūsu šoferītim Jāzepam par jauko vizināšanu. Un, par laimi, oktobris mums
dāvāja vienu no savām pēdējam siltajām, krāsainajām dienām.
L.Bogdāne

UZZĪMĒJA SKOLOTĀJU
PORTRETUS AR ZĪMULI
Gatavojoties Skolotāju dienai,
divi Krāslavas pamatskolas skolēni - Karīna Prudņikova un Raivis
Paskevičs - ar grafīta zīmuli uzzīmēja izglītības iestādes 39 skolotāju portretus, kurus pedagogiem
pasniedza Skolotāju dienas pasākumā. Šo apjomīgo darbu viņi paveica brīvajā laikā mājās un skolā.
Pamatskolas pedagogi savā
īpašumā šos darbus pilnībā iegūs
tikai pēc skolotāju portretu galerijas izstādes, kas izvietota skolas
pirmā stāva foajē. Darbi ir ielaminēti, lai saviem īpašniekiem kalpotu ilgstoši.
Krāslavas pamatskolas direktora vietniece Skaidrīte Gasperoviča pastāstīja, ka skolas vēsturē

pirmoreiz izveidota šāda īpaša
izstāde, kurai mākslas darbus skolotāju dienas priekšvakarā radījuši
vien divi skolēni, realizējot devītklasnieku ideju. Uzzīmēti ir pilnīgi visi pamatskolas pedagogi. Lai
taptu šie darbi, bija nepieciešams
pavisam nedaudz - papīrs, zīmuļi,
brīvais laiks un prasme zīmēt portretus.
Karīna un Raivis pastāstīja, ka
skolotājus nav lūguši pozēt, bet
portretus radījuši no viņu fotogrāﬁjām. Tas nebija viegls uzdevums, jaunie mākslinieki atzīst,
ka vairākos gadījumos bija visai
grūti precīzi atveidot sejas formu.
Taču bija arī tādi portreti, kas ar
meistarīgiem zīmuļa vilcieniem

uz papīra atainojās viegli un ātri.
Lai vai kā ir gājis māksliniekiem, visi skolotāji ir apmierināti
ar savu portretu, savukārt Karīna
un Raivis gatavi jaunam izaicinājumam. Viņi abi labprāt zīmē savus klasesbiedrus, vienkārši citus
cilvēkus, kas palūdz, bet tieši skolotāji līdz šim ir bijis abu lielākais
veikums. Karīna uzzīmēja 23 portretus, Raivis – 16.
Karīna: „Man patīk zīmuļi un
pasteļkrītiņi, bet tieši parastais zīmulis – visvairāk, jo ar to var radīt
melnbaltās fotogrāﬁjas efektu. Ar
zīmuli zīmēju jau bērnudārzā, bet,
pēc manām domām, labi zīmēt
sāku tikai aptuveni piektajā klasē.
Portretiem pievērsos nesen, patie-

sībā šī galerija palīdzēja daudz ko
vērtīgu iemācīties.”
Raivis: „Arī es zīmēt ar zīmuli
sāku sen, bet nopietnāk šai tehnikai pievērsos pamatskolas vecumā. Man ļoti patīk parastais

zīmulis, jo ar to var izveidot interesantas ēnas, padarīt attēlu vairāk
vai mazāk kontrastainu.”
Juris Roga,
autora foto
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KONFERENCE - DISKUSIJA
„MŪSDIENU SKOLA IEGUVUMI UN IZAICINĀJUMI”

Daži redz pasauli, kāda tā ir, un
vaicā „kāpēc”,
Citi sapņo par pasauli, kāda
nekad nav bijusi, un vaicā „kāpēc
ne”?
Džordžs Bernards Šovs
Mēs esam Eiropas Savienības
daļa, un uz mums ir attiecināma
21. gs. spēju un prasmju ietvarprogramma, kas paredz jaunu
kompetenču pieeju - akcentu maiņu, sadarbību, kritisko domāšanu,
problēmu risināšanu, radošumu,
inovāciju, komunikāciju… Tie ir
galvenie stūrakmeņi kvalitatīvam
darbam un pozitīvam darba rezultātam.
Ilggadējā pedagoģiskā un administratīvā pieredze rāda to, ka 21.
gs. skolēns ir mainījies un mainījušies skolēna vecāki. Vecāks
ir tiesīgs sagaidīt no izglītības
sistēmas savam bērnam labāko
pieredzi. To var panākt tikai ciešā
sadarbībā ar skolēnu vecākiem.
Kas ir mūsdienu skola? Kādai
tai jābūt?
Pārmaiņas un mūsdienu skolu var radīt tikai domājoši, aktīvi
cilvēki. Mūsu pilsētā, skolā tādi
cilvēki ir.
Krāslavas pamatskolā oktobrī

notika konference-diskusija, kurā
piedalījās vecāki.
Artūrs Pavļuķevičs – atbildīgs
tēvs, savas zemes saimnieks, sabiedriski aktīvs cilvēks.
Iveta Solima – cilvēks ar personisko viedokli, sociāli aktīva,
daudz ceļo, ar plašu redzesloku.
Ēriks Ozoliņš – vienmēr atbalstošs, atbildīgs it visā, enerģijas
pilns, vada Krāslavas pamatskolas
padomi.
Kristīne Bobiča – sabiedriski
aktīva, atbalstoša, klases audzinātāju labākais palīgs, vienmēr vietā
un laikā.
Egils Muskars – Latvijas patriots, kas neliedz padomu jaunajai
paaudzei, politiski izglītots, četru
bērnu tēvs.
Aivars Umbraško – ģimenes,
dzimtā pavarda, Latgales patriots,
ētisko vērtību etalons.
Modris Nartišs – cilvēks ar pārliecību, mūsdienīgs domāšanā un
rīcībā. (Dalījās pārdomās neklātienē).
Katrs konferences dalībnieks
atbildēja uz trim jautājumiem:
Izglītība, viens veiksmes stāsts
no savas skolas pieredzes.
Skolas labās lietas un bažas,

satraukums par…
Jauninājumi, ieteikumi mūsdienīgākai skolai.
Velta Daņiļeviča - skolas psiholoģe un četru bērnu māmiņa,
daudzveidīgu, mūsdienīgu un
unikālu pasākumu organizatore
un vadītāja, veiksmīgi tika galā ar
diskusijas moderatores pienākumiem.
Konferences dalībniekiem un
arī interesentiem, kuri nepiedalījās konferencē, bija iespējams sūtīt jautājumus, ierosinājumus gan
pasākuma laikā, gan vēl nedēļu
pēc pasākuma uz norādīto e-pastu.
Diskusijas laikā nonācām pie
vērtīgiem secinājumiem
Vajadzīgas izmaiņas un kvalitatīvāka pieeja, paredzot sasniedzamo rezultātu, ar jēgpilniem uzdevumiem, nodrošinot atgriezenisku
saiti un aktīvu darbošanos atbilstošā vidē.
Ja vecāks neiesaistīsies jauninājuma procesā, darbs būs daudz
ilgstošāks.
Izglītības sistēmai jābūt gana
elastīgai, centrētai uz skolēniem.
Vēlmei pašam domāt un spriest,
atrast vajadzīgās zināšanas, tās
pielietot dažādās situācijās un jāuzņemas atbildība par savu izvēli.
Protams, attieksme pret skolas
sistēmu nav viennozīmīga. Daži
uzsver IT nozīmīgumu, citi - glītu
rokrakstu.
Vecāki, sadarbībā ar Jums
Krāslavas pamatskolai ir daudz
izaicinājumu, taču tikpat daudz
iespēju radoši strādāt, lai skolēns
būtu veiksmīgs gan darba tirgū,
gan personīgajā dzīvē!
Vecāki, milzīgs paldies Jums
par siltiem vārdiem un pedagogu,
tehniskā personāla darba novērtējumu.
Pateicos aktīvākajiem vecākiem, kas nemeklē aizbildinājumus, bet piedāvā risinājumus.
Vija Konceviča,
Krāslavas pamatskolas
direktore,

UZDRĪKSTIES UZVARĒT!
Mūsu skolas 7.-12. klašu audzēkņu grupa piedalījās Latvijas lielākajā
uzņēmējdarbības iedvesmas konferencē „Uzdrīksties uzvarēt!”, kura notika
Ķīpsalas izstāžu hallē.

Konferencē piedalījās 5000 jauniešu no visas Latvijas, to organizēja Junior Achievement Latvija
(JA Latvia) un Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA).
Konference tiek organizēta jau
piekto gadu. Tā ir iespēja ikvienam jaunietim bez maksas dzirdēt
Latvijas spilgtāko uzņēmēju un
personību pieredzes stāstus, saņemt padomus un gūt iedvesmu.
Šī gada konferences motīvs bija
saistīts ar varoņiem – par to, kur
slēpjas viņu spēks.
Visu dienu ar iedvesmas stāstiem dalījās visdažādāko nozaru
pārstāvji – IT kompānijas «Accenture Latvia» vadītājs Maksims
Jegorovs, veselīgo graudaugu
brokastu ražotāja «Musli Graci»
dibinātāja Alise Balgalve, frizētavas «Wood Religion» izveidotājs
Edgars Rozenvalds un daudzi citi,

kuri ar savu piemēru mudināja
jauniešus piepildīt savus sapņus.
Ar savu pieredzi dalījās arī 2019.
gada Latvijas labākais skolēnu
mācību uzņēmums «Wheelift»,
kura izstrādātais unikālais sporta
ekipējuma statīvs jau ir izraisījis
interesi arī ārpus Latvijas.
Skolēniem tā bija lieliska motivācija un uzdrīkstēšanās sākt
jau šodien spert soļus sevis pilnveidošanā, iesaistoties piedāvātos
JA Latvija projektos, pielietot gūtās atziņas arī ikdienas dzīvē un
mērķtiecīgi virzīties savu plānu
īstenošanā.
,,JA Latvia” īstenotās programmas ir stabils atspēriena punkts
uzņēmējdarbības uzsākšanai, par
ko liecina tas, ka katru gadu daļa
skolēnu mācību uzņēmumu pārtop reālos uzņēmumos, kas gūst
panākumus ne vien Latvijā, bet
arī Eiropas mērogā.
Paldies mūsu skolas direktoram
un Kombuļu pagasta pārvaldei par
iespēju apmeklēt šo lielisko pasākumu.
Iveta Balule,
KVĢ skolotāja

„SOTAŠ” - IESPĒJA BŪT
ZINOŠAM UN VESELAM!
2019. gada 29. oktobrī mēs, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.b
klases jaunieši, īstenojām projektu „SOTAŠ” – sporta orientēšanās telpā. Ideja nebija jauna, bet, mūsuprāt, uzmanības vērta, jo vienlaikus ir
iespējams pilnveidoties gan ﬁziski, gan intelektuāli. Sporta orientēšanās
telpā ir ļoti populāra jauniešu vidū. Bijām ļoti priecīgi, kad tapa zināms,
ka mūsu projekts guva atbalstu!

PROFESIJAS IR TIK DAŽĀDAS!
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni Karjeras nedēļas ietvaros apmeklēja sietspiedes studiju
Daugavpilī.
Šajā studijā bērni apskatīja
mākslas darbus, kas izgatavoti
sietspiedes tehnikā, kas ir viens no
trafaretdrukas veidiem, iepazinās
ar apdrukas tehnoloģiju un nepieciešamo aprīkojumu.
Skolēni piedalījās meistarklasē,
pielietojot speciālu iekārtu, sietspiedes tehnikā viņi apdrukāja auduma somu, ko paņēma līdzi - par

piemiņu. Menedžere, kas vadīja
ekskursiju, uzteica mūsu skolēnu
zinātkāri, jo viņi uzdeva daudz interesantu jautājumu. Bet bērniem
radās vēlēšanās strādāt šajā uzņēmumā.
Interesantas un aizraujošas bija
klases stundas „Izvēlamies profesiju kopā!”. Skolēni uzzināja par to,
ka pašlaik pasaulē ir vairāk nekā 40
tūkstošu profesiju. Aptuveni 500
profesijas katru gadu pazūd, bet
rodas aptuveni tikpat daudz jaunu.
2. b klases skolēni spilgti un krā-

saini attēloja sevi zīmējumu konkursā „Es nākotnē”, bet 3. a klases
audzēkņi sagatavoja radošo darbu
izstādi „Par ko es vēlos kļūt”. Bērni labprāt noskatījās multﬁlmas un
uzzināja par mūsdienu profesijām,
parādīja savu erudīciju, piedaloties
viktorīnā un minot mīklas.
Skolēni secināja, ka, izvēloties
profesiju, jāņem vērā trīs būtiskas
lietas: „Es varu, gribu, vajag.”
Karjeras nedēļas noslēgumā bērni izveidoja daudzveidīgas kolāžas
par dažādām profesijām.
Daina Strupiša
un Natālija Rusova,
3. a un 2. b kl. audzinātājas

Tā kā mūsu mērķis bija spēles popularizēšana, uzaicinājām Krāslavas
pamatskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas jauniešus. Spēlē piedalījās
9 komandas. Spēle sākās pulksten sešpadsmitos. Kāpēc? Lai netraucētu mācību procesu un nekavētu stundas. Katra komanda izdomāja sev
nosaukumu, saņēma telpu plānu ar iezīmētiem kontrolpunktiem. Katrā
kontrolpunktā dalībniekus gaidīja kāds īpašs uzdevums – mīklu minēšana, vēstures, ģeogrāﬁjas, literatūras, ekonomikas un citu jomu jautājumi. Svarīga bija sniegto atbilžu precizitāte un laika ievērošana. Tas arī
sagādāja grūtības, jo princips „ātri un kvalitatīvi” nav vienkārši īstenojams. Lai nu kā, bet līdz ﬁnišam tika visi! Kura komanda uzvarēja, kura
zaudēja – lai paliek tikai dalībnieku zināšanai. Piebilst vēlamies tikai
to, ka divas pirmās, divas otrās un divas trešās vietas tika sadalītas godīgi, uzvarētāji saņēma kausus un saldās balvas, pārējie – mierinājuma
balviņas.
Galvenais ieguvums – azarts jauniešu acīs un vēlēšanās šo spēli atkārtot! Mums, spēles organizatoriem, tas ir visaugstākais novērtējums.
Bažas bija par to, vai skolēniem būs interesanti un saistoši. Bija interesanti un saistoši. Paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu ideju, uzdrošinājās
un piedalījās: Krāslavas pamatskolas komandai un skolotājai Skaidrītei
Gasperovičai, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. un 9. klašu jauniešiem, jaunatnes lietu speciālistei Juliannai Moisejenkovai un Krāslavas
novada domei.
Diāna Smertjeva,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.b klases skolniece
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ROBEŽNIEKU BĒRNI
IEPAZĪST LATVIJU

Pateicoties programmai „Latvijas skolas soma”, Robežnieku pamatskolas 7.-8. klašu skolēniem bija lieliska iespēja apmeklēt Bauskas pils
muzeju, kas atrodas gleznainā vietā uz zemes strēles starp Mūsas un
Mēmeles upēm, piedalīties muzejpedagoģiskā programmā „Deju stunda
galmā” ar renesanses laika deju mācīšanu, kā arī apskatīt muzeja vēstures ekspozīcijas.
Netālu no Bauskas atrodas Rundāles pils ansamblis, kas ir izcilākais
baroka un rokoko arhitektūras piemineklis Latvijā. Piedaloties izglītojoša galda spēle „Zosu spēle Rundāles pilī”, skolēniem bija iespēja izzināt un iepazīt Latvijas vērtības, jo, lai sagatavotos spēlei, skolēniem
bija nepieciešams doties ekskursijā pa Rundāles pils muzeja Mazo
loku. Spēles tēma bija „Rundāles pils”: vēstures fakti, interjeru elementi, nozīmīgas personības. Gida stāstījums ietvēra visu informāciju,
kas bija vajadzīga, lai varētu atbildēt uz spēlē iekļautajiem jautājumiem. Skolēni ar interesi piedalījās spēlē. Mājās devāmies iespaidiem
pilni.
L. Boločko

TIKŠANĀS AR
DRAUGIEM
AFS skolotāju apmaiņas programma sniedz ne vien padziļinātu
ieskatu citu valstu kultūrā, bet arī
aizsāk gadiem ilgu draudzību.
Oktobra otrajā pusē Latviju
apmeklēja Taizemes delegācija - skolu direktori un pedagogi.
Plānotās vizītes programmā bija
lietišķas tikšanās un izzinošas
ekskursijas pa Rīgu, Liepāju,
Daugavpili, Aglonu, kur viesi apmeklēja Aglonas baziliku, vietējo
Maizes muzeju ar etnogrāﬁsko
programmu, kas radīja viņos sajūsmu, tāpat kā Čertoka ezera
skaistums, kas vienkārši apbūra
viesus no tālās eksotiskās valsts.
Delegācija atgriezās Rīgā, bet
viens skolotājs palika Krāslavā
un tika uzņemts Krāslavas Sporta skolas treneres Ilonas Vanagas
ģimenē.
Ilonas meita Diāna Vanaga pastāstīja: „Pirms 6 gadiem mēs
uzņēmām skolotāju no Taizemes
- Bobu, kurš arī šogad apciemoja
Krāslavu. Lai gan tikšanās bija īsa,
bija patiess prieks kopā apmeklēt Krāslavas vēsturisko centru,

apskatīt pili, staļļus un pārsteigt
viesi ar iespaidīgu leļļu izstādi.
Mēs cienājām Bobu ar tradicionālajiem Latgales ēdieniem. Tā kā
skolotājs Bobs vēlējās braukt uz
Rīgu ar vilcienu, mēs devāmies uz
Daugavpili, lai šo ieceri realizētu.
Bobs bija patīkami pārsteigts, ka
Latvijā vilcieni ierodas laicīgi, jo
Taizemē tie vienmēr kavē.”
AFS Latvija starpkultūru
apmaiņas programmas koordinators izsaka Vanagu ģimenei lielu
pateicību par AFS programmas
atbalstīšanu. Viņu ieguldījums
AFS mērķu un ideālu iedzīvināšanai Latvijā ir veicinājis starpkul-

tūru izglītību, ilgu draudzību un
sapratni.
Par nozīmīgiem sasniegumiem
un darbu Krāslavas novada labā
balva nominācijā „Gada cilvēks
2019” tiks pasniegta Ilonai Vanagai. Apbalvošana notiks Krāslavas Kultūras namā 18. novembrī
plkst. 17.00 Latvijas Republikas
proklamēšanas svinīgā sarīkojuma laikā.
Jeļena Kļimova,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas angļu valodas
skolotāja
un AFS Latvijā koordinatore

ĢIMNĀZIJAS SKOLOTĀJAS DALĀS
PIEREDZĒ PAR MĀCĪŠANU,
BALSTĪTU KOMPETENCĒS

AR „SKOLAS SOMU” PAGĀTNĒ
Šī gada 1. novembrī Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā
notika konference „Mācīšana un mācīšanās kompetencēs balstītā izglītībā”,
kurā piedalījās Rēzeknes
pilsētas, Rēzeknes, Ludzas,
Zilupes, Ciblas, Kārsavas
un Viļānu novada pedagogi.

Indras pamatskolas 6.-7. klašu skolēnu „Skolas soma” ir papildinājusies ar jauniem iespaidiem. No mūsu modernās un straujās dzīves mēs,
it kā ar „laika mašīnu” (pagasta autobusu) nokļuvām pasakainajā pagātnē, kur ir mājas ar niedru jumtiem, tajās ziemā ir silti, bet vasarā vēsi,
tur ir smēde ar visādiem kalēja darbarīkiem, ko tagad mēs pat pacelt
nevarējām, tur ir mazas un jocīgas mājiņas bez logiem, kuras sauc par
klētīm, izrādās, ka pa vasaru tur pat varēja dzīvot jaunas meitas un puiši.
Ja jums arī gribas to visu apskatīt – brauciet uz Andrupenes lauku sētu!
Pateicoties aizraujošam saimnieces stāstam, uzzinājām, kā strādāja un
dzīvoja mūsu senči, ko viņi ēda un ģērba, kā un no kā šuva sev apģērbu.
Laipnas saimnieces iemācīja mums, kā cept garšīgo sēklu maizi, pacienāja ar svaigi izceptu „kakorku” un uzdāvināja katram pa pus klaipam svaigas maizes, ko viens otrs pat līdz autobusam neatnesa – pusi
apēda.
Paveicās mums arī ar laiku, bija ļoti silti, un mēs pašūpojāmies lielajās koka šūpolēs, izmēģinājām interesantas rotaļlietas, pastaigājāmies
pa purva laipu taku. Neskatoties uz to, ka esam lauku bērni, daži pirmo
reizi redzēja kā sūnās aug dzērvenes, apbrīnojām, kā izskatās simtgadīgie purva koki.
Aizraujošs, interesants, lietderīgs un „garšīgs” bija mūsu ceļojums pagātnē, pateicoties valsts iniciatīvas programmai „Latvijas skolas soma”
un pagasta atbalstam.
Indras pamatskolas
6.-7.kl. skolēni

Pateicoties sadarbībai ar valsts
ģimnāzijām, šāda iespēja tika
piedāvāta arī mums, ko, protams,
izmantojām, jo mūsdienās, lai varētu palīdzēt skolēniem mācīties,
skolotājam pašam ir ļoti daudz
jāmācās un jānostiprina daudzas
prasmes. Nemitīgi. Un, ja vēlamies, lai mūsu skolēni būtu cītīgi, atbildīgi, empātiski, iniciatīvas bagāti, godīgi, laipni…, tad
vispirms mums pašiem tādiem ir
jābūt.
Izpratnes maiņa par mācību
procesa organizēšanu un skolēna pašvadītu mācīšanos nosaka
arī izpratnes par skolotāja darbību mācību stundā maiņu. Proti,
procesā, kas balstās uz mācīšanas
darbību, skolotājs ne vienmēr uzņemas paveicamu uzdevumu, tas
ir, apmierināt ikviena skolēna vajadzības. Tajā pašā laikā skolēns
ne vienmēr iemācās uzņemties
atbildību, novērtēt savu darbību
un sasniegumus. Savukārt procesā, kur pamatā ir skolēna paš-

vadīta mācīšanās, skolotājs ir organizators, atbalstītājs un, abām
pusēm sadarbojoties, mainās arī
skolēna loma – uzņemas atbildību par savu darbību. Skaidrs,
ka iesakņojošos uzskatu maiņa
ir ilgstošs process, jo jāmainās
gan uzskatiem par to, kas ir labs
mācību process un sasniedzamais rezultāts, gan jāpilnveido
zināšanas par veidiem, kā īstenot
uzskatu maiņu, kā arī jāpilnveido
prasmes, kas nepieciešamas uz
skolēna mācīšanos orientēta procesa organizēšanai.
Konferencē uzstājās Sandra Drelinga, Rēzeknes Valsts
1.ģimnāzijas direktora vietniece
izglītības jomā, mācīšanās konsultante, eksperte, kas runāja par
„Skolotājām
nepieciešamajām
prasmēm, īstenojot mācību saturu kompetenču pieejā”, bet Anžela Jurāne – Brēmane, Dr.paed.,
Vidzemes Augstskolas docente, IZM vecākā eksperte, sniedza ieskatu par skolēnu zinātniski
pētniecisko darbu izstrādi.
Dienas turpinājumā skolotājiem bija iespēja iesaistīties dažādās meistarklasēs, piemēram,
„Bionikas elementu integrēšana
mācību stundās”, „Datorikas integrēšana mācību saturā 1.-3.
klasē”, „Komplekso uzdevumu
piemēri vēstures un sociālo zinību stundās”, „Kā pareizi formu-

lēt stundas sasniedzamo rezultātu
(SR)? Ko pareiza SR formulēšana dod skolēnam? Kā var saņemt
no skolēniem atgriezenisko saiti
par SR sasniegšanu?”, „Kompetenču pieejā balstīta angļu valodas mācību stunda” un daudzās
citās. Arī mēs piedāvājām savu
meistarklasi „Informātika, psiholoģija, literatūra. Darām kopā!”,
kur integrētā mācību stundā parādījām, kā ir iespējams apvienot
pirmajā brīdī, šķiet, neapvienojamus mācību priekšmetus. Jāsaka,
ka meistarklase izdevās lieliska,
jo klātesošie nodarbības beigās
izteica savu sajūsmu par dzirdēto
un redzēto, kā arī ieteica padomāt
par iespēju savu meistarklasi parādīt vēl plašākam pedagogu lokam.
Braucot mājās un analizējot
dienu, secinājām, ka ģimnāzijā skolotāji ikdienā darbojas,
balstoties uz skolēna mācīšanos
orientēta procesa organizēšanu,
kur mācīšanās ir aktīvs process
un skolēni apgūst jaunas zināšanas un pieredzi, aktīvi līdzdarbojoties – izvirzot mērķus, analizējot, vērtējot.
Sandra Nemeņonoka
un Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietnieces
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NEPIEPILDĪTS SAPNIS
SNIEDZ JAUNAS IESPĒJAS!

Septembra sākumā Krāslavas novada domes ārkārtas
sēdē tika apstiprināts jaunais Krāslavas Sporta skolas
direktors Artis Upenieks, kurš jaunajā amatā nupat piedzīvoja, var sacīt, pirmās lielās ugunskristības – veiksmīgi
noritējušo sporta pasākumu ģimenēm.
Iepazīsimies, kas īsti ir jaunais Sporta skolas direktors?

- Esmu piedzimis Preiļos 1990.
gada pavasarī. Skolas gaitas uzsāku Feimaņu pamatskolā, pēc
tam turpināju izglītoties Maltas
vidusskolā. Tēvs Ivars joprojām
ir sporta skolotājs Feimaņos, šis
fakts izskaidro arī manu pievēršanos sportam – šī saikne man
ir veidojusies kopš agras bērnības, un visa turpmākā dzīve cieši
saistīta ar sportu. Man abi vecāki ir pedagogi - mamma Ineta ir
mājturības skolotāja un direktora
vietniece mācību darbā. Arī viņas
nopelns ir tajā, ka sports man kļuvis tuvs un mīļš. Liela loma tam,
ka es pievērsos sportam augstākā
līmenī, nekā vienkārši apmeklējot
sporta stundas skolā, ir mammas
brālim Kasparam, kurš ņēma līdzi uz distanču slēpošanas, riteņbraukšanas, triatlona sacensībām,
visu man parādīja, pastāstīja, ar
visu iepazīstināja. Tā dzima noturīga mīlestība pret sportu, tā auga
augumā arī tāpēc, ka, biežāk un
cītīgāk trenējoties, tika sasniegts
vairāk un vairāk. Par lielāko tā
laika panākumu uzskatu faktu, ka
kļuvu Latvijas izlases kandidāts
distanču slēpošanā junioru vecumā. Mani sapņi tolaik saistījās ar
profesionālo sportu, par to domāju ļoti nopietni, bet tiem nebija
lemts piepildīties.
- Kas traucēja kļūt par profesionālu sportistu?
- Diemžēl veselības problēmu
dēļ nācās aizmirst par profesionālo sportu, bet pilnībā sportam
muguru neuzgriezu, jo biju tam
veltījis daudz gadu no savas dzīves. Veselības problēmas patiesībā pavēra durvis jaunām iespējām
un tieši sporta izglītībā. Kā vienu
no variantiem apsvēru mācības
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tur apguvu distanču slēpošanas vecākā trenera un sporta
skolotāja profesiju. Studiju gados
piestrādāju par slēpošanas instruktoru, vadīju nodarbības tūristu
grupām, kā arī individuāli. Jaunajā situācijā man bija ļoti svarīgi
maksimāli attīstīt komunikācijas

prasmes, un kā citādi to labāk paveikt, ja ne kontaktējoties ar dažādiem cilvēkiem.
- Kur uzsākāt patstāvīgas
darba gaitas?
- Pēc augstskolas absolvēšanas mani uzrunāja Preiļu novada
Bērnu un jauniešu sporta skolas
vadība par iespēju pārkvaliﬁcēties
un trenēt pavisam citu sporta veidu – BMX riteņbraukšanu. Preiļos
tika uzbūvēta BMX trase un vajadzēja treneri. Biju jauns, bez lielas dzīves pieredzes, bet ar lielām
ambīcijām un piekritu šim izaicinājumam. Atkal nācās mācīties un
apgūt BMX riteņbraukšanas trenerim nepieciešamās zināšanas.
Šis sporta veids ļoti atšķiras no
ierastajiem izturības sporta veidiem, kurus es apguvu agrāk, bet,
tā kā zināšanas par riteņbraukšanu
man bija labas no pieredzes, tad
pārkvaliﬁcēties uz kaut ko līdzīgu grūtības nesagādāja. Papildus
trenera pienākumiem strādāju
Preiļos arī kā sporta pasākumu organizators, kas deva nopietnu pieredzi ne tikai dažādu pasākumu
vadīšanā, bet arī sava darba laika
plānošanā. Papildus tam strādāju
arī izglītības iestādēs par sporta
skolotāju.
- Acīmredzot ilgi tādu ritmu
izturēt nevar…
- Jā, ir smagi apvienot četrus
amatus, bet tāda bija dzīves nepieciešamība, lai nodrošinātu sev
iztikas līdzekļus, jo nevienā darbā
nebija pilna slodze. Tā tas turpinājās piecus gadus, līdz radās iespēja pieteikties dalībai konkursā uz
Krāslavas Sporta skolas direktora
amatu, kurā uzvarēju četru pretendentu konkurencē. Esmu pārliecināts, ka iepriekš iekrātā darba pieredze lieti noderēs, pildot jaunos
pienākumus.
- Vai bija kāds cilvēks, kurš
īpaši atbalstīja un kuram gribat
pateikt paldies?
- Paldies sievai Laurai, kura
atbalsta mani ikdienā. Viņa mudināja pieņemt šo svarīgo lēmumu
piedalīties konkursā, palīdzēja

sagatavoties, aicināja nebaidīties
no pārmaiņām un jaunā darba.
Mums ģimenē aug puika Regnārs.
Drīzumā papildināsim krāslaviešu
jauno ģimeņu pulku, jo plānojam
trijatā pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Krāslavā.
- Kādu iespaidu atstāja
Krāslava, kad pirmoreiz apmeklējāt šo pilsētu Daugavas
lokos?
- Pirmoreiz Krāslavu apmeklēju
šī gada maijā viena projekta sakarā. Visus semināra dalībniekus
aizveda arī ekskursijā uz Krāslavas Sporta skolu. Tobrīd nodomāju, ka krāslaviešiem ļoti paveicies
- sporta skola izskatās perfekti,
viss jauns un krāšņs, visi kabineti un zāles labiekārtotas, stadions
vienkārši izcils, turklāt uzzināju,
ka pilsētā ir arī peldbaseins. Jebkurā gadījumā redzētais un dzirdētais patīkami pārsteidza un bija
neviltots prieks, ka jums, tagad
jāsaka - mums, ir tik plaši attīstīta
sporta infrastruktūra.
- Tas bija skats no malas, bet
kā ir, strādājot Krāslavā?
- Savas domas neesmu mainījis - Krāslavā sportot gribētājiem
tiešām ir visas iespējas augt un
attīstīties. Skolu audzēkņiem būtībā ir pieejams viss nepieciešamais sportošanai un radītas plašas
iespējas savu sportisko talantu
izkopšanai. Ir labi speciālisti, kas
palīdzēs šos talantus izkopt. Sākot jau ar tradicionāliem sporta
veidiem – futbols, basketbols,
vieglatlētika, distanču slēpošana,
līdz pat tādiem mazāk populāriem
kā šaušana un brīvā cīņa. Tas ir
pieejams sporta skolā, bet ir arī
iespējas uzspēlēt tenisu, skvošu,
apmeklēt baseinu un vēl daudz ko
citu.
Pamazām iepazīstu Krāslavas
jaunatni un varu secināt, ka vēlme
sportot jauniešiem ir, bet vajag
mācēt atrast savu vietu daudzveidīgajā sporta pasaulē un savu treneri. Tāpēc aicinu visus interesentus, arī bērnu un jauniešu vecākus,
kas vēlas, lai viņu bērni nedaudz
vairāk kustētos, nākt pie mums
ciemos uz Sporta skolu, mēģināsim kopā atrast piemērotāko sporta veidu.
- Pastāstīsiet par nākotnes
plāniem?
- Nākamajos gados Krāslavā
plānojam veicināt tautas sporta
aktivitātes, gan rīkojot ģimeņu
sporta dienas, gan dažādus citus
pasākumus sportot gribētājiem
vakaros un brīvdienās. Mēs dosim iespējas gan sportistiem, gan
vienkāršiem ﬁzisko aktivitāšu cienītājiem. Mēģināsim uzrunāt vietējos uzņēmējus, valsts iestādes,
lai sarīkotu, piemēram, Krāslavas
uzņēmumu darbinieku sporta spēles vai kaut ko tamlīdzīgu. Šobrīd
notiek plānošanas darbs, konkrētus pasākumus par agru saukt,
bet varu apsolīt, ka daudzveidīgi
sporta pasākumi Krāslavā būs!
- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

OKTOBRIS PĀRŠĶIR
RAIBĀS LAPPUSES...

Rudens ir radošās iedvesmas laiks. Cilvēks izjūt neparastu spēku pieplūdi, rodas un vairojas idejas. Gribas sasildīt ne tikai ķermeni, bet arī
dvēseli. Tā tas notiek rudenī.
Šī gadalaika raksturs nav prognozējams: ir brīži, kad saulains smaids
rotā rudens seju - un mēs atgriežamies vasarā. Dažreiz rudens skumst
vai raud visu dienu, no svina pelēkām debesīm birdinādams lietus lāses.
Tieši šajā raibajā gadalaikā Varavīksnes vidusskolas skolēni un skolotāji
iegrimst radošajā darbībā. Krievu valodas un literatūras nedēļas dienas ir
kā daudzkrāsainās rudens lapas, tās nav līdzīgas viena otrai.
Piekto klašu skolēni mēģināja atminēt vārda „Daugava” noslēpumu.
Izrādās, ka seniem latviešiem un slāviem šis nosaukums nozīmējis Ūdeņiem bagātā upe. Ar lielu interesi viņi izlasīja latviešu tautas pasaku „Kā
zvēri Daugavu raka” un iepazinās ar dainām, kas veltītas dzimtajai upei.
Sestklasnieki veica virtuālo ekskursiju pa Krāslavu – pilsētu, kas bagāta noslēpumainiem stāstiem un leģendām par kņazu Vladimiru un Rognedu, par poļu virsnieka un grāfa meitas traģisko mīlestību, atklāja akmens
noslēpumu, uz kura ir izcirsts karaļa kronis un gadskaitļi 1729, izlasīja
Persteņa ezera un Šokolādes kalna leģendas, lika pamatus radošo darbu
krājumam „Varavīksnes skolas leģendas”. Skolēniem tā iepatikās ceļot,
ka vini paplašināja ekskursiju maršrutus. Tika savāktas Krāslavas novada
leģendas un iesākts darbs projektā „Literārie varoņi Latvijas kartē”.
Septīto un astoto klašu skolēni nolēma cīnīties par valodas tīrību. Viņi
uzaicināja uz tikšanos sociālo pedagogu Žannu Drozdovsku, kura pastāstīja par lamāšanās ļaunumu un deva padomus, kā cīnīties ar šo netikumu
un kā tikt no tā vaļā. Skolēni aicināja bērnus un pieaugušos dzīvot ar
devīzi „Manas domas, mana valoda – tas ir mans spogulis, kas vienmēr
būs tīrs”.
Rudens ir arī dzejas laiks. 9.a klases skolēni tikās ar mūsu skolas absolventi, Krāslavas grāfu Plāteru v.n. poļu pamatskolas skolotāju Karīnu
Biruļi. Savās atsauksmēs skolēni rakstīja:
„Karīnas dzejoļi rakstīti ar dvēseli un lielu mīlestību.” (Ligita P.)
„Man patīk dzeja, nesen palaimējās pirmo reizi dzīvē tikties ar īstu
dzejnieci.” (Andrejs B.)
„Karīnas dzejoļus caurauž mīlestība. Vēlreiz labprāt tiktos ar dzejnieci.” (Anželika l.)
„Šī tikšanās noteikti iedvesmos kādu sākt rakstīt dzejoļus.” (Oļegs M.)
9.b klases skolēni atzīmēja „Liceja senloloto dienu”. Pirmais Puškina
liceja izlaidums stāsta par izciliem pasniedzējiem un talantīgiem audzēkņiem. Skolēni iepazinās ar slavenās mācību iestādes vēsturi, ar to, kas un
kā mācīja licejistus, lasīja Puškina dzejoļus, bet galvenais – saprata, ko
nozīmē īstā draudzība.
Krievu valodas un literatūras nedēļas laikā visu klašu skolēni piedalījās
jauno mākslinieku, rakstnieku un dzejnieku konkursos. Viņi zīmēja savus
mīļākos literāros varoņus, noformēja jaunus, krāsainus grāmatu vākus,
veidoja plakātus „Vai tu zini, ka...”, kolāžas „Manas mīļākās grāmatas”,
prezentācijas „Krievu valoda mūsdienu pasaulē”, iepriecināja savus lasītājus ar jauniem stāstiem un dzejoļiem, izvēlējās kaligrāﬁjas karali un
karalieni. Rudens lēnām aiziet un atvadās no mums. „Lūk, rudens lietus atsāk smidzināt... Skalo dvēseles putekļus nost, lai vēlāk to ar baltu
sniegu noklātu.”
Jekaterina Aleksejeva, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
krievu valodas un literatūras MK vadītāja

Jaunajiem vecākiem

KRĀSLAVAS MĀMIŅU KLUBS
PIEDAVĀ

Kopš 2015. gada Krāslavā aktīvi darbojas biedrība „Krāslavas māmiņu klubs”, piedāvājot pilsētas iedzīvotājiem un viesiem daudz un
dažādas izglītojošas lekcijas topošajiem un jaunajiem vecākiem, kā arī
pasākumus ģimenēm.
Krāslavas māmiņu klubs piedāvā
Izglītojoši - informatīvas lekcijas jaunajiem vecākiem par aktuāliem
tematiem, kas saistīti ar bērna gaidīšanu, aprūpi, veselību, izglītību utt.
Tikšanās ar nozaru speciālistiem, radošās meistarklases, brančus.
Ģimenisku, draudzīgu socializācijas vidi.
Nodarbības Krāslavas peldbaseinā treneru pavadībā.
Robotikas pamatus un vingrošanas nodarbības bērniem.
Regulāras tikšanās Krāslavā ar dažādiem ārstiem Bērnu veselības autobusā jeb Mobilajā veselības aprūpes centrā.
Tematiskos pasākumus ģimenēm - Ziemassvētki, Mātes diena, Tēvu
diena, Bērnu diena, Mazo grāfu un grāﬁeņu svētki u.c.
Topošo vecāku apmācības (grūtnieču kursus).
Gandrīz visas lekcijas un pasākumus drīkst apmeklēt kopā ar bērniem. Telpas ir labiekārtotas - pieejama virtuve, sanitārais mezgls, pārtinamais galdiņš un jaunākā vecuma bērniem pieejams podiņš, ratus var
atstāt ēkas 1. stāvā. Vecāki var brīvi komunicēt un saņemt informāciju,
iedzerot tēju, bet bērni justies ērti - rāpot, skriet, zīmēt un rotaļāties ar
attīstošajām rotaļlietām un IGLU klučiem.
„Krāslavas māmiņu kluba” pasākumi notiek kluba telpās - Krāslavā,
Tirgus ielā 7, 2.stāvā.
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PASAKU ĶĒNIŅAM KĀRLIM SKALBEM -140

,, Pasaule ir tik gaiša un laimīga,
cik laimīgu mēs to mākam ieraudzīt
un citiem parādīt.”
/K.Skalbe/
7. novembrī Krāslavas NC bibliotēka atzīmēja Kārļa Skalbes 140.
gadadienu.
Novembra svētku dienās Kārlis
Skalbe ir īpaši pieminams ne tikai
tāpēc, ka bijis viens no mūsu valsts
pamatlicējiem, bet arī tāpēc, ka viņš
ir mūsu brīvības simbolu – Brīvības
pieminekli rotājošo vārdu „Tēvzemei un Brīvībai” autors.
Ciemos atnāca Krāslavas pamatskolas 5.a klases skolēni ar klases
audzinātāju Intu Japiņu, Grāfu
Plāteru v.n. pamatskolas audzēkņi
ar skolotāju Innu Sevostjanovu un
Varavīksnes vidusskolas audzēkņi
ar skolotāju Jeļenu Kļimovu.
Mēs godinājām latviešu pasaku
ķēniņu Kārli Skalbi, skatījāmies
prezentāciju par Kārli Skalbi un
video par mūžīgām vērtībām autora pasakās. Krustvārdu mīklas minējums iesaistīja skolēnus aktīvajā
darbībā. Bibliotekāre Viktorija vi-

siem ieteica paskatīties animācijas
ﬁlmu ,, Kaķīša dzirnavas.”
Skalbes pasakās galvenais varonis ir Tikums.
Skalbe ir latvju dainu tikumisko
pamatprincipu – iejūtības, līdzjūtības, labestības, piedošanas – turpinātājs. Bet par visu vairāk, kā
uzsver Skalbes kaķītis, mīlestībā
pasauli un cilvēkus vērojošs un
izprotošs rakstnieks, kuram pats
svarīgākais ir vairot pasaulē labo
un prieku, nedarot citiem sāpes un
nevairojot pasaulē sāpes.
Lādītē bērna rokas pieskārienu
gaidīja 79 Kārļa Skalbes pasaku nosaukumi. Katram tika pa kādai pa-

LĀPU GĀJIENS

sakai, ko mājās vajadzēs izlasīt un
uzzīmēt zīmējumu, papriecāties un
uzdāvināt to bibliotēkai.
Bibliotēkas viesu grāmatā skolotāja Inta uzrakstīja:
„Paldies par novadīto stundu,
veltītu Kārļa Skalbes 140. gadadienai. Paldies par to gaišumu, ko Jūs
mums devāt un likāt atcerēties par
mūžīgām cilvēkvērtībām!”
Mēs novēlam saviem lasītājiem
smelties dzīves gudrību Kārļa Skalbes pasakās, jo labas pasakas audzina un attīsta dvēseles valodu.
Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC
Bērnu literatūras vadītāja

KAZIMIRU GENDELU
ATCEROTIES

2. novembrī mūsu novadniekam, vairāku grāmatu autoram,
kādreizējam Indras pagasta iedzīvotājam, Kazimiram Gendelam
apritētu 85 gadi.
Pats autors par sevi īsumā rakstīja: „Es, Kazimirs Gendels, esmu
dzimis 1934. gada 2. novembrī
Krāslavas rajonā. Skolā mācības
notika krievu valodā – mūsu apvidū [Indras pusē] latviešu skolu
nebija. 1949. gadā kopā ar tēvu
tiku izsūtīts uz Sibīriju, kur tēvs
nomira. 1955. gadā atgriezos Latvijā un tiku iesaukts armijā. Dienēju Urālos. Strādāju Rīgā, pēc
tam Jēkabpilī, kur 1969. gadā pabeidzu vakarskolu un iestājos Jelgavas Akadēmijā. Līdz aiziešanai
pensijā, trīsdesmit gadu garumā,
strādāju Lauktehnikas sfērā par
prečzini.”
Kazimirs Gendels šo pasauli atstāja 2018. gada 5. augustā.
Par 1949. gada 25. marta deportācijām no Indras dzelzceļa
stacijas Kazimirs Gendels atceras savā grāmatā „На «вечном»

поселении”. Kazimiram togad
bija 14 gadu. Viņu paņēma no
Indras vidusskolas, kur viņš mācījās 8. klasē, bet viņa tēvu arestēja
Ganusovo sādžā, 7 km no Indras.
Tēvs un dēls satikās Indrā, kur sākās abu mokošais ceļš uz Sibīriju.
Kazimira tēvs uz Latviju vairs neatgriezās.
Krāslavas novada Centrālās
bibliotēkas krājumā ir vairākas Kazimira Gendela grāmatas: „На «вечном» поселении”,
„Заболотье.
Усюльган”,
„Стоячие воды”, „Рассказы.
Стихотворения”.
Arī Indras pagasta bibliotēkas
krājumā ir vairākas Kazimira
Gendela grāmatas. Pats autors
savulaik grāmatu „На «вечном»
поселении” ir dāvinājis vairākām
pagastu bibliotēkām kā Krāslavas,
tā arī Dagdas novadā.
Jautājiet pēc Kazimira Gendela
grāmatām savās bibliotēkās!
Anna Bartuša,
Krāslavas novada Centrālās
bibliotēkas bibliotekāre

lāčplēša diena krāslavā

Jura Rogas foto

RADOŠO KOLEKTĪVU KONCERTS

Elvīras Škutānes foto
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sports

SPORTOT PRIEKS

Oktobrī sporta skolā un pilsētas
stadionā Krāslavas novada skolas
vecuma bērniem notika nometne
„Sportot prieks-3”, kura tika organizēta Krāslavas novada domes
īstenotā ESF projekta „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā” ietvaros.
Nometnes diena divdesmit
septiņiem dalībniekiem sākās ap
plkst. 10.00 ar 1,5 līdz 2 stundu
garu treniņu, kam sekoja pusdienas Krāslavas Valsts ģimnāzijas
ēdnīcā.
Pēc pusdienām, lekcijās un nodarbībās bērni guva jaunas zināšanas un prasmes, bet tie, kas apmeklēja šo nometni jau pagājušās
reizes, atkārtoja jau zināmas lietas, kā arī ieguva jaunas iemaņas
un atziņas, jo lektori, kā ierasts,
bija padomājuši arī par jaunām
tēmām. Veselīga ēdiena pagatavošanas darbnīcā nodarbību vadīja
Iveta Balule.
Sportistiem, bez ﬁziskās, tehniskās un taktiskās sagatavotības, ļoti
liela loma ir psiholoģiskajai sagatavotībai. Par to, lai sacensībās un
ikdienā psiholoģiskā sagatavotība
nometnes dalībniekiem būtu līmenī, rūpējās Inta Gribule.
Bērni noklausījās arī interaktīvi
informatīvu lekciju par pirmo medicīnisko palīdzību, par veselīgu
dzīvesveidu un medicīnas jautā-

jumiem sporta un ikdienas dzīvē,
kā arī par basketbola vēsturi, tā
nozīmi cilvēka vispārējās ﬁziskās
veselības nostiprināšanā bērnībā,
pieaugušo dzīvē un vecumdienās.
Pēc lekcijām un praktiskajām
nodarbībām sekoja otrs treniņš
Krāslavas Sporta skolas zālē,
vieglatlētikas manēžā un pilsētas
stadionā.
Nometni organizēja biedrība
„Basketbola klubs Krāslava”.
Paldies sadarbības partneriem:
Krāslavas novada domei, Krāslavas Valsts ģimnāzijai, IK „Launags” un Krāslavas Sporta skolai.

Raitis Timma,
BK „Krāslava”
valdes priekšsēdētājs

informācija
KRĀSLAVAS NOVADA PII „PĪLĀDZĪTIS”
AICINA DARBĀ MEDICĪNAS DARBINIEKU

Prasības:
izglītība: profesionālā vidējā, augstākā vai pirmā līmeņa profesionālā
augstākā izglītība kvaliﬁkācijā „māsa” vai „ārsta palīgs”;
valodas prasmes: latviešu - augstākais līmenis C;
spēkā esošā reģistrācija „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu” reģistrā vai sertiﬁkāts attiecīgajā specialitātē.
Piedāvājam:
pilnu darba slodzi uz noteiktu laiku;
mēneša atalgojumu 629.00 EUR pirms nodokļu nomaksas.
CV un motivācijas vēstuli sūtīt līdz 29. novembrim uz e-pastu: piladzitis@kraslava.lv
Tālrunis uzziņām: 65622249
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” administrācija

sludinājumi
 Steidzami meklēju mājkalpotāju ar izmitināšanu. T.26264987.
 Saistībā ar īpašnieka nāvi suns
meklē jaunas mājas. 3 gadi, labsirdīgs, mīlīgs, būs labs draugs. Vidēja augstuma, kastrēts un čipots.
T.22046477.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

24. novembrī plkst. 15.00
Krāslavas Kultūras namā
notiks senioru vakars, veltīts LR proklamēšanas dienai. Līdzi ņemams groziņš
un labs garastāvoklis.

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

