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LATVIJAI - 100
Pasaulē dzīvo vairāki tūk-

stoši dažādu tautu, un tikai 
200 no tām ir sava valsts, ir 
iespēja saglabāt savu valo-
du, tradīcijas un kultūru

Iespēja izveidot savu valsti 
Latvijā radās pēc Pirmā pasau-
les kara, kad sabruka impērijas. 
Latvijas teritorijā darbojās sa-
biedriski politiskās organizācijas 
– Latvijas pagaidu nacionālā pa-
dome un Demokrātiskais bloks, 
šo organizāciju mērķis bija valsts 
nodibināšana.

      Kopš 1918. gada 18. no-
vembra, kad Nacionālā teātra 
telpās tika proklamēta Latvijas 
Republika, ir pagājuši 100 gadi. 
Jubilejas svinības notiek visā val-
stī, arī mūsu novada skolās. Ok-
tobrī skolēni rakstīja uzrunas Lat-
vijai 100.dzimšanas dienā. Tajās 
skolēni atzīstas mīlestībā savai 
dzimtenei, apjūsmo tās skaistumu 
un izsaka novēlējumus, lai mūsu 
valsts būtu jauka dzīvesvieta kat-
ram cilvēkam.

                    Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas novada 

 Vēstures un sociālo zinību 
skolotāju MA vadītāja

(1.vieta)

UZRUNA LATVIJAI 100.-JĀ GADADIENĀ
Mana Latvija ir ļoti skaista. Latvija ir mana dzimtā vieta, te ir manas 

mājas. Es mīlu Latviju.
Ikviens Latviju redz citādāk. Vieniem tā saistās ar pelēkām un drū-

mām domām, bet otriem ar spilgtām, izteiktām krāsām. Es savu Latviju 
redzu kā skaistu, krāšņu un drošu valsti. Viena krāsa, ar ko man sais-
tās Latvija, ir zilā.Tas ir tāpēc, ka manas dzimtenes lielākā bagātība un 
lepnums ir viļņojošā jūra, ezeri un upes. Otra krāsa ir zaļā. Tā ir manas 
Latvijas daba.

Dzīvot te ir skaisti, un es nekad negribētu pamest šo zemi. Par manu Latvi-
ju es varu teikt droši, ka tā ir vienīgā vieta uz zemes, kuru es vienmēr saukšu 
par mājām. Latvijas cilvēkiem es novēlu: mācēt izvērtēt to, ko saka citi, būt 
vienmēr godīgiem vienam pret otru, laimīgiem, jo jūs dzīvojat Latvijā!

                     Karīna Pavļukeviča,
  Izvaltas pamatskolas 8.  klases skolniece

 (2.vieta)  

MŪSU TĒVZEME
Latvija, Tu esi tik skaista valsts! Vieta, kur dzīvo mana ģimene, cilvē-

ki, vieta, kur ir daudz mežu, upju, ezeru, pakalnu. Viss ir tik skaists! Arī 
valoda. Esi stipra, mana valsts!

Latvija, Tu mums esi ļoti dārga, mūsu senči atdeva savas dzīvības par 
Tevi. Tu esi tik bagāta ar tautas dziesmām, kurās min gan ļauno, gan 
labo, ar dejām, dziesmām, tautas tērpiem. 

Latvija, Tava tauta ir stipra! Maza nenozīmē vāja. Jau 100 gadus esi 
stipra un būsi vēl ilgi. Es ceru un ticu tam! Arī turpmāk esi skaista, stip-
ra, krāšņa, spēcīga, ar tik skaistu valodu un tautu! Lai karogi plīvo pie 
katras mājas! Mīlu Tevi, Latvija, mana sirds pieder Tev, un es domāju, 
ka citu cilvēku sirdis arī. Lepojos ar to, ka esi mana Tēvu zeme.

Ženija Nikolaičenko,
   Izvaltas pamatskolas 7. klases skolniece 

(2.vieta)

MANA LATVIJA
Latvija, dzimtene mana. Meži, ūdeņi, pļavas, debesis – viss pieder mums.  

Tu tā kā maza sēkla zemē iesēta, lai augtu, plauktu, ziedētu un vienmēr 
sauktos mana dzimtene. Tu spēji izturēt stiprus vējus, kuri kā dzelzs zirgi 
gribēja izbradāt mūsu zemi, pakļaut mūsu cilvēkus. Spēks izturēt, nepado-
ties. Ar dziesmu gājām cīņā, ar dziesmu darbā, jo dziesma mūs vieno.

Tālumā skanēja vilciena dunoņa, bija dzirdamas cilvēku balsis un 
vaimanas, viņi starp vagona spraugām noraudzījās uz savām mājām, 
asaras ritēja pa vaigiem… Skumji, ka dažiem cilvēkiem šī bija pēdējā 
tikšanās ar dzimteni.  Cilvēkus kā vītolus uz dažādām pusēm mēģināja 
locīt kolhozu laiks, bet cilvēki bija sīksti, tie spēja izturēt un nesalūzt. 
Par spīti visam, tie turpināja tiekties pēc brīvības. Šodien Latvija ir vie-
ta, kur es jūtos brīva kā putns, kas spēj priecāties par  vasaras krāšņumu, 
ziemas baltumu, dzirdēt gājputnus un piedzīvot dabas atmošanos.

Tu esi brīva, mūsu Latvija! Tevs, svētī Latviju!      
    Laura Mežiņa, 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klases skolniece

(1.vieta)

MANA UZRUNA LATVIJAS 100-GADEI
       Mana valsts, daudz laimes dzimšanas dienā! Latvijā mani uzrunā 

it viss! Vēlos sākt manu runu, izmantojot dziesmas vārdus: „Skaisti zaļi 
meži manā Latvijā, ezeri un jūras – zemē skaistākā. Māmiņa un tētis, 
māsa, brālītis,... uz šīs zemes svētas dzīvot neapnīkst!!!”

      Es lepojos ar to, ka esmu daļa no šīs zemes, jo manas saknes ir šeit 
un citas Dzimtenes man nekad nebūs. Mūsu valsts galvenā bagātība ir 
cilvēki – labsirdīgi, čakli, patiesi un garā stipri. Esmu pateicīgs visiem 
Latvijas iedzīvotājiem, kuri šeit strādā un rūpējas par mūsu valsts lab-
klājību. Jāvērtē tas, kas ir sasniegts, jāsaka milzīgs paldies mūsu sen-
čiem, kuri cīnījās par Latvijas laimi. Jauniešiem man gribētos atgādināt, 
ka mūsu nākotne ir mūsu rokās, jāturpina cīņa par valsts gaišāku nākot-
ni. Rainis rakstīja: „Mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba!” Manuprāt, tas 
ir galvenais, par ko mums vajadzētu domāt.

Mīļā Latvija! No visas sirds novēlu Tev ilgu mūžu, lai mums netrūkst 
talantīgu, godīgu un izglītotu pilsoņu un lai Dievs mūs visus sargā! 

Ustins Jeršovs,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

 10.klases skolnieks    

18. novembrī Krāslavas Kultūras namā sumi-
nāja konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks 
2018” laureātus.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” tika apbalvoti:
ĀDOLFS LOČMELIS, bijušais lauksaimniecības darbi-

nieks, Atmodas laika aktīvists un cīnītājs par Latvijas Re-
publikas neatkarības atjaunošanu - par mūža ieguldījumu 
novada lauksaimniecības attīstībā un neatsveramo devumu 
Valsts neatkarības atjaunošanā;

OLGA GRECKA, ilggadēja Krāslavas Mūzikas skolas 

direktore, jauktā kora „Krāslava” diriģente un bērnu vokā-
lā ansambļa „Krāslaviņa” vadītāja - par mūža ieguldījumu 
jaunās paaudzes muzikālajā izglītošanā, skolēnu talantu iz-
kopšanā un novada kultūrvides veidošanā.

Nominācijā „Krāslavas novada Gada cilvēks 2018”:
 ERNESTS MILEVSKIS, lauksaimnieks - par degradē-

tās vides sakārtošanu, jaunu darba vietu radīšanu un pozitī-
va Krāslavas novada tēla veidošanu;

VADIMS ATAMAŅUKOVS, treneris, futbola kluba 
„Krāslava” dibinātājs, kura trenētās bērnu komandas pēdē-

jo gadu laikā uzrādījušas lieliskus rezultātus valsts mēro-
ga sacensībās - par bērnu sportisko aktivitāšu veicināšanu 
Krāslavas novadā;

IVARS GEIBA, z/s „Kurmīši” īpašnieks par ieguldījumu 
novada uzņēmējdarbības veicināšanā, uzņēmuma izaugsmi 
un pozitīva Krāslavas novada tēla veidošanu.

VARAM Atzinības raksts tika pasniegts deputātam Jāze-
pam Dobkevičam.

Jura Rogas foto
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darbi, notikumu, cilvēki

Aizvadītajā piektdienā (9. no-
vembrī) Daugavpilī, viesnīcā 
„Park Hotel Latgola”, pulcējās 
vairāk nekā 100 tūrisma nozares 
profesionāļi, uzņēmēji un intere-
senti, lai piedalītos Latgales Tūris-
ma konferencē, kas jau kļuvusi par 
ikgadēju pasākumu. Konferences 
mērķis ir atskatīties uz aizvadī-
tajā tūrisma sezonā padarītajiem 
darbiem, izvērtēt sezonu kopumā, 
kā arī ieskatīties nākamās sezonas 
plānotajos darbos. 

Pēc pasākuma svinīgas atklāša-
nas, kurā klātesošos sveica Dau-
gavpils pilsētas domes priekšsē-
dētāja vietnieks Jānis Dukšinskis, 
konferences dalībniekus uzrunāja 
desmit nozares speciālisti.

Pirmā uzstājās Latgales reģiona 
tūrisma asociācijas „Ezerzeme” 
(LRTA) valdes priekšsēdētāja Līga 
Kondrāte. Viņas izklāsts par asoci-
ācijas darbu 2018. gadā bija detali-
zēts un motivējošs. Tas pārliecinoši 
pierādīja, ka asociācijas darbs Lat-

gales tūrisma attīstībā ir nenovērtē-
jams un ļoti nozīmīgs. 2018. gadā 
Latgales tūrisma nozares pārstāvji, 
reģiona piedāvājuma popularizēša-
nai piedalījās 9 starptautiskās tū-
risma izstādēs Nīderlandē, Somijā, 
Vācijā, Igaunijā, Lietuvā, Baltkrie-
vijā un Zviedrijā, kā arī „Balttour” 
izstādē Rīgā. Šajā gadā Latgalē 
vairākkārt uzņemti dažādu valstu 
blogeri un žurnālisti. Šogad izvei-
dojās cieša sadarbība ar Latvijas 
vēstnieku Polijā Edgaru Bondaru, 
un, pateicoties viņa atbalstam, re-
ģionā viesojās vairāku lielu Poli-
jas mediju žurnālisti, kas Latgalē 
redzēto plaši atspoguļoja savos 
izdevumos. Sadarbībā ar Latvijas 
vēstniecību Polijā, Latgales tūris-
ma iespējas tika popularizētas Var-
šavā un Oroņskā rīkotajos Latvijas 
dienu pasākumos. Savukārt sadar-
bībā ar Latvijas vēstniecību Mins-
kā, kas rīko tūrisma nozares darba 
seminārus, par Latgales tūrisma 
aktuālajiem piedāvājumiem uzzi-
nāja baltkrievu tūrisma aģenti un 

operatori, kas organizē braucienus 
uz Baltijas valstīm. LRTA šogad 
izdevusi jaunas Latgales tūrisma 
kartes latviešu /krievu, angļu /vācu 
un poļu valodā. 

LRTA „Ezerzeme” Latgalē uz-
ņēmusi arī Latvijas tūrisma fi rmu 
pārstāvjus un žurnālistus. Sadarbo-
joties ar ziņu portāla www. tvnet.lv, 
tapis žurnālistes Tatjanas Odiņas 
rakstu cikls par Latgales tūrisma 
vietām. Vietējā tūrisma veicinā-
šanai, Latgales reģions piedalījās 
Tūrisma informācijas gadatirgū, 
gan Brīvdabas muzeja rīkotajā ga-
datirgū, gan Rīgas svētkos. 

2018. gadā Latgales tūrisma ob-
jektos uzskaitīts 1,5 milj. tūristu, 
no tiem 80% bija iekšzemes tūristi. 
Statistikas dati liecina, ka tūristu 
mītnēs par 15% pieaudzis iekšze-
mes tūristu skaits, bet ārvalstu cie-
miņu skaits palielinājies par 24%. 
Atsevišķu pašvaldību tūrisma ob-
jektos poļu tūristu skaits pieaudzis 
pat par 60%. Latgalei nozīmīgākie 

ārvalstu tirgi ir Lietuva, Igaunija, 
Vācija, Polija, Krievija un Nīder-
lande. Iekšzemes tūristu ceļojumu 
ilgums vidēji bijis 1 – 3 dienas, ār-
valstu 2 – 5 dienas.

Par Latvijas tūrisma mārketinga 
stratēģiju un akciju „Atklāj Latviju 
no jauna” stāstīja LIAA Tūrisma 
departamenta vadītāja Inese Šīrava.  

Konferences norises vietas saim-
niece, viesnīcas „Park Hotel Latgo-
la” direktore Ruta Priede ar reāliem 
piemēriem no prakses izklāstīja par 
datu aizsardzības aktualitāti tūrisma 
nozares uzņēmumos. 

Ar interesantu prezentāciju uz-
stājās Rēzeknes tehnoloģiju aka-
dēmijas vadošā pētniece docente 
Lienīte Litauniece. Viņa, balstoties 
uz Rēzeknes novada tūrisma ob-
jektos veiktā pētījuma rezultātiem, 
stāstīja par apkalpošanas servisa 
kvalitātes līmeni Latgalē. 

Latgales plānošanas reģiona 
darbiniece Iluta Kriškijāne izstās-
tīja par projektu „Latvijas ainavu 
dārgumi, Latgale”, bet starptautis-

ka tūrisma uzņēmuma mārketinga 
speciālists Aivars Provejs, minot 
Francijas tūrisma nozares veik-
smes stāstus, mudināja klātesošos 
darboties vēl aktīvāk un dinamis-
kāk. Savukārt savu veiksmes stās-
tu tūrisma nozarē izstāstīja Viļānu 
novada Latgales tradicionālās kul-
tūras centra „Latgaļu sāta” vadītāja 
Marika Zeimule. 

Ko tad ceļotājs sagaida no reģio-
nu tūrisma piedāvājuma? Atbildi 
uz šo jautājumu sniedza praktis-
kais ceļotājs, gids, žurnālists un 
grāmatas „100 stāsti par Latviju” 
autors Normunds Smaļinskis. 

Latgales Tūrisma konferen-
ces viesu vidū bija Alūksnes no-
vada pārstāves. Aicinot ciemos, 
Alūksnes novada pašvaldības 
sabiedrisko attiecību speciāliste 
Evita Aploka un TIC vadītāja Iveta 
Veļķere iepazīstināja ar sava no-
vada nozīmīgākajiem tūrisma ob-
jektiem un pasākumiem, kas norit 
viņu novadā. 

Svarīga un ilgi gaidīta konferen-
ces daļa ir „Latgales tūrisma Gada 
balva”, kurā tiek noteikti labākie 
Latgales tūrismā sešās nomināci-
jās. Pēc kompetentas žūrijas lēmu-
ma apbalvojumus saņēma:

„Labākā naktsmītne pilsētā 
2018” – viesnīca „Restart” (Rē-
zekne);

„Labākā naktsmītne laukos 
2018” – viesnīca „Sventes muiža” 
(Daugavpils novads, Svente);

„Inovatīvākais tūrisma objekts 
2018” - Laimes muzejs (Krāslavas 
novads, Indra);

„Jaunais tūrisma objekts 2018” 
– Līvānu stikla pūšanas darbnīca;

„Labākais tūrisma informācijas 
centrs 2018” – Preiļu novada TIC; 

Simpātiju balvu 2018 ieguva 
portāla www.travelnews.lv vadī-
tājs, tūrisma nozares profesionālis 
un Latgales tūrisma attīstības en-
tuziasts, mūsu novadnieks Aivars 
Mackevičs.

Paldies par pasākuma organizē-
šanu Līgai Kondrātei, moderatoram 
Aivaram Mackevičam un īpašo 
balvu autoram Valdim Grebežam. 
Sirsnīgi sveicam Laimes muzeja 
kolektīvu, kas ir nominācijas „Ino-
vatīvākais tūrisma objekts 2018” ie-
guvējs, un pateicamies par ieguldīto 
darbu Krāslavas novada tūrisma 
attīstības veicināšanā. Lai vēl darbī-
gāka nākamā tūrisma sezona!

LRTA „Ezerzeme” Latgales tū-
risma konference tika rīkota ar 
LIAA un Latgales pašvaldību at-
balstu.

Informāciju sagatavoja
TIC kolektīvs, 

Aivara Mackeviča foto  

DAUGAVPILĪ NOTIKA LATGALES 
TŪRISMA KONFERENCE 2018

ASTOŅI KRĀSLAVAS NOVADA
 JAUNSARGI PIEDALĪJĀS 
SIMTGADES MILITĀRAJĀ

 PARĀDĒ RĪGĀ
Par vienu no Jaunsardzes visemocionālākajiem un gaidītākajiem no-

tikumiem jāsauc dalība 18. novembra militārajā parādē par godu Lat-
vijas simtgadei. 18. novembrī tiešraidē bija iespēja vērot šo svinīgo 
pasākumu, kurā piedalījās astoņi Krāslavas novada vienības jaunsargi. 

Lai piedalītos svinīgajā simtgades NBS un Iekšlietu ministrijas parā-
dē, jauniešiem bija garš ceļš ejams. Jaunsargi, kuri izturēja sīvu atlasi 
savā vienībā, no 22.10. līdz 25.10. Rēzeknē sacentās ar citu 2. novada 
vienību jaunsargiem ierindas nometnē. Lai iekļūtu izlasē, jaunieši tika 
stingri vērtēti pēc dažādiem kritērijiem. Tika pārbaudītas jauniešu in-
dividuālās ierindas pamatu prasmes un spēja kolektīvi soļot, ievērojot 
rindas un kolonnas. 

„Šogad motivācija un degsme soļot Bruņoto spēku sastāvā ir apbrī-
nojami augsta, jo simtgades svinības norisinās tikai vienu reizi. Arī 
konkurence par dalību šogad bija īpaši sīva, jo tikai trešdaļa jauniešu 
iekļuva izlasē. Krāslavas novada jaunsargi demonstrēja lielisku rezultā-
tu – astoņi jaunieši smagos pārbaudījumus izturēja. Esmu ļoti lepns par 
saviem jaunsargiem, kuri demonstrēja krāslaviešiem raksturīgo neatlai-
dību, spītību un mērķtiecību,” paskaidroja  Krāslavas novada jaunsargu 
vienības instruktors Ēriks Daņiļevičs.

Simtgades parādē piedalījās jaunsargi: Normunds Kalinka, Jana Bar-
gana, Markuss Kozinda, Igors Stikuts, Alise Samsonoviča, Katrīna Lu-
pika, Vika Kuzņecova un Artūrs Jermolajevs. 

Jaunsargu devīze: AUGSIM LATVIJAI!
Informāciju sagatavojis:

Ēriks Daņiļevičs,
Jaunsardzes un informācijas centra 

2. novada nodaļas Krāslavas novada vienības jaunsargu instruktors

Veselu gadu Helēna Kozaka, Valen-
tīna Oļehnoviča, Marija Žogla, Sabīne 
Puncule un Inga Babiško adīja zeķes 
par godu Latvijas simtgadei. Patei-
coties Robežnieku pagasta pārvaldes 
atbalstam un fi nansējumam, viss izde-
vās. Tika noadīti 118 zeķu pāri. Liels 
paldies jums visiem! Zeķes ir uzdāvi-
nātas Skuķu pansionāta iemītniekiem 
un BSRC „Mūsmājas” audzēkņiem. 

Rita Kovaļevska, 
Robežnieku bibliotēkas vadītāja

100 ZEĶU PĀRU LATVIJAS SIMTGADEI

JAUNO PIEDRUJIEŠU
 DARBIŅI LATVIJAI

Piedrujas pagastā sestdienās regulāri darbojas bērnu radošā darbnīca 
„Saulīte”, kuru vada zinošā un talantīgā vietējā iedzīvotāja Ņina Va-
siļjeva. Skolēnu brīvdienās radošās darbnīcas „Saulīte” bērni vairākas 
reizes sapulcējās papildus, viņiem pievienojās arī ciemiņi, lai, kopīgi 
darbojoties, jauki pavadītu brīvo laiku.

Ņinas Vasiļjevas vadībā bērni gan grieza, gan līmēja, gan zīmēja un 
veidoja kolāžas. Šoreiz izvēlētā tēma bija dāvinājums Latvijas simtga-
dei, jo visi darbiņi tika veltīti mūsu Latvijai. Ikviens bērns izpaudās ra-
doši un atbilstoši savām spējām ieguldīja domās par Latviju savu iztēli 
un talantu. 

Bērnu klubiņam „Saulīte” ir izveidojusies laba sadarbība ar Piedru-
jas bibliotēku. Tapušie radošie darbi ir apskatāmi bibliotēkā iekārtotajā 
radošu darbu izstādē „ Mūsu darbi Latvijai!”. Visi ir mīļi gaidīti ciemos 
Piedrujas bibliotēkā!

Jeļena Račicka, 
bibliotekāre
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- Pastāstiet, lūdzu, par savu bērnību, 
skolas un studiju gadiem!

- Es nācu pasaulē 1937. gada 18. aprīlī, 
bērnība pagāja Balvu rajona Baltinavas pa-
gastā ļoti kuplā ģimenē. Esmu visjaunākais, 
sešpadsmitais.

Izglītību ieguvu Baltinavas vidusskolā, 
pēc tam Latvijas Lauksaimniecības akadē-
mijā apguvu zootehniķa specialitāti. Studiju 
pēdējā gadā apprecējos, sieva Veneranda jau 
bija beigusi zootehniķus un strādāja Malna-
vas sovhoztehnikumā. Uzsākot savas darba 
gaitas, aizbraucām uz Gulbeni, strādāju savā 
profesijā rajona lauksaimniecības inspekci-
jā. 1994. gada beigās uz Gulbeni atbrauca 
mūsu rajona ļaudīm labi pazīstamā Leontīna 
Kavinska, kopš 5. klases esam pazīstami – 
skolas gados netālu dzīvojām. Atbrauca un 
sacīja: „Gana tev dauzīties pa Gulbenes pusi, 
brauc uz Latgali!” Piekritu un sāku strādāt 
Krāslavas rajona lauksaimniecības inspekci-
jā, pēc tam sešus gadus nostrādāju par zoo-
tehniķi sovhozā „Krāslava”, vēlāk kļuvu par 
rajona lauksaimniecības pārvaldes priekš-
nieka Orlova vietnieku, visbeidzot kļuvu par 
kolhoza „Brīvība” priekšsēdētāju. „Brīvība” 
tajos gados bija labākā saimniecība rajonā.

- Kā sākās jūsu ceļš politikā?
- Līdz 1989. gadam es biju tikai lauksaim-

nieks, bet līdz ar Atmodu sāku aktīvi iesaistī-
ties politikā. Nešaubīdamies iestājos Latvijas 
Tautas frontē un tās Krāslavas rajona nodaļā 
biju vienīgais no dažāda līmeņa vietējiem 
vadītājiem. Tas bija retums arī valstī, kad or-
ganizāciju vadītāji kļūst par tautfrontiešiem, 
jo pastāvēja riski zaudēt amatu. Es nebaidī-
jos, jo mani ļoti uzrunāja Atmodas laiks un 
tās lozungi par atklātību, par Latvijas brīvību 
un brīvu saimniekošanu savā zemē. Tas man 
bija tuvu sirdij un aizrāva. Uzreiz nokļuvu 
tajos viļņos iekšā, un sākās braucieni uz sa-
nāksmēm, tikšanās ar iedzīvotājiem utt. 

Kādu dienu vienā saietā mani uzrunā-
ja kolhoza „Ādaži” priekšsēdētājs Alberts 
Kauls, kura kolhozs skanēja un mirdzēja 
visā Latvijā! Viņš veidoja Latvijas zem-
nieku federāciju, kurai vajadzēja vadību, 
un aicināja mani iestāties šajā organizācijā, 
kurā es kļuvu par vienīgo valdes locekli no 
Latgales. Mani tas arī aizrāva, jo Latgali uz-
skatīja par klusu Latvijas nostūri, kas šur tur 
ir atpalikusi un nav tik skanīga kā Zemgale 
vai Kurzeme. Sāku strādāt federācijas valdē 
un atjēdzos, ka ar vienu roku turos pie arkla 
un esmu lauksaimniecībā, bet ar otru esmu 
politikā. Man jau regulāri vajag apmeklēt 
sapulces, saietus, turklāt darbošanās Latvi-
jas Tautas frontes rindās arī prasa laiku. Tika 
organizēta sarkanbaltsarkano karogu pa-
celšana Dagdā un Krāslavā, bija jābrauc ar 
skaidrojošu darbu uz Rēzeknei, jo tur mums 
pretī stāvēja stipra Interfronte un rīkoja skaļu 
saietu ar nolūku gāzt tautfrontiešus. Bija jā-
brauc un jāmēģina visu sakārtot tā, kā vajag 
neatkarības cīnītājiem.

- Vai šajā darbā palīdzēja doma, ka fak-
tiski cīnāties par Latvijas brīvību?

- Tik tāls mērķis un svarīgs jautājums, 
kā neatkarīga Latvija, mūsu federācijā to-
laik vēl nepastāvēja. 1989. gadā notika 
PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Es nekad 
nesapņoju kļūt par deputātu, bet mani turp 
izvirzīja un izgāju ļoti sarežģītu kampaņu. 
Politiskajā darbā spilgtākās atmiņas ir tieši 
ar kļūšanu par PSRS tautas deputātu. Labi 
atceros Andreja Saharova, Mihaila Gorba-
čova, Marika Vulfsona uzstāšanos Maskavā. 
Kad mūsu Latvijas deputātu grupa, kas bija 
tautfrontieši, Maskavā tikās ar Gorbačovu, 
saruna risinājās par Latviju kā federatīvu 
republiku Savienības sastāvā, taču ar lielāku 
patstāvību nekā tā bija tobrīd. Bet tad viss 
attīstījās ļoti strauji, sākās barikāžu laiks un 
vēlāk arī tika atgūta neatkarība. 

- Latvija atguva neatkarību, vai cerības 
un sapņi ir piepildījušies?

- Es uzskatu, ka Latvijā viss būs labi, un 
neesmu šaubījies par to nevienu dienu! Es 
nepiekrītu tiem, kuri kā vārnas ķērc, ka Lat-
vija ir izzagta un apzagta, ka viss šeit brūk 
un jūk. Nē, tā nav taisnība! Es domāju, ka 
pamazām, soli pa solim, ejam uz labāku dzī-
vi, attīstāmies, un viss būs kārtībā. Neatzīstu 
raudāšanu, vaimanāšanu un ļoti nosodu Lat-
vijas zākāšanu. 

Savulaik piekritu balotēties 6. Saeimas vē-
lēšanām. Es gāju strādāt par deputātu, lai uz 
savas ādas pārliecinātos par savu viedokli, 
savām atziņām. Kā tagad, tā toreiz ļaudis zā-
kāja deputātus, un es gribēju zināt no iekšpu-
ses, vai tiešām ir tik bēdīgi? Nē, nav viss tik 
melns, kā mālē! Nesen notika 13. Saeimas 
vēlēšanas, ziniet, paies divas-trīs nedēļas, un 
tūlīt, tūlīt mēs sāksim zākāt šos deputātus. 
Tūlīt atskanēs: „Žuļiki, blēži…” Kā tad tā? 
Vēl tikai vakar nobalsoji, bet šodien viņi jau 
slikti un izsaimnieko Latviju? Nevar tā klai-
gāt, ne tas pierādīts praktiski, ne tiesiski. 

- Jūs kļuvāt par politiķi ar bagātu un 
veiksmīgu darba pieredzi lauksaimnie-
cībā. Kas nebija pareizi darīts lauksaim-
niecības politikā, ja šodien laukos trūkst 
cilvēku?

- Tajos gados, kad juka kolhozi un sovho-
zi, sāka dalīt zemi, uz Rīgu pie Gorbunova 
izsauca vairākus speciālistus, tostarp mani, 
un jautāja, ko gribat, ko darīsim? Turēsim 
kolhozus, vai dosim visiem zemi, saimnie-
kojiet! No mums neviens neko prātīgu, tādu 
fundamentālu un paliekošu nevarēja atbil-
dēt. Bijām dziļā nesaprašanā, kas ir pareizā-
kais? Arī tie, kuri vadīja valsti, paši nezināja, 
kā būtu pareizi. Bija apjukums, bet īpašums 
jau pastāvēja, cilvēki zemi pieprasīja, un tā 
bija jādod. Bet man tolaik „Brīvībā” bija 
lielferma ar 400 govīm, kurām vajag 200 
ha ganību. Bijušais zemes īpašnieks piepra-
sa atpakaļ savus 30 ha zemes, kas praktiski 
ir fermai visapkārt. Kolhoza priekšsēdētājs 
plāta rokas un atdod. Citādi tiesa un tāpat 
paņems. Lūk, cik sarežģīts bija laiks! Neska-
toties uz visiem sarežģījumiem, „Brīvība” 
izrādījās vienīgā Krāslavas rajona saimnie-
cība, kas neizformējās, bet dzīvoja līdzi lai-
kam un turpina darbu šobaltdien.

Kad sākās jaunzemnieku kustība, nolē-
mu pats izmēģināt, vai zemnieks ir dzīvot-
spējīgs? Uzreiz liku galdā iesniegumu savā 
„Brīvībā”, sak, laidiet vaļā. Sāku strādātu 
savām rokām, lai pierādītu, ka var strādāt un 
gūt panākumus. Mana zemnieku saimniecī-
ba pēc sešu gadu saimniekošanas fi nansiāli 
nebija spējīga eksistēt. Es nenožēloju savu 
soli, jo tā izdevās saprast, ka reformas lauk-
saimniecībā bija neefektīvas un zemnieki 
netika atbalstīti, kā vajadzētu. Nožēloju tikai 
to, ka, vadot savu zemnieku saimniecību, ne-
pietika drosmes to tālāk attīstīt. Mana saim-
niecība nebija pietiekoši liela un nevarēja 
rentabli saimniekot. Vienīgais pareizais ceļš 
bija nomāt zemi un paplašināties. Vajadzēja 
ņemt kredītus, bet nebiju tam gatavs. Es do-
māju, ka šodien sīkajām zemnieku saimnie-
cībām ir slikta perspektīva. Tās ar 50-60 ha 
var ražot savas mājas virtuves uzturēšanai. 
Lielā saimniecība, kas var ņemt kredītus, 
kurai ir kapitāls, ir vairāk spējīgāka - tā ir 
perspektīva. 

- Vai bija prognozējams, ka jaunatne 
aizbrauks no laukiem, ka pagasti novecos 
un lēnām izmirs?

- Tādu iznākumu nebiju gaidījis. Es vien-
mēr cerēju, kas saimniekošana neapstāsies, 
bet šodien mana aramzeme aizaugusi ar ne-
zālēm… Uzsākot saimniekošanu, es uzcēlu 

jaunu nobarojamo cūku kūti, tā bija pilna ar 
dzīvniekiem. Gaļa jātirgo, graudi jāražo, vēl 
govis turēju, jo sivēniem pienu vajag. Pats 
uz traktora, pats kūtī, pats meklēju noieta 
tirgus. Sapratu, ka vairs fi ziski nespēju visu 
vilkt. Aicināju palīgā jaunāko dēlu Māri, 
kurš piekrita pie manis strādāt un sēdās pie 
traktora stūres. Piešķīru viņam mehaniza-
tora funkcijas – art, sēt, pļaut. Pats strādāju 
kūtī un nodarbojos ar gaļas realizāciju, kas 
īsti negāja. Tuvākie gaļas kombināti nepir-
ka, vienīgi Rīgā ņēma pretī. Pēc kāda laika 
man nepietika naudas algai, ko Mārim mak-
sāt. Bezizeja, pašam savs dēls bija jāatbrīvo 
no darba. Var sacīt, ka izbaudīju pilnībā gan 
to, kā ir bezdarbnieka maizi piešķirt savam 
bērnam, gan emigrācijas vilni. Vecākais dēls 
Alvis jau otro gadu desmitu dzīvo Anglijā. 
Man divi dēli un četri mazdēli, no kuriem 
viens mācās Latvijas Nacionālā aizsardzības 
akadēmijā, divi dzīvo Šveicē un viens Angli-
jā, jau ieguvis Anglijas pilsonību. 

- Jums tad noteikti ir savs viedoklis par 
valdības reemigrācijas politiku?

- Alvis Anglijā nevar aizmirst Latviju un 
vismaz divas reizes katru gadu uz kādu ne-
dēļu atbrauc ciemos. Viņš apgalvo, ka brauk-
tu dzīvot uz Latviju, bet atalgojums šeit nie-
cīgs pret to, ko viņam maksā Anglijā faktiski 
par to pašu darbu. Viņš ir tālbraucējs šofe-
ris, savulaik Latvijā vadīja autovilcienus uz 
Spāniju un Vāciju, kas ir pelnošākie šoferi, 
bet vienalga nesalīdzināmi sliktāk apmaksāti 
nekā Anglijā. Ja būtu iespēja nopelnīt, viņš 
rīt pat būtu šeit. Un man negriežas mēle viņu 
aicināt braukt atpakaļ, jo algas nav. Vienu 
dēlu jau aicināju, pats nesamaksāju viņam 
algu… 

Mediji, rakstot par reemigrāciju, aizskar 
patriotisko noti: par Latviju, par dzimteni, 
par patriotismu, jābrauc mājās, bet algas taču 
nav! Cilvēks ir patriotisks, bet viņam ir jā-
dzīvo, viņam ir jāuztur ģimene, viņam vajag 
atpūtu, viņam gribas kādu izklaidi, kādu iz-
priecu, kaut kur aizbraukt, nopirkt kādu labu 
mantu, ne jau ekskluzīvu, bet labu. 

Starp citu, Māris arī bija emigrācijā, bet 
drīz atgriezās un tagad ir Rīgas Valsts tehni-
kuma Krāslavas struktūrvienības pedagogs, 
kur strādā ar lielu aizrautību un entuziasmu. 
Viņš savulaik pastrādāja Īrijā un saprata, ka 
dzīve svešā valstī nav radīta viņam. 

- Mūsdienās arvien vairāk vecāku vairs 
netiek galā ar savām atvasēm, bet jums 
izdevās izaudzināt lieliskus dēlus. Ir kāda 
audzināšanas recepte, ko ieteikt?

- Ja godīgi, nezinu. Viņi nebija paraugzēni, 
bet čakli bērni. Es ļoti uzticējos abiem, ne-
kad neesmu rīkojis ne audzināšanas stundas, 
ne bargi sodījis, ne lasījis morāli vai kādu 

lekciju par nedzeršanu, nepīpēšanu vai vēl 
ko citu. Viņi atrada pareizo ceļu dzīvē. Kā 
tēvs varu sacīt, ka, caurskatot dēlus kā rent-
genā, redzu, cik ļoti abi atšķiras gan raksturā, 
gan ar pasaules redzējumu, gan ar daudz ko 
citu. Es lepojos ar saviem dēliem!

- Ja laiku varētu pagriezt atpakaļ, vai 
jūs kaut ko darītu citādi savā politiskajā 
karjerā?

- Savu ieiešanu politikā nenožēloju, tajā 
laikā tā vajadzēja darīt, jo nebija mūspusē 
stipra un droša politiķa, nebija tā laika vadī-
tājos drosmes atklāti uzstāties pret sistēmu. 
Praktiski ļoti daudzi cilvēki stāvēja malā un 
skatījās, kā nu tas viss beigsies. Es gribēju 
būt kopā ar progresīvo tautas daļu. 1989. 
gadā, kad Atmoda bija pilnā sparā, izstā-
jos no komunistiskās partijas. Man tas bija 
viegls un nešaubīgs lēmums. Kāpēc vispār 
biju partijā? Padomju varas gados bezparte-
jiskam nebija iespējams veidot savu karjeru 
un strādāt vadītāja amatā. 

- Starp daudzajiem apbalvojumiem ir 
kāds īpaši svarīgs?

- Vissvarīgākais viennozīmīgi ir IV šķiras 
Triju Zvaigžņu ordenis, kas ietver sevī visu. 
Ja runājam tieši par lauksaimniecisko dar-
bības, tad - Darba Sarkanā Karoga ordenis. 
Tieši pirmais vārds – Darba – šajā apbalvo-
jumā man ir svarīgs, jo tas bija par paveikto 
un sasniegumiem, strādājot kolhozā „Brī-
vība ”. Mums tik tiešām bija sasniegti labi 
rezultāti. Nosacīti cīkstējāmies ar padomju 
saimniecību „Andrupene” - abas kaimiņos, 
abi vadītāji pēc izglītības zootehniķi, abi 
mednieki, viss sakrita kopā. Bet tā sacensība 
bija draudzīga. 

- Kāds būtu jūsu novēlējums jaunai po-
litiķu paaudzei?

- Politikā jāstrādā tīrām rokām un tīru 
sirdsapziņu. Ikvienam šodienas deputātam, 
kurš ievēlēts Saeimā uz četriem gadiem, 
jāapzinās, ka pēc četriem gadiem, kādam 
ātrāk, kādam vēlāk, bet būs jāatgriežas ie-
rastajā dzīvē. Vai viņu uzņems atpakaļ viņa 
pagasts un viņa līdzcilvēki, ja šajā laika pos-
mā kaut ko salaidīs dēlī darbā vai uzvedībā? 
Būt deputātam ir milzu atbildīgs darbs, kuru 
jāveic ar tīru sirdsapziņu.

- Kādi ir jūsu hobiji?
- Medības ir vienīgais. Līdzko medību se-

zona sākas, atskan telefona zvans, es dodos 
laukā, un, cik nu veselība atļauj, piedalos. Tā 
ir vienīgā palikusī iespēja izrauties no pilsē-
tas pie dabas, izbaudīt tās spēku un krāšņu-
mu.

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

intervija NE TONNĀS, NE HEKTĀROS
 IZMĒRĀMS DEVUMS

18. novembrī Krāslavas Kultūras namā sumināja konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks 2018” laureātus. 
Par mūža ieguldījumu novada lauksaimniecības attīstībā un neatsveramo devumu Valsts neatkarības atjauno-
šanā nominācijā „Mūža ieguldījums” apbalvojumu saņēma Ādolfs Ločmelis – bijušais lauksaimniecības darbi-
nieks, Atmodas laika aktīvists un cīnītājs par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu.
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Novembris ir apbrīnojams mē-
nesis: pa vienu logu mēs redzam 
sasalušas peļķes, bet pie cita vēl 
klauvē dzeltenā lapa. Šķiet, ka vēl 
nesen aizskanēja Zinību diena, bet 
jau gatavojamies Ziemassvētku la-
sījumiem. Tas ir laiks, kad valsts 
jubilejas priekšvakarā var atskatīties 
savas ģimenes, sava novada un savas 
skolas vēsturē. 

Šajās pirmssvētku dienās spriedu-
mi par to, ka valsts vēsturi veidojam 
mēs paši, izskan visai bieži. Ko no-
zīmē 30 gadi skolas vēsturē, kas tika 
dibināta sarežģītos laiku griežos, bet 
pēc tam uzskatāmi atspoguļoja visu, 
kas bija „mūsu laika” būtība? 

1989. gada 1. septembrī tika atvēr-
ta Krāslavas 3. vidusskola, vēlāk tā 
ieguva savu pašreizējo nosaukumu 
- Varavīksnes vidusskola, un mūsu 
pilsētā tā vienmēr bija un ir uzskatīta 
par pulsējošu dzīvu sirdi – nevienal-
dzīgu, dedzīgu, radošu, viesmīlīgu. 

Neminēšu visas mūsu skolas uz-
varas un inovācijas, bet gribu teikt, 
ka, atnākot uz skolu Ziemassvētku 
brīvdienās, Skolas vēstures centra 
stendos jūs ieraudzīsiet statistikas 
datus, ar ko lepojas Varavīksnes vi-
dusskola un ko turpmāk pētīs jaunu 
tradīciju dibinātāji – mūsu skolēni. 

Kas sāpina mūsu skolu? 
„Vai tad jūs vēl esat dzīvi?” „Oho, 

jums ir 2 pirmās klases!”  „Nē, mēs 
izvēlamies citu valodas vidi, uz re-
dzēšanos!”

Aizvainojoši? Jā. 1342 vidussko-
las absolventi līdz šim laikam ne-
nožēloja par savu alma mater. Un 
pašreizējās tendences lielākoties ir 
saistītas ar politikas, nevis izglītības 
jautājumiem. 

Saprotami? Droši vien jā, jo par 
repetitoriem paliek mūsu pašu sko-
lotāji. 

Ar ko lepojos? 
Ar Varavīksnes vidusskolas skolo-

tāju jaunrades spēku. Kolektīvā ienā-
ca jauni pedagogi, un visi saprot, ka 
sadarbība nodrošina mūsu nākotni 
un sasniegumus izglītības jomā. Jo 
visefektīvākā kvalifi kācijas celšana 
norisinās skolas darbības ietvaros. 
Prasme strādāt radoši vienmēr bija 

raksturīga mūsu pedagoģiskajam 
kolektīvam – strādāt ikviena skolē-
na  nākotnes labā. Pārāk jūsmīgi, bet 
tieši tāds ir mūsu darbs – smags un 
laimīgs. Tāds ir Varavīksnes vidus-
skolas pedagogu saimes veikums, 
tās 30 gadu ilgs mūžs. 

Ludmila Senčenkova, 
Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas direktore

svētki un jubilejasPĀRDOMAS JUBILEJAS GADĀ

Neparasta fotoizstāde tika atklāta Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā - skolotāju portreti stilizētos tautas tērpos. Izstā-
des nosaukums – „Pavisam citā noskaņā”. 

Ideja parādīt pedagogus jaunā ampluā pieder Anželai 
Semjonovai, un to uzreiz atbalstīja arī citi skolotāji. Taču 
realizēt šo ieceri izdevās tikai pēc diviem gadiem. 

Ne visi skolotāji uzdrošinājās iesaistīties šādā „avantū-
rā”, taču radošā grupa, kas organizēja fotosesijas, nezaudē 
cerības uz projekta turpinājumu. 

Irēna Gončarova: „Tautas tērps notušē vecumu, padara 
cilvēkus slaidākus un smuidrākus, taču pierunāt pedagogus 
nofotografēties tādā tērpā nebija vienkārši. Mēs, skolotāji, 
varam brīvi stāvēt klases priekšā, bet prezentēt sevi, izejot 
ārpus skolas, jau ir sarežģītāk. Tomēr mēs ceram, ka līdz 
4. maijam izstādei būs turpinājums, un fotosesijā piedalī-
sies pārējie skolotāji, kā arī tehniskais personāls un ēdnīcas 
darbinieki. Jo tas ir vēl viens paņēmiens, kā pārvarēt kom-
pleksus.” 

Tautas tērpus savāca, kā saka, „diedziņu pie diedziņa, 

salmiņu pie salmiņa”. Skolā strādā dažādu tautību skolo-
tāji, un daudzi izvēlējās tērpa elementus atbilstoši savām 
etniskajām saknēm. 

„Piemēram, Jeva Bojarčuka ir ukrainiete, un viņa izvē-
lējās ukraiņu tautas tērpu, daži fotografējās krievu tautas 
tērpā,” pastāstīja Irēna Gončarova. „Jevgēnija Sergejen-
ko, kas līdztekus vizuālās mākslas stundām gatavo bērnus 
pirmajai Svētajai komūnijai, uzvilka tērpu, kurā piedalās 
procesijās. Turklāt šajā tērpā ir detaļas, kas ir viņas roku 
darbs.”

Andrejs Jakubovskis, kas arī piedalījās fotosesijā, ievē-
roja, ka skolotāji un skolēni ir ļoti pieraduši cits pie cita 
un dažreiz pat nepamana kādas nelielas pārmaiņas. Bet, 
kad skolotāji uzvilka tautas tērpus, viss iemirdzējās jaunās 
krāsās – visi pārvērtās, kļuva skaistāki, neparastāki, oriģi-
nālāki. 

Andreja vārdus apliecināja sākumklašu audzēkņu reak-
cija. No rīta viņi ieraudzīja portretus, kas ir izstādīti skolas 
foajē, un ilgi pētīja fotogrāfi jas, pirms atpazina dažus sko-
lotājus. 

„Interesanti bija vērot jaunāko klašu skolēnus, kas ierau-
dzīja skolotājus neparastā veidolā,” turpināja Irēna Gonča-
rova. „Kad skolotāja noņēma brilles, uzlika aubi vai vaina-
dziņu, izrādījās, ka viņu vairs nevar pazīt. Mēs dzirdējām 
tādu frāzi: „Ak vai, mūsu skolotāja ir tik skaista!”’’ 

Fotoizstādes sagatavošanas darbi turpinājās veselu mē-
nesi. 

Skolotāja un fotogrāfe Alīna Lukša uzsvēra, ka vissa-
režģītāk bija saskaņot brīvo laiku, pielāgot to stundu sa-
rakstam: „Mēs „ķērām” pēdējās saulainās rudens dienas. 
Fotografēt varējām tikai pa dienu, jo viens no koncepcijas 
kritērijiem bija dabiskais apgaismojums. Modeļiem nebija 
grūtību ar pozēšanu, jo mēs visi jau sen esam pazīstami.”

Skolas direktore Ludmila Senčenkova arī piedalījās šajā 
neparastajā projektā. Pēc viņas domām, skolotājiem piemīt 

aktierprasmes, tāpēc iespēja nospēlēt citu lomu bija patīka-
ma un interesanta. 

Ludmila Senčenkova: „Bērni ieraudzīja, ka skolotājs 
ir ne tikai pedagogs, kas māca viņus katru dienu. Tas ir 
cilvēks ar savu iekšējo pasauli, savām interesēm, saviem 
uzskatiem.” 

Fotoizstāde nav vienīgais pasākums skolā pirms valsts 
svētkiem un mācību iestādes jubilejas. Gatavojoties Latvi-
jas simtgades svētkiem, Varavīksnes vidusskolā tika akcen-
tēti nevis skaļie lozungi un sausā simbolika, bet gan tas, kas 
ir tuvs katram skolēnam. 

Ludmila Senčenkova: „Visas inovācijas, ko ieviesa mūsu 
jaunie skolotāji un Irēna Gončarova, piešķir svētkiem jau-
nu elpu. Svētki zaudē savu īpašo noskaņu, kad visi „staigā 
uz pirkstgaliem” - himna, karogs, ofi ciozs. Ir svarīgi ierau-
dzīt svētkos sevi, savu dzīvi, nevis tikai kaut kādu abstrak-
tu vēstures lappusi. Mēs parādām bērniem, ka svētkus var 
atzīmēt ar prieku. Mēs svinam Latvijas simtgadi bez pom-
pozuma un patētiskas spriedzes, skolā valsts svētku priekš-
vakarā valda ļoti omulīga un pozitīva noskaņa. 

Piemēram, vienu dienu skolēni l abprāt fotografējās ar 
koka dekoriem ar uzrakstiem „Mēs mīlam Latviju!”, „Mēs 
mīlam savu skolu!”, „Mēs apskaujam Latviju!”. Citā dienā 
bērni atzīmēja Latvijas kartē ne tikai galvaspilsētu, bet arī 
vietas, kur dzīvo viņu radinieki. Tā ir Latvija, kas bērniem 
ir labi pazīstama, ko bērni mīl, kas visus vieno. 

Par godu svētkiem skolēni tika apbalvoti ar diplomiem. 
Taču tajos nebija standarta frāžu (piemēram, par godu 
valsts simtgadei), skolotāji sagatavoja tekstus, kas ir saistīti 
ar konkrēta bērna sasniegumiem. Mēs pateicamies ikvie-
nam bērnam par to, ko viņš izdarīja un ko sasniedza. 

Tāds ir mūsu jauno skolotāju stils – ieraudzīt neparasto 
parastajā.” 

Elvīra Škutāne, autores foto

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA PAVISAM CITĀ NOSKAŅĀ
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Svinot svētkus, Kaplavas pagasta iedzīvotāji godina dar-
ba darītājus.

18. novembrī Indricas Romas katoļu baznīcā notika Sv. 
Mise par Latviju. Kalpošanas laikā prāvests Genādijs Al-
ferovs iesvētīja nesen restaurēto ikonu. Kalniešu Tautas 
namā notika svinīgs pasākums, kas tika veltīts Latvijas 
simtgadei.

Izvaltas pamatskolas skolēni uzstājās svētku pasākumā Izvaltas Tautas namā.

Valsts svētku koncerts ,,Mana dzimtene ir Latvija” Krāslavas Kultūras namā.

Krāslavas Romas katoļu baznīcā notika mūzikas skolas 
koncerts un Sv. Mise par Latviju.
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BRAUCIENS UZ DAUGAVPILI
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11. klašu audzēkņi iniciatīvas „Latvijas 

Skolas soma” ietvaros devās uz Daugavpils cietoksni, lai iepazītu ne 
vien pilsētas vēsturi, bet arī apmeklētu  Rotko centru, kas ir vienīgā vie-
ta Austrumeiropā, kur tiek piedāvāta iespēja aplūkot pasaules slavenā 
gleznotāja oriģināldarbus. 

Gida stāstījums un pastaiga pa cietokšņa teritoriju spilgti atklāja tā 
laika nianses un pastāvošās iekārtas „nerakstītos” noteikumus, kurus ne-
ievērot nebija ieteicams. Milzīgie vaļņi, celtņu biezās sienas un šaurās 
lūkas logu vietā padarīja stāstījumu vēl emocionālāku, kā arī stāstījums 
neiztika bez mistiskas pieskaņas, jo…cietokšņa teritorijā joprojām klai-
ņo baltais zirgs…

Izejot cauri pārbaudes vārtiem (līdzīgi kā lidostā), nokļuvām M.Rotko 
pasaulē – klusā un noslēpumainā, un tajā pašā laikā dziļi fi lozofi skā un 
kliedzošā. Digitalizētais stāstījums radīja vēl lielāku iespaidu par  glez-
notāja dzīvi, uzskatiem, pārliecību, bet oriģināldarbu pētīšana kopā ar 
gida stāstījumu un komentāriem - vēl lielāku iespēju izprast mākslas 
darbus.

Ilga Stikute, KVĢ direktora vietniece

20. oktobrī kopā citiem novada mazpulkiem 
devāmies uz Nautrēnu vidusskolu, kurā nori-
sinājās Latgales mazpulku Projektu forums un 
lauku labumu tirdziņš. Mūsu skolas mazpulku 
pārstāvēja ilggadējā mazpulka dalībniece 9.b 
klases skolniece Laura Kurpenika. Viņa šogad 
izstrādāja projektu „Puķudobe Latvijas simt-
gadei”. Kopumā piedalījās ap 140 skolniekiem 
no visas Latgales. Projektu foruma ietvaros 
notika mazpulcēnu lauku labumu tirdziņš un 
mazpulcēnu paveikto projektu prezentācijas, 
kurās mazpulcēni iepazīstināja ar savu vei-

kumu. Pasākuma mērķis ir apzināt aktīvākos 
biedrības „Latvijas Mazpulki” biedrus, novēr-
tēt un sniegt atzinību mazpulcēnu veiktajam 
darbam mazpulcēnu projektu ietvaros. Viena 
no vērtībām, ko iegūst mazpulcēni, ir prasmes 
uzņēmējdarbībā agrā vecumā. 

Foruma atklāšanā tika suminātas ģimenes, 
kas aktīvi iesaistās un palīdz mazpulcēniem. 
Kamēr mazpulcēni aizstāvēja savus projektus, 
vadītājiem un atbalstītājiem tika noorganizēta 
izzinoša ekskursija. Apmeklējām Nautrēnu 
Romas katoļu baznīcu, un foruma vadītāja 

Anita mums pastāstīja par baznīcas nostāstiem 
un notikumiem. Noklausījāmies Nautrēnu 
draudzes kora nelielu koncertu ar ērģeļu pava-
dījumu. Apmeklējām jauniešu centru „Rogov-
ka”, kur jaunieši mums  rādīja un stāstīja par 
pulciņiem. Arī Nautrēnu vidusskolas direktore 
labprāt stāstīja par skolu, par pagastu, dalījās 
pieredzē ar citiem skolotājiem.

Pēc projektu aizstāvēšanas mazpulcēni at-
pūtās un piedalījās radošajās darbnīcās. Tai 
laikā mazpulcēnu projektu eksperti komentēja 
savu izvērtējumu par skolēnu prezentācijām. 
Diemžēl kritika bija dažos punktos ļoti pretru-
nīga un nekonkrēta. Noslēguma apbalvošanā 

katrs mazpulcēns saņēma piemiņas balvas, bet 
veiksmīgāko projektu autori tika apbalvoti ar 
diplomiem un dāvanām. Kaut arī mūsu Lau-
ra neieguva godalgotu vietu, tomēr sertifi kāts 
par veiksmīgu projekta izstrādi viņai ir.

Paldies par iespēju piedalīties šajā pasāku-
mā skolas direktorei V. Koncevičai, izglītības 
pārvaldes vadītājai L. Miglānei un Krāslavas 
novada domei (konkrēti V. Aišpuram)  par sa-
gādāto transportu.

Projektu foruma atbalstītājs – 
sk. Daiga Kušnire

MAZPULCĒNI NAUTRĒNOS

Pateicoties Polijas Republikas 
Senāta un Starptautiskā fonda „Poļu 
izglītība ārzemēs” fi nansiālajam at-
balstam, Krāslavas gr. Plāteru v/n 
Poļu pamatskolas audzēkņi no š.g. 
5. līdz 10. novembrim piedalījās 
draudzības vizītē pie saviem drau-
giem Polijas Republikas Pomožes 
vojevodistes Redas pilsētas pamat-
skolā Nr. 4. 

Draudzības saites starp mūsu sko-
lām tika nodibinātas pērnajā gadā 
un tagad tiek veiksmīgi turpinātas.   
Vizītē piedalījās Amanda Bidzane, 
Larisa Plutjakova, Dominika Kal-
piša, Tatjana Guževa, Lilita Gor-
baceviča, Santa Šustova, Germans 
Bidzāns, Ernests Juhnevičs, Davids 

Istratijs, Daniels Māliņš, Vadims 
Plutjakovs un Raivis Leitāns. 

Vizītes laikā mēs apmeklējām 
Gdiņas pilsētas Zinātnes centru 
„Eksperiment”, Gdiņas Akvāriju, 
Kara Jūras fl otes muzeju uz kuģa 
„Bliskavica”- /zibens/; Gdaņskā – 
2. Pasaules kara muzeju, pastaigā-
jamies pa vecpilsētu, pilsētas centru 
un molu; Puckā - senāko Sv. Pētera 
un Paula katedrāli, zvejnieku ostu…                                                                                                
Pateicoties  mūsu viesmīlīgajiem 
Redas pilsētas  šefi em, patīkami 
pavadījām laiku  Redas akvaparkā.

  Mūsu skolas vokālais ansamblis 
„Kropeļki” Sergeja Artemenkova 
vadībā, atzīmējot Polijas Republi-
kas Neatkarības atjaunošanas 100. 

gadadienu, piedalījās 2 koncertos, 
ko sniedza Redas skolas audzēk-
ņiem. Meitenes izpildīja poļu un 
latviešu tautas dziesmas.  

Polijas valsts svētku priekšvaka-
rā piedalījāmies pilsētas jaunatnes 
padomes sēdē, tikāmies ar Redas 
pilsētas burmistru Kšištofu Kše-
miņski, kā arī ar Redas pilsētas pa-
domes priekšsēdētāju Kazimiežu 
Okroju. Pilsētas vadībai ansamblis 
„Kropeļki” prezentēja poļu un lat-
viešu patriotiskās dziesmas. Mums 
tika pasniegtas piemiņas balvas.

Noguruši, bet jaunu iespaidu pilni 
atgriezāmies mājās, lai atkal tiktos 
pēc gada.

POLIJAS UN LATVIJAS JAUNIEŠU 
APMAIŅA

Skolotājas Joanna Šostak, Anna Dimerska
Poļu izglītības centrs ārzemēs

Pēc Jāzepa Dobkeviča tulkojuma

2018. gads ir īpašs gads visai latviešu tau-
tai. Arī Izvaltas pamatskolas skolēni izjūt un 
izprot tā nozīmīgumu, piedaloties dažādās 
aktivitātēs, paužot savu attieksmi pret valsti 
un līdzcilvēkiem.

Jau oktobra mēnesī skolēni skolotājas Irē-
nas Kriviņas vadībā piedalījās aktivitātē „Uz-
runa Latvijai 100.gadadienā”. Labākie četri 
darbi tika iesūtīti arī Krāslavas novada vēstu-
res un sociālo zinību metodiskās apvienības 
konkursam.  Skolēni savos darbos novērtē 
Latvijas dabas skaistumu un vienreizīgumu, 
kā arī cilvēku darba mīlestību un atbildības 
izjūtu. Žūrija piešķīra 1. vietu 8. klases skol-
niecei Karīnai Pavļukevičai un 2. vietu 7. 
klases skolniecei Ženijai Nikolaičenko. Visi 
dalībnieki saņēma pateicības, kā arī iespēju 
aizbraukt ekskursijā uz Pirmā pasaules kara 

kauju vietām Ložmetējkalnā, Tīreļpurvā, ap-
meklēt Aknīstes muzeju un iepazīties ar tās 
ievērojamākajām vietām. Par šo vienreizējo 
iespēju meitenes saka paldies Krāslavas no-
vada domei un pasākuma organizatorei Vik-
torijai Naļivaiko.

Katrs mūsu skolas skolotājs pirmssvētku 
laikā centās skolēnus iesaistīt dažādās aktivi-
tātēs. Pēc skolotājas Irēnas Delveres ierosmes 
gaitenī tika izveidots simbolisks labo darbu 
koks „Mēs augam Latvijai!”. Tajā katrs sko-
lēns, apvelkot uz papīra savu plaukstiņu, uz 
katra pirksta ierakstīja savus labos darbus un 
aktivitātes, kurās viņš ir piedalījies.

 Visi skolēni skolas pagalma zālājā veidoja 
instalāciju „Latvju zīmes”. Tās priecē ne tikai 
pašus veidotājus, bet arī visus pagasta iedzī-
votājus un ciemiņus. „Mēs sapratām, ko nozī-
mē latvju raksti un to, ka jāciena mūsu tautas 
kultūras vērtības” – tā saka Jūlija Batarāga.

Pēc skolotājas Ligitas Stivriņas ierosmes 
un sadarbojoties ar Izvaltas pagasta bibliotē-
kas vadītāju Vitu Japiņu, katra skolēna ģime-
nē ir ienākusi „Latvju tautumeita”.  Ar kādu 
rūpīgumu, mīlestību un gandarījumu tā tika 
veidota! „Izgatavojot tautumeitu, es jutos kā 
Dziesmu un deju svētkos Rīgā, jo es tajos šo-
gad piedalījos ar folkloras kopu „Mozī latga-
līši” (Inārs Nikolaičenko).

Skolas folkloras kopa „Mozī latgalīši” 
kopā ar skolotāju Silviju Stivriņu piedalījās 
Krāslavas novada skolu sadziedāšanas pasā-
kumā „100 tautasdziesmas Latvijai”. Tas bija 
ļoti iespaidīgs pasākums, ar lielu dalībnieku 
skaitu un iespēju katram izpausties, dāvinot 
Latvijai savas skanīgās balsis, izdziedot kādu 
no sev mīļākajām dziesmām.

Šogad Izvaltā tika atjaunota sena tradīcija. 
Atzīmējot Lāčplēša dienu, visi kopā, nesot 
sarkanbaltsarkanos karodziņus, plīvojot lāpu 
liesmām, ar aizdegtām svecītēm un pašu iz-
gatavotiem  ziedu pušķiem rokās, devāmies 

gājienā uz Izvaltas kapsētu, lai godinātu par 
Latviju bojā gājušo cilvēku piemiņu, noliktu 
ziedus un svecītes pie nacionālo partizāņu 
Piemiņas krusta. „Ejot gājienā, es atcerējos 
skolotāju un vecāku stāstīto par karu un par 
Latvijas vēsturi. Šie stāsti man liek domāt par 
mierīgu nākotni mūsu Latvijai un tās tautai” 
(Klinta Tukāne).

 Protams, ka Latvijas valsts svētku aktivi-
tātes Izvaltā vēl turpināsies ar devīzi „Mazas 
mūsu rociņas, lieli mūsu darbi”.

 I. Kriviņa,
L. Stivriņa          

izglītība „LATVIJAI – 100” IZVALTĀ
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Šonedēļ Krāslavas grāfu Plāte-
ru parkā norisinājās Zemessardzes 
36. kaujas atbalsta bataljona rīkotās 
militārās sacensības 16 līdz 18 ga-
dus veciem jauniešiem. Pasākums 
„Savas valsts patriots” tika rīkots 
patriotu nedēļas laikā, lai veicinātu 
jauniešos patriotismu.

Sacensībās piedalījās četras ko-
mandas, un parkā tika ierīkotas as-
toņas stacijas. Fiziski smagākā bija 
pirmā - tajā nācās atstāt daudz spēka. 
Vispirms vienu biedru no sava vidus 
komandas četri dalībnieki nesa nes-
tuvēs līdz automašīnai, pārējie nesa 
rokās kastes ar palīgiekārtām. Tad 
visiem kopā bija jāstumj automašīna 
un visbeidzot skriešus jāpārvar pie-
tiekoši liels attālums, tostarp kalnā 
un lejup. Paši jaunieši atzina šo par 
visgrūtāko sacensību posmu.

Skolēniem visvairāk patika otrā 
stacija, kurā komandas krāja punktus 
ar šaušanu mērķī no pneimatiskās 
šautenes. Trešajā stacijā daudziem 
neveicās trāpīt mērķī ar granātu, 
metot to no guļus stāvokļa, tupus uz 
viena ceļa un stāvus. Ceturtajā sta-

cijā bija jāizpilda divi vingrinājumi 
vēdera presei, kas arī prasīja būt fi -
ziski stipram. Piektajā – topogrāfi jas 
stacijā – jaunieši iepazinās ar karti un 
meklēja tajā konkrētas vietas. Sestā 
stacija bija ierīkota apkurināmā kara-
vīru teltī, kurā varēja izbaudīt šo mi-
litārā dienesta pusi, kā arī vajadzēja 
nekļūdīgi atbildēt uz jautājumiem ne 
tikai par militāro jomu, bet arī uz tā-
diem, kas attiecas uz ikdienas sfēru. 
Septītā stacija bija veltīta militārajam 
ekipējumam, kurā vajadzēja militāri 
pareizi apģērbt vienu no komandas 
biedriem un militāri pareizi piepildīt 

ar mantām karavīra mugursomu. As-
totā stacija tika veltīta dažādas bru-
ņutehnikas un ekipējuma atpazīšanai 
pēc attēliem, gan saliekot puzli, gan 
vērojot objektus binoklī. 

Sacensības noslēdzās ar apbalvo-
šanu: 4. vietā palika Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda, 3. vietā ierin-
dojās Dagdas vidusskolas komanda, 
2. vietā – Krāslavas jaunsargu vie-
nība, bet 1. vietu izcīnīja Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola. Pirmo triju 
vietu ieguvēji tika apbalvoti ar kausu 
un medaļām, kā arī katram sacensī-

bu dalībniekam pasniegta dāvaniņa 
no Zemessardzes 36. kaujas atbalsta 
bataljona, lai viņi atceras šo pasāku-
mu, karavīrus un varbūt ieinteresējas 
par militārās karjeras iespēju. Ze-
messardzes 36. kājnieku bataljons šī 
gada 24. maijā tika atjaunots kā pro-
fesionālā dienesta bataljons Zemes-
sardzes 3. Latgales brigādes sastāvā. 
Bataljonā dienē tikai profesionālie 
karavīri.

Juris Roga,
autora foto

ESI VIENS NO MUMS!  

Jau pagājušajā mācību gadā 
skolēni skolotājas Silvijas Stivri-
ņas vadībā izveidoja sadziedāša-
nās bukletu ,,100 tautasdziesmas 
Latvijai”. Visu bukletā iekļauto 
dziesmu vārdus un melodijas vis-
labāk zina folkloras kopas ,,Mozī 
latgalīši” dziedātāji.

15 dziedošie skolēni iesaistījās 
,,Elektrum” organizētajā akcijā 
,,Iedziedi dziesmu Latvijai”. Vis-
populārākās dziesmas: U. Stabul-

nieka ,,Tik un tā”, latviešu tautas 
dziesma “Stāvēju dziedāju” un 
brāļu Ziemeļu dziema “Uzsniga 
sniedziņš balts”. Akcijas dalībnie-
ki saņēma dalības nozīmīti.

Skolas meiteņu ansamblis uz-
stājās arī Izvaltas pagasta vērie-
nīgajā pasākumā 17. novembrī, 
un   ,,Mozī latgalīši” arī Krāslavas 
pilsētas svētku pasākumā 18. no-
vembrī.

Valsts svētku ietvaros sporta 

skolotāja Laimoņa Rukmaņa va-
dībā notika konkurss ,,Stiprinieks 
2018”. Piedalījās visi skolēni. 
2.-4.klašu grupā stiprinieka titulu 
ieguva Alīna un Oļegs, 6.-7. – Že-
nija un Inārs, 8. klasē – Raimonds 
un Valērija.

16. novembrī skolā notika svēt-
ku noslēguma pasākums. Tajā  sa-
dziedāšanās dziesmas mijās ar ro-
taļām, skolēnu uzrunām Latvijai 
un aktīvāko pasākumu dalībnieku apbalvošanu. Pēc pasākuma noti-

ka tikšanās ar robežsargiem – ki-
nologiem. Tajā skolēnus pārstei-
dza tas, cik varoši un paklausīgi ir 
robežsargu suņi.

Svētki ir beigušies, taču dzīve 
turpinās, un Latvijas simtgades 
laikā iesāktās ieceres un darbi 
jāturpina arī tālāk, veidojot sko-
lēnos piederību Latvijas valstij, 
savam Izvaltas pagastam.

Materiālu apkopoja
Irēna Kriviņa 

un Līvija Bogdāne

SVĒTKU PASĀKUMI IZVALTAS PAMATSKOLĀ TURPINĀS

Patriotu nedēļas ietvaros 
Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā notika Krāslavas Bērnu 
un jauniešu centra izveidots kon-
kurss „Dzimtā novada Erudīts 
2018”. KNCB direktore Valentīna 
Magidas sveicināja 26 Krāslavas 
novada skolu konkursa dalībnie-

kus, pateicās Krāslavas pilsētas 
un novada vispārizglītojošajām 
skolām par dzimtā novada ga-
rīgā mantojuma apzināšanos un 
aktīvu līdzdalību novadpētnieku 
radošās darbnīcas „Jāņtārpiņi” 
visa gada garumā daudzkārt orga-
nizētajā spēlē-viktorīnā „Krāsla-
vas novads Latvijas valsts 100 
gadu vainaga pinumā.” Vairāk 
nekā 200 novada skolu audzēkņi 
nāca uz bibliotēku, lai izspēlētu 
spēli un uzzinātu, cik labi pazīst 
Krāslavas novadu. Spēles dalīb-
niekiem bija dota iespēja virtuāli 
pabūt visos Krāslavas novada pa-
gastos un iepazīties ar tā vēstures 
un kultūras mantojumu, izciliem 
cilvēkiem, dabas objektiem un 
atpūtas iespējām. Katrs 5.-12. kla-
šu skolēns varēja izmantot iespē-
ju labi sagatavoties konkursam. 
Konkursā bija 50 jautājumi, uz 
katru vajadzēja izvēlēties pareizo 
atbildi. Rezultātā par DZIMTĀ 
NOVADA ERUDĪTU 2018 kļuva 

Krāslavas pamatskolas 5.b klases 
skolēns Emīls Grišāns, I vietu ie-
guva Krāslavas pamatskolas 5.b 
klases skolēns Mārtiņš Severīns 
Vecelis, II vietu izcīnīja Krāslavas 
pamatskolas 7.b klases audzēkne 
Kristīne Daļecka un III vietu ie-
guva Krāslavas pamatskolas 6.b 
klases skolniece Gunita Upeniece.

Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra direktore Rita Vekšina pa-
sniedza visiem uzvarētājiem dip-
lomus un dāvanas.

Tagad spēli „Krāslavas novads 
Latvijas valsts 100 gadu vainaga 
pinumā” var spēlēt katrs, lai pār-
liecinātos, ka ir īsts dzimtā nova-
da patriots. Tavas zināšanas būs 
lieliska dāvana Latvijai.

P.S. Spēle tapa KBJC ciešā sa-
darbībā ar KNCB un Krāslavas 
novada TIC. Paldies visiem at-
balstītājiem. Kopā mēs esam ra-
došs spēks!

Viktorija Urbanoviča, 
KBJC skolotāja

DZIMTĀ NOVADA ERUDĪTS – 2018

SKOLU
 IEKŠTELPU
 KVALITĀTEI 

IR LIELA
 NOZĪME

Krāslavas novada dome sekmīgi 
turpina īstenot Eiropas Reģionā-
lā attīstības fonda (ERAF) SAM 
8.1.2. specifi skā atbalsta mērķa 
projektu ,,Uzlabot vispārējās izglī-
tības iestāžu mācību vidi” Krāsla-
vas izglītības iestādēs. Mācību 
procesa veicināšanai un skolēnu 
labsajūtai ir nepieciešama sakārto-
ta un attīstīta infrastruktūra skolās. 
Drošas un veselīgas vides veicinā-
šana ir pamats zināšanu apguvei. 
Skolu iekštelpu gaisa kvalitātei ir 
nozīmīga loma, kas ietekmē sko-
lēnu uztveres spējas.

Ir uzsākta ventilācijas sistēmas 
izbūve Krāslavas pamatskolā un 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lā. Neskatoties uz to, ka ventilā-
cijas sistēmas izbūve tiek veikta 
mācību gada laikā, tā neietekmē 
mācību procesu un ir saskaņota ar 
skolu administrācijām. SIA ,,Sil-
tumserviss” īstenos būvdarbus 
līdz 2019.gada pavasarim.

Projekta budžeta kopējās attie-
cināmas izmaksas sastāda 3 126 
601,18 EUR, ERAF līdzfi nansē-
jums sastāda 2 657 611 EUR.

Projekta ilgums līdz 2021.gada 
31.decembrim.

Juta Bubina,
projekta vadītāja

MAZPULCĒNU
 SKOLAS SKATE

5. novembrī  skolas mazpulcēni, 
pulciņa ,,Nāc eksperimentēt!” da-
lībnieki, aizstāvēja savus izstrādātos 
projektus. Vispirms devām vārdu 
mūsu ilggadējai mazpulka dalībnie-
cei Laurai Kurpenikai. Viņa pastās-
tīja par savu projektu ,,Puķudobe 
Latvijas simtgadei”. Ar to Laura jau 
20. oktobrī piedalījās Latgales nova-
da mazpulku Projektu forumā Naut-
rēnu vidusskolā. Meitene dalījās ie-
spaidos par šo grandiozo pasākumu.

Vēlāk ar saviem projektiem iepa-
zīstināja Aleksandrs Tukāns, Sanija 
Vītoliņa, Alise Blaževiča, Karīna 
Lukjanska. Aleksandram tas jau bija 
trešais projekts, bet meitenēm tikai 
pirmais. Aleksandrs pētīja divas kar-
tupeļu šķirnes, Sanija - gurķus, bet 
Alise - tomātu šķirnes. No citiem 
atšķīrās Karīnas projekts. Viņas pro-
jekts bija ,,Jubilejas pīrāgs”. Ar to 
Karīna uzcienāja visus klātesošos 
mazpulcēnus un žūrijas komisijas 
locekļus.

Pēc apspriešanās par veiksmīgāk 
un labāk izstrādāto žūrija atzina Ali-
ses Blaževičas projektu ,,Tomātu 
šķirņu salīdzinājums”.

Visi mazpulcēni, kuri aizstāvēja 
savus projektus, saņēma Latvijas 
Mazpulku padomes  sertifi kātus par 
veiksmīgu projektu izstrādi un saldās 
balvas. Paldies visiem mazpulcēniem 
par uzņēmību un neatlaidību, īsteno-
jot savus projektus! Paldies mazpul-
cēnu vecākiem par atbalstu saviem 
bērniem projektu  īstenošanā!

Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas 

mazpulka vadītāja
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Fināla mačs ar Rīgas komandu 
„BetLanes,” kas norisinājās preti-
nieku laukumā, noslēdza Latvijas 
futbola 2. līgas čempionātu, kurā 
piedalījās V.Atamaņukova komanda. 
Līdz pirmā perioda vidum spēle ar rī-
dziniekiem ritēja diezgan vienlīdzīgi, 
un mūsu sportisti izlīdzināja rezultā-
tu (1:1), taču turnīra beigās viņi pie-
kāpās ar rezultātu 2:6. Neskatoties uz 
zaudējumu, mūsu komanda ar savu 
sasniegumu ir uzrādījusi pārsteidzo-
ši augstu rezultātu, izcīnot otro vietu 
līgā, par ko saņēma sudraba kausu 
un medaļas.

Ceļā uz fi nālu mūsu komanda 
kļuva par uzvarētāju Latgales zonas 
turnīros, gūstot 33 punktus un 51 
vārtus. Tika pārspētas komandas no 
Daugavpils, Rēzeknes, Kalupes un 
citām apdzīvotām vietām. Starpse-
zonas spēļu posmā mūsu komandas 
futbolisti sacentās ar pretiniekiem no 
Madonas un Limbažiem.

Spēle ar Madonu Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas stadionā no-
slēdzās ar rezultātu 7:2 mūsu labā. 
Madonieši savā laukumā piekāpās 
limbažniekiem (1:4), līdz ar to Lim-
bažos tika noskaidrotas Latvijas 
futbola 2. līgas čempionāta fi nālistu 
komandas. Pateicoties gūto un zau-
dēto vārtu starpībai, krāslaviešu ko-
mandai derēja arī neizšķirts rezultāts, 
un futbolisti bija sasnieguši šo mērķi 
ļoti spraigā cīņā. Rezultāts - 1:1. Par 
labākajiem bombardieriem mūsu 
komandā tika atzīti Elvis Bovins (16 
vārti), Jānis Bovins (9 vārti) un Ed-
gars Ungurs (5 vārti).

Bez šaubām, komandas triumfa 
pamatā ir Daugavpils spēlētāju liels 

un nesavtīgs ieguldījums, jo viņi, 
ziedojot savu personīgo laiku un ma-
teriālo labklājību, aizstāvēja mūsu 
pilsētas godu. Ar savu meistarību un 
pašaizliedzību viņi ne tikai priecēja 
mūs, līdzjutējus, bet arī kļuva par 
paraugu (elkiem) krāslaviešu jaunā-
kajai paaudzei.

Liels paldies par to, ka tāpat kā citi 
mūsu pilsētas sportisti jūs darāt visu, 
lai Krāslavas uzvaras karogs lepni 
plīvotu dažādos Latvijas stadionos.

Esam pārliecināti, ka, pateicoties 
V.Atamaņukova, E. un J.Bovina, 
J.Maksimčuka, P.Tarasova un 
D.Komarova sasniegumiem, tuvā-
kajos gados mums vēl vairākkārt būs 
iespēja sajūsmināties par pašmāju 
futbolistu meistarību.

Ir patīkami apzināties, ka futbols, 
pieprasītākais un iecienītākais sporta 
veids Krāslavā, ir atdzimis!

Pāvels Trofi movs

V.ATAMAŅUKOVA
KOMANDAS SUDRABA 
KAUSS UN MEDAĻAS – 

DĀVANA PILSĒTNIEKIEM LATVIJAS
 SIMTGADES PRIEKŠVAKARĀ

7.novembrī  Krāslavas un Dag-
das novadu  skolas piedalījās vo-
lejbola turnīrā, kurā savā starpā 
sacentās pamatskolu skolēni.

Par uzvaru volejbola turnī-
rā meitenēm (2003.-2004.dz.g.) 
bija jāsacenšas trīs skolu koman-
du starpā - Dagdas vidusskola, 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la un Krāslavas Valsts ģimnāzija. 
Visas komandas uzrādīja diezgan 
līdzīgas volejbola spēles prasmes. 
Dagdas vidusskolas komanda 
uzvarēja visās spēles un izcīnīja 
pirmo vietu un kausu. Godpilnajā 
otrajā vietā ierindojās Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komanda, bet 
trešo vietu ieguva meitenes no 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las.

Zēniem volejbola iemaņas bija 
jāpierāda četru komandu konku-
rencē. Par uzvaru cīnījās Ezer-

nieku vidusskolas un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas komandas. 
Trešajā setā pārliecinoši uzvarē-
ja Ezernieku vidusskolas zēni un 
līdz ar to ieguva pirmo vietu un 

kausu. Trešajā vietā ierindojās 
Krāslavas Varavīksnes komanda.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

VOLEJBOLA TURNĪRS SKOLĒNIEM

 Pērkam mežus, ātra piedā-
vājuma izskatīšana un korekts 
darījums. Zvaniet vai rakstiet. 
T. 28343776.

 Alternatīva akmens oglēm. 
Piegādājam kurināmo (tīrās 
kūdras briketes, Igaunija). Cena 
- 90 eiro (tonna). Ļoti mazs pel-
nu atbirums. T. 29409413.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli 
(istabas izolētas), 4. stāvs. Sau-
lainā puse. Bez balkona. Va-
jadzīgs remonts. Cena - 4000 
eiro. T. 28724619. 

 Izīrē garāžu, pārdod paklāju 
2х4, dabīgs, ražots Baltkrievijā. 
T. 26046404. 

 Pārdod riteņu diskus AM 
OPEL R-14, 4 gab., 20 eiro 
(komplekts), celtniecības sildī-

tāju B3-IT MASTER (mazlie-
tots), 50 eiro. T. 27163450. 

 Atdošu zīdaiņa drēbes (zē-
nam līdz 1 gada vecumam). T. 
26298928. 

 Pārdod boileri iepakojumā. 
T. 22475418. 

 Pārdod automobili Toyota 
Avensis, 2.0, 2004. izl. gads, ar 
stūri labajā pusē. Labā tehniskā 
stāvoklī, ir skrāpējumi, nepie-
ciešama salona ķīmiskā tīrīša-
na, iespējams - rezerves daļām. 
Cena - 900 eiro. T. 29678447. 

 Vēlas īrēt dzīvokli Krāslavā. 
T. 22358469.

 Pārdod izremontētu garāžu 
Pļavu ielā, cena pēc vienošanās; 
šujmašīnu ,,Podolsk” ar kājas 
piedziņu, lēti. T. 28455315.

 Krāslavā pazaudēts maks 
ar dokumentiem uz Jevgeņi-
ja Ļapera vārda. Atradēju lū-

dzu atdot man to. T. 6236903, 
28710941.

 Pārdodu medu, 3 l – 15 eiro. 
T. 26363427. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 
103. sērija, 53 m2, Raiņa iela 
11, 4. stāvs, lodžija, logi - stikla 
paketes. Vajadzīgs remonts. T. 
256567114, 29377823. 

 Pārdod medu, apjoms - ne 
mazāk kā 20 l par vairumtirdz-
niecības cenām. T. 25600261. 

 Pārdod sausu skaldītu mal-
ku (jauktu koku sugu), 1,2 m3 
(vieglās automašīnas piekabe). 
T. 26160359. 

 Dīzeļa dzinēja „common 
rail” degvielas sistēmas re-
monts, nolauzto kvēlsveču 
izurbšana ar specinstrumentu, 
sprauslu sēžas vietu atjaunoša-
na, dzinēju kapitālais remonts, 
automobiļu ritošās daļas un 

bremžu sistēmas remonts, elek-
trosistēmas diagnostika un re-
monts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokom-
presoru) remonts (kravas auto-
mobiļi, vieglie auto, traktori). T. 
29413904.

 Jebkuras sarežģītības 
automobiļu ritošās daļas 
remonts.T.29413904.

Tavu māju puķes, koki skumst,
Nebeidzamās darba dienu takas
Līdz ar mīļām sirdīm sāpēs tumst...
Un Tev neskaitāmus labus vārdus saka.(K. Apškrūma) 

Skumju brīdī Ligitu Bogdāni mūžībā pavadot, 
esam kopā ar viņas ģimeni.

Deju kolektīvs “Rudņa”
 un vadītāja L.Pelnika

Biedrība „Stariņš” 
sveic  dzimšanas dienā 

Solvitu Lavnikoviču 
un Inesi Borku-Ržečicku!

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, 
Darbi veicas, gaišas dienas rit! 
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt, 
Un lai par tiem nekad nav žēl!
Tik jautru prātu, sauli sirdī 
Un daudzus skaistus gadus vēl!

sludinājumI

INTERVIJA
Mūsdienu skolā arvien ak-

tuālākas kļūst nodarbības, 
ko vada karjeras pedagogs. 
Arī Varavīksnes vidusskola 
nodrošina saviem audzēk-
ņiem tādas iespējas. Par 
savu darbu pastāstīja un uz 
jautājumiem atbildēja kar-
jeras pedagogs Oksana Kor-
čagina.

- Varavīksnes vidusskola veik-
smīgi piedalās projektā „Karje-
ras atbalsts vispārējās un pro-
fesionālās izglītības iestādēs”, 
kādas priekšrocības tas sniedz 
mūsu skolēniem?

- Mūsu skola piedalās šajā projek-
tā jau divus gadus, dažādi pasākumi 
notiek visa mācību gada garumā, tie 

KARJERAS PEDAGOGS OKSANA KORČAGINA: 
„NEBAIDIETIES NO GRŪTĪBĀM UN TICIET SEV!”

ir veltīti visnozīmīgākajiem jautāju-
miem - karjeras lēmumu pieņemša-
na, pašnovērtējuma veikšana, izglī-
tības iespēju izpēte, darba pasaules 
iepazīšana. Skolēniem ir iespēja 
iepazīt un plānot savu nākotnes 
karjeru, tikties ar dažādu profesiju 
pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus. 
Vidusskolēni var apmeklēt Atvērto 
durvju dienas dažādās augstskolās 
Rīgā un Daugavpilī, kā arī aizbraukt 
uz izstādi „Skola 2019” Rīgā, lai ie-
gūtu informāciju par izglītības ie-
spējām Latvijā. 

- Par kurām profesijām skolēni 
interesējas visvairāk? 

- Lielākā daļa vēl neizvēlējās 
konkrētu profesiju. Taču, piemē-
ram, 12. klases skolēnu prioritāte 
ir medicīnas joma un darbs Valsts 
robežsardzē. 

- Kuras kompetences, pēc jūsu 
domām, ir pieprasītākās darba 
tirgū 21. gadsimtā? 

- Spēja iemācīties jaunas lietas, 
komunikācijas un sadarbības ie-
maņas, prasme pielietot zināšanas, 
disciplīnas ievērošana, patstāvība, 
spēja pieņemt lēmumus, iniciatīva, 
valodas prasmes.

- Vai skolēnu vecāki ir iesaistīti 
šajā projektā? Kā viņi var palī-

dzēt saviem bērniem karjeras iz-
glītības jautājumos? 

- Vecāku sapulcēs (9.,12. kl.) tiek 
sniegta informācija par projekta 
īstenošanu skolā, par noderīgām 
tīmekļvietnēm (www.niid.lv - iz-
glītības iespēju ceļvedis, nacionālā 
izglītības iespēju datubāze apkopo 
Latvijas izglītības iestāžu piedāvā-
tās izglītības iespējas, kā arī karjeras 
izvēles testus). Vecāki var sazināties 
ar karjeras pedagogu un konsul-
tēties par dažādiem jautājumiem. 
Diemžēl ir vecāki, kas cenšas izlemt 
bērnu nākotni, aizmirstot pajautāt, 
ko viņi vēlas. Manuprāt, ir nepiecie-
šams dot bērnam padomus par to, 
kā veiksmīgi mācīties, paplašināt 
bērna interešu loku, norādīt uz viņa 
stiprajām un vājajām pusēm, mudi-
nāt uz pašvērtējumu, pazīstot sava 
bērna spējas un talantus, aicināt pa-
domāt par īstermiņa un ilgtermiņa 
panākumiem, rosināt veikt brīvprā-
tīgo darbu, mācīt būt atbildīgam par 
saviem lēmumiem, censties saprast 
bērna problēmas un palīdzēt viņam 
tās atrisināt.

- Kādas aktivitātes projekta ietva-
ros ir paredzētas tuvākajā laikā? 

-Vidusskolas līmenī - izglītības 
izstāde „Skola 2019”, Atvērto durv-

ju dienas, Ēnu dienas, nodarbības ar 
kouču, tikšanās ar skolas absolven-
tiem. Sākumskolēniem un pamat-
skolēniem – mācību ekskursijas uz 
uzņēmumiem, zemnieku saimnie-
cībām, tikšanās ar amatniekiem un 
dažādu profesiju pārstāvjiem.

- Ko jūs gribētu novēlēt mūsu 
skolēniem, kas ir ceļā pie savas 
nākamās profesijas? 

- Svarīgi ir iepazīt sevi (ko es 
varu, ko es gribu, ko es spēju?), tad 
būs vieglāk izdarīt rūpīgi pārdomā-
tu un izsvērtu izvēli. Nebaidieties 
no grūtībām un ticiet sev!

- Paldies par atbildēm!
Intervēja

 Galina Mikulāne

SPORTS

SIA „LATGRAN” iepērk 
skaidas, šķeldu, apaļkoku 
Jaunjelgavas, Jēkabpils, 
Krāslavas un Gulbenes ra-
žotnēs. Cena pēc vienoša-
nās. Tālr.20003222.


