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Lāpu gājiens pie pieminekļa „Māte Latgale raud” Lāčplēša dienā

Elvīras Škutānes foto

PASNIEGTA BALVA „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2017”
17. novembrī Krāslavas Kultūras namā notika valsts svētku svinīgais pasākums, tika godināti balvas „Krāslavas novada gada cilvēks 2017” saņēmēji. Balvas pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un domes izpilddirektors Jānis Geiba.
Nominācijā „Mūža ieguldījums” balvu saņēma Māra Miglāne – bijusī Izvaltas un Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītāja. Nominācijā „Gada cilvēks”
apbalvoti: Svetlana Ļaksa-Timinska (Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja), Anastasija Platace
(Izvaltas Tautas nama vadītāja) un Anna Sprūģe (veterinārārste).
Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīti pasākumi notika arī citviet novadā.

Elvīras Škutānes un Jura Rogas foto
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informācija
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2017. gada 7.novebrī notika Administratīvās komisijas
kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 17 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu V.S., dzim.1986.g., tika
uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā;
- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu N.S., dzim.1976.g.
un Ņ.M., dzim.1969.g., tika izteikts brīdinājums katram, bet M.V.,
dzim.1993.g. un O.Š., dzim.1991.g., tika uzlikts naudas sods 10 EUR
apmērā katram;
- par dzīvnieku nereģistrēšanu un neidentiﬁcēšanu V.S., dzim.1986.g.,
uzlikts naudas sods 7 EUR apmērā;
- par bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu, atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas, S.M., dzim. 1968.g., tika uzlikts naudas
sods 210 EUR apmērā;
- par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības, sporta atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs J.P.,
dzim.2000.g., tika izteikts brīdinājums, J.P., dzim. 2000.g., tika uzlikts
naudas sods 5 EUR apmērā, bet I.M., dzim.2001.g., tika uzlikts naudas
sods 10 EUR apmērā;
- par materiālu novietošanu ceļu zemes nodalījuma joslā bez valsts
ceļu dienesta vai īpašnieka atļaujas J.K., dzim.1990.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
- par ﬁzisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu A.C., dzim.1991.g.,
tika uzlikts naudas sods 20 EUR apmērā;
- par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas
telpās vai citās sabiedriskās vietās A.Ž., dzim.1986.g., tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;
- par zemes īpašuma (pagalma) neuzturēšanu pienācīgā kārtībā V.G.,
dzim.1969.g. un I.G., dzim.1993.g., , tika uzlikts naudas sods 5 EUR
apmērā katram;
- attiecībā pret E.P., dzim.2000.g. un V.Č., dzim.2004.g., komisija
piemēroja audzinoša rakstura piespiedu līdzekli nepilngadīgajam un
izteica brīdinājumu katram.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2017. gada 5. decembrī
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).
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KRĀSLAVĀ ZEMNIEKI
MĀCĪJĀS AIZSARGĀT VIDI
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra
Krāslavas birojs organizēja
divu dienu arodapmācības
lauksaimniekiem – „Pasākumi augsnes un ūdens
resursu aizsardzībai no
lauksaimniecības darbības
izraisītā piesārņojuma”.

Mācību programmas ilgums
bija 16 stundas, kurās lektors Valērijs Kairāns sniedza teorētiskās
zināšanas par tēmām: lauksaimniecības darbības izraisītais piesārņojums, tā ierobežošanas pasākumi; kultūraugu dažādošana,
zaļās platības, to veidi (buferjoslas, rugaines, papuves, laukmales, daudzgadīgās zāles tīrumos),
ierīkošana un apsaimniekošana;
sējumu struktūra, augšņu agroķīmiskā izpēte, mēslošanas un aizsardzības plānošana. Rezumējot
visu apgūto, lektora Ivara Kalnīša
vadībā tika izstrādāts pasākumu
plāns saimniecībām, kādā veidā
visefektīvāk nodrošināt konkrētajās saimniecībās vides prasību

ievērošanu, balstoties uz Ministru
kabineta noteikumiem un ES regulām.
Otrā mācību diena tika aizvadīta lektora Ivara Kalnīša uzraudzībā, darbojoties ar praktiskajiem
uzdevumiem saistībā ar meliorācijas sistēmām, to uzbūvi un izbūvi, lai lauksaimnieki būtu spējīgi pēc meliorācijas karšu plāna
atpazīt un izprast apzīmējumus,
noteikt slīpumus un kritumus,
drenāžu un kolektoru ierīkošanas
pamatprincipus.
Viesojoties Krāslavas novada Kalniešu pagasta zemnieku
saimniecībā „Raudovišķi” pie
saimnieka Aleksandra Ivanova,
kur bija iespēja apskatīt drenāžu skalošanas agregātu darbībā.
Demonstrējumu pavadīja interesants stāstījums par saimniecības
meliorācijas sistēmu uzturēšanu
un atjaunošanu. Mācību dalībniekiem bija iespēja klātienē skatīt
drenāžu izteku darbību, kuras tika
atjaunotas pirms gadiem piecpadsmit. Aleksandrs Ivanovs atzīst,

ka veiksmīgas saimniekošanas
pamatnosacījums ir daudzu darbību kopums, un viens no tiem ir
meliorācijas sistēmas sakārtošana, jo tas ir pamats graudu ražas
pieaugumam katrā apsaimniekotajā hektārā.
Noslēgumā mācību dalībnieki
diskutēja par šī gada sarežģīto sezonu un lietavām bagāto rudeni.
Katrs lauksaimnieks, kurš piedalījās mācībās, saņēma apliecinājumu par apgūto.
LLKC Krāslavas konsultāciju
birojs pateicas Kalniešu pagasta
zemnieku saimniecības „Raudovišķi” saimniekam Aleksandram
Ivanovam, kurš laipni uzņēma
mūs un dalījās pieredzē, atklājot meliorācijas sistēmu darbības
nianses savā saimniecībā.
Mācības norisinājās Lauku attīstības programmas 2014.-2020.
gadam ﬁnansējuma ietvaros.
Artūrs Pavļukevičs,
Krāslavas novada
lauku attīstības konsultants

ZIŅOJIET PAR
NEGADĪJUMIEM POLICIJAI!

BŪSIM ACĪGĀKI UN ZIŅOSIM!

Šī gada rudenī novada pašvaldības speciālisti piedalījās
tikšanās pasākumos ar iedzīvotājiem, kas tika organizēti
pilsētas mikrorajonos. Tajos bieži izskanēja pretenzijas par
Valsts policijas darbu, veicot pasākumus noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un sabiedriskās kārtības nodrošināšanā.
Par radušos situāciju Valsts policijas Latgales reģiona
pārvaldes Krāslavas iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants
Ivars Jakušonoks informē:

- Ja iedzīvotājiem ir šāda rakstura jautājumi, tad policijas pārstāvji ir gatavi piedalīties kopā ar pašvaldības speciālistiem šāda veida tikšanās pasākumos un sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem.
Gadījumos, kad tiek apdraudēta sabiedriskā kārtība, nepieciešama tūlītēja
policijas palīdzība, kā arī ikvienam, kas kļuvuši par nozieguma, ceļu satiksmes negadījuma vai cita veida likumpārkāpumu aculieciniekiem, ir jābūt
aktīvākiem un nekavējoties jāziņo par notikušo pa tiešo tiesībsargājošajām
institūcijām, vai zvanot pa diennakts tālruni 110. Savukārt policija, saņemot
sniegto informāciju, nekavējoties atbilstoši normatīvajiem dokumentiem
veic nepieciešamos pasākumus un informācijas pārbaudi.
Turklāt, lai sauktu likumpārkāpējus pie atbildības, ir nepieciešams iesniegums jeb cita veida informācija no tā cilvēka, kurš cietis, ir kļuvis par
likumpārkāpuma aculiecinieku kādā no atgadījumiem jeb izsaucis policiju.
Ja zvanītājs nevēlas atklāt savu identitāti, vēlas paziņot par notikušo anonīmi un ja nav nepieciešama tūlītēja policijas klātbūtne, var zvanīt uz Valsts
policijas Latgales reģiona pārvaldes Anonīmo uzticības tālruni 65403399.
Uzticības tālruņa līnija darbojas kā automātiskais atbildētājs, līdz ar to
konsultācija uzreiz netiks sniegta. Noklausoties automātiskā atbildētāja informāciju un sagaidot skaņas signālu, iedzīvotāji var atstāt savu informāciju, kura turpmāk tiks atbilstoši apkopota un nosūtīta vajadzīgajam adresātam informācijas pārbaudei un izmeklēšanai.
Sagatavoja
Elvīra Škutāne

Pērnā gada vasarā iedzīvotāju grupa „Dod ķepu,
draugs!” veiksmīgi startēja
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” un
realizēja projektu par suņu
pastaigu un treniņu laukuma ierīkošanu Krāslavā teritorijā starp Vienības, Pirts
un Siena ielu. Suņu pastaigu
laukums tapa kā labas prakses piemērs, lai pievērstu
sabiedrības uzmanību pamesto dzīvnieku problēmai
Krāslavā un atbildīgai attieksmei pret tiem.

Laukuma izveidē ieguldīts liels
darbs - teritorija līdzināta, pļauta
zāle, atvesta grants, piegādātas
aprīkojuma komplektējošās detaļas, kas pašu spēkiem krāsotas
un uzstādītas. Šis pirmais suņu
pastaigu un treniņu laukums mūsu
pilsētā tika svinīgi atklāts 31. jūlijā.
Tieši pēc nedēļas laukuma ierīkotājiem nācās ziņot Valsts policijai par nezināmu personu ļaunprātīgi nodarīto kaitējumu – salauzto
suņu apmācību atribūtu laukumā.
Diemžēl toreiz vandaļi netika atrasti, grupas dalībnieki paši sala-

boja salauztos atribūtus.
Pirms dažām dienām šajā laukumā atkārtots vandālisma akts
– nezināmas personas tumsas aizsegā ir salauzušas gandrīz visus
suņu šķēršļu joslas atribūtus. Šis
notikums izgaismo atsevišķu personu visatļautības un nesodāmības sajūtu, ko veicina sabiedrības
vienaldzība. Mēs varam dzīvot
labāk un drošāk, ja neļausim vandāļiem palikt nesodītiem. Būsim
acīgāki un ziņosim!
Juris Roga
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VEIDOS JAUNU CIVILĀS
AIZSARDZĪBAS KOMISIJU

Ministru kabineta jaunie
noteikumi par pašvaldību
sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām
paredz, ka Krāslavas sadarbības teritorijas civilās
aizsardzības (CA) komisiju
veido Krāslavas un Dagdas
novads. Tādejādi turpmāk
šiem abiem vienā sadarbības teritorijā iekļautiem
novadiem CA jautājumi būs
jārisina kopīgi.

Sakarā ar to Krāslavas novada
domes zālē notika organizatoriskā
sapulce par komisijas kopīgu veidošanu. Sanāksmē piedalījās abu
pašvaldību vadītāji – Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks un Dagdas novada domes
priekšsēdētājs Aivars Trūlis, kā arī
vairāki pašreizējā Krāslavas novada
pašvaldības CA komisijas sastāvā
esošie cilvēki.
Krāslavas novada CA komisijas
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks nosauca vēlamās Valsts institūcijas, no
kurām piesaistīt pārstāvjus darbam
CA komisijā. Atbilstoši jaunajiem

noteikumiem viņiem būs pienākums apmeklēt komisijas sēdes. Par
Krāslavas un Dagdas novada CA
komisijas priekšsēdētāju, abpusēji
vienojoties, nolēma izvirzīt Dagdas
novada pašvaldības vadītāju Aivaru
Trūli. A. Trūlis piekrita CA komisijas sastāvam un izteica gatavību pildīt apvienotās Krāslavas un Dagdas
novada CA komisijas priekšsēdētāja pienākumus, kā arī nosaukt CA
komisijas sekretāru.
Jaunie noteikumi arī paredz ie-

spēju nepulcēties visiem komisijas
locekļiem, ja komisijā izskatāmais
jautājums skar tikai vienu konkrētu
pašvaldību. Tādā gadījumā komisijas priekšsēdētājs var noteikt, ka
komisijas sēdi vada, kā arī komisijas sēdes protokolu paraksta tas
komisijas priekšsēdētāja vietnieks,
kurš ir attiecīgās pašvaldības domes
priekšsēdētājs.
Juris Roga,
autora foto

TOPOŠO VECĀKU SKOLA KRĀSLAVĀ

Sākot ar 25. novembri, Krāslavā būs pieejami pirmsdzemdību sagatavošanās kursi,
ko organizē Krāslavas māmiņu klubs. „Topošo vecāku skolas” lekcijas notiks vairākos
nodarbību ciklos divas - trīs reizes gadā. Visas lekcijas apmeklētājiem būs bez maksas.
Sekojiet līdzi informācijai!

Krāslavas māmiņu klubs parūpēsies par atbilstošām
telpām ar ērtu aprīkojumu, nodrošinās vingrošanas
bumbas un lelles-manekenus, ar kuru palīdzību topošajiem vecākiem uzskatāmi tiks parādīts, kā pareizi
mazuli turēt, ģērbt un barot.
Nodarbību ciklu vadīs speciālistes, kas ikdienā strādā Daugavpils Reģionālās slimnīcas Dzemdību nodaļā, tieši viņas katru dienu strādā ar topošajām māmiņām un tētiem.
Vecmāte Jana Priedīte sagatavos abus vecākus
dzemdībām, stāstot par dzemdību ﬁzioloģisko pusi.
Lektore pastāstīs par dzemdību periodiem, kas katrā
periodā notiek ar dzemdētāju, kādas varētu būt sajūtas
un kā sev palīdzēt, lai uzlabotu pašsajūtu. Tiks sniegti
arī praktiski padomi, kā dzemdētājai var palīdzēt topošais tētis. Nodarbību laikā varēs uzdot jautājumus
un saņemt atbildes par sev aktuālām tēmām. Vienā no
praktiskajām nodarbībām, apmeklētājiem būs iespēja
izmēģināt dzemdību pozas un elpošanas tehnikas. Kā
īpašs bonuss - rebozo lakatu relaksācijas tehnikas pamatu apguve.
Psiholoģe Ludmila Vasiļjeva nodarbību laikā atbildēs uz visiem jautājumiem, kas saistās ar grūtniecību,
kā arī dzemdību procesu. Galvenais nodarbību mērķis
ir mazināt grūtnieces trauksmi un bailes no dzemdībām, kā arī veicināt emocionālās saiknes dibināšanu
ar mazuli un mātes lomas apzinīgas pieejas veidošanu.
Lekcijas paredzētas gan grūtniecēm, gan topošajiem
tēviem, tāpēc konsultāciju laikā tiks apspriestas tēmas par gaidāmajām izmaiņām ģimenē, kas saistītas
ar mazuļa piedzimšanu, par tēva lomas nozīmīgumu,
kā arī par pareizu ģimenes dzemdību sagatavošanu un
vadīšanu. Janas Priedītes un Ludmilas Vasiļjevas lekcijas vēlams apmeklēt abiem vecākiem.
Vecmāte un krūts barošanas speciāliste Iveta Žilvinska topošajām māmiņām sniegs zināšanas par bērnu zīdīšanu, krūts ēdināšanas priekšrocībām, cik tas ir
svarīgi jaundzimušajiem un mammai pašai, veidojot
emocionālo saikni ar jaundzimušo. Nodarbību laikā
lektore stāstīs par zīdīšanas ﬁzioloģiju un tās praktisko
norisi, kas sevī ietver piena veidošanos un izdalīšanos,
par mātes piena sastāvu, krūts satveršanu, zīdīšanas

tehniku, bērna zīdīšanas pozīcijām.
Mazuļa hendlinga pamatprincipus piedāvās apgūt
ﬁzioterapeite Elīna Poikāne. Šī tehnika māca, kā pareizi bērniņu celt, ģērbt, mainīt autiņbiksītes utt. Tāpat
nodarbībās paredzēts sagatavot sievieti pēcdzemdību
periodam, kurā sievietei jāsāk no sākuma iepazīt savu
ķermeni un izprast tā vajadzības. Ķermenim ir jāatjaunojas pēc iespējas ātrāk, un ﬁzioterapeite uzskata,
ka ar dažu vingrinājumu palīdzību un ergonomikas
principu ievērošanu ikdienā ir iespējams panākt labus
rezultātus.
Pirmā „Topošo vecāku skolas” nodarbību cikla
datumi:
25. novembrī
11.00 - Priekšvēstneši un dzemdību darbības sākums (2h 40 min) /Jana Priedīte/
26. novembrī (tētiem draudzīgs!)
11.00 - Sagatavošanās dzemdībām, tēva loma
dzemdībās (2h) /Jana Priedīte/
13.00 - Pozas un elpošana dzemdībās (2h) /Jana
Priedīte/
5. decembrī
16.00 - Krūts barošana (2h) /Iveta Žilvinska/
18.00 - Fiziskās aktivitātes pēc dzemdībām (2h) /
Elīna Poikāne/
14. decembrī
16.00 - Psiholoģiska sagatavošana mātes lomai (2h
40 min) /Ludmila Vasiļjeva/
17. decembrī (tētiem draudzīgs!)
16.00 - Ģimenes dzemdības ar psiholoģi (2h) /Ludmila Vasiļjeva/
18.00 - Hendlings ar ﬁzioterapeiti (2h) /Elīna Poikāne/
20. decembrī
16.00 - Pēcdzemdību periods (2h 40 min) /Iveta Žilvinska/
Mammas, vecmammas, ārstējošie ārsti, atbalsta
personas, lūdzam šo informāciju nodot visiem topošajiem vecākiem, kuriem šie kursi būtu aktuāli. Vairāk
informācijas un pieteikšanās, zvanot pa tālr. 29517111
(Dana) vai 22013825 (Gunta). Visas lekcijas būs bez
maksas un notiks Krāslavas kultūras nama izstāžu
zālē, Rīgas ielā 26.
Izglītojošo pasākumu ciklu ﬁnansē Krāslavas novada dome ESF projekta 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību
proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros.
Krāslavas māmiņu klubs

PLĀNOTS PILNVEIDOT
ĀRPUSĢIMENES APRŪPI

Novembra sākumā Rīgas pilī tika godinātas ģimenes,
kas audzina bez vecāku gādības palikušus bērnus. Latvijas
prezidents Raimonds Vējonis un viņa dzīvesbiedre Iveta
Vējone pateicās ģimenēm par mīlestību pret bērniem, par
viņu rūpēm un nesavtīgo darbu, kas ir ieguldīts, veidojot
māju sajūtu un vidi, kurā bērni var pilnvērtīgi augt un attīstīties.
Uz pasākumu tika uzaicināti arī Krāslavas novada pārstāvji.

Krāslavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja Regīna Sakoviča:

- Ik gadu Latvijas Valsts prezidents un viņa kundze organizē pasākumus, kas ir veltīti Bāreņu dienai. Sakarā ar to, ka Krāslavas pašvaldībai ir pozitīvi rezultāti darbības jomā, kas ir saistīta ar audžu ģimenēm
(mums ir daudz aizbildņu un maz bez vecāku gādības palikušu bērnu),
es saņēmu ielūgumu uz Rīgas pilī. No mūsu novada pasākumā piedalījās arī Ināras Ļevšickas audžuģimene.
Tikšanās laikā prezidents aktualizēja jautājumu par to, ka Latvijas
sabiedrībai ir aktīvi jālīdzdarbojas, lai palīdzētu bērniem, kas dažādu
apstākļu dēļ dzīvo ārpus ģimenes. Bērnunamu vietā ir nepieciešams
piedāvāt pakalpojumus, kas atbilst bērnu vajadzībām, nodrošināt nepieciešamo atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem, audžu vecākiem, kā arī
palielināt to skaitu.
No nākamā gada valstī tiek plānots pilnveidot ārpusģimenes aprūpi
un pakāpeniski palielināt ﬁnansiālo atbalstu ģimenēm, kā arī piešķirt
ﬁnansējumu potenciālo audžuģimeņu apmācībām. Valsts prezidents uzsvēra, ka ikvienam bērnam ir jādod iespēja uzaugt ģimenē vai ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos
- Kāda ir situācija mūsu novadā?
- Krāslavas novada bāriņtiesa un sociālais dienests mērķtiecīgi strādā
ar ģimenēm, un bērni tiek izņemti no ģimenes galvenokārt tikai tad, ja
ir apdraudēta viņu veselība un dzīvība.
Pašlaik Krāslavas novadā ir astoņas audžuģimenes. Mēs vēlamies informēt novada iedzīvotājus par to, ka ir iespējams iegūt audžuģimenes,
audžuvecāku un aizbildņu statusu.
- Kā var kļūt par audžuģimeni?
- Pretendēt uz audžuģimenes statusu var personas no 25 līdz 60 gadiem, lai gan ir arī izņēmumi. Interesentiem ir jāsazinās ar bāriņtiesu.
Mēneša laikā mēs izskatām dokumentus, pārbaudām dzīves apstākļus,
kā arī izvērtējam motivāciju un kompetenci bērnu audzināšanas jomā.
Pēc tam ģimene iziet speciālu bezmaksas apmācības kursu, un tikai tad
iegūst audžuģimenes statusu. Informācija par šo ģimeni tiek ievietota
reģistrā un katru mēnesi tiek publicēta Valsts bērnu tiesību aizsardzības
inspekcijas tīmekļa vietnē. Lai bērns tiktu nodots audžuģimenes aprūpē,
tai ir nepieciešams noslēgt līgumu ar pašvaldību.
Bērnu uzturēšanai audžuģimenes saņem atbalstu gan no valsts, gan
no pašvaldības.
No 2018. gada Latvijā plānots izveidot specializētās audžuģimenes.
- Ko nozīmē specializētā audžuģimene?
- Specializētajās audžuģimenēs tiks audzināti bērni no dzimšanas līdz
trīs gadiem, kā arī bērni ar īpašām vajadzībām. Īpaši apmācīti cilvēki
nodrošinās specializētajā audžuģimenē bērna vecumam, individuālajai
attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi.
Turklāt valsts plāno sekmēt arī aizbildņu kustību.
- Vai tagadējie bērnu nami paliks pagātnē?
Pamatojoties uz ilggadējo praksi, varu teikt, ka krīzes centriem noteikti ir jāpastāv. Situācijas var būt ļoti sarežģītas. Piemēram, no vienas
ģimenes mēs izņēmām desmit bērnus, taču sadalīt viņus nav vēlams.
Reizēm bērni tiek izņemt no ģimenes nakts laikā. Tādēļ obligāti ir jābūt
vietai, kurā krīzes situācijā, grūtajos dzīves brīžos, kādu laiku bērni varētu uzturēties.
- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne
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17. augusta sēdē Krāslavas novada domes deputātu jaunievēlētais Izvaltas
pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stivriņš ir dzimis
Krāslavas novada Izvaltas
ciemā 1963. gadā. Savulaik
pabeidza Izvaltas vidusskolas astoņas klases, pēc tam
iestājās Višķu sovhoztehnikuma agronomijas nodaļā.
Izmācījās par agronomu,
turpināja dienestu padomju armijā, Kaļiņingradā. Pēc
dienesta atgriezās dzimtajā
Izvaltā un strādāja par iecirkņa priekšnieku kolhozā
„Cīņa” līdz pastāvošās iekārtas sabrukumam deviņdesmitajos gados. Darba
gaitas turpināja uzņēmumā „Krāslavas plūsma”,
pēc tam „Latgales nafta”,
vēlāk SIA „Leven”. Kopš šī
gada 18. augusta Jānis pilda Izvaltas pagasta pārvaldes vadītāja pienākumus.
Ģimeni izveidoju pēc atgriešanās no armijas. Sieva Valentīna, divas meitas
- Līga un Sintija, abām jau
pašām ģimenes.

- Jāni, kā nonācāt līdz dzimtā pagasta pārvaldes vadītāja
amatam?
- Man izteica šo piedāvājumu,
un tas būtībā sakrita ar manām interesēm strādāt Izvaltā, kur pastāvīgi dzīvoju. Es jau agrāk plānoju
strādāt dzimtajā pagastā. Piedāvātais pārvaldes vadītāja amats bija
jauns izaicinājums. Konsultējos
ar ģimeni, padomāju un piekritu.
Šaubas bija, bet tīri personisku
iemeslu dēļ. Biju pārliecināts, ka
varu tikt galā ar šo darbu, jo iepriekš nācās strādāt dažādos vadošos amatos. Atklāti sakot, domāju,
ka ļoti smags būs tieši sākums, bet
viss izrādījās vienkāršāk. Jaunais
darba kolektīvs nav svešs, jo visus
šos cilvēkus es pazīstu vēl kopš
kolhoza laikiem. Visi man palīdz,
kur nepieciešams, neliedz padomus, un principā viss raiti rit uz
priekšu.

PIRMĀS UGUNSKRISTĪBAS –
LIETAVU IZSKALOTA CAURTEKA
- Vai šajā laikā, kas jau aizvadīts jaunajā amatā, bija kādi
lieli pārsteigumi?
- 1. septembrī man vajadzēja iet
uz skolu, lai apsveiktu bērnus un
skolēnus Zinību dienā, 7. oktobrī
Izvaltas pagasta folkloras kopa
„Izvoltīši” svinēja kolektīva 30
darba gadu jubileju, kur man atkal
bija jārunā publikas priekšā. Stājoties amatā, nebiju iedomājies,
ka dalība pasākumos un svētku
uzrunas arī ir mana darba sastāvdaļa. Runāšana nav mana stiprākā
puse, tāpēc nākas gatavoties. Es
labprātāk smagi un daudz strādāju, nekā uzstājos…
- Vai iedzīvotāji nāk pie jums
uz pieņemšanu? Kādus jautājumus uzdod?
- Oﬁciālais pieņemšanas laiks
ir: otrdienās no plkst. 8.00 līdz
plkst. 12.00, ceturtdienās - no
plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00, bet
es pieņemu cilvēkus arī tad, ja
atnāk citā laikā, jo ir problēmas,
kas jārisina iespējami ātrāk. Lūk,
pavisam nesen bija zvans no zemnieka, kurš informēja, ka ceļš ir
pārplūdis. Tolaik, šķiet, pat nopietna lietus nebija, bet braucu
skatīties un tiešām ūdens plūda
pāri ceļam. Protams, mēs to iespējami ātri salabojām.
Nopietnas problēmas mūsu ceļiem radīja lielās lietavas, vairāki
ceļi tika sabojāti, vienā vietā pilnīgi izskalota caurteka. Tas bija otrajā vai trešajā darba dienā, kopš
esmu amatā. No rīta uz pagastu atnāca cilvēks un sacīja aptuveni tā:
„Tev tur tilta vairs nav...”. Braucu
skatīties, tik tiešām caurteka izskalota pilnīgi un nācās arī intensīvi strādāt, lai šo pagasta ceļu ātri
savestu kārtībā. Palīdzējām arī
lauksaimniekiem un paplašinājām
tās vietas, kur kombains nevarēja
izbraukt.
- Kādi ir lielākie nākotnes plāni?
- Plānu daudz, bet svarīgākais
ir turpināt iepriekšējās pārvaldes

vadītājas Māras Miglānes iesākto projektu par apgaismojuma
ierīkošanu Izvaltas ciematā. Ja
konkurss veiksmīgi noslēgsies,
tad šogad šos darbus pabeigsim.
Plānojam paplašināt ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu un aicinām iedzīvotājus pieslēgties šim
tīklam. Tagad risinām jautājumus
par atkritumu apsaimniekošanu būs pārmaiņas un mums nāksies
veikt lielu darbu, lai informētu
iedzīvotājus un sakārtotu šo jomu.
Gatavojamies apkures sezonai,
centralizēti mums jāapkurina divi
lieli objekti - skola un pagastmāja.
Skolā netālā pagātnē ierīkoti jauni
katli, pagastmājā katli arī kārtībā,
un no tehniskās puses lielam uztraukumam nav pamata. Malkas
vajadzētu pietikt pat ļoti bargai
ziemai, bet šobrīd jāpārliecinās,
ka viss strādā perfekti.
Pirms ziemas cenšamies saremontēt nozīmīgākos ceļus. Pagasta ceļu kopgarums ir gana
liels, grūti visu paspēt. Katrā ziņā
vismaz ar greideru nobrauksim
pa visiem ceļiem, lai tā virsma ir
līdzena, iestājoties salam. Savas
sniega tīrīšanas tehnikas mums
nav, īrēsim. Ļoti gribas iegādāties
kādu traktoru, ko varētu izmantot
ceļu remontam un uzturēšanai.
- Izvaltā ir faktiski visas pagastu tradicionālās struktūrvienības – skola, bibliotēka, pasts,
baznīca, doktorāts. Bet kā ar
cilvēkiem?
- Vecākā paaudze pamazām izmirst, darbaspējas vecuma cilvēki
gan izbrauc, gan atbrauc atpakaļ,
gan nekur laukā no pagasta nekustās, jaunatne objektīvi izbrauc
– vajag iegūt profesiju. Diemžēl
mūsu pagastā nav daudz darbavietu, tomēr tie, kuri ļoti vēlas
strādāt, kaut kādu risinājumu atrod. Ja nav darba uz vietas, brauc
uz Krāslavu, arī tālākām pilsētām.
Dažs pastrādā ārzemēs un atgriežas dzimtajā pagastā.
- Par ko ir vislielākās bažas?

- Par skolas nākotni, kurā šodien
ir tikai 29 skolēni un 10 pirmskolas bērni. Dzimstība pagastā neliela, klasēs pietrūkst bērnu. Kad
es pats mācījos šajā skolā, manā
klasē bija 32 skolēni, bija organizētas pat paralēlklases, un mums
šeit bija vidusskola. Dažreiz aizdomājos, kur viņi visi pazuduši?
Bet tam ir objektīvi iemesli, kurus
mēs nespējam ietekmēt.
- Visos novados ir un būs cilvēki, kuri kaut kādu iemeslu dēļ
nespēj atrast vietu zem saules
un nāk pēc palīdzības. Jums
tādu daudz?
- Pietiekoši, viņi nāk pie sociālā
darbinieka un prasa pabalstus. Cik
spējam un likums atļauj – palīdzam. Piemēram, malku sagādājam veciem un nespējīgiem. Vispār cenšamies rūpīgi skatīties, vai
cilvēkam tiešām nepieciešama palīdzība, jeb viņš vienkārši nevēlas
pats par sevi parūpēties. Ir arī tādi.
- Kā atpūšaties pēc darba, vai

jums ir kādi hobiji?
- Kā viens darbs beidzas, tā jāķeras pie darbiem savā privātmājā. Hobiju patiesībā nav daudz.
Agrākajos gados, kad bija populārs kino, ar sievu visai regulāri
apmeklējām kinoseansus. Man
ļoti tuva zemledus makšķerēšana
- labprāt pavadu laiku ziemā uz
ezera, un nav svarīgi, cik lielas
zivis noķeru un cik daudz. Starp
citu, gadās ļoti labi lomi. Savulaik
armijā muzicēju - spēlēju pūšamos (tenors) un sitamos (bungas)
instrumentus. Ja dzīvē būtu tāda
nepieciešamība, droši vien spētu
arī tagad nospēlēt.
- Kāds būtu jūsu novēlējums
sava pagasta ļaudīm?
- Izaugsmi Izvaltas pagastam,
lai visiem mūsu iedzīvotājiem ir
laba veselība un katram ir darbs!
- Paldies par interviju!
Juris Roga
Elvīras Škutānes foto

EKSKURSIJA UZ NAUJENES LABĀKĀ TŪRISTU MĪTNE LAUKOS –
„LEJASMALAS”
UN AGLONAS TŪRISMA OBJEKTIEM

15. novembrī, tuvojoties Starptautiskai personu ar invaliditāti
dienai, 12 biedrības „STARIŅŠ”
dalībnieki devās ekskursijā uz
Naujenes Novadpētniecības mu-

zeju Daugavpils novadā un Kristus
Karaļa kalnu Aglonā.
Muzejā ekskursanti iepazinās
ar izcilās mākslinieces Valentīnas
Zeiles skulptūrām un gleznām, kā

arī dabas ekspozīciju „SirdsDaugava”. Daudzi ekskursijas dalībnieki
iegremdējās bērnības atmiņās, aplūkojot padomju laika un poļu kultūras mantojuma ekspozīciju, kā
arī etnogrāﬁsko zemnieku mājokļa
iekārtas, apģērba, amatnieku darinājumu un darba rīku kolekciju.
Iepazīšanās ar etnogrāﬁsko priekšmetu kolekciju turpinājās „Slutišķu
vecticībnieku lauku sētā”, kur aplūkojams tradicionālais vecticībnieku mājas plānojums, maltuve
un zirgvilkmes darbarīki.
Ekskursijas otrajā daļā, Kristus
Karaļa kalnā, krāslavieši baudīja
tēlnieka Ērika Delpera talanta izpausmi skulptūrās, ar garīgām vērtībām piepildītu gaisotni un gleznainas dabas ainavas.
Biedrība „STARIŅŠ” izsaka sirsnīgu pateicību Krāslavas novada
domei par transportu!

10. novembrī Lūznavas muižā notika konference, kas
bija veltīta tūrismam Latgalē. Tūrisma jomas speciālisti
izvērtēja sezonu un izvirzīja plānus nākamajam gadam.

Konferences noslēgumā tika pasniegtas balvas konkursa „Latgales
tūrisma gada balva 2017” uzvarētājiem. Nominācijā „Labākā tūristu
mītne laukos 2017” balvu saņēma atpūtas komplekss „Lejasmalas”, kas
atrodas Krāslavas novada Aulejas pagastā.
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Mūzikas instrumentu meistars Aleksandrs Maijers ir dzimis Krāslavā, taču pēc dažiem gadiem vecāki apmetās uz dzīvi Dekšārēs (Viļānu novads).
Viņa tēvs ir radiotehniķis, māte – skolotāja, bet vectēvs bija kalējs, kurš labi spēlēja agrāk ļoti izplatīto septiņu stīgu ģitāru. Katrs no viņiem ir spēlējis savu svarīgu lomu bērna izaugsmē. Izglītību Aleksandrs ieguva Viļānu vidusskolā un uzsāka studijas Rīgas Tehniskajā universitātē Elektronikas
un telekomunikāciju fakultātē. Jaunietim patika darboties ar lodāmuru un pirkstiem, bet universitātē viņu gaidīja pavisam cits - teorija. Par laimi,
izglītības iestādes vadība saprata, ka ir tādi cilvēki, kuriem praktiskā daļa patīk vairāk par teoriju, un atvēra eksperimentālu koledžas grupu, kuru
Aleksandrs sekmīgi pabeidza. Tieši studiju gados notika nozīmīgs pavērsiens jaunieša dzīvē.
- Jau skolas gados iemīlēju mūziku, divus gadus nomācījos Viļānu Mūzikas skolas akordeona
klasē, diemžēl nepabeidzu. Universitātē pašmācības ceļā apguvu mutes ermoņikas, ģitāru un
blokﬂautu, kuru mācījos, spēlējot „Bītlu” mūziku. Iemācījies
blokﬂautu, iedomājos, ka varu
spēlēt uz ielas, kur iepazinos ar citiem muzikantiem, ar kuriem pēc
tam ilgāku laiku sadarbojāmies.
- Vai viegli bija doties spēlēt
uz ielas?
- Nē, vajadzēja uzdrošināties.
Tiesa, man tas nebija izmisuma
solis - vienkārši patika muzicēt
un šķita, ka daru to labi. Tas arī
deva lielu dzīves pieredzi, turklāt
varēja arī nopelnīt. Pat aizgāju no
darba bibliotēkā, jo spēlējot varēja nopelnīt vairāk. Bija pagājušā
gadsimta 90. gadu sākums, Rīgā
bija daudz ielu muzikantu. Es spēlēju Zviedru vārtos - tur ļoti labi
skanēja! Jā, bija cilvēki, kuri nāca
klāt un mudināja sameklēt nopietnu darbu. Gadījās, ka kāds no tuvējo biroju darbiniekiem palūdza:
„Ejiet puiši citur spēlēt…” Man
jau šķita, ka spēlējam skaisti, bet
acīmredzot visu dienu to klausīties citiem apnika.
- Kā izvērsās muzikālā sadarbība ar jaunajiem draugiem?
- Viņiem jau bija sava grupa
„M. JUG”, kurā uzaicināja spēlēt
arī mani. Laikam ejot, „M. JUG”
pārtapa citā grupā – „Lucius”, kas
jau bija pazīstamāks kolektīvs. Kā
mūziķis esmu piedalījies grupas
albuma „Porcelāna šūpoles” izdošanā. Ilglaicīgākā sadarbība bija
ar grupu „Oroboro”. Tika izdoti
albumi „Oroboro” un „Pasaules
pasakas”. Krāslavā sadarbojos
ar grupu „Ze Laika Pareģotāji”,
mums ir izveidots albums, bet nav
izdots – izmantojam savām vajadzībām. Ir ierakstīts videoklips,
kuru var noskatīties internetā.
Grupas skaņdarbus atskaņo Radio
„NABA”. Ar šo grupu esam bijuši
dažos Latvijas mūzikas festivālos.
- Nepaliki Rīgā, kā tad aizķēries Krāslavā?
- Rīgā satiku meiteni Ingu no
Krāslavas, apprecējāmies un pārbraucām uz viņas dzimteni. Nebija grūti, man vienmēr ir patikusi
Krāslava. Maniem vecākiem šeit

bija paziņas, šad tad ciemojāmies.
Krāslavā esmu nodzīvojis ilgus
gadus, nedomāju kaut kad doties
projām. Bet nekad nevar zināt pasaule mainīga. Lūk, mani vecāki ir pārcēlušies uz Vāciju – tēva
etnisko dzimteni. Es gan turp netaisos, varbūt sadzīves ziņā Vācija
situācija labāka, bet - katram savs.
Sieva ir mājamatniece, kopā ar
mani izgatavo tautas mūzikas instrumentus, un mēs viens otru papildinām ar zināšanām šajā jomā.
Meita Gunta apgūst komunikācijas zinības Latvijas Universitātē.
Abām patīk mūzika un labi sanāk
spēlēt, bet ne meitai, ne mātei muzicēšana nav primārā.
- Tavs vārds cilvēkiem viennozīmīgi saistās arī ar tautas mūzikas instrumentu darinātāju…
- Dzīvojot Rīgā, ar interesi apstaigāju mūzikas instrumentu veikalus. Šo to arī nopirku, bet trūka
līdzekļu, lai nopirktu visu to, ko
sirds kāro. Sāku pētīt mūzikas instrumentu uzbūvi, un šķita, ka šis
tas ir sataisāms paša rokām. Sāku
ar vienkāršāko – meistaroju dažādas perkusijas (grabināmie instrumenti) un stabules. Iepazinos ar
mūziķu aprindās labi pazīstamo
tautas mūzikas instrumentu darinātāju Māri Jansonu, kurš mani
konsultēja mūzikas instrumentu
izgatavošanā. Tā tas viss aizgāja,
sāku izgatavot arī māla svilpavniekus un vargānus. Pašam sirdij
tuvākas stabules, kuras 20 gadu
laikā esmu izgatavojis visvairāk.
- Tik vienkārši, bez kādām
īpašām zināšanām?
- Jā, agrāk to taču gani darīja!
Viņiem arī nebija muzikālas izglītības, bet bija nosacīti brīvs laiks,
kurā kaut ko varēja meistarot,
vienlaikus pieskatot lopus. Man
patīk iegūt dažādas skaņas - ieraugu cauruli, uzreiz rodas jaunas
idejas, ko ar to paveikt. Vienmēr
patika apzināt materiālu tehnoloģiskās apstrādes iespējas, kaut
ko izgudrot, izdomāt un izgatavot
paša rokām – tas veicināja interesi
radīt pašam savus mūzikas instrumentus. Protams, tikai ar gana
nazīti neko daudz nepaveiksi, vajadzīgi dažādi materiālu apstrādes
instrumenti, arī instrumentu skaņošanas ierīce ir nepieciešama,
lai tos precīzi noskaņotu. Latvijā

VĪRU SPĒLES
9. novembrī, Lāčplēša dienas priekšvakarā,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 12. a klases skolēni organizēja aizraujošās
„Vīru spēles” 5.-8. klasēm.

No sākuma mēs apspriedām
visus organizatoriskos jautājumus un sadalījāmies divās grupās, lai produktīvāk izmantotu
laiku. Mums palīdzēja jaunsargu

instruktors Ēriks Daņiļevičs, tāpēc, veiksmīgi izmantojot radošo
domāšanu un darba pieredzi, izstrādājam interesantu un izzinošu
aktivitāti.
Trešajā stundā „Vīru spēlēs”
tika iesaistīti zēni no 5.-6. klasēm, bet sestajā stundā – no 7.-8.
klasēm. Lai pārbaudītu viņu izturību, ātrumu, izveicību, trāpīgumu, rīkojām stafetes un piedāvā-

daudz muzikantu un folkloras
kopu, kas lūdz izgatavot tautas
mūzikas instrumentus.
- Kādu materiālu izmanto saviem instrumentiem?
- Der niedres, koks, māls, saulespuķes, kokosrieksti, valrieksti,
pat latvānis. Ar to gan jokot nevar
– var iegūt ķīmiskus apdegumus.
Prātīgi darbojoties, no tā var izgatavot lietuskoku. Nepieciešams
dobs stumbrs, kurā saber mazas
adatiņas, sēklas, un, to grozot,
iegūst skaņas, kas līdzīgas lietus
šalkām. Izmantoju arī diezgan netradicionālus materiālus, sākot no
plastmasas caurulēm, beidzot ar
dažādiem sīkumiem, kas iegādāti
saimniecības preču veikalos.
Šobrīd darinu metālplākšņu
instrumentus ar rezonatoriem no
celtniecības plāksnēm. Metalafona tipa instrumenti skanot rada
meditatīvu noskaņu.
- Kādas vēl skaņas var iegūt?
- Vēja šalkoņu, jūras viļņošanos, suņa rejas, putnu treļļus - ir
daudz skaņu. Var iegūt arī spocīgu
skaņu, kas biedē. Reizēm izmantoju elektroniskas skaņas.
- Mūspusē ierasto tautas mūzikas instrumentu vietā tavās
rokās arvien biežāk redzam
kaut kādus svešus un īpatnējus

veidojumus…
- Kā jau sacīju, ļoti patīk daždažādas skaņas, un man izveidojusies vairāk nekā 100 skaņu rīku
kolekcija. Kaut ko atved draugi,
kuri apceļo eksotiskas zemes, piemēram, no Indijas, Ķīnas, Latīņamerikas (Bolīvijas) un citurienes.
Šo to mamma nopērk krāmu tirgū
Vācijā, kur gadās ļoti interesanti
eksemplāri. Pats šo to nopērku. Es
spēlēju šos instrumentus, skaidrs,
ka visus vienā dienā nevar apgūt.
Nepareizi ir uzskatīt, ka es spēlēju
tieši tradicionālu tautas mūziku,
patiesībā to, ko es spēlēju, varētu
deﬁnēt kā eksperimentālu mūziku
ar etnomūzikas elementiem.
Var pilnveidoties visu mūžu. Arī
instrumentu izgatavošanā ir lietas,
kuras es vēl nezinu, un secinu, ka
var šo to labāk paveikt. Reizēm
pārtaisu pat tos instrumentus, kurus man atved no citām valstīm, jo
uzskatu, ka tieši manām vajadzībām šis tas neder un vajag uzlabot. Gadās, ka pamatīgi jāpārtaisa.
- Tu esi vadījis vairākas instrumentu izgatavošanas un spēles meistardarbnīcas. Kā tev iepatikās skolotāja loma?
- Ar Latvijas Kultūrkapitāla fonda atbalstu mācīju skolu bērniem
izgatavot mūzikas instrumentus

jām vingrinājumus ar bumbām,
lecamauklu un konusiem. Kopā
bija 5 stafetes, kurās klašu grupas
parādīja savu saliedētību, ātrumu
un prasmi darboties komandā.
Pēdējais uzdevums bija visgrūtākais un bija paredzēts visiem, šis
vingrinājums pārbaudīja izturību.
Par sportiskāko tika atzīts Daniils
Pantelejenko.
Savus klasesbiedrus atnāca
atbalstīt arī meitenes un skolotāji, kas nodrošināja īpašu „Vīru
spēļu” atmosfēru un veicināja

sacensību garu. Protams, visi
dalībnieki saņēma saldas balvas
un pateicības par piedalīšanos
pasākumā. Liels paldies Ērikam
Daņiļevičam par organizatorisko
palīdzību un atbalstu!
Sestajā stundā 7.-8. klašu zēni
izpildīja individuālos uzdevumus. Atnāca ļoti daudz dalībnieku. Bija sagatavoti seši pārbaudījumi, un zēni varēja izmēģināt
savus spēkus un parādīt savas
stiprās puses. Skolēni lēca, skrēja, viņiem vajadzēja pievilkties.

no dabas materiāliem. Dalīties savās prasmēs mani aicināja uz folkloras nometnēm Latvijā, vienreiz
biju arī Īrijā. Notika arī meistarklases pieaugušajiem, tostarp arī
festivāla „Baltica” ietvaros.
Mācīju ne tikai mūzikas instrumentu izgatavošanu, nedaudz
arī spēlēšanu. Tās pārsvarā bija
praktiskās nodarbības, kurās cilvēki darbojas paši. Pat ja es tikai
atrādu savus instrumentus, beigās atvēlu laiku, lai interesenti
var padarboties paši. Šīs nodarbības ļoti patīk pensionāriem,
viņi atceras instrumentus, kurus
spēlējuši savā bērnībā un jaunībā. Man ir ļoti patīkami, ka redzu
bērnus, kuri nopietni interesējas
par šiem instrumentiem. Varbūt
būšu iedevis viņiem kādu noderīgu impulsu turpmākai dzīvei. Ir
paziņa, kurš dzīvo Pēterburgā un
katru vasaru apciemo radus netālu no Krāslavas. Vairākus gadus
paretam satikāmies, viņš apguva
manu pieredzi, mājas izgatavoja
instrumentus un pašlaik mācās
skaņu režiju. Tomēr pastāvīgi par
skolotāju nestrādātu, tas nav mans
lauciņš.
- Pats esi apsvēris domu par
muzikālo izglītību?
- Šad tad kādu teorijas grāmatu
pašķirstu, bet manā nodarbē tas
nav tik ļoti nepieciešams. Grūtāk
ir, kad uz sadarbību aicina muzikāli augsta līmeņa kolektīvs, bet
līdz šim tiku galā. Tikai notis man
neko nedod, man daudz svarīgāka
ir tieši melodija. Ja kāds grib sadarboties, es vienmēr lūdzu iedot
paklausīties ieskaņotu materiālu. Lielāks gandarījums ir spēlēt
tad, ja konkrētais pasākums vai
konkrētās mākslas izstādes darbi
mani uzrunā personīgi. Starp citu,
man ir nācies atteikties no dažiem
piedāvājumiem muzicēt, pat visai
dāsniem piedāvājumiem, jo sapratu, ka tur nejutīšos labi, būšu
ne savā ādā. Es vienmēr cenšos
pabrīdināt pasūtītāju, kāda satura
mūziku spēlēju, lai gan pārsvarā
cilvēki zina, ko un kā spēlēju.
- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

Visi saņēma saldas balvas, bet
labākie - diplomus. Nominācijā
„Ātrākais” uzvarēja Dmitrijs Berestņevs, „Stiprākais” - Daniels
Matjuks, „Spēcīgākais” - Svjatoslavs Avotiņš un „Labākais lēcējs” - Edgars Kazakevičs.
Liels paldies Latvijas Sarkanajam Krustam par balvām!
Ilona Cimoško,
12. a klases skolniece
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KRĀSLAVIEŠI SAIETA SAIMNIEKU GODĀ BŪS PIRMO REIZI
Laikā, kad Mežaparka Lielajā estrādē Rīgā izskanēs simtgades Vispārējo latviešu Dziesmu un
Deju svētku noslēguma koncerts, Krāslavā ieskanēsies pirmais no diviem Vispasaules latviešu ģimeņu saietiem 3×3 Latvijā. Krāslavieši saieta saimnieku godā būs pirmo reizi. Ar latgalisku
sirsnību un viesmīlību no 8. līdz 15. jūlijam pulcinās kopā latviešus no visām pasaules malām, lai
svinētu un rotātos par godu Latvijas simtgadei,
koptu latvietību un uzlādētu latviskās „baterijas”. Lai pēc vienas kopīgas, izzinošiem pasākumiem, dziesmām, dančiem un citiem notikumiem piepildītas nedēļas katrs saieta dalībnieks
varētu doties mājup ar patiesu pārliecību un
lepnumu: „Jā, es esmu latvietis un lepojos ar to!
Šī ir mana rota! Un tikai es esmu šīs rotas kalējs
Uz nedēļu par saieta mājvietām kļūs
Krāslavas pamatskola un Krāslavas Valsts
ģimnāzija, kas atrodas 500 metru attālumā
viena no otras. Gulēšana paredzēta klasēs
uz matračiem un nelielajā ģimnāzijas internātā. Pasākumi un citas aktivitātes notiks
Grāfu Plāteru pils jeb Krāslavas pils teritorijā, kas ir 18. gadsimta valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis.
Krāslavas saieta pamattēma ir „ROTA”.
Rota kā garīgs spēks, dvēseles kultūra,
identitāte, mīlestība un izpratne. Rota kā
tautas vienotība un spēks. Rota it visur: cilvēkos, dabā un notikumos.
Saieta ievirzēs – rotāsim sevi, apkārtējos un Tēvzemi. Tam esam sarūpējuši īpaši daudzveidīgas ievirzes (nodarbības), lai
katrs varētu izvēlēties sev tīkamāko. Būs
iespēja mācīties latgaļu valodu kopā ar
Valentīnu Lukaševicu un izzināt Latgales

kultūras mantojumu ar Ilgu Šuplinsku. Latviešu liksteņstāstus stāstīs Lelde Neimane.
Ieskatu žurnālistikas pasaulē sniegs Ansis
Bogustovs un Daiga Biteniece, savukārt
savus spēka avotus smelties varēs kopā ar
Aloidu Jurčenko un Inesi Krūmiņu. Viena
no saieta ieviržu klāsta nemainīgajām vērtībām arī šogad būs ģimeņu seminārs ar
Līgu Ruperti un Māru Tupesi, bet kopā ar
Andri Tomašūnu varēs doties pie Krāslavas
novada interesantiem un nozīmīgiem cilvēkiem. Lolita Lūse sievām sniegs padomus
no saimnieču pūra, Anna Āze iepazīstinās
ar meža rotu, savukārt kopā ar Līgu Reiteri
darbosimies „Ziednīcā”.
Kā ierasts, būs arī iespēja darināt pašiem
sadzīvei noderīgas lietas. Katrs saieta dalībnieks varēs izvēlēties starp iespēju izmēģināt roku Latgales tradicionālajā keramikā podnieka Valda Pauliņa uzraudzībā vai

iemācīties darināt māla bungas ar Madaru
Bartkeviču. Un protams – rotas! Koka rotas pie Jāņa Puda, ādas rotas un pastalas pie
Agritas Krieviņas. Vieglāku un gaisīgāku
materiālu cienītāji varēs izpausties pērļu
veidošanā un papīra lampu izgatavošanā.
Ceļošanas pamatus ierādīs Dace Miezīte,
un doties ceļojumā, izzinot sevi, noteikti
izdosies teātrī, dejošanā vai korī. Bet svētki
nebūtu svētki bez mielasta – tieši tādēļ būs
arī iespēja doties bišu dravā uz vietējo z/s
„Kurmīši” kopā ar Ivaru Geibi, darināt alu
un iepazīt latgaļu tradicionālo virtuvi.
Paši, paši mazākie varēs darboties kopā
ar mammām, bet bērni no 3 līdz 6 gadu
vecumam apvienos patīkamo ar lietderīgo
Dabas pētnieku un Rotaļu pētnieku ievirzē.
Bērni no 7 līdz 14 gadiem arī varēs doties
pie dabas, mežā, kā arī veidot graﬁsko dizainu, izdzīvot Krāslavas teikas un pasakas, veidot animācijas ﬁlmiņu, un, protams,
sportot. Kopā ar vecākiem varēs izstrādāt
kāda īpaša tērpa dizainu pie Anetes Agnetas
Krišjanovas vai izgatavot koka rotaļlietas
pie Anda Zvīguļa.
Vakarā – radošo darbnīcu rinda – doņu
cepures, ﬂoristika, Boņuka darbnīca, kā arī
dažādas sporta aktivitātes gan stadionā, gan
Daugavā; koncerti, pasākumi un sporta aktivitātes, nakts diskusijas un citi aizraujoši
pasākumi. Un – dienas izskaņa ar nīkšanu
un dančiem.
Saietu veidojam mēs – Ilze un Lauris
Cekuli kopā ar bērniem Loriju, Ako Kārli,
Loti un Elzu Hermīni. Šis ir pirmais mūsu

organizētais saiets, par ko esam ļoti pagodināti un lepni. Mūsu ģimenes pamatvērtība
ir kopā būšana, savas tautas spēka un gudrības turēšana godā. Augstu vērtējam sirds
gaišumu, gudrību un godīgumu, kā arī labu
humora izjūtu. Savus bērnus audzinām pēc
principa „no sirds uz sirdi” - ne tikai ņemt,
bet arī dot, cienīt un godāt. Pēc tāda paša
principa arī veidojam saietu. Lai darbs ritētu raitāk, talkā aicinājām stipru un latvisku ģimeni – Ievu un Robertu Treimaņus ar
bērniem Laumu, Elzu, Valteru un Eduardu.
Mēs ticam un zinām, ka stipras ģimenes
ir Latvijas rota.
Tiksimies Latgales rotā Krāslavā – vietā,
kur sāk pukstēt Latvijas sirds!
Ārzemju dalībniekus lūdzam pieteikties līdz 1. maijam pie Līgas Rupertes, epasts: liga3x3@iserv.net, 2141 Brunsink
N.E., Grand Rapids, MI 49503, USA,
tel. (616)456-8023. Dalības maksa ir
US$350.00 personai (bērniem līdz 7 gadiem puscena), bet nepārsniedzot $800.00
kodolģimenei.
Interesentus, kuri dzīvo Latvijā, aicinām
pieteikties, sūtot motivācijas vēstuli pa pastu Ilzei un Laurim Cekuliem (Bauskas iela
8-14, Rīga, LV – 1004) vai ar e-pasta starpniecību: 3x3Kraslava@3×3.lv. Motivācijas
vēstulē tev jāpastāsta mums, kādēļ latvietība ir svarīga tieši tev un ģimenei, kā arī kādēļ tev un ģimenei ir svarīgi piedalīties šajā
3×3 saietā. Pieteikties var līdz 1. maijam.

DIGITĀLI VEIDOTI GOBELĒNI
No 10. novembra līdz 21. decembrim Krāslavas Kultūras nama telpās apskatāma tekstilmākslinieces Ingunas Levšas darbu izstāde
„Otrpus”. Jaunā māksliniece strādā žakarda tehnikā, aužot digitālos gobelēnus, kas
ļauj veidot komplicētas kompozīcijas. Izstādes centrā ir tēli, vide un motīvi, kas māksliniecei šķiet svarīgi viņas personības veidotāji.

Ingunai reiz jau bija izstāde Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā, taču tolaik viņa bija nesen uzsākusi studijas Mākslas akadēmijā, un tajā izstādē, var teikt, bija
skatāmi viņas pirmie soļi tekstilā. Kopš tā laika Inguna
ir pabeigusi Mākslas akadēmiju un apguvusi digitālo aušanu, kas ir kaut kas vienreizējs, par to ir iespēja pārliecināties ikvienam, kas līdz 21. decembrim atradīs laiku
iegriezties Krāslavas Kultūras nama telpās. Māksliniece piedāvā jaunu skatījumu uz tekstilmākslas iespējām,
moderno tehnoloģiju sniegtās priekšrocības apvienojot
ar spēju radīt dziļi personīgus vēstījumus. Viņa aktīvi
piedalās izstādēs gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Uz personālizstādes atklāšanu Krāslavā Inguna mēroja tālu ceļu no Salacgrīvas. Mākslinieci sagaidīja kupls
viņas talanta cienītāju pulks, kuriem bija iespēja noklausīties stāstījumu par digitālajām stellēm, programmēšanu un aušanas principiem. Tajā ir līdzība ar vecmāmiņu stellēm, arī tās Inguna ir izmēģinājusi, bet īsti nav
paticis. Viņu aizrāva modernās tehnoloģijas, akadēmijā
viņa apguva aušanas principus uz digitālajām stellēm.
Pēc tam atrada kādu kopprojektu Norvēģijā, kur varēja
iemācīties sagatavot failus un iegūt zināšanas par to, kā
noaust iecerēto darbu rūpnīcā. Tas bija ļoti vērtīgi studentiem, jo tas deva praksi un iemācīja, kā strādāt ar
datorprogrammām, kuras izmanto rūpnīcās. Tur tika
noausti pirmie divi darbi, vienu no tiem Ingunai uzreiz
nopirka.
Inguna arī pastāstīja, ka digitālām stellēm princips līdzīgs vecmāmiņu stellēm. Atšķiras ar to, ka, nospiežot
pedāli, digitālām stellēm paceļas tāds atvērums, kādu
ieprogrammē datorā, un tāpēc var noaust darbus, kas atgādina fotogrāﬁjas, jo tajos ir smalka precizitāte.

Pēc apsveikumu saņemšanas Inguna atbildēja uz interesentu jautājumiem par izstādē redzamajiem darbiem,
kas ir tapuši Gimarainšā (Portugāle) un Bergenā (Norvēģija), par to, kā to visu dabūt gatavu, par mīlestību uz
dzimto pilsētu…
- Nekad nedrīkst teikt, ka Krāslava ir necila pilsēta.
Man šī ir dzimtā pilsēta, es šeit uzaugu, šeit ritēja skolas
gaitas, šeit man daudz atmiņu. Krāslava ir interesanta
ar to, ka šeit vēsturiski vienmēr dzīvoja daudz dažādu
nāciju cilvēki, viņi ir ļoti sajaukušies, un man liekas, ka
tur ir tas radošais, kaut kāda dzirkstele šeit ir.
- Vai tieši Krāslava ietekmēja jūsu daiļradi?
- Tā gan nevar pateikt, jo daudz kas ir ietekmējis. Vairāk - ceļojumu iespaidi. Projekti man notiek ārzemes, tā
ir tāda darba ceļošana.
- Var atceraties, ar ko sākās ceļš mākslas pasaulē?
- Atceros! Otrajā klasē vizuālajā mākslā mums mācīja,
ka mēs varam krāsas brīvi likt uz papīra, tas bija liels
pārsteigums un prieks par krāsām un rezultātu! Brīvība,
ko mums ļāva, bija apbrīnojama. Tas man ļoti iepatikās,
un tieši otrajā klasē izdomāju, ka būšu māksliniece.

- Faktiski uz šodienas panākumiem gājāt mērķtiecīgi kopš pirmajiem skolas gadiem?
- Jā! Varbūt man neizdevās, kā es to gribēju, jo neiestājos Mākslas akadēmijā, un man tas bija liels šoks, es
ilgu laiku to pārdzīvoju. Laikam ritot, pabeidzu Kultūras

akadēmiju - gan bakalauru, gan maģistru programmu, un
būtībā astoņus gadus neko nedarīju. Tad nolēmu, ka vajag vēlreiz pamēģināt startēt Mākslas akadēmijā. Tāpēc
mans ceļš nebija tik gluds un likumsakarīgs, kā es skolas
gados iedomājos.
- Kā atrodat idejas saviem darbiem?
- Tie ir ceļojumu un citi iespaidi, kā arī fotogrāﬁjas.
Es ļoti daudz fotografēju gan ar telefonā iebūvēto kameru, gan ar fotoaparātu un tad lieku to visu kopā, kaut
kādos slāņos. Piemēram, šeit, izstādē, apskatāms darbs,
kas fotografēts Salacgrīvā. Ja pagriezīsiet galvu uz 90
grādiem, varēs saskatīt, ka tie ir koki, stumbri. Saliku
dažādus elementus vairākos slāņos tādā kā kaleidoskopā, attīrot visu lieko. Citā darbā vērojami silueti, kas ir
ieausti starp tādiem dabas elementiem kā sēnes, jūra un
ūdens ziedēšana.
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga,
autora foto
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ĢIMNĀZIJAS DEBATĒJĀJIEM DUBULTUZVARA
9. novembrī ģimnāzijas
debatētāji piedalījās kārtējā Latgales reģiona debašu
turnīrā 10.-12. klašu skolēniem. Debašu tēma - „Latvijas sabiedrībā ir/ nav pieprasījums pēc kvalitatīva
mediju satura”.

Jauniešiem šī tēma šķiet interesanta un vienlaicīgi arī sarežģīta, jo informācijas daudzums ir

milzīgos apjomos, tādēļ jāmāk to
apstrādāt, analizēt un izdarīt savus secinājumus. Medijpratība ir
svarīga tagad - laikā, kad parādās
dažādas viltus ziņas, populistiskas
publikācijas, kuras maldina sabiedrību.
Visvairāk punktu un 1.vietu
debašu turnīrā Daugavpilī ieguva
12. klases komanda - Samanta Sozvirska, Emīls Stivriņš un Sintija

Skerškāne.
2.vietu, atstājot aiz sevis Rudzātu un Daugavpils komandas, ieguva 11. klašu komanda - Dominika
Podjava, Viktorija Neverovska un
Leo Lisicins. Debatētājiem priekšā vēl nacionālais debašu turnīrs
Jelgavā.
Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāja, debašu trenere

DIENAS NOMETNE INDRAS PAMATSKOLĀ

Rudens brīvdienās Indras
pamatskolas 6. – 9. klašu
skolēni devās jautrā uz izzinošā ceļojumā pa veselīgā dzīvesveida līkločiem, jo
bija iespēja apmeklēt dienas nometni „Veselīgā dzīvesveida ABC”.

Pirmās dienas ieskaņā tika izveidotas piecas komandas ar „veselīgiem” komandu nosaukumiem
– „Vitamīni”, „Brokoļi”, „Apelsirds”, „Skrien!” un „MMA”.
Turpinājumā atklājām, ka mūsu
direktore sk. Inga ir arī atraktīva
veselības mācības skolotāja, kura
spēj sarunu par higiēnas normām
un prasībām pārvērst jautrā spēlē,
bet sporta skolotāja Žana vadībā
divas stundas azartisku sacensību
paskrēja kā viens mirklis.
Nometnes otrajā dienā ķērāmies
pie veselīga uztura pamatprincipu
apgūšanas/atkārtošanas. Uz jautājumiem par pareizu produktu
izvēli izsmeļoši atbildēja uztura
speciāliste Agnese Pavlova. Veselīgo uzkodu meistarklase bija
nepārspējama, īpaši, ka tajā ar
prieku iesaistījās arī puiši! Varbūt
mājās pagatavot veselīgas brokastis vai vakariņas tagad būs nieks...
Bet dienas turpinājumā visus
gaidīja īsts BUMBUMprieks divu
stundu garumā. Gan ﬁziski, gan
emocionāli spēcīgs pasākums!
Trešā diena nometnē bija salīdzinoši mierīga, mudinot jauniešus ieskatīties sevī un izpausties
radoši. Psiholoģe Velta Daņiļeviča
skaidroja nometnes dalībniekiem,
cik svarīgi ir apzināties savu vērtību un mācēt kontrolēt savas emocijas. Jaunieši diskutēja, veidoja
vērtību piramīdu, izspēlēja un izrunāja situācijas, kuras iepriekš ir
radījušas problēmas.
Pēcpusdienā vizuālās mākslas
skolotājas Ērikas vadībā tapa dažāda veida radošie darbi par veselīgu dzīvesveidu, sirds veselību,
vitamīniem. Šos materiālus turpmāk varēs izmantot kā mācību
materiālu.
Nometnes ceturtajā dienā de-

vāmies uz Siguldu. Plānotā zelta
rudens vietā Siguldā mūs sagaidīja baltais/slapjais rudens. Taču
tas netraucēja izstaigāt pa Turaidas muzejrezervāta takām, pietika
spēka pat uzkāpt Turaidas skatu
tornī. Jauniešus sajūsmināja gides
stāsts par to, cik veselīgi dzīvojuši
senie lībieši, audzējot ekoloģisko
pārtiku un paši darinot apģērbu.
Apskatot bobsleja trasi, pārrunājām, cik svarīgi ir nodarboties
ar kādu sporta veidu. Ar interesi
vērojām, kā tiek kaldināti panākumi sūrā, grūtā ikdienas darbā.
Domāju, ka šosezon Latvijas bobsleja un skeletona panākumiem
sekos līdzi arī Indras jaunieši.
Varbūt vairāki no viņiem nolems
nopietni pievērsties kādam sporta
veidam, jo tas ir labs ieguldījums
savā veselībā.
Nākamā apskates vieta bija
Rāmkalnu sukāžu ražotne. Nometnes dalībnieki ar interesi vēroja, kā top VESELĪGI un GARŠĪGI našķi. Bija iespēja pašiem
veidot konfektes, iepakot gatavo
produkciju. Varbūt tagad veikalā
čipsu vietā viņi izvēlēsies augļus
un sukādes, kāds mājās ievākto
ražu pārveidos veselīgās konfektēs/sukādēs. Un varbūt kāds
arī Krāslavas novadā izveidos
tādu ražotni, un pēc gadiem kādas Siguldas nometnes dalībnieki
brauks uz, piemēram, Indras sukāžu ražotni.

Diemžēl slikto laikapstākļu dēļ
bija slēgts piedzīvojumu parks
„Tarzāns”, taču mājās devāmies
pozitīviem iespaidiem pilni un ar
ierosmēm, kā turpmāk ar pavisam
vienkāršiem paņēmieniem ievērot
veselīgo dzīvesveidu.
Tā nemanot pienāca nometnes
piektā diena. Nometnes laikā uzzināto, izmēģināto, pārdomāto
jaunieši attēloja etīdēs, tika prezentēti pašu veidotie radošie darbi.
Katrs dalībnieks saņēma pateicību
par piedalīšanos, klades ar augļu
un sporta veidu attēliem, kurās
varēs ierakstīt veselīgos padomus
un receptes, kā arī pildspalvas un
zīmuļus ar sirds attēlu, uzsverot
projekta mērķi, kura pamatā ir
mācība par veselīgu dzīvesveidu
un tā ietekmi uz veselību, it īpaši, akcentējot ﬁzisko aktivitāšu,
veselīga uztura un primārās proﬁlakses lomu cilvēka veselībā un
to ietekmi uz sirds un asinsvadu
saslimšanu. Domājam, ka turpmāk nometnes dalībnieki domās
par saviem labajiem un sliktajiem
paradumiem un par to, kā tie ietekmē viņu motoriņu - sirdi.
Pēc intensīvā darba piecu dienu
garumā visi bija pelnījuši relaksāciju baseinā!
Nometne „Veselīgā dzīvesveida ABC” tika organizēta Krāslavas novada domes īstenotā ESF
projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097
„Pasākumi vietējās sabiedrības
veselības veicināšanas un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā”
ietvaros no 2017. gada 23. līdz
27. oktobrim. Indras pamatskolas
skolēnu vārdā izsakām pateicību
visiem, kas deva iespēju pavadīt
interesantu un izzinošu brīvlaiku.
Vija Sjadro,
nometnes vadītāja

AI, LATGALE, TU DVĒSELĪTE MANA!

Krāslavas Kultūras namā noritēja jau devītais konkurss
– festivāls „Ai, Latgale, tu dvēselīte mana”. Konkursu ievadīja neliels koncerts, ko sagatavoja ģimnāzijas skolēni
un viesi no citām skolām.

Pasākumu apmeklēja Krāslavas novada domes priekšsēdētaja vietnieks
Viktors Moisejs, kas uzsvēra: „Patīkami, ka valsts svētku nedēļā notiek
šāds burvīgs muzikāls pasākums ar tik jauku un katra latgalieša sirdij tuvu
nosaukumu. Tā ir brīnišķīga iespēja caur skanīgām dziesmām cildināt
mūsu dzimto novadu un cildināt mūsu valsti Latviju! Veiksmi visiem un
labā garastāvokli sagaidīt valsts svētkus – Latvijas 99. dzimšana dienu!”

Skolas saimi un ciemiņus svētku nedēļā apsveica ģimnāzijas direktors
Jānis Tukāns, kurš atgādināja, ka tieši Krāslavas Valsts ģimnāzija ir uzsākusi divas labas tradīcijas. Ļoti sen ģimnāzija iedibināja lāpu gājienu
Lāčplēša dienā, kas jau ir kļuvis par visas pilsētas un novada pasākumu.
Savulaik tieši ģimnāzija iesāka vēl vienu pasākumu, kas norit Lāčplēša
dienā vai valsts svētku nedēļā. Tajā visas klases rāda pašu sagatavotu priekšnesumu, kurā piedalās visi skolēni, kas mācās attiecīgā klasē.
Konkursu – festivālu „Ai, Latgale, tu dvēselīte mana” apmeklēja arī
novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne un vietniece Snežana Petroviča. Konkursu vērtēja žūrija, kuras sastāvā darbojās Ināra
Krute (Krāslavas pamatskola), Rita Andrejeva (Krāslavas Varavīksnes
vidusskola), Silvija Stivriņa (Izvaltas pamatskola) un Alisa Ciburevkina
(Krāslavas Valsts ģimnāzija).
Vietu sadalījums pamatskolas klasēs:
1. vieta - 8.a klase, dziesma „ Lec, saulīte!”, 2. vieta - 7.a klase, dziesma „ Kūko, kūko, dzeguzīte” un 9. a klase, „Dvēseles dziesma”.
Vietu sadalījums vidusskolas klasēs:
1. vieta - 12.c klase, dziesma „Kod latgaliets Reigā brauc” un 12.d
klase, dziesma „Par Latgali”, 2. vieta - 10.c klase, dziesma „Spēka vārdi”, 11.c klase „Ja esi man blakus”, 3. vieta - 12.b klase, dziesma „Upe
nesa ozoliņu”, 11.b klase, dziesma „Tur aiz kalna”, pateicības - 10.ab
klase, „Mana dziesma”, 11.d klase, dziesma „Tu izvēlējies palikt”.
Nākamais konkurss – festivāls noritēs Latvijas simtgadē, un tas būs
desmitais – jubilejas pasākums.
Juris Roga
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ATRAKTĪVA
MŪZIKAS NODARBĪBA

Šī gada 1. novembrī mūsu skolā viesojās ASV komponists
un diriģents maestro Andrejs Jansons ar pieciem lieliskiem
mūziķiem, kuri spēlēja flautu, mežragu, oboju, klarneti,
fagotu un pārstāvēja labākos mūsu valsts orķestrus.

3.–4. klašu skolēniem bija ekskluzīva iespēja dzirdēt ne tikai šo izcilo
mūziķu sniegumu, bet arī
pašiem piedalīties mūzikas izpildīšanas procesā.
Skolēni iejutās diriģenta lomā, kas nemaz nebija tik viegli. Spēlēja
ritmisko pavadījumu ar
dažādiem
sitamajiem
instrumentiem un, protams, katrs varēja pamēģināt izvilināt skaņu no
kāda pūšamā instrumenta. Mūziķis, kurš spēlēja
mežragu, pastāstīja un
parādīja, kā pašam var
mēģināt izgatavot instrumentu. Tam ir nepieciešama gumijas caurule,
piltuve un iemutnis. Vairāki skolēni, sevišķi zēni, izrādīja par to interesi.
Nodarbības vadītājs - maestro Jansons - ar jautājumu palīdzību bērnus
uzvedināja nonākt līdz pareizām atbildēm, tādējādi rosinot viņus domāt
pašiem. Tas bija galvenais atraktīvās mūzikas nodarbības mērķis.
Paldies ASV vēstniecībai, kura izvēlējās mūsu skolu un sponsorēja
šo projektu.
Ilona Aprupe,
Krāslavas pamatskolas mūzikas skolotāja

sports

VK „KRĀSLAVA” KOMANDA
IERINDOJĀS 3. GODALGOTAJĀ VIETĀ

11. novembrī Daugavpils novada Locikos, jaunajā sporta zālē, notika
Lāčplēša dienai veltītas volejbola sacensības (mix - 4 vīrieši + 2 sievietes) - SIA „LATTOPO” kauss. Šajās sacensībās piedalījās 7 komandas, kā arī VK „Krāslava” komanda, kas ierindojās 3. godalgotajā vietā.
Daugavpils veterānu komanda ieguva 2. vietu, sacensību kausu izcīnīja
Naujenes komanda.
Brauciens notika, pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam.

izglītība

LABU DARBU PATEICĪBAS DARBNĪCA

Novembris ir mēnesis,
kad krāšņās rudens krāsas
pamazām izzūd no dabas
krāsu paletes, laiks kļūst
vēsāks un rudenim raksturīgie vēji sāk pūst aizvien
stiprāk, noraujot pēdējās
lapas no kokiem, tādējādi
vēstot par ziemas tuvošanos.

Ikvienam īstenam savas zemes
patriotam novembris ir svētku un
pārdomu laiks. Tas ir laiks, kad
mēs godinām tos, kuri pašaizliedzīgi un varonīgi nosargāja Latvijas valsts neatkarību tālajā 1919.
gadā, un svinam nozīmīgos svētkus – Latvijas dzimšanas dienu.
Tie ir notikumiem un tradīcijām
bagāti svētki, kuriem pāri ar lepnumu plīvo sarkanbaltsarkanais
Latvijas karogs, kas ikvienam no
mums atgādina mūsu neatkarību
un brīvību, apliecinot, ka esam
sīksta tauta un nekas mūs nespēj
salauzt.
Novembris ir mēnesis, kad daudzi nēsā pie apģērba latviskas piespraudes.
Šādas piespraudes nolēma izgatavot Krāslavas pamatskolas 5.a
klases skolēni, lai ne tikai apliecinātu savu piederību Latvijai, bet
arī pasniegtu tās kā dāvanu novada sociālajiem darbiniekiem viņu
svētkos. Kāpēc tieši šāds mērķis?
Ik gadu novembra otrajā otrdienā
Latvijā tiek atzīmēta Sociālo darbinieku diena. Mūsu valstī šo dienu sāka atzīmēt kopš 1996. gada.
Šogad Sociālo darbinieku diena
tiks atzīmēta 14. novembrī. Sociālos darbiniekus mēdz dēvēt par
„pārmaiņu aģentiem”, tas nozīmē,
ka uz sociālā darbinieka pleciem

tiek iznēsāti daudzu cilvēku, tai
skaitā arī bērnu, problēmas, bēdas, arī prieki un patiesas laimes
brīži. Tāpēc tieši viņiem mēs nolēmām svētkos sagādāt mazu pārsteigumu.
Aktivitāte
ar
nosaukumu
„Labu darbu pateicības darbnīca” Krāslavas pamatskolā notika
šī gada 3. novembrī. To atbalstīja
Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu
komitejas un „Nord Trøndelag
Røde Kors” kopprojekts „Tikai
kopā sapņi kļūst krāsaini”, kā arī
klases skolēnu vecāki. Ar viņu
palīdzību tika iegādāti materiāli
piespraužu pagatavošanai.
Skolēni pirms darba sākšanas
tika iepazīstināti ar minētajiem
svētkiem, jo svarīgi bērnos mācīt
patriotismu, kurš sākas ar mazām lietām un darbiem. Un te
ir vērts atsaukt atmiņā latviešu
tautasdziesmu „Acis darba izbijās, rokas darba nebijās...” Bērni
diezgan nedroši ķērās pie darba,
jo apzinājās, cik tas ir atbildīgi un
nozīmīgi. Kad bija pagājusi stun-

da nopietna darba, bērni ar patiesu
lepnumu rokās turēja pašgatavotās patriotiskās piespraudes. Viņi
bija ļoti gandarīti par paveikto.
Lūk, viņu pārdomas par kopīgo
darbu.
Šajā svētku laikā novēlam ikvienam sajust patiesu piederību
savai valstij un atmodināt sevī
mītošo Lāčplēsi, kura spēks mājo
sirdī, darot mazas un lielas lietas
savas valsts un sevis labā.
Paldies Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novadu komitejas izpilddirektorei Sandrai Molotokai un LSK
Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novadu komitejas un „RødeKors
Nord-Trøndelag” atbalstītā kopprojekta „Tikai kopā sapņi kļūst
krāsaini” koordinatorei skolas
psiholoģei Veltai Daņiļevičai par
atbalstu un sadarbību. Paldies 5.a
klases skolnieka Sebastiana Latkovska māmiņai Everitai Jakovelei par palīdzību materiālu iegādē!
Jeļena Japiņa,
5.a klases audzinātāja

CĪKSTOŅI UZRĀDĪJA LABUS REZULTĀTUS

Krāslavas volejbola klubs

sludinājumi
 Pārdod VW Passat, dīzelis 2.0,
2008.g., TA līdz 2018. g. jūnijam.
T. 29344127.
 Apkure, ūdensvads, kanalizācija, santehnikas uzstādīšana.
Metināšana ar pusautomātu. T.
26249515.
 Meklēju speciālistu, kas uzstāda satelīttelevīzijas sistēmu. T.
26793921.
 Pārdod āpša taukus (0.5 l). T.
26453998.
 Skropstu pieaudzēšana un biotatuaža. T. 24921111.
 Pārdodu lietotas bērnu man-

tas labā stāvoklī (0-8 gadi). T.
26974825.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Pērk latviešu, krievu autoru
gleznas, sienas šķīvjus, vāzes, ﬁgūriņas ar pirmās Latvijas Republikas simboliku, saktas, brošas,

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

Krāslavas cīkstoņi ieguvuši augstākā kaluma godalgas, kas ir lieliska balva gan sekcijas 50 gadu jubilejas gadā, gan dzimšanas dienas
dāvana trenerim Jurijam Čilikinam.
3. - 4. novembrī Daugavpilī norisinājās Latvijas meistarsacīkstes jauniešiem brīvajā cīņā, kurās
krāslavieši izcīnīja 6 medaļas. Zelta
medaļas ieguva: Artūrs Gončaronoks (svara kategorijā līdz 47 kg),
Dmitrijs Dimbovskis (līdz 32 kg),
Deniss Kovko (līdz 85 kg) un Karīna Andžāne (līdz 48 kg). Sudraba
medaļas izcīnīja: Konstantīns Dombrovskis (līdz 73 kg) un Daniela
Sutāne (līdz 52 kg). Šajā turnīrā tika

apkopoti rezultāti arī treneru vērtējumā, Krāslavas komanda izcīnīja
trešo vietu.
Cīkstoņi uzrādīja labus rezultātus, tagad viņi turpinās aktīvi tre-

nēties, jo priekšā gaidāmi jauni pārbaudījumi sacensībās.
Jurijs Čilikins
un Jevgēnijs Tarvids,
treneri

Aiz tevis dzīvība un gaisma paliek, Un piemiņa kā saules zieds. (J. Silazars)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esam kopā ar mūsu kolēģi Annu Dzalbi un viņas ģimeni,
no mazmeitiņas Laumas atvadoties.
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes kolektīvs
gredzenus, sprādzes ar Mildas tēlu
un pirmās Latvijas Republikas ģerboni, cara laika monētas, rubļus,
patvārus, ikonas, kiotus, lampādes, ordeņus, nozīmītes uz skrū-

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
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vēm, 1993.-2003.g monētas (5, 10,
20, 100 latu). Samaksa uzreiz. T.
22433510.
 Pārdodu
lina
sēklu
raušus.T.22498065.
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