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Katru gadu Krāslavas novada dome 
pirms Ziemassvētkiem aicina mūsu pilsētas 
iedzīvotājus izrotāt savas mājas, balkonus, 
lodžijas, logus – visu, visu, lai šajā tumša-
jā ziemas laikā pilsēta kļūst gaišāka, lai arī 
paši mēs kļūtu gaišāki un skaistāki. Šogad 
11. janvārī Krāslavas novada domes zālē 
notika noslēguma pasākums, tika apbalvoti 
konkursa „Rotājot savas mājas, jūs rotājat 
mūsu pilsētu” uzvarētāji.

Novada domes sabiedrisko attiecību 
speciāliste Inga Kavinska uzsvēra: „Ļoti 
ceram, ka mājas sakopošana un rotāšana 
nekļūs mums tikai par Ziemassvētku akci-
ju, jo mēs visi, kuri dzīvojam šajā pilsētā, 
gribam, lai viņa ir skaista, lai viņa ir sa-
kopta, lai šeit ir patīkami uzturēties ne tikai 
mums un mūsu ģimenes locekļiem, bet arī 
mūsu viesiem, pavisam nejaušiem garām-
braucējiem. Protams, tas nav atkarīgs tikai 
no domes priekšsēdētāja, vai vēl kāda cita 
viena cilvēka, tikai mēs paši varam padarīt 
savu pilsētu skaistu un sakoptu! Pateicoties 
visiem jums, svētki bija iemājojuši mūsu 
pilsētā.”

Krāslavas iedzīvotājus, kas izrotāja savas 
mājas, balkonus, ēkas, uzrunāja un izteica 
pateicību Krāslavas novada domes priekš-
sēdētājs Gunārs Upenieks: „Pašvaldība no-
darbojas ar dažādiem projektiem, bet katrā 
ziņā tie visi tā vai citādi ir vērsti uz vides 
sakārtošanu, labklājības iespējām gan jau-
nākiem, gan vecākiem cilvēkiem. Tas ir 
mūsu darbs, bet tās labākās un skaistākās 
lietas, ko paveicam, ir tās, ko darām kopā ar 
jums! Lai jaunais gads jums būtu tik krāš-
ņs, cik krāšņas bija jūsu mājas, lai prieks ir 
katrā mājā!”  

Klātesošos uzrunāja arī komisijas priekš-

sēdētāja, novada domes būvvaldes vadītāja 
Ineta Danovska: „Šķirstot avīžu izrakstus, 
atradu pirmo ierakstu par to, ka Krāslavā 
tiek organizēts pasākums par izrotātāka-
jām mājām - tas bija publicēts izdevumā 
„Krāslavas Vēstis” 2001. gadā. Nākamgad 
šim konkursam būs jubileja! Manuprāt, 
Ziemassvētku laikā Krāslavu var arī no mē-
ness redzēt. Es domāju Krāslava ir viskošā-
kā pilsēta, par to pateicamies visi paši sev. 
Prieks, ka mēs visi mīlam savu pilsētu un 
vienu reizi gada sākumā varam būt kopā.”

Pasākuma dalībniekus - konkursa fi nālis-
tus – ar dziesmām priecēja Krāslavas Mū-
zikas skolas jaunie mākslinieki. Pasākumu 
bagātināja arī divas fi lmas par izrotāto 
Krāslavu, kuras veidoja Elvīra Škutāne, kā 
arī Alfrēds un Velta Urbanoviči. 

Visiem konkursa dalībniekiem, kas tika 
uzaicināti uz pasākumu, tika pasniegta bal-
va – sienas kalendārs 2018. gadam un su-
venīrs, savukārt uzvarētāji katrā nominācijā 
saņēma arī piemiņas balvas. 

Suminātie daudzdzīvokļu māju, māju 
logu, balkonu un lodžiju rotātāji:

- Iveta un Edgars Solimi - Baznīcas iela 
17, dz. 26;
- Ilona Mihailova, Vienības iela 28, dz. 60;
- Inga Paceviča, Raiņa ielā 6, dz. 15;
- galvenā balva šogad pienākas Ingai Kra-
sovskai, Vienības iela 28, dz. 21.

Privātmāju rotātāji:
- Ivans un Romualda Šeripo, Vasarnieku 

iela 14 (rotāšanas tēma „Latvijas 100-ga-
dei par godu”);
- Voldemārs Pārpucs un Mārīte Pārpuce, 
Kalēju iela 1;
- Ivars Gendelis, Dūmu iela 4;
- Tomašs Sakovičs, Rancāna iela 19;

- Ināra Mackeviča, Lāčplēša iela 6, dz. 1;
- Ināra un Andris Mukāni, Lielā iela 42;
- Inese Savicka, Vienības iela 47;
- Jevgēņijs Andžāns, Strautu iela 25;
- Artūrs Plinta, Rēzeknes iela 35;
- uzvarētājs šogad ir rūpīgais mājas Lakstī-
galu ielā 15 saimnieks Josifs Leitāns.

Viskrāšņāk izrotātās izglītības iestādes 
un sabiedriskās ēkas:

- Krāslavas pamatskola, direktore Vija 
Konceviča;
- PII „Pīlādzītis”, vadītāja Svetlana Ruk-
mane;
- IU  „Gervalds”, īpašnieks Vladimirs 
Gerasimovs;
- I.k. „J.BULGAVA”, bērnu veikals 
„PEPPY”, Rīgas iela 50c, īpašniece Gaļina 

Bulatova;
- I.k. „Foto-Graf”, foto veikals „Fujifi lm”, 
īpašniece Jevgēnija Rusecka, Rīgas iela 
50c;
- veikals „Orhideja”, Krāslava, Rīgas iela 
50c, īpašniece Jeļena Hoduļeva;
- par skaistāko noformējumu galveno 
balvu komisija piešķīra par izrotāto ziedu 
veikalu „Kamēlija”, Rīgas ielā 54;
- Krāslavas Kultūras nams šogad tika 
izrotāts īpaši skaisti un gaiši, par ko spe-
ciālbalvu saņēma iestādes direktore Valda 
Timule. 

Visi apsveiktie tika lūgti uz kopīgu foto.
Juris Roga, 
autora foto

„ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, JŪS ROTĀJAT MŪSU PILSĒTU - 2018”
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2019. gada 8. janvārī notika 
Administratīvās komisijas kārtējā 
sēde, kurā tika izskatītas 5 admi-
nistratīvo pārkāpumu lietas: 

par atkritumu apsaimniekoša-
nas noteikumu pārkāpšanu, perso-
nai tika izteikts mutvārdu aizrādī-
jums;

par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšanu, personai 
tika uzlikts naudas sods 15 EUR 
apmērā; 

par bērnu, kuri nav sasnieguši 
septiņu gadu vecumu, atstāšanu 
bez uzraudzības, vecākiem tika 
uzlikts naudas sods 10 EUR ap-
mērā; 

par tirdzniecības, sabiedriskās 
ēdināšanas vai pakalpojumu no-
teikumu pārkāpšanu, personai 
tika uzlikts naudas sods 7 EUR 
apmērā;

par dzīvesvietas nedeklarēšanu, 
personai tika izteikts brīdinājums.

  

Privatizācijas aģentūra pārdod 
atklātā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli neizīrētu valsts nekus-
tamo īpašumu Dzelzceļa ielā 2, 
Indrā, Indras pagastā, Krāsla-
vas novadā – izsoles sākumce-
na EUR 600.00, nodrošinājums 
EUR 60.00, izsole 28.02.2019. 
plkst.16.00.

Pieteikšanās līdz 14.02.2019. 

plkst.16.00. Pirmpirkuma tie-
sīgo personu nav. Izsole notiek 
Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa 
Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodroši-
nājums jāiemaksā līdz pieteikuma 
iesniegšanai. Izsoles noteikumi 
pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. 
Pirkuma apmaksa: tūlītēja samak-
sa vai nomaksa līdz 5 gadiem. In-
formācija par apskati – 67021348, 
67021413, 67021300.

Krāslavas novada dome pazi-
ņo, ka Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli tiek pārdots Krāslavas 
novada pašvaldības nekustamais 
īpašums – divi dzīvokļi: 

Rīgas iela 109 – 5, Krāslava, 
kadastra numurs 6001 900 1625, 
40,9m2, 2 istabas, izsoles sā-
kumcena 1900 EUR, nodrošinā-
jums 190 EUR, izsoles datums 
19.02.2019., plkst. 11.00.

Aronsona iela 14 – 80, Krāsla-
va kadastra numurs 6001 900 
1892, 33,6m2, 1 istaba, izsoles 
sākumcena 1700 EUR, nodroši-
nājums 170 EUR, izsoles datums 
19.02.2019., plkst. 11.30.

Iepazīties ar izsoles noteiku-

miem var pašvaldības tīmekļviet-
nē (www.kraslava.lv) vai personī-
gi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā. Izsoles pretendentu re-
ģistrācija izsolei notiek līdz 2019. 
gada 19. februārim plkst. 10.00. 
darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, nogādājot pieteikumu 
personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. 
Personu, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz izsolāmo mantu, nav. 
Samaksa – summa par nosolīto 
nekustamo īpašumu, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu, jāsa-
maksā divu nedēļu laikā no izso-
les dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 
65681754.

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA ZIŅO  

IZSOLE

*      *      *

Aicinām pieteikties 
Vītolu fonda administrētajām stipendijām
Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un teicamus vērtējumus 

mācību darbā, ja esi iesaistījies sabiedriskajās aktivitātēs gan skolā, gan ār-
pus tās, arī tu vari kļūt par Vītolu fonda administrēto stipendiju saņēmēju!

Vidusskolu, ģimnāziju 12. klašu skolēni un vidējo profesionālo izglītī-
bas iestāžu beidzēji no 2019. gada 15. janvārim līdz 1. martam ir aicināti 
pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 2019./2020. mācību 
gadam, kas paredzētas Latvijas augstskolās studējošiem jauniešiem.

Lai pretendētu uz kādu no stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 
7,5 balles un augstākai, kā arī jāatbilst vismaz vienam no kritērijiem: bāre-
nis, audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģimenes, ir trūcīgas vai 
maznodrošinātas ģimenes statuss, sasniegti izcili panākumi mācību olim-
piādēs. Piesakoties stipendijām, kandidātam jāaizpilda pieteikuma anketa 
Vītolu fonda mājaslapā http://www.vitolufonds.lv/pieteiksanas-stipendijai 
un jāiesniedz nepieciešamie dokumenti personīgi vai pa pastu.

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot no 1500 eiro mācī-
bu gadā. Fonda ziedotājs nosaka, kurai nozarei stipendiju vēlas piešķirt un 
cik liela summa stipendijā tiks izmaksāta.

2018./2019. mācību gadā ar stipendiju atbalstu studē 712 jaunieši, sti-
pendijās tiks izmaksāts vairāk nekā 1 181 895 eiro. Vītolu fonds administrē 
vairāk nekā 200 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, privātpersonu 
ziedojumus no Latvijas, Amerikas, Lielbritānijas, Kanādas, Austrālijas, Ve-
necuēlas, Horvātijas , Vācijas un Zviedrijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir 
saņēmuši vairāk nekā 3 500 jauniešu no visiem Latvijas novadiem. Daļa 
no viņiem ir atgriezušies fondā kā ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: „Ar 
izglītību dzīvē sasniegt tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem.”

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2019. – 01.03.2019. (pasta zī-
mogs)

Vītolu fonds www.vitolufonds.lv

Krāslavas novada dome, īste-
nojot Eiropas Reģionālā attīstības 
fonda (ERAF) SAM 8.1.2. speci-
fi skā atbalsta mērķa projektu Nr. 
8.1.2.0/17/I/035 „Uzlabot vis-
pārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” Krāslavas izglītības iestādēs 
plāno veikt vērienīgas investīcijas 
izglītības infrastruktūras attīstībā. 
2019. gadā tiek plānota būvpro-
jekta izstrāde un autoruzraudzība 
dienesta viesnīcas būvniecībai, 
kā arī pašas dienesta viesnīcas 

celtniecības darbi. Plānotā dienes-
ta viesnīca atradīsies Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas teritorijā, Raiņa 
ielā 25. Paredzamās dienesta vies-
nīcas telpu kapacitāte būs pieeja-
ma līdz 50 vietām. Dienesta vies-
nīcas būvniecība ir nepieciešama 
sakarā ar nepietiekamajām izmiti-
nāšanas iespējām pilsētā bērniem, 
kuri dzīvo Krāslavas novadā. De-
mogrāfi jas iespaidā tiks panākta 
koncentrēta izglītības iestāžu tīkla 
attīstība un izglītības iestāžu pie-

ejamība tuvāk dzīvesvietai, no-
drošinot izglītības vides kvalitātes 
uzlabošanu un modernizēšanu.

Projekta budžeta kopējās attie-
cināmās izmaksas sastāda 3 126 
601,18 EUR, ERAF līdzfi nan-
sējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 
31. decembrim.

Juta Bubina, 
projekta vadītāja

KRĀSLAVĀ TIEK PLĀNOTA DIENESTA 
VIESNĪCAS BŪVNIECĪBA

Decembrī Varavīksnes vidus-
skolā noslēdzās starptautiskais 
„eTwinning” projekts „Symbols 
of European Countries” („Eiro-
pas valstu simboli”). No 2018. 
gada septembra līdz decembrim 
„eTwinning” projekta ietvaros 
(Eiropas skolu sadarbības tīkls) 
norisinājās starptautiskais pro-
jekts „Symbols of European 
Countries”, kurā piedalījās 12 
dalībvalstis - Latvija, Albānija, 
Itālija, Vācija, Horvātija, Turcija, 
Lietuva, Polija, Spānija, Rumāni-

ja, Čehija un Slovēnija.  
Projekta mērķi: paplašināt sko-

lēnu vārdu krājumu angļu valodā 
un redzesloku, attīstīt skolēnu 
atbildības izjūtu, radošās spējas, 
IKT prasmes un mācīšanās pras-
mes. 

Projekta dalībniekiem bija jāiz-
veido viena kalendāra lapa. Darbs 
sākās septembrī – skolēni saga-
tavoja prezentāciju par Latviju, 
Krāslavu un Varavīksnes vidus-
skolu. Tad tika veidotas pirmās un 
pēdējās kalendāra lapas skices, kā 

arī norisinājās balsošana par inte-
resantāko vāka dizainu. Pēc kāda 
laika bija sagatavota 1 kalendāra 
lapa – maija mēnesim, kā arī ka-
lendāra lapas otrā puse ar krust-
vārdu mīklu. Decembra pēdējā 
nedēļā, kad visi projekta dalībnie-
ki atsūtīja savas kalendāra lapas, 
mūsu kalendārs bija gatavs. Visi 
interesenti var apskatīt kalendāru 
Varavīksnes vidusskolā.

Alīna Lukša, 
angļu valodas skolotāja 

„ETWINNING” AKTIVITĀTES
 VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

 Kas jums saistās ar saukli „Ra-
žots Krāslavas novadā”? Krāsla-
vas alus, gurķi, tēja un sviests, 
Krāslavas novada amatnieku un 
mājražotāju darinājumi? Viss, ar 
ko lepojamies un ko dāvinām un 
rādām mūsu viesiem un arī māji-
niekiem? 

Beidzot ir izstrādāts vieno-
jošs logotips jeb preču zīme, ko 
Krāslavas novada ražotāji, tūris-
ma uzņēmēji, amatnieki, mājra-
žotāji un pakalpojumu sniedzēji 
varēs izmantot, gan popularizē-
jot savus produktus, gan veicinot 
novada atpazīstamību kopumā. 
Preču zīmi varēs izmantot arī paš-
valdība un tās iestādes. 2018. gada 
29. novembrī Krāslavas novada 
dome ir apstiprinājusi nolikumu 
par preču zīmes „Ražots Krāsla-
vas novadā” lietošanu (protokols 
Nr.17, 9.§). Preču zīmes mērķis 
ir atbalstīt Krāslavas novadā eso-

šos ražošanas un pakalpojumu 
sniegšanas uzņēmumus, veicināt 
Krāslavas novada vietējo produk-
tu realizāciju un atpazīstamību.

Lai saņemtu atļauju izman-
tot preču zīmi „Ražots Krāsla-
vas novadā”, Krāslavas novada 
domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) 
jāiesniedz individuāls rakstveida 
pieteikums (veidlapa pievienota 
pielikumā), ko izskatīs novada 
simbolikas komisija. Operatīvākai 
atļaujas saņemšanai lūgums pir-
majiem interesentiem pieteikties 
līdz šī gada 31. janvārim.

Minētā preču zīme ir izstrā-
dāta biedrības „Krāslavas rajo-
na partnerība” LEADER pieej-
as pasākumā atbalstīta projekta 
„Mobilās tirdzniecības aprīko-
juma iegāde Krāslavas novada 
vietējo produktu realizācijai un 
atpazīstamībai” (Nr. 18-03-AL33-
A19.2103-000001) ietvaros, ko 

fi nansē Eiropas lauksaimniecības 
fonds lauku attīstībai un Krāsla-
vas novada dome. Dizaina autore 
- Ieva Maļinovska. 

Jautājumu gadījumā lūgums 
rakstīt pašvaldības Attīstības no-
daļai uz e-pastu inara.dzalbe@
kraslava.lv. 

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

IR IZSTRĀDĀTS LOGOTIPS „RAŽOTS 
KRĀSLAVAS NOVADĀ”

Pateicoties Krāslavas novada 
domei, skolās tika īstenots pro-
jekts „Latvijas skolu jaunatnes 
fotokonkurss „Mana zeme skais-
tā””.

Projekta pirmajā kārtā kopā 
piedalījušās 220 skolu no visiem 
Latvijas reģioniem, iesniegti 5914 
darbi, no kuriem 1782 pārvērsti 
fotogleznās, priecējot projekta da-
lībniekus, mācību iestāžu audzēk-
ņus un mācībspēkus.

Projekta darba grupa nodrošina 
visu aktivitāšu realizēšanu projek-
ta ietvaros - skolēnu iesaistīšanu 
konkursā, konkursa administrēša-

nu, skolēnu darbu izgatavošanu, 
foto gleznu nogādāšanu skolās, 
autoru apbalvošanu un konkursa 
publicitāti.

„Latvijas skolu jaunatnes foto 
konkursā „Mana zeme skaistā”” 
piedalījās Robežnieku pamatsko-
la, Izvaltas pamatskola, Indras pa-
matskola, Krāslavas Valsts ģimnā-
zija un Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
Poļu pamatskola.

Visvairāk balsu saņēmušo sko-
lēnu darbi tika izgatavoti kā foto 
gleznas un izstādīti skolās, lai tos 
demonstrētu plašai sabiedrībai. 
Konkursa rezultātus un visvairāk 

balsu saņēmušos skolēnu darbus 
joprojām var aplūkot projekta mā-
jaslapā: www.manazemeskaista.
lv sadaļā „Darbi”.

Lai projekts norisinātos veik-
smīgi, ļoti nozīmīga ir sadarbība 
ar novadu un pilsētu uzņēmējiem. 
Projekta darba grupa saka paldies 
SIA „KRISTAFORS” par atbalstu 
projekta īstenošanā Krāslavas no-
vadā. Paldies,  un ceram uz turp-
māku sadarbību. Leposimies ar 
Latvijas skaistumu kopā!

„Mana zeme skaistā”
 projekta darba grupa

FOTOKONKURSS „MANA ZEME SKAISTĀ”
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darbi, notikumi, cilvēki

18. janvārī Krāslavā norisinājās 
1991. gada barikāžu atceres pasā-
kums. Pirms 28 gadiem barikāžu 
aizstāvji no mūsu rajona sasvei-
cinājās Rīgā, šogad viņi to darīja 
pie simboliskā ugunskura Grāfu 
Plāteru pils pagalmā. 1991. gada 
janvāra dienās barikāžu aizstāvjus 
uzmundrināja, spēku un enerģiju 
deva arī dziesma, kas pie atmiņu 
ugunskura skanēja sieviešu vokā-
lā ansambļa „Noktirne” izpildīju-
mā (vadītāja Rita Andrejeva).

Kad ugunskura liesmu mēles 
sāka plakt, atceres pasākuma da-
lībnieki tika aicināti staļļu ēkas 
siltajās telpās, kur pie klāta gal-
da turpināja dalīties atmiņās. Šeit 
mūsu varoņiem atkal skanēja 
dziesmas ansambļa „Noktirne” iz-
pildījumā, kā arī tika demonstrēta 
videofi lma par brīvības cīņu noti-
kumiem. 

Klātesošos uzrunāja Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Viktors Moisejs: „Pie šī 
galda sapulcējušies cilvēki, kuri 
Latvijai izšķiroša brīdī devās uz 
Rīgu uz barikādēm aizstāvēt mūsu 
valsts neatkarību. Tā tiešām no 
jūsu puses bija liela drosme un 
sarežģīta izšķiršanās, jo pa Rīgu 
braukāja bruņoti omonieši un 
Padomju Armijas bruņutehnika. 
Bet cilvēku vienotība, drosme un 
pārliecība izrādījās spēcīgāka par 
ieročiem un Latvijas neatkarība 
tika izcīnīta. Paldies par jūsu ie-
guldījumu un veikumu, novēlu 
j ums veselību un veiksmi daudzus 
gadus!”

No barikāžu dalībniekiem pir-
mais pie vārda tika Dzintars Egle: 
„Esmu rīdzinieks, tolaik dzīvoju 
Dārza ielā Pārdaugavā un sava 

balkona loga tonakt redzēju omo-
niešu izšauto trasējošo ložu riko-
šetus virs Rīgas. Esmu piedalījies 
gandrīz visās demonstrācijās un 
arī tajās, kas Rīgā bija pēc tam. 
Paldies, ka jūs vispār braucāt pa-
līgā, jo vietā, kur es strādāju, daļa 
cilvēku mūs neatbalstīja - tāds 
tautas šķelšanās variants, kad 
katrs velk segu uz savu pusi. Ne-
aizmirsīsim asinis, kas tika izlie-
tas brīvības un Latvijas vārdā!”

Barikāžu laika traģiskākais no-
tikums bija apšaude pie Iekšlietu 
ministrijas 1991. gada 20. janvārī, 
kad omonieši nogalināja nevainī-
gus cilvēkus. Tas gan neapturēja 
tautas brīvības alkas, cilvēki salie-
dējās vēl ciešāk.  

Pārdomās par mūsu tautas 
viedumu dalījās bijušais barikā-
žu dalībnieks un tolaik Latvijas 
Tautas frontes Krāslavas nodaļas 
valdes priekšsēdētājs Egils Mus-
kars: „Man ir liels prieks, ka šo-
dien atkal esam kopā gaišā, labā 
noskaņojumā pie bagātīgi klāta 
galda lieliskā telpā un varam ap-
mainīties domām. Īpašs paldies 
arī Krāslavas novada pašvaldībai, 
kas nekad neaizmirst šos noti-
kumus, uztur dzīvu šo stāstu par 
to, kā bija kādreiz. Tas ir svarīgi 

tāpēc, ka nākotnē mums arī jābūt 
tikpat stipriem, lai saglabātu šo 
ticību gan sev, gan savai tautai, 
gan savai valstij. Katrā ziņā ļoti 
svarīgi ir tas, ka mums bija toreiz 
dota iespēja izcīnīt brīvību un mēs 
to kopīgi izdarījām. Gribu akcen-
tēt Latgales piederību - toreiz bija 
mēģinājumi atšķelt Latgali no 
Latvijas, un toreiz mums izdevās 
to visu apturēt, kas bija par pama-
tu tam, lai mēs turpmākajos gados 
pievienotos gan Eiropas Savienī-
bai, gan Ziemeļatlantijas līguma 
organizācijai - NATO. Liels ir 
nopelns visiem tiem, kas toreiz 
ļoti drosmīgi un gudri darbojās. 
Mūsu tauta ir vieda, mēs zinām 
un saprotam, kas notiek. Protams, 
ka varējām to visu labāk un gud-
rāk izdarīt, bet droši vien ka izda-
rījām tā, kā varējām. Lai tas, ko 
izdarīsim nākotnē, būtu ar lielāku 
varēšanu un plus zīmi! Par mūsu 
nākotni!”

1991. gada janvāra notikumi 
spilgtā atmiņā ir visiem barikāžu 
dalībniekiem, vēl vairāki no vi-
ņiem pauda savas pārdomas atce-
res pasākumā.

Juris Roga,
autora foto

UZTURĒSIM DZĪVU ŠO STĀSTU!  INDRĀ NAV VIETAS GARLAICĪBAI
Indrā jaunais 2019. 

gads ir sācies aktīvi un 
radoši. Senioru deju ko-
lektīvam „Labvakar”, ko 
vada Ilona Kangizere, 
piepulcējās jauni dalīb-
nieki, bet tie, kam dejo-
šana nav sirdslieta vai arī 
nevar to atļauties veselī-
bas stāvokļa dēļ, labprāt 
pievērsās mākslas jomai. 
Pirmā nodarbība Indras 
Kultūras nama vizuāli 
plastiskās mākslas pulci-
ņā norisinājās decembrī. 
Pēc brīvdienām nodarbības turpinājās. 

Pulciņa vadītāja Ērika Zarovska pastāstīja: „Indrā vecāka gadagājuma 
cilvēku kļūst arvien vairāk. Viņiem ir daudz brīvā laika, taču doties kaut kur 
ārpus mājām, lai nodarbotos ar kādu vaļasprieku, ir diezgan sarežģīti, un 
ne vienmēr ir pietiekami daudz apņēmības. Kad pirms vairākiem gadiem 
radās ideja izveidot senioru deju kolektīvu, mēs līdz galam neticējām, ka 
viss izdosies. Taču, kad Indras pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne 
un kultūras nama vadītāja Anžela Kuzminska personīgi apmeklēja mūsu 
seniorus un pārliecināja vecāka gadagājuma cilvēkus iesaistīties šajās akti-
vitātēs, deju kolektīvs tika izveidots, un kopš tā laika dalībnieku skaits tikai 
pieaug. Pašlaik tajā darbojas vairāk nekā divdesmit cilvēku.” 

Organizējot vizuāli plastiskās mākslas pulciņu, Ērika Zarovska uzskatīja, 
ka viņas mērķis ir nodrošināt senioriem un vidējā vecuma iedzīvotājiem 
iespēju pavadīt savu brīvo laiku radoši, un lai ieguldītais darbs  sniegtu la-
bumu visiem ciemata iedzīvotājiem. Piemēram, pirmajā nodarbībā senio-
ri izgatavoja iepakojumu, kurā vēlāk ielika gardas pašceptas piparkūkas. 
Šādas dāvanas Jaungada pasākumā saņēma visjaunākie Indras iedzīvotāji. 

„Savu darbu sākām ar zīmēšanu. Negribam, lai pulciņa dalībnieku rado-
šie darbi plauktos pārklātos ar putekļiem, tāpēc plānojam vismaz reizi gadā 
organizēt izstādi. Šobrīd mūsu tēma ir Jāņu dienas zāles, un, manuprāt, dar-
bojoties pulciņā reizi nedēļā, līdz Līgo svētkiem mēs sagatavosim darbus 
izstādei,” uzskata Ērika Zarovska. 

Vārds „zīmēt” tāpat kā jebkura jauna nodarbošanās cilvēkos raisa nedro-
šības izjūtu. Ja cilvēks jau vairākus gadus nav ņēmis rokās zīmuli, viņam 
nav viegli uzdrošināties un izmēģināt savus spēkus šajā nodarbē. Tāpēc, lai 
nerastos psiholoģiskais diskomforts, pirmajā tikšanās reizē Ērika Zarovska 
nepiedāvāja pulciņa dalībniecēm darbu pie molberta, bet izsniedza zīmuļus, 
lapas ar nepabeigtiem attēliem un formulēja uzdevumu – turpināt zīmējuma 
līnijas un uzzīmēt kaut ko patstāvīgi. 

„Pensionāriem ir daudz brīvā laika, ko mēs pavadām galvenokārt mājās,” 
dalījās savās pārdomās Indras iedzīvotāja Valentīna Orlova, „un iespēja 
kaut kur aiziet, kaut ko uzzināt un iemācīties – tas ir liels prieks.” 

Šim viedoklim piekrita arī Valentīna Movčane: „Pašlaik ir ziema, visi 
darbi mājās padarīti, ir garlaicīgi, gribas vienkārši pabūt starp cilvēkiem un 
izmēģināt kaut ko neparastu.” 

Zīmēšanas nodarbības ieinteresēja ne tikai ciema seniorus, bet arī vidējā 
vecuma iedzīvotājus. Piemēram, Jeļena Šuļska atzinās, ka ir apveltīta ar 
māksliniecisko talantu un gleznošana ir viņas kvēlā aizraušanās. Sieviete 
cer, ka pulciņš palīdzēs viņai pilnveidot prasmes. 

Uz jautājumu „Vai jums izdodas?” daži pulciņa dalībnieki atbildēja ar 
stingru „Nē!”. Taču skolotājai Ērikai Zarovskai par to ir cits viedoklis: 
„Protams, mēs visi esam atšķirīgi, mums visiem ir dažādas spējas, un arī 
radošie darbi visiem būs dažādi, bet tas nenozīmē, ka kādam zīmējums 
ir sliktāks, bet citam - labāks. Cilvēkam ir nepieciešams uzstādīt sev 
jaunus mērķus, iziet no komforta zonas un attīstīties.”

Elvīra Škutāne, autores foto

Krāslavas novada invalīdu sporta 
un rehabilitācijas klubs „Krāslava”, 
kuram 5. janvārī apritēja desmit 
gadu, lepojas ar savu vēsturi un 
daudziem panākumiem dažādos 
sporta veidos. Pateicoties uzņēmē-
jas Larisas Turutas atbalstam, klubs 
„Krāslava” ir izmitinājies bijušās 
speciālās pārvietojamās mehanizē-
tās kolonnas ēkā Vasarnieku ielā 2, 
kur arī notika jubilejas pasākums. 

Pasākumu atklāja invalīdu sporta 
un rehabilitācijas kluba „Krāsla-
va” prezidents Anatolijs Lebedoks, 
kurš izstāstīja kluba „Krāslava” 
priekšvēsturi. Pirmsākumos mūsu 
sportistiem-invalīdiem nebija sa-
vas pastāvīgas organizācijas - līdz 
pat pagājušā gadsimta 90. gadiem 
Krāslavas invalīdu biedrības spor-
tisti bija Daugavpils sporta kluba 
biedri. Kad mūsējie sāka izcīnīt 
godalgotas vietas, viņi pameta 
Daugavpils invalīdu sporta klubu 
un sacensībās piedalījās, pārstāvot 
Krāslavas invalīdu biedrību. Lai-
kam ritot, aktīvākie sportisti nolēma 
dibināt savu nevalstisko organi-
zāciju - tā tapa Krāslavas novada 
invalīdu sporta un rehabilitācijas 
klubs „Krāslava”, kurā sākotnēji 
bija 12 biedri. Šobrīd klubā ir de-
viņi biedri - Valentīna Žurņa, Santa 

Gintere, Marina Šlapina, Anatolijs 
Lebedoks, Viktors Savickis, Vla-
dislavs Grundāns, Pēteris Suveizda, 
Edgars Lukaševičs un Vjačeslavs 
Lukaševičs, kurš ir viens no visak-
tīvākajiem un visvairāk panākumus 
izcīnījušais sportists. Viņš ir startē-
jis kluba, novada, valsts, Eiropas 
līmeņa sacensībās un pat pasaules 
čempionātā.

Kluba „Krāslava” sportisti tre-
nējas un izmēģina spēkus dažādos 
sporta veidos: šaušana mērķī no 
pneimatiskās pistoles un šaute-
nes, galda teniss, novuss, dambre-
te, šahs, šautriņu mešana, boccia 
(sporta veids, kas paredzēts cil-
vēkiem, kuri ikdienā pārvietojas 
ratiņkrēslos), orientēšanās sports, 
vasaras makšķerēšana, vieglatlē-
tika (diska un šķēpa mešana, lo-
des grūšana), skriešana. Spilgtākie 
Krāslavas sportistu invalīdu panā-
kumi ir gūti tieši orientēšanās sportā. 
Desmit gadu laikā kluba sportisti 
izcīnījuši vairāk nekā 60 kausus 
komandu sacensībās, kā arī vairāk 
nekā 100 medaļas individuālajā 
vērtējumā. Daži sportisti spējuši 
izcīnīt kausus arī individuālajās sa-
censībās.  

Svinīgajā pasākumā tika sumināti 
visi deviņi kluba biedri, pasniedzot 

jubilejas medaļas un diplomus par 
aktīvu piedalīšanos kluba dzīvē, sa-
censībās un sasniegtajiem labajiem 
rezultātiem. Īpaši sumināja Vja-
česlavu Lukaševiču, kurš saņēma 
kausu, diplomu un jubilejas medaļu 
par aktīvu piedalīšanos sporta dzīvē 
un sasniegtajiem labajiem rezultā-
tiem. 

ISRK „Krāslava” prezidentam 
Anatolijam Lebedokam tika pa-
sniegta novada domes atzinība par 
aktīvo darbību invalīdu sporta un 
rehabilitācijas kluba vadīšanā un 
spēju iedvesmot un atbalstīt līdz-
biedrus sportisku panākumu sa-
sniegšanā.

Jubilejas medaļas piemiņai tika 
pasniegtas visiem pasākuma dalīb-
niekiem, arī viesiem. Sveikt jubilā-
rus bija ieradušies viņu draugi - cil-
vēki ar ierobežotām iespējām - no 
vairākām Latvijas pilsētām. 

Krāslavas novada invalīdu sporta 
un rehabilitācijas klubs „Krāslava” 
ar savām aktivitātēm cenšas mainīt 
sabiedrības stereotipus, jo diemžēl 
arvien daudzi veselie cilvēki vairās 
un neizprot invalīdus, vai izliekas 
neredzam, ka arī tādi cilvēki ir mūsu 
vidū. Krāslavas sportisti-invalīdi ir 
pateicīgi ikvienam par sniegto at-
balstu viņu aktivitātēm.  

Dažādi stereotipi pastāv arī pašu 
invalīdu pulkā, tādēļ viņi ieraujas 
sevī un dzīvo, kā saka, četrās sienās. 
A. Lebedoks ar savu komandu aici-
na visus šos cilvēkus mainīties, un 
invalīdu sports ir tas, kas cilvēkiem 

ar ierobežotām vajadzībām var palī-
dzēt vismaz ieraudzīt savu dzīvi ko-
šākās krāsās. Invalīdu sportā ir savs 
cerību stars, ko nevajag novērtēt par 
zemu.

Juris Roga
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intervija

- Salīdzinot divas ēkas - veco un jauno - ko esat iegu-
vuši, varbūt kaut ko pat zaudējuši?

- Kādreizējā Sporta skolas ēka pilsētas centrā bija veca 
un ļoti sliktā stāvoklī, praktiski neatjaunojama. Galu galā 
šo ēku nojauca, un divus gadus skolas administrācija strā-
dāja Kultūras nama telpās, bet sportisti pielāgojās pagaidu 
apstākļiem un turpināja sportot. Tas bija pārejas periods, 
kamēr tika uzbūvēta jaunā ēka blakus Krāslavas pamatsko-
las sporta zālei, kurā ievācāmies pērnā gada novembrī. 

Pārmaiņas nesušas tikai ieguvumus. Piemēram, vieglat-
lētiem ziemā bija ļoti smagi apstākļi – vecajā ēkā nebija ne-
kādu iespēju pilnvērtīgi trenēties, tālab pirms sacensībām 
vieglatlēti meklēja iespējas patrenēties Daugavpilī. Jaunajā 
ēkā vieglatlētu vajadzībām ir izbūvēts skrejceliņš, kur 60 
metrus var noskriet arī ar vieglatlētikas naglenēm, kas ir 
ļoti būtiski treniņu procesam. Zem jumta tagad ir arī labs 
augstlēkšanas un tāllēkšanas sektors, nepieciešamības ga-
dījumā varam organizēt pat kārtslēkšanas apmācības iesā-
cējiem. Vecajā ēkā augstlēcēju treniņiem sanesām paklājus 
un tā mēģinājām izlīdzēties, tāllēkšanas un kārtslēkšanas 
sektora tur vispār nebija. 

Arī cīkstoņiem tagad ir radīti krietni labāki apstākļi. Jā, 
zinātāji iebildīs, ka lielām sacensībām cīkstoņu zāle ir par 
mazu, bet treniņiem ar to pilnībā pietiek un vietēja līmeņa 
sacensības var droši sarīkot. Ir speciālais cīņas paklājs, gar 
sienām ir novietoti paklāji sportistu drošībai, skatītāji cīņu 
var ērti vērot caur logiem. 

Nozīmīgs ieguvums sportistiem ir daudzās ģērbtuves, 
dušas un tualetes. Mums ir septiņas ģērbtuves, katrā ir aiz-
slēdzami skapīši, dušas un tualete. Pat matu žāvētājs ir! Ta-
gad varu iedot komandai konkrētas ģērbtuves atslēgu, kurā 
viņi droši iekārtojas un dodas uz sacensībām. Atsevišķi ir 
ierīkotas tualetes arī skatītājiem, kuri apmeklē sacensības. 

Sporta zālē labos apstākļos notiek basketbola treniņi un 
Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēles. Ļoti labi atrisi-
nāts telpu nodalījuma jautājums: skrejceļš no sporta zāles 
tiek atdalīts ar caurspīdīgu izturīgu plēvi, kas ļauj dažādu 
jomu sportistiem darboties vienlaicīgi un netraucēt vienam 
otru. Ja šīs sienas nebūtu, sprinteri nevarētu skriet, ja zālē 
notiek basketbola spēle, jo skrējējs var izmežģīt kāju, ja 
viņam ceļā izlec bumba. Savukārt pamatskolas veco sporta 
zāli var atdalīt, nolaižot paceļamās durvis. 

Pie mums ik pa laikam atbrauc dažādas delegācijas, pie-
mēram, nesen bija ciemiņi no Daugavpils novada, pirms 
gadumijas atbrauca Dagdas novada pašvaldības darbinieki, 
un mūsu sporta bāze, spriežot pēc atsauksmēm, uz visiem 
apmeklētājiem atstāj spēcīgu pozitīvu iespaidu.

- Vai negadās tā, ka skolas traucē viena otrai? 
- Nē, nē, nē! Īstenībā noslogota Sporta skolas ēka ir lie-

lākais ieguvums. Es sen sapratu, ka valstī būs tāda politika: 
ja uzceļ sporta bāzi, tā nedrīkst stāvēt tukša. No rītiem šeit 
notiek sporta nodarbības pamatskolas bērniem – viņiem ir 
ērti, jo abas ēkas ir savienotas kopā. Pēcpusdienā nāk spor-
ta skolas audzēkņi. Pēc loģikas tā tam jābūt un tas nekādi 
neietekmē darbu negatīvi ne vieniem, ne otriem. Protams, 
gads ir īss laiks, vēl notiek tāda kā pierīvēšanās, lai mēs 
optimizētu savu darbu pilnībā, bet nekādu nepārvaramu 
problēmu nav vispār. Te tādi plašumi, ka trīs pedagogi var 
strādāt vienlaicīgi. Vieglatlētikā arī vienlaikus var strādāt 
trīs treneri, plus, kad ārā slikti laika apstākļi, bet sniega vēl 
nav, arī slēpotāji izmanto šīs telpas treniņiem. Treniņu no-
slēgumā visiem patīk doties uz mūsu trenažieru zāli, kur ir 
mūsdienīgi trenažieri izturības veicināšanai. Šis tas tur vēl 
ir palicis no vecā aprīkojuma, no kura pamazām atvadā-
mies. Gribētos piepirkt pāris trenažierus klāt, tad šī zāle būs 
pilnībā nokomplektēta. 

Balkons ir liels ieguvums skatītājiem - ļoti ērti vērot 
sacensības. Mēs neliedzam pieeju balkonam nevienam. 
Nopirkām krēslus, lai skatītājiem nav jāstāv ilgu laiku kā-
jās. Protams, skatītāju sacensībās mums nav tik daudz, kā 
Varavīksnes vidusskolā, jo galu galā esam patālu no gu-
ļamrajona. Parasti tie ir bērnu vecāki, sportistu draugi, citi 
interesenti. Savukārt Sporta skolas vadība no balkona var 
redzēt gandrīz visus sportistus, kas ar ko nodarbojas. Tā ir 
liela priekšrocība pret veco ēku, kur direktoram bija jāiet 
no telpas uz telpu, reizēm pat traucējot sportistus. 

- Šodien valstī daudz runā, kā bērnus vispār ieintere-
sēt sportot… 

- Piekrītu, ka mūsdienās bērni pārlieku aizraujas ar mo-
bilajiem, planšetdatoriem, portatīvajiem datoriem. Sporta 

skolā tagad ir iespēja redzēt savu vienaudzi sportojam citā 
sporta veidā, un tas veicina bērnu interesi par sportu. In-
teresanti taču paskatīties, ko dara tavs draugs citā sporta 
veidā, jo parasti jau ir tā, ka citus tu neredzi. No mūsu sko-
las caur logu var redzēt, kā slēpotāji slēpo, vienīgi šautu-
ve atrodas Varavīksnes vidusskolā, un, lai redzētu šāvējus, 
speciāli jāiet turp. 

Ir ļoti grūti cilvēkus ierunāt sportot, grūti arī noturēt 
sportā, tomēr šobrīd sports visā Eiropā atgūst popularitāti, 
ko tas zaudēja, parādoties mobilajām viedierīcēm. Vecāki, 
kuri paši sportojuši, sāk saprast, ka nevar bērns visu dienu 
raudzīties viedierīces ekrānā, viņam ir jāizkustas. Vārdu 
sakot, ja vecāki mudina, sak, bērniņ, aizej uz treniņu, tad 
tam jau ir pozitīva ietekme. Ja vēl bērns sasniedz kādu re-
zultātu, tad viņam rodas liels stimuls sacensties turpmāk un 
atkal kaut kādu vietu izcīnīt. 

- Uz kuru pusi mainījies sportot gribētāju skaits, pa-
teicoties jaunajai Sporta skolas ēkai?

- Jaunās telpas veicināja interesi par sportu, sevišķi ve-
cākiem ar maziem bērniem. Vecāki ir skatītāju lomā, bet 
nesen viena mamma, kamēr meita sportoja, pati izmēģināja 
trenažierus. Prieks, ka vecāki rāda piemēru. 

- Cik plašs šodien ir Sporta skolas piedāvājums?
- Pieejami seši licencētie sporta veidi: ložu šaušana Vara-

vīksnes vidusskolas 50 metru šautuvē, futbols, basketbols, 
vieglatlētika, brīvā cīņa un distanču slēpošana. Starp citu, 
nesen slēpotāji tika pie jaunas inventāra noliktavas, kas ie-
rīkota pamatskolas mazajā ģērbtuvē. Bērniem tajā bija par 
šauru, pamatskolai sataisīja lielāku ģērbtuvi, mums atdeva 
mazās telpas. Slēpotāju inventārs ir ļoti labs, tiesa, ir ve-
cāki, kuri saviem bērniem pērk inventāru paši, jo grib vēl 
labāku nekā piedāvātais.

- Pastāstiet, kas konkrēti ir zem vārda vieglatlētika?
- Tur daudz disciplīnu, var izdalīt četras grupas: lēkšanas 

un mešanas disciplīnas, sprinta un garo distanču skriešana, 
kā arī daudzcīņa. Ļoti populāra tāllēkšana, augstlēkšana, 
trīssoļlēkšana. No mešanas disciplīnām populārākā lodes 
grūšana, bet pieprasīta ir arī šķēpa, diska un vesera mešana. 
Gadās, ka parādās interese par kārtslēkšanu, bet to grūtāk 
iemācīt, lai arī apstākļi ir, ne kurš katrs bērns spēj tikt galā 
ar šo vieglatlētikas disciplīnu. 60 metru sprints populārs 
ziemā, 100 metri - vasarā. Iecienīta arī barjerskriešana. 

- Vai volejbols netiek piedāvāts? Nav populārs?
- Volejbols tieši ir populārs. Sporta skolā notiek pieau-

gušo un bērnu turnīri volejbolā, viss nepieciešamais inven-
tārs mums ir. Ar volejbolu šeit vairāk nodarbojas Krāslavas 
vispārizglītojošo skolu bērni, jo tas ir mācību programmā. 

Sporta skolā apgūst licencētos sporta veidus. Uz katru 
no tiem ir jāraksta programma, jāiziet akreditācija, vajag 
visu atestēt - diezgan darbietilpīgs process. Latvijā ofi ciālo 
sporta federāciju skaits tuvojas simtam, ne mēs, ne kāda 
cita sporta skola nevar piedāvāt visus sporta veidus. Mēs 
esam licenzējuši tos, kuros mums ir gadiem ilgas tradīcijas. 

Ir vēl viens arguments, kāpēc neplānojam palielināt spor-
ta veidu skaitu. Sporta skolā sāku strādāt 1995. gadā, tobrīd 
tur bija četri licencēti sporta veidi. Tagad ir seši, bet bērnu, 
salīdzinot ar to laiku, palicis uz pusi mazāk. Pamatproblē-

ma ir tajā, ka bērnu paliek arvien mazāk un tas noved pie 
situācijas, kad bērnu rausta uz visām pusēm: sports, intere-
šu pulciņi, dejas, dziesmas, citas aktivitātes. Un galu galā 
labuma nav nevienam. Arī tāpēc mēs pagaidām nedomājam 
licencēt vēl vienu jaunu programmu. Taču amatieru līme-
nī nodarboties ar volejbolu ir iespējams gan vispārizglīto-
jošajās skolās, gan Sporta skolā, gan renovētajā stadionā 
vasarā. 

- Dažiem iedzīvotājiem šķiet, ka renovētā stadiona 
pilsētas parkā izmantošanas iespējas ierobežotas. Ir 
tāda problēma?

- Stadions ir mūsu pārziņā, un tur darbojas tā pati politi-
ka, kas Sporta skolā: no rītiem to izmanto vispārizglītojo-
šo skolu pedagogi ar skolēniem, bet pēcpusdienā stadionā 
darbojas Sporta skolas audzēkņi un treneri. Īsti nevar sa-
prast, cik liela interese par stadiona izmantošanu ir pilsē-
tas iedzīvotājiem. Esmu mēģinājis veikt aptauju internetā, 
atsaucības nebija. Īstenībā stadions ir liels komplekss, kurā 
parādījās jaunas iespējas un līdz ar to jauni noteikumi. Pie-
mēram, ierīkots nožogojums, kas daudziem nepatīk, bet tas 
ir nepieciešams. Agrāk valdīja haoss – rit treniņš vieglat-
lētikā, vienlaikus kāds izvedis savu suni pastaigāties, cits 
pa taisno uz velosipēda šķērso laukumu un vēl dusmojas, 
ka sportists trāpās ceļā… Žogs ir pareizs risinājums, bet 
iespējas sportot nav mazinājušās. Pamazām viss ieies savas 
sliedēs un nebūs pārpratumu. Jāsaprot, nevar būt tā, ka ar 
mūsdienīgu un dārgu aprīkojumu, kāds tagad ir stadionā, 
katrs izrīkojas, kā grib. Nevar būt tā, ka kāds traucē treni-
ņus un apdraud sportistu veselību. Esmu pārliecināts, ka 
nebūs problēmu tiem pilsētniekiem, kuri grib sportot. 

- Mūsu pilsētā aug velosporta popularitāte…   
- Sporta skola nepiedāvā licenzētu velosporta apguves 

programmu, šajā jomā aktīvi darbojas mūsu trenere Ilona 
Vanaga. Viņa sastāv nevalstiskā organizācijā un raksta pro-
jektus velosporta attīstībai. Arī slēpes maziem bērniem slē-
pošanai iegādājas biedrība, un ir ļoti labi, ka Ilonas projek-
tu atbalstīja, citādi maziem bērniem nebūtu, ar ko slēpot. 

- Ko vispār sports ir devis jūsu audzēkņiem, jo galu 
galā ne jau visi izcīna augsta kaluma medaļas? 

- Varu atkārtot to, kas vispārzināms - ne visi kļūst čem-
pioni, bet sports audzina gribasspēku. Ikviens sportists cī-
nās par savu mērķi, mēģina gūt panākumus. Prasme cīnī-
ties, nevis padoties pirmajā brīdī, vēlāk viņam palīdz gūt 
panākumus ikdienas dzīvē, strādājot pavisam citā sfērā – 
būvniecībā, medicīnā, vai citur. Protams, ieguvums ir arī 
fi ziskā veselība. 

- Nosauciet vienu svarīgāko darbu, ko gribētu paveikt 
šajā gadā!

- Gribas uzlabot slēpošanas trasi un tai līdzās uzbūvēt 
zāģskaidu celiņu skrējējiem, lai jebkurš iedzīvotājs varētu 
tur paskriet. Skaidu celiņš ir mīkstāks par zemes celiņu un 
amortizē triecienus, kas skrējējiem saudzē kāju locītavas 
un muguru.

– Paldies par interviju!
Juris Roga, 
autora foto

SPORTISTIEM KRĀSLAVĀ
 LIELISKAS IESPĒJAS TRENIŅIEM  

Aptuveni pirms gada Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Krāslavas Sporta skolas direktors Viktors Beinarovičs un goda vieš-
ņa – mūsu izcilā sportiste – Ineta Radeviča pārgrieza tradicionālo lentīti, atklājot jauno Krāslavas sporta zāli, kur tagad darbojas Krāslavas Sporta 
skola. Lai uzzinātu, kā iestādes kolektīvam un sportistiem sokas jaunajā vietā, uz interviju aicināju iestādes direktoru Viktoru Beinaroviču. 
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MAINIES
 UZ AUGŠU!  

Šie Raiņa vārdi ir Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas devīze, kas at-
aino mūsu kolektīva būtību. Viss 
labais, pozitīvais notiek mainībā 
- tikai virzoties uz priekšu, piln-
veidojot sevi un sniedzot savas 
zināšanas citiem, var pilnībā iz-
just gandarījumu par darbu un tā 
rezultātu.

Ziemas brīvdienas ģimnāzijas 
skolotāju kolektīvam pagāja, ražī-
gi darbojoties, izglītojoties pašiem 
un sniedzot zināšanas citiem. Trīs 
dienas tika veltītas dažādu izglīto-
jošo procesu īstenošanai. Uzreiz 
pēc Ziemassvētkiem - 27. decem-
brī – mūsu skolā viesojās Aleksis 
Daume, „Nordic Group” partneris 
un vadošais apmācību treneris, ar 
22 gadu vadības pieredzi un 13 
gadu starptautisku apmācību pie-
redzi Krievijā, Ukrainā, Baltkrie-
vijā un Baltijas valstīs. Viņš ir uz-
ņēmuma „Karjeras Konsultācijas” 
īpašnieks. Misijas pieredze: Ķīnā, 
Krievijā, Nepālā, Kambodžā, 
Mjanmā, Baltkrievijā, Gruzijā.

Bija vērts piedalīties vairākas 
stundas garā nodarbībā - „Pārmai-
ņu domāšanas stratēģija”, kur A. 
Daume rādīja, mācīja, lika „izlaist 
caur sevi” situācijas, kā cīnīties 
ar problēmām, kā veiksmīgi tās 
pārvarēt, kā mainīt savu domāša-
nu un neuzkāpt uz tiem pašiem 
grābekļiem atkārtoti. Nodarbības 
noslēgumā kopīgi nonācām pie 
secinājuma, ka mēs katrs esam ie-
mesls visam tam, kas notiek mūsu 
dzīvē. Vispirms ir jāsaskata prob-
lēma sevī un tikai pēc tam jāmeklē 
vaina apkārtējos.

Savukārt 28. decembrī ģimnā-
zijas skolotāji nu jau paši dalījās 
pieredzē ar citu pilsētas un nova-
da skolu skolotājiem par gūtajām 
atziņām dažādos kursos, seminā-
ros, meistarklasēs un savā darba 

pieredzē. Šai dienai bija vienojošā 
tēma - „Kompetencēs balstīta mā-
cību stunda”. Seši ģimnāzijas sko-
lotāji piedāvāja savas nodarbības.

Domājošs skolēns (V.Naļivaiko)
Sasniedzamais rezultāts 

un atgriezeniskā saite stundā 
(L.Andžāne)

Karjeras izglītība mācību stun-
dā (I.Stikute)

Vērtību aktualizēšanas iespējas 
mācību un audzināšanas darbā 
(D.Andžāne)

Darbs ar Google disku 
(D.Skudra)

Vietņu e-klase.lv un uzdevumi.
lv pilnvērtīgs pielietojums mā-
cību un audzināšanas procesā  
(S.Nemeņonoka)

Diena pagāja interesanti un ra-
doši, iedvesmu jaunām idejām 
guva ne tikai mūsu ciemiņi, bet 
arī mēs paši palūkojāmies uz sa-
vām mācību stundām no cita skatu 
punkta.

Un, sākoties jaunajam gadam, 
konkrētāk, 2. janvārī, ģimnāzijas 
skolotāji atkal pulcējās uz aizrau-
jošu nodarbību - „Emocionālā un 
sociālā intelekta prasmes veik-
smīgai stundai”, ko vadīja Lauma 
Žubule – organizāciju psiholoģe, 
organizāciju attīstības trenere, su-
pervizore, ar vairāk nekā 12 gadu 
pieredzi neformālajā izglītībā. Da-
žādu apmācību programmu autore 
uzņēmumu un skolu kolektīviem.

Šajā nodarbība mēs guvām at-
bildes it kā uz tik vienkāršiem, bet 
reizē sarežģītiem jautājumiem – 
kas ir stress, kā ar to cīnīties, ko 
nozīmē ikdienā rūpēties par sevi 
ne tikai fi ziski, bet arī emocionāli 
un vai mēs to vispār mākam? 

Paldies visiem par sadarbību un 
atbalstu! Šīs nodarbības notika, 
pateicoties Valsts ģimnāzijām pie-
šķirto IZM fi nansējumu.

Aija Jakovele, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

skolotāja 

Krāslavas pamatskolas 6. kla-
ses decembrī, pateicoties Latvijas 
valsts iniciatīvai „Latvijas Skolas 
soma”, devās mācību braucienā 
uz Rēzekni, ar mērķi - izzināt un 
klātienē pieredzēt Latvijas un Lat-
gales kultūras vēsturi.

Apmeklējot Latgales vēstniecī-
bu Gors, skolēni uzzināja daudz 
jauna un interesanta par ēkas ar-
hitektoniskajiem risinājumiem, 
par iespējām gan sabīdīt lielajā 
zālē un mazajā zālē grīdas, gan 
iespējām pārvietoties pa aktieru 
gaiteņiem un interesantiem risinā-
jumiem gaiteņu uzskaitē. Skolēni 
varēja iejusties aktieru lomā un 
iztēloties, ka atrodas aktieru ģēr-
btuvēs, interesi izraisīja arī horeo-
grāfi jas zāle, konferenču telpas ar 
skaņu absorbējošiem elementiem. 
Turpat vēstniecības telpās apmek-
lējām mākslinieces Ditas Lūses 
izstādi „Gaismas laiks”.

Nākamais apskates objekts bija 
Austrumlatvijas radošo pakal-
pojumu centrs „Zeimuļs”. Gides 
pavadībā skolēni izstaigāja telpas, 
kurās norisinās skolēnu radošo 
grupu nodarbības. Gides vadībā 
skolēni nokļuva skatu tornī, minē-
ja mīklas, mēģināja pierādīt savu 
erudīciju jautājumos par Latgali, 

tās vēsturi. Kā interesantu faktu 
gide pastāstīja, kā veidojies uz-
raksts „Zeimuļs”.

Tālāk sekoja ekskursija pa Rē-
zeknes pilsētu. Tās laikā apmeklē-
jām galveno Rēzeknes pieminekli 
„Vienoti Latvijai”, ko tautā sauc 
par Māras pieminekli. Skolēni 
uzzināja daudz vēsturisku faktu 
par pieminekļa celšanas vēsturi, 
pilsētas vēsturi. Pa ceļam uz Rē-
zeknes Vissvētākās Jēzus Sirds 
Romas katoļu katedrāli skolēni ar 
prieku iesaistījās pilsētas atpūtas 
parka atrakcijās, kas saistītas ar 
Ziemassvētkiem un Jauno gadu. 
Katedrālē apskatījām skaistos sie-
nu gleznojumus.

Aizpildot skolotāju izstrādā-
tās darba lapas, skolēni mēģināja 
atbildēt uz jautājumiem, kā arī 
veidot savus vārdiņus no latvju 
zīmēm, kā to darīja mākslinieks, 
kas izveidoja uzrakstu „Zeimuļs”.

Pēc brauciena skolēni ar atzinī-
bu novērtēja redzēto un dzirdēto, 
uzsverot, ka zināšanas un iespai-
dus, kas gūti mācību brauciena 
laikā izmantos gan vizuālās māks-
las stundās, literatūras stundās, 
gan apgūstot Latvijas vēsturi.

 Jeļena Japiņa un Ināra Grāve,
 6. klašu audzinātājas

RĒZEKNE – LATGALES PĒRLE

Pateicoties Polijas Republikas 
vēstniecības atbalstam, Krāslavas 
Gr. Plāteru v/n poļu pamatskolā 
1. reizi notika mazo formu uz-
vedumu starpnovadu skate. Mēs 
visi sajūtām šo svētku burvību. 
Ar savu klātbūtni mūs pagodi-
nāja PR vēstniece Rīgā Monika 
Мihališina, PR konsule Malgoža-
ta Hejduka-Gromeka, Krāslavas 
prāvesti Eduards Voroņeckis un 
Janušs Bulašs, Latvijas Poļu sa-
vienības prezidents Rišards Stan-
kevičs, Krāslavas nodaļas vadītājs 
Jāzeps Dobkevičs kopā ar nodaļas 
dalībniekiem, Krāslavas novada 
domes pārstāve Ilona Bidzāne un 
Krāslavas iedzīvotāji. 

Skatē piedalījās Daugavpils 
Valsts poļu ģimnāzijas un Poļu 
kultūras centra ansamblis „Ku-

kulečka” ar izrādi „Tā ir tāda 
diena...” Žannas Stankevičas un 
Girša Kagana vadībā, Stefana 
Bаtorija Rēzeknes Valsts ģimnāzi-
jas teātra kolektīvs ar izrādi „Pa-
saka par divpadsmit mēnešiem” 
Beātas Barašas vadībā, Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas teātra ko-
lektīvs ar izrādi „No pūra lādes” 
par ziemassvētku tematiku Ivetas 
Putānes vadībā, Krāslavas pamat-
skolas audzēkņi ar Ziemassvētku 
dziedājumu Ligijas Mačuļskas 
vadībā un Krāslavas Poļu pamat-
skolas kolektīvs ar izrādi „Santa 
Klauss” Joannas Šostakas vadībā. 
Skates norisi vadīja skolotājas Jo-
anna Šostaka un Ērika Zariņa.     

Skolēni kopā ar audzinātājām 
sagatavoja un parādīja izrādes, 
kas ievadīja skatītājus gaidāmo 

Ziemassvētku atmosfērā. Eglīte 
simbolizē labā un ļaunā pazīšanas 
koku paradīzē. Eglītes mūžīgais 
zaļums stāsta par Kristus dāvāto 
cerību mūžīgai dzīvei. Degošās 
svecītes eglītē simbolizē Kristus 
atnesto gaismu pasaules tum-
sā. Bet uz galda uzklātais baltais 
galdauts atgādina autiņus. 

Visiem skates dalībniekiem tika 
pasniegti PR Vēstniecības Rīgā 
piemiņas diplomi un dāvanas. 
Noslēgumā direktore Česlava Ko-
zlovska sirsnīgi apsveica klāteso-
šus Ziemassvētkos un uzaicināja 
uz rūpīgi sagatavoto svētku cie-
nastu.

Joanna Šostak, 
poļu valodas skolotāja                                                                                

Jāzepa Dobkeviča tulkojumā

MAZO FORMU UZVEDUMU 
STARPNOVADU SKATE POĻU PAMATSKOLĀ  

Specbalvu zīmējumu konkursā 
saņem Krāslavas 

pamatskolas skolniece
Satversmes tiesas izsludinātajā konkursā, kas bija veltīts mūsu valsts 

pamatlikumam – Satversmei, 6. klašu grupā tika iesūtīti 255 zīmējumi, 
savukārt 9. un 12. klašu grupās tika iesūtīti 52 domraksti. Konkursā 
pieteica dalību 82 skolas, aptverot visus Latvijas reģionus.

Satversmes tiesa skolēnu zīmējumu un domrakstu ko nkursu organizē 
jau otro gadu un ir ļoti gandarīta, ka šogad dalībnieku skaits ir audzis, jo 
īpaši liels prieks ir par to, ka dalībai pieteikto skolu skaits ir pieaudzis 
par trīsdesmit četrām skolām.

Atbilstoši konkursa nolikumam Vērtēšanas komisija, kurā tika apvie-
noti visi Satversmes tiesas tiesneši, novērtēja iesūtītos darbus.

Žurnāla „Jurista Vārds” specbalvu zīmējumu konkursā saņem Krāsla-
vas pamatskolas skolniece Kristiāna Stepiņa. Pedagoģe: Olita Truskov-
ska.

Žurnāla „Jurista Vārds” specbalvu ieguvēju darbi būs apskatāmi žur-
nāla 12. februāra numurā.

Jaunais gads ir sācies ar jau-
niem pakalpojumiem bibliotēkas 
lasītājiem. No 2019. gada 6. jan-
vāra Kultūras informācijas sistē-
mu centrs un SIA „Tieto Latvija” 
sadarbībā ar apgādu „Zvaigzne 
ABC” pašvaldību publisko biblio-
tēku lasītājiem visā Latvijā piedā-

vā jaunu pakalpojumu, nodrošinot 
iespēju bez maksas lasīt latviešu 
autoru e-grāmatas tiešsaistē mobi-
lajā ierīcē vai datorā.

Pakalpojums „3td e-GRĀMA-
TU bibliotēka” ir pieejams tikai 
reģistrētiem bibliotēku lasītājiem 
(ar bibliotēkas izveidotu grāmatu 

rezervēšanai Alise katalogā attā-
linātās piekļuves lietotāja kontu) 
tīmekļa vietnē www.3td.lv, kur 
sadaļā „Par e-grāmatu bibliotēku” 
atrodama arī plašāka informācija 
par reģistrēšanās un lasīšanas no-
sacījumiem.

Šobrīd lasītājiem tiek piedāvā-
ti vairāk nekā simt „Zvaigznes 
ABC” izdevumi. Aicinām aktīvi 

izmantot „3td e-GRĀMATU bib-
liotēku”. „3td e-GRĀMATU bib-
liotēkas” attīstībā nozīmīgi būs 
bibliotekāru un lasītāju priekšli-
kumi, jo tie palīdzēs papildināt 
platformu gan saturiski (ar jau-
nām e-grāmatām, piesaistot arī ci-
tas izdevniecības), gan arī padarīt 
to par lasītājiem ērti lietojamu e-
pakalpojumu.

SVARĪGI LASĪTĀJIEM!  
Pirms spiest pogu lasīt - uzmanīgi 
apskata e-grāmatas ieskatu, un ti-
kai tad, ja ir pārliecināts, ka lasīs, 
izvēlas lasīt.

Veiksmīgu e-grāmatu lasīšanu!
Krāslavas novada 

Centrālā bibliotēka

3TD E-GRĀMATU BIBLIOTĒKA 
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VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS
 AUDZĒKNEI - OTRĀ VIETA 

LAT VIJAS MĒROGA ESEJU KONKURSĀ

Katru gadu janvārī Varavīksnes vidusskolā notiek 
Ziemassvētku lasījumi. Jau vienpadsmito reizi skolē-
ni, skolotāji un viesi sapulcējās aktu zālē, kur skanēja 
Ziemassvētku stāsti un dzejoļi un valdīja mīlestības, 
siltuma un labestības gaisotne. Šī nozīmīgā pasāku-
ma misija – iedegt ikviena cilvēka sirdī mīlestības 
dzirksteli un atgādināt par labestību, žēlsirdību un 
līdzcietību. Viena no nozīmīgākajām Ziemassvētku 
stāstu idejām tika izteikta Milānas Milaševičas, 3. b 
klases skolnieces, radošajā darbā: „Kristus galvenās 
veltes nav dāvanas zem Ziemassvētku eglītes, bet 
gan mīlestība, miers un saticība.”

Pasākumā piedalījās viesi: Latvijas Pareizticīgo 
Baznīcas Daugavpils-Rēzeknes eparhijas Daugav-
pils apriņķa prāvesta palīgs priesteris Aleksandrs Ju-
kimovičs un Krāslavas Sv. kņaza Aleksandra Ņevska 
pareizticīgo baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs.

Ziemassvētku stāstu krājumā tika publicēts 31 jau-
nā autora literārais darbs (3.-11. kl. skolēni), izdevu-
ma noformējumam izmantoti 22 jauno mākslinieku 
zīmējumi (5.-9. kl. skolēni). Liels paldies visiem pe-
dagogiem, kas piedalījās krājuma sagatavošanā.   

Ziemassvētku lasījumos tika prezentēti labākie 
skolēnu radošie darbi. Aktu zālē uzstājās 10 autori ar 
saviem stāstiem vai dzejoļiem. Visus radošos darbus 
klātesošie noklausījās ar lielu interesi un uzmanību. 

Pasākuma viesi izteica daudz pateicības vārdu 
mūsu skolēniem, radošo darbu autoriem. Pateicoties 
biedrībai „Latvijas Sarkanais Krusts”, krājuma auto-

riem un māksliniekiem tika pasniegtas atzinības un 
balvas. Pedagogiem viesi pasniedza pateicības raks-
tus par skolēnu sagatavošanu dalībai Ziemassvētku 
lasījumos un uzdāvināja skaistus ziedu pušķus. Arī 
mūsu skolas ciemiņi saņēma dāvanu - krājumu „Zie-
massvētku stāsti 2019”, kas ir jau vienpadsmitais pēc 
kārtas.

Paldies visiem skolotājiem, administrācijai un at-
balsta personālam par sadarbību!

Oksana Korčagina, 
skolas bibliotekāre 

Anželas Semjonovas foto 
 

ZIEMASSVĒTKU LASĪJUMI 
KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

Krievu kultūras un izglītības svētku „Tatjaņin deņ” 
(„Tatjanas diena”)  ietvaros Latvijas krievu mācībva-
lodas skolu atbalsta asociācija (LAŠOR) ik gadu rīko 
dažādus konkursus. 

Pagājušajā gadā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
audzēkne Kristīnа Filatova piedalījās pētniecisko darbu 
konkursā. Viņas darbs bija veltīts dzimtas relikvijai – 
svētbildei, ko ģimene spēja saglabāt pat no ugunsgrēka, 
un tagad tā tiek nodota no paaudzes paaudzē. Ar savu 
pētījumu Kristīna izcīnīja otro vietu. 

Šogad Kristīna piedalījās LAŠOR organizētajā lite-
rāro darbu konkursā „Man ir 20 gadu”, iesniedzot eseju 
par tēmu „Es baidos kļūt līdzīgs pieaugušajiem, kas in-
teresējas tikai par skaitļiem” (Antuāns de Sent-Ekzipe-
rī). Žūrija augstu novērtēja krāslavietes darbu – Kristīna 
Filatova atkal izcīnīja otro vietu. 

Izvēloties no konkursa organizatoru piedāvātajām 
tēmām citātu no pasakas „Mazais princis”, Kristīna uz-
rakstīja pārdomu darbu par to, kā bērns kļūst par pieau-
gušo un par pieaugušā cilvēka īpašībām. 

„Manam darbam ir raksturīga diezgan pesimistiska 
noskaņa,” pastāstīja Kristīna. „Tajā es izvērtēju trūku-
mus, kas, pēc manām domām, piemīt tiem, kas kļūst 
pieauguši. Viņi vienmēr cenšas sevi kontrolēt, un tāpēc 

pasaulē rodas daudz problēmu.”  
Kā piemēru Kristīna minēja mākslinieku Marku Rot-

ko, kurš teicis, ka glezno kā bērns, redzot krāsas, ne-
vis skaldnes vai robežas. Ja cilvēks kopš bērnības visu 
mūžu saglabātu šo spēju – redzēt krāsas, nevis asus stū-
rus, tad, pēc Kristīnas domām, pasaulē būtu mazāk karu 
un traģēdiju. 

„Kristīna ir radoša meitene, kas labi raksta,“ uzsvēra 
krievu valodas un literatūras skolotāja Romualda Jer-
maka. „Es vienmēr gaidu viņas sacerējumus, radošos 
darbus un lasu tos ar interesi. Gan rakstu darbi, gan mo-
nologi Kristīnei vienmēr ir pārdomāti, argumentēti, ar 
piemēriem, bet galvenais – tie vienmēr ir dziļi izjusti, 
tādi, kas nāk no sirds.” 

Grāmatas pavada Kristīnu jau no pašas bērnības. 
Mīlestību pret grāmatām atbalstīja māmiņa, viņa kopā 
ar meitu labprāt devās uz bibliotēku un grāmatnīcu, 
ģimenē ir plaša mājas bibliotēka. Meitene uzskata, ka, 
iespējams, savu talantu, kas saistīts ar rakstītprasmi, 
iemantojusi no mammas, kurai arī ļoti patīk rakstīt un 
ilgu laiku viņa bija viena no žurnāla „Lilit” autoriem. 
Nākotnē Kristīne plāno iegūt humanitāro izglītību, taču 
savu specializāciju vēl nav izvēlējusies. 

Kristīna uzskata, ka šādi konkursi atstāj dziļas pēdas 
cilvēka sirdī: „Apbalvošanas ceremonija norisinājās 
Rīgā, Maskavas namā, kur valdīja īpaša atmosfēra. Tika 
lasīti fragmenti no konkursantu darbiem, un varēja dzir-
dēt, par ko un kā rakstīja mani vienaudži. Mājās es at-
griezos iedvesmota. Ja radošais darbs ir atzinīgi novēr-
tēts valsts līmenī – tas ir kā spēcīgs jaunrades enerģijas 
lādiņš un milzīga motivācija turpināt rakstīt.” 

Savas esejas pēdējā rindkopā Kristīna uzrakstīja: „Es 
baidos nodzīvot savu mūžu, kas tikai sācies, veltīgi. Es 
mīlu pieaugušos, taču nevēlos dzīvot ciparu pasaulē. Es 
vienkārši gribētu, lai viņi biežāk ieklausītos bērnos, es 
gribētu, lai viņi atvērtu savas robežas un atļautu savam 
iekšējam bērnam pamosties un veidot citādāku mūsu 
vēsturi. Mēs varētu izvairīties no kariem, tāpēc ka bērni 
nestrīdas par teritoriju, bērni zina, ka mums nekas ne-
pieder. Mēs esam ciemiņi uz šīs planētas, un es negribu 
nodzīvot savu mūžu starp robežām un ilūzijām, es gribu 
padarīt pasauli labāku.”

Elvīra Škutāne, autores foto

kultūra

IZBAUDĪSIM MAIJAS ŠUĻĢAS 
DARBU IZSTĀDI!  

17. janvārī Krāslavas no-
vada centrālajā bibliotēkā at-
klāta Krāslavas Mākslas sko-
las pedagoģes, profesionālas 
mākslinieces Maijas Šuļgas 
radošo darbu izstāde, kurā 
var apskatāma grafi ka un ak-
vareļi, kā arī Maijas darinātās 
lelles, bižutērija, batika, citi 
rokdarbi. 

Mākslas cienītāju apmek-
lēto pasākumu atklāja bib-
liotēkas direktore Valentīna 
Magidas: „Nevaram noso-
dīt cilvēkus, kuriem nepatīk 
māksla, tomēr ļoti daudziem 
tā patīk. Jo mākslas būtība ir 
tāda, ka cilvēks spēj izpaust 
visas savas sajūtas, visas sa-
vas domas. Tās varbūt kādreiz nevar izlikt uz papīra, bet zīmējot un 
radot cilvēks pozicionē savas domas un savas sajūtas. Mākslu varam 
apbrīnot par to, ka tai nav robežu un tā var sevi arī parādīt ļoti vienkārši 
un tajā paša laikā - ļoti skaisti. Mākslas skolas pedagoģe Maija Šuļga 
piekrita rīkot savu darbu izstādi mūsu bibliotēkā, kas šeit būs apskatāma 
vismaz mēnesi. Saka, ka radošs cilvēks vienmēr rada kaut ko jaunu un 
tiešām tā ir!” 

Mākslinieci ar izstādes atklāšanu sveica kolēģi un citi mākslas cie-
nītāji, kuri bija ieradušies uz atklāšanas pasākumu. Krāslavas mūzikas 
skolas bērni izpildīja vairākas sirsnīgas dziesmas. 

Maija pastāstīja, ka viņas radošā darbība sadalās tādos kā posmos: 
ziemā zīmē maz, bet taisa ļoti daudz dažādas rotas. Ar zīmēšanu, zīda 
apgleznošanu viņa vairāk nodarbojas pavasarī. Savukārt vasarā, kad ir 
vairāk laika - ar vaska batiku. 

Maija: „Šos grafi kas un akvareļu darbus man tuvākie cilvēki, draugi 
jau ir redzējuši, bet ceru, ka varbūt kāds no bibliotēkas apmeklētājiem 
arī sev kaut ko interesantu ieraudzīs. Man nav žēl parādīt citiem to, ko 
es protu.”

Juris Roga,
autora foto

JANVĀRĪ KRĀSLAVAS KULTŪRAS NAMĀ 
NOTIKA TRADICIONĀLĀ 

SENIORU JAUNGADA BALLE
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Šī gada sākumā Senioru skolā 
notika radošās nodarbības. Jau 
otro reizi tika organizēta vaska 
sveču izgatavošanas darbnīca, ko 
vadīja Ivars Geiba. Šī tikšanās 
sastāvēja no trim patīkamiem ele-
mentiem: draudzīgas un izzinošas 
komunikācijas, iespējas savām 
rokām izgatavot vienkāršus suve-
nīrus (sveces) un neaizmirstama 
medus aromāta, kas virmoja gai-
sā visas nodarbības laikā. Un kas 
var būt labāks par iespēju aukstajā 
ziemas dienā atcerēties par mūsu 
silto vasaru, bitēm un puķēm, kā 
arī uzzināt daudz interesanta par 
bišu dzīvi, medus un bišu vaska 
ražošanas īpatnībām. 

Janvārī turpinājās fi lcēšanas 
tehnikas apgūšanas nodarbības, 
ko vadīja Inga Skumbiņa. Šoreiz 
meistare piedāvāja senioriem iz-
veidot kopīgu liela formāta kom-
pozīciju, kurā ikviens dalībnieks 
varēja sniegt savu ieguldījumu. 
Vecāka gadagājuma dāmas ne ti-
kai attīstīja radošās spējas, bet arī 
atcerējās par prasmi rullēt veļu, 
kas kādreiz bija nepieciešama jeb-
kurā mājsaimniecībā, bet tagad 
jau ir aizmirsta darbība. Šis pa-
ņēmiens bija ļoti noderīgs darbā 
ar fi lcētu panno, jo vilnas slānim 
jābūt vienmērīgam. 

Janvāra vidū sākās lekcijas. Pro-
jekta „Senioru skola. Garīgā vese-

lība senioriem” ietvaros Krāslavu 
apmeklēja psiholoģe Tatjana Uzo-
le no Daugavpils. Šī tikšanās vai-
rāk līdzinājās sirsnīgai sarunai par 
pašu svarīgāko jebkura cilvēka 
dzīvē – viņa garīgo izaugsmi un 
spēju piedot sev un citiem. Senio-
riem tika sniegtas rekomendāci-
jas, kā atpazīt sevī stresa pazīmes, 
ko izraisa negatīvi pārdzīvojumi, 
kā attīrīt prātu un radīt harmoniju 
savā garīgajā pasaulē. 

Kuldīgā ir atklāta 
Senioru skola

9. janvārī vairāk nekā 100 cilvē-
ku sapulcējās Kuldīgas Mākslas 
nama lielajā zālē, kur svinīgi tika 
atklāta Senioru skola, kas ir otrā 

šāda tipa iestāde Latvijā. Savus 
sveicienus un novēlējumus jauna-
jam senioru neformālās izglītības 
centram, kas darbosies Kuldīgas 
Galvenajā bibliotēkā, izteica Kul-
dīgas novada Domes darbinieki, 
Kuldīgas novada Domes Senioru 
konsultatīvās padomes dalībnieki, 
Kurzemes NVO centra, Nodarbi-
nātības valsts aģentūras, Tūrisma 
un tehnoloģiju tehnikuma un citu 
organizāciju pārstāvji, kā arī mā-
cītājs Mārtiņš Burke-Burkevics. 
Svinīgā pasākuma pārtrauku-
mā seniori varēja iesniegt savus 
priekšlikumus par to, ko viņi vē-
lētos apgūt un mācīties nodarbību 
laikā.  

SENIORU SKOLAS JAUNUMI ATBILDES VIZĪTE
Pēc Madonas 

pensionāru bied-
rības ielūguma 
šī gada 4. janvā-
ri atbildes vizītē 
Krāslavas novada 
pensionāru bied-
rības valdes lo-
cekļi un vokālais 
ansamblis „Vara-
vīksne” piedalījās 
jaungada pasāku-
mā. Mūs viesmīlīgi 
sagaidīja domes un 
pensionāru biedrī-
bas pārstāvji. Vakara saimnieki un zālē sēdošie pie bagāti klātiem gal-
diem arī mūs ar aplausiem laipni uzaicināja pie galda. Visus klātesošos 
apsveica ar Jauno gadu novada domes deputāts Artūrs Grandāns.

Viņa vadībā vokāli instrumentālais ansamblis izpildīja R.Paula dzies-
mas. Pasākumā piedalījās dramatiskais kolektīvs un vokālie ansambli. 
Madonā Jaungada pasākumā apsveic iepriekšējā gada jubilārus.

Pasākuma gaitā  tika dots vārds arī apsveikumam mūsu pārstāvjiem. 
Ar ovāciju uzņēma mūsu vokālo ansambli „Varavīksne”.

Arī šogad Madonas dome atbalstīja šī pasākuma organizēšanu.
Valentīna Kokina

Tikšanās otrajā daļā uzstājās 
Tatjana Azamatova ar prezentāci-
ju „Kāpēc senioriem jāmācās?”.  
Uzstāšanās laikā viņa pateicās par 
atbalstu Krāslavas novada Centrā-
lās bibliotēkas direktorei Valentī-
nai Magidas, pastāstīja par Krāsla-
vas Senioru skolas galvenajiem 

mērķiem, par to, kādu labumu var 
iegūt ikviens Senioru skolas dalīb-
nieks un visa sabiedrība kopumā. 
Sadarbība starp Krāslavas un Kul-
dīgas skolām un pieredzes apmai-
ņa tiks turpināta.

Tatjana Azamatova

sports

10. janvārī Krāslavu apmeklēja bijušais Latvi-
jas izlases kapteinis, pašreizējais Latvijas futbola 
federācijas prezidents Kaspars Gorkšs, lai tiktos ar 
Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku un pārrunātu futbola attīstības jautājumu 
mūsu novadā.

G. Upenieks futbola federācijas prezidentam aplie-
cināja, ka pašvaldība turpinās atbalstīt futbolu nova-
dā un veicinās bērnu piesaistīšanu šim sporta veidam. 
K. Gorkšs painteresējās par sporta infrastruktūru un 
pārrunāja ar domes priekšsēdētāju futbola laukuma 
ar mākslīgo segumu izveides nepieciešamību un ie-
spējas. 

G. Upenieks: „Šāds laukums mums būtu jāuzbūvē, 
jautājums par cenām un līdzfi nansējumu. Es domāju, 
ka laukuma pamatni mēs spētu uzbūvēt, visu pārējo 
vajadzētu uzņemties federācijai. Katrā ziņā futbola 
federācijas prezidents piekrīt, ka arī laukos ir talan-
tīgi bērni un jāskatās, kā viņus var atbalstīt. Viens 
no atbalsta veidiem varētu būt arī jauno futbolistu 

nometne, kuras rīkošanai bāze mums ir. Uz nometni 
varētu uzaicināt Latvijas izcilākos futbolistus, kuri 
pāris dienas vadītu treniņu bērniem un sniegtu futbo-
la spēles paraugdemonstrējumus. Pagaidām nav in-
formācijas, cik tas mums izmaksātu, bet šādu ieceri 
mēs kopīgi ar federāciju varētu mēģināt realizēt. K. 
Gorkšs šādas nometnes izveidei principā piekrita.”

Juris Roga, autora foto

KRĀSLAVAS MĒRS TIKĀS 
AR LATVIJAS FUTBOLA 

FEDERĀCIJAS PREZIDENTU  
JAUNO VOLEJBOLISTU PANĀKUMI
Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas jauniešu vo-

lejbola komandas piedalījās Rēzeknes novada junioru līgā, sacensības 
tika novadītas Maltas daudzfunkcionālā sporta zālē 2018. gada 25. no-
vembrī, 15. decembrī priekšspēles un 28. decembrī fi nālspēles.    

Krāslavas Valsts ģimnāzijas jaunietes 12 komandu konkurencē ierin-
dojās 2. vietā, piekāpjoties Rēzeknes sporta skolas komandai.  Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas jaunieši 12 komandu konkurencē ierindojās 3.vie-
tā, bet 4.vietu ieguva Varavīksnes vidusskolas jaunieši.

22. decembrī sievietēm un 23. decembrī vīriešiem Krāslavas Vara-
vīksnes sporta zālē notika Krāslavas Ziemassvētku volejbola turnīri. 
Sievietēm 5 komandu konkurencē 1.vietu izcīnīja KVĢ absolventes, 
2.vietā - Dagdas novada sporta skolas audzēknes, 3.vietā ierindojās 
KVĢ meiteņu komanda. 

Savukārt vīriešiem 8.komandu konkurence 1.vietu ieguva KVĢ ab-
solventi, 2.vietā ierindojās Krāslavas kungu komanda un 3.vietā - Dag-
das novada sporta skolas jaunieši.

23. decembrī Neretā notika sieviešu Ziemassvētku turnīrs, kurā KVĢ 
absolventes 5 komandu konkurencē izcīnīja 1.vietu. 

22. decembrī Preiļu kungu kausa volejbolā Krāslavas komanda 8 ko-
mandu konkurencē ierindojās 3.vietā.

Pateicamies Krāslavas novada domei par iespēju piedalīties volejbola 
sacensībās. Krāslavas sporta organizatoram Raitim Timmam Ziemas-
svētku turnīriem sagatavotām balvām, Varavīksnes vidusskolas un spor-
ta skolas administrācijai par iespēju izmantot divas sporta zāles. 

Dmitrijs Duškins, KVĢ sporta skolotājs 

Šī gada 19. janvārī BJC ,,Rīgas 
Skolēnu pils” aktu zālē notika 
Sporta tūrisma 2018.gada sezonas 
laureātu apbalvošanas ceremo-
nija. Individuālā kopvērtējuma 
rezultāti - D grupā -  Ņikita Paks 
2.vieta, C grupā - Maksims Be-
restņevs 3.vieta, B grupā - Dmit-
rijs Berestņevs 1.vieta, Diāna 
Smertjeva - 3.vieta, A grupā - Ali-
se Samsonoviča 3.vieta, Ilmārs 
Murāns 3.vieta.

Komandu kopvērtējumā B gru-
pas komanda (Diāna Smertjeva, 
Evita Mažuta, Dmitrijs Berest-
ņevs, Normunds Kalinka) 3.vietā, 

A grupas komanda (Ilmārs Mu-
rāns, Edgars Kairāns, Laura Dzal-
be, Alise Sivko) 3.vietā.

Apsveicam sportistus ar viņu 

sasniegumiem!
Harolds Kavinskis,

sporta tūrisma pulciņa
,,SapSan” treneris

APBALVOTI LABĀKIE!
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- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi mūsu lasītā-

jus!
- Esmu dzimis Vladivostokā, kas ir pilsēta 

Krievijas Federācijas galējos dienvidaustru-
mos, kur pagāja pirmie astoņi dzīves mēneši. 
Mans tēvs Valdis bija militārpersona - dienēja 
jūras aviācijā, tālab uzreiz atgriezties Latvijā 
ģimenei neizdevās. Krāslavā pagāja mana bēr-
nība un 27 dzīves gadi. Jaunībā es vairāk tiecos 
pie cilvēkiem, kuri krietni vecāki par mani, 
piemēram, agrā bērnībā vairāk kontaktējos ar 
vectēvu, vecmāmiņu, vectēva draugiem, ar 
kuriem bija interesantas sarunas. Invaliditātes 
dēļ man nebija iespējas bezbēdīgi skraidīt un 
lēkāt, kā to darīja citi bērni manā vecumā. Taču 
iespēju robežās vienalga pievērsos dažādām 
nodarbēm, lai arī biju mazāk aktīvs par vien-
audžiem. Es izaugu absolūts optimists un ļoti 
aktīvs cilvēks, bet – vienpatnis, jo, tikai savā 
tempā virzoties uz priekšu, es izdarīšu absolūti 
visu. Kontaktēšanās bērnībā ar gados krietni 
vecākiem cilvēkiem vēlāk palīdzēja gūt panā-
kumus mācībās. 

- Kā bija mācīties skolā kopā ar bērniem, 
kuri fi ziski spēja paveikt vairāk?

- Es mācījos Varavīksnes vidusskolā, ar 
citiem bērniem nebija nekādas savstarpējas 
rīvēšanās - normāla attieksme. Vienai manai 
rokai ir ierobežotas kustības, tāpēc es nevarēju 
līdzvērtīgi ar citiem bērniem sportot vai dejot, 
toties es ilgus gadus dziedāju skolas korī. Uz 
noklausīšanos ierados kopā ar draugu, burtis-
ki pēc desmit sekundēm abi tikām pierakstīti 
korī. Starp citu, pašā sākumā man dziedāt ne-
patika, pirmajā nodarbībā pat raudāju, bet drīz 
viss mainījās, un vēl šobaltdien man patīk dzie-
dāt. Pateicoties skolas korī gūtajām iemaņām 
un zināšanām, šodien bez problēmām varu 
piedziedāt ģitāristam, akordeonistam, citam 
muzikantam. Ja kāds domā, ka koris, dejas, 
sports, teātris, māksla un citas aktivitātes ir ti-
kai „botāniķu” padarīšanas, viņš rūgti maldās. 
Tās ir prasmes, kas pieaugušo dzīvē noderēs 
jebkurā kompānijā, un tu nekad tur nejutīsies 
nepiederīgs. Vēl tagadējiem skolēniem gribu 
novēlēt cītīgi mācīties. Pašmācība ir ļoti laba, 
bet esmu pārliecināts, ka katram cilvēkam va-
jadzīgs skolotājs. Arī tādā situācijā, ja tev ne-
gribas studēt, bet ir vēlme apgūt kaut ko dzīvei 
noderīgu, vajag atrast sev zinošu skolotāju. 

- Kā jums pašam veicās mācībās?
- Kad bija jābeidz vidusskola, fi zikas, ķīmi-

jas un matemātikas skolotāji atklāti sacīja, ka 
varētu izlikt man četras balles šajos priekšme-
tos, bet ar norunu, ka es nedošos studēt fi ziku, 
ķīmiju vai matemātiku. Protams, ka apsolīju, 
bet tagad jāatzīst - es viņus nedaudz piemānīju. 
Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā ir vesels 
kurss, kur man bija nepieciešamas zināšanas 
ķīmijā. Fotogrāfi ja savulaik bija ļoti cieši sais-
tīta ar ķīmiju un ķīmiskiem procesiem. Arī fi zi-
ka jāzina. Viens no maniem pasniedzējiem reiz 
izteicās tā: „Gribat kļūt par fotogrāfu, mācie-
ties fi ziku, konkrētā sadaļa - optika. Izrādās, arī 
bez matemātikas nevar, piemēram, vajag prast 
izskaitļot pareizu ekspozīciju. Tā nu es savus 
labos skolotājus drusciņ piemānīju, bet ceru, 
ka viņi man piedos.

- Kā sākās jūsu ceļš fotogrāfi jā? 
- Vidusskolas gados realizēju projektu par 

brāļu kapiem, ietekmējoties no tā, kā leģendā-
rais krievu aktieris, bards, dzejnieks un dzies-
mu autors Vladimirs Visockis izpilda dziesmu 
„Na Bratskih Mogilah”. Paņēmu savas mam-
mas Staņislavas fotoaparātu un apbraukāju 

Piektdien, 18. janvārī, SIA 
„Nemo” svinēja Jauno gadu. 
Šogad svētkus kuplināja 
Krāslavas M ūzikas skolas au-
dzēkņu koncerts. Priekšnesumi 
aizgrāba klausītājus ar savu 
sirsnību, bet arī ar augstu mu-
zikālo meistarību. 

Esam ļoti pateicīgi un lepni, 

ka Krāslavā ir tik ļoti augsts 
muzicēšanas līmenis. Koncerta 
noslēgumā bērni saņēma dāva-
niņas no Salaveča un pedagogi 
saņēma fi lca datorsomas. 

Vēlreiz vēlos pateikties 
Krāslavas mūzikas skolas va-
dībai par lielisko bērnu izglī-
tību skaistajā mūzikas pasaulē 

un jo īpaši - pedagogiem O. 
Greckai, M. Pitrānam, A. Liv-
čam, J. Greckim un koncert-
meistarei A. Kuzmičai. Lai 
laimīgs un veselīgs 2019. gads 
Krāslavas Mūzikas skolai un 
mums visiem!

SIA „Nemo” kolektīva vārdā 
- Inga Zemdega-Grāpe

 Pērk viensētu 10 km attālumā no 
Krāslavas. Cena pēc vienošanās. T. 
26821516. 

 Pārdod kartupeļus. Cena - 0,20 
eiro par 1 kg. T. 26006590.  

 Pieskatīšu bērnu, vecu vai slimu 
cilvēku, palīdzēšu ar saimniecības 
darbiem. T. 29338446. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli. T. 
26185293. 

 Pērk garāžu Krāslavā. T. 
27027704. 

 Pārdod medu, 3 l - 15 eiro. T. 
26363427.

 Iepērkam vecus dēļus (no šķū-
ņiem, žogiem, frontoniem). Ātra 
uzmērīšana, tūlītēja samaksa. Cena 
no 40 EUR/m3. T. 29809020.Sa-
karā ar veikala iekārtu maiņu, tiek 

pārdotas vecās vitrīnas par ļoti pie-
vilcīgām cenām. Atrodas Krāslavā. 
Iespējama piegāde. Cena 250 eiro. T. 
28800820.

 Datortehnikas remonts. T. 
20200442.

 Elektriķa pakalpojumi. T. 
20200442.

 Nepieciešams šķeldvedēja vadī-
tājs ar 95 kodu, braucieni Latvija - 
Baltkrievija – Latvija. T. 20010710. 

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

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 

vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu 

ritošās daļas remonts. T. 29413904.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 103. 

sērija, 4. stāvs, lodžija, Raiņa 
ielā 11 (plastikāta logi, nepiecie-
šams remonts). Cena - 4800 eiro. 
T.25656714, 29377823. 

 Vēlos nopirkt māju Krāslavā 
līdz 35000 eiro, ar radiatoriem. 
T.20067592.

sludinājumI

Paldies par skaistu mūziku! No 14.01.2019. Lāčplēša ielā 
5, Krāslavā, Krāslavas nov., LV-
5601, praksi uzsāks zvērināta 
notāre Agnese Stalberte-Švarca. 

Pieņemšanas laiki
Pirmdien: 14.00-19.00
Otrdien: 8.00-13.00
Trešdien: 14.00-19.00
Ceturtdien: 9.00-17.00
Piektdien: 8.00-13.00.  

brāļu kapus. Man negribējās neko pētīt, vien-
kārši gribēju uztaisīt videoklipu dziesmas pa-
vadījumā. Palīdzēja vecāki, radi un šo ieceri 
man izdevās realizēt. Darīju to savas intereses 
pēc, bet, pateicoties šim projektam, radās ie-
spēja apceļot Eiropu. Es pabiju Vācijā, Fran-
cijā un Polijā. Grupā brauca skolēni, kuri kaut 
ko bija paveikuši saistībā ar 2. Pasaules kara 
tematiku - kāds intervējis kara veterānu, kāds 
sakopis brāļu kapus utt. 

Lai arī skolas laikā fotoaparātu rokās biju 
turējis, tobrīd no fotogrāfi jas atrados ļoti tālu. 
Kopš bērnības sapņoju, ka būšu kā tēvs – die-
nēšu armijā. Šo sapni sevī ilgi loloju, līdz sa-
pratu, ka armijā dienēt nevarēšu. Sāku meklēt 
citas iespējas sevi realizēt. Kādu dienu mamma 
man parādīja rakstu par Latvijas izcilo fotogrā-
fu Jāni Gleizdu, kuram pēc nelaimes gadījuma 
tika amputētas abas plaukstas. Raksts ļoti ie-
spaidoja, un sapratu, kādu ceļu dzīvē vēlos iet. 
Sāku krāt naudu pirmajam fotoaparātam, kaut 
gan zināšanas par fototehniku tobrīd bija niecī-
gas. Nopirku spoguļkameru „Nicon D 3100”.

- Kas bija tavi pirmie skolotāji fotogrāfi -
jā?

- Krāslavā iepazinos ar Viktoru Kalvišu, 
kurš tagad ir vēstures skolotājs RVT Krāslavas 
fi liālē, bet tieši viņš deva iespēju spert pirmos 
soļus fotogrāfi jā. Sadarbība nebija ilga, bet pir-
mais grūdiens tika saņemts. Kad uzzināju, ka 
Krāslavā darbojas fotoklubs „Zibsnis”, atnācu 
turp. Fotomākslinieks Anatols Kauškalis uz-
aicināja mani darboties foto pulciņā „Kadrs”. 
Taču gaidas izrādījās lielākas nekā realitāte. 
Diemžēl grupā bija sapulcējušies ļoti atšķirīgi 

cilvēki ar dažādām interesēm, dažāda vecuma 
utt. Vienam trūka pacietības, otram - atbildības, 
vēl kādam - darbaspēju. Vienu dienu atnācu es 
un vēl divas meitenes: viena savu fotoaparātu 
bija aizmirsusi mājās, otra sūkstījās, ka baterija 
nosēdusies. Es esmu pilnībā sagatavojies, taču 
strādāt nevaram! Mans mērs bija pilns, un no 
pulciņa aizgāju, lai gan Anatols kā skolotājs 
man deva ļoti daudz.  

- Nolēmāt meklēt citas iespējas, lai sa-
sniegtu iecerēto?

- Veiksmīgi pabeidzu Varavīksnes vidussko-
lu, sāku strādāt PII „Pīlādzītis” par sargu un 
paralēli meklēju iespēju mācīties fotogrāfi ju, 
turklāt galarezultātā gribēju iegūt dokumentu, 
kas apliecina zināšanas. Rīgā atradu Birutas 
Mageles starptautisko stilistu skolu, kurā va-
rēja apgūt fotogrāfi ju profesionālā līmenī. Tur 
iepazinos ar Latvijas spilgtāko fotogrāfu Gu-
nāru Bindi, kurš strādāja par pasniedzēju. 15 
mēnešu laikā kursu veiksmīgi pabeidzu, mē-
ģināju iegūto dokumentu likt lietā. Meklēju 
darbu veikalos, fotostudijās, visur, kur bija 
vajadzīgi fotogrāfi . Visur novērtēja manu izglī-
tību un fotogrāfi jas, bet tomēr - nē! Ļoti korek-
ti atteica, nepaskaidrojot iemeslus. Atgriezos 
dzimtajā Krāslavā un uzņēmos pieskatīt lauku 
māju tuvam paziņam, kurš strādāja Londonā. 
Vienlaikus centos nezaudēt stilistu skolā gūtās 
iemaņas un daudz fotografēju.

- Un atkal devāties studēt…
- Mājas pieskatīšana vilkās četrus gadus, 

vajadzēja kaut ko mainīt dzīvē! Man pavei-
cas: brīnišķīgi cilvēki, kas ir man apkārt visu 
manu dzīvi, palīdzēja spert nākamo soli. Žan-

na Drozdovska paziņoja, ka Krāslavas novada 
pašvaldība piedalās projektā „Proti un dari!”. 
Projekts bija paredzēts 15 - 29 gadus veciem 
jauniešiem, kas nekur nestrādā, nemācās un 
nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā 
kā bezdarbnieki. Pateicoties šim projektam, 
man tika nodrošināta prakses vieta Latgales 
Reģionālajā televīzijā, kur iepazinu TV ope-
ratora darbu. Pēc šīs prakses LRT projektu 
koordinatore Inta Murāne piedāvāja man pie-
vērst uzmanību Rīgas Mākslas un mediju teh-
nikumam, kur šobrīd rit studiju pēdējais gads. 
Būs nepareizi aizmirst pateikt par Antoņinu 
Bezinu, ar kuru es aizbraucu uz atvērto durv-
ju dienu. Prakses laikā sadarbojos ar žurnālu 
„MMD” (Medības, Makšķerēšana, Daba), tas 
ir vienīgais žurnāls medniekiem latviešu va-
lodā, kas stāsta par medībām, makšķerēšanu 
un dabu. Uzrakstīju dažus rakstus un veidoju 
reportāžas. 

- Ko apgūstat Rīgas Mākslas un mediju 
tehnikumā? 

- Tehnikumā studēju fotodizainu, apgūstam 
arī Adobe programmatūru, kas nepieciešama 
šajā profesijā, māca mums arī fotožurnālistiku, 
iepazinu analogo fotogrāfi ju - tehnikumā tai 
bija veltīts vesels kurss, citas vajadzīgas lietas. 
Rudenī pabeigšu un uz nākotni tagad raugos 
daudz cerīgāk, jo tā ir valsts iestāde un studi-
jas ļoti nopietnas. Es jau interesējos par darba 
iespējām, lai gan tieši šobrīd vēl nevaru strādāt 
– trūkst laika. Pēc dabas esmu mobils cilvēks, 
gribētos tādu darbu, kur jāpaceļo pa Latviju 
nevis jāsēž kādā fotostudijā. Turklāt es nespēju 
izkomandēt cilvēkus, bez kā fotostudijā nevar 
iztikt. Cik vien būs iespējams, turpināšu sadar-
bību ar žurnālu „MMD”, kur mani brīnišķīgi 
uzņēma jau no pirmās dienas. Turpināšu sūtīt 
rakstus par Latgales medniekiem un makšķer-
niekiem.  

- Fotogrāfi ja pakāpeniski kļūst pat dar-
bu, vai jums ir palicis arī kāds hobijs?

- Neesmu kolekcionārs tradicionālajā izprat-
nē, drīzāk esmu krājējs. Esmu saglabājis vec-
tēva foto aparātus un kinokameras - viņš savā 
laikā ar to nodarbojās. Vectēvs un tēvs dienēja 
armijā, tāpēc esmu saglabājis viņu formas-
tērpu, citus ar armiju saistītus atribūtus. Daži 
krāslavieši man ir atdevuši savā rīcībā esošās 
interesantas mantas. Mana kolekcija aizņem 
vienu skapi, tā nav liela, ja salīdzinām ar kādu 
muzeju. Bet pats galvenais, ka es zinu katra 
priekšmeta vēsturi un cilvēku, kurš man to at-
nesis un kādā sakarā konkrētā manta nonākusi 
pie manis. Ja šīs apakšvēstures nebūtu, man tās 
mantas neko nenozīmētu. 

Kā es jau teicu, armijā man dienēt neizdevās, 
bet šī kolekcija silda manu dvēseli un nedot 
aizmirst bērnības sapni.

- Paldies par interviju!
Juris Roga, 

Arta Batarāga foto

IZVĒLIES MĒRĶI – EJ UZ TO!    
Kopš Latvija pievienojusies Eiropas Savienībai, ir manāmi augusi sa-

biedrības tolerance pret cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, lai gan daļa 
invalīdu arvien nejūtas droši ārpus savas ierastās dzīves telpas. Uz inter-
viju aicināju krāslavieti Arti Batarāgu, kuram invaliditāte netraucē jus-
ties līdzvērtīgam sabiedrības loceklim un viņš rāda piemēru, kā izvēlēties 
sev mērķi un soli pa solim iet uz to.


