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Ikdienas steidzīgajā skrējienā 
garām aizjoņo mirkļi – mūžības. 
Un labi, ka ir brīži, kas lielajā 
vēstures grāmatā iekrāsojas ar-
vien spožāk un pasaules meldiņā 
ieskanas drošāk. Tāds brīdis bija 
arī 3. februārī - Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 95. jubileja. Tā ikvie-
nam, kas šīs skolas vārdu ierak-
stījis savā sirdī, bija satikšanās 
Laimes zemē – bērnībā, jaunībā, 
savā skolā. 

Silti un svētīgi šī diena kuplajai 
skolas saimei sākās ar dievkalpo-
jumu Krāslavas Sv.Ludvika Ro-
mas katoļu baznīcā, kur draudzes 
prāvests Eduards Voroņeckis, 
uzrunājot klātesošos, apsveica 
skolu šajā nozīmīgajā jubilejā un 
novēlēja godam sagaidīt skolas 
simtgadi. Skolotāja Ludmila Ko-
ževnikova atceras: „Patīkama gai-
sotne bija baznīcā - pieaugušie, 
jaunatne un gados vecāki cilvēki 
vienoti lūdzās par absolventiem, 
skolotājiem un skolēniem, piemi-
nēja mūžībā aizgājušus. Neaprak-
stāmas sajūtas, kas sildīja sirdi un 
dvēseli”. 

Visas dienas garumā skolas tel-
pās ikviens varēja aplūkot vairā-
kas izstādes – „Skolas vēsture fo-

togrāfi jās”, skolēnu un skolotāju 
rokdarbu izstādi, klašu kolektīvu 
veidotos plakātus „Mans devums 
skolas jubilejā”, absolventes In-
gas Pudnikas fotoizstādi „Sko-
lotāji, kad nav skolotāji”-, kā arī 
Atmiņu kokā iekārt simbolisku 
kastanīti ar savu vārdu, uzvārdu 
un skolas absolvēšanas gadu. 

Skolas aktu zālē skolotāju orga-
nizētajā konferencē klausītājiem 
tika piedāvāti priekšlasījumi gan 
par skolas vēsturi, gan par ikdie-
nu – mācību un audzināšanas me-
todēm -, gan par skolēnu sasnie-
gumiem valsts un starptautiskā 
līmenī, gan par skolēnu lietderīgo 
laika pavadīšanu, nodarbojoties 
dažādos pašdarbības un sporta 
pulciņos, kā arī piedaloties un 
organizējot dažādus projektus un 
konkursus. 

Pēc konferences ikviens varē-
ja vērot erudītu spēli, kurai bija 
pieteikušās gan absolventu, gan 
ģimnāzistu komandas. „Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā erudītu konkursu 
tradīcija pastāv jau vairāk nekā 20 
gadus, tāpēc radās ideja par absol-
ventu un skolēnu komandu eru-

dītu turnīru skolas jubilejas die-
nā.  Jautājumu loks bija ļoti plašs 
– fi zika, vēsture, politika, sports, 
bioloģija, valodas, svešvārdi,” tā 
par konkursu stāsta sk.Viktorija 
Nalivaiko, pieminot, ka konkursā 
vislabāk veicās absolventu ko-
mandai, kuras sastāvā bija Vitā-
lijs un Stanislavs Lopatinski, Ilze 
Andžāne un Edvards Beinarovičs, 
bet pavisam nedaudz atpalika cita 
absolventu komanda - Viktors An-
džāns, Reinis Maļuhins, Sergejs 
Kižlo un Aivars Dunskis.

Paralēli skolas sporta zālē aktī-
vā dzīvesveida piekritēji baudīja 
volejbola spēli, kur laukumā arī 
satikās absolventu komandas. 

Cilvēku sejās bija redzama in-
terese pret notiekošo skolā, par 
vēstures momentiem izstādes ko-
lekcijā, par sportu un zinātni.

Nav noslēpums, ka skolas iz-
augsmē ļoti daudz devušas paš-
valdība, izglītības pārvalde, no-
vada izglītības iestādes, ar kurām 
ikdienā ir jāsadarbojas, kas sniedz 
atbalstu un neatsaka palīdzību, kā 
arī pedagogi, absolventi, vietējie 
uzņēmēji, kuri ziedojuši savus lī-

dzekļus, lai uzlabotu skolas estē-
tisko noformējumu un materiālo 
bāzi, atbalstītu skolēnus izglītojo-
šos braucienos. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas direktors Jānis Tukāns 
gan TICa telpās svinīgās pieņem-
šanas laikā, gan kultūras namā 
svinīgā koncerta laikā, gan jaunās 
darba nedēļas sākumā visa kolek-
tīva vārdā pateicās  katram atbals-
tītājam. Par piemiņu tika dāvinā-
tas pildspalvas, piezīmju bloknoti, 
skolēnu apgleznotās krūzītes ar 
skolas logo.

Svinīgā koncerta laikā kultūras 
namā, pāršķirstot albuma lapas - 
mainījās vēsture, mainījās sejas 
un 95 gadi aizlidoja nepamanot. 
Vēstures momentus papildināja 
skanīgas dziesmas un tautas de-
jas, savukārt balles deju burvība 
aiznesa sapņu pasaulē un ļāva 
gremdēties krāsainajos sapņos, 
kas varbūt tā arī paliks atmiņā kā 
vairs nesasniedzami, bet ļoti silti 
skolas gadu mirkļi.

Noslēgumā sagādātā skolas 
dzimšanas dienas torte, ko pava-
dīja dziesmas „Daudz baltu dieni-
ņu, Laimiņa, dodi!” sirsnīga dzie-

dāšana zālē, deviņdesmit pieciem 
gadiem veltītās rozes, kas tika 
pasniegtas visiem skolotājiem un 
direktoriem, lika apjaust tā brīža 
svarīgumu un neatkārtojamību - 
„Ak, mirkli, apstājies! Tik skaists 
tu esi!”

Tad nāca jubilejas gadu absol-
venti, pateicās skolai par visu, ko 
tā devusi, ko ļāvusi sasniegt dzī-
vē. Sveicēji vēlēja skolai arvien 
jaunus panākumus, ideju īstenoša-
nos, ilgu mūžu un tikšanos simts 
gadu jubilejā. 

Saviesīgajā daļā absolventi pul-
cējās savās klasēs un runāja, runā-
ja, runāja... Vakara gaitā tikšanās 
ar absolventiem, klasesbiedriem, 
bijušajiem kolēģiem sagādāja ti-
kai priecīgus mirkļus, jo visbiežāk 
gan no tiem, kas skolu pabeidza 
pirms trīsdesmit gadiem, gan no 
tiem, kas skolu absolvēja pagāju-
šajā gadā, skanēja tas, ka zināša-
nas, ko sniedz skola, ļauj ne vien 
iestāties izvēlētajā augstskolā, bet 
arī veiksmīgi turpināt mācības un 
konkurēt ar studentiem, kas nāk 
no prestižākajām Rīgas skolām. 
Skolā izstrādātie un aizstāvētie 
skolēnu zinātniski pētnieciskie 
darbi rada drošības sajūtu, prezen-
tējot darbus studentu auditorijas 
priekšā. Sirsnība un sapratne, kas 
valda skolā, vērtības, kas tiek ie-
audzinātas, ir tas, kas palīdz tikt 
pāri visām negācijām.

Rīta gaismai austot, ğimnāzija 
pavadīja savus pēdējos viesus 
ar pārliecību, ka darbs, kas tiek 
darīts, ir nozīmīgs, novērtēts un 
nepieciešams. Tas arī sniedz spē-
ku un pārliecību darboties un sas-
niegt jaunas virsotnes.

Ilga Stikute, 
KVĞ direktora vietniece 
audzināšanas jautājumos
Elvīras Škutānes foto

„KAD PUTNI ATGRIEŽAS...”
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  IZSOLE
Krāslavas novada dome paziņo, ka 

Publiskas personas mantas atsavināšanas 
likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāsla-
vas novada Kalniešu pagasta pārvaldes 
īpašumā esoša kustamā manta – autobuss 
„MERCEDES BENZ 0815”, valsts reģis-
trācijas numurs HC 9617.

 Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 
3000,00 (trīs tūkstoši EUR, 00 centi), 
kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums 
EUR 300,00. Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem var pašvaldības mājaslapā in-
ternetā (www.kraslava.lv) vai personīgi 
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles 
pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 
2018. gada 27. februārim plkst. 10.00. 
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot 
pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa 
pastu. Izsole notiks 2018. gada 27. febru-
ārī plkst. 11.00.     

Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vie-
nas nedēļas laikā no izsoles dienas.    

 Autobusu var apskatīt, iepriekš sazino-
ties un vienojoties par konkrētu apskates 
laiku ar Vladislavu Rukmanu, tālrunis 
26300417.

Tālr. uzziņām - 65681764, 65681754.

Ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai (ELFLA) 
atbalstu Indras pagastā tika izvei-
dots metodiskais kabinets, kurā 
paredzēts organizēt un vadīt da-
žāda veida seminārus un radošās 
darbnīcas vietējiem iedzīvotā-
jiem. Kabinets ir aprīkots ar visu 
nepieciešamo semināru vadīšanai 
un uzskates materiālu sagatavoša-
nai: interaktīvais panelis, dators, 
printeris, skeneris, laminators. Ir 
padomāts arī par semināru dalīb-
nieku ērtībām – iegādātas ērtas un 
viegli transformējamas mēbeles.

Metodiskais kabinets atrodas 

Indras pamatskolas telpās. 
Projektu „Metodiskā kabineta 

izveide iedzīvotāju apmācības 
iespēju veicināšanai Krāsla-
vas novadā” (Nr. 17-03-AL33-
A019.2202-000010) ir īstenojusi 
biedrība „SKOLA AR NĀKOT-
NI”.  Projekta mērķis ir veicināt 
sabiedrības iesaistīšanos vietējo 
vērtību izmantošanas un attīstī-
bas iniciatīvās, sekmējot dažādu 
tautību, vecumu, profesiju lauku 
iedzīvotāju nozīmīguma apzinā-
šanos valsts mērogā, un radīt vidi, 
kas rosina radošumu un vispusīgu 
pilnveidošanos. 

Projekta attiecināmās izmaksas 
ir 10000 eiro, no kuriem 90% fi -
nansē Eiropas Savienības Lauk-
saimniecības fonds lauku attīstī-
bai, bet 10% – Krāslavas novada 
dome.

Biedrība „SKOLA AR NĀ-
KOTNI” pateicas biedrībai 
„Krāslavas rajona partnerība” par 
iespēju piedalīties projektu kon-
kursā, Krāslavas novada domei 
par līdzfi nansējumu un LAD spe-
ciālistiem par palīdzību projekta 
īstenošanā.

Biedrība 
„SKOLA AR NĀKOTNI”

METODISKAIS KABINETS INDRĀ

Ar Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) atbalstu futbola klubs „Krāslava” jau ir īs-
tenojis otro projektu „Materiāli – tehniskas bāzes pa-
pildināšana sportisko aktivitāšu dažādošanai Krāsla-
vas novadā” (Nr. 17-03-LL33-A019.2202-000009). 

Pirmā projekta mērķis bija iegādāties nepiecieša-
mo aprīkojumu un treniņformas kluba audzēkņiem 
un viņu atbalstītājiem, bet šoreiz mēs īpaši esam pa-
domājuši par novada iedzīvotāju iesaistīšanu sportis-
kajās aktivitātēs. Katru gadu FK „Krāslava” organi-
zē Futbola dienu Krāslavā, futbola turnīru „Krāslava 
CUP”, pagājušajā gadā iesaistījās arī ESF projektā 
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profi laksei Krāslavas novadā”, ar kura 
atbalstu tika organizēta vērienīga Veselības diena 
2017. gada septembrī.

Novada iedzīvotāji izrādīja lielu interesi par sport-
iskajām aktivitātēm, kurās tika izmantots arī LE-
ADER projektu ietvaros iegādātais aprīkojums. 

Ar ELFLA atbalstu tika iegādāts jauns inventārs, 
biroja aprīkojuma komplekts, apgaismojuma kom-

plekts nodarbībām tumšajā diennakts laikā, kā arī 
jaunas formas sacensībām un divi jauni karogi.

Projekta „Materiāli – tehniskas bāzes papildināša-
na sportisko aktivitāšu dažādošanai Krāslavas nova-
dā” mērķis ir mudināt iedzīvotāju iesaistīšanos spor-
tiskās, sociālās un veselību veicinošās iniciatīvās, 
popularizējot veselīga dzīvesveida priekšrocības un 
ieguvumus, saliedējot ģimenes un rādot daudzpusī-
gas brīvā laika pavadīšanas iespējas novadā.

Projekta attiecināmās izmaksas ir  10000 eiro, no 
kuriem 90% fi nansē Eiropas Savienības Lauksaim-
niecības fonds lauku attīstībai, bet 10% – Krāslavas 
novada dome.

Futbola klubs „Krāslava” izsaka pateicību bied-
rībai „Krāslavas rajona partnerība” par piedāvāto 
iespēju iesaistīties projektu konkursā, Krāslavas no-
vada domei par līdzfi nansējumu, LAD speciālistiem 
par palīdzību projekta realizēšanā, kā arī novada ie-
dzīvotājiem par aktīvu iesaistīšanos kluba aktivitātēs.

Biedrība 
„Futbola klubs „Krāslava””

SPORTISKO AKTIVITĀŠU DAŽĀDOŠANA 
KRĀSLAVAS NOVADĀ  

Izstāde - gadatirgus „Balt-
tour 2018” ir lielākais gada 
pasākums tūrisma nozarē Lat-
vijā. Šogad tas norisinājās jau 
divdesmit piekto reizi. Jau 
daudzus gadus par pasākuma 
norises vietu izvēlēta Rīgā eso-
šā Ķīpsalas izstāžu zāle, kurp 
ik gadu dodas tūrisma nozares 
speciālisti no visas Latvijas. 
„Balttour” – tā ir iespēja savas 
pilsētas un novada tūrisma pie-
dāvājumu prezentēt tūkstošiem 
ceļot gribētājiem, kā arī citu no-
vadu tūrisma speciālistiem, kas 
šo informāciju nodod vēl citiem 
cilvēkiem.

Jau ierasts, ka Latgale šajā 
izstādē apvienojas vienā kopī-
gā stendā, kuru raksturo atbils-
tošs sauklis – „Latgale vieno”. 
Latgales tūrisma piedāvājums 
ir daudzveidīgs, aizraujošs un 
izjūtām bagāts. Katra novada 
tūrisma produkti harmoniski 
papildina citu novadu tūrisma 
piedāvājumu, tādējādi veidojot 
kvalitatīvu tūrisma produktu 
Latgales reģionā. 

Krāslavas novadu šī gada 
izstādē pārstāvēja Krāslavas 
novada tūrisma informācijas 
centra vadītāja Tatjana Kozaču-
ka un speciālistes Edīte Lukša 
un Inga Pudnika. Tradicionāli 
visas trīs izstādes norises die-
nas Latgales stendā darbojas 

dažādi amatnieki. Lielu interesi 
izraisīja mūsu keramiķu Olgas 
un Valda Pauliņu darbošanās. 
Redzēt, kā top māla pods, vāze 
vai bļoda, - tas ir tik aizraujoši! 
Apmeklētāju vidū šogad liela 
interese bija par Piedrujas pa-
gastu. Nedalītu uzmanību iz-
pelnījās aktīvās atpūtas iespējas 
dabas parkā „Daugavas loki” 
un iespēja baudīt Latgales ku-
lināro mantojumu, ar ko izstādē 
„Balttour 2018” iepazīstināja 
biedrības „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” pārstāvji. 
Interese tika izrādīta arī par ra-
došajām darbnīcām un atpūtu 
pie ezeriem. Ar lielu gandarīju-
ma sajūtu var atzīt, ka vairums 
cilvēku atrada sev piemērotu 
galamērķi Krāslavas novadā. 
Ar prieku uzklausījām atzinī-
gus vārdus no tiem, kuri jau 
ciemojušies mūsu novadā. Ce-

ļotāju atsauksmes un vērtējums 
ir tas, kas vislabāk raksturo pa-
darīto darbu. 

Krāslava un tās novads spēj 
pārsteigt un saviļņot. Ikviens 
tūrisma uzņēmējs, tūrisma pa-
kalpojuma sniedzējs ir neat-
ņemama Krāslavas novada tū-
risma piedāvājuma sastāvdaļa. 
Kopā strādājot, Krāslava ir kļu-
vusi par vietu, uz kurieni dodas 
aizvien lielāks ceļotāju skaits. 

Ar izstādi „Balttour 2018” ir 
aizsākusies jaunā tūrisma sezo-
na, kas solās būt aizraujoša un 
darbīga. 

Krāslavas novada TIC patei-
cas Krāslavas novada domei 
un Latgales tūrisma asociācijai 
„Ezerzeme” par iespēju pār-
stāvēt savu novadu starptautis-
kajā tūrisma izstādē „Balttour 
2018”.

Krāslavas novada TIC

TŪRISMA IZSTĀDE – 
GADATIRGUS „BALTTOUR 2018”

tūrisms

PROFESIONĀLĀ 
IZGLĪTĪBA – 

TAS IR 
PRESTIŽI!

Pateicoties dalībai projektā LLI-
183 „Darba tirgus bez robežām” / 
„MOBILITY”, Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas teritoriālajā 
struktūrvienībai ir iegādāts jauns 
un mūsdienīgs aprīkojums, kas ir 
paredzēts automobiļu virsbūvju 
remontam. 

Vadošais partneris projektā ir 
Krāslavas novada dome un Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas teri-
toriālā struktūrvienība. Projekta 
mērķis ir stimulēt darbaspēka mo-
bilitātes iespējas pāri robežai un, 
sadarbojoties astoņām profesio-
nālās izglītības iestādēm abās Lat-
vijas un Lietuvas robežas pusēs, 
uzlabot darbaspēka iemaņas, kas 
atbilstu Latgales reģiona Utenas 
un Šauļu rajonu pārrobežu terito-
rijas vajadzībām. 

Kopējais projekta budžets ir 
903891,96 EUR, t.sk.- Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) 
fi nansējums - 768308,13 EUR. 
Projekts tiek īstenots no 2017. 
gada 7. maija līdz 2019. gada 6. 
maijam, to līdzfi nansē V-A Latvi-
jas-Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2014-2020. gadam.

Sakarā ar šī projekta realizāciju 
Krāslavas teritoriālajā struktūrvie-
nībā piecas dienas darbojās Igau-
nijas uzņēmuma „DATALINER 
OŪ”  speciālists Marguss Treials, 
kas koordinēja aprīkojuma uzstā-
dīšanu un apmācīja pasniedzējus. 
Jaunās iekārtas apskatīja arī vairā-
ki Krāslavas novada domes depu-
tāti, kuri nesen apmeklēja struktūr-
vienību, lai novērtētu audzēkņiem 
piedāvāto apmācību bāzi klātienē. 

RVT Krāslavas teritoriālās 
struktūrvienības vadītājs Aivars 
Andžāns, kurš personīgi izrādīja 
deputātiem mācību bāzi, uzsvēra: 
„Mūsdienās profesionālā izglītība 
ir ļoti nopietna un prestiža lieta!” 
To, ka tas tā patiešām ir, kā re-
dzam, apliecina Krāslavas terito-
riālās struktūrvienības katrs nāka-
mais spertais solis. 

Juris Roga.
autora foto

Mežsaimniek! 
Varēs pieteikties

 atbalsta saņemšanai 
mežu kopšanai

No 2018. gada 1. marta līdz 5. aprīlim 
varēs pieteikties atbalsta saņemšanai mežu 
kopšanai apakšpasākumā „Ieguldījumi 
meža ekosistēmu noturības un ekoloģiskās 
vērtības uzlabošanai””. Šī būs jau piektā 
projektu pieņemšanas kārta, tās kopējais 
publiskais fi nansējums ir 2,015 miljoni eiro.

Atbalsta pretendenti var būt fi ziskas per-
sonas – zemes īpašnieki, juridiskas perso-
nas, pašvaldības – meža zemes īpašnieki, 
pašvaldību kapitālsabiedrības, kas apsaim-
nieko pašvaldības īpašumā esošu meža 
zemi.

Pasākumā var veikt vairākas aktivitātes:
- jaunaudžu retināšanu un jaun-
audžu retināšanu ar atzarošanu;
- neproduktīvu mežaudžu nomaiņu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem par koku ciršanu mežā;
- valdošās koku sugas nomaiņu baltalkšņa 
sugu mežaudzēs no 30 gadu vecuma vai 
blīgznas sugu mežaudzēs.

Plašāku informāciju  par prasībām atbal-
sta pretendentiem, nosacījumiem atbalsta 
saņemšanai un citiem jautājumiem var lasīt 
dienesta mājaslapā sadaļā „Atbalsta pasāku-
mi”.

Dienests aicina visus mežsaimniekus, 
kuri nesaņēma fi nansējumu iepriekšējā mi-
nētā pasākuma kārtā, pieteikties atbalsta sa-
ņemšanai šajā kārtā. 

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmanto-
jot Elektronisko pieteikšanās sistēmu, to var 
darīt arī, ievērojot Elektronisko dokumentu 
likumu, kā arī personīgi LAD reģionālajās 
lauksaimniecības pārvaldēs vai LAD Cen-
trālajā struktūrvienībā Rīgā. Projekta iesnie-
gumi, kas tiks saņemti pasta sūtījuma veidā, 
netiks pieņemti un reģistrēti.

Finansējums tiek piešķirts Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības fonda lau-
ku attīstībai un Lauku attīstības programmas 
pasākuma „Ieguldījumi meža platību papla-
šināšanā un meža dzīvotspējas uzlabošanā” 
ietvaros.

Kristīne Ilgaža, 
Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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jaunatnes lietas

- Kā zināms, Rīga jauniešiem ir 
tāda kā sapņu pilsēta. Kāpēc jūs 
nepalikāt galvaspilsētā, bet ap-
metāties uz dzīvi Krāslavā?

- No vienas puses - varēju palikt 
Rīgā, bet no otras puses Krāslavā ir 
tēva iesāktais bizness – kabeļtelevī-
zija. Vēl līdz studijām es palīdzēju 
viņam uzņēmumā. Tētis man pa-
rādīja, ka elektronika ir aizraujoša 
lieta, tāpēc nolēmu iet viņa pēdās. 

Ideja par studijām Rīgā nāca 
no tēva, kurš sacīja, ka laika gai-
tā likumi var mainīties un tikai ar 
prasmēm var kļūt par maz - derētu 
izglītību apliecinošs dokuments un 
sevišķi - zināšanas. Vieglāk taču ir 
mācīties jaunībā, vēlāk tas būs ap-
grūtinoši. Man negribējās tūlīt pēc 
devītās braukt projām no mājām, 
bet, padomājot, sapratu, ka tas ir 
pats labākais variants. Tā tas arī bija 
– Rīgā pavadītie gadi man deva ļoti 
daudz turpmākai izaugsmei. Tiesa, 
īstās zināšanas ieguvu nevis studiju 
solā, bet daudz laika pavadot ar lī-
dzīgi domājošiem draugiem, ar ku-
riem iepazinos kopmītnēs. 

- Kurā brīdī aizraušanās ar 
elektroniku sasaucas ar automo-
biļu remontu?

- Mans vectēvs kolhozu laikos 
bija mehāniķis un darbnīcas va-
dītājs. Tēvs pats remontēja savas 
mašīnas, un vēlme darīt pašam man 
ir no viņa. Sākt savu biznesu mani 
pamudināja paša negatīvā piere-
dze ar autoservisiem, kur kaut ko 
mēģina darīt, īsti nesanāk, tad viņi 
paplāta rokas - tiec galā pats. Pirms 
apmēram 10 gadiem man bija auto-
mašīna, ko dīlera servisā nevarēja 
saremontēt. Samainīja vienu daļu, 
otru, nekas nedarbojās. It kā tas, it 
kā šis, nekādas konkrētības un no-
pietnas attieksmes. Ar „krūmu me-
todi” defektu atradu pats: ar pirkstu 
iztaustīju katru elektronikas bloka 
mikroshēmu - viena bija uzkarsusi. 
Pieliku sniegu, mašīna sāka stabi-
li strādāt. Viss bija skaidrs. Nācās 
mainīt visu bloku, jo neizdevās at-
rast un nopirkt tikai bojāto mikro-
shēmu, bet zināju, ka nauda par blo-
ku nebūs velti iztērēta. Šis gadījums 
iespiedās atmiņā, un tam bija liela 
loma manā tālākajā dzīvē.

- Vai jums ir ģimene?
- Jā, sieva Jeļena un dēls Da-

niels, kuram drīz apritēs trīs gadi. 
Jaunsargu organizācijā iepazinos 
ar meiteni, ilgi draudzējāmies un 
apprecējāmies, kad es vēl studēju 
Rīgā. Sieva pēc izglītības ir pavāre, 
strādā profesijā - suši bārā Krāslavā. 
Pateicoties apmeklētajiem manikīra 
kursiem, viņai ir otra profesija un 
darbavieta skaistumkopšanas sfērā. 
Krāslavas centrā esam iegādājušies 
māju kredītā, jo vajag brīvību no 
vecākiem, savu telpu. Mājā gan ir 
jāiegulda daudz darba, lai viss būtu 
tā, kā mums gribētos. 

Starp citu, man pašam ir liela in-
terese arī par laukiem, jo maniem 
vecākiem ir saknes laukos. Bērnībā 
bieži braucu pie vecvecākiem, arī 
tagad man patīk uzturēties lauku 
mājās, bet meža vidū nekādu lielu 
autoservisu neuztaisīsi, turklāt ar 
specializāciju auto elektronikā. Tur-
pretī Krāslavā tas ir iespējams.

- Ir tik daudz darāmā, miegam 
atliek laiks?

- Nedaudz, bet tagad pats gal-
venais, lai viss ieiet stabilā gultnē. 
Projekti bija kā sniegs uz galvas - 
nebiju īsti gatavs, bet 70% no Eiro-
pas fi nansējums ir labs atspaids un 
nolēmu piedalīties. Drīz mani pa-
mudināja startēt arī novada domes 
projektu konkursā. Projektus rakstī-
ju pats. Velns nav tik melns, kā viņu 
mālē! Nav nekāda augstākā mate-
mātika, nekas sarežģīts, praktiski 
nepieciešamas vidusskolas līmeņa 
zināšanas – gramatiski pareizi visu 
uzrakstīt. Konsultējos ar biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” spe-
ciālistiem, lai saprastu, kā pareizāk 
izdarīt, uz ko likt akcentu. Man 
vieglāk izstāstīt, nekā noformulēt 
ideju rakstiski, bet vienalga izdevās 
kvalitatīvs projekts, kas attaisnoja 
manas cerības.

- Šodien redzu trīs automašīnas 
remontdarbnīcās, rindā traktors, 
automašīna un vēl motorlaiva, 
kurai jāinstalē motors…

- Šobrīd ar visu tieku galā viens 
pats, bet apzinos, ka nevaru visu 
dzīvi būt uzņēmuma vadītājs un 
darbinieks vienā personā. Labam 
vadītājam jāzina, kā to darbu var 
paveikt, cik ātri var paveikt utt. Ja 
ir vēlme attīstīties, kādu dienu va-
jadzēs pieņemt vismaz vienu darbi-
nieku. Man ir doma pierunāt studiju 

gadu draugu, kurš ir latgalietis, bet 
šobrīd strādā Rīgā. Krāslava ir pa-
tīkama neliela pilsēta, nav burzmas. 
Vēlēšanās viņam it kā būtu, bet pa-
gaidām ir apstākļi, kas visu bremzē. 
Cilvēkam ir ģimene, uzreiz rodas 
jautājums, kur strādās sieva, kur abi 
dzīvos? Daudz citu nianšu, bet viņš 
man derētu, jo zinu, ka šis puisis 
pret elektroniku ir tikpat pedantisks 
un izzināšanas kārs kā es. Nevēlos 
savā servisā ieviest konveijera prin-
cipu, man patīk tāds darbs, kur va-
jag pamatīgi padomāt ar galvu, lai 
atrastu defektu un to novērstu.

Jo sarežģītāks defekts, jo lielāks 
ir gandarījums, kad problēma atri-
sināta. Tāpēc mana servisa specia-
lizācija būs tieši auto elektronikā, 
lai gan varu veikt arī citus darbus. 
Piemēram, esmu krāsojis auto virs-
būvi, darījis citus darbus. Tomēr 
palieku pie domas, ka vajag specia-
lizēties, jo tad vari visu paveikt ātri 
un izcili. Kad „jālēkā” no darba pie 
darba, pats grūtākais ir „pārslēgties” 
starp tiem. 

Galvenā atslēga jebkurā darbā ir 
mācīties no citu kļūdām un nepie-
ļaut tās savā darbā. Visu panākumu 
pamatā ir tas, cik skrupulozi attie-
cies pret sīkumiem. Šī attieksme 
diemžēl klibo daudzos servisos, es 
negribu kaut ko tamlīdzīgu pieļaut 
savā servisā. 

- Pastāstiet, lūdzu, par saviem 
hobijiem, ja tādi ir…

- Motocikli! Man patīk motocik-
lu dotā brīvība un adrenalīns. Esmu 
arī Krāslavas motokluba „GASSA-
GA” prezidents. Motoklubu hie-
rarhijā esam paši mazākie - atzīta 
motokluba statusā. Praktiski tas no-
zīmē, ka esam astoņu domubiedru 
grupiņa, kuri kopā vizinās, atpūšas, 
dažādos veidos popularizē moto 
kultūru. Klubs jauns, dibināts pērnā 
gada sākumā. 

Agrākajos laikos ļoti daudzi cil-
vēki pārvietojas uz motocikliem, 
varbūt tālab daudziem motocikli 
patīk arī mūsdienās. Savu pirmo 
motociklu pasākumu sarīkojām 
Krāslavas pilsētas svētkos, uz kuru 
ieradās daudzi motociklisti no Dau-
gavpils. Arī mēs atbalstām savus 
domubiedrus citās pilsētās viņu 
pasākumos. 2017. gada sākumā 
ar motocikliem lietū braucām no 

Krāslavas uz Rīgu atklāt sezonu. 
Ārā 2 grādi plusos, Rīgā ieradāmies 
izmirkuši līdz pēdējai vīlītei, nenor-
māli pārsaluši un tās pašas dienas 
vakarā atkal pa lietu braucām atpa-
kaļ. Rīdzinieki skatījās uz mums ar 
milzīgu izbrīnu un cieņu. 

- Ar kādu motociklu pārvieto-
jas Krāslavas motokluba prezi-
dents? 

- Tagad man ir „Honda 
VFR700F”, agrāk - PSRS teritorijā 
ražots „IŽ”, ar kuru iekļuvu sma-
gā avārijā. Daugavpilī automobiļa 
šoferis „nogrieza” man ceļu, sa-
dursmes rezultātā man traumēja 
kreiso plecu, bija nepieciešamas 
divas operācijas. Guļot uz asfalta, 
pirmajās sekundēs smadzenēs at-
ausa pagātne, tagadne, redzēju savu 
meiteni – vēl nebijām precējušies. 
Pienāca cilvēki nomierināt, lai es 
nenonāktu šokā, bet manā dabā ir 
vienmēr visu pašam kontrolēt, un 
arī tajā situācijā centos sevi kontro-
lēt. Sapratu, kas noticis, kas sāp, ka 
plecs noslīdējis utt. Vienā brīdi kāds 
no cilvēkiem pateica, ka gan jau 
nopirkšu jaunu moci sasistā vietā. 
Tajā brīdī galvā bija klikšķis - es no 
motocikla nekad dzīvē nenokāpšu! 
Jau pirms avārijas man bija sapnis 
par japāņu moci, plānoju, ko un kā 
pārbūvēšu. 1987. izlaiduma gada 
„Hondu” nopirku par apdrošināša-
nas naudu. Pirmais gads bija smags, 
bet pārvarēju sevi un braucu droši. 

Arī vairāki mani paziņas tieši pēc 
avārijām pieķērušies motocikliem 
ciešāk nekā jebkad agrāk. Varbūt tā-
pēc, ka cilvēks ir bijis tuvu nāvei un 
raugās uz dzīvi citādāk. Motocik-
listu pasaule ir savādāka nekā auto-
braucēju. Automašīna ved gaļu, bet 
motocikls ved dvēseli! Motociklos 

ir neaprakstāms brīvības gars, mo-
tociklu ražotāji un arī motoklubi 
savā simbolikā izmanto spārnus, 
kas simbolizē brīvību. 

Ja man ir pasažieris, obligāti 
braucu akurātāk, bet savu moto-
ciklista būtību nelaužu. Nedrīkst 
sevi pārmēru ierobežot, jo tad nav 
tālu no bailēm, kas cilvēku burtiski 
paralizē. Daži saka, lūk, baidījos ne-
nobremzēt, noguldīju moci… Bet 
šļūcot nenobremzēsi ātrāk, saķere 
ar asfaltu labāka riepai nekā metā-
lam, tāpēc jāsakož zobi un jābremzē 
līdz pēdējam. 

- Kādi ir grandiozākie nākotnes 
plāni?

- Paplašināt servisu. Te pieejami 
1000 m2, no tiem šobrīd izmantoju 
170 m2.

- Atskatoties pagātnē, vai ir 
vēlme kaut ko darīt citādi savā 
dzīvē?

- Nē! Man patīk, kā rit dzīve, man 
viss izdosies! Krāslavā var dzīvot 
un strādāt, lai arī nav viegli. Svarī-
gi iet uz savu mērķi un nebaidīties! 
Ja ir pārliecība, ka autovadītāji uz-
ticēs savus transportlīdzekļus man 
remontēt, tad kāpēc baidīties ņemt 
kredītu attīstībai? Pagaidām pat no-
rādi uz servisu neesmu izgatavojis, 
mani tāpat atrod caur paziņām. Ja 
būs izdevība atkal rakstīt projektu, 
rakstīšu. Vajag mehānismu iegriezt 
tik stipri, lai inerces pietiek līdz ve-
cumdienām. Sāksies vasara, būs pa-
tīkamāks laiks, varbūt atļaušos sev 
palīgu, būs pašam vieglāk un vairāk 
laika varēšu veltīt ģimenei. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

AR DROŠU SKATU RĪTDIENĀ!
Laikā, kad no Latvijas uz ārzemēm aizbrauc pat rīdzinieki, mūsu pilsētā ir jaunieši, kuri sa-

skata labas iespējas dzīvot un strādāt tieši mazpilsētā. Krāslavietis Alvis Slesars pamazām 
īsteno savu biznesa ideju par specializētu autoservisu tepat dzimtajā pilsētā. 

Ar Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstu Al-
vis īsteno LEADER projektu „Draugs elektronikā”. Jau ir iegādāta visa nepieciešamā apara-
tūra sauszemes tehnikas elektronikas remontam un vispārējam moto tehnikas remontam. 
Viņš arī veiksmīgi startējis Krāslavas novada domes projektu konkursā „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” un iegādājās TIG 
metināšanas iekārtu, kas spēj sametināt turpat visus izplatītākos metālus.

Skolas gaitas jaunais cilvēks sāka Krāslavas pamatskolā, turpināja izglītoties Rīgas tehnis-
kajā koledžā, kur četru gadu laikā apguva profesionālo vidējo izglītību un divarpus gadus 
veltīja 1. līmeņa augstākās izglītības iegūšanai, kļūstot par diplomētu telesakaru speciālistu. 

Krāslavas Bērnu un Jauniešu centra no-
vadpētniecības radošā darbnīca „Jāņtār-
piņi” ciešā sadarbībā ar Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras no-
daļu, turpina veiksmīgi iesākto darbu ciklā 
„Manu senču gājums Latvijas vēstures lap-
pusēs”.

Šoreiz interesanta triju paaudžu tikšanās 
ar 8. klases skolnieces Lāsmas Kumpiņas 

godājamo vectēvu Vladislavu Putānu no-
tika Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Lāsma iz-
veidoja no ģimenes arhīva materiāliem ba-
gātu prezentāciju, ko nosauca „Dziesmotais 
strēlnieks”. Stāstījums bija par vectēva dzī-
ves gājumu Latvijas brīvības ceļā. Vectēvs 
savu mūžu ir saistījis ar kalpošanu kultūrai, 
jaunībā strādājot Dagdas Kultūras namā, 
vēlāk turpinot darbu Aizkraukles kultūras 

sfērā. Teātrim, mūzikai, Dziesmu svētkiem 
Latvijā tiek dāvāta viņa sirds mīlestība līdz 
šai baltai dienai. Skolēni ar interesi klausī-
jās par dzīvi Latvijā dažādos vēsturiskajos 
posmos, stāstījumu par 1991. gada barikā-
žu laiku, skatījās melnbaltās fotogrāfi jas, 
vectēva apbalvojumus un pētīja padomju 
laikmeta dažas monētas, nozīmītes un citas 
interesantas lietas.

Vladislavs Putāns novēlēja jaunajai pa-
audzei saudzīgi glabāt savu senču dzīves 
stāstus par izdzīvoto Latvijā, mīlēt dzimto 
zemi, aktīvi darboties tās labā un atcerēties, 
ka uz zemeslodes zem saules ir tavu senču 
zeme, tavu sakņu spēka avots - tava Latvija.

Krāslavas novada Centrālajā bibliotē-
kā turpinājās siltu atmiņu pēcpusdiena par 
kultūras darbinieku ražīgu sadarbību it ka 
pavisam ne tik senajos laikos.

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas BJC skolotāja

MANA VECTĒVA GĀJUMS LATVIJAS BRĪVĪBAS CEĻĀ
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darbi, notikumi, cilvēki

Ja auto virsbūvju remontatslēdz-
nieka profesija ir populāra puišu 
vidū, tad meitenes tehnikuma fi -
liālē ar interesi apgūst  tērpu stila 
speciālista profesiju. Krāslavas 
teritoriālajā struktūrvienībā mūsu 
novada domes deputāti tikās ar 
kostīmu mākslinieci, modes dizai-
neri un mākslas zinātnieci Skaidru 
Deksni, kura vadīja jaunās tērpu 
konstruēšanas metodes semināru 
struktūrvienības audzēknēm un 
dažām SIA „Nemo” darbiniecēm.  
Triju dienu laikā semināra dalīb-
nieki apguva pašu darbietilpīgāko 
un sarežģītāko konstruēšanas daļu 
– bāzes konstruēšanu, un nedaudz 
vienkāršākos – svārku un kleitas 
(bāzes un svārku konstrukciju) 
- tālākās konstruēšanas posmus. 
Audzēkņiem šis seminārs vis-
pirms bija nozīmīgs ar to, lai 
kvalitatīvāk sagatavotos eksāme-
niem. Seminārs kļuva iespējams, 
pateicoties RVT struktūrvienības 

dizaina pasniedzējas Ilonas Stepi-
ņas sadarbībai ar Skaidru Deksni 
un RVT atbalstam.

Ilona Stepiņa: „Studiju laikā 
Rīgas Tehniskajā universitātē iz-
veidojās ļoti draudzīgas attiecības 
ar pasniedzēju Skaidru Deksni, 
kura man pastāstīja, ka iesākusi 
rakstīt savas tērpu konstruēša-
nas metodes grāmatu par gandrīz 
ideāla pieguluma tērpu. Ik pa lai-
kam interesējos, kā viņai veicas? 
Kādā dienā pasniedzēja piedāvāja 
maketēt pēc viņas metodes kons-
truētos tērpus, lai pārbaudītu me-
todi un uzietu iespējamās kļūdas. 
Jaunā tērpu konstruēšanas metode 
ir patentēta, nākotnē tā tiks ievies-
ta visās profesionālajās izglītības 
iestādēs, kurās tiek apgūtas tērpu 
izgatavošanas specialitātes.”

Skaidra Deksne pastāstīja, ka 
rit grāmatas pēdējie izdošanas 
priekšdarbi. Viņas metode piedā-
vā precīzu cilvēka ķermeņa plas-

tisko formu izklājumu plaknē. 
Tas ir visgrūtākais uzdevums, kas 
apģērbu konstruēšanā līdz šim vēl 
nav atrisināts tā, lai pilnīgi visas 
cilvēka ķermeņa individuālās īpat-
nības tiktu ņemtas vērā. Viņas me-
todē tās tiek ņemtas vērā. Pasau-
les apģērba ražošanas industrija ir 
saspringusi gaidās, lai iegūtu šo 
ideālo ķermeņa izklājumu plaknē, 
un iespējams, ka tieši Latvija būs 
pirmā, kur tas būs izdarīts.

Skaidra Deksne: „Semināra da-
lībniekiem parādīju savas metodes 
visgrūtāko – individuālā plecģēr-
ba konstrukciju. Mēs uzkonstruē-
jām plecģērba bāzi, guļģērba bāzi, 
piedurkni un salikām kopā kleitā. 
Standarta plecģērba konstrukcija 
ir vienkāršāka, bet man gribas, lai 
semināra dalībnieki uz sevis sajūt, 
cik tas ir fantastiski - vienā piegā-
jienā sašūt kleitu, kas perfekti pie-
guļ augumam!

10 gadus esmu strādājusi ar 

mākslas akadēmijas studentiem 
un 12 gadus - ar tehniskās uni-
versitātes, bet šeit, Krāslavā, es 
saskaros ar vidusskolas vecuma 
audzēkņiem un skatos, ka viņi ne-
maz neatpaliek, spēj uztvert sacīto 
tikpat labi kā pieaugušie, kas jau 
kaut ko ir mācījušies konstruēt.”

Arī Krāslavas novada domes 
deputāti, kuri todien apmeklēja 
mācību iestādi, ar interesi klausī-
jās modes dizaineres stāstījumu 
par viņas izstrādāto konstruktī-
vi-plastiskās tērpu konstruēšanas 
metodi „DexNe”.

Juris Roga, autora foto

RVT KRĀSLAVAS STRUKTŪRVIENĪBA SADARBOJAS 
AR MODES DIZAINERI SKAIDRU DEKSNI

1. februārī vārda dienu svin ne 
tikai cilvēki, kam vecāki ir devu-
ši vārdus Brigita, Indra, Indris un 
Indars, jau vairākus gadus Indras 
diena tiek svinēta arī Indras pa-
gastā. Šoreiz Indru sumināja ta-
lantīga jaunatne, ko savukārt ar 
lepnumu godināja visa Indra. 

Indras dienas svinības sākās ar 
izstādes atklāšanu. Ekspozīcija ir 
unikāla - savus darbus prezentē-
ja tie Indras Mākslas un mūzikas 
skolas absolventi, kas turpināja 
mācības Daugavpils Dizaina un 
mākslas vidusskolā „Saules sko-
la”. 

Indras Mākslas un mūzikas sko-
las pedagogs Māris Susejs: „Mūsu 
skola ir Indras neatņemama sa-
stāvdaļa, tāpēc mēs nolēmām, ka 
tieši Indras dienā mēs varam orga-

nizēt tādu personālizstādi. Jaunie-
ši, kas šodien prezentē savus dar-
bus, izšķīrās par šo drosmīgo soli 
uz priekšu un turpināja izglītību 
mākslas jomā.”

Kā uzsvēra skolotājs, lauku 
bērniem šī uzdrīkstēšanās ir div-
kārt grūtāka: ir jāpārvar sevi un 
jāturpina mākslas izglītības iegū-
šana. Arī skolēnu vecāki parasti ir 
ieinteresēti, lai viņu bērni apgūtu 
kādu praktiskāku profesiju, kas ir 
saistīta ar lauku vidi. 

Par jauniešu izvēles nozīmīgu-
mu stāstīja arī skolas direktore 
Ērika Zarovska: „Mēs strādājam 
un mācām bērnus, lai attīstītu 
viņu prasmes un dotu viņiem ie-
spēju būt konkurētspējīgiem. Kad 
bērni aiziet no skolas un turpina 
mācības mākslas sfērā, mums tas 

ir liels prieks. Tas, ka pieci absol-
venti turpināja savu izglītību Dau-
gavpils Dizaina un mākslas vidus-
skolā „Saules skola”, ir ļoti labs 
rādītājs mūsu nelielajai skolai.” 

Jaunieši izstādes atklāšanas pa-
sākumā jutās sakautrējušies - tā 
bija viņu pirmā personālizstāde. 

Ivita Dmitrijeva šogad absolvē 

Saules skolu un pašlaik gatavo 
diplomdarbu - izstrādā interjera 
dizaina projektu vienai no elitārā-
kajām Daugavpils kafejnīcām. 

Agnese Viosna apgūst specia-
litāti „Apģērbu dizains”, izstādē  
viņa prezentēja savas pirmās mo-
deles. 

Māris Kalvišs beidzis Indras 

Mākslas un mūzikas skolu tikai 
pagājušajā gadā, tagad viņš mācās 
Interjera dizaina nodaļā. 

Dažāda veida darbus izstādē 
prezentēja Igors Birke. Saules 
skolā viņš apgūst koka dizaina iz-
glītības programmu. 

Savu darbu izstādei sagatavoja 
arī Karīna Kačāne, taču piedalīties 
pasākumā viņa nevarēja, jo meite-
ne ir ļoti aizņemta pirms diplom-
darba aizstāvēšanas. 

Māris Susejs atzina, ka Daugav-
pils Mākslas un dizaina vidussko-
las pasniedzēji ievēroja, ka bērni 
no Robežniekiem un Indras at-
šķiras no pārējiem skolas audzēk-
ņiem. Viņi izceļas ar savu daudz-
pusīgumu un lielām darba spējām. 

Svētku pasākuma otrajā daļā In-
dru godināja Krāslavas Mūzikas 
skolas audzēkņi, to skaitā – bērni 
un jaunieši no Indras. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 SVEICAM VĀRDA DIENĀ,
 INDRA! 

Drīzumā sāksies Otrais Topošo 
vecāku skolas nodarbību cikls, kas 
ir domāts grūtniecēm sākot ar 24-
26 nedēļu. 

Apmeklējot Topošo vecāku skolas nodar-
bības, jūs iegūsiet informāciju un atbalstu 
no Daugavpils Reģionālās slimnīcas Dzem-
dību nodaļas speciālistēm.

Nodarbību laikā jums būs iespēja izrunāt 
jūs uztraucošos un tieši jums aktuālus jau-
tājumus, satikt citus vecākus un dalīties ar 
viņiem savos pārdzīvojumos, iegūt izprat-
ni par veselīgu, harmonisku grūtniecību, 
dzemdībām un pēcdzemdību periodu. Uz-
zināt, kā partneris var jūs atbalstīt un pieda-
līties bērniņa kopšanā. 

Nav obligāts visu nodarbību apmeklē-
jums. 

Nepalaidiet garām iespēju izrauties no 
mājām un sagatavoties svarīgākam notiku-
mam jūsu dzīvē - mazuļa ienākšanai šajā 
pasaulē. Būsim atbildīgi pret sevi un savu 
bērniņu - apgūsim nepieciešamās prasmes 

un zināšanas, lai atvieglotu savu ikdienu ar 
mazuli un piedzīvotu brīnišķīgas dzemdī-
bas!

Otrā „Topošo vecāku skolas” nodarbību 
cikla datumi:

17. februārī
 10.00 - Priekšvēstneši un dzemdību dar-

bības sākums (2 h 40 min) /Jana Priedīte/
24. februārī (tētiem draudzīgs!)
 11.00 - Sagatavošanās dzemdībām, tēva 

loma dzemdībās (2 h) /Jana Priedīte/
 13.00 - Pozas un elpošana dzemdībās (2 

h) /Jana Priedīte/
6. martā
16.00 - Krūts barošana (2 h) /Iveta Žil-

vinska/
18.00 - Fiziskās aktivitātes pēc dzemdī-

bām (2 h) /Elīna Poikāne/
10. martā (tētiem draudzīgs!)
16.00 - Ģimenes dzemdības ar psiholoģi 

(2 h) /Ludmila Vasiļjeva/
 18.00 - Hendlings ar fi zioterapeiti (2 h) /

Elīna Poikāne/ Tētiem arī ieteicams zināt!

11. martā (tētiem draudzīgs!)
 16.00 - Psiholoģiska sagatavošana mātes 

lomai (2 h 40 min) /Ludmila Vasiļjeva/
18. martā (tētiem draudzīgs!)
16.00 - Pēcdzemdību periods (2  h 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, zva-
not pa tālr. 29517111 (Dana) vai 22013825 
(Gunta). 

Visas lekcijas būs bez maksas un notiks 
Krāslavas kultūras nama mazajā izstāžu 
zālē (2.stāvs), Rīgas ielā 26.

Izglītojošo pasākumu ciklu fi nansē 
Krāslavas novada dome ESF projekta 
9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabied-
rības veselības veicināšanai un slimību pro-
fi laksei Krāslavas novadā” ietvaros.

 Dana Lahtionova,
Krāslavas māmiņu klubs

OTRAIS TOPOŠO VECĀKU SKOLAS
 NODARBĪBU CIKLS
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- Skolas gados es nekad nedomā-

ju, ka saistīšu savu dzīvi ar medicī-
nu, es zīmēju skices un gatavojos 
iegūt interjera dizaineres profesiju 
Saules skolā, Daugavpilī. Man šķi-
ta, ka mediķa profesija ir pārāk at-
bildīga un prasa spēju ātri pieņemt 
lēmumu. 

Skolotāja Jeva toreiz mani pār-
liecināja, ka ar manu centīgumu un 
mērķtiecību nav, par ko uztraukties. 
Skolas direktores vietniece Jeva 
Bojarčuka uzaicināja uz tikšanos ar 
vecāko klašu skolēniem absolventi, 
otrā kursa studenti no Daugavpils 
Universitātes, kur viņa studēja fi zio-
terapiju. Mani ļoti ieinteresēja viņas 
stāstījums par šo profesiju, un es 
devos uz DU Atvērto durvju dienu. 
Mēs apmeklējām augstskolas Ana-
tomijas un fi zioloģijas katedru, kur 
es ieguvu daudz informācijas par šo 
specialitāti un pieņēmu lēmumu par 
nākotnes profesijas izvēli. 

Daugavpils Universitātē es stājos 
kopā ar klasesbiedreni, mēs pre-
tendējām uz budžeta vietām. Kad 
atbraucām uzzināt par rezultātiem, 
pirmajā brīdī pat neatradām savus 
vārdus un uzvārdus sarakstā un no-
bēdājāmies. Taču drīz vien izrādī-
jās, ka mēs tik ļoti uztraucāmies, ka 
vienkārši nepamanījām savus uzvār-
dus sarakstos. Tā sākās studijas. 

- Augstskolās lekcijas notiek lat-
viešu valodā, vai jums bija grūti 
studēt? 

- Esmu no krievu ģimenes, un, 
kad man bija pienācis laiks uzsākt 
skolas gaitas, jautājums par mācī-
bu iestādi neradās. Vecāki izvēlējās 
skolu, kas bija tuvāk mājām. 12. 
klasi es pabeidzu ar pietiekami labu 
zināšanu bāzi, lai varētu turpināt iz-
glītību latviešu valodā. Man bija ļoti 
laba skolotāja, kas izmantoja savu 
valodas apguves metodiku. Katru 
dienu mums bija uzdevums - izlasīt 
tekstu un atstāstīt to. Tādā veidā mēs 
pastāvīgi papildinājām savu vārdu 
krājumu. 

Man patīk latviešu valoda – tā ir 
plūstoša un skaista. Es kā noburta 
klausījos Daugavpils pasniedzējus, 
kas runāja latviešu valodā. 

Mans vīrs ir no latviešu ģimenes, 
viņš un viņa māte runā ar mūsu bēr-
niem latviski, bet es un mani vecāki 
runājam ar bērniem krievu valodā. 

Bērni iet uz latviešu grupu bērnudār-
zā, manuprāt, viņiem ir divas dzim-
tās valodas. 

Es ļoti gribētu, lai mani bērni 
mācītos Varavīksnes vidusskolā. 
Tur labi sagatavo bērnus pieaugušo 
dzīvei, māca komunicēt ar citiem 
cilvēkiem, kā arī atklāt savus talan-
tus, prezentēt sevi. Taču es un vīrs 
nolēmām sūtīt bērnus mācīties uz 
Krāslavas pamatskolu, lai pēc tam 
viņiem būtu vieglāk turpināt izglī-
tību. 

- Pēc augstskolas beigšanas jūs 
sākāt strādāt Krāslavā. Kas bija 
par pamatu šādam lēmumam? 

- Krāslavas slimnīcā man bija 
prakse. Pēc tam, būdama jau 4. kur-
sa studente, devos uz darba intervi-

ju pie slimnīcas galvenā ārsta. Man 
piedāvāja medicīnisko rehabilitāci-
ju mājās – darbu ar insulta pacien-
tiem. Tagad jau 6 gadus es strādāju 
Krāslavā par fi zioterapeiti. 

Kad aizgāja pensijā mūsu masie-
re, man piedāvāja nodarboties arī ar 
masāžu. Es, protams, piekritu. Atkal 
vajadzēja mācīties. Pēc gada nokār-
toju eksāmenu, saņēmu sertifi kātu, 
un tagad masēju zīdaiņus un bērnus 
līdz 18 gadu vecumam, kas nāk pie 
mums valsts apmaksāto pakalpoju-
mu programmas ietvaros. 

Starp citu, savu izglītību es tur-
pinu arī tagad. Regulāri apmeklēju 
dažādus kursus, jo medicīnā viss 
pastāvīgi attīstās, mainās metodikas. 
Piemēram, ir paņēmieni, kurus mēs 

apguvām universitātē, taču tagad uz-
skata, ka tos vairs nedrīkst izmantot. 

- Kas jūs saista šajā profesijā? 
- Ne reizi un ne mirkli es neno-

žēloju savu profesijas izvēli. Tas 
gan nav viegls darbs, taču es labi 
redzu sava darba rezultātus. Insul-
ta pacientu rehabilitācija norisinās 
pakāpeniski. Es palīdzu pacientam 
no jauna iemācīties pagriezties uz 
sāniem, apsēsties, sēdēt, stāvēt un 
staigāt. 

Reizēm cilvēki zaudē iekšējo 
spēku un iekrīt depresijā, tad mums 
jāuzņemas psihologa loma – dažreiz 
uzmundrinām, paslavējam, bet daž-
reiz arī sabaram. 

Pacientam jābūt motivētam uz 
pozitīvu rezultātu, tad viss izdosies. 
Kad redzam, ka pēc cītīgiem vin-
grinājumiem cilvēks tiek uz kājām, 
izjūtam milzīgu prieku un gandarī-
jumu par to, ka bija iespējams palī-
dzēt. 

- Vai jūs nekad nesapņojāt par 
karjeru lielpilsētā? 

- Neskatoties uz to, ka man ļoti 
patīk mans darbs, galvenais dzīvē ir 
mana ģimene. Krāslava ir mana pil-
sēta, man šeit patīk, tā ir ideāla vieta 
ģimenes dzīvei. Vīrs strādā uguns-
dzēsības un glābšanas dienestā, bēr-
ni apmeklē dārziņu. Šeit ir mierīga, 
droša, tīra un skaista daba, svaigs 
gaiss, labi cilvēki. Mūsu pilsēta ir 
maza, attālumi šeit ir nelieli, var visu 
paspēt. Tas arī ir liels plus. 

- Starp citu, kā jums izdodas 
visu paspēt? Darbs, mājas darbi, 
mazi bērni... 

- Visu var paspēt, ja ir cilvēki, kas 
atbalsta un palīdz. Darbā man ir labas 

attiecības ar vadību un kolēģiem. Un 
tas pats mājās. Vīrs strādā maiņās, 
un savās brīvdienās viņš ir aizņemts 
ar dažādiem mājas darbiem. Neatka-
rīgi no tā, kāda veida darbus es lūdzu 
izpildīt, viņš ar visu tiek galā. Nekad 
neatsaka arī vecāki, viņu palīdzība 
ir īpaši svarīga tad, kad slimo bērni. 
Es nevaru paņemt slimības lapu, lai 
atrastos kopā ar bērniem, jo manu 
palīdzību gaida pacienti. Bieži vien 
slimnieki atrodas tādā stāvoklī, kad 
jārīkojas nekavējoties. 

- Kā jūs atpūšaties? 
- Pēdējā laikā mēs esam kļuvuši 

par komforta ķīlniekiem. Uz dar-
bu braucam ar mašīnu, arī bērnus 
uz bērnudārzu un no bērnudārza 
vedam ar mašīnu. Maz kustamies, 
bērni maz staigā. Tāpēc tagad cenša-
mies biežāk pastaigāties ar bērniem, 
veidojam sniegavīrus, vizināmies ar 
ragaviņām, pastaigājamies pa mežu, 
pikojamies. 

Turklāt mums ir kopīgs ģimenes 
hobijs – suņi. Kad bērni bija paaugu-
šies, es un vīrs nolēmām, ka ir pie-
nācis laiks iegādāties suni, tai skaitā 
tāpēc, ka mums ir privātmāja. Izvē-
lējāmies rūpīgi, pētījām šķirņu īpat-
nības, apmeklējām suņu izstādi, un 
mums iepatikās amerikāņu akitas. 

Savu jauno ģimenes locekli  atve-
dām no Krievijas. Kad klubā mums 
piedāvāja piedalīties izstādēs, mēs 
aizdomājamies – tas prasa daudz lai-
ka, fi nanšu līdzekļus, atbildību, taču 
galu galā uzdrīkstējāmies. 

Pēc kāda laika mēs iegādājāmies 
savai suņu meitenei suņa puiku. 
Esam pārliecināti - ja ģimenē aug 
bērni, tad jābūt arī kādiem māj-
dzīvniekiem. Mīlestību pret mūsu 
četrkājainajiem draugiem ir nepie-
ciešams ieaudzināt jau no agras bēr-
nības. 

- Sņežana, par ko jūs sapņojat? 
- Es nesapņoju par kaut ko dižu. 

Mans sapnis ir vienkāršs - lai visi tu-
vinieki būtu veseli, un lai es nodar-
botos ar savu sirdslietu. 

- Paldies par interviju! Lai jums 
veicas! 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

„KRĀSLAVA IR MANA PILSĒTA,
 MAN ŠEIT PATĪK, 

TĀ IR IDEĀLA VIETA ĢIMENES DZĪVEI”
3. februārī daudzās Latvijas skolās norisinājās absolventu tikšanās vakari. Dažādu vecu-

mu un paaudžu cilvēki, kam ir atšķirīgi likteņi, no dažādām pilsētām un ciemiem pulcējās 
kopā, jo viņus vieno mīlestība pret skolu, kurā viņi mācījās, un liela cieņa pret saviem sko-
lotājiem. Savu dzimto skolu un pedagogus mēs atceramies ilgus gadus, jo skolotāju lomu 
mūsu dzīvē pārvērtēt nav iespējams. 

„Visu mūžu es būšu pateicīga manai skolotājai Jevai Bojarčukai par viņas padomu - iegūt 
fizioterapeita specialitāti. Agrāk es pat nezināju par tādu profesiju, bet tagad man ļoti pa-
tīk šis darbs,” pastāstīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolvente Sņežana Sergejeva. 

Sņežana ir krāslaviete, un pēc studijām augstskolā viņa atgriezās dzimtajā pilsēta. Šeit ir 
viņas ģimene un iemīļotais darbs. 

2. februārī Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centra deju kolektīvs 
„Pastaliņas” (7.-8.kl.) dejotāji 
modās ap plkst. 3.00, lai jau plkst. 
4.15 mundriem, ar tērpiem rokās, 
ieņemtu labākās vietas 5 stundu 
tālajā braucienā uz Vidzemes pil-
sētu Limbažiem, kur deju kolektī-
vi no Alūksnes, Bauskas, Daugav-
pils, Ikšķiles, Īslīces, Krāslavas, 
Limbažiem, Lubānas, Ogres, 
Preiļiem, Rēzeknes, Saldus, Si-
guldas, Viļķenes (kopā gandrīz 
500 dejotāju) Olimpiskajā centrā 
„Limbaži” piedalījās sportiskās 
aktivitātēs ar izdomu, humoru un 
fi zisku slodzi -  dažādās stafetēs un 
radošajās darbnīcās Limbažu Bēr-
nu un jauniešu centrā. 

Plkst.17.00 Limbažu Kultūras 
namā notika iespaidīgs 2 stundu 
garš deju kolektīvu koncerts, kurā 
tika izdejotas dažādu paaudžu 

horeogrāfu dejas. Arī koncertā 
dejotājiem bija jācenšas piesaistīt 
gan publikas, gan deju kolektīvu 
vadītāju uzmanību, jo katram ko-
lektīvam tika piešķirta kāda nomi-
nācija. „Pastaliņām” - ATRAKTĪ-
VĀKĀ kolektīva tituls.

Pasākumus „Lecam pa jaunam, 
lecam pa vecam” domāts tieši tai 
dejotāju paaudzei, kura, šķiet, iz-
augusi no bērnu dejām, bet vēl nav 
iedejojusi jauniešu un pieaugušo 
kārtā. Pasākuma mērķis – motivēt 
7.-9. klašu dejotājus kopt un piln-
veidot savas deju prasmes, tikties 
ar vienaudžiem un bagātināties 
zināšanās par Latvijas novadiem. 

Atgriezāmies no pasākuma 3. 
februāra agrā rītā pēc plkst. 3.00. 
„Ātri” izgulējāmies un godam 
kuplinājām Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas 95 gadu jubilejas koncertu 
KN.

Paldies dejotājiem par sa-
liedētību, atbildību un mīles-
tību uz deju, paldies dejotāju 
vecākiem par operativitāti un 
atbalstu, paldies enerģijas pār-
bagātajai un izturīgākajai deju 

skolotājai Valdai Timulei.
Uz tikšanos koncertos!

  Kopā ar „Pastaliņām” bija arī 
KBJC metodiķe un mamma vienā 

personā - Sanita Kumpiņa

JAUTRS, ATRAKTĪVS, SPORTISKS 
UN RADOŠS PASĀKUMS DEJOTĀJIEM

Mūzikas skolas 
audzēkņu panākumi

24. janvārī SB Daugavpils Mū-
zikas vidusskolā notika Latvijas 
mūzikas skolu Stīgu instrumentu 
spēles Valsts konkursa II kārta.

Konkursā piedalījās Krāslavas 
Mūzikas skolas 4. vijoļspēles kla-
ses audzēkne Justīne Nartiša.  

Par veiksmīgu sniegumu Justīne 
saņēma Atzinības rakstu.

Konkursam audzēkni sagatavo-
ja pedagogs Inga Laura un kon-
certmeistare Maija Steļmačenoka.

27.janvārī Jāzepa Vītola Lat-
vijas Mūzikas akadēmijā notika 
XXIII Latvijas Mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu izpildītāju kon-
kurss, kurā piedalījās Krāslavas 
Mūzikas skolas 4.klarnetes spēles 
klases audzēknis Jānis Vorslovs. 
Viņam tika dota iespēja piedalīties 
Latvijas mūzikas skolu audzēkņu 
radošajā nometnē PLUS 2018. 
gada vasarā.

intervija
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kultūra

27. janvārī Krāslavas Kultūras 
namā notika deju kopas „Jautra-
viņa” 25 gadu jubilejas pasākums. 

Vidējās paaudzes deju kolektīvs 
„Jautraviņa” tika izveidots 1993. 
gadā, tā pamatlicēja ir  Aloida 
Andžāne, dalībnieki – Krāslavas 
ģimnāzijas (tobrīd 1. vidussko-
las) dejojoši skolotāji. Laika gaitā 
mainījās kolektīva dejotāji un tā 
vadītāji. Ikviens deju skolotājs - 
Aloida Andžāne, pēc tam Valda 
Timule un pašreizējais kolektīva 
vadītājs Jāzeps Ornicāns – ielika 
savu artavu kolektīva radošā iz-
augsmē. Kāpēc tieši „Jautraviņa”? 
Paši kolektīva dalībnieki skaidro 
tādu nosaukumu ar to, ka ansamb-
lis apvieno aktīvus, pozitīvus un 
dejot gribošus cilvēkus. Deju ko-
pas nosaukums izsaka visu - būt 
jautriem un aktīviem ik mirkli, 
jautri pavadīt laiku mēģinājumos, 
kopīgās ballēs, kā arī tuvākos un 
tālākos izbraucienos. 

Dažādi izbraucieni kolektīva 

dalībniekiem nav nekāds retums. 
Deju kopa jau piecas reizes pieda-
lījās Vispārējos latviešu dziesmu un 
deju svētkos Rīgā, daudzos festivā-
los, deju svētkos un koncertos ne 
tikai Latvijā, bet arī Lietuvā, Polijā, 
Baltkrievijā. 

Jubilejas pasākumā, sveicot ko-
lektīvu 25. gadadienā, Krāslavas 
Kultūras nama direktore Valda Ti-
mule uzsvēra: „Lepojos ar to, ka 
vadošais Krāslavas novada kolek-
tīvs darbojas mūsu pilsētas kultūras 
namā. Jūs ar saviem priekšnesu-
miem vienmēr rotājat mūsu pasāku-
mus, jūs nesat Krāslavas vārdu ne 
tikai Latvijā, bet arī pasaulē.” 

Jubilejas koncerta skatītāji, no 
kuriem lielākā daļa bija kolektī-
va dalībnieku radinieki, tuvinieki, 
draugi un paziņas, visas jubilāru 
dejas sirsnīgi atbalstīja ar skaļiem 
aplausiem. Izsaucot uz skatuves 
dejotāju pārus, vakara vadītāji 
iepazīstināja klātesošos ar visiem 
kolektīva dalībniekiem.

Irēna un Ivars Puzo – visaktīvā-
kie dejotāji ar lielu stāžu un milzī-
gu visu žanru dejas mīlestību.

Iveta un Edgars Solimi – Ed-
gars kolektīvā ienāca jau pirms 
daudziem gadiem, izdejojās arī 
ar citām partnerēm, līdz Iveta 
izaudzinājusi savus puikas līdz 
vīru cienīgam vecumam, arī sāka 
dejot. Iveta ir arī tuvos draugos 
ar foto un videokameru, un viņas 
iemūžinātie kadri vienmēr priecē 
kolektīva dalībniekus.

Mārīte un Ēriks Sitniki – lai arī 
ir no pēdējo gadu kolektīva jaun-
ieguvumiem, lieliski iedzīvoju-
šies un iedejojušies – Mārīte ir arī 
„Jautraviņas” prezidente.

Marita un Valdis Viļumi – ska-
tītāji redz skolotājas Veltas Kalni-
ņas ielikto stāju un TDA „Dagda” 
pieredzi!

Sandra un Ivars Geibas – laiks, 
kas paliek pāri pēc tēju vārīšanas 
un pasaules apceļošanas tiek vel-
tīts dejai.

Inga Skerškāne – Inga ir pie-
redzējusi dejotāja ar īsti latvisku 
šarmu un eleganci.

Aina Guba – dejotāja ar izcilām 
dotībām un prasmēm, vienmēr 
smaidoša, atsaucīga un kolektīvā 
ļoti cienīta.

Vjačeslavs Aprups – kolektīva 
ilgdzīvotājs, bez dejošanas Česla-
vam ir arī otra aizraušanās – glez-
nošana.

Dagnija Lisenoka – apveltīta ar 
skatuvisko pievilcību, artistisku-
mu un neatvairāmu smaidu.

Andris Plinta – viņš zina, ka ir 

daži visīsākie ceļi uz laimi – un 
dejošana ir viens no tiem.

Ilga Stikute – lieliska jebkura 
rakstura dejā, izgājusi labu “Lai-
mas” skolu, Ilgas dzīve bez dejas 
nebūtu iedomājama, viņa priecā-
jas un bauda katru mirkli dejā.

Jānis Ņukša – artistisks, discip-
linēts un ļoti pieredzējis dejotājs – 
deja viņam nozīmē prieku, noņem 
nogurumu, lieko stresu un vairo 
enerģiju!

Kristīne Bobiča – lai arī ikdienā 
viņa griežas kā vāvere ritenī, div-
reiz nedēļā atrod laiku dejai – ko 
tur vairāk lai saka - jauna, skaista, 
ar labu stāju un labu skolu izgā-
jusi.

Edgars Kriviņš – Edgars ir tikko 
sācis savu dejotāja karjeru un pa-
gaidām necenšas dejot labāk par 

citiem, bet mēģina dejot labāk par 
sevi!

Solvita Murāne un Aivars Biļin-
cevs – viņi ir jauni, un viss viņiem 
vēl priekšā! Bet jau šodien re-
dzams, ka viņi ir disciplinēti, spēj 
ātri uztvert un koncentrēties dejai.

Kolektīva vadītājs Jāzeps Orni-
cāns, koncertmeistare Vija Gon-
čarova, kā arī vairāki ilggadēji 
kolektīva dalībnieki tika apbalvoti 
ar Krāslavas novada domes Atzi-
nības rakstiem. 

Pasākuma noslēgumā Jāzeps 
Ornicāns pateicās skatītājiem, sa-
viem dejotājiem un izteica frāzi, 
kas izraisīja klātesošo aplausus: 
„Ceru, ka satiksimies kolektīva 50 
gadu jubilejā!” 

Sagatavoja Elvīra Škutāne, 
autores foto

DEJU KOPAI „JAUTRAVIŅA” - 25

Senā poļu tradīcija vēsta, ka 
nedēļu pirms „Pelnu Trešdienas” 
ir „Treknā Ceturtdiena”, un ar to 
Polijā iesākās Meteņi. Šajā dienā 
noteikti jāēd eļļā cepti virtuļi (tā 
saucamie „pončiki”), hrusti, rozī-
tes... Saka, ka tas, kurš apēdīs šajā 
dienā kaut vienu virtuļi, nodroši-
nās sev veiksmi un labklājību uz 
visu gadu. Tāpēc lietas labā, vi-
sādam gadījumam, var apēst 3-10 
un vēl vairāk virtuļu. Bet „Treknā 
Ceturtdiena” ir tikai draiskulību 
(ārprātu) sākums, kurš turpināsies 
līdz otrdienas vakariņam pirms 
„Pelnu Trešdienas”. Par poļu Me-
teņu tradīcijām ļoti spilgti pastās-
tīja Krāslavas Poļu gr. Plāteru v.n. 
pamatskolas skolotāja no Polijas 
Mažena Bernacka – Basek, kura 
kopā ar ģimeni bija uzaicināta 
piedalīties Krāslavas Poļu bied-
rības „Strumien” gada atskaites 
sanāksmē. 

Tikšanās notika galvenajā bied-
rības mītnē - Krāslavas Poļu pa-
matskolā . Ofi ciālā daļa sākās ar 
sveicienu dalībniekiem un vie-
siem. Tradicionāli tika ievēlēti 
sapulces vadītāji, priekšsēdētājs 
un sekretārs. Ar klusuma brīdi at-
cerējās 17. janvārī aizgājušo Lat-
vijas Polu Savienības ilggadējo 
priekšsēdētāju Vandu Krukovsku, 
kura 12 gadus vadīja un vienoja 
Latvijas poļus, bija iniciatore un 
organizēja festivālu „Poļu kul-
tūras pēdas Latvijā”, kā arī lika 
pamatus Krāslavas Ziemassvētku 
dziesmu festivālam, kurš šogad 

notika Krāslavā jau 12. reizi. Savu 
atskaiti par paveikto 2017. gadā 
sniedza biedrības priekšsēdētājs. 
Ar balsu vairākumu biedrības 
darbība tika novērtēta pozitīvi. 

Pieņemta arī ikgadējā revīzijas 
komisijas atskaite. Komisiju va-
dītājiem un aktīvistiem tika pa-
sniegtas nelielas dāvanas. Tika 
uzņemti jauni biedrības dalībnieki 
un ievēlēti delegāti uz Vislatvijas 
Poļu kongresu Rīgā š.g. 24. martā.

Tikšanās neofi ciālo daļu papil-
dināja Meteņu svinēšana vietējo 
iedzīvotāju gaumē, pie groziņu 
bagāti klātiem galdiem, akordeona 
pavadījumā, kopējā dziedāšanā un 
sarunās. Šis ir pēdējais brīdis, lai 
satiktos pirms Lielā gavēņa, pabūt 
kopā, lai atcerētos visu, kas mūs 
vieno, un tad četrdesmit dienas 
(saskaņā ar veco poļu praksi) attu-
rēties no gaļas ēdieniem, taukiem 
un enerģiskām izklaidēm!

Jāzeps Dobkevičs, 
poļu biedrības „Strumien”

 vadītājs

POĻU METEŅI KRĀSLAVĀ PATEICĪBAS PASĀKUMS 
KRĀSLAVAS NOVADA 

CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ
26. janvāra pēcpusdienā, pirms Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma 

dienas, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka tradicionāli rīkoja patei-
cības pasākumu grāmatu dāvinātājiem „Grāmata kā dāvana”. Kolektīvs 
sirsnīgi pateicās visiem, kuri aizvadītajā gadā dāvinājuši labas un vērtī-
gas grāmatas, žurnālus.  

Katrs dāvinātājs tika nosaukts vārdā un uzvārdā. Varbūt kāds arī neti-
ka nosaukts, jo dažreiz cilvēki ziedo grāmatas, nepasakot savu uzvārdu. 
Paldies arī viņiem! 

Pasākuma viesiem ar savu priekšnesumu uzstājās Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas audzēknes pedagoģes Ritas Andrejevas vadībā. 

Pēc pasākuma svinīgās daļas bibliotekāres aicināja uz tradicionālo 
tējas tasi ar pašu ceptiem pīrāgiem.

Anna Bartuša, 
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas bibliogrāfe
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Kārtējā absolventu tikša-
nās Izvaltas skolā pulcējusi 
tuvākos un tālākos bijušos 
skolēnus. Par ikgadējo tra-
dīciju kļuvusī tikšanās vien-
mēr saistās ar skaistām, 
siltām, mīļām atmiņām. 
Aicināti tiek visi, bet īpaši 
uzsveram tos, kuriem ir ju-
bilejas gadi. 5,10,…60.

 Ar I. Lasmaņa dzejoli „Mans 
skolas sols... sirds tikai labo at-
ceras” Sanija Bogdāne un Lāsma 
Batarāga ievadīja vakara ofi ciālo 
daļu. Skolas direktore Lolita Pro-
ma skolu salīdzina ar upi - viss 
plūst un mainās, bet krasti paliek 
uz vietas. Arī mūsu skola pastāv 
jau 200 gadus, bet audzēkņi mai-
nās. Taču ir vērtības, kuras bija, ir 
un paliek. Mēs mācāmies, apgūs-
tam zināšanas un prasmes, veido-
jam attieksmi pret sevi, sabiedrī-
bu, pasauli. Piedalāmies mācību 
priekšmetu olimpiādēs, turklāt ar 
labiem rezultātiem, dziedam korī, 
ansamblī un folkloras kopā „Mozī 
latgalīši”, dejojam, spēlējam teāt-
ri. Šodien atskanēs ne vienu vien 
reizi – atceries. Atceries, kā pirmo 
reizi, māmiņai ieķēries rokā, gāji 
uz skolu? Atceries, kā dzeltenās 
kļavu lapas čukstēja pasaku no 
vismīļākās grāmatas? Tad uz taci-
ņas sasniga balts sniegs. Atceries? 
Šķirstīsim šovakar savu atmiņu 
albumu. 

Ar savu uzstāšanos priecē Iz-
valtas pamatskolas folkloras kopa, 
meiteņu ansamblis, deju grupa. 

Manas darba gaitas - 50 gadi, 
bet es teiktu, visa mana dzīve ir 
saistīta ar Izvaltas skolu, jo vēl 
jāpieskaita 11 mācību gadi. Un 
tāpēc katru gadu īpaši, ar zināmu 
satraukumu, gaidu šos tikšanās 
vakarus. 

60 gadi pagājuši kopš piektā 
Izvaltas vidusskolas izlaiduma. 
Tad vēl nebija uzcelta trīsstāvīgā 
skolas ēkas piebūve, bija mazas, 
šauras klašu telpas, mācības divās 
maiņās. Skolā mācījās ap 400 sko-
lēnu.

Mūsu klasei šogad aprit 50 gadi 
kopš skolas absolvēšanas. 8. klasi 
beidzām 42 skolēni, vidusskolu - 
14. Sen jau aizsaulē audzinātāja 
Monika Dombrovska. Ar mīļiem 
vārdiem un ziediem sveicam vis-
vecāko Izvaltas bijušo skolotāju 
Solomeju Jutāni, kura darba gai-
tas uzsākusi piecdesmito gadu 
sākumā, pasniedzot ķīmiju un 
bioloģiju. Uz skolotāju var attie-
cināt šādus vārdus: „Dzīve lemta 

visiem, bet piedzīvot vecumu, no-
vecot – tikai izredzētajiem.”

Kā „skrejlapiņas” no I.Ziedoņa 
pasakas pa sev nosprausto dzīves 
ceļu ir gājuši 1973. g. absolven-
ti, viena no tiem - LU Filoloģijas 
fakultātes Baltu valodas katedras 
asociētā profesore Lidija Leiku-
ma - savā skolā ierodas diezgan 
regulāri. Ar Lidiju ir interesanti 
pārrunāt notikumus Izvaltā, tālā-
kos novados, sarunāties latgaliešu 
valodā. Šoreiz viņa skolai dāvina 
grāmatu „ Latviešu uzvārdi arhīvu 
materiālos: Latgale”.

Pateicības vārdus skolai izsa-
ka 1978. gada absolventes Ināra 
Trafi moviča, Irēna Sulaine. Ināra 
runā par to, ka tikai no paša cilvē-
ka ir atkarīgs, ko dzīvē esi sasnie-
dzis, cik daudz esi gribējis un cik 
daudz esi strādājis. 

Vieni no visaktīvākajiem visu 
absolventu tikšanās vakaru dalīb-
niekiem ir mani pirmie audzēk-
ņi - 1983. g. absolventi. Viņiem 

vienmēr atrodas laiks un vēlēša-
nās apmeklēt savu skolu. Viņiem 
nav tā kā dzejolī - „Pašam Laikam 
laika nav”. Ar interesi atceramies 
skolas gadus, braucienus ekskur-
sijās. Esam lietas kursā par katra 
absolventa ģimenes dzīvi, viņu 
bērnu skolas un jau darba gaitām. 
„Neattaisnotu” kavējumu mums 
nav, arī DU profesoram, entomo-
logam Arvīdam Barševskim, tāpat 
Olitai, Vitai, Aivaram, Oskaram, 
Vijai. Kā pārsteigums no klases 
bija dziesma absolventa Viktora 
dēla Andra Bižāna izpildījumā, 
kurš mācās Latvijas Valsts kon-
servatorijā. Arī 1988. gada absol-
venti Lilita, Lilija, Mārīte, Ilmārs 
ar lielu interesi dalījās savās atmi-
ņās par skolu, par piedzīvojumiem 
ekskursiju braucienos. 

Skolotājas Silvijas Stivriņas 
audzēkņi, kaut gan nelielā skaitā, 
toties priecēja mūs ar fl autas spēli, 
ko izpildīja Daina Vaivare, viena 
audzēkņa meita. Skolotāja savos 
„arhīvos” sameklējusi, nolasīja 
skolēnu aprakstus par pārgājienu, 
tas radīja jautrības noskaņu zālē.

No skolotājas Ligitas Stivriņas 
2003. g. absolventiem šoreiz iera-
dās tikai zēni, jo, kā noskaidrojās, 
daudzas meitenes pašlaik auklē 
savas jauniņās atvasītes. Prieks 
par šī gada absolventiem, jo viņi 
visi ir turpinājuši mācības, visi 
strādā, daudzi izveidojuši ģime-
nes. Skolotāja un skolēni dalījās 
savās pārdomās par viņu pašreizē-
jo dzīvi. 

Vakars turpinājās skolas zālē, 

kur spēlēja „Foršs laiks”, atmiņu 
kamolīši tinās gan turpat zālē, gan 
pa klasēm. Kā jau Izvaltai tas rak-
sturīgi, līdz plkst 3.00 no rīta deju 
grīda dimdēja zem jautrajiem deju 
soļiem, skanēja prieka un sajūs-
mas balsis.

Paldies visiem absolventiem par 
siltajiem, mīļajiem novēlējumiem, 
par dāvanām skolai. Skolēniem 
būs iespēja apmeklēt Porcelāna 
leļlu kolekciju Krāslavas novada 
TIC.

Šie tikšanās brīži rada sajūtu, ka 
esi vajadzīgs, ka esi tomēr kaut ko 
ielicis no sevis, tas dod impulsu 
turpmākajam darbam, jo kavēša-
nās atmiņās un burvīgie smaidi, 
laba vēlējumi  ir vislielākā dāvana.

Zenta Gaveika, 
1968. g. absolvente

MANAI DZIMTAJAI IZVALTAS SKOLAI - 201

Aiz loga ir ziema. Ir beidzies zie-
mas brīvlaiks, un skolēni uzsāka 
mācības otrajā semestrī. Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā jau tradi-
cionāli no 15. līdz 19. janvārim tiek 
organizēta Matemātikas un informā-
tikas nedēļa. 

Mācību process matemātikas 
stundās pieprasa arvien lielāku ga-
rīgu piepūli, un tas liek skolotājiem 
aizdomāties par to, kā atbalstīt mā-
cekļu interesi par apgūstamo tēmu. 
Nav noslēpums, ka daudzi bērni, 
saskaroties ar grūtībām, apjūk un 
jūtas nedroši, bet dažreiz vienkārši 
nevēlas pielikt kaut nelielas pūles, 
lai iegūtu zināšanas. Viens no gal-
venajiem skolotāja uzdevumiem ir 
meklēt un ieviest darbā jaunas un 
efektīvas mācību metodes, kas ak-
tivizēs skolēnu domāšanas procesu, 
attīstīs prasmi iegūt zināšanas pat-
stāvīgi. Pedagogam ir nepieciešams 
veicināt skolēnu interesi par mācību 
priekšmetu. Viens no efektīgākajiem 
paņēmieniem, kas palīdz paaugstināt 
skolēnu motivāciju apgūt matemā-
tiskās zināšanas, prasmes un iema-
ņas, ir labi organizēts ārpusstundu 
darbs: pulciņi, fakultatīvi, olimpiā-
des, zinātniski pētnieciskie darbi. 

Matemātikas un informātikas ne-
dēļas pasākumu organizēšanā pieda-
lījās visi matemātikas un informāti-
kas skolotāji, un, protams, viņiem 
palīdzēja vecāko klašu skolēni. Bērni 
varēja iepazīties ar citādu matemāti-
ku un informātiku: interesantu un 
atraktīvu. Matemātika attīsta loģisko 
domāšanu, bet informātika - algorit-
misko domāšanu, līdz ar to tiek no-

drošināts pamats panākumiem visās 
eksaktajās zinātnēs. 

Nedēļas starts - skolas olimpiāde 
5.–8. kl. skolēniem, šogad tajā pieda-
lījās 22 dalībnieki, noskaidroti god-
algoto vietu ieguvēji, kas aizstāvēs 
skolas godu novada mērogā. 

Visi skolēni savāca un apkopo-
ja interesantu informāciju par savu 
klašu kabinetu numuriem un centās 
prezentēt to pēc iespējas neparastāk: 
daži izveidoja uzrunājošu vizuālo 
noformējumu, citi izmantoja dažā-
das matemātiskās darbības, bija arī 
tie, kas atcerējās gan par romiešu ci-
pariem, gan par ķīniešu hieroglifi em. 
Par uzvarētājiem tika atzīti: 9.b klase 
(1.vieta), 6.a klase (2.vieta), 9.c klase 
(3.vieta), 5.a klase (3.vieta). Balvas 
par oriģinalitāti ieguva 10. a un 12.b 
kl. skolēni, 12.a klases audzēkņi iz-
pildīja stingrās žūrijas pienākumus. 

Lai noteiktu visātrāko un precīzā-
ko rēķinātāju, tika organizēts kon-
kurss 5.–8. kl. skolēniem „Labākie 
rēķinātāji”, tā dalībniekiem ļoti īsā 
laikā bija jātiek galā ar 20 skaitlis-
kiem uzdevumiem. Šogad par vis-
ātrākajiem un precīzākajiem kļuva: 
Jekaterina Filipenkova, Dāniels 
Iļjenko, Kamile Svygryte (5.a kl.); 
Agnesa Grodja, Viktorija Zujeva 
(5.b kl.); Dāniels Pavlovičs (6.a kl.); 
Aleksejs Silibitkins, Ainārs Umbraš-
ko (6.b.kl.); Valērijs Čurgelis (6.c 
kl.); Aleksejs Plotņikovs (7.a kl.); 
Samanta Simanoviča (7.b kl.); Igors 
Sorogovecs, Guntis Ungurs (8.a kl.); 
Diāna Smertjeva (8.b kl.); Alek-
sandrs Vidjakins (8.c kl.). 

Tika organizēta zīmējumu izstāde 

„Ar ko draudzējas skaitļi”, pateicības 
saņēma labākie: Ļubomila Abramo-
va (5.a kl.), Jūlija Hveckoviča (5.b 
kl.), Dmitrijs Gražulis (5.b kl.), Vik-
torija Zujeva (5.b kl.), Gundars Sini-
ca (6.c kl.), Dana Beleviča (6.c kl.). 

Starpbrīžos 5. un 6. kl. skolēni 
azartiski iesaistījās melnbaltu attēlu 
izkrāsošanā. Pateicoties lielai bērnu 
aktivitātei, drīz vien attēli pārvērtās 
par spilgtiem un saistošiem uzskates 
līdzekļiem. Stends „Izkrāso matemā-
tikas pasauli!” izskatījās pārsteidzo-
ši košs un brīnumains! Bet jaunie 
mākslinieki atkārtoja darbības ar 
skaitļiem un darbību izpildes kārtī-
bu. Visaktīvākie bija 5.b un 6.c kl. 
skolēni. 

5 - 6. kl. skolēniem matemātika 
tika mācīta saistošā veidā: bērniem 
bija piedāvāti visdažādākie sofi smi, 
viņi atšifrēja rēbusus, salika dažādas 
fi gūras, spēlēja spēles (domino, loto), 
risināja interesantus uzdevumus. 

Visiem skolas audzēkņiem bija 

iespēja piedalīties viktorīnā „Latvija 
skaitļos”. Labākos rezultātus uzrā-
dīja: Diāna Smertjeva (8.b kl.) - 1. 
vieta, 8.c klases skolēni (1.vieta); 
Karina Andžāne (8.b kl.), Marika 
Nipāne (8.b kl.), Diāna Širokiha (8.b 
kl.) - 2.vieta. 

Matemātikas un informātikas ne-
dēļas ietvaros norisinājās nodarbības 
datorzinātnēs un datorikā, skolēni 
tika iepazīstināti ar programmēša-
nas pamatiem. Informātikas skolo-
tājas I.Kolodnicka un M. Rukmane 
pastāstīja 2.-11. kl. skolēniem, cik 
svarīgi ir uzlabot prasmes tehno-
loģiju jomā, kā arī par mūsdienīgu 
programmēšanas metožu un instru-
mentu pieejamību un vienkāršību, 
tika izmantoti spēļu simulatori. 5.–6. 
kl. skolēni aktīvi piedalījās animāci-
ju konkursā „Krāslavai-95”. Bērni ar 
lielu mīlestību un interesi veidoja ani-
mācijas fi lmas, kas ir veltītas dzimtās 
pilsētas jubilejai. Labākie animācijas 
fi lmu autori: Ņikita Ivanovs (5.a kl.), 

Agnesa Grodja (5.b kl.), Diāna Ļa-
hovska (5.b kl.), Juliana Matuseviča 
(5.a kl.), Marta Skripļonoka (5.a kl.), 
Anastasija Vanaga (5.a kl.), Deniels 
Vīksna (5.a kl.), Ksenija Andžāne 
(6.b kl.), Irina Korotkova (6.b kl.), 
Žanis Novičonoks (5.b kl.) 

Matemātika un informātika pie-
dāvā ikvienam skolēniem bezgala 
daudz iespēju pamēroties spēkiem 
ar citiem un gūt panākumus visda-
žādākajās jomās. Konkursu rezultāti 
pierādījuši, ka matemātika var būt 
ļoti aizraujoša. 

Paldies visiem skolēniem un sko-
lotājiem par aktīvu dalību un atbal-
stu!

Natālija Kirkilevičа,
Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas Matemātikas
 un informātikas skolotāju 

metodiskās komisijas vadītāja 

izglītība BRĪNUMAINĀ MATEMĀTIKAS UN INFORMĀTIKAS PASAULE
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Darot lietas, kas tev patīk, tu ne-

zaudē laiku – tu to iegūsti.
                                      (Ilze Salna)
Jebkuram cilvēkam uzdodot 

jautājumu, ar ko asociējas sko-
la, viennozīmīga atbilde būs – ar 
mācībām. Bet nevienam nav no-
slēpums, ka ikviena skola sniedz 
skolēniem iespēju ne tikai iegūt 
zināšanas dažādās mācību jomās, 
bet rūpējas arī par skolēnu vispārē-
jo attīstību ārpus mācību procesa, 
piedāvājot tiem darboties dažādos 
pulciņos un aktivitātēs.

Skolā mums veiksmīgi darbo-
jas: jauktais koris, teātra sporta 
pulciņš „Vārna”, 9. -10. klašu 
deju kolektīvs „Jumis”, 11. klašu 
deju kolektīvs „Rakari”, 7. klašu 
deju kolektīvs, skolas gadagrāma-
ta „Krāslavas Valsts ģimnāzija”, 
skolu teātris „Parunāsim?”, vizuāli 
plastiskās mākslas pulciņš „Spo-
līte”, praktiskā biznesa izglītības 
programma „Junior Achievement 
Latvija”, Vislatvijas skolu pro-
jekts „Esi līderis!”, profesionālās 
pilnveides izglītības programma 
„Uzņēmējdarbības pamati”, vi-
zuāli plastiskās mākslas pulciņš 
„Fantāzija”, matemātikas pulciņš 
„Gatavosimies olimpiādei!”, vi-
des izziņas pulciņš „Augšdauga-
va” (mazpulki), bioloģijas pulciņš 
„Daba ap mums”, debašu klubs 
„Sokrāts”, ķīmijas pulciņš 7. klašu 
skolēniem „Eksperimentē droši!”, 
tehniskā jaunrade „Robotika”, vo-
lejbola pulciņš, atlētiskās vingroša-
nas pulciņš.

Ik gadus startējot dažādos kon-
kursos, pasākumos, sacensībās, 
pulciņu dalībnieki gūst ievēroja-
mus rezultātus ne tikai novadā, bet 
arī valstī. Esam priecīgi par saviem 
skolēniem, kas spēj veiksmīgi ap-
vienot mācības ar ārpusstundu no-
darbībām. 

Ļoti nopietni un aizrautīgi skolā 
darbojas mazpulki, šī pulciņa da-
lībnieku lielākie sasniegumi pēdē-
jo piecu gadu laikā ir šādi:

• 2013. gadā Jānis Korlāns ie-
guva Latvijas Mazpulku Atzinī-
bas rakstu un prēmiju pasākumā 
„Latvijas sējējs 2013” kā viens no 
pieciem labākajiem Latvijas maz-
pulcēniem;

• 2014. gadā Reģionālajā maz-
pulku forumā Jēkabpilī Aivaram 
Dunskim Atzinība par projektu 
„Graudaugu audzēšana” un Atzi-

nība Jānim Korlānam par projektu 
„Truši”;

• 2016. gadā Latgales Mazpulku 
forumā 2. vieta Antrai Umbraško 
par projektu „Ķirbji” un Atzinība 
Ligijai Zukulei par projektu „Kar-
tupeļi”;

• 2017. gadā Latgales un Vi-
dzemes reģiona mazpulku forumā 
1.vieta Antrai Umbraško par pro-
jektu „Zemenes” un 2.vieta Olgai 
Kurakinai par projektu „Ārstniecī-
bas augi”.

Pateicoties mūsu skolas sporta 
skolotājiem, skolēni aktīvi tiek ie-
saistīti sportiskās aktivitātēs, kā re-
zultātā ir gūti apsveicami rezultāti.

• Piedalīšanās Latvijas skolē-
nu volejbola sacensībās „Lāses 
kauss”.

•Basketbols - reģionā 1.vieta 
(2016./2017.m.g.) un 4. vieta Lat-
vijas skolēnu sporta spartakiādē.

• Rēzeknes novada Junioru līga 
volejbolā 2016. gadā un 2017. gadā 
(meitenes (vidusskola) - 1.vieta. 

•Volejbola reģionālās sacensī-
bas.

2015./16.m.g. - 3. vieta  zēniem 
(vidusskola). 

2016./17.m.g. - 4. vieta meitenes 
gan vidusskolas, gan pamatskolas 
vecumposmā.

2017./18.m.g. - 3. vieta meite-
nēm (vidusskola).

Pagājušajā mācību gadā skolā 
uzsāka darbību tehniskās jaunra-
des pulciņš „Robotika”. Ļoti aktīvi 
tajā darbojās 7. klašu skolēni un 
jau pirmajās sacensībās Valkā guva 
ievērojamus rezultātus - 1. vietu 
valstī, proti, „First Lego League 
„Čempions- 2017”” titulu, kas 
deva iespēju startēt starptautiska-
jās sacensībās Igaunijā. Savukārt 
uzstāšanās Igaunijā vainagojās ar 
braucienu uz Dāniju, lai piedalītos 
Eiropas „First Lego League čem-
pionātā”. Ņemot vērā to, ka skolēni 
šajā jomā bija iesācēji, tad pagāju-
šā mācību gada rezultāti noteikti ir 
ievērības cienīgi.

Ģimnāzisti katru gadu aktīvi 
darbojas Latvijas Kultūras kanona 
konkursā, kas jauniešiem sniedz 
izaicinājumu pilnveidot un radoši 
pierādīt savas zināšanas un pras-
mes šajā jomā. Valstī jau sesto 

gadu tiek rīkots konkurss par Lat-
vijas Kultūras kanonu, un mūsu 
skolēni tajā piedalās visus šos 
gadus, sākot no vispārējās iepazī-
šanās ar kanonu līdz scenārija do-
kumentālajai fi lmai par tradīcijām 
ģimenē veidošanai,  performancei, 
spēlei un visbeidzot kultūras kano-
na mājaslapas papildināšanai. Arī 
šogad esam veiksmīgi startējuši, 
un pašlaik esam viena komanda 
no trim, kas piedalās valsts līmeņa 
apmācībās. 

Sasniegumi:
2012.-2013. g. Kultūras kanona 

Konkurss „Latvijas kultūras ka-
nons 21.gs. jaunietim”. Pirmajā 

konkursā tika pētītas un aktuali-
zētas kultūras kanona vērtības. 
Mūsu komanda (Marija Podjava, 
Samanta Lisecka, Jana Blaževiča, 
11.d klase) piedalījās fi nālā Rīgā, 
Kultūras akadēmijas Zirgu pastā.

2013.-2014. gadā Latvijas kultū-
ras kanona konkursa tēma „Jaunais 
kultūras kanons (1991 – 2013)”. 
Uzdevums komandām bija ieteikt 
un aizstāvēt vērtības, kuras tapušas 
no 1991. līdz 2013. gadam un ku-
ras vērtības jaunieši vēlētos redzēt 
Kultūras kanonā. Mūsu komanda - 
Agnese Sauleviča, Monta Lipsāne 
un Andris Ivanovs (12.c) - veik-
smīgi pārstāvēja skolu Latgales 
reģionā Rēzeknē, Latgales vēstnie-
cībā „Gors”.

 Kultūras kanona konkurss 2014 
– 2015 „Kultūras tradīcijas ģime-
nē”. Šī Kultūras kanona konkursa 
ietvaros skolēnu uzdevums bija 
identifi cēt konkrētu ģimeni savā 
novadā, kura kopj kultūras tradī-
ciju (nacionālu, reģionālu vai et-
nisku).   Tradīcijas pārmantošanas 
process ģimenē tika dokumentēts, 
izmantojot intervijas, vizuālos ma-
teriālus, dokumentus u.c. materiā-
lus. Skolu pārstāvēja Ieva Jokste, 
Aiva Staņeviča (11.c klase) un Ive-
ta Gornika (11.a klase). Komanda 
izvēlējās aušanas tradīciju Orupu 
– Jokstu ģimenē.  Latgales reģio-
nā Rēzeknē, Latgales vēstniecībā 
„Gors”, komanda ieguva 2.vietu. 

2015-2016. g.  konkurss nori-
sinājās Raiņa un Aspazijas jubi-
lejas gada programmas ietvaros, 
un konkursa moto bija „Raiņa un 

Aspazijas idejas un vērtības mūs-
dienu cilvēku dzīvē un notiku-
mos”. Vīzijas skatuves mākslas 
performanci dalībniekiem nācās 
prezentēt konkursa pirmajā kārtā, 
Latgalē notika Rēzeknē Latgales 
vēstniecībā „GORS”. Mūsu sko-
las komanda – Ieva Jokste, Laura 
Muskare un Aivars Dunskis - iegu-
va 1. vietu un iespēju realizēt savu 
skatuves mākslas performanci un 
dalību konkursa fi nālā Rīgā, Kul-
tūras akadēmijas „Zirgu pastā”. 
Finālā komanda  ieguva 1. kārtas 
diplomu nominācijā „Par dabisku-

mu un skaidrību performancē” un 
Kultūras ministrijas balvu.

Latvijas Kultūras kanona kon-
kurss vidusskolēniem 2016-2017g. 
„Latvijas Kultūras kanona vērtības 
Latvijas simtgadei”. Izaicinājums 
bija īpaši liels - radīt galda spēles 
prototipu. Konkurss notika trīs kār-
tās. Pirmā kārta notika reģionos, 
otrā kārta - radošā darbnīca - Kul-
tūras akadēmijas Zirgu pastā un 
fi nāls - Rīgā, Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas korē. Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas komanda - Laura Dz-
albe (11.d), Sintija Skerškāne un 
Justīns Stivriņš (11.c)  - veiksmīgi 
startēja konkursā. Latgales reģio-
nā ieguva 1.vietu un iespēju savu 
spēles prototipu prezentēt fi nālā. 
Finālā ieguva 1. kārtas diplomu un 
balvu nominācijā „Radošākais tra-
dīcijas spēles risinājums”.

Kultūras kanona konkurss 
2017./2018. „Kultūras kanona 
vēstis Latvijas nākošajā simtga-
dē”. Šoreiz ģimnāzijas komandu 
pārstāvēja Sintija Skerškāne, 12.c, 
Laura Dzalbe, 12.d, un Pauls Nar-
tišs, 11.c. Skolēniem bija jāizvēlas 
kāda Kultūras kanona mājaslapā 
esošā vērtība, tā padziļināti jāizpē-
ta, jāizdomā un jāizveido mājasla-
pas saturs ar šo vērtību.

Tā kā visi komandas dalībnieki 
ir bijuši un vēl līdz šim ir saistīti 
ar tādu latviešiem grandiozu pasā-
kumu kā Dziesmu un Deju svētki, 
tad tika nolemts izvēlēties tieši šo 
tautas tradīciju. Mēs piedāvājām 
Latvijas Kultūras kanona mājas-
lapu papildināt ar visu svētku da-

lībnieku aprakstiem, intervijām un 
viņu foto reportāžām. Latgales re-
ģionā, Rēzeknē, Latgales vēstnie-
cībā „GORS” ieguvām 1.vietu un 
dalību fi nālā Rīgā, Latvijas Nacio-
nālajā bibliotēkā, 26. janvārī.

Kopš 2007. gada skolā darbojas 
teātra sporta (TS) pulciņš „Vārna”. 
TS ir viens no improvizācijas teāt-
ru veidiem, kura rezultātā skolēni 
pilnveido komunicēšanās spē-jas, 
kļūst droši un radoši. Apgūstot 
daudzas TS spēļu tehnikas, skolē-
nos veidojas po-zitīva attieksme 
vienam pret otru, citu pieņemšana, 
saspēle un sadarbošanās, kā arī tiek 
izkoptas valodas prasmes. Piedalo-
ties TS turnīros, notiek nemitīga 
sadarbība ar skatītājiem.

     Katru gadu TS pulciņš „Vār-
na” atbalsta vairākus skolas pasā-
kumus, kā, piemēram, Ziemassvēt-
ku koncertu, Absolventu vakaru 
un citos. Regulāri ir gūti panākumi 
novada un reģiona mazo formu 
literāro uzvedumu skatēs. 2014. 
gadā par literāro uzvedumu „Dzī-
vības ir vienā eksemplārā” – 1.pa-
kapes diploms novadā un reģionā. 
2015. gadā par uzvedumu „Kas 
piedot ir?” – 3. pakāpe novadā. 
2016. gadā - 2. pakāpe novadā par 
uzvedumu „Mēs visi neskanam 
vienādi”. 2017. gadā ar literāro 
uzvedumu „Kādi mēs esam?” – 
novadā - 2. pakāpe, reģionā – 3. 
pakāpe.

       Visa dzīve ir viens liels teāt-
ris, un katram mums ik pa laikam 
jāspēlē kāda loma, bet bijušajiem 
pulciņa „Vārna” dalībniekiem no-
teikti tas izdodas labāk.

  Krāslavas Valsts ģimnāzija ir tā 
mācību iestāde, kur skolēni radoši 
darbojas dažādu jomu ārpusstundu 
nodarbībās, pilnveidojot sevi, at-
tīstot radošo potenciālu, rodot savu 
ideju īstenošanos dažādas sfērās, 
kā arī lietderīgi pavadot brīvo lai-
ku. Skolas kolektīvs ir gandarīts 
par to, ka skolēni atrod sev piemē-
rotāko nodarbi un aktīvas brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas.

Aija Jakovele, 
KVĢ novadpētniecības

 muzeja vadītāja, 
latviešu valodas 

un literatūras skolotāja

INTEREŠU IZGLĪTĪBA

ģimnāzijai - 95

Senatnē daudzām grafi skajām 
zīmēm bija simboliska nozīme, 
dažiem rakstiem pat piedēvēja 
maģisku spēku. Raksti dažādās iz-
pausmēs tika valkāti rotās, villai-
nēs, jostās, sadzīves priekšmetos, 
cimdos un zeķēs. Senais latvietis 
uz rakstu zīmi nereti paļāvās tāpat 
kā uz burvestības vārdiem, ticēja 
tās nozīmei un sargājošajam spē-
kam gan ikdienā, gan svētkos. Šīs 
spēcīgās ticības dēļ ir radušies 
daudzi ticējumi, tautas dziesmas, 
teikas un nostāsti. Senajam latvie-
tim visa dzīve griezās ap dažādām 
rakstu zīmēm.

 26.janvārī Krāslavas pamat-
skolas 2.b klases skolēni praktiskā 
nodarbībā centās vairāk iepazīties 
ar senajiem latvju rakstiem. Skolē-
ni pētīja cimdu un zeķu adījumus, 
ieskatījās segu, galdautu un lakatu 
krāsainajos rakstos. Ar lielu inte-
resi pētīja arī teiksmainos jostu un 

prievīšu latvju rakstu savienoju-
mus. Nodarbība skolas muzejā bija 
radoša, sirsnīga un draudzīga. Katrs 
skolēns ar patiesu sajūsmu apbrī-

noja mūsu vecmāmiņu roku darbu. 
Nodarbības laikā tika gūtas jaunas 
zināšanas un atziņas par mūsu sen-
ču tikumiem un tradīcijām.

 
Dace Samsonoviča,

Krāslavas pamatskolas muzeja 
vadītāja 

VECMĀMIŅAS PŪRA LĀDE APSVEICAM!
 Ir noslēdzies Rīgas pašvaldības 

kultūras iestāžu apvienības muzeja 
„Rīgas Jūgendstila centrs” organi-
zētais konkurss Latvijas mākslas 
skolu audzēkņiem virtuālajā vidē 
„Augu motīvi un skulpturālie tēli 
Rīgas jūgendstila arhitektūrā” , 
kurā veiksmīgi piedalījās Krāslavas 
Mākslas skolas audzēkņi ar saviem 
radošajiem darbiem. Pateicības ie-
guva L. Mihejeva, L. Mežiņa, R. 
Markevičs un I. Smirnova. Godal-
goto trešo vietu ieguva M. Šuļga un 
R. Vēvers. Audzēkņus konkursam 
sagatavoja Mākslas skolas skolo-
tāja Irēna Pauliņa. Rudenī Latvijas 
mākslas skolu audzēkņu radošo 
darbu izstāde „Veltījums Rīgai” bija 
apskatāma Rīgas domes ēkā. Ap-
sveicam audzēkņus ar radošajiem 
panākumiem!

Krāslavas Mākslas skolas
 kolektīvs 
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Tradicionāli janvāra mē-
nesī Krāslavas novada infor-
mātikas skolotāju metodis-
kā apvienība rīko konkursu 
„Radošie informātiķi” nova-
da 5.-6. klašu skolēniem.

Tehnoloģiju laikmetā grūti pare-
dzēt, kādas prasmes bērniem būs 
nepieciešamas nākotnē. Tomēr ir 
viennozīmīgi skaidrs, ka būs ļoti 
svarīgi prast izmantot informācijas 
tehnoloģiju piedāvātās iespējas un 
veiksmīgi strādāt savstarpēji sadar-
bojoties. Šīs prasmes skolēni reali-
zēja pasākuma norises laikā. 

Mūsdienās visvairāk pieprasīts 
ir radošums, spēja sadarboties ar 
citiem cilvēkiem komandā, risināt 
problēmsituācijas, kurām nav pie-
dāvāts konkrēts risinājums. Tas jā-
izstrādā un jārealizē komandā. Ar-
vien biežāk darbus, kas nav radoši 
un neprasa novatorisku pieeju, uz-
tic datoriem, un nākotnē šī tenden-
ce tikai pieaugs. Tāpēc mūsu bēr-
niem būs jāprot vadīt, komunicēt, 
mācīt citam citu un sadarboties. 

Konkursam, kas notika Krāsla-
vas pamatskolas aktu zālē, pietei-
cās piecas komandas: 

„Spožais dators” no Krāslavas 
pamatskolas,

„Heroes” no Robežnieku pamat-

skolas,
„Smaiļiki” no Krāslavas 

gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolas,
„Atjautīgs dators” no Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolas,
„MARJAK” no Indras pamat-

skolas.
Katra skola prezentēja savu ko-

mandu. Īpaši izcēlās komandas no 
Indras pamatskolas un Varavīks-
nes vidusskolas ar priekšnesumu 
daudzveidību. 

Divas stundas pagāja ļoti ātri. 
Kapteiņu konkursa laikā bērniem 
bija piedāvātas divas aktivitātes, 
kurās piedalījās visi dalībnieki. 
Nospēlējot spēles „Pasaki man…” 
un “Datora ABC”, skolēni ar svai-
giem spēkiem turpināja konkursu.

Kopumā komandas sacentās 
desmit stacijās – „Noslēpumainā 
stacija”, stacija „Erudīts”, „Būv-
niecības stacija”, „Šifra stacija”, 
stacija „Datora aizspogulija” un ci-
tas. Uzdevumi bija dažādas sarež-
ģītības pakāpes un skolēni ar tiem 
veiksmīgi tika galā.

Pasākums noritēja jautrā un 
draudzīgā atmosfērā Krāslavas 
pamatskolas 8.b klases skolnieču 
Alīnas Valteres un Janas Upmales 
vadībā. Tā nobeigumā meitenes 
novadīja skolēniem divas spēles, 

kuras viņiem ļoti patika.
 Apkopojot visās stacijās paveik-

to, žūrija sarindoja komandas pēc 
iegūto punktu skaita.

I vieta – „Heroes” no Robež-
nieku pamatskolas un „Atjautīgs 
dators” no Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas

II vieta – „Spožais dators” 
no Krāslavas pamatskolas un 
„MARJAK” no Indras pamatsko-
las

III vieta – „Smaiļiki” no Krāsla-

vas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatsko-
las

Pateicībā par piedalīšanos kon-
kursā komandas saņēma diplomus 
un saldās balvas no Krāslavas no-
vada Izglītības pārvaldes. 

Noslēgumā bērni atzina, ka ir 
guvuši jaunas zināšanas un pozitī-
vas emocijas, un novēlēja konkur-
su turpināt arī nākotnē.

Paldies skolēniem par veiksmīgu 
sadarbību, piedaloties visās aktivi-
tātēs konkursa laikā.

Pateicos informātikas skolotā-
jiem par skolēnu iesaistīšanu un 
darbu žūrijā, Alīnai Valterei un 
Janai Upmalei par pasākuma vadī-
šanu, Krāslavas pamatskolas sko-
lotājai Skaidrītei Gasperovičai par 
palīdzību pasākuma iemūžināšanā 
un Izglītības pārvaldei par konkur-
sa atbalstīšanu.

Jeļena Japiņa, 
informātikas skolotāju 

MA vadītāja

izglītība RADOŠUMS KOMANDAS DARBĀ

27. janvārī Jāņa Eglīša 
Preiļu Valsts ģimnāzi-
jā jau otro gadu notika 
Preiļu robotikas čem-
pionāts. Čempionātu 
organizē – Jāņa Eglīša 
Preiļu Valsts ģimnāzija 
sadarbībā ar Preiļu ro-
botikas klubu, Preiļu no-
vada domes IT centru, 
Preiļu bērnu un jauniešu 
centru, Siguldas novada 
Jaunrades centru, RTU 
robotikas klubu un Ro-
botu skolu.

Sacensību mērķis ir popu-
larizēt robotiku Latgalē un 
Latvijā, popularizēt eksakto 
zinātņu lomu jauniešu mūsdienīgā izglītībā, pie-
saistīt jauniešus robotikas nodarbībām un nodibināt 
partnerattiecības starp iestādēm un pulciņiem, kas 
nodarbojas ar robotiku Latgalē, Latvijā kā arī citās 
valstīs. Sacensības bija vairākās disciplīnās – sumo, 
līnijsekošanā, folkreisā, „freestyle” un „VEX”. Kat-
rā disciplīnā varēja piedalīties gan Lego, gan brīvās 
konstrukcijas (elektronikas) robotu būvētāji. Čem-
pionātā piedalījās gan skolēni, studenti, gan amatieri, 
gan iesācēji. Bija arī dalībnieki no Lietuvas, kuru ro-
boti citreiz atgādināja īstas raķetes. Preiļu robotikas 
čempionātā tika pieteikti vairāk par 350 robotiem no 
46 izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā. Līdz ar to 
2018. gada Preiļu robotikas čempionāts ir grandiozā-
kais robotikas pasākums.

Neskatoties, ka sestdien bija pamatīgi sasnidzis, 
un nokļūšana visiem čempionāta dalībniekiem bija 
apgrūtināta, Krāslavas pamatskolas robotikas klubs 
„Robotiķi” piedalījās Preiļu robotikas čempionātā. 
Šogad pirmo reizi izmēģinājām savus spēkus līnijse-
košanā. Šajā disciplīnā kopumā tika pieteikts 21 ro-
bots. No robotikas klubiņa „Robotiķi” līnijsekošanā 
piedalījās sesto klašu skolēni – Raivis Radivinskis, 
Līga Vecele, Daniels Panfi lo, Marika Krīviņa, Laura 
Kozlovska, Liāna Plinta, Kristīne Daļecka. Neska-
toties uz to, ka konkurenti mēģināja salauzt mūsu 
līnijsekošanas robotu, skolēni nepadevās un izcīnīja 
ar vienādu punktu skaitu 12. un 13.vietu. Pirmās trīs 
vietas ieguva Lietuvas komandas ar saviem raķešu 
līnījsekotājiem, kas veica trasi 8,6 sekundēs.

Kā arī piedalījāmies jau mums tradicionālajā „fre-
estyle” disciplīnā, kur mēs varam aktīvi dalīties ar 
savām radošajām idejām un elektronikas darbiem. 
Šoreiz „freestyle” disciplīnā piedalījās arī 11 ko-
mandas - no Iecavas vidusskola, „TMC Robotics” 
(Lietuva), Rīgas Angļu ģimnāzijas, „Siauliai Robo-
tics Club” (Lietuva). Otro klašu komandu pārstāvēja 
Daina un Dace Krumpānes, Kristaps Kušnirs. Otro 
klašu paštaisītie roboti kā parasti tika ievēroti, un 
tiesneši, kā jau arī iepriekšējās sacensībās, ar interesi 
apskatīja katru darbiņu. No dažādām vecām detaļām 
var izveidot aizraujošus darbus. Šogad pirmo reizi arī 
ceturto klašu robotiķi. Ceturto klašu robotiķus pār-
stāvēja Viktorija Stankēviča, kas demonstrēja ozobo-
tus un pašveidotās spēļu kartes un trases. Daudziem 
jaunākiem citu komandu dalībniekiem mazie ozoboti 
ļoti iepatikās. Sesto klašu komandu pārstāvēja Mari-
ka Krīviņa, Laura Kozlovska, Liāna Plinta, Kristīne 
Daļecka,  Raivis Radivinskis, Līga Vecele, Daniels 
Panfi lo. Komanda piedalījās ne tikai līnijsekošanas 
disciplīnā, bet arī „freestyle” disciplīnā, demonstrē-
jot savus „mBot” robotus ar dažādām pašrakstītām 
programmām.

Paldies Krāslavas pamatskolas administrācijai un 
Krāslavas novada domei par nodrošināto transportu 
un atbalstu! Paldies skolēniem par ieguldīto darbu un 
skolēnu vecākiem par atbalstu!

Daiga Kušnire, 
Robotikas kluba vadītāja

PREIĻU ROBOTIKAS ČEMPIONĀTS APBALVOTI 2017. GADA
 SEZONAS LABĀKIE
 SPORTA TŪRISMĀ

Šī gada 20. janvārī sporta tūrisma pulciņa „Sapsan” 
dalībnieki devās uz Rīgu, kur notika 2017. gada laureā-
tu apbalvošanas pasākums. Parasti labāko godināšana 
norisinājās pirmajās gada sacensībās, taču šogad šim 
notikumam tika veltīts atsevišķs pasākums. Dāvanas un 
apbalvojumus pasniedza arī tiem, kas sasnieguši augstus 
rezultātus ātrumkāpšanā, boulderingā un grūtajā kāpša-
nā. Pasākuma gaitā skanēja dažādi mūzikas instrumenti 
un balsis, bija arī solo deja. No „Sapsan” dalībniekiem 
uzstājās Alise un Laura ar „Prāta Vētras” dziesmas „Gara 
diena” izpildījumu ģitāru pavadījumā.

 Individuālajos startos un komandas tūrisma tehnikā tika apbalvoti 
pagājušās sezonas labākie sportisti. Starp tiem bija vairāki „Sapsan” 
dalībnieki. 2017. gada kopvērtējuma reitingā D grupā 3. vietu izcīnīja 
Niķita Pleiko-Ižiks. 2017. gada sezonā mums ir trīs Latvijas čempioni. 
C grupā - Dmitrijs Berestnevs un A grupā - Ilmārs Murāns ir ieguvuši 
pirmo vietu. Alise Samsonoviča ir jau trīskārtējā čempione B vecuma 
grupā. Vēl A grupā sasniegums ir komandai, kuras sastāvā ir Alise Siv-
ko, Laura Dzalbe, Ilmārs Murāns un Edgars Kairāns. 

Jaunieši izcīnīja 2. vietu 2017. gada kopvērtējumā. Apsveicam spor-
tistus ar sasniegumiem un vēlam panākumiem bagātu 2018. gada sezo-
nu! Paldies novada domei par atbalstu un transportu!

Laura Dzalbe,  
Krāslavas BJC sporta tūrisma 

pulciņa audzēkne 



10

Pagājušā gada oktobrī Krāslavas 
pamatskolas bērnu kluba „Spicais” 
dalībnieki devās pie vecajiem ļau-
dīm uz nopietnām sacensībām 
- dambretes turnīru. Spēle tik ļoti 
aizrāva gan bērnus, gan vecos ļau-
dis, ka sākumā lolotā abām pusēm 
padošanās stratēģija par labu sān-
cenšiem ātri vien aizmirsās. Tika 
pārdomāti gājieni, skanēja iedroši-
nājuma vārdi, pamācības, arī drau-
dzīgas uzvaras gaviles. Protams, 
ka galarezultātā visi saņēma go-
dam nopelnītos diplomus, jo uzva-
rēja draudzība.

Pirms pāris gadiem mēs organi-
zējām pansionātā fotosesiju, un šie 
fotoattēli vēl joprojām rotā pansio-
nāta foajē sienu. Kopā ar pansionā-
ta vadītāju Lieni Viguli mēs nonā-
cām pie secinājuma, ka fotosiena ir 
jāatjauno un jāorganizē nu jau kār-
tējā fotosesija. Jāsaka liels paldies 
brīnišķīgai fotogrāfei Ingai Pud-
nikai, kura tāpat kā pirmajā reizē 
neatteica kopā ar mums doties uz 
pansionātu 6. decembra priekšpus-
dienā. Paldies atraktīvajām Krāsla-
vas pamatskolas skolotājām Intai 
Beikulei un Jeļenai Japiņai, kuras 

iejutās pasaku tēlu lomās un foto-
sesijas laikā gan iepriecināja, gan 
paguva aprunāties ar vecajiem ļau-
dīm. Pansionāta iemītnieki mūs jau 
gaidīja, jo bija uzposušies, laipni 
smaidīja. No viņiem staroja labes-
tība, sirsnība, pāri tam visam vijā 
dzīves pieredze, gudrība, dažbrīd 
arī dzīvē pieredzētais rūgtums.  Tas 
bija jauns piedzīvojums visiem.  
Pavisam drīz - februāra vidū - jau-
nās fotogrāfi jas, skaisti noformē-
tas, dosies uz pansionātu. 

Taču jaunā gada sveicienu uz 
pansionātu mēs nesām tikai 12. 
janvārī. Kāpēc? Lai svētku prieks 
būtu ilgāks! Pateicoties Latvijas 
LSK Krāslavas, Dagdas un Ag-
lonas novadu komitejas un Nor-
vēģijas „Trondelage Rode Kors” 
atbalstam, vecajiem ļaudīm tika sa-
rūpētas saldās dāvanas. Šoreiz mēs 
nolēmām mazliet pakavēt vecos 
ļaudis bērnības atmiņās, tāpēc jau 
decembrī Krāslavas pamatskolas 
bērnu kluba „Spicais” dalībnieki 
gatavoja zaķīšu un sniegpārsliņu 
maskas, ko dāvināt vecajiem ļau-
dīm. Salatētis šajā gadā pārsteidza 
visus, jo pansionātā ieradās nevis 

ar Sniegbaltīti, bet ar lustīgu čigā-
nu ģimeni, kuri aizrāva vecos ļau-
dis skanīgās dziesmās ģitāras un 
vijoles pavadījumā, ar dažiem arī 
uzdejoja jautrā dejas solī, atcerējās 
jaunības dziesmas. Ar katru pan-
sionāta iemītnieku Salatētis un či-
gāni atrada vārdus, ko parunāt, kā 
uzmundrināt, kā iepriecināt. Kāds 
kopā smējās, dziedāja, dejoja, cits 
vēlējās apskauties ar Salatēti un 
čigānmeitenēm, pasēdēt un kopā 
parunāties, vēl kāds aizkustināju-
mā apraudājās. Lai veselība un ilgs 
mūžs jums visiem! 

Paldies par sadarbību Ērikam 
Daņiļevičam, Jeļenai Japiņai, 

Astrīdai Daņiļevičai, Santai Bu-
binai, Alīnai Valterei. Lūk, ko par 
šiem svētkiem saka jaunākā dalīb-
niece, Krāslavas pamatskolas 8. b 
klases skolniece Alīna Valtere: „Kā 
jau katru reizi, braucot uz pansio-
nātu, man ir daudz jauku emociju, 
un katrreiz tās ir jaunas. Kad mēs 
ar dziesmu gājām pie senioriem is-
tabiņās, man ļoti pukstēja sirds, jo 
nezināju, kā pret to izturēsies vecie 
ļaudis. Kad sapratu, ka viņiem tas 
patīk, tad droši nācu un viņus samī-
ļoju no visas sirds. Kaut šādu die-
nu būtu vairāk, jo - kad mēs esam 
priecīgi, tad arī mūsu sirsniņas ir 
gaišākas! Pēc pansionāta apmek-

lējuma es ikreiz jūtu, ka arī mana 
sirds kļūst gaišāka, to novēlu arī 
citiem. Lai vecajiem ļaudīm stipra 
veselība un daudz pozitīvu emoci-
ju!”

Īpašs paldies  Aleksejam Gončo-
rovam par sadarbību un skaistajām 
fotogrāfi jām!

Tā jau ir - kā gadu iesāksi, tā 
arī pabeigsi! Lai labiem darbiem 
un radošām idejām bagāts jaunais 
gads!

Sirdsskaidru un radošām idejām 
bagātu Jauno gadu!

Velta Daņiļeviča, 
Krāslavas pamatskolas 

psiholoģe

KĀ GADU IESĀKSI - TĀ ARĪ PABEIGSI…
Atskats uz mācību gada 1.semestra sadarbību ar veco ļaužu pansionātu „Priedes”

Jaunā gada sākumā ir jābūt ar pozitīvām domām un 
patīkamām atmiņām par aizgājušo gadu. Mēdz teikt, ka, 
sagādājot citiem prieku un pozitīvas emocijas, arī pats 
kļūsti labāks un gaišāks. Labestības nekad nevar būt par 
daudz. Jau vairākus gadus pēc kārtas projekta „Tikai kopā 
sapņi kļūst krāsaini” ietvaros Krāslavas pamatskola cie-
ši sadarbojas ar Krāslavas novada veco ļaužu pansionātu 
„Priede”. Vecajiem ļaudīm vislielākā vērtība ir nedalīta 
uzmanība, iespēja parunāties, būt sadzirdētam, uzklausī-
tam. Tāda ir dzīves īstenība, tāds nu ir dzīves ritums, kurā 
katrs mēs esam. 

VEF Latvijas Jaunatnes basketbo-
la līga sadarbībā ar sporta apģērbu 
un inventāra tirgotājiem „Sport-
land” sacensības  rīko jau ceturto 
gadu, veicinot bērnu nodarboša-
nos ar sportu, palielinot basketbo-
la popularitāti ģimenēs un skolās, 
kā arī rosinot bērnos interesi par 
sportisku dzīvesveidu.

Ikvienam cilvēkam ir jāiesaistās sporta 
aktivitātēs, jo tā tiek nodrošināta ne vien 
laba veselība, bet arī možs gars un laba 
oma. Lai radītu patikšanu, šī iesaistīšana 
jāsāk pēc iespējas agrāk.

Paldies Krāslavas pamatskolas sporta 
skolotājai Natālijai Raudivei, kura pieteica 
mūsu skolas 1. klašu komandas konkursam 
„Sportland pirmie soļi basketbolā”.

Tā 1. a klases komanda „Zibsnis” un 1. b 
klases komanda „Siksīši” devās uz Maltu, 
kur piedalījās sporta aktivitātēs. Komandas 
„Zibsnis” devīze – „Vienmēr zibšņa ātru-

mā”. Komandas „Siksīši” devīze –„ Ātri 
visu darām”.

Pasākuma sākumā pildījām iesildīšanās 
vingrojumus, kurus rādīja basketbolists 
Kaspars Cipruss. Turpinājām piedalīties 10 
aizraujošās un interesantās stafetēs. Iesais-
tījās visi bērni. Viņi izmantoja bumbiņas, 
bumbas, vingrošanas apļus, „miltu” mai-
siņus, rotaļu ķerru, „maizes klaipu”, meta 
bumbu grozā un rāpās pa piepūšamajām 
atrakcijām. Kopā laiku pavadījām intere-
santi un lietderīgi. Bet galvenais, mēs bijām 
draudzīgi. Sacensību noslēgumā dalībnieki 
saņēma dāvanas no basketbolista Kaspara 
Ciprusa rokām.

Lielākais prieks bija par to, ka Krāslavas 
pamatskolas 1. a un 1. b klases komandas ir 
starp tām 4 reģiona komandām, kuras izvir-
zīja uz Lielo fi nālu. Fināls norisināsies 27. 
februārī Rīgā.

Paldies sporta skolotājiem Laimonim 
Rukmanim un Natālijai Raudivei.

Paldies Elīnas Filčenkovas mammai 
Aļonai Suhanovai un Aleksa un Deivida 
Vēveru mammai Ivetai Širvei par sniegto 
palīdzību un atbalstu. Paldies par atsaucību 
1. klašu audzinātājām Valentīnai Gekai un 
Intai Beikulei.

Paldies sakām Krāslavas novada domei 
par transporta nodrošināšanu un sirsnīgs 

paldies Krāslavas pamatskolas direktorei 
Vijai Koncevičai par atbalstu.

Mēs lepojamies ar mūsu skolas skolē-
niem!

Inta Beikule, 
Krāslavas pamatskolas 
1.b klases audzinātāja 

„SPORTLAND” 
PIRMIE SOĻI BASKETBOLĀ

izglītība

Mācību gada sākumā iecerētais ir īstenots! Bērnu un jaunie-
šu centra lietišķās mākslas pulciņu audzēkņi februāra sākumā 
prezentēja sava darba rezultātus akcijā „Krēslu pārvērtības”. 

Šūšanas un aušanas pulciņu meitenes iedeva vecajiem krēs-
liem jaunu elpu. Radošumam nebija robežu! Katrs darbs runā 
par savu saimnieku. Cik patīkami ir pasēdēt un pasapņot uz 
tāda krēsla! 

Arī apgleznošanas pulciņa audzēkņi prot garlaicīgus krēslus 
pārveidot par mākslas darbiem!  Tagad visi šie krēsli ar audzēk-
ņu autogrāfi em kalpos arī citiem bērniem! 

Sveču liešanas pulciņa audzēkņi sagatavoja Sveču dienai 

veltītu izstādi „Sveču gaismā”. Svece ir siltuma un gaismas 
simbols! Katra bērna svecīte spīd, katrai ir sava gaisma, katra 
ir veidota ar dvēseli.

Visi akcijas dalībnieki saņēma sirsnīgu direktores „paldies” 
par padarīto citu cilvēku labā. Ja ikviens darīs kaut ko apkārtē-
jo cilvēku labā, pasaule kļūs skaistāka!

Gan izstāde, gan krēsli februārī ir pieejami ikvienam intere-
sentam Krāslavas BJC, Raiņa ielā 25.  Nāciet, vērojiet! Varbūt 
kādam tas palīdzēs iedvesmoties uz jauniem darbiem un ide-
jām!

                                          Rita Vekšina, 
Krāslavas BJC direktore

VEIDOJAM SAVU VIDI
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SPORTS

3. un 4. februārī Preiļos 
notika Latgales reģiona 
jaunatnes telpu futbola 
čempionāts U-11 grupā. 
Tajā piedalījās komandas 
no Rēzeknes, Preiļiem, Jē-
kabpils, Ilūkstes, Krāslavas 
un Sēlijas futbola klubiem. 
Kopumā 11 komandas, 
kuras tika sadalītas divās 
apakšgrupās.

Futbolisti no Krāslavas spēlēja 
ar lielu atdevi, par to liecina rezul-
tāti: Krāslavas SS – Rēzeknes NSS 
2:0, Krāslavas SS – Preiļu NBJSS2 
5:2, Krāslavas SS – Rēzeknes FA2 
6:0, Krāslavas SS – Rēzeknes FA3 
2:0 un Krāslavas SS – Jēkabpils 
SS1 1:0. Visas čempionāta spēles 
bija nozīmīgas, uzvaru tuvināja 
katra iesistā bumba vārtos. 

Par 1.-2. vietu krāslavieši spē-
lēja ar Rēzeknes FA1 komandu. 
Mūsu futbolisti bija noskaņoti 
kaujinieciski, mērķēti tikai un 
vienīgi uz uzvaru. Spēle bija sīva, 
aizraujoša un emocijām pārpildī-
ta. Mūsu futbolistiem emocionā-
li līdzi juta gan viņu vecāki, gan 
arī spēlētāji no citām komandām. 
Rezultāts: Krāslavas SS ir 2018. 
gada Latgales jaunatnes čempio-
nāta telpu futbola U-11 grupas 

čempioni.
Uzvara Latgales reģiona jau-

natnes telpu futbola čempionātā 
Krāslavas SS futbolistiem dod 
tiesības piedalīties 2018. gada 
Latvijas  telpu futbola čempionāta 
fi nālturnīrā, kas notiks tuvākajā 
laikā.  

 Paldies Krāslavas SS trenerim 
V.Atamaņukovam, Krāslavas no-
vada domes, sporta skolas admi-
nistrācijai par atbalstu un iespēju 

piedalīties čempionātā. Īpašs pal-
dies mūsu emocionālajiem, at-
balstošajiem līdzjutējiem.   

        Lai Krāslavas futbolistu 
Germana Bidzāna, Ērika Čižev-
ska, Emīla Grišāna, Markusa 
Djatkoviča, Daiņa Sjadro, Alek-
seja Reuta, Riharda Sitnika, Māra 
Krjukova, Aivara Valtera un To-
masa Bērtulāna sasniegumi priecē 
mūs jaunajā sezonā!  

Sandra Djatkoviča

KRĀSLAVAS FUTBOLISTI SPĒLĒS LATVIJAS
 TELPU FUTBOLA ČEMPIONĀTA FINĀLTURNĪRĀ

JAUNIE KRĀSLAVIEŠI
 PARĀDA SAVU SPĒKU

Šī gada 3. februārī notika Bauskas novada čempionāts 
spiešanā guļus bez ekipējuma, kas bija I Latvijas kausa 
posms. Sacensības organizēja Latvijas Pauerliftinga fede-
rācija sadarbībā ar biedrību „Spēka Pasaule” un Bauskas 
novada domi.

Šajās sacensībās var piedalīties ikviens sportot gribētājs neatkarīgi 
no iepriekšējiem sasniegumiem, jo tas ir tautas sporta veids. Čempio-
nāts notika sievietēm, senioriem, jauniešiem, junioriem un vīriešiem 
(„open” grupa). Uz sezonas atklāšanas sacensībām bija ieradušies vai-
rāk nekā 100 šī sporta atlēti no dažādām Latvijas vietām un Lietuvas, 
sacensībām pieteicās 14 komandu. 

Mūsu novadu pauerliftinga sezonas I Latvijas kausa posmā pārstāvēja 
trīs sportisti no Krāslavas Valsts ģimnāzijas: jauniešu grupā startēja 8.a 
klases skolnieks Aivis Plociņš un 11.c klases audzēknis Pāvels Leono-
vičs, junioru grupā – Rihards Plociņs no 12.c klases. Komandu sacensī-
bās Krāslava netika pārstāvēta.

Svaru stieņa spiešanā guļus krāslavieši parādīja labus rezultātus. Ai-
vis svara kategorijā līdz 66 kg uzspieda 120 kg smagu svaru stieni. Ar 
šo rezultātu viņš uzlaboja savu personīgo rekordu par 10 kg, kā arī ab-
solūtajā vērtējumā nodrošināja sev uzvaru jauniešu grupā. Pāvels, kurš 
startēja jauniešu grupā ar svaru līdz 105 kg, uzspieda 130 kg smagu 
svaru stieni un izcīnīja 1. vietu savā svara kategorijā, kā arī nodrošināja 
sev 2. vietu absolūtajā vērtējumā jauniešu grupā. 

Rihards junioru grupā (svara kategorijā līdz 74 kg) izcīnīja 3. vietu.
Jaunie sportisti – krāslavieši -  saka lielu paldies Krāslavas novada 

pašvaldībai par sniegto atbalstu, lai viņi varētu piedalīties šajās spēka 
sporta atlētu sacensībās. 

Ilmārs Plociņš,
autora foto

Šogad ziema nav lutinā-
jusi ar sniegu, bet, iestā-
joties salam, daži Latvijas 
slēpošanas centri paspēja 
saražot mākslīgu sniegu un 
izveidot distanču slēpoša-
nas trasi.

Šīs ziemas sezonas pirmās sa-
censībās notika Siguldā 19. jan-
vārī, tajās piedalījās slēpotāji no 
dažādām Latvijas skolām. Krāsla-
vas novadu pārstāvēja Krāslavas 
Sporta skolas slēpotāji, kuri veica 
dažāda garuma distances klasis-
kajā stilā.

Visjaunākajā vecuma grupā, 
2008. gadā dzimušas un jaunākas, 
augstākos rezultātus meiteņu vidū 
uzrādīja Diāna Volka, kura ierin-
dojās septītajā vietā, un Martīne 
Djatkoviča - 12.vietā.

Līga Volka izcīnīja trešo vietu 
(2004.-2005. gadā dzim. meite-

nes), bet Artēmijs Ivanovs ieguva 
ceturto vietu (2002.-2003. gadā 
dzim. Jaunieši).

Dažiem Krāslavas Sporta skolas 
slēpotājiem tas bija pirmais starts 
distanču slēpošanā, kurā viņi ie-
guva ļoti pozitīvas emocijas. 

20.-21. janvārī Madonā noti-
ka Latvijas Čempionāts distanču 
slēpošanā, kurā piedalījās vairāk 
nekā trīssimts dalībnieku no Lat-
vijas pilsētām, kā arī no Lietuvas 
un Polijas. Labāko rezultātu uzrā-
dīja Līga Volka sprinta distancē 
brīvajā stilā, ierindojoties devītajā 
vietā.

Ilona Vanaga
 un Natālija Kovaļova, 

distanču slēpošanas
 treneres

SLĒPOTĀJU 
PIRMIE STARTI

Vieglatlētikas
 sacensības 

Krāslavā 
20. janvārī Sporta skolas jauna-

jās telpās notika pirmās Latgales 
mēroga sacensības U20, U18 un 
U16 vecuma grupām. Sacensībām 
pieteicās aptuveni 100 dalībnieki 
no Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, 
Dagdas un Krāslavas Sporta sko-
las.

Sešu stundu laikā vieglatlēti sa-
centās 60 metru skriešanā, tāllēk-
šanā, augstlēkšanā, lodes grūšanā 
un 3 apļu skriešanā (300 m), kā arī 
U16 meiteņu grupai bija noteikta 
papildus disciplīna - 60 metru bar-
jerskrējiens. 

Mājinieki kopumā izcīnīja 6 
zelta, 4 sudraba un 7 bronzas me-
daļas. Sacensībās katras vecuma 
grupas vērtīgākā rezultāta (pēc 
starptautiskas vieglatlētikas fe-
derācijas IAAF punktu tabulas) 
īpašnieki papildus tika apbalvoti 
ar piemiņas kausiem. 

Par tiem kļuva: 
U20 jauniešiem – Anatolijs 

Šavecs (Daugavpils/Krāslava), 
augstlēkšana - 1.95 m – 870 pun-
kti;

U20 jaunietes - Eleonora 
Andruškeviča (Daugavpils), tāl-
lēkšana – 5,30 m - 850 punkti;

U18 jaunieši - Artūrs Ignatjevs 
(Ludza), tāllēkšana – 7,05 m – 933 
punkti;

U18 jaunietes – Laura Ostrovs-
ka (Daugavpils), tāllēkšana – 4.72 
m – 724 punkti;

U16 jaunieši - Ņikita Kaseckis 
(Ludza), lodes grūšana (4 kg) – 
12,45 m - 689 punkti;

U16 jaunietes – Daniela Timma 
(Krāslava), tāllēkšana – 5,03 m – 
790 punkti.

Apbalvošanas ceremonijā pie-
dalījās mūsu slavenais paralim-
pietis, vieglatlēts, pasaules čem-
pions un rekordists šķēpa mešanā 
Dmitrijs Silovs.

 17. februārī tiek plānots 
novadīt līdzīgas sacensības U14, 

U12 un U10 vecuma grupām. 
Vieglatlētikas manēžas telpas nav 
paredzētas lielam skatītāju skai-
tam, taču aicinām audzēkņu vecā-
kus un interesentus nākt skatīties 
un atbalstīt savējos! 

Inese Umbraško, 
sporta skolas

 direktora vietniece 
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sludinājumi

sportsdarbs

Juriskonsulta darba pienāku-
mi:

- sniegt atzinumus par pašvaldī-
bas darbības atbilstību spēkā eso-
šo normatīvo aktu prasībām;

- izstrādāt tiesību aktu un juri-
disko dokumentu projektus;

- pārstāvēt pašvaldības intereses 
tiesās, kā arī citās tiesību aizsar-
dzības iestādēs;

- gatavot atbildes vēstules uz 
citu iestāžu un privātpersonu vēs-
tulēm, iesniegumiem, sūdzībām;

- juridisku konsultāciju sniegša-
na pašvaldības amatpersonām un 
darbiniekiem.

Prasības pretendentam:
- otrā līmeņa profesionālā vai 

akadēmiskā augstākā izglītība tie-
sību zinātnēs;

- zināšanas publisko tiesību, ko-
merctiesību, darba tiesību jomā un 
tiesību aktu izstrādē;

- prasme organizēt un veikt dar-
bu patstāvīgi;

- labas saskarsmes un komuni-
kācijas spējas;

- labas prasmes darbā ar datoru;
- teicamas latviešu valodas zi-

nāšanas (vēlamas svešvalodu zi-
nāšanas);

- vēlama darba pieredze valsts 
vai pašvaldības iestādēs.

 Pieteikuma vēstuli un CV lū-
dzam iesniegt Krāslavas novada 
domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
vai rakstot elektroniski uz e-pasta 
adresi: dome(@)kraslava(.)lv līdz 
2018. gada 20. februārim. Papil-
dus informācija: tālr.65681764.

Pienākumi:
• nodrošināt pietiekošu un kva-

litatīvu informācijas apmaiņu ar 
noliktavām, klientu aģentiem, ra-
žošanas vadītāju u.c.,

• panākt materiālu (audumu, 
furnitūras un palīgmateriālu):

- iepirkumu izdevīgākos notei-
kumus;

- savlaicīgu piegādi.
Prasības: 
• latviešu, krievu un ļoti labas 

angļu valodas zināšanas;
• labas datorprasmes, tai skaitā 

Microsoft Offi  ce programmās
• pozitīva un smaidīga personī-

ba, uz klientu orientēta domāšana;
• strukturēta pieeja problēmu ri-

sināšanā.
• vidējā profesionālā vai augstā-

kā izglītība apģērbu tehnoloģijā, 
ekonomikā vai uzņēmējdarbībā.

Piedāvājam: 
• stabilu atalgojumu;
• garantētu  visu nodokļu ap-

maksu.
• stabilu un uzticamu darba de-

vēju, 
• darba vietu Krāslavā, Sporta 

ielā 8.
CV un pieteikuma vēstules  

ar norādi uz amatu “Iepirkumu 
speciālist/-e” sūtīt uz e-pastu: kad-
ri.nemo@inbox.lv. Informācija pa 
tālruni 29999605. 

27. janvārī Neretas sporta zālē 
16. reizi notika senioru sacensības 
volejbolā „Sēlijas kauss 2018”, 
kurās piedalījās 23 komandas. 
Kungu grupā - 6 komandas (Ma-
dona, Daugavpils, Saulkrasti, 
Malta, Rīga un Krāslava). Sacen-
sību gaitā tika noteikti kausa iegu-
vēji - Rīgas komanda, 2.vietu iz-
cīnīja Madonas kungu komanda, 
Krāslavas komanda ieguva 3.vie-
tu, Saulkrastu senioru komanda - 
4.vietu. 

Krāslavas komandas sastāva 
spēlētāji - Juris Pastars, Valērijs 
Nagļa, Juris Naumovs, Valdis 
Vanagelis, Aleksandrs Davidovs, 
Jurijs Dmitrijevs (komandas la-
bākais spēlētājs) un  Dmitrijs Duš-
kins. 

VK „Krāslava” pateicas Krāsla-
vas novada domei par jaunām 

bumbām treniņiem un par iespēju 
piedalīties sacensībās.

Dmitrijs Duškins, 
VK „Krāslava”

VK „KRĀSLAVA” KOMANDA 
UZ GODA PJEDESTĀLA TREŠĀ PAKĀPIENA

17. janvārī Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā no-
tika skolēnu sacensības 
tautas bumbā.

Starp zēniem par kausu cīnījās 
Krāslavas pamatskolas, Dagdas 
vidusskolas un Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas komandas. 
Dagdas vidusskolas skolēni uz-
rādīja labu spēli un izcīnīja pir-
mo vietu un tiesības pārstāvēt 
savu skolu Latgales reģionālajās 
sacensībās. Otro vietu izcīnīja 
Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas komanda, trešo - Krāsla-
vas pamatskolas skolēni. 

Meitenēm sacensībās pieda-
lījās divas komandas un pirmo 
vietu ieguva Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas komanda. 

Krāslavas pamatskolas meite-
nēm – otrā vieta.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas

 metodiķe

SACENSĪBAS TAUTAS BUMBĀ

Krāslavas novada dome 
aicina darbā juriskonsultu

Lielākais Latvijas modes apģērba ražotājs “Nemo”
 aicina darbā

Iepirkumu un klientu speciālistu/-i 

 Pārdod īpašumu Andzeļu pag., kopā 13 ha 
zemes, ezers, ainaviska un klusa apkārtne. Di-
vas ēkas un ferma. Iestrādnes ekotūrismā - vie-
su uzņemšanā, 60000 €. T. 28755077. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, istabas ir izolētas, 
saulainā puse, lodžija 3m, 5. stāvs, Lielā iela 
18. Cena - 3500.T.22433510. 

 Pārdod koka gultu, 1,5х2 m. T. 29427516. 
 Nozaudētas atslēgas Krāslavā. Lūdzam at-

dot par atlīdzību. T. 29427516. 
 Izīrē garāžu. T.26046404. Zvanīt pēc 14.00.
 Pārdod medu, 3 l – 18 eiro, ar piegādi. T. 

26363427. 
 Pērk latviešu, krievu autoru gleznas, sienas 

šķīvjus, vāzes, fi gūriņas ar pirmās Latvijas Re-
publikas simboliku, saktas, brošas, gredzenus, 
sprādzes ar Mildas tēlu un pirmās Latvijas Re-
publikas ģerboni, cara laika monētas, rubļus, 
patvārus, ikonas, kiotus, lampādes, ordeņus, 
nozīmītes uz skrūvēm, 1993.-2003.g monē-
tas (5, 10, 20, 100 latu). Samaksa uzreiz. T. 
22433510. 

 Dīzeļa dzinēja „common rail” degvielas sis-
tēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana 
ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjau-
nošana, dzinēju kapitālais remonts, automobi-
ļu ritošās daļas un bremžu sistēmas remonts, 
elektrosistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) re-
monts (kravas automobiļi, vieglie auto, trakto-
ri). T. 29413904.

PASĀKUMI FEBRUĀRĪ


