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16. februārī Krāslavas Vēstures un māks-
las muzejā atklāta Valda un Olgas Pauliņu 
keramikas izstāde „Treis pudi muola”, kas 
veltīta Krāslavas Mākslas skolas direktora, 
meistarīga keramiķa, aizrautīga fotogrāfa 
jeb vienkārši Valda 55 gadu jubilejai, 40 
gadu darba jubilejai un abu dzīvesbiedru 
kopīgai 30 gadu darba jubilejai. 

Izstādē apskatāmi vairāki desmiti stilis-
tiski atšķirīgu darbu, kuri ir dažādi ne tikai 
pēc formas, bet arī pēc glazūru krāsām un 
veidiem, apdedzināšanas metodēm, kā arī 
pēc to dekoratīvās apdares. Atsevišķiem 
traukiem ir pievienotas koka osas, speciāli 
korķi un bērza tāsis.

Sveikt jubilāru un viņa dzīvesbiedri bija 

ieradušies daudzi desmiti cilvēku - Saeimas 
deputāte Inga Goldberga, darba kolēģi, Rē-
zeknes Mākslas skolas kursa biedri, vietē-
jie mākslinieki un mākslas lietpratēji, radi, 
draugi, paziņas un citi interesenti. Kāds 
izteicās – šodien šeit cilvēku vairāk nekā 
podu! 

Valdis Krāslavā parādījās nu jau tālajos 
padomju laikos - 1985. gadā pēc dienesta 
padomju armijā. Šeit izveidoja ģimeni un 
palika uz visiem laikiem. Šodien dzīves-
biedri Pauliņi strādā Krāslavas mākslas 
skolā, kurā Valdis ir skolas direktors, Olga - 
pasniedzēja, bet keramika ir viņu abu lielais 
aicinājums un vaļasprieks. 

Ar keramiku Valdis nodarbojas kopš 

1979. gada, kad iestājās Rēzeknes māks-
las skolā. Pirmais skolā izvirpotais pods ir 
novietots goda vietā šajā izstādē. Interese 
par keramiku radās vēl agrāk, kad Valdis 
grāmatā ieraudzīja virpu un, no tēva krāju-
miem paņēmis riteni, no mammas - bļodu, 
izgatavoja savu pirmo podnieka ripu un iz-
virpoja tēvam pelnu trauku, par ko tēvs bija 
ļoti priecīgs.

Savu pirmo keramikas apdedzināšanas 
cepli uzcēla Rēzeknes rajona Kaunatas 
pagasta „Akmenīšos” 1982. gadā. Šodien 
Pauliņiem ir divas keramikas darbnīcas: 
Krāslavā un Grāveru pagastā,  viensētā 
„Pauliņi”. Tajās interesentiem ir iespēja ne 
tikai vērot procesu, bet arī pašiem aktīvi 

piedalīties un iemēģināt savu roku kerami-
kas darbu tapšanā un amata apgūšanā. 

No 1999. līdz 2001. gadam Valdis mācī-
jās Daugavpils Pedagoģiskajā universitātē 
un aizstāvēja diplomdarbu par tēmu „Melnā 
svēpētā keramika”. Piedalījies izstādēs Lat-
vijā, Krievijā, Polijā, Vācijā, Zviedrijā u.c. 
Darbi atrodas vairākās privātkolekcijās. 

1987. gadā Valdim piešķirts Tautas daiļ-
amata meistara nosaukums, 2004. gadā abi 
keramiķi saņēma Latvijas Amatniecības ka-
meras meistara diplomu. Valdis 2007. gadā 
ieguva mākslas maģistra grādu, bet kopš 
2018. gada viņš ir Daugavpils Universitātes 
docents.

Juris Roga, autora foto

FANTASTISKA IZSTĀDE KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvie-
nības audzēkņu šūto izstrādājumu 
kolekcija Krāslavas Mūzikas sko-
las ansambļa „Krāslaviņa” meite-
nēm ir tapusi košās krāsās. Darba 
vidē balstītās izglītības mācību 
prakses vadītājas Emma Vasiļje-
vas uzraudzībā šo kolekciju sašuva 
tehnikuma 4. kursa studentes, to-
pošās tērpu stilistes Kristīna Škoļ-
nika, Jūlija Pestereva, Alise Sivko 
un Diāna Davidova, kuras māca 
skolotāja Ruta Zambare. Tērpu 
skices palīdzēja izveidot pasnie-
dzēja Maija Šuļga. Jaunās šuvējas 
un skolotājas īsi pastāstīja, kā ir 
veicies ar šī pasūtījuma izpildi. 

Kristīna Škoļnika: „Viss sākās ar 
to, ka pirms gadumijas mūs uzru-
nāja Krāslavas teritoriālās struktūr-
vienības vadītājs Aivars Andžāns, 
kurš sacīja, ka vajadzētu sašūt 
tērpus mūzikas skolas ansambļa 

„Krāslaviņa” meitenēm. Ar prieku 
piekritām, visus jautājumus uzreiz 
pārrunājām ar saviem skolotājiem 
un iesaistītajiem mūzikas skolas 
pedagogiem. Noņēmām fi gūras 
mērus ansambļa meitenēm, uzzi-
nājām viņu vēlmes, kā viņas redz 
jaunos tērpus. Pēc jaunā gada ķērā-
mies pie darba, un šodien ir prieks 
par rezultātu. Man interesantākais 
šajā darbā bija salikt kopā pie-
grieztnes un sašūt, kā arī pats pie-
mērīšanas process.”

Jūlija Pestereva: „Šis tas man 
bija sarežģīti, jo bija arī tādas lietas, 
ko darījām pirmoreiz. Patīkamā-
kais bija galarezultāts un ansambļa 
meiteņu emocijas, kuras liecināja, 
ka mūsu sašūtie tērpi viņām patīk.” 

Alise Sivko: „Ļoti interesanti 
bija darboties visiem kopā vienā 
telpā. Kaut ko nācās arī pārtaisīt, 
jo ne viss izdevās pareizi pirmajā 
piegājienā.”

Diāna Davidova: „Man lielu sa-
režģījumu darbā nebija. Nelielas 
grūtības radīja pareizi savienot pie-
grieztnes ar rūtainā auduma rakstu. 
No pirmās reizes nesanāca, bija 
jāpārtaisa.”

Vēl jaunietes pastāstīja, ka visu 
kolekciju šuvušas pašas, pedago-
gi lielākoties pieskatīja procesu 
un konsultēja. Lai sašūtu šo tērpu 
kolekciju, viņām pietika ar divām 
piemērīšanas reizēm. Vissarežģī-
tāk gājis ar diviem tērpiem, kur 
aprēķinos radās neliela kļūda un 
nācās vairāk pastrādāt, lai kleita 
labi piegulētu augumam.

Skolotāja Maija Šuļga, kura zī-
mēja tērpu skices, pastāstīja, ka 
viņai šajā komandā bija viegli un 
labi strādāt, izņemot pašu sākumu, 
jo īsti nevarēja saprast, ko vēlas pa-
sūtītājs? Bet pasūtītājs ir pusaudžu 
bērni, kuriem mainīgs noskaņo-
jums. Šodien patīk viena krāsa, rīt 

dažādu iemeslu dēļ tā vairs nepa-
tīk. Sākumā nācās dzirdēt meiteņu 
„Nē, es šo neģērbšu!”, bet pēc tam 
jau viss bija kārtībā.

Arī Ruta Zambare un Emma 
Vasiļjeva ir vienisprātis: „Jā, ar to 
krāsu mums bija lielākais stress. 
Esam pieraduši nēsāt tumšu, neiz-
teiksmīgu apģērbu, bet šajā kolek-

cijā iestrādātas spilgtas krāsas.”
Laika gaitā meitenes paaugsies, 

taču jaunie tērpi viņām noteikti 
kalpos ilgāku laiku, jo šūti tā, lai 
tos varētu nedaudz pielāgot augu-
ma izmaiņām. Kad vietā nāks citas 
dziedātājas, droši vien būs vaja-
dzīgs jauns pasūtījums. 

Juris Roga, autora foto
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No šī gada 4. februāra lauksaim-
nieki var veikt lauku bloku/ainavu 
elementu precizēšanu 2018.gadam. 
Precizēšanas pieprasījumus varēs 
iesniegt līdz šā gada 1. aprīlim.

Precizēšanas pieprasījumi jāie-
sniedz tikai tad, ja 

-klients vēlas iekļaut lauku blokā 
jau sakoptu platību, 

-pievienot jaunus ainavas ele-
mentus; 

-no lauku bloka izņemt neap-
saimniekotu platību. 

Platībai ir jābūt sakoptai uz lauku 
bloka precizēšanas pieprasījuma ie-
sniegšanas brīdi, jo LAD inspektori 
to pārbaudīs arī dabā. Ja tā nebūs sa-
kopta, tā netiks iekļauta lauku blokā 
un sezonas laikā netiks veikta atkār-
tota platības apsekošana. Svarīgi arī 
atcerēties, ka lauku bloku precizē-
šanas pieprasījums nav iesniegums 
platību maksājumu saņemšanai.

Lauku bloku/ainavu elementu 
precizēšanas pieprasījumā ir iespēja 
izveidot lauksaimnieka bloku - sa-
vas apsaimniekotās platības nošķir-
šana no kaimiņu apsaimniekotajām 
platībām. Šādi vienā lauku blokā 
atrodas tikai viena lauksaimnie-
ka apsaimniekotā platība, kas ļauj 
precīzāk pieteikt visu savu apsaim-
niekoto platību, kā arī izvairīties no 
pārdeklarācijas ar kaimiņu.

Atgādinām, ka klienti var pārlieci-
nieties par savām apsaimniekotajām 
platībām LAD ģeogrāfi skajā infor-
mācijas sistēmā, kurā ir apkopota 
aktuālākā informācija par lauksaim-
niecībā izmantojamo zemi un aina-
vu elementiem lauku blokos: http://
karte.lad.gov.lv/ vai Elektroniskajā 
pieteikšanās sistēmā.

Kristīne Ilgaža, 
Sabiedrisko attiecību daļas 

vadītāja

VAR IESNIEGT LAUKU
 BLOKU PRECIZĒJUMUS  

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2019. gada 5. februārī notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, 

kurā tika izskatītas 6 administratīvo pārkāpumu lietas: 
par sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības 

kultūru ražas bojāšanu vai iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu, ko izdarī-
juši lopi vai putni, personai tika uzlikts naudas sods 10 EUR apmērā;

par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 2 personām tika izteikts 
brīdinājums (katrai);

par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības, 
sporta, atpūtas, tirdzniecības un citās sabiedriskās iestādēs, personai 
tika izteikts brīdinājums;

par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas 
telpās vai citās sabiedriskās vietās, personai izteikts mutvārdu aizrādī-
jums;

par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošanu vai atra-
šanos alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu ietekmē  personai 
tika izteikts brīdinājums.

   Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2019. gada 5. martā 
plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums – divi dzīvokļi: 

    - divistabu dzīvoklis (Raiņa iela 2 – 60, Krāslava), 
kadastra numurs 60019001555, 46,41 m2, izsoles sā-
kumcena – 1200 EUR, nodrošinājums - 120 EUR, izso-
les datums - 20.03.2019., plkst.11.00;

    - divistabu dzīvoklis (Aronsona iela 12 – 60, Krāsla-
va), kadastra numurs 60019000445, 37,21m2, izsoles 
sākumcena – 1600 EUR, nodrošinājums - 160 EUR, iz-
soles datums - 20.03.2019., plkst.11.30.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tī-
mekļvietnē (www.kraslava.lv) vai personīgi darba lai-
kā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek 
līdz 2019. gada 20. martam plkst. 10.00. darba lai-
kā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai 
pa pastu. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav.    Samaksa – nosolītā summa, atrēķi-
not iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas 
laikā no izsoles dienas.

    Tālr. uzziņām - 65681764, 29496549. 
*       *       *

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pār-
dota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošā kusta-
mā manta – demontējamas būves ½ daļa, Indras ielā 36, 
Krāslavā, būves kadastra apzīmējums 60010021533001.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs 
simti EUR, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodroši-
nājums – EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
var pašvaldības tīmekļvietnē (www.kraslava.lv) vai per-
sonīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., 
Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2019. gada 5. martam plkst.10.00. dar-
ba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 
51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru 
vai pa pastu. 

Izsole notiks 2019. gada 5. martā plkst.10.30.
Samaksa – nosolītā summa, atrēķinot iemaksāto no-

drošinājumu, jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles 
dienas.

    Tālr. uzziņām - 65681764, 29496549.

IZSOLES

Jau divdesmit sesto rei-
zi no 1. līdz 3. februārim 
Ķīpsalā (Rīga) notika starp-
tautiskā tūrisma izstāde-
gadatirgus „Balttour 2019”.  
Izstādes organizatori vēsta, 
ka tajā piedalījās teju 850 
dalībnieki no 41 valsts.

 Izstāde-gadatirgus “Balttour 
2019” ir ikgadēji tūrisma svēt-
ki, kur satiekas tūrisma nozares 
profesionāļi, speciālisti un cilvē-
ki, kam ceļošana ir dzīvesveids. 
Cilvēki, kuri šeit ierodas pirmo 
reizi, atklāj sev daudz jauna, lauž 
gadiem senus stereotipus un pa-
raugās uz pasauli, tostarp Latgali, 
citām acīm. Lai apmeklētāji ne-
apjuktu bagātīgajā informācijas 
klāstā, „Balttour” jau tradicionāli 
norit divās hallēs - „Apceļo pasau-
li!” un „Atklāj Latviju!”. 

Rosīga un sirsnīga gaisotne ir 
tas, kas raksturo halli „Atklāj Lat-
viju!”. Te ik gadu tiek piedāvāts 
Latvijas tūrisma daudzveidīgais 
piedāvājums. No tradīcijām līdz 
mūsdienīgiem un inovatīviem 
piedāvājumiem, no laiskas atpū-
tas ezera krastā līdz trakiem pie-
dzīvojumiem atrakciju parkos, no 
jūras piekrastes līdz pat Latvijas 
pierobežai. Te sev tīkamu atpū-
tas veidu atrod gan tie, kas dod 

priekšroku atpūtai laukos, gan tie, 
kuri izvēlās palikt pilsētā. 

Šajā hallē ceļotāji tika aicināti 
pavadīt savas brīvdienas arī Lat-
galē. Ik gadu visu Latgales tūris-
ma informācijas centru pārstāvji 
apvienojas vienā kopīgā stendā, 
lai stāstītu ne tikai par sava no-
vada tūrisma piedāvājumu, bet 
arī prezentētu Latgali kā vienotu 
galamērķi. Šogad Latgale sevi 
izstādes apmeklētājiem prezentē-
ja jaunā veidolā, tādējādi izceļot 
savu mazāk iepazīto pusi. Mainī-

jās kopīgā stenda vizuālais nofor-
mējums, kas kļuvis kompaktāks, 
caurredzamāks un „vieglāks”. 
Stendā dominēja baltā, melnā un 
zaļā krāsa, kas veiksmīgi sasaucās 
ar stenda centrālo rotu, par kuru 
izstādes norises laikā kļuva jau-
nā tūrisma objekta „Moto & Me-
tal NESTER CUSTOM mākslas 
galerija” (Preiļi) eksponāti. Tā ir 
unikāla metāla eksponātu galeri-
ja, kurā mākslas darbi izveidoti 
no auto un motociklu detaļām. 
Galerijas atklāšana Preiļos gai-

dāma 11. maijā. Bērnu uzmanību 
piesaistīja sikspārņi, kas ieradās 
no „Daugavpils sikspārņu cen-
tra”. Skatoties uz pasauli caur 3D 
brillēm, virtuālajā realitātē nokļūt 
aicināja Ziemeļlatgales pārstāvji.

Krāslavas novadu izstādē pār-
stāvēja Krāslavas novada TIC 
vadītāja Tatjana Kozačuka un 
speciālistes Inga Pudnika un Edīte 
Lukša. Stenda apmeklētājiem tika 
piedāvāti jauni tūrisma materiāli: 
brošūra „Krāslavas novads Dau-
gavas lokos” latviešu un krievu 
valodā, kur apkopota visa aktuālā 
informācija par Krāslavas novada 
tūrisma piedāvājumiem. Lielu pie-
krišanu no potenciālo tūristu pu-
ses ir izpelnījies buklets „Krāsla-
vas grāfu Plāteru pils komplekss”, 
kurā ir pieejama informācija par 
katru no pils kompleksa ēkām un 
tās piedāvājumiem, un jaunās 8 
veidu skatu kartiņas. Tāpat stenda 
apmeklētāji labprāt izvēlējās at-
jaunoto bukletu par ūdens tūrisma 
maršrutu „Augšdaugava” un jau-
no informatīvo materiālu par re-
ģionālo velomaršrutu Nr.35 „Dau-
gavas loki”.  Visi jaunie materiāli 

ir pieejami Krāslavas novada TIC, 
un tos var saņemt par brīvu. 

Stāstot par savu novadu Dauga-
vas lokos, Krāslavas novada TIC 
aicināja doties arī uz Indru pēc 
laimes, jo tur aizvadītajā vasarā 
atklāts „Laimes muzejs”, kas jau 
kļuvis par Krāslavas novada tūris-
ma pērli. Par to, ka Indrā cilvēks 
nudien var kļūt kaut nedaudz lai-
mīgāks, pārliecinājās arī izstādes 
„Balttour” apmeklētāji. „Laimes 
muzeja” saimniece Ilona Kangize-
re, aicinot piedalīties radošās akti-
vitātēs, palielināja endorfīnu jeb 
laimes hormonu līmeni Latgales 
stenda apmeklētāju organismā. 
Cilvēki acumirklī kļuva priecīgāki 
un laimīgāki. 

Par veiksmīgu Krāslavas nova-
da pārstāvniecību izstādē „Balt-
tour 2019” Krāslavas novada TIC 
kolektīvs saka paldies Krāslavas 
novada domei un Latgales reģiona 
tūrisma asociācijai „Ezerzeme”. 

Lai ceļojumiem bagāta, emoci-
jām piepildīta un saulaina jaunā 
tūrisma sezona!

Krāslavas novada 
TIC kolektīvs

tūrisms KRĀSLAVAS NOVADS VEIKSMĪGI PĀRSTĀVĒTS
 STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ

 „BALTTOUR 2019” 

ĢIMNĀZISTI 
PROJEKTĀ 
„GARŠĪGIE 

LIKUMI”  
Šī gada 25. februārī Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas 12. klašu skolēni piedalījās 
Eiropas Parlamenta biroja organizētā 
projekta „Garšīgie likumi” noslēguma 
pasākumā Rīgā.

Šis projekts ilga 4 gadus, tajā piedalī-
jās 92 skolas un tehnikumi no 75 Latvijas 
pilsētām un pagastiem. Tas bija veltīts 
Eiropas Parlamenta pieņemtajiem lēmu-
miem pārtikas drošuma jomā. Ģimnāzi-
jas skolēnu piedalīšanos projektā koor-
dinēja skolotāja Iveta Balule.  

Projekta laikā jaunieši atraktīvā veidā caur ES 
pārtikas likumu prizmu apguva lēmumu pieņem-
šanu Eiropas Savienībā, ieguva jaunas zināšanas 
par alergēniem, modifi cētiem organismiem un 
jauno pārtiku, praktiski pagatavoja dažādus ēdie-
nus. Tika pievērsta uzmanība arī tam, ka pavasarī 
notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas.

Noslēguma pasākumā piedalījās 18 Latvijas 
skolas. Katrai skolai bija uzdots mājas darbs - iz-
veidot foto recepti Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
dienas brokastīm. Pasākumu vadīja kulinārijas 
šova „La Dolce Vita” vadītājs Roberto Meloni. 
Pasākuma gaitā notika 4 aizraujošas meistarklases 
un konkursi, kurus vadīja pavārs Raivo Behma-
nis, blogere un Latvijas galda kultūras izzinātāja 
Karlīna Latsone, fotogrāfe Andra Marta Babre 
u.c.  Ģimnāzisti aktīvi piedalījās visās meistarkla-
sēs. 12. klases skolniece Laura Vēvere uzvarēja un 
ieguva Galveno balvu „Instagram” foto konkursā. 
Skolēni priecīgi un pateicīgi par iespēju darboties 
projektā un gatavi jauniem izaicinājumiem.

   Olga Kurakina, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

12.c klases skolniece
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Šī gada 11. februārī Info diena 
Krāslavas novada domes telpās 
Skolas ielā pulcēja gandrīz divus 
desmitus krāslaviešus un tuvāko 
novadu iedzīvotājus, kas domā par 
savas uzņēmējdarbības uzsākšanu 
vai paplašināšanu.  Par aktuali-
tātēm stāstīja pārstāvji no LIAA 
Daugavpils biznesa inkubatora, 
Krāslavas novada domes un bied-
rības „Krāslavas rajona partnerī-
ba”, pēc prezentācijām klātesošie 
aktīvi izmantoja iespēju saņemt 
arī individuālas konsultācijas.

Svarīgākā LIAA biznesa inku-
batoru aktualitāte - no 2019. gada 
1. līdz 20. martam tiks atvērta pie-
teikumu pieņemšana dalībai inku-
bācijas programmā, kurā aicināti 
pieteikties uzņēmumi, kuri nav 
reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

Pašvaldības projektu konkursus 
uzņēmējdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai, kā arī biedrības „Krāsla-
vas rajona partnerība” administrē-
tos LEADER programmas pro-
jektu konkursus uzņēmējdarbības 
uzsākšanai vai attīstīšanai plānots 
izsludināt martā – aprīlī.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

NOTIKUSI 
INFO DIENA 

UZŅĒMĒJIEM  
Pirmajā februāra nedēļā veiksmī-

gi startēja un noslēdzās  otrā lielākā 
Ziemeļvācijas patērētāju tūrisma 
izstāde „oohh - Die FreizeitWelten 
der Hamburg Messe”, kurā Latgales 
reģions un Daugavpils Marko Rotko 
mākslas centrs tika pārstāvēts „Mare 
Baltikum Reisen” organizētajā Bal-
tijas valstu stendā. Latgales tūrisma 
piedāvājumu popularizēja Latgales 
reģiona tūrisma asociācijas „Ezerze-
me” pārstāve un Krāslavas novada 
Tūrisma informācijas centra spe-
ciāliste Edīte Lukša un Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra speciā-
lists Viktors Pētersons.

Informāciju par atpūtas iespē-
jām un dažāda veida tūrismu varēja 
atrast lielajās tematiskajās hallēs 
REISEN HAMBURG, FOTOHA-
VEN HAMBURG, KREUZFA-
HRTWELT HAMBURG, CARA-
VANING HAMBURG un RAD 
HAMBURG. Apmēram 77 000 iz-
stādes apmeklētāju izmantoja iespē-
ju iepazīties ar 2019. gada tūrisma 
aktuālākajiem piedāvājumiem un 
iedvesmoties ar jaunām ceļošanas 
idejām.  

 Izstādes laikā stenda apmeklētāji 
izrādīja interesi par organizētiem un 
individuāliem ceļojumiem pa Balti-
jas valstīm. Tiem, kas interesējās par 
individuāliem ceļojumiem, bija ak-

tuāls jautājums par kempingiem Bal-
tijā, tajā skaitā arī Latvijas teritorijā. 
Šogad bija jūtama izteikta interese 
par atpūtu pie dabas, aktīvo atpūtu, 
velo un kultūras tūrismu. Tika jau-
tāts par informatīviem materiāliem 
ar iezīmētiem velo maršrutiem pa 
Baltiju, kā arī visā Latvijas teritorijā. 
Parādījās jauns aktuāls jautājums tū-
ristu vidū – iespēja ceļot ar suni. 

Interese par tūrisma iespējām Lat-
galē radās vācu tūristiem, kuri plāno 
apmeklēt Latviju atkārtoti, kā arī 
tie, kuri jau ir iepazinušies ar Latga-
les reģiona skaistākajām vietām un 
vēlas izbaudīt Latgali vēlreiz. Daži 

apmeklētāji uzdeva konkrētus jau-
tājumus, piemēram, interesējās par 
informatīviem materiāliem par Dau-
gavu. Ceļotāji - autobraucēji plāno 
braucienu pa dažādām valstīm mar-
šrutā Hamburga – Ulan-Bator, kurš 
ved caur Rēzekni, līdz ar to jautāja 
informāciju par šo Latgales pilsētu. 
Daži tūristi izteica komentārus par 
pozitīvo pieredzi, apmeklējot Ludzu, 
Krāslavu, Daugavpili, Aglonu, aug-
sti vērtējot kultūrvēsturisko mantoju-
mu, gleznaino dabu, senās amatnie-
cības tradīcijas Latgalē. 

No informatīviem materiāliem 
par Latgales novadiem un tūrisma 

objektiem pieprasītākā bija tūrisma 
karte vācu/angļu valodā „Aktīvā at-
pūta ģimenēm”.  

Analizējot Latgales reģiona dalī-
bu „oohh - Die FreizeitWelten der 
Hamburg Messe” izstādē, tika se-
cināts, ka, lai gan Latgalē ir plašs 
naktsmītņu piedāvājums, labiekārto-
tu kempinga vietu šeit ir mazāk nekā 
citos Latvijas reģionos. Ņemot vērā, 
ka ārzemju tūristiem šis pakalpo-
jums ir aktuāls, būtu svarīgi stimulēt 
un ievirzīt vietējos uzņēmējus attīstīt 
šo pakalpojuma veidu, kas paplaši-
nātu tūrisma piedāvājumu un palie-
linātu ārzemju tūristu skaitu Latgalē. 
Kā jau tika minēts iepriekš, vācu tū-
risti interesējās par velo maršrutiem, 
kas ved caur Baltijas valstīm, tāpēc 
ārzemju tūristu skaita palielināšanos 
reģionā var veicināt starpvalstu velo 
maršruta „EuroVelo 11” attīstība un 
popularizēšana Latgales teritorijā.

Gribētos atzīmēt, ka Vācija Latga-
les tūrisma nozarei ir augsti prioritārs 
mērķa tirgus. Vācu tūristu īpatsva-
ram reģionā ir tendence palielināties, 
un 2018. gadā Vācija ieņēma vienu 
no līderpozīcijām Latgalē. 

Informāciju sagatavoja 
Krāslavas novada 

Tūrisma informācijas centra 
speciāliste 

Edīte Lukša

LATGALI POPULARIZĒJA HAMBURGĀ   

14. februārī Krāslavu ofi ciālā vizītē apmek-
lēja LR izglītības un zinātnes ministre Ilga 
Šuplinska, Polijas nacionālās izglītības mi-
nistre Anna Zaļevska un Polijas Republikas 
vēstniece Latvijā Monika Mihališina. 

Vizītes ietvaros Latvijas izglītības un zināt-
nes ministre un Polijas nacionālās izglītības 
ministre apskatīja Krāslavas gr.Plāteru v.n. 
poļu pamatskolu, kur tika organizēta divpusē-
jā tikšanās, pēc tam ministres tikās ar Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku. 

Vizītes programmas turpinājumā minis-
tres iepazinās ar skolotāju kolektīvu un sko-
las audzēkņiem. Mācību iestādes direktore 
Česlava Kozlovska iepazīstināja klātesošos 
ar viesiem, pēc tam skolas vokālais ansamblis 
„Kropeļki” izpildīja vairākas dziesmas. 

Ministru vizītes programmā tika iekļauta 
arī preses konference, kuras laikā abu val-
stu izglītības ministres un Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs pastāstīja par tikšanās 
rezultātiem un atbildēja uz žurnālistu jautāju-
miem. 

Ilga Šuplinska: „Man ir prieks būt šodien 
Krāslavā, jo bijušais Krāslavas rajons – tā ir 
mana dzimtene. Latgales vēsture ir cieši sais-
tīta ar Polijas—Lietuvas lielvalsti, un mēs 
esam pateicīgi šim vēstures periodam, pie-
mēram, par to, ka šeit tika izveidota latgaliešu 
rakstu valoda, un par to, ka šeit tika atvērta 
pirmā Latvijas augstākā mācību iestāde – 
Krāslavas garīgais seminārs. Šajā teritorijā 
dzīvojošo cilvēku mentalitāte, pateicoties Po-
lijas katoļu kultūras ietekmei, atšķiras no tās 
mentalitātes, kas raksturīga pārējiem Latvijas 
iedzīvotājiem. Šeit cilvēki ir atvērtāki, dzīves-
priecīgāki un izturīgāki, jo situācija, kurā mēs 
dzīvojam, liek mums nepārtraukti mainīties.” 

Izvērtējot vizītes rezultātus, Polijas izglītī-
bas ministre Anna Zaļevska uzsvēra, ka tagad 
viņai ir radies priekšstats par mācību procesa 
sistēmu Latvijas poļu skolās. 

„Es piekrītu Latvijas izglītības un zināt-
nes ministrei un Krāslavas novada pašvaldī-
bas vadītājam - pārmaiņas izglītībā un spēja 
nepārtraukti pielāgoties laika prasībām - tas 

mūsdienās ir visnozīmīgākais,” atzina Anna 
Zaļevska. „Skolas veiksmīga darbība ir at-
karīga ne tikai no fi nansējuma. Ir svarīgi, lai 
mācību iestādes administrācija, skolotāji un 
mēs, ministrijas darbinieki, meklētu jaunas 
darba formas, kas dotu iespēju izstrādāt alter-
natīvus priekšlikumus bērnu mācību procesa 
organizēšanai. Ir vajadzīgas jaunas idejas, kas 
veicinās skolas attīstību.”

Pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks pa-
teicās viesiem par līdzdalību poļu skolas at-
tīstības jautājumu risināšanā un uzsvēra, ka 
Krāslavas novada dome nekad nav plānojusi 
atņemt bērniem iespēju apgūt poļu valodu un 
kultūru, bet bija apspriedusi jautājumu par re-
formām izglītības sistēmā, kas tiks īstenotas 
ne tikai Krāslavā, bet arī visā Latvijā. 

Gunārs Upenieks: „Visas novada skolas 
īsteno vispārizglītojošās programmas un strā-
dā to pamatnostādņu ietvaros, tāpēc vienmēr 
būs konkurence, jo ikvienai mācību iestādei 
nepieciešams piesaistīt skolēnus. Šodien tik-
šanās laikā mēs vienojāmies, ka 3-4 mēnešu 
laikā apspriedīsim izglītības programmas, ko 
varētu realizēt poļu skolā.” 

Pēc preses konferences dalībnieku uzstā-
šanās žurnālistiem bija iespēja uzdot jautāju-
mus. 

Konferences laikā tika aktualizēti jautājumi 
par izglītības kvalitātes kritērijiem Latvijā sa-
karā ar presē izskanējušo viedokli, ka Izglītī-
bas un zinātnes ministrija nav izveidojusi vie-
notu Latvijas izglītības kvalitātes monitoringa 
sistēmu. Vai tāda sistēma ir izstrādāta Polijā, 
un ko Latvijas Izglītības un zinātnes ministri-
ja plāno darīt, lai labotu situāciju šajā jomā?

Anna Zaļevska: „Polijā ir daudz sistēmu, 
kas pēta izglītības kvalitāti. Pirmkārt, kvalitā-
tes kritēriji ir eksāmenu rezultāti, ko uzrāda 
skolēni, kas iegūst pamata un vidējo izglītību. 
Pašlaik mūsu valstī tiek realizēts Eiropas Sa-
vienības projekts, kas turpināsies līdz 2021. 
gadam, un tā ietvaros ir paredzēta anketēšana, 
aptaujas, pētījumi, ar kuru palīdzību tiks ap-
kopoti dati par izglītības kvalitāti. 

Polijā darbojas neatkarīga institūcija, kas 
kontrolē skolotāju darba kvalitāti, kā arī izglī-

tības pētījumu institūts, un jebkurā brīdī, kad 
rodas šaubas par kādu izglītības elementu vai 
parametru, var pasūtīt pētījumu, un saskaņā ar 
tā rezultātiem izglītības sistēmā tiek ieviestas 
izmaiņas. 

Mūsdienās ir svarīgi, lai ikvienam cilvēkam 
ir dažādas kompetences, tāpēc izglītībā ir no-
zīmīga holistiska pieeja, lai varētu attīstīt ne 
tikai jauniešu, bet arī pieaugušo kompetences. 

Polijas valdība ir izstrādājusi un gatava pie-
ņemt stratēģiju, kuras mērķis ir attīstīt cilvēka 
spējas dažādās jomās, kas atbilst valsts attīs-
tības stratēģijai. 

Piemēram, viena no tādām kompetencēm 
ir spēja sadarboties. Mēs esam ieviesuši šo 
kompetenci skolās, kas realizē dažādus pro-
jektus un nodarbojas ar brīvprātīgo darbību.” 

Ilga Šuplinska : „Nevaru piekrist tam, ka 
Latvijā nav vienotas izglītības kvalitātes mo-
nitoringa sistēmas, taču kritēriji, kas pašlaik ir 
apstiprināti, neatbilst tam, ko pieņemts uzska-
tīt par izglītības kvalitātes kritērijiem citās pa-
saules valstīs. Tie ir divi kritēriji - centralizēto 
eksāmenu rezultāti un noteikts skolēnu skaits. 
Ja šie kritēriji atbilst normatīvajām prasībām, 
tad tiek uzskatīts, ka skola strādā kvalitatīvi. 

Formāli tam var piekrist, taču īstenībā tie ir 
tikai pastarpināti kritēriji. Līdz šī gada sep-
tembrim ministrija strādās pie uzlabojumiem 
izglītības kvalitātes kritēriju pamatnostādnēs. 
Par vienu no instrumentiem, kas palīdzēs 
noteikt izglītības kvalitāti var būt akreditāci-
ja, kuras laikā komisija izvērtē skolas infra-
struktūru, vidi, cik cieši skola sadarbojas ar 
pašvaldību, vai tā piedalās projektos un citās 
aktivitātēs, svarīgs ir arī skolēnu individuālo 
kompetenču līmenis. 

Pašlaik tiek plānots pārskatīt izglītības kva-
litātes vērtēšanas kritērijus. Mūsu uzdevums 
ir panākt, lai arī mazās skolas turpinātu savu 
darbību, bet izglītībai ārpus teritoriālajiem 
centriem jābūt kvalitatīvai. Manuprāt, ne-
drīkst vienkārši gaidīt no valsts vai ministrijas 
kādu brīnumu. Skolas turpinās pastāvēt un 
attīstīties tikai tad, ja ikviens skolas kolektīva 
darbinieks centīsies attīstīties un strādāt veik-
smīgi.” 

Pēc preses konferences, savas vizītes no-
slēgumā, Krāslavas viesi nolika ziedus pie 
pieminekļa Latgales atbrīvošanas cīņās kritu-
šajiem poļu karavīriem. 

Elvīra Škutāne, autores foto

POĻU PAMATSKOLU APMEKLĒJA LATVIJAS UN POLIJAS IZGLĪTĪBAS MINISTRES
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- Gribu sākt ar daudziem aktuālo jautā-
jumu – kad tiks remontēts tilts pār Jāņupī-
ti (Raiņa ielā), pār kuru transporta kustība 
ir aizliegta sakarā ar inspekcijas gaitā kon-
statētiem vairākiem defektiem? 

- Saistībā ar šo tiltu pats svarīgākais ir 
drošības faktors, jo tur ir viena no visvairāk 
noslogotajām satiksmes plūsmām, ko veido 
gājēji un braucēji, dodoties dažādos virzie-
nos. Vasaras laikā tas ir arī stabils tūrisma 
maršruts. Visi, kas izmanto tiltu – mazi bērni, 
jaunas māmiņas, strādājošie, pensionāri utt. – 
izmanto arī krustojumu ar Grāfu Plāteru ielu, 
kas nav optimāls vietas trūkuma dēļ. Tālab 
mēs risinām jautājumu par krustojumā esošās 
mājas atpirkšanu no īpašniekiem. Diemžēl 
objektam ir septiņi dažādi saimnieki, katram 
ir Zemesgrāmata, turklāt visi dzīvo ārzemēs. 
Ja sarunās netiksim līdz kopsaucējam, nāk-
sies domāt par, teiksim, sliktāko variantu. To-
mēr ceram uz labāko un plānojam šo objektu 
izveidot vairāk vai mazāk simpātiskāku, lai 
cilvēki varētu to pārvērst par iecienītu tikša-
nās vietu ikvienā gadalaikā!

Šogad tilts viennozīmīgi nebūs izremon-
tēts, tiesa, daži remontdarbi tur varētu sākties. 
Katrā ziņā šis jautājums mums ir pamatīgi 
iestrēdzis, turklāt tilts atrodas pilsētas vēstu-
riskajā centrā un šis fakts diktē papildu notei-
kumus, kas jāizpilda. 

- Pērnā gada oktobrī norisinājās Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja jaunās 
ekspozīcijas „Pi vīna golda” svinīgā at-
klāšana. Tā ir izvietota grāfu Plāteru pils 
kompleksa bijušo zirgu staļļu (Amatu 
māja) ēkā. Kā nākotnē paredzēts izmantot 
šīs plašās telpas, kāda ir staļļu koncepcija?

- Mēs esam ļoti priecīgi par šo objektu un 
domājam, kā to var izmantot biznesā. Šeit nav 
domāts izveidot ikdienišķu krogu vai ēstuvi, 
tiek domāts strādāt pēc pasūtījuma. Negribam 
pazaudēt „Piecu airu” ieceri, proti, piecu da-
žādu kultūru virtuve, kas baudāma „Pi vīna 
golda” jeb pie viena galda. Vasarā šeit varētu 
ēdināt tūristu grupas, vietējie iedzīvotāji va-
rētu svinēt kāzas, dzimšanas dienas, jubilejas, 
uzņēmēji - rīkot korporatīvus pasākumus. 
Mums ir viens svarīgs nosacījums - mēs gri-
bētu pēc iespējas vairāk un par adekvātām 
cenām izmantot mūsu zemnieku produkciju 
- kāpostus, burkānus, kartupeļus - visu, kas 
izaudzēts mūsu zemnieku laukos. Varbūt šis 
nosacījums pirmajā brīdī šķiet neizpildāms, 
bet es domāju, tas ir izpildāms, un šobrīd strā-
dājam pie noteikumu galīgā varianta. Virtuvē 
jāstrādā vienam uzņēmējam. Cits jautājums 
ir foajē - ja būs pieprasījums no vietējiem 

mājražotājiem, varētu atļaut viņiem tur tirgot 
savu produkciju. 

- Vai notiek kādas aktivitātes Indras ielas 
rūpnieciskajā zonā, bijušās linu rūpnīcas 
teritorijā?  

- Visi saprotam, ka biznesā nav tik vien-
kārši, kā pateikt, kurā debess pusē lec un riet 
saule. Šajā teritorijā bija iecerēts uzņēmums, 
investējot no četriem līdz sešiem miljoniem 
eiro. Tika veikti ļoti nopietni izpētes un pro-
jektēšanas darbi, vides novērtējums un tamlī-
dzīgas lietas. Diemžēl šobrīd viss ir pieklusis, 
bet mēs ceram, ka investors nav atmetis ar 
roku iecerei, jo ir veikts milzīgs darbs, arī no 
zemes gabala nomas viņš nav atteicies. 

No otras puses, ir mums vietējie uzņēmēji, 
kas grib paplašināt darbību un attīstīt ražoša-
nu plašajā linu rūpnīcas teritorijā. Ceram, ka 
šogad pavirzīsimies uz priekšu, tālab teritori-
ju attīrām no krūmiem, savedam visu kārtībā 
un kopīgi ar vietējiem uzņēmējiem strādājam 
pie varbūtējām jaunām darba vietām. Varu ti-
kai pateikt, ka tur varētu darboties uzņēmumi 
trīs dažādās nozarēs, iespējams arī četrās. Šo-
brīd man nav uzņēmēju piekrišanas atklāt, kas 
tieši tur tiek plānots. 

- Kā sokas ar Loģistikas parka attīstības 
projektu? Ir jauna valdība, kurai droši 
vien būs jaunas prioritātes un kas zina, 
kāds noskaņojums būs turpmāk...

-  Loģistikas parka projekts virzās uz priek-
šu, jau notika teritorijas daļas izsole, gatavo-
jamies izsolīt otru daļu. Sāk iezīmēties lietas, 
kas ir svarīgas tālākai rīcībai – ceļš, žogs, 
kanalizācija, ūdensvads utt. Vārdu sakot, sāk 
iezīmēties nepieciešamā infrastruktūra. Par 
valdības maiņu un noskaņojuma maiņu - mēs 
ceram, ka šajā jautājumā nekas nemainīsies. 
Mums šim projektam ļoti svarīgs ir nobrau-
ciens no robežpunkta uz loģistikas zonu, kas 
ir iezīmēts plānā. Protams, mēs gribētu, lai 
tas top pēc iespējas ātrāk. No otras puses, Fi-
nanšu ministrija un valdība skatās, vai ir pie-
prasījums. Kad aiz muguras pašvaldībai stāv 
uzņēmēji, kuri grib tur strādāt, mums ir vieg-
lāk turpināt sarunas, sak, kustamies straujāk, 
mums visiem jāpriecājas, ka uzņēmēji šodien 
vispār ir. 

Pierobežā mums ir vēl viens projekts par 
publiskā stāvlaukuma izbūvi un infrastruktū-
ras sakārtošanu. Ne vienmēr, bet ir konkrētas 
dienas un laiki, kad ceļa malā veidojas ga-
ras autotransporta rindas. Šī gaidīšana rindā 
pirms robežas neatbilst nekādiem kritērijiem, 
varētu teikt, ka tur rodas nekārtība un veidojas 
antisanitārie apstākļi. Lai to visu novērstu, ir 
izstrādāts projekts, kas jau ir apstiprināts. Tiks 

izsludināta celtniecība, un taps stāvlaukums 
ar atbilstošu infrastruktūru.

- Kas mūsu novada iedzīvotājus sagaida 
izglītības jomā 2019. gadā? 

- Valsts budžets vēl nav pieņemts, vēl kaut 
kas var ļoti izmainīties, bet uz šodienu mums 
pagaidām nav plānu aiztaisīt ciet kādu skolu 
laukos no šī gada 1. septembra. Bet es uzsve-
ru, ka tas ir uz šodienu. 

Katrā novadā, katrā pagastā ir savādāka 
situācija, kas saistās ar lauku skolu likteni 
Protams, sāpīgs jautājums ir Izvaltas skolas 
liktenis. Robežnieku skolā pagaidām vēl nav 
tik smaga situācija. Indras skolā situācija arī 
ir labāka nekā Izvaltā. Mēs saprotam, ka sko-
las nav biznesa projekts, bet jāatzīst, ka lauku 
skolu uzturēšanai tērējam pietiekoši iespaidī-
gas summas. 

Nav arī tā, ka Robežnieku vai Indras sko-
las var dzīvot mierīgi. Ja pavisam godīgi, es 
melotu, ja teiktu, ka divas skolas tik nelielā 
attālumā viena no otras pastāvēs mūžīgi – nā-
kotnē tas tā nebūs. Gribu aicināt skolu peda-
gogus un izglītības iestāžu vadību būt ieinte-
resētiem savas skolas nākotnē. Ne tikai savā 
starpā pārrunāt, bet arī darbos parādīt interesi 
par skolu likteni, jo vecāki meklē un meklēs 
tādas skolas, kas var ieinteresēt ar kaut ko bū-
tisku un sniegt bērnam papildus iespējas. 

- Kas sagaida pilsētas skolas? Klīst bau-
mas, ka ģimnāzijas skolēnus pārvietos uz 
pamatskolas ēku un ģimnāzijas ēka paliks 
tukša…

- Nē, tas nav iespējams, ģimnāzijas ēka tuk-
ša nepaliks. Taisnība tajā, ka Krāslavas skolu 
tīklā būs pārkārtojumi, nez vai ar 2019. mā-
cību gada sākumu, bet visticamāk jau 2020. 
mācību gads daļai skolēnu un skolotāju sāk-
sies citās telpās. Jautājums par ģimnāziju ir 
nopietns, un, protams, no tā risinājuma atka-
rīgs arī citu skolu izvietojums Krāslavā. Tās 
pašvaldībai ir milzīgas galvassāpes, kas iesā-
kās jau pagājušogad. Šobrīd neko negribam 
sasteigt, jo ir lietas, kuras gribam iespējami 
labāk sakārtot, lai nebūtu jātaisa viens re-
monts, drīz pēc tam - otrs remonts. Protams, 
daudzas lietas būs atkarīgas arī no tā, kā skolu 
jautājumā rīkosies jaunā izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska. 

- Novadā ir divas mākslas skolas – 
Krāslavā un Indrā, kas tās puses lauku 
bērniem ir vienīgā dzīvesvietai tuvākā vie-
ta, kur apgūt mākslas zinības. Kāds būs šis 
lauku skolas liktenis?

- Arī Indras Mākslas un mūzikas skolai pie-
trūkst fi nansējuma, mēs meklējam iemeslus, 
kāpēc ir radušās nesakritības mērķdotācijas 
skaitļos. Skolā faktiski mācās vairāk bērnu, 
bet fi nansējums ir uz mazāku skaitu. Līdz ar 
to mums vairāk jāpiefi nansē, bet, kā es teicu, 
mēs meklējam, kur ir radusies šī atšķirība. 
Indras Mākslas un mūzikas skola apkalpo 
arī apkārtējo pagastu bērnus, tāpēc tā nav ti-
kai Indras skola. Mums visiem jāpasaka liels 
paldies radošajam Indras Mākslas un mūzikas 
skolas kolektīvam, kas grib strādāt laikā, kad 
daudzi vienīgi sūkstās par dzīvi un neko ne-
dara, lai mainītos. Jāmēģina saglabāt šo skolu 
iespēju robežās, jo arī viņi paši mērķtiecīgi 
strādā, lai pastāvētu.

 - Uz ko šogad iedzīvotāji var cerēt lauku 
ceļu jautājumā?

- Lauku attīstības programma paredz atjau-
not lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijā, 
un mums tā darbojas katrā pagastā. Realizē-
jam pakāpeniski, darbi jau ir veikti Izvaltas, 

Kombuļu, Krāslavas, Kalniešu, Robežnieku, 
Skaistas pagastā. Darbi šogad tiks turpināti 
Aulejas un Ūdrīšu pagastā, turpmākajos ga-
dos - Indras, Piedrujas, Kaplavas pagastā un 
nelieli papildu posmi vēl arī Skaistas un Ro-
bežnieku pagastā.

- Kā ar ceļa posmu no dzelzceļa pār-
brauktuves līdz Izvaltai?

- Tas ir valsts ceļš, taču mēs esam satrau-
kušies par to, vai plāni tiks turpināti. Izvaltas 
skolas liktenis mums ir problemātisks, tālab 
pagasta bērnu nokļūšana pilsētas skolās pa 
kvalitatīvu un drošu ceļu ir ļoti aktuāls jautā-
jums. Plānā bija arī grants seguma ceļa pos-
ma uzlabošana uz ceļa Krāslava-Indra, par 
kura likteni tāpat ir liels satraukums. Savulaik 
nenoasfaltētais ceļa posms uz Indru ir kauna 
traips valstij kopš Latvijas neatkarības atgū-
šanas. Tas izpaužas nepietiekami adekvātā at-
tieksmē pret pierobežu. Ļoti ceram, ka jaunā 
valdība neizsvītros visus plānus par ceļiem 
valsts pierobežā. 

- Jaunā valdība sola veikt pašvaldību re-
formu. Kas jums par to sakāms?

- Pašvaldību vadītājiem bija tikšanās ar 
valdošajām partijām, kur mums skaidri lika 
saprast, ka nākamās vēlēšanas, vienkāršoti 
sakot, būs citā administratīvā teritorijā, kurā 
mēs atradīsimies. Kurā tieši - tas pagaidām 
nav zināms. Šobrīd aktuālais modelis „9+21”  
nozīmē deviņas republikas pilsētas un 21 at-
tīstības centru. Interesanti cipari – kaut kas, 
kaut kur pazūd vai apvienojas. 

Iespējami daudzi varianti, manuprāt, vis-
pirms būtu jāskatās, kāds pakalpojumu grozs 
reformas rezultātā būs pieejams iedzīvotā-
jiem. Jāskatās, vai novads var nodrošināt 
visvienkāršāko: bērnudārzu, sākumskolu, 
pamatskolu, vidusskolu, aktuālākās nodaļas 
slimnīcā, neatliekamo palīdzību, visu to, kas 
ir cilvēkam nepieciešams pirmām kārtām. Es 
domāju, jauno karti būtu jāsāk zīmēt ar to. 
Būtu arī labi, ka novadā ir vismaz Nodarbi-
nātības valsts aģentūras dienesta fi liāle, Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras fi liāle, citas 
lietas, kas vajadzīgas iedzīvotājiem ikdienā. 

- Vai kāds klausīsies šos ieteikumus?
- Es domāju, bez sarunām jau neiztikt. Mēs 

citreiz varbūt par maz uzmanības pievēršam 
tam, ka pašvaldības tomēr ir stabilitātes ga-
rants Latvijā. Lai jautājumus risinātu  pozitīvi, 
jāmāk atrast dialogu. Protams, ka katram būs 
kaut kādas iebildes, tas ir normāli. Esmu jau 
runājis ar Dagdas novada domes priekšsēdē-
tāju Aivaru Trūli, vairākos svarīgos jautāju-
mos mūsu viedokļi saskan. 

- Ja būs jāatgriežas rajona robežās, kas 
notiks ar Aglonas novadā iekļautajiem trīs 
pagastiem? 

- Nebūs pareizi uzbāzties viņiem ar aicinā-
jumu nākt atpakaļ, jo kādreiz viņi izvēlējās 
atdalīties, un cilvēki par to taču nobalsoja. 
Gribu skaidri pateikt, ka Krāslavas novads 
nealkst pēc jaunām teritorijām. Mums tik tie-
šām savu problēmu pietiek, kas jārisina. Būs 
ļoti labi, ja realizēsim savas ieceres attiecībā 
uz Indras ielas rūpniecisko zonu un uzņēmēji 
varēs paplašināt savas ražotnes. Gan pašval-
dībai, gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem 
ir jāsastrādājas kopā tā, lai katram no mums 
būtu labi dzīvot savā novadā!

- Paldies par interviju!
Juris Roga,

Elvīras Škutānes foto

INTERVIJA AR KRĀSLAVAS 
NOVADA DOMES 
 PRIEKŠSĒDĒTĀJU
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12. februārī Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā notika kokgriezēja, 
muzikanta, mākslinieka Jevgeņija 
Iljiņeca piemiņas pasākums.

Talantīgs un savdabīgs māksli-
nieks dzimis 1939. gada 12. februārī 
Baltkrievijā, Vitebskas guberņas Si-
rotinas rajonā (1961. gadā Sirotinas 
rajons pārdēvēts par Šumiļinas rajo-
nu).

1945. gadā Iļjiņecu ģimene pārcē-
lās uz dzīvi Latvijā. Ģimenes galva 
Jakovs Pjotra dēls un māte Hristina 
Antona meita par dzīvesvietu izvēlē-
jies Stolņikus Skaistas pagastā.

Mācības pirmajā klasē Žeņa uzsā-
ka Valteru septiņgadīgajā skolā. Kādu 
dienu skolnieks Iļjiņecs uzzīmēja ar 
krītu uz tāfeles skolotājas portretu, un 
kopš tā laika viņu dēvēja par Žeņku 
mākslinieku. Neviens pat iedomāties 
nevarēja, ka tādā veidā izpaudās vī-
zija par viņa nākamo nodarbošanos, 
tāpat kā trausls asniņš izspraucas pretī 
saulei pat caur asfaltu.

Jevgeņija Iļjiņeca gleznas ir ļoti 
savdabīgas, tāpat kā pats māksli-
nieks. Viņa klusās dabas un aina-
vas, kā arī sadzīves žanra gleznas 
ir īpatnējas un neizceļas ar krāsu 
daudzveidīgumu. Viņa darbos domi-
nē pieklusināti toņi, kas rada miera 
un klusuma atmosfēru. Neskato-
ties uz to, ka mākslinieks dzīvoja 
viens, viņa gleznām nav raksturīga 
caururbjoša vientulības izjūta. Viņa 
mākslas darbi ir kā durvis, kas ved 
uz autora iekšējo pasauli. Visu savu 
mūžu Jevgeņijs centās paskaidrot 
cilvēkiem, ka nekādas mūsdienu 
„rotaļlietas” nekad neaizstās cilvē-

kam Dieva pasauli.
Viņš visās dzīves sfērās centās 

sasniegt virsotni. Arī izspiedies zods 
daudz par ko liecināja. Ārēji viņš 
līdzinājās leģendārajam varonim - 
Spartakam. Spartānisks bija ne tikai 
viņa izskats. Arī raksturs. „Ja esmu 
teicis, ka tā būs, tas nozīmē, ka tā 
arī darīšu”. Mākslinieks apgalvoja, 
ka „viņš ir zemes un dabas cilvēks”. 
Sāka peldēties visa gada garumā, 
staigāt pa sniegu basām kājām, veikt 
stiepšanos. Izmeta no mājas visas 
mēbeles, bet to sadedzināšanas pro-
cesu pārvērta par sava veida rituālu. 
Viņš ienesa mājās koka celmus, uz-
taisīja soliņus, un kopš tā laika viņa 
mājās „bija tikai daba”. Pie sienām 
viņš piestiprināja koka plāksnes, bet 
no tehniskajiem līdzekļiem atzina 
tikai stacionāro telefonu, un, piemē-
ram, magnetofonu, lai varētu atska-

ņot diskus ar dziesmu ierakstiem, 
Jevgēņijam uzdāvināja dažus gadus 
pirms viņa nāves.

Smaga slimība – onkoloģija – no-
mocīja viņu. Būdams jau gulošs, no 
rīta viņš stāstīja saviem draugiem, 
kas viņu apciemoja: „Visu nakti ju-
tos kā Kuļikovas kaujā. Jūs man tikai 
ūdeni dodiet, un tad es vēl mazliet 
pagulēšu.”

Ar kādu ienaidnieku cauras naktis 
cīnījās Jevgēņijs? Un arī dienas laikā 
viņš neļāva sev atpūsties. Pat dažas 
stundas pirms nāves viņš turpināja 
veikt elpošanas vingrinājumus. Uz 
galdiņa pie viņa nāves gultas bija 
grāmata - „Jaunā derība”, blakus tai 
dega svece...

Rakstā izmantoti materiāli no
 Žannas Drozdovskas darba 

„Latvijas baltkrievi. 
Pagātne un tagadne”.

GODINĀJA MĀKSLINIEKA PIEMIŅU
Folkloriste un Imanta Ziedoņa 

muzeja darbiniece Rūta Šmite kopā 
ar antropoloģi un fotogrāfi  Elīnu 
Kursīti ir vairākas reizes devušās 
ekspedīcijās uz mazākajiem Latga-
les ciemiem, kur iedzīvotāju skaits 
ir mazāk par 10. Kā tas ir dzīvot zi-
nāmā noslēgtībā un izolētībā? Ko 
cilvēki dara šajos ciemos un par ko 
sapņo? Kāda ir ikdiena, un ar ko at-
šķiras viņu svētki? Tieši par to ir grā-
mata „Latgales pēdējie mohikāņi”, kur atbildes ir atrodamas gan iedzīvotāju 
stāstos, gan kolorītās fotogrāfi jās un abu pētnieču atradumos un pārdomās. 
Tā ir grāmata, kas parāda, cik dažādi un tajā pašā laikā, cik līdzīgi mēs visi 
esam.  Ar grāmatu varat iepazīties Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā! 

LATGALES PĒDĒJIE MOHIKĀŅI

 VIŅAS GLEZNĀS – PAVASARIS UN MĪLESTĪBA 
Svētā Valentīna dienas priekšva-

karā Kalniešu Tautas namā tika at-
klāta Venijas Kozlovskas krustdu-
riena tehnikā izšūto gleznu izstāde. 

Ar šo laikietilpīgo hobiju Ve-
nija „saslima” pirms septiņiem 
gadiem. Pašlaik viņas izstrādāju-
mu kolekcijā ir jau aptuveni 40 
dažādas tematikas darbu. Daži no 
tiem pirms gada jau bija izstādīti 
Krāslavas novada Centrālajā bib-
liotēkā. Šogad izstādē ir iekļauti 
tie darbi, kuru motīvi ir saistīti ar 
pavasara un mīlestības tematiku. 

Aplūkojot izšuvumus tuvumā, 
var saskatīt, ka to pamatā ir mazi 
(1,8 – 2 mm) krustiņi, taču no tālie-
nes šie rokdarbi ir līdzīgi gleznām. 

„Mana iemīļotākā glezna ir ar 
nosaukumu „Skūpsts”. Agrāk sa-
vos darbos par galveno tematisko ievirzi es izvēlējos ainavas. Tagad man 
patīk izšūt cilvēku portretus un sižetiskas kompozīcijas,” pastāstīja rok-
darbniece, skaidrojot savu izvēli ar to, ka portretos jāizmanto daudzas krāsu 
nianses, līdz ar to izšūt tādas gleznas ir daudz sarežģītāk, bet interesantāk. 

Venijas darbi ir ierāmēti greznos paspartū, tiem ir rāmji ar matētu stiklu. 
Savā iemīļotajā krēslā ar adatu rokās rokdarbniece pavada katru brīvu brīdi. 
Venija atzīst, ka viņas aizraušanās nav saistīta ar komerciālo darbību, ar 
izšūšanu viņa nodarbojas savam sirdspriekam. 

Izstādes atklāšanas dienā vietējie iedzīvotāji apsveica Veniju un sumināja 
savu novadnieci arī sakarā ar neseno jubileju. Tautas nama vadītāja Lilija 
Maslovska novēlēja meistarei iedvesmu un veiksmīgu ideju īstenošanu 
viņas jaunajos darbos. Izstāde ir skatāma līdz marta sākumam. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Pagājušo sestdien Skaistas līnij-
deju grupa „Harmonija” svinēja 15 
gadu radošās darbības jubileju, kāp-
jot uz skatuves 205 reizi savas pastā-
vēšanas laikā. Pirmā deja, protams, 
ar daiļrunīgu nosaukumu – „Mēs 
dejojam”. 

Emocionālajā pacēlumā gribē-
tos teikt, ka „Harmonija” 15 gados 
apbraukājusi turpat pus Latviju - 
kolektīvs uzstājies ne tikai Krāsla-
vas novada kultūras iestādēs, bet 
arī Dagdas, Aglonas, Daugavpils, 
Bauskas, Madonas, Ķekavas, Bal-
vu, Viļakas un Viļānu novadā un pat 
Rīgā, kopumā 24 Latvijas vietās! 

Līnijdeju grupa „Harmonija” 
savu pirmo soli līnijdejās uzsāka 
2003. gada nogalē un 2004. gada 
Valentīndienā uzstājās pirmo reizi 
skatītāju priekšā. Kolektīva vadītāja 
tolaik bija Sandra Mateja, kura ar lī-
nijdejām iepazīstināja „Harmonijas” 
meitenes, iemācīja viņām pirmos 
deju soļus. No 2008. gada „Har-
monijas” vadītāja ir Sanita Vecele. 
Laika ritumā kolektīvam ir daudz 
paziņu, draugu, pašus tuvākos varē-
ja redzēt šajā koncertā. 

Priecējot skatītājus ar līnijde-
jām, meitenes saprata, ka tomēr tas 
ir par maz, un radās doma kopā ar 
Gunepku Cibuļneicu, kura uzradās 
Skaistā 2005. gada 14. februārī, uz-
taisīt kopīgu humora numuru. Veči 
un večiņas, čiksas un čaļi, hahaļi 
un modeles, čigānietes un raganas, 
velni un eņģeļi, dakterīši un pionieri, 
slaucējas un gotiņas, mehāniķi un 
lauku meitenes un daudzi citi tēli 
lika smieties līdz asarām acīs. Po-
pularitāti ieguva arī Netradicionālās 
modes šovs, kura autore ir Gunta 
Ļaksa-Timinska un modeles – „Har-
monijas” meitenes.

Bet atpakaļ pie līnijdejām, kas 
asociējas ar kovboju stilu – džinsi, 
rūtains krekls, hūte. Dejas kombi-
nācijas atkārtojas, lai nav garlaicīgi 
skatīties, „Harmonijas” kolektīvs 
īpaši domā par tērpiem un katrai 
dejai radīts savs tērps. Protams, ka 
jubilejas koncertā kolektīvs izpildīja 
savu jaunāko deju jaunākajos tērpos. 

Krāslavas novada domes deputā-
te, kādreizējā „Harmonijas” dejotāja 
Viktorija Lene: „Ar baltu skaudību 
skatos šo koncertu. Dejotājām novē-
lu, lai vienmēr esat palaistas uz kon-
certu, lai vienmēr esat sirsnīgi sagai-
dītas atpakaļ mājās ar labu smaidu 
un karstu tēju! Liels paldies Sandrai 
Matejai, kura man bija pirmā skolo-
tāja, kas mācīja līnijdeju soļus.”

„Esam izrāvušies no ikdienas 
pelēcības, iemācījāmies daudz jau-
nu deju, mums ir jautrs sastāvs ar 
daudzpusīgām interesēm, kas ko-
pumā uzlabo dzīvesprieku. Prieka 
dzirksteles skatītāju acīs dod lielu 
gandarījumu par pašu veikumu. 
Skatītāji mūs uzņēma silti, līdz ar to 

arī pašiem auga vēlme apgūt ko jau-
nu. Tiesa, mazliet bažījamies, varbūt 
reiz cilvēkiem tas apniks, jo līnijde-
jās kustības atkārtojas,” tā savulaik 
viena no „Harmonijas” dalībniecēm 
atbildēja uz jautājumu, kāds ir jūsu 
ieguvums, dejojot līnijdejas?

Kolektīvs joprojām iekaro skatītā-
ju sirdis. Tajā sevišķi palīdz čigānde-
jas, kas ir publikas vispieprasītākās. 
„Harmonijas” meitenes apguvušas 
desmit dažādas čigāndejas, jubilejā 
viņas tās dejoja jau 95 reizi. 

Kopā 15 gados apgūtas un rā-
dītas skatītājiem79 dažādas dejas. 
Pasākuma laikā uz lielā ekrāna tika 
demonstrētas īsfi lmas par kolektīva 
māksliniecisko veikumu. Koncerts 
noslēdzās ar „Jubilejas valsi” kolek-
tīva „Harmonija” izpildījumā. Pēc 
tam līnijdejotājas saņēma desmitiem 
apsveikumu, ziedus un dāvanas, 
tostarp Skaistas pārvaldes vadītājas 
Gundegas Grišānes apsveikumu un 
dāvanu. 

Juris Roga, 
autora foto

LĪNIJDEJOTĀJU KOLEKTĪVAM „HARMONIJA”– 15!  

MŪZIKAS CIENĪTĀJI SAJŪSMĀ!
Februāra vidū Krāslavas Kultūras namā izskanēja spāņu un čigānu 

mūzikas koncerts, kas saviļņoja krāslaviešu sirdis. Krāšņi tērpi, virtuo-
za muzicēšana, melodisks dziedājums, teicama skaņa un daudz kas cits 
priecēja sapulcējušos publiku. Mūzikas cienītāji bija sajūsmā!

Koncertā uzstājās Marlēna Keine (soprāns), Kristīne Balanas (vijole) 
un Agnese Egliņa (klavieres). 

Koncertprogrammā skanēja Pablo Sarasates, Džoakīno Rosīni, Fran-
sisko Barbjeri, Astora Pjacollas, Hosē Serano, Morisa Ravela, Ksavjera 
Montsalvatges, Ruperto Čapi komponistu skaņdarbi.

Anatola Kauškaļa foto
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- Kāda ir kopaina ar jauniešu 
skaitu novadā – tas samazinās 
vai pieaug attiecībā pret agrā-
kajiem gadiem? 

Pamatojoties uz Jaunatnes po-
litikas analītisko pārskatu, 2017. 
gada sākumā Latvijā pastāvīgi 
dzīvoja 250 741 jaunietis, un tas 
ir gandrīz uz pusi mazāk nekā 
1990. gadā, kad Latvijā dzīvo-
ja 480 600 jauniešu. Visstraujāk 
jauniešu skaits samazinājies tieši 
pēdējo 10 gadu laikā ‐ laika perio-
dā no 2007. līdz 2017. gadam jau-
niešu skaits Latvijā samazinājies 
par 178 262 personām. Savukārt 
Krāslavā jauniešu skaita izmaiņas 
laika periodā 2013. līdz 2017. ga-
dam procentuāli - 23% (izstrādāts: 
SIA „Analītisko pētījumu un stra-
tēģiju laboratorija ” 2017. gads).

Pēc Centrālās statistikas pārval-
des datiem 2016. gadā Krāslavas 
novadā dzīvoja 2119 jaunieši ve-
cumā no 13 līdz 25 gadiem, 2017. 
gadā - 1988, 2018. gadā - 1831. 

Savukārt Krāslavas novada 
izglītības iestādēs 2017./ 2018. 
mācību gadā mācījās 562 jaunieši 
(7.- 12. klase), 2018./2019. mācī-
bu gadā - 560 jaunieši. PIKC RVT 
Krāslavas teritoriālā struktūrvie-
nībā šogad arodu apgūst 168 jau-
nieši.

Vērojams dinamisks jauniešu 
skaita samazinājums Krāslavas 
novadā, šāds jauniešu skaita sa-
mazinājums ir raksturīgs visām 
Latvijas pašvaldībām, kādam vai-
rāk, kādam mazāk. Tomēr 2018. 
gadā mums ir 1831 jaunieši, ar 
kuriem ir jāstrādā, kuriem jāpie-
dāvā un jādod, un, jo vairāk mēs 
dosim, jo vairāk saņemsim pretī. 
Manā redzeslokā lielākoties ir ak-
tīvie jaunieši, proti, tie, kuri grib 
visur iesaistīties: mācību procesā, 
ārpusstundu pasākumos, interešu 
izglītībā, profesionālajā ievirzē, 
sabiedriskajā dzīvē, turklāt daži 

vēl arī strādā. 
- Kādas būtiskākās aktivitātes 

jauniešiem bija pieejamas 2018. 
gadā, un ko var sagaidīt šogad? 

- Budžetā ir ieplānota nauda 
pašvaldības jauniešu iniciatīvu 
projektiem arī 2019. gadam un 
kopējais jauniešu projektiem pie-
ejamais fi nansējums ir 4500 EUR. 
Šī summa var mainīties atkarībā 
no iesniegto projektu daudzuma 
un kvalitātes. Projekta konkursa 
mērķis ir atbalstīt jauniešu inicia-
tīvas un līdzdalību sabiedriskajās 
norisēs, kas veicina jauniešu inte-
lektuālās, fi ziskās un sociālās dzī-
ves kvalitātes uzlabošanu, vārdu 
sakot, dažādot jauniešu ikdienu 
novadā. Prieks, ka šie projekti ir 
kļuvuši par tradīciju Krāslavas 
novadā, jaunieši un jauniešu at-
balsta personas tos gaida. 

Manuprāt, izdevies pasākums 
bija „Kafi ja ar politiķiem”, 2018. 
gadā šāda formāta pasākums tika 
organizēts trīs reizes, aptverot da-
žādus vecumposmus. Turpināsim 
organizēt šāda veida pasākumus 
arī šogad. Novadā tiek īstenoti 
vairāki ESF projekti, kuri sekmē 
jauniešu izaugsmi un personas at-
tīstību, šie projekti turpināsies arī 
2019. gadā. Interesentiem iesaku 
sekot līdzi informācijai masu me-
dijos, skolās un, protams, sociā-
lajos tīklos. Visi piedāvājumi un 
iespējas jauniešiem tiek nosūtītas 
arī uz izglītības iestādēm un sa-
biedriskajām organizācijām. 

- Vai jauniešu bezdarbs 
Krāslavā ir liela problēma, rau-
goties no jūsu darba pieredzes 
un personīgās saziņas ar gados 
jauniem cilvēkiem?

- Bezdarbs ir problēma. Par uz-
ņēmējdarbību var domāt tikai tad, 
kad pašam ir starta kapitāls, kas 
savukārt ir jānopelna, attiecīgi - 
jāstrādā. Tik, cik gribam nopelnīt 
- nemaksā. Tik, cik maksā - negri-

bam. Veidojas apburtais loks. Tas 
pats ir ar darba pieredzi - gribas 
augstu amatu uzreiz, jo ir taču 
augstākā izglītība, bet vakanču 
nav. Lai gan darbs tomēr ir. Jāsāk 
no mazumiņa, sevi jāreklamē, jā-
runā, jāiesaistās, jāizglītojas, jā-
dod, un tad tevi noteikti pamanīs 
un atbalstīs. 

- Cik bieži jaunieši izsaka vēl-
mi pamest Krāslavu, Latviju, 
un kādus iemeslus visbiežāk no-
sauc? 

- Nav jau ko noliegt – šādu 
vēlmi izsaka regulāri. Reti kurš, 
būdams skolēns, savu nākotni 
saista ar Krāslavu. Ambīciju un 
fantāzijas lidojums ir bezgalīgs, 
un tam tā ir jābūt, tas ir raksturīgs 
ikvienam jaunietim - pusaudžu 
maksimālisms. Kad pusaudži ir 
ar vienu kāju pieaugušo dzīvē, tad 
uzplaukst patriotisms, piederības 
sajūta, mīlestība pret dzimto zemi, 
un vēlme dzīvot šeit. Jaunietim 
pasaule ir jāapskata, jāredz, jāiz-
garšo. Prieks par tiem, kuri atgrie-
žas uz mājām, uz Krāslavu, jau 
izskoloti, pieredzes bagāti, rūdīti. 

- Vai mūsu jaunieši ne tikai 
pauž savas biznesa idejas, bet 
arī paši tās realizē? Kādi ir 
spilgtākie panākumi?

- Uzskatu, ka pašvaldības at-
balsts uzņēmējdarbības veicinā-
šanai ir lielisks pasākumu kopums 
un iespēja mūsu novada jaunajai 
paaudzei. Un tie, kuri tās jau rea-
lizēja, sasniedza augstus panāku-
mus. „Kombuļu kūpinātas zivis”, 
brāļi Vanagi, „Annas skapītis”, 
„Hand made by Svetlana Pitrāne” 
– tas viss jau ir Krāslavas zīmols. 

Bieži kontaktējos ar gados jau-
niem cilvēkiem un viņu idejas 
pārsteidz - tādas nedaudz pasa-
kainas, sirreālas, bet tik interesan-
tas! Uzņēmēja Oļģerta Fjodorova 
ideja: uz Daugavas salas, tautā 
dēvētas Krokodilu salas, izveidot 

atpūtas vietu, pirts, kubuls, peld-
vieta. Izskanēja ideja Krāslavas 
pils parkā izmitināt vāveres, un 
tad draudzīgi visiem iet tās ba-
rot, pieradināt. Nav gluži biznesa 
ideja, bet lielisks ieguldījums pil-
sētvides attīstībai jauniešu redzē-
jumā. Kāpēc gan nē, ja attiecīgie 
dienesti to atļautu. 

Krāslavas novada Izglītības 
pārvalde administrē projektu 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs”, 
projekta ietvaros jaunieši sistemā-
tiski viesojas pie veiksmīgākajiem 
uzņēmējiem un uzņēmumiem, iz-
glītojas, brauc, skatās, ierauga. 
Pēc tāda mērķtiecīga pasākumu 
kopuma domāju, ka mūsu jaunie-
šiem būs ne tikai jaunas idejas, bet 
arī bāzes zināšanas uzņēmējdarbī-
bas uzsākšanai. 

- Kā mūsu novada jaunieši 
vērtē viņiem pieejamo infra-
struktūru aktīvai atpūtai? Vi-
ņiem ir kādas īpašas vēlmes vai 

gana ar to, kas jau ir? 
- Renovētais pilsētas stadions, 

baseins, jauna sporta skola, foto-
video studija Krāslavas novada 
jauniešiem lietderīga laika pa-
vadīšanai, sporta atrakciju parks  
„Starp debesīm un zemi” un 
daudz kas cits, ko nevar nenovēr-
tēt. Protams, ka jaunieši pozitīvi 
novērtē izbūvēto infrastruktūru 
aktīvai atpūtai.

Ir viena īpaša vēlme, pat varbūt 
nedaudz banāla, bet ļoti nepiecie-
šama. Mūsu jaunieši grib trena-
žieru zāli, kas darbojas bez laika 
ierobežojama tās apmeklētājiem, 
pēc principa: kad gribu, tad nāku, 
cik gribu, tik trenējos. Meklēsim 
šādu iespēju. PIKC RVT Krāsla-
vas teritoriālajai struktūrvienībai 
ir dažas labas idejas, kā to visu 
realizēt, vienīgi ir jāatrod tām at-
balsts.   

- Paldies par interviju!
Juris Roga,
autora foto

UZ JAUTĀJUMIEM ATBILD JAUNATNES LIETU 
SPECIĀLISTE JULIANNA MOISEJENKOVA

senioru sleja

Ziemas semestris rit pilnā spa-
rā, apmācību programma turpinās. 
Seniori noklausījās divas lekcijas 
par grāmatu lasīšanas vēsturi Rie-
tumeiropā, sākot ar seno Grieķiju 
(pakāpeniska rakstu valodas attīs-
tība, grāmatu veidi un materiāli, 
no kuriem tās tika izgatavotas, 
lasīšanas prakses evolūcija, grā-
matu iespiešanas jeb drukāšanas 
vēsture un daudz kas cits).

Veiksmīgi tika organizēta kār-
tējā nodarbība projekta „Garīgā 
veselība senioriem” ietvaros, ko 
biedrība „Sociālās attīstības aģen-
tūra „Pieci airi”” realizē sadarbībā 
ar Krāslavas novada domi. Šoreiz 
nodarbību vadīja sertifi cēta fi zio-
terapeite Ilga Onzule, kas strādā 
Krāslavas poliklīnikā. Lekcijas 
gaitā seniori tika informēti par 
ēterisko eļļu izmantošanu, kas 
palīdz regulēt savu noskaņojumu 
un emocionālo stāvokli. Lektore 
pastāstīja par apkārtējā vidē vē-

rojamo krāsu iedarbību uz cilvēka 
psihi. Seniori labprāt piedalījās 
praktiskajās nodarbībās, kuras 
veicināja ķermeņa relaksāciju un 
emocionālo atbrīvotību. Īpaši no-
derīga bija masāžas un pašmasā-
žas elementu apguve, ko seniori 
pēc nepieciešamības var izmantot 
savā ikdienas dzīvē.

Rosīgā gaisotnē norisinājās Se-
nioru skolas dalībnieku tikšanās ar 
Krāslavas Kultūras namā izstādīto 
grafi ku autori Nadīnu Lavrecki. 
Māksliniece pastāstīja par savas 
radošās dzīves vēsturi, kurā bija 
daudz negaidītu pavērsienu un 
notikumu. Izstādes kurators Ana-
tols Kauškalis izteica gandarīju-
mu par skatītāju neviltoto interesi 
un augsto intelektuālo līmeni. N. 
Lavrecka pateicās par uzmanību 
un interesantiem jautājumiem, ko 
seniori uzdeva tikšanās laikā.

Senioru skolas dalībniekiem 
arī turpmāk ir paredzēti dažādi 

interesanti pasākumi. Pirmo reizi 
Latvijā pēc Valsts policijas inicia-
tīvas sākās informatīvā kampaņa 
„Strauja sirds, bet kājas lēnas”, 
kas ir veltīta senioru - gājēju dro-
šībai. Šonedēļ Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā šīs kampa-
ņas ietvaros norisināsies senioru 
tikšanās ar policijas pārstāvjiem. 
Februāra noslēgumā ir ieplānota 
radoša nodarbība „Vizuālā māks-
la - līnija un zīmējums”, ko vadīs 
Indras Mākslas skolas direktore 
Ērika Zarovska.

Senioru skolas organizatori ar 
prieku konstatē, ka pieaug inte-
rese par Senioru skolu Krāslavā. 
Pašlaik noris konsultācijas par 
Senioru skolu atklāšanu Aglonā 
un Tukumā. Pateicoties uzkrātajai 
pieredzei, mūsu piemērs kļūst par 
iedvesmas un informācijas avotu 
daudziem citiem  aktīviem cilvē-
kiem.

Tatjana Azamatova

SENIORU SKOLAS JAUNUMI
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SVEICAM
 KONKURSA DALĪBNIECES!

2019. gada 7. februārī Lu-
dzas Mūzikas pamatskolā 
notika II Latgales jauno vijol-
nieku konkurss, kurā piedalījās 
Krāslavas Mūzikas skolas 2. 
klases vijoles spēles audzēk-
nes. Barbara Gendele-Nunesa 
(ped. Inga Laura) saņēma AT-
ZINĪBU.

Agnese Pauliņa (ped. Inga 
Laura) ieguva III vietu.  

 Konkursa dalībniekiem pavadījumus atskaņoja koncertmeistare Mai-
ja Steļmačenoka. Sveicam konkursa dalībnieces un pateicamies peda-
gogiem par ieguldīto darbu! 

Februāris ir kaprīzs ziemas 
mēnesis: puteņi, atkusnis, 
apledojuši ceļi... Bet tiem, 
kas vēlējās satikt savus kla-
sesbiedrus, skolotājus, paka-
vēties atmiņās savas sirmās 
skolas klasēs un gaiteņos, 
tas, protams, nevarēja būt 
par šķērsli. 

 Skolotāja Irēna Kriviņa atmiņu 
vakaru ievadīja ar skaistu Baibas 
Cīrules dzejoli par putnēnu, kurš 
izaudzis, atstājis savu ligzdu, bet 
vienmēr atgriežas pasērst, parunā-
ties. Tā arī mūsu skolēni, lai cik tālu 
vai tuvu būtu, vienmēr zina, ka pir-
majā februāra sestdienā jāapciemo 
sava skola.

 Skolas direktore Lolita Proma 
savā uzrunā teica, ka skola savus 
izaugušos putnēnus vienmēr gaida 
ciemos, jo skolas dvēsele – tie ir vi-
ņas bērni. 

 1954. gadā notika pirmais vidus-
skolas izlaidums mūsu skolā. Tais 
tālajos gados skola bija izvietota 
klostera telpās ar šaurām, tumšām 
klasēm, krāšņu apkuri, skolēni mā-
cījās divās maiņās, bet 1959. gada 
vidusskolas beidzēji varēja lepo-
ties ar to, ka viņi pirmie svinēja 
izlaidumu jaunajā trīsstāvīgajā ēkā. 
Mainījās laiki, skolotāju un skolēnu 
paaudzes, un tikai fotogrāfi jas un 
laikabiedru atmiņas ir saglabājušas 
daudzu skolas darbinieku, pedago-
gu un absolventu sejas, kuri aizgā-
juši aizsaulē. Par viņiem kluss pie-
miņas brīdis.

  Izvaltas pamatskolas skolotāju 
kolektīvs, gatavojoties absolventu 
tikšanās vakaram, zināja, ka Izval-
tas skolēni vienmēr ir bijuši aktīvi, 
radoši, atraktīvi un atsaucīgi, tāpēc 
vakara gaitā nebūs pasīvu malā 
sēdētāju. Visiem absolventiem at-

kal bija jāiejūtas skolēnu lomā un 
jāpiedalās stundās: sadziedāšanās, 
deju stunda, daiļlasītāju konkurss, 
atmiņu un zīmēšanas stunda. Skolas 
sienās visi atkal jutās kā daudzus 
gadus atpakaļ.

  Vakara vadītāji, 2009. gada ab-
solventi Ausma Delvere un Agris 
Leikums, darbojās kā īsti šovbiz-
nesa profesionāļi, rūpējoties par sir-
snīgu jautrību, aktivitātēm un labu 
noskaņojumu visiem klātesošajiem. 
Viņi pat aprēķināja, kāds vidējais 
ātrums bija skolēniem, steidzoties 
pusdienās uz ēdnīcu un to, ka rokas 
pacelšanas augstums stundās mei-
tenēm bija 38 cm, bet zēniem - 10 
mm.

 Bijušie skolēni dalījās savās at-
miņās, atcerējās dažu labu skolas 
laikā noklusētu nedarbu, pateica ag-
rāk nepateiktus pateicības vārdus. 
Mums, 1984. gada absolventiem, 
šai vakarā bija patiess prieks satik-
ties ar savu bijušo audzinātāju Annu 
Osipovu. Atmiņas, atmiņas, atmi-
ņas... Paldies, skolotāj, ka bijāt kopā 
ar mums! No Jums mēs, tāpat kā tā-
lajos skolas gados, varējām pasmelt 
spēku un optimismu, dzīvesprieku 

un sirsnību.
 Kādas tikai dziesmas šajā vakarā 

nepiepildīja plašo skolas zāli: sākot 
ar „Gaujas laivinieku” un beidzot 
ar „Ai, jel, manu vieglu prātu”. Sa-
dziedāšanās stundas skolotāja Aus-
ma prata no visiem izvilināt pareizo 
meldiņu. Daiļlasītāju konkursa uz-
varētājus noteica skatītāju aplausu 
skaļums. Bet talantīgākie māksli-
nieki visu vakaru darbojās ar otām 
un krāsām, kā rezultātā tapa atmiņu 
glezna „Mana skola”. Vakara nag-
la, neapšaubāmi, bija deju stunda. 
Kungu un dāmu komandas sacentās 
stilīgā zibakcijā, kur deju temps un 
temperaments aizvien pieauga, līdz 
beidzot džentlmeņi uzlūdza savas 
„pretinieces” uz vienu kārtīgu valsi.

Paldies par neaizmirstamo tik-
šanās vakaru atraktīvajiem vakara 
vadītājiem Ausmai un Agrim, sko-
las meiteņu ansamblim skolotājas 
Silvijas Stivriņas vadībā un grupai 
„Morys olūts”, kas mūs priecēja 
ballītē. Un protams visiem absol-
ventiem, kas neaizmirst savu skolu. 
Uz tikšanos nākamgad!

1984. gada absolvente 
L.Bogdāne 

ABSOLVENTU TIKŠANĀS IZVALTAS SKOLĀ  

Februāris Latvijas skolās ir sava 
veida gājputnu mēnesis, kad mājās 
- savā skolā - bijušie skolotāji, kl. 
audzinātāji gaida atgriežamies sa-
vus skolēnus nu jau kā pieaugušus, 
dzīves pieredzes bagātus cilvēkus.

Šogad 2. februāris mūs neluti-
nāja ar ziemīgi jaukiem laika aps-
tākļiem, tas atnāca drēgns, lietains 
un slidens, bet, neskatoties uz to, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas telpās 
pulcējās absolventi uz kārtējo sali-
dojumu skolas beidzējiem ne tikai 
no visas Latvijas, bet arī no tuvām 
un tālām, pat ļoti tālām ārzemēm.

Tradicionāli absolventu vakara 
organizēšana tika uzticēta divpad-
smito klašu skolēniem. Un šogad 
absolventu vakars Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā bija rīkots kā kino un 
teātra vakars, kad pasākuma vadī-
tāji mums lika aizdomāties par tik 
populāru un sen zināmu atziņu – 
mūsu dzīve ir teātris, un mēs tajā 
– aktieri!

Mūsu absolventi bija galvenie šī 
šova dalībnieki. Viņiem bija jāiejū-
tas dažādu šovu dalībnieku lomās, 
un mini uzdevumi bija saistīti ar 
viņu pašu skolas dzīvi. Bet mūsu 
pašu divpadsmitie bija sagatavo-

juši dažādus muzikālos sveicienus. 
Publika ar ovācijām uzņēma gan 
puišu ansambļa dziesmas, gan at-
sevišķu solistu un grupu uzstāša-
nās, kā arī ieklausījās literārā uzve-
duma aktieru paustajās atziņās.

 Gandrīz divas stundas skolas 
aktu zālē paskrēja nemanot. Bija 
viss – mīļi, sirsnīgi un ar humora 
dzirksti bagāti atmiņu stāsti no ab-
solventiem, fantastiski sveicieni un 
dāvanas skolotājiem un skolai, kas 
nemanot pārgāja jaukās pasēdē-
šanās klases telpās pie bijušajiem 
klašu audzinātājiem. Vakara gaitā 
bija iespēja arī baudīt deju ritmus, 
pateicoties mūsu Krāslavas muzi-
kantam Donātam. Divpadsmitie 
bija noorganizējuši foto stūrīti, kur 
varēja iemūžināt šī vakara emo-
cijas un atmiņas atraktīvā bildē 
(starp citu, fotogrāfi jas ir pieeja-
mas Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
tīmekļvietnē www.kraslavasgim-
nazija.lv sadaļā - absolventu pasā-
kums un foto stūrītis)

Paldies visiem, kas 2. februārī 
bija ar mums un baudīja, kā arī at-
balstīja skolēnu veidoto pasākumu!

Aija Jakovele, 
12. klases audzinātāja

FEBRUĀRIS - GĀJPUTNU MĒNESIS

RADOŠO DARBU KONKURSS 
„WINTER IN MUSIC”

   2018.gada nogalē Latgales  Centrālās bibliotēkas ASV 
Informācijas centrs Daugavpilī un  Daugavpils pilsētas Iz-
glītības pārvalde organizēja radošo darbu konkursu „Win-
ter in Music”.

 5.-12.klašu skolēni tika aicināti veidot īsfi lmu, slaidrādi vai animāci-
ju klasiskai amerikāņu Ziemassvētku vai Jaungada dziesmai. Žūrija vēr-
tēja skolēnu darbus, ņemot vērā to tehnisko, māksliniecisko un idejisko 
kvalitāti, secīgumu, oriģinalitāti, atbilstību prasībām.  

  Šajā konkursā piedalījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēk-
ņi. Nesen tika saņemta informācija par rezultātiem. Diplomu par 2.vietu 
ieguva 6.a klases komanda, diplomus par 3. vietu – 6.b, 7.b un 12.a kla-
ses komandas. Paldies skolotājām konsultantēm -  Alīnai Lukšai, Irēnai 
Bovtramovičai!

„Drossinternets.lv organizētā Vispasaules Drošāka 
interneta diena Latvijā notika jau 13. gadu pēc kār-
tas. Šogad tās sauklis bija „Drošāks internets sākas ar 
Tevi!”, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpē-
jamies par savu drošību internetā un kāds ir mūsu iegul-
dījums, veidojot labāku interneta vidi. Pasaulē šī diena 
tiek atzīmēta 16. gadu pēc kārtas. 

Vispasaules Drošāka interneta dienā 5. februārī Rīgā 
VEF kvartāla Kamerzālē norisinājās Vislatvijas „Vaifi ja 
spēles” turnīra fi nāls. Tas pulcēja 3.-4. klašu skolēnus 
no 38 Latvijas skolām, viens no tiem bija Krāslavas 
pamatskolas 4.a klases skolnieks Kārlis Vagalis. Līdz-
jutēji - skolas biedri un 4.a klases audzinātāja Zigrīda 
Beinaroviča - sekoja turnīra norisei un Kārļa startam 
tiešraidē.   

Fināls tika organizēts kā atraktīva skolēnu zināšanu 
un prasmju pārbaude, kur tā dalībniekiem bija jāatbild 
uz āķīgiem jautājumiem par drošu un gudru interneta 
lietošanu un jāveic praktiski uzdevumi par šo tēmu. 

Lieliski organizēto pasākumu vadīja multimāksli-
nieks Kašers un „Youtube” kanāla un TV raidījuma 
„Mēs ar brāli kolosāli” vadītāji Emīls un Ieva. Dalīb-
nieku zināšanas vērtēja žūrija – „Drossinternets.lv” 
vadītāja Maija Katkovska, Latvijas Interneta asociāci-
jas izpilddirektore Ina Gudele un tehnoloģiju eksperts 
Kristaps Skutelis.

„Spēle ir lielisks veids, kā atraktīvā veidā apgūt jau-
nas zināšanas. Drošība internetā nav tēma, ko var ie-
kalt no galvas. Līdz ar zināšanām skolēniem ir jāapgūst 
praktiskas iemaņas, kā orientēties interneta pasaulē un 
atpazīt pārkāpumus, tādējādi nepakļaujot sevi riskiem,” 
skaidroja „drossinternets.lv” vadītāja Maija Katkovska.

Spēle noritēja saspringti, jo visi skolēni parādīja la-
bas zināšanas interneta drošības jautājumos. Pat viena 
kļūda varēja izšķirt to, vai skolēns iekļūst vai neiekļūst 
superfi nālā.  

Kārlis guva pieredzi un atveda mājās daudz jaunu zi-
nāšanu un iespaidu, ar ko varēs dalīties ar saviem klases 
un skolas biedriem. Viņam diemžēl neizdevās iekļūt la-
bāko pieciniekā, par turnīra uzvarēju kļuva Rīgas Fran-
ču liceja 4. klases skolniece Elēna Bankova. 

Visiem turnīra dalībniekiem bija iespēja sajusties 
gudriem, drošiem un lieliskiem, padziedāt un padejot! 
Lai nokļūtu uz šo pasākumu, savā skolā bija jāsarīko 
Vaifi ja spēles turnīrs, jānoskaidro visdrošākais interneta 
lietotājs, jāfi ksē turnīra gaita un jāiesūta materiāli orga-
nizatoriem. 

Arī skolotājiem šis bija vērtīgs pasākums, jo bija ie-
spēja iepazīties ar jaunākajiem mācību materiāliem, ko 
piedāvāja uzņēmums drossinternets.lv, kā arī kontaktē-
ties ar kolēģiem no citām Latvijas skolām.

Liels paldies Krāslavas novada Izglītības pārvaldes 
vadītājai Lidijai Miglānei un skolas administrācijai par 
iespēju piedalīties Vislatvijas „Vaifi ja spēles” turnīra 
fi nālā!

Ar nepacietību gaidīsim nākamās Vaifi ja spēles!
Jeļena Japiņa, 

Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja 

DROŠĀKS INTERNETS SĀKAS AR TEVI!
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FUTBOLA KLUBA „KRĀSLAVA” STARTI
Šo gadu FK „Krāslava” futbolisti uzsāka ar uzvaru Latvijas jaunatnes 

telpu futbola pirmajā sabraukumā Krāslavā 5. janvārī. 
26. un 27. janvārī Preiļu 1. vidusskolā FK „Krāslava” futbolisti U-13 

grupā izcīnīja 1. vietu Latgales jaunatnes telpu futbola čempionātā un 
ieguva tiesības startēt fi nālsacensībās Rēzeknē 14. martā, kurā cīnīsies 
par Latvijas labākās U – 13 grupas telpu futbola komandas titulu ar vēl 
sešu Latvijas reģionu komandu uzvarētājiem. 

Pēc nedēļas, 2. un 3. f ebruārī, Jēkabpilī tika izcīnīta 1. vieta Latgales 
jaunatnes telpu futbola čempionātā U - 12 grupā, un uz fi nālsacensībām 
12. martā FK „Krāslava” komanda dosies uz Salaspili. 

23. februāri Latgales jaunatnes telpu futbola čempionātā startēs arī 
FK „Krāslava” jaunākie futbolisti U – 9 grupā. Novēlam viņiem veik-
smīgas spēles. 

6. februārī Madonā Krāslavas komandas futbolisti, trešo reizi pēc 
kārtas svinēja uzvaru Latvijas jaunatnes telpu futbola čempionātā, 3.sa-
braukuma spēlēs sīvās cīņās gūstot uzvaras pār citām Latvijas klubu 
komandām, ar to nodrošinot sev pirmo vietu kopvērtējumā savā grupā. 
Ceturtais sabraukums notiks 17. martā Rēzeknē, bet Latvijas jaunatnes 
telpu futbola čempionāta fi nālspēles paredzētas marta beigās Rīgā.

Vija Sjadro

SLĒPOTĀJU STARTI 2019. GADA SEZONAS SĀKUMĀ
Šoziem Latvijā sniega sega pietiekošā biezumā ir daudzviet, kā arī visas 

distanču slēpošanas sacensības notiek uz kvalitatīvi sagatavotām trasēm.  
Janvāra sākumā notika vairākas sacensības. Latvijas čempionāts dis-

tanču slēpošanā tika organizēts Madonā, un tajā piedalījās arī Krāslavas 
Sporta skolas audzēkņi. Labus rezultātus uzrādīja Martīne Djatkoviča, 
kura sprinta distancē klasiskajā stilā ieguva 6.vietu un 1 km garā distancē 
brīvajā stilā ieguva 7.vietu.

18. janvārī Daugavpilī notika nakts slēpojums 3 km garā distancē. Savā 
vecumā grupā Martīne Djatkoviča ieguva 3.vietu. Starp 2003.-2005.gadā 
dzimušām meitenēm visu pjedestālu ieņēma krāslavietes. Līga Volka iz-
cīnīja 1.vietu, māsa Jana ieguva 2.vietu un Adriāna Šuminska - 3.vietu. 

Savukārt februāra sākumā Siguldā notika ziemas skolēnu čempionāts, 
kurā visi veica distanci klasiskajā stilā. Starp 2009.gadā dzimušām mei-
tenēm 800 m garā distancē Darja Kanceviča ieguva 6.vietu. Starp 2007.-
2008.gadā dzimušām meitenēm 4.vietu izcīnīja Valērija Burceva, bet 
Martīne Djatkoviča ieguva 5.vietu. Starp 2005.-2006. gadā dzimušiem 
zēniem Artemijs Kozačuks uzrādīja labu rezultātu un starp 22 dalībnie-
kiem ieguva 7.vietu.

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere

BASKETBOLA DIENA
6. februārī Krāslavas Sporta skolā notika Krāslavas novada skolēnu sa-

censības basketbolā.
Visjaunākajā vecuma grupā (2007.gadā dzimuši un jaunāki) savā starpā 

sacentās Krāslavas pamatskolas un Robežnieku pamatskolas komandas. 
Uzvarēja Krāslavas pamatskolas skolēni.

Starp 2005.-2006. gadā dzimušiem zēniem par uzvaru cīnījās trīs koman-
das: Krāslavas pamatskolas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Robež-
nieku pamatskolas. Pirmo vietu un kausu izcīnīja Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolēnu komanda, otro vietu ieņēma Krāslavas pamatskolas 
komanda, bet trešo vietu ieguva Robežnieku pamatskolas komanda.

Meitenēm šajā vecuma grupā piedalījās divas komandas, pirmo vietu 
izcīnīja Robežnieku pamatskolas komanda, apspēlējot Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas komandu.

Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe  

SACENSĪBAS SPORTA TŪRISMĀ
9.-10. februārī Jēkabpilī notika Latvijas kausa 1.posma sacensības 

sporta tūrismā „JĒKABPILS KAUSS 2019”. Pirmajā dienā notika sa-
censības individuālajā tūrisma tehnikā. Tika  veikta sporta tūrisma trase 
un sieti mezgli. 

Krāslavas sporta tūrisma pulciņa „Sapsan” rezultāti: D grupā meite-
nēm - Samantai Berestņevai 1.vieta, D grupā zēniem - Aleksam Pav-
lenokam 2.vieta, C grupā zēniem -Maksimam Berestņevam 2.vieta, B 
grupā meitenēm - Diānai Smertjevai 1.vieta, B grupā zēniem - Dmit-
rijam Berestņevam 1.vieta, A grupā meitenēm - Alisei Samsonovičai 
1.vieta, A grupā zēniem - Oskaram Vaivodišam 3.vieta. 

Otrajā dienā tika veikta komandu tūrisma tehnikas trase, B grupas ko-
manda ieguva 1.vietu. Apsveicam un lepojamies ar dalībnieku startiem!
Paldies Krāslavas novada domei par piešķirto transportu braucienam uz 
sacensībām!

 Harolds Kavinskis, 
sporta tūrisma pulciņa treneris

Lai laimes daudz, lai bēdas steidzas garām,
Lai sirds ik dienu prieku atrast prot! 
Apsveicu dakteri Natašu Sidorovu (Krāslava) dzimšanas dienā! 

Paciente Regīna Maksimoviča 

 Pārdodu divas kazas un āzi. Cena 
- 50 eiro.T.28724619. 

 Pārdod 9 siena ruļļus (2016. 
gads), Ūdrīšu pagasts, Krāslavas ra-
jons. Pašizvešana. Cena par vienu 
rulli - 6 eiro. Sīkāka informācija pa 
t. 28724619.

 Pārdod 2-istabu privatizētu dzī-
vokli (istabas izolētas), 4. stāvs. 
Saulainā puse. Bez balkona. Vaja-
dzīgs remonts. Cena - 4000 eiro. T. 
28724619.

 Pārdod „Volkswagen Passat Va-
riant”, universāls, 1991. izlaiduma 
gads, benzīns, manuālā pārnesum-
kārba. Tehniskā apskate - līdz 2017. 
gada decembrim. Cena - 350 eiro. T. 
28724619. 

 Meklēju meistaru vannas istabas 

un tualetes remontam. T. 26363234.
 Veicu visa veida nepieciešamos 

iekšdarbus - darbi ar reğipsi, siltinā-
šana, špaktelēšana, durvju logu ailes 
montāžas ar reğipsi, durvju montāža, 
fl īzēšana, krāsošana, tapešu līmēša-
na, lamināta ieklāšana, kosmētiskie 
remonti. Т. 28753676. 

 02.05.2019. – 10.05.2019. - Svēt-
ceļojums uz Svēto Zemi. Grupu 
vadīs priesteri. Pieteikties pa tālr. 
29524763 (Ināra),  kā arī internetā: 
www. shalomisrael.lv 

 Pārdod televizoru, gāzes plīti, sal-
dētavu, zirga ratus, 2 MTZ-50 priek-
šējos riteņus, auto ledusskapi, 4 sa-
kas (20 eiro), ierīci, auto palaišanas 
iekārtu. T. 26068674. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 45 m2, 
2. stāvā (kooperatīvs). T. 25956345. 

 Pārdod lietotu stūra dīvānu. T. 
26774437.

 Dīzeļa dzinēja „common rail” 
degvielas sistēmas remonts, nolauz-
to kvēlsveču izurbšana ar specins-
trumentu, sprauslu sēžas vietu atjau-
nošana, dzinēju kapitālais remonts, 
automobiļu ritošās daļas un bremžu 
sistēmas remonts, elektrosistēmas di-
agnostika un remonts. T.29413904.

 Jebkuru turbīnu (turbokompre-
soru) remonts (kravas automobiļi, 
vieglie auto, traktori). T. 29413904.

 Jebkuras sarežģītības automobiļu 
ritošās daļas remonts. T. 29413904.

 Pārdod medu, apjoms – 20 l, cena 
- 80 eiro. T. 25600261. 

 Pērk senlaiku lietas: ogļu patvā-
rus, ordeņus, zīmes, ikonas (koka 
un metāla) zobenus, nažus, fi gūriņas 
(porcelāna, metāla), motociklus, mo-
pēdus (PSRS laiks). T.22433510. 

sludinājumi

Cienījamie NĪN maksātāji!
Ir veikts nodokļu aprēķins par 

2019. gadu. Maksāšanas paziņo-
jumi izsūtīti. Pirmais apmaksas 
termiņš - 2019. gada 1. aprīlis.

Paziņojuma nesaņemša-
nas gadījumā lūdzam vērsties 
Krāslavas novada domē (18. k a-
binetā) vai zvanīt 65681766.

         Cienījamie vecāki! 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 1. 

klasē un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošanās 
grupās 2019./2020. mācību gadam.  

Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos ar 
visiem interesentiem un aicina iepazīties ar skolas darbu, 
tikties ar skolotājiem, noformēt dokumentus nākamajam 
mācību gadam.

 Pasākums notiks 5. martā plkst.17.30 Rancāna ielā 4. 

21.  februārī plkst.18.30 
Krāslavas Kultūras namā 

- cirka izrāde „Alise Aizspogulijā”. 
Biļešu cena - 7 EUR, pasākuma die-
nā - 8 EUR, var iegādāties KN 2.stā-
vā darbdienās 9.00 – 14.00.

2.martā plkst 18.00 Krāsla-
vas Kultūras namā koncerts 

,,Mīlestības rapsodija”. Programmā 
latviešu, franču, krievu, angļu spā-
ņu, itāļu kompozīcijas. Vokals - Inna 
Kralika (Latvija), akordeons - Svet-
lana Stavicka, Vladimirs Ušakovs 
(Sanktpeterburga). Biļešu cena - 5 
un 7 EUR, var iegādāties KN 2.stā-
vā darbdienās 9.00 – 14.00.

PASĀKUMI 
KULTŪRAS

 NAMĀ

Katru gadu Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centrs piedāvā iespēju pie-
dalīties izzinošā pasākumā, kurā 
visi dabaszinību mīļotāji var dalīties 
atklājumos un iepazīstināt klāteso-
šos ar savām pētnieciskām darbī-
bām, novērojumiem, veiktajiem 
eksperimentiem, izdarītajiem seci-
nājumiem, demonstrēt un prezentēt 
savus izvēlētos eksperimentus un 
izpildīt pašu grūtāko darbu - atbil-
dēt uz ekspertu jautājumiem. Tas 
var būt gan individuāls, gan grupas 
(3 skolēnu) darbs.

Eksperimenta galvenie posmi ir 
šādi: uzdod jautājumu – izvirzi pie-
ņēmumu - izplāno un veic eksperi-
mentu - pieraksti rezultātus – izdari 
secinājumus. Šogad individuāli vai 
grupā skolēni prezentēja kopumā 7 
praktiskus, ar vides tēmu saistītus 
pētījumus, novērojumus un eksperi-
mentus, pārstāvot Krāslavas pamat-
skolu, Varavīksnes vidusskolu un 
Robežnieku pamatskolu. Tik daudz 
jaunas informācijas un interesantu 
demonstrējumu divu mācību stun-
du laikā!  Pat skolotājiem un ek-

spertiem bija interesanti piedalīties 
un uzzināt ko jaunu!

Ekspertu komisija, izvērtējot 
skolēnu eksperimentus pēc pētījuma 
idejas novitātes, vides izglītības satu-
ra, izziņas vērtības, kā arī pēc skolēnu 
ieinteresētības un spējas demonstrēt 
un izskaidrot savu pētījumu, par la-
bāko atzina Gunta Ungura darbu 
„Vitamīna C noteikšana dārzeņos un 
augļos” (sk. I.Solima, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskola). Viņš dosies ar 
šo pētījumu uz Rīgu uz konkursu, ko 
rīko Dabaszinību skola. Ļoti patika 
ekspertiem Valērijas Joninas pētī-
jums „Ārstniecības savvaļas augi 
Robežnieku pagastā”, un skolniece 
saņēma 2. vietu (sk.A.Stavro, Ro-
bežnieku pamatskola). Reti kurš 
pagasts var lepoties ar 159 savvaļas 
ārstniecības augiem. 2.vietu ieguva 
Arina Skovorodko (sk. L.Jasinska, 
Varavīksnes vsk.) - „Kāds ābols ir 
veselīgāks: sarkans, dzeltens vai 
zaļš?” Visi, kas grib, var bez mak-
sas saņemt Arinas konsultāciju par 
ābolu ietekmi uz organismu.  

3. vietas ieguvēji (sk. D.Kušnire, 
Krāslavas pamatskola) – Kristaps 
Kušnirs, Dace Krumpāne - prezen-
tēja savu veikumu - „Mākslinieks”, 
kura atšifrējums ir robots, kas spēj 
zīmēt. Visas detaļas ir pašu savāktas 
un sakombinētas tā, lai varētu kons-

trukciju darbināt ar bateriju. Tikpat 
interesanta ir pašu rokām izveidota 
Gregora Pauliņa un Riharda Lise-
noka spēle „Trauksmes vads”, kas 
palīdz attīstīt veiklību un uzmanību.

Šī pasākuma mērķis - dot iespēju 
skolēniem cits citam parādīt, ko ir 
iemācījušies, atklājuši, izgudrojuši, 
pārbaudījuši, dot iespēju smelties 
iedvesmu un izmēģināt jaunas ide-
jas. 21. gadsimta kompetences un 
prasmes - radošumu, uzņēmējdar-
bību, efektīvas komunikācijas pras-
mes, kritisko domāšanu, pašinicia-
tīvas, sadarbības prasmes, sociālās 
un pilsoniskās prasmes bērnu un 
jaunieši gūst, piedaloties konkursā 
„Skolēni eksperimentē”.

Paldies visiem skolotājiem, kas 
palīdzēja ar padomu un atbalstīja 
ar nepieciešamajiem materiāliem. 
Paldies ekspertiem, kas veltīja savu 
laiku un vērtēja šos darbus: fi zikas 
skolotājam Gunāram Japiņam, vi-
des mācības skolotājai Silvai Skri-
dei.  Paldies arī dalībnieku vecā-
kiem un radiem, kuri atbalstīja un 
iedrošināja savus bērnus piedalīties 
eksperimentu pasākumā. Paldies 
Krāslavas pamatskolai par telpu no-
drošināšanu!

Rita Vekšina, 
Krāslavas BJC direktore

DAUDZ JAUNAS INFORMĀCIJAS 
UN INTERESANTI DEMONSTRĒJUMI


