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Jāzeps Pogumirskis savulaik bijis fi zikas 
skolotājs, tad Polijā studējis medicīnu un ie-
guvis medicīnas zinātņu doktora grādu par 
resnās zarnas inervācijas pētījumiem vēža pa-
cientiem. Strādājot Polijā, satikta dzīvesbiedre 
Anna. Lai arī darba apstākļi un nākotnes izre-
dzes Polijā bija labāki, tomēr Jāzeps izvēlējās 
atgriezties dzimtenē.

Kādu laiku strādājis Daugavpilī, un nu jau 
gandrīz piecus gadus viņš ir ģimenes ārsts In-

drā, vietā, no kurienes cēlusies Pogumirsku 
dzimta.

Pie daktera Pogumirska brauc pacienti arī no 
Krāslavas, Daugavpils un citām vietām Latvi-
jā. Viņa ģimenes ārsta praksē ir pāri par 700 
pacientiem no Indras, Piedrujas un Robežnie-
ku pagastiem. Visi ir apmierināti ar viņa dar-
bu, jo dakteris ir augsti kvalifi cēts, uzmanīgs, 
iejūtīgs, viņa dzīves jēga ir palīdzēt cilvēkiem.

Pacienti stāsta, ka Jāzeps Pogumirskis mek-

lē slimību cēloņus, ne tikai cīnās ar sekām. 
Viņu raksturo klīniska domāšana un rūpes par 
savu pacientu veselību, kā arī gatavība sniegt 
palīdzību cauru diennakti, 7 reizes nedēļā.

„Medicīna ir mans dzīves aicinājums,” saka 
ģimenes ārsts Jāzeps Pogumirskis.

Nominācijā „Gada ārsts” balsots par 654 
ārstiem, bet kopumā sabiedrības balsojumā 
paldies teikts 1500 medicīnas speciālistiem.

Šogad tika pasniegtas 12 balvas, katrs no 
nomināciju uzvarētājiem saņēma mākslinie-
ka Armanda Jēkabsona īpaši šim notikumam 
izstrādātu oriģināldarbu – Dzīvības asnu, kas 
simbolizē visvērtīgāko un dārgāko, kas pieder 
ikvienam no mums, – dzīvību un veselību.

 Ilonas Kangizeres
 foto

GADA ĀRSTS - MŪSU NOVADNIEKS
 JĀZEPS POGUMIRSKIS

12. februārī svinīgā ceremonijā kultūras pilī „Ziemeļblāzma” Latvijas Ārstu 
biedrība pasniedza „Gada balvu medicīnā 2015”.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs laika posmā no pagājušā gada 24. novembra līdz 
šī gada 15. janvārim varēja nobalsot par savu labākā mediķa kandidātu dažā-
dās nominācijās.

Šogad Latvijas Ārstu biedrības balsojumā kopā balsots vairāk nekā 5000 rei-
žu. Nominācijā „Gada ārsts” balvu saņēma mūsu novadnieks, ģimenes ārsts 
un neirologs no Indras, Jāzeps Pogumirskis.

 GRAUDU
 UN RAPŠU
AUDZĒTĀJU 

KONFERENCE
 VIĻĀNOS

4. martā Viļānos norisināsies 
Austrumlatvijas reģiona graudu 
un rapšu audzētāju konference, ko 
SIA „Latgales Lauksaimniecības 
zinātnes centrs” (LLZC) organizē 
sadarbībā ar Viļānu novada paš-
valdību. Konferences laikā tiks 
piedāvāta jaunākā informācija par 
graudaugu šķirnēm, mēslojumu, 
augu aizsardzības līdzekļiem, jau-
nāko tehniku un 2015. gada izmē-
ģinājumu rezultātiem. 

Šī gada konferencē piedalī-
sies 11 fi rmas. Divi uzņēmumi 
- „AnAgro” un „Agrochema Lat-
via” – konferencē piedalīsies pir-
mo reizi, būs arī citu valstu uzņē-
mumu vadītāji.  Ik gadu interese 
par konferenci aug, par ko liecina 
arī tas, ka vairākas fi rmas atkārtoti 
pieteikušās ierīkot demonstrējuma 
izmēģinājumus LLZC. 

Konferences sākums plkst.10.30 
Viļānu kultūras namā, Kultūras 
laukums 2, Viļāni, Viļānu novads. 

Papildus informācija par kon-
ferenci un pieteikšanās: Dr.agr. 
Veneranda Stramkale, SIA „Lat-
gales Lauksaimniecības zinātnes 
centrs”, tālr.: 29465004, e-pasts: 
strzin@apollo.lv. 

Šobrīd „Radio Marija” Latvijā 
turpina spert tikai pirmos soļus sa-
vas pastāvēšanas vēsturē. Šie soļi 
ved pretī tādas katoliskas radio 
stacijas formātam, kas piedāvās 
saturīgu un iedvesmojošu prog-

rammu - raidījumus par dažādu 
tematiku, kopīgas lūgšanas tiešajā 
ēterā, kā arī tiešraides no dievkal-
pojumiem un Baznīcas pasāku-
miem.

„Radio Marija” ir dzimis, sācis 

darboties un izplatīties Itālijā. Pēc 
tam radio parādījās visos piecos 
kontinentos. 

Īpašu uzmanību „Radio Marija” 
velta tiem, kuri cieš un cīnās ar 
slimībām gan dvēselē, gan miesā. 
„Radio Marija” cenšas būt kopā 
ar vientuļajiem, nabadzīgajiem, 
vecāka gada gājuma cilvēkiem un 
ieslodzītajiem.

 ,,RADIO MARIJA” ARĪ KRĀSLAVĀ
Pagājušā gada beigās Latvijas FM radioviļņos sāka ska-

nēt jauna, kristīga, nekomerciāla radiostacija „Radio Ma-
rija”. Radio ir dzirdams trīs frekvencēs: Rīgā - 97,3; Liepājā 
- 97,1 un Krāslavā – 97.

 Šodien numurā
  Lasītāju jautājumi – 2. lpp.

  Latvānis ir iznīdējams - intervija ar 
                                                           Ivaru Geibu – 3. lpp.

  Muzejā top jauna ekspozīcija – 4. lpp.
  Daudzpusīgā Jeļena Vorošilova – 5. lpp.
  Skolas formas ieviešanas plusi un mīnusi – 6. lpp.
 Par sociālajām dejām – 7. lpp.

 Sporta ziņas, sludinājumi – 8. lpp.
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Lasītāju jautājumi

Nesen Skaistas sākumskolā no-
tika skolotāju un vecāku tikšanās, 
tajā piedalījās Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks, kurš uzsvēra divas gal-
venās problēmas - bērnu nogādā-
šana uz pilsētas skolām un skolo-
tāju darbiekārtošanas jautājums.

Pašvaldība obligāti nodrošinās 
transportu skolēnu pārvadāšanai. 
Savukārt pagasta pārvaldei un ve-
cākiem ir nepieciešams izstrādāt 
vispiemērotāko autobusa kustības 
grafi ku un maršrutu, lai bērniem, 
kas dzīvo tālu no pagasta cen-
tra, nebūtu pārāk agri jāceļas no 
rīta. Varianti var būt dažādi. Pie-
mēram, var pārņemt Aulejas un 
Kombuļu pagasta pieredzi, kur 
vienā laikā kursē divi autobusi, 
bet pēc tam bērni pārsēžas vienā 
lielākā autobusā, un tas aizved vi-
sus līdz Krāslavai. 

Uz jautājumu par to, vai pašval-
dība fi nansēs bērnu nogādāšanu 
līdz Dagdas vidusskolai, vecā-

ki saņēma noraidošu atbildi. Šo 
jautājumu ir nepieciešams uzdot 
Dagdas novada domei. Krāsla-
vas novada pašvaldība nodrošina 
transportu vai atsevišķos gadīju-
mos var apmaksāt transporta iz-
devumus tikai tiem bērniem, kas 
mācās Krāslavas novada skolās.

,,Mēs esam ieinteresēti, lai bērni 
mācītos mūsu skolās,” paskaidro-
ja Krāslavas novada domes Izglī-
tības un kultūras nodaļas vadītāja 
Lidija Miglāne. „Piemēram, daži 
bērni no Grāveru pagasta, kas 
ietilpst Aglonas novadā, mācās 
Krāslavas skolā, un par viņu pār-
vadāšanu rūpējas Krāslavas nova-
da dome.” 

Spriežot par skolotāju darbie-
kārtošanu, Gunārs Upenieks atzī-
mēja, ka nezaudē cerību sagaidīt 
konkrētas darbības no valdības 
puses saistībā ar pirmspensijas 
vecuma pedagogiem, kas zaudē-
ja darbu skolu slēgšanas dēļ, lai 
viņiem tiktu nodrošināta iespēja 

aiziet priekšlaicīgā pensijā. Lai 
aktualizētu šo jautājumu, gan 
skolām, gan pagastu pārvaldēm ir 
nepieciešams sagatavot vēstules, 
adresējot tās domes priekšsēdētā-
jam un aprakstot situāciju, kurā 
nokļuva konkrēti skolotāji. Savu-
kārt novada dome aizsūtīs šo in-
formāciju atbilstošām instancēm.

Neskatoties uz to, ka tagad ve-
cākiem ir nepieciešams gatavoties 
pārmaiņām, - izvēlēties skolu, 
kurā mācīsies viņu bērni, iepazī-
ties ar jauniem skolotājiem, plā-
not autobusa maršrutu, izrēķināt 
laiku, daudzi no viņiem vēl jopro-
jām ļoti sāpīgi uztver lēmumu par 
Skaistas sākumskolas slēgšanu.

Tāpēc šīs tikšanās laikā daži ve-
cāki un skolotāji ļoti emocionāli 
apsprieda šo jautājumu, izsakot 
savu neuzticību pašvaldībai un 
vainojot to par šāda lēmuma pie-
ņemšanu.

Uzklausījis klātesošo viedok-
ļus, domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks uzdeva tikai vienu jau-
tājumu: „Ko zaudēs jūsu bērni, ja 
viņi mācīsies kādā no Krāslavas 
skolām?”

Taču vecākiem uz šo jautājumu 
atbildes nebija. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto 

V ECĀKIEM IR NEPIECIEŠAMS 
GATAVOTIES PĀRMAIŅĀM

Šī gada janvāra beigās Krāslavas novada domes depu-
tāti pieņēma lēmumu par četru novada skolu slēgšanu, 
tāpēc tagad ir sācies nopietns sagatavošanas darbs, lai 
bērni, kas apmeklēs citas mācību iestādes, pēc iespējas 
vieglāk pārvarētu adaptācijas periodu. Pozitīvu rezultātu 
varēs sasniegt tikai tajā gadījumā, ja tiks ņemti vērā visi 
aspekti un ja pret dažādu problēmu risināšanu atbildīgi 
izturēsies visas puses - novada dome, pagasta pārvaldes, 
skolu administrācija un, protams, vecāki. 

Krāslavas novada domes Attīstības no-
daļas vadītāja Ināra Dzalbe informē, ka 
Krāslavas pils kompleksā, kas ir 18. gad-
simta valsts nozīmes kultūras piemineklis, 
pēdējos gados ir notikušas daudzas pozi-
tīvas pārmaiņas. Pašvaldība savu iespēju 
robežās ir ieinteresēta nepieļaut komplek-
sa ēku tālāku degradāciju, un visakūtākais 
jautājums ir saistībā ar tā saucamo Dārz-
nieka māju – sarkano ķieģeļu ēku Pils ielā 
4, kas šobrīd pamazām sabrūk, ir vizuāli 
nepievilcīga un apdraud cilvēku drošību. 
Ņemot to vērā, Krāslavas novada pašval-
dība 2016. gada budžetā ir ieplānojusi 
līdzekļus ēkas konservācijai, lai tālākā 

nākotnē varētu turpināt iekštelpu rekons-
trukciju. Šobrīd ēka tiek iztīrīta no būv-
gružiem.

Tiek domāts arī par staļļu ēku – Amatu 
māju, kur jau šobrīd ir sakārtotas telpas 
vasaras izstāžu zāles un amatnieku rado-
šo darbnīcu vajadzībām. Šajā pat dienā 
Amatu māju apskatīja dizainers Raimonds 
Vindulis, kurš bija ieradies kopā ar savu 
kolēģi. Ar muzeja speciālistiem un pašval-
dības pārstāvjiem tikšanās laikā tika izru-
nāti konceptuāli jautājumi un turpmākās 
sadarbības iespējas. Notiek gatavošanās 
projektam, kas paredz saglabāt, aizsar-
gāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas 

mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus, aktualizējot ēkas tehnisko 
projektu un izstrādājot iekštelpu ekspozī-
ciju koncepciju. Prioritāri ēkai ir jānomai-
na jumts un jāsakārto inženiertehniskie 

tīkli, lai varētu pamazām turpināt iekštel-
pu sakārtošanu.

Juris Roga

KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSA
 SAKĀRTOŠANA TURPINĀS

17. februārī Krāslavas pils kompleksā notika pašvaldības vadības tikša-
nās ar SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” speciālistēm Liesmu Markovu 
un Kristīni Klimbi, kuras šobrīd izstrādā konservācijas projektu tā sauca-
majai Dārznieka mājai.

 Informatīvais interneta portāls www.kraslavasvestis.
lv saņem jautājumus no novada iedzīvotājiem un opera-
tīvi sagatavo atbildes. Aktuālāko piedāvājam arī infor-
matīvā izdevuma „Krāslavas Vēstis” lasītājiem.

Kad SIA „Krāslavas ūdens” sāks nolasīt ūdens skaitītā-
ju rādījumus ar uzstādīto dārgo iekārtu?

Atbild SIA „Krāslavas ūdens”: „Automātiskā datu nolasīšanas 
sistēma jau darbojas. SIA „Krāslavas ūdens” realizācijas nodaļas dar-
binieki to izmanto pastāvīgi. Lai saņemtu sev nepieciešamo informā-
ciju, lietotājam ir iespēja vērsties SIA „Krāslavas ūdens” ar lūgumu 
izveidot elektronisko profi lu vietnē ar lietotājvārdu un aplūkot ūdens 
skaitītāju rādījumus, vēsturiskos datus, kā arī sekot līdzi ūdens patē-
riņam. Ja ir nepieciešamas detalizētas atbildes uz atsevišķiem jautā-
jumiem par katras personas individuālo situāciju, tad tās var saņemt, 
vēršoties uzņēmuma realizācijas nodaļā – Sporta ielā 10, Krāslavā, vai 
rakstot uz e-pastu: info@kraslavasudens.com.

*       *       *
Vai pilsētā tiks atjaunota pilnvērtīga Krāslavas televī-

zija, kas agrāk bija skatāma daudzdzīvokļu namu kabeļ-
televīzijā?

Atbild Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks: „Lēmums par pašvaldības televīzijas slēgšanu tika pieņemts 
sakarā ar to, ka tā tika translēta kabeļtelevīzijā, kas ir pieejama galve-
nokārt tiem pilsētas iedzīvotājiem, kuri dzīvo daudzdzīvokļu namos, 
tikai nelielam skaitam privātajā sektorā dzīvojošo, un vispār nebija 
pieejama pagastu iedzīvotājiem. Pašreizējā situācijā dome neplāno 
atsākt pašvaldības televīzijas darbu. Videosižetus par pasākumiem 
Krāslavā un novada pagastos var noskatīties internetā mājaslapas 
www.kraslavasvestis.lv sadaļā „Galerija/Video”.”

*       *       *
Saules iela atrodas Krāslavas pilsētā, tai vēl joprojām 

ir grants segums, un mēs, ielas iedzīvotāji, neatceramies, 
kad pēdējo reizi ielā ir braucis greideris un līdzinājis bed-
res, drīz iela būs neizbraucama. Kad ielu uzturēs pienā-
cīgā stāvoklī, nebūtu slikti uzklāt noturīgāku, piemēram, 
asfalta segumu? 

Atbild Krāslavas novada ceļu inženieris Vladimirs Bluss: 
„2016.-2017. gadā tiks remontēts Raiņa ielas posms no Rēzeknes 
ielas līdz Baznīcas ielai, ieskaitot autostāvvietas laukumu pretī vei-
kalam „Kristīne”. Asfaltēt Saules ielu tuvākajos gados nav plānots. 
Ielu (ceļu) virsmas seguma greiderēšanas darbus šobrīd nav iespējams 
veikt nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ. Tas tiks darīts, kad to atļaus laika 
apstākļi.”

*       *       *
Kāpēc Krāslavas pamatskolā pēc sporta nodarbībām 

nevar nomazgāties dušā?
Atbild Krāslavas pamatskolas direktore Vija Konceviča: „Vis-

pirms par pieaugušajiem: mēs noslēdzam līgumus ar privātpersonām 
vai fi rmām par sporta zāles īri, un tajos nav paredzēts tāds pakalpo-
jums kā dušas. Tas ir atsevišķs pakalpojums, par kuru ir nepieciešama 
atsevišķa samaksa. Skolēniem dušas ir pieejamas, bet sakarā ar to, ka 
starpbrīdis ir tikai 10 minūtes un garākais - pusstundu, principā pa 10 
minūtēm ir problemātiski veikt šo darbību.”
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intervija

- Ar ko sākās šīs kultūras invāzija Lat-
vijā?

- Sosnovska latvāņa izplatība masveidā 
Latvijā notika pagājušajā gadsimta 60.-70. 
gados, bet sākumā problēmas mērogus ne-
viens neapzinājās. Latvāni ieveda kā lop-
barības augu skābbarības gatavošanai un 
lopu ēdināšanai. Laikam ritot, tas pārņēma 
arvien lielākas platības, un 90 gadu sākumā 
kļuva nekontrolējams, jo lielas zemes teri-
torijas netika apstrādātas. Manā dzimtajā 
pusē, Ūdrīšu pagastā, 70 gadu sākumā viens 
biškopis savā ābeļdārzā iesēja nelielu gaba-
lu ar latvāņiem, un tagad tie tur izpletušies 
visai plašā teritorijā. Tas uzskatāmi parāda 
problēmu. Latvāņu pārņemtajās teritorijās 
cilvēki sāka gūt apdegumus, nokļuva slim-
nīcā, veidojās alerģijas pret saules gaismu 
un vispār pret krustziežu augiem, ka pat ne-
varēja pļaut zāli, jo uz ādas veidojās čūlas.

- Cik plaši augs izplatījies bijušā 
Krāslavas rajona teritorijā?

- Kad pastāvēja rajona padome, mēs vā-
cām šādus datus, bet tie nekad nebija pilnī-
gi precīzi. Visvairāk skartās teritorijas bija 
Bērziņu, Ezernieku, Svariņu, Asūnes, Ūd-
rīšu un Šķeltovas pagastos, bet vairāk vai 
mazāk šo augu var atrast arī citu pagastu 
teritorijās. 

- Vai ir kāda efektīva metode, kas var 
iznīdēt latvāni? 

- Agrāk cīņā pret tiem pielietoja dažādas 
metodes, piemēram, ieteica regulāri pļaut 
pirms ziedēšanas, bet pēc tam brīnījās, ka 
latvāņi aug kā auguši arī pēc pļaušanas. Tad 
viena fi rma, kas nodarbojas gan ar augu 
aizsardzības līdzekļu izpētīšanu, gan ar 
konsultācijām augu aizsardzībā - SIA „In-
tegrētās audzēšanas skola” - nolēma izpētīt 
šo problēmu dziļāk un vairāku gadu laikā 
veica eksperimentus. 

Piemēram, bija lauks, kura vienu pusi 
nopļāva, otru - nepļāva. Kā par brīnumu 
nepļautajā lauka daļā starp latvāņiem turpi-
nāja augt zāle, bet izpļauto lauka daļu lat-
vāni pārņēma pilnībā, izspiežot no turienes 
citus augus. Tika veikts eksperiments, mig-
lojot laukus ar glifosātu saturošiem herbicī-
diem - ķīmiska viela, kas iznīdē visu nezāli, 
bet arī šī metode nedeva gaidīto rezultātu. 
Latvānis sākumā nedaudz padevās ķīmijai, 
bet beigu beigās saņēmās un atkal izauga, 
pateicoties sēklām zemē. Tad izdomāja vei-
dot ķīmiskos maisījumus, kas apkarotu ti-
kai divdīgļlapjus, pie kā arī pieder latvānis, 
un dažu gadu laikā eksperiments parādīja 
ļoti labus rezultātus. Bet ir viena ļoti svarī-
ga nianse - latvāņa skartās platības jāmiglo 
savlaicīgi, un dabas atvēlētais laika posms 

šiem darbiem ir ļoti īss.
- Kas ir šī ķimikālija?  
- Latvijas Republikā reģistrēto augu aiz-

sardzības līdzekļu reģistrā ir iekļauti trīs 
otrās klases ķīmiskie augu aizsardzības lī-
dzekļi - Nuance 75 WG, Logrāns 20 d.g., 
Accurate 200 WG, kurus atļauts lietot lat-
vāņu ierobežošanai ceļa malās, mežmalās, 
lauksaimniecībā neizmantojamās zemēs, 
zemēs zem elektrolīniju pārvadiem, ar lat-
vāņiem invadētā teritorijā veicot latvāņu 
apsmidzināšanu. Konkrētas fi rmas nerekla-
mēšu, bet šī ķīmija ir dabūjama Rēzeknē, 
Jēkabpilī, Daugavpilī un citās pilsētās pie 
tirgotājiem, kas pārdod augu aizsardzības 
līdzekļus. Lietošanas veids - agri pavasarī, 
atsākoties veģetācijai, latvāņiem dīgstot, 
dīgļlapu veidošanās stadijā. Labāku rezul-
tātu sasniegšanai ieteicams veidot maisī-
jumu. Pamatķīmija ir Logrāns, papildus 
izmanto Nuance vai Accurate. Maksimā-
lais apstrāžu skaits sezonā - viena reize. 
Vēlreiz uzsveru, ir jāmiglo savlaicīgi, agri 
pavasarī, pirms kokiem saplaukušas lapas, 
pie pastāvīgām temperatūrām no +3 līdz +5 
grādi. Tagad bija ilgstoši silts laiks un lat-
vāņi varbūt jau sākuši dīgt, bet tūlīt arī no-
sals. Būtībā jāorientējas uz aprīļa sākumu. 
Laika nav daudz, jo tikko kā latvānis izaug 
un nosedz augsni, miglot ir par vēlu. Tam 
apakšā sadīgs sēklas, un latvānis ataugs. Ja 
bērziem beigusi tecēt sula un tas jau zaļo, 
tad viennozīmīgi ir miglošanas laiks ir no-
kavēts, tāpēc vajag rīkoties operatīvi. Gal-
venais, ka šī ir reģistrēta ķīmija un iedarbo-
jas selektīvi - nav kaitīga kokiem, krūmiem, 
stiebrzālēm. Protams, ja kokiem jau lapas 

lielas, tad tas nenāks par labu, bet tad jau 
arī latvāni miglot ir par vēlu. Šo ķīmiju, 
piemēram, Logrānu, izmanto arī graudau-
gu sējumos, kas ļoti sen lietota ķīmija. Vēl 
viens iemesls, kāpēc izvēlētas minētās trīs 
ķimikālijas, ir tajā, ka tās darbojas pie gana 
zemas āra gaisa temperatūras, kad citi augu 
aizsardzības līdzekļi ir maz efektīvi.

- Vai jums ir kāda personīgā pieredze?
- Personīgi man nē, bet ir ļoti laba drau-

gu pieredze Allažos, kuriem latvānis bija 
skāris milzīgas platības, un viņi ir pielie-
tojuši šo metodi ar labiem panākumiem. 
Šo metodi aprobējuši Latvijas Valsts meži 
savā praksē, jo visgrūtāk latvāni apkarot 
tieši krūmāju joslā, kur ar augsnes apstrā-
des tehniku nevar iekļūt. Latvānis ieperinās 
tieši krūmājos, gar ceļiem, grāvmalās, zem 
elektrolīnijām un citās neapstrādājamās vai 
grūti pieejamās platībās. Lielajos laukos, 
kurus zemnieks regulāri apstrādā un kopj, 
latvānis neizdzīvo.  

Vienīgi ir jāatceras, ka tiesības lietot 2. 
klases augu aizsardzības līdzekļus ir per-
sonai, kura ieguvusi augu aizsardzības 
līdzekļu lietošanas operatora apliecību, 
profesionāla augu aizsardzības līdzekļu 
lietotāja apliecību darbībām ar 2. reģistrā-
cijas klases augu aizsardzības līdzekļiem 
vai augu aizsardzības konsultanta apliecī-
bu. Citiem vārdiem, lai izmantotu šo ķīmi-
ju, obligāti jābūt izietai apmācībai un jābūt 
tā saucamajai dzeltenai augu aizsardzības 
grāmatiņai. Kurš katrs nevar, un arī nopirkt 
šo ķīmiju brīvi nevar. Pircējam ir jāveic 
uzskaite, kad viņš to ir lietojis, kādā devā, 
kādiem mērķiem, jo tā ir ķīmija un to ne-

drīkst nekontrolēti lietot. Arī pārdevējs savā 
žurnālā atzīmē, kam to pārdevis, savukārt 
Augu aizsardzības dienesta inspektors ap-
skatās un izlases veidā pārbauda, kā pircējs 
izmantojis. Ja nav izmantojis, tad iepako-
jumam jābūt neatvērtam. Bet nevar jau arī 
mūžīgi ķīmiju pie sevis uzglabāt, ir atkal 
jāievēro cita kārtība, lai to utilizētu.

- Tad sanāk, ka pensionārs, kura zemi 
apsēdis latvānis, šo ķīmiju savā saim-
niecībā nevar izmantot? Starp citu, cik 
maksā šīs ķimikālijas?

- Šajā gadījumā vajag kooperēties. No-
pērk tas, kuram ir apliecība, un viņš var 
sniegt šo pakalpojumu kaimiņiem. Latvāņu 
apsmidzināšanā atkarībā no vietas, platības, 
latvāņu daudzuma un citiem faktoriem, pa-
rasti izmanto traktora vai muguras uzkari-
nāmos miglotājus, kas nelielā platībā ir pats 
labākais paņēmiens. Bet šim pakalpoju-
ma sniedzējam savā žurnālā būs jāatzīmē, 
ka, piemēram, kaimiņam Jānim 7. aprīlī 
nomigloju 0,2 ha, deva bija tāda un tāda. 
Jautājums ir atrisināms. Šo pakalpojumu 
varētu sniegt arī pašvaldības labiekārtoša-
nas dienesti, ja kāds darbinieks nokārtotu 
atbilstošu atļauju lietot šo ķīmiju. Tas būtu 
labs risinājums veciem cilvēkiem, kuri ne-
spēj visu izdarīt paši, bet var samaksāt par 
pakalpojumu. Plānojam sarīkot semināru 
pašvaldību pārstāvjiem, ja būs interese. 

Izmaksas uz hektāru ir apmēram 20-30 
eiro, bez darba. Pļaušana noteikti izmaksās 
dārgāk. Kampaņa jāvērš plašumā, jo tikai ar 
appļaušanu latvāņi mums neuzveikt. Grūti 
prasīt cilvēkam maksāt par latvāņu iznīdē-
šanu, bet tagad ir alternatīva šiem izdevu-
miem - soda nauda par latvāņu audzēšanu. 
Savukārt Lauku atbalsta dienests vairs ne-
maksā platībmaksājumus par latvāņu skar-
tajiem laukiem.

- Kā ar tām tautas metodēm, var pie-
lietot?

- Bija cilvēki, kuri lēja petroleju stumbra 
saknē, bēra sāli un viss kaut ko citu darīja. 
Sakni panīcināja, bet augam ir dota prog-
ramma ražot sēklas. Paliek saknes spurgali-
ņas, kas turpina augt un atražot latvāni, kas 
ir ļoti dzīvotspējīgs aug. Bijuši pētījumi arī 
par to, kāda izskatās regulāri pļauta auga 
sakne – uz tās labi redzami gadu gredzeni. 
Viņš konkrētajā gadā neuzziedēja, mēģina 
un izdodas nākamajā. Sāls, petroleja nepa-
līdz un to nekādā gadījumā nevajag šādi lie-
tot, jo tā ir dabas piesārņošana. Viens grams 
petrolejas sabojā tonnu ūdens!

Starp citu, ļoti daudz latvānis saaudzis 
gar upēm, meliorācijas grāvjiem un eze-
riem. Jāielāgo, ka, veicot latvāņu apsmi-
dzināšanu, obligāti jāievēro aizsargjoslas 
– nesmidzināt tuvāk kā 10 metrus no ūden-
sobjektiem! 

- Kāda ir alternatīva?
- Pie ūdensobjektiem latvāņa apkarošanai 

atliek tikai mehāniskais veids, kas ir darbie-
tilpīgi, bet šis darbs jāveic tikai dažus met-
rus platā joslā. Latvāņu ierobežošanā labus 
rezultātus var sasniegt, latvāņiem nopļaujot 
ziedkopas, savācot maisos un iznīcinot, tās 
sadedzinot. Tas jādara laikā, kad auga cen-
trālajā čemurā izveidojušās sēklas. Augs 
„domā”, ka noziedējis, sēklas saražojis un 
savu misiju pabeidzis. Vārdu sakot, augs 
tiek apmānīts. Ja ziedstublāju nocērt pie ze-
mes, augs saprot, ka kaut kas nav labi un 
izdzen sīkus stublājus, nozied, tur ir 100-
200 sēklas, un pļaušana ir bijusi velta. Ar 
vienkārši regulāru pļaušanu latvānis tikai 
kuplāks paliek. Tēma ir plaša, neskaidrajos 
jautājumos aicinu vērsties Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centra Krāslavas 
birojā un Valsts augu aizsardzības dienestā.

- Paldies par interviju!
Juris Roga

LATVĀNIS IR NETICAMI
 DZĪVOTSPĒJĪGS, 

BET – IZNĪDĒJAMS!

Invazīvo augu suga Latvijā Augu aizsardzības likumā ir definēta kā Lat-
vijas dabai neraksturīga suga, kura apdraud vietējās sugas un to dzīvot-
nes vai rada ekonomiskus zaudējumus, kaitējumu videi vai cilvēka veselī-
bai. Šāda suga Latvijā ir Sosnovska latvānis, kuras zieds atgādina milzīgu 
dilli, bet lapas līdzinās rabarbera lapām. Šis augs strauji pārņēma plašas 
teritorijas un tā apkarošanā pielieto dažnedažādas metodes. Bet kura 
dod vēlamo rezultātu? To zina stāstīt Latvijas Lauku konsultāciju un izglī-
tības centra (LLKC) Krāslavas biroja vadītājs Ivars Geiba.
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Ziemassvētku priekšvakarā 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las audzēkņi, kas apgūst baltkrie-
vu kultūras pamatus, devās uz 
Čečersku, kur piedalījās tradicio-
nālajā pasākumā „Starptautiskā 
labdarības egle”.  

Šī gada martā mūsu novada pie-
robežas pagastos ar koncertiem 
uzstāsies kolektīvs no Čečerskas. 

Čečerskas un Krāslavas sadar-
bība norisinās ne tikai kultūras un 
izglītības jomā. Nesen mūsu no-
vadu apmeklēja Čečerskas rajona 
vadības delegācija – rajona iz-
pildkomitejas priekšsēdētājs Vla-
dimirs Kravčenko, viņa vietnieks 
Pjotrs Nesterovičs, kā arī dzīvok-
ļu komunālā uzņēmuma vadītājs 
Viktors Marčenko.

Vizītes pirmajā dienā viesus uz-
ņēma Piedrujas pagasta pārvaldes 
vadītāja Ērika Gabrusāne.  

Problēmas, kas ir saistītas ar 

telpu izmantošanu pēc dažādu ies-
tāžu slēgšanas vai optimizācijas, 
ir aktuālas arī Baltkrievijā. Dele-
gācija apskatīja bijušās Piedrujas 
pamatskolas ēku, kas tika rekons-
truēta un tagad pilda Tautas nama 
funkcijas. Šeit tika izvietota arī 
pagasta pārvalde, bibliotēka, FAP, 
kā arī sociālās telpas, lai nepie-
ciešamības gadījumā nodrošinātu 
vietējo iedzīvotāju pagaidu uztu-
rēšanos. 

Viesi apmeklēja arī vietējo mu-
zeju, kas atrodas tajā ēkā, kur ag-
rāk bija pagasta pārvalde. 

Ja iepriekšējos gados partne-
rus no Baltkrievijas ne īpaši in-
teresēja tūrisma sfēras jautājumi, 
tad pašlaik šī joma ir ļoti aktuāla 
pat valsts attālākajās pierobežas 
teritorijās. Apmeklējot viesnīcu 
„Piedruja”, viesi interesējās par 
sniegto pakalpojumu spektru, to 
popularizēšanas veidiem, kā arī 

pašvaldības lomu lauku tūrisma 
attīstībā.

Pašlaik Čečerskas rajonā nori-
sinās darbs ar mērķi izveidot Olu 
muzeju, kuru plānots iekļaut mar-
šrutā „Čečerskas Zelta aplis”. Sa-
karā ar to kolēģus no Baltkrievijas 
ļoti interesēja Krāslavas novada 
pieredze Latgales kulinārā manto-
juma projekta īstenošanā.   

Vizītes otrajā dienā viesi no 
Čečerskas apmeklēja uzņēmuma 
„Krāslava D” maizes ceptuvi. Ie-
pazīšanās aktivitāšu laikā abām 
pusēm radās idejas par iespējām 
cept neparastu maizi, kad vienā 
klaipā būtu apvienotas dažādas 
maizes šķirnes. 

Kā pastāstīja Krāslavas nova-
da domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks, baltkrievu kolēģu vizī-
tes laikā tika apspriesta arī iespēja 
sadarboties arodizglītības jomā, 
piemēram, šūšanas prasmju apgū-
šanas sfērā. Kā zināms, Baltkrie-
vijā šī nozare ir attīstīta pietiekami 
augstā līmenī, un Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas fi liāles pārstāv-
ji varētu doties uz Čečersku, lai 
iegūtu praktisko pieredzi.  

Vizītes noslēgumā delegācija 
apskatīja Krāslavas Romas katoļu 
baznīcu.

„Sakarā ar to, ka gan Krāslava, 
gan Čečerska atrodas pierobežas 
zonā, abās pilsētās dzīvo dažādu 
reliģisko konfesiju pārstāvji. Dzī-
vo draudzīgi un bez domstarpī-
bām,” uzsvēra Gunārs Upenieks. 
„Mūsu nemierīgajā laikā cilvēku 
garīgā dzīve nedrīkst palikt no-
vārtā.”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 KRĀSLAVU APMEKLĒJA
 DELEGĀCIJA NO ČEČERSKAS

Krāslavas novada pašvaldības un Baltkrievijas Republi-
kas Gomeļas apgabala Čečerskas rajona savstarpējie sa-
kari tika nodibināti vēl pirms pieciem gadiem. Ir jāuzsver, 
ka sadarbības līgumā ietvertie punkti nav palikuši tikai uz 
papīra, bet tiek realizēti praktiskajā darbībā. 

Sevišķi izceļas katoļu un vec-
ticībnieku gavēņu/svētku rakstu-
rīgie ēdieni. Līdz ar to cittautiešu 
virtuves kopā ar latviešiem/latga-
liešiem raksturīgo virtuvi veido 
daudzveidīgas un neatkārtojamas 
ēdienu garšas.

 Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejā var gūt izpratni 
par Krāslavas novada vēstures 
līkločiem, dažādu cilvēku likte-
ņiem. 2007. gadā tika atklāta pa-
matekspozīcija „Pieci airi”, kas 
stāsta par Krāslavas novadam 
raksturīgo daudznacionālo vidi - 
latviešiem/latgaliešiem, krieviem, 
baltkrieviem, poļiem, ebrejiem, 
piecām tautībām, kas ienesušas 
savas vērtības, dzīvesziņu, savu 
kultūru, tradīcijas, mentalitāti, 
katra cilvēka individuālo pieredzi. 

Tas paver arī iespēju pievērsties 
kādai atsevišķai tēmai no kopē-
jā konteksta, kas veicinātu savas 
pilsētas un novada vēstures apzi-
nāšanu. Tādējādi radās ideja vei-
dot ekspozīciju „Pie kopīgā gal-
da”, kurā ir paredzēts iepazīties 
ar Krāslavas novadam raksturīgo 
ēdienu dažādību, atveidojot kat-
ras tajā laikā Krāslavā dzīvojošās 
tautības virtuves specifi ku. Šāda 
ēdienu daudzveidība ietver pras-
mi, saglabājot savas nacionālās 
kultūras identitāti, pieņemt jauno, 
citu tautību kultūrai raksturīgo, 
tādējādi papildinot tradicionālo 
kultūru. Ekspozīcijas „Pie kopīgā 
galda” veidošanas ietvaros tiks at-
spoguļotas piecu tautību virtuves 
raksturīgākās iezīmes no 19. gs. 
beigām līdz 20. gs. 80-tajiem ga-

diem, tajā skaitā arī sabiedriskās 
ēdināšanas pakalpojumi padomju 
periodā.

 Ekspozīcijas veidoša-
nā ir aicināts piedalīties ikviens 
krāslavietis un Krāslavas novadā 
dzīvojošais, nododot Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejam 
priekšmetus, kas atspoguļo tā lai-
ka virtuvi. Īpaši būsim pateicīgi 
par senatnīgu taisnstūrveida gal-
du, soliem, krēsliem, ēdienu gata-
vošanai nepieciešamajiem priekš-
metiem, kā arī dažādiem virtuves 
piederumiem. Ļoti noderīgas būtu 
arī fotogrāfi jas, kurās parādās 
svētku un ikdienas galds, virtuves 
tēma kopumā, dažādas pavārgrā-
matas, kā arī piezīmju grāmatas ar 
receptēm, dvieļi, sedziņas ar izšu-
vumiem, galdauti. 

 Svarīga nozīme ir lai-
kabiedru atmiņām, jo tas paver 
iespēju ielūkoties ēdienu gatavo-
šanas specifi kā caur aculiecinieku 
stāstiem. Ekspozīcijas ietvaros ir 
paredzēts izmantot vietējo iedzī-
votāju atmiņas par ēdienu gata-
vošanu, tādēļ tiks rīkotas ekspe-
dīcijas, kuru gaitā pie Krāslavas 
novada iedzīvotājiem dosies 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja darbinieki novadā dzīvo-
jošu tautību ēdienu kultūras liecī-
bu iegūšanai. Būsim pateicīgi par 
ikviena Krāslavas novada iedzī-
votāja izrādīto interesi, atsaucību 

un sadarbību. 
Zvaniet un rakstiet Krāslavas 

Vēstures un mākslas muzejam. 
Tālrunis: 65623586, e-pasts: 
kraslavas_muzejs@inbox.lv.

Baiba Matvejenko,
Mag.hist.,

Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja
vēstures speciāliste

Attēlā: Krāslavas pamatskolas 
skolēni ar savu audzinātāju Ādol-
fu Pildegoviču (10. no kreisās). 
1930-tie gadi.

KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ 
TOP JAUNA EKSPOZĪCIJA

 „PIE KOPĪGĀ GALDA”
Krāslavas savdabību veido gan neatkārtojamās dabas ainavas skaistums, gan novada 

vēsture, kas ir kopējās Latvijas un pasaules vēstures neatņemama sastāvdaļa. Tas veido 
uzskatu, ka Krāslava ir Latgales pērle, savukārt Latgale kopumā izceļas ne tikai ar savu 
savdabīgo kultūru, tas ietver arī reģionālās virtuves specifiku: gan latgaliešu tradicio-
nālās receptes, gan receptes, ko izmantoja Latgales poļi, krievi, baltkrievi un arī ebreji.

AR KO NODARBINĀT 
BĒRNUS VASARĀ?

Sākot ar pavasari, daudzi vecāki domā par to, kā nodar-
bināt savus bērnus vasaras brīvlaikā. Kādas iespējas viņiem 
var piedāvāt, lai bērnu atpūta būtu interesanta un daudzvei-
dīga? 

Viens no lietderīgākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem 
– tās ir vasaras nometnes. Un tādas nometnes ir pieejamas 
arī Krāslavas novada skolu audzēkņiem.

Parasti skolas rīko dienas nometnes jūnijā, jo pēc tam sā-
kas gatavošanās jaunajam mācību gadam, tiek remontētas 
dažādas telpas.

Krāslavas pamatskola no 31. maija līdz 10. jūnijam aicina 1.- 4. 
klašu skolēnus pavadīt laiku Spēļu laukumā. Savukārt 5.-8. klašu skolē-
niem tiek piedāvātas Radošās darbnīcas.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola no 31. maija līdz 14. jūnijam or-
ganizē Bērnu laukumu 1.- 4. klašu audzēkņiem. 

Grupā ar 1.- 2. klašu skolēniem strādās sākumklašu skolotāji, sporta 
un mūzikas skolotāji, kā arī Sarkanā Krusta jauniešu grupa. 

Grupā ar 3.- 4. klašu skolēniem darbosies sākumskolas skolotāji, kā 
arī bioloģijas, ķīmijas, ģeogrāfi jas, dabas zinību, sporta skolotāji. No-
metnes laikā bērni, izpētot dažādus vides objektus, mācīsies izvērtēt to 
stāvokli un pēc tam labiekārtot savas dzimtās pilsētas dabas stūrīšus. 

Krāslavas bērnu un jauniešu centrs no 1. līdz 17. jūnijam darba-
dienās no 9.00 - 14.00 organizēs bērniem no 8 līdz 11 gadiem radošās 
aktivitātes lietišķajā mākslā, sporta tūrismā, dejotprasmē, foto un video 
mākslā, tehniskajā modelēšanā un citas. Nodarbības notiks Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas telpās. Bērniem tiks nodrošinātas arī pusdienas (par 
atsevišķu samaksu). Т. 26464216.

Krāslavas Valsts ģimnāzija ieplānojuši radošās nometnes pilsētas 
un novada skolēniem (5. - 8.klase) 7. - 9.jūnijā un 16. - 18.augustā.

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” no 1.jūnijā līdz 14.jūlijam or-
ganizē nometni  bērniem no 7 līdz 8 gadiem. Nometni vadīs radošu un 
pieredzējušu pedagogu  komanda. Visiem nometnes dalībniekiem tiks 
sniegtas iespējas pilnveidot dažādas prasmes un iemaņas, atklāt talan-
tus, mācīties sadarboties, pašiem piedalīties piedzīvojumu tapšanā un 
svētku radīšanā.

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolā jūnija mēnesī notiks 
skautu un gaidu nometne. Nometnē piedalīsies bērni vecumā no 12 lidz 
18 gadiem no Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas, J. Pilsudska 
Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas un no Polijas. Bērniem un jaunie-
šiem būs iespēja apgūt praktiskas un dzīvē noderīgas prasmes, attīstīt 
savu personību, izbaudīt neaizmirstamus piedzīvojumus. Nometnes lai-
kā bērniem tiks organizētas ekskursijas, pārgājieni,apmācībās.
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Jeļena visu darba mūžu ir pali-
kusi uzticīga savai pirmajai darba 
vietai - pirmsskolas izglītības ies-
tādē (PII) „Pīlādzītis” viņa uzsāka 
strādāt uzreiz pēc skolas 16 gadu 
vecumā. Patiesi tā ir - toreiz uzti-
cēja bērnus arī tik jauniem darbi-
niekiem! Laika gaitā viņa kļuvusi 
pieredzes bagāta pedagoģe, un ir 
arī Krāslavas novada pirmsskolas 
skolotāju Metodiskās apvienības 
vadītāja, kā arī citādi ļoti aktīvs 
cilvēks: piedalās pašdarbības ama-
tierkolektīvos, raksta projektus, 
veic dažādas aktivitātes pilsētā, iz-
strādā metodiskos materiālus savā 
pamatdarbā un visu paspēj! Bet 
vislielākā sirdsdegsme tiek veltīta 
tieši dzejai, kas viņai mīļa, visiem 
saprotama, publicēta daudzos krā-
jumos un arī presē. 

Jeļena ieskatu savas daiļrades 
lappusēs sāka nevis ar dzejoļu lasī-
šanu, bet paškritisku frāzi: „Esmu 
ļoti kritiska pret savu daiļradi, man 
nav mērķis par jebkuru cenu publi-
cēties vai izdot savu grāmatu, bet, 
ja ir iespēja līdzi citiem pamācīties 
un darboties, mēģinu to izmantot.”

Neapzināti kaut kādas ritmiskas 
dzejas rindiņas Jeļena dungojusi 
jau bērnībā, skrienot pa pieneņu 
lauku vai citādi. Apzināti dzejot sā-
kusi pusaudžu gados, kad dzejoļus 
raksta daudzi, jo ir pirmā mīlestī-
ba, pirmie draugi, pirmie spilgti 
pārdzīvojumi, taču daudzi pēc lai-
ka dzejošanai atmet ar roku. Ilgu 
posmu dzeju nerakstīja arī Jeļena, 
kopš 18 gadu vecuma izgāja pie 
vīra. Ģimenes dzīve aizrāva, nebija 
laika un iedvesmas. 

„Dzeju atkal sāku sacerēt tikai 
2005. gadā, kad paliku brīvāka, 
patstāvīgāka, pašpārliecinātāka un 

sapratu, ka dzeja tomēr nav muļķī-
bas un kādam tas varētu būt inte-
resanti,” turpina Jeļena. „Pārsvarā 
rakstu krievu valodā, jo tā man 
dzimtā, bet ir daži dzejoļi latviski. 
Mūsu paaudzei tagad ir liela veik-
sme - ir internets un var uzzināt, 
kur kādi projekti, tāpēc ir vienkār-
šāk realizēt savas ieceres un plā-
nus. Nejauši ieraudzīju sludināju-
mu, ka Rēzeknē komplektē kārtējo 
Latgales dzejnieku dzejas almana-
hu par Latgalei veltītu tēmu.”

Jeļenai ir dzeja, kas veltīta 
Krāslavai, latviski un krieviski. 
Tā kā dzīvojam pie Daugavas, tā 
mums visiem ir tuva un mīļa, un 
Jeļenai ir arī dzejolis par Daugavu. 
Ir dzeja, kas veltīta dzīvesbiedram 
dzimšanas dienā, un aptverts daudz 
citas tematikas.

Viņa ofi ciāli sāka publicēties 
1992. gadā. Pat neatceras, kā to-
reiz uzzināja par Sanktpēterburgas 
žurnālu „Mansarda” un tā speciālo 
izdevumu dzejniekiem, bet tieši 
šajā plānajā, skolēnu burtnīcu at-
gādinošajā pielikumā tika publicē-
ta viņas pirmā dzeja, kas parakstīta 
vēl meitas uzvārdā. Dzejolis stāsta 
par pusaudža dvēseles dziļajiem 
pārdzīvojumiem, tam iedvesmu 
smēlusies no slavenajām krievu 
dzejniecēm Ahmatovas un Cveta-
jevas. Jeļena uzskata, ka dzeju var 
iemācīties rakstīt, bet jābūt pama-
tam - ritma izjūtai. Nākamais no-
sacījums - jābūt gudram, vispusīgi 
izglītotam cilvēkam, tālab dzejnie-
kam daudz jālasa, teksts „jāizlaiž” 
caur sevi, jāspēj to izdzīvot, lai 
gūtu savus pārdzīvojumus. Pro-
tams, ir jāmāk izteikt savas domas 
skaisti un personīgi, un tas jau ir 
smags darbs. 

Jeļena: „Paldies vecmāmiņai, 
kura ar mani bērnībā izlasīja daudz 
grāmatiņu, pasaku, dziesmu - tas ir 
viņas nopelns. Paldies mammai par 
iedoto muzikālo dzirdi, jo viņa pati 
daudz dziedāja un iemācīja mani. 
Skolai paldies par to, ka ielika pa-
matus, iedeva gudrību un iemācīja 
paškritiku. Skola talanta attīstībā 
dod ļoti daudz, ja tur ir talantīgs 
valodas un literatūras skolotājs, 
tad 50% jau ielikti, pārējais - pašas 
darbs. Jaunajiem dzejniekiem ie-
saku nerādīt uzreiz savus dzejoļus 
radiem un tuviniekiem, jo mammai 
un draudzenēm tie noteikti patiks, 
bet ir nepieciešama kritiska attiek-
sme. Un nekādā gadījumā tikko 
tapušu dzeju nevar izlikt internetā, 
jo rīt no rīta par to varbūt būs tāds 
kauns, bet neko vairs nevarēs la-
bot. Labam dzejolim ir jānobriest. 
Man ir bijis tā, ka pat jau izdota-
jā dzejā konstatēju, ka šo to tomēr 
vajadzēja rakstīt citādāk, vajadzēja 
palabot.” 

Jeļenai ir arī savā ziņā eksperi-
mentāla dzeja. Daugavpils dzejas 
krājumā ir publicēts viņas dzejolis 
„Daugava” latviski, bet tam ir arī 
krievu versija, turklāt pirmie katras 
rindiņas burti veido upes vārdu, un 
tā ir gan oriģinālvalodā, gan tul-
kojumā. Interneta resursos Jeļena 
sazinājās ar kādu sievieti, kura pār-
tulkoja viņas dzejoli krieviski un, 
kā Jeļena apgalvo, viņai pašai tik 
labi nebūtu sanācis. Tālab dzejnie-
ce uzskata, ka iztulkotam dzejolim 
apakšā būtu jānorāda arī tulkotāja 
vārds. Pasākuma gaitā dzejniece 
atbildēja arī uz klātesošo jautāju-
miem.

- Kad jums „rakstās” labāk – 
dienā, vakarā, naktī?

- Citreiz varu atsūtīt e-pastu 
5 no rīta, un tie, kas mani pazīst, 
nebrīnās. Jo es esmu nakts putns, 
varu pat plkst. 2-os naktī negulēt 
un strādāt. Idejas rodas pēc desmi-
tiem vakarā. Naktī man arī vieglāk 
„domājas”, jo neviens netraucē. 
Arī pēc pasūtījuma dzeja „raks-
tās” labi, tāpat viegli „rakstās”, kad 
pašai slikti – tāda kā terapija. Kad 
jūties laimīga, tad „nerakstās”. Fe-
nomens, ko nevaru izskaidrot.

- Vai ir ieskaņotas dziesmas 
pēc jūsu dzejas vārdiem?

- Es diemžēl neorientējos notīs, 
tālab dziesmas man pašai rakstīt 
sarežģīti. Es varu dziedāt. Tomēr 
ir 2-3 dziesmas, kas uzrakstītas pēc 
manas dzejas, bet nezinu, cik plaši 
tās skanējušas.

- Grūti rakstīt dzeju?
- Grūti, ja tā ir dzeja šī vārda 

patiesajā nozīmē. Var, kā es saku, 
rakstīt uz ceļgala, piecās minūtēs 
dzimst atskaņas, un daudzi ar to 
grēko. Sak, tāpat būs labi, ko pū-
lēties. Bet tajā nebūs kvalitātes, 
jēgas, dziļas pamatdomas. Lai tas 
viss būtu, ir daudz jāstrādā, jālasa 
daudz literatūras, jāiepazīst dzeja 
un jāatrod sava dzeja.

- Kāpēc neesat izdevusi savas 
dzejas grāmatu?

- Izdot grāmatas – tā ir komer-
cija, un pētījumi liecina, ka vis-
sliktāk tiek pārdota dzeja, to lasa 
vismazāk. Tā kā pamatā rakstu 
krieviski, tad Latvijā šādu krājumu 
vispār nav iespējams izdot, jo tas 
nevarēs sevi atpelnīt. 

- Vai skarbi komentāri kaut kā 
ietekmē dzejnieku?

- Ietekmē negatīvi. Internetam 
ir savi plusi un mīnusi. Jauniem, 
topošajiem dzejniekiem es ieteiktu 
atrast portālus, kuros ir redakto-
ri. Visprātīgākais ir publicēt savu 
dzeju caur redaktoru, kurš ir svešs 
cilvēks, kurš tevi nepazīst un nevis 
noniecinās, bet dos rekomendāci-
jas, ko vari savā darbā uzlabot. Arī 

tā publika, kas šādos portālos lasa 
dzeju, ir inteliģenta un nav tik skar-
ba kā citviet. Bet jums ir taisnība 
- nepamatota kritika var ļoti dziļi 
aizvainot. 

- Kur smeļaties iedvesmu?
- Patiesībā es maz lasu, citreiz 

pat piespiežu sevi izlasīt grāmatu. 
Mūsdienās ir liela aizņemtība ar 
dažādiem darbiem, grāmatas lasī-
šanai paliek vasara, atvaļinājums. 
Mīļākais dzejnieks kopš skolas ga-
diem līdz šodienai ir Majakovskis, 
kuru bieži pārlasu un kura dzeja 
man ļoti patīk. 

- Kad izlasīts daudz dzejas, 
rakstot savu, ielec svešas rindi-
ņas. Vai nav gadījies saskarties 
ar plaģiātu?

- Daudziem tā gadās, bet man 
nav bijis tā, ka dzejā „ielēktu” sve-
ša rindiņa. Kaut kāds iekšējais zva-
niņš nozvana. Kaut kas no sižeta 
līnijas, noskaņas – trāpās, bet ne-
var izdomāt velosipēdu. Jo tālāk, jo 
grūtāk ir jauniem dzejniekiem radīt 
oriģinālus darbus.

- Vai rakstāt dzeju bērniem?
- Bērniem dzimst dzejoli tikai 

pēc vajadzības, bet es tos nevērtēju 
kā dzeju. Man nesanāktu dzeja bēr-
niem šī vārda īstajā izpratnē.

Nobeigumā gribu pateikt, ka kat-
ram ir jāmīl sevi un visus apkārtē-
jos, jo mīlestība ir pats svarīgākais 
dzīvē. Ja viss būs melnās krāsās, 
dzīvot būs pārāk grūti. 

Juris Roga, 
autora foto

DAUDZPUSĪGĀ 
JEĻENA VOROŠILOVA 

Krāslavas novada centrālā bibliotēka turpina popularizēt mūsu novada spilgtākās per-
sonības. Nesen uz dzejas pēcpusdienu „Latgale, pa Tavām takām mīlestības mūžu eju” 
bibliotēkas lasītavā sapulcējās krāslavietes Jeļenas Vorošilovas dzejas cienītāji, kuri ne 
tikai klausījās dzeju, bet arī uzdeva dažādus viņus interesējošus jautājumus. 

Ikdienā mēs veram daudz un dažādas durvis – 
muzeja, savas mājas, aptiekas, lielveikala, paš-
valdības, poliklīnikas, skolas un daudzas citas. 
Cik durvju savas dzīves laikā cilvēks atver un 
aizver? 

Jau par labu tradīciju ir kļuvis Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja rīkotais „Muzeju nakts” pasākums. Arī 
jums ir iespēja šo pasākumu bagātināt un padarīt vēl intere-
santāku ar savu līdzdalību. Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs izsludina fotokonkursu „Durvis” un aicina atsūtīt 
fotogrāfi ju/as, kurās ir attēlotas Krāslavas un novada ēku 
durvis vai dažādas interesantas durvju detaļas,  kā arī jūsu 
albumos esošos foto, kur fonā ir redzamas durvis. 

Visiem mūsu novada iedzīvotājiem, kuri vēlas piedalīties 
fotokonkursā, ir jāatsūta attēls pa e-pastu: kraslavas_mu-

FOTOKONKURSS 
zejs@inbox.lv, norādot kontaktinformāciju – vārdu, uzvār-
du un tālruņa numuru, kā arī vietas adresi, kur fotogrāfi ja 
tika uzņemta, ar norādi – fotokonkursam „Durvis”. Mūs-
dienu fotogrāfi jas sūtīt JPG formātā, vecās - skenētas mak-
simālā izšķirtspējā, vai arī nāciet uz muzeju Krāslavā, Pils 
ielā 8, izdarīsim to kopā muzeja speciālista vadībā.

Iesūtītās fotogrāfi jas tiks izmantotas izstādes ierīkošanai 
un būs apskatāmas „Muzeju nakts” pasākumā 2016. gada 
21. maijā. Visi fotokonkursa dalībnieki tiks sumināti pasā-
kuma laikā. Uzvarētāju foto tiks publicēti arī informatīva-
jā izdevumā „Krāslavas Vēstis”. Fotogrāfi jas var sūtīt līdz 
š.g. 6. maijam. 
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- Šobrīd mūsu vecāku klubs ierosināja ide-
ju par skolas formas ieviešanu Varavīksnes 
vidusskolā un izstrādāja ieceres īstenošanai 
nepieciešamo rīcības plānu. Pirmajā posmā, 
10. februārī, vecāku klubā „Varavīksne” no-
tika dalībnieku tikšanās, lai apspriestu sko-
las formas ieviešanas plusus un mīnusus, 
kā arī to, kādi skolas formas varianti būtu 
piemērotāki mūsu skolai. Bet galvenais - lai 
pēc kopīgas diskusijas saprastu, kāds ir gal-
venais mērķis, ieviešot skolas formu skolā. 

- Vai ir zināms, kāda ir situācija ar sko-
las formas ieviešanu citās Latvijas skolās?

- Balstoties uz informāciju internetā par 
skolas formu ieviešanas pieredzi citās Lat-
vijas skolās, var secināt, ka skolas forma jau 
ir ieviesta vairāk nekā 80 Latvijas skolās un 
ar katru gadu arvien vairāk skolu īsteno šo 
ideju. Latgales skolas arī aktīvi ievieš sko-
las formas, piemēram, Daugavpilī, Ludzā, 
Ilūkstē, Līvānos, Rēzeknē, Aglonā. Bet ini-
ciatīva skolas formas ieviešanai lielākoties 
ir bijusi no vecāku puses, un tad sadarbībā 
ar skolas administrāciju un skolēniem forma 
tika ieviesta. Pastāv vesela virkne skolu, ku-
rās ir pilna komplekta vienotā skolas forma, 
bet ir skolas, kur praktizē tikai dažu skolas 
formas elementu ieviešanu, piemēram, tikai 
vesti ar skolas emblēmu un kaklasaiti zē-
niem, bet tauriņu meitenēm. 

Kādi, jūsuprāt, ir plusi skolas formas 
ieviešanā?

- Vecāku kluba „Varavīksne” dalībnieki, 
apspriežot skolas formas ieviešanas plusus 
un mīnusus, secināja, ka priekšrocību vie-
notai formai ir vairāk nekā trūkumu. Skolas 
forma rada komandas izjūtu un saliedētību, 
vieno bērnus kā kolektīvu, jo viņi jūtas pie-
derīgi savai skolai, lepojas ar savu skolu. 
Korekts izskats pozitīvi ietekmē uzvedību, 
iekšējo vidi skolā un disciplinētību. Uzska-

tām, ka ģērbšanās veida noteikšana ir audzi-
nāšanas procesa sastāvdaļa, turklāt lietišķais 
stils ir vispiemērotākais izglītības iestādes 
apmeklēšanai, jo sagatavo izglītojamo pat-
stāvīgai dzīvei sabiedrībā. Skolas formas 
mazinātu nevajadzīgu lielīšanos un sociālās 
nevienlīdzības izjūtu, sava veida sacensības 
starp skolniekiem – kuram apģērbs ir „kru-
tāks”, jo visi būtu ģērbušies vienādi, nevis 
katrs pēc savas rocības. Bērniem nereti sajūk 
prioritātes un sapratne: kur ir skola, bet kur ir 
disko klubs? Ikdienā valkājot skolas formu, 
bērni vairāk uzmanības var veltīt mācībām, 
jo mazāk enerģijas tiek tērēts pārdomām par 
to, ko vilkt mugurā. Samazināsies strīdi ar 
vecākiem par to, kāds apģērbs ir piemērots 
skolai.

- Vai ir arī kādi trūkumi?
- Kā trūkumu vecāki minēja to, ka skolas 

forma var būt neizteiksmīga un pat neglī-
ta, jo apģērba dizains var neizdoties vai tā 
autori nerēķināsies ar bērnu individuālajām 
ķermeņa īpatnībām, kā arī nav pārliecības, 
ka tā izgatavošanā tiek izmantoti kvalitatīvi 
un dabīgi materiāli. Vienots apģērbs visus 
padara vienādus, it kā ierobežo. Izskanēja 
viedoklis, ka negribētos skolas formu ieviest 
piespiedu kārtā. Taču vecāki secināja, ka mi-
nētos trūkumus var censties atrisināt. 

- Varbūt jums ir zināmi arī citi viedokļi? 
Vecāki sanāksmes laikā iepazinās arī ar 

Izglītības ministrijas un dažu psihologu vie-
dokļiem, apkopoja to vecāku un skolotāju 
viedokļus, kuru skolās jau ir ieviestas for-
mas. 

LR Izglītības un zinātnes ministrija uzsver: 
„Skolas formas asociējas ar sakārtotu izglītī-
bas sistēmu un piešķir skolai prestižu tēlu. 
Iespējams, nākotnē gaumīgas skolas formas 
varētu kļūt par vienu no Latvijas simboliem, 
ar ko izcelties Eiropas valstu vidū. Pašlaik 

formas ieviešana ir katras skolas ziņā. Mi-
nistrijas speciālisti uzskata, ka skolas formu 
ieviešana iespējama tikai tad, ja vecāki, sko-
lēni un skolas vadība spēj vienoties, ja visi 
uzskata, ka tas ir labākais risinājums”.

- Bet kāds ir vecāku un skolotāju vie-
doklis? Kā skolas formas ieviešana ietek-
mēs ģimenes budžetu?

Spriežot pēc atsauksmēm internetā, pir-
mais, ko pēc skolas formas ieviešanas varēja 
ievērot, bija disciplinētība. Skolotāji ievēro-
ja, ka bērni ir mierīgāki, un ne jau tāpēc, ka 
apģērbs traucē kustēties. Sākumskolas vecu-
mā bērni ļoti lepojas ar savu formu, tāpat kā 
ar skolas somu. Viņš vairs nav tikai bērns, 
bet jau ir skolnieks. Bērni ātri vien iemācījās 
ēst nenosmērējoties. Visgrūtāk šajā pasāku-
mā ir novērtēt ietaupījumu. Nav nekāds no-
slēpums, ka lielai daļai ģimeņu ir ļoti grūta 
fi nansiālā situācija, un veste par 23 EUR ir 
liela summa par vienu apģērba gabalu. Ne 
visi vecāki aizdomājas par to, ka vienā vestē 
vai vienā sarafānā /svārkos var staigāt visu 
gadu un nav jāuztraucas, ka mugurā visu lai-
ku ir viens un tas pats. To būtu grūti izdarīt ar 
parastu ikdienas apģērbu. Tikai gada beigās 
vecāki varēja secināt, ka gada laikā veste un 
sarafāns nemaz nav novalkājušies un der arī 
nākamajam gadam. Ietaupīts gan laiks, gan 
nauda. 

- Vai jūs jau izskatījāt kādus konkrētus 
skolas formas variantus?

Vecāku kluba „Varavīksne” dalībnieki 
izskatīja dažādus skolas formas variantus, 
akcentējot iespēju no sākuma pamēģināt 
ieviest skolā tikai dažus obligātus formas 
elementus – vienotu vesti ar Varavīksnes vi-
dusskolas emblēmu un kaklasaiti vai tauriņu 
svētku gadījumiem. 

- Kāds būs jūsu nākamais solis skolas 
formas ieviešanā? 

Noteikti pirms tam, kad skolas iekšējās 
kārtības noteikumos tiks paredzēta skolas 
forma kā obligāti valkājams apģērbs, ir jā-
veic skolēnu un vecāku aptauja, lai noskaid-
rotu iesaistīto personu viedokli. 

Mūsu gadījumā nākamais solis ir skolas 
formas ieviešanas apspriešana vecāku komi-
tejā, pedagogu vidū un ar skolas administrā-
ciju, tālāk sekos skolēnu un vecāku aptauja. 
Aptauja tiks veikta ar mērķi uzzināt vairā-
kuma viedokli, kā arī izvēlēties piemērotāko 
vestes modeli, ja lielākā daļa aptaujāto būs 
nobalsojusi par skolas formas ieviešanu. 
Mūsu mērķis ir rūpēties par bērniem un viņu 
nākotni, sadarboties ar skolotājiem un citiem 
vecākiem. Būsim vienoti! 

- Paldies par interviju!

SKOLAS FORMAS IEVIEŠANA - PLUSI UN MINUSI
Vecāku klubs „Varavīksne” tika dibināts 2014. gadā pēc Krāslavas Va-

ravīksnes vidusskolas tagadējās 4. b klases aktīvāko vecāku iniciatīvas. 
„Mūsu mērķis,” uzsvēra viena no māmiņām - Tatjana Kozačuka, „ir ap-

vienot bērnus, vecākus un skolotājus, lai kopīgiem spēkiem risinātu jau-
tājumus, kas ir būtiski skolai, radītu labvēlīgu vidi bērniem un palīdzētu 
viņiem integrēties skolas un pilsētas vidē.” 

Nesenā kluba iniciatīva ir skolas formas ieviešana Varavīksnes vidus-
skolā. Lai atbalstītu vecāku ieceri, informatīvais portāls „Krāslavas Vēs-
tis” veica portāla lasītāju aptauju un uzdeva šādu jautājumu: „Vai jūs at-
balstāt skolas formas ieviešanu ar noteikumu, ka tā būs stilīga, eleganta 
un ērta?” Pozitīva atbilde tika saņemta no 59% aptaujas dalībnieku, 36% 
atbildēja „nē”, 5% atzinās, ka viņiem ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. 

Par to, kādas aktivitātes jau norisinās un kas tiek plānots, lai īstenotu 
šo ideju, pastāstīja tās iniciatore Tatjana Kozačuka.

 Šī gada 18. februārī 
Krāslavas Valsts ģimnā-
zijā norisinājās 21. sko-
lēnu zinātniski pētnie-
cisko darbu konference. 

Skolēnu zinātniski pētnie-
ciskā darbība ļauj padziļināt 
skolēnu zināšanas dažādos 
mācību priekšmetos, gūt 
priekšstatu par zinātnisko un 
pētniecisko procesu, uzlabo 
skolēnu kritisko domāšanu 
un garīgās darbaspējas. Kon-
ferences sākumā direktora 
vietniece mācību darbā Anna 
Juškeviča pastāstīja klātesoša-
jiem, kā zinātniski pētniecis-
ko darbu kustība attīstījusies 
skolā, kādas ir darbu izstrādes 
tendences. Tam sekoja direk-

tora Jāņa Tukāna uzruna.
Pēc svinīgās konferences 

atklāšanas sākās pasākuma 
svarīgākā daļa, proti, skolēni 
aizstāvēja savus izstrādātos 
darbus. Skolēni kā jau allaž 
bija veikuši pētījumus visda-
žādākajās sfērās. Plaši tika 
pārstāvētas tēmas eksakta-
jās zinātnēs. Konferencē tika 
prezentēti pētījumi par ķērpju 
sastopamību uz kokiem da-
bas parka „Daugavas loki” 
teritorijā, par rokas musku-
ļu darbību un polimino, par 
emocionālo vardarbību un 
depresiju, bija daudz stāstīts 
par ķīmiju un inženierzināt-
nēm un daudz kas cits. Tāpat 
tika demonstrēts paštaisīts 

galvaniskais elements, iekārta 
gaismas mūzikas iegūšanai, 
dabiskas akvareļkrāsas, mācī-
bu portāls u.c. Vairāki skolēnu 
zinātniski pētnieciskie darbi 
bija tapuši arī humanitārajās 
zinātnēs. Ģimnāzisti pētīja 
politiskos procesus Latvijā, 
ceļu policijas darbu, angļu 
valodas frazeoloģismu pielie-
tošanu mācību stundās. Tāpat 
daži skolēni bija veikuši pētī-
jumus, kas skar mūsu novadu. 
Tika pētīta uzņēmējdarbība 
Krāslavas novadā un altār-
gleznojumi Krāslavas katoļu 
baznīcā. Konferencē prezen-
tētos darbus vērtēja žūrija, 
kuras sastāvā bija Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas pedagogi. 

Labākos darbus vērtēšanas 
komisija izvirzīja tālākai da-
lībai Daugavpils Universitātes 
rīkotājai skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē.

Pašiem pētīt, meklēt attiecī-
go literatūru un analizēt, izvē-
lēties galveno un pašiem uz-
rakstīt, nevis „aizņemties” no 
interneta – tās ir prasmes, ko 
sniedz mums skolotāji. Visu 
skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu autoru vārdā saku lielu 
paldies mūsu skolotājiem par 
to neatsveramo darbu, kas tiek 
ieguldīts, mācot mūs izstrādāt 
šādus darbus un prezentēt tos.

Ieva Jokste, 
KVĢ 12.klases skolniece

SKOLĒNI AIZSTĀVĒJA SAVUS IZSTRĀDĀTOS DARBUS
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Krāslavas Mākslas skolas pedagoģe Mai-
ja Šuļga pastāstīja, ka atbilstoši konkursa 
tematikai katrai skolai bija jāveido sava 
kolekcija no netradicionāla materiāla un 
jāpieskaņo tai kino stils. Tika izmantoti visi 

pieejamie materiāli, ko kurš var atļauties, 
lai attīstītu kreativitāti un fantāziju. No 
Krāslavas Mākslas skolas skatē piedalījās 
trešās klases bērni, diemžēl godalgotu 
vietu šogad neizcīnīja. Konkurence bija 

ļoti liela, mūsu divpadsmitgadīgie skolēni 
tika iekļauti vecākajā grupā, kurā izrādījās 
visjaunākie. Bija skolas, kuru audzēkņiem 
bija pa 16 gadiem. Žūrijai noteikti neklājās 
viegli šajā konkursā.

Maija: „Lai gan balvas nav, es uzskatu, 
ka mūsu skolas kolekcija bija izveidota 
ļoti labā līmenī. Ir diezgan grūti konkurēt 
šādā pasākumā, jo neviens mūsu skolotājs 
nav modes mākslinieks, un tas bija liels 
izaicinājums ne tikai bērniem, bet arī 
skolotājam, kurš viņam palīdz. Katrs 
no 12 bērniem pats darināja savu tērpu, 
izmantojām pamatā baltu materiālu – 
starpliku lamināta ieklāšanai, putuplastu, 
vienreiz izmantojamos traukus un 
tamlīdzīgu materiālu. Mūsu kolekcijas 
nosaukums bija „12 baltā nokrāsas”. 
Tā to arī pieteicām - nominācija par 
labāko tērpu izlasi kinofi lmai „12 baltā 
nokrāsas”! Bērni pie kolekcijas izveides 
strādāja veselu mēnesi, un esam gatavi to 
parādīt krāslaviešiem un pilsētas viesiem, 
iespējams, Mākslas dienas ietvaros, jo 
tā patiešām ir labi skatāma un lietojama 
vairākkārt.” 

Krāslavas Mākslas skolas direktors 
Valdis Pauliņš uzskata, ka bērniem obligāti 
jāpiedalās šajā konkursā: „Uzskatu, ka tērpi 
mums bija vieni no labākajiem, vienīgi 
mums nebija noslīpētas kustības, nebija, tā 
sacīt, teatrālais uzvedums, taču mums skolā 
nav šādu speciālistu. Varbūt nākamajā 
reizē vajadzēs pieaicināt kādu kustību 
speciālistu, kurš varētu mums palīdzēt šajā 

ziņā. Bet tērpi bija lieliski, un man prieks, 
ka mūsu bērni tos darināja paši.”

No krāslaviešiem pirmais uz mēles kāpa 
skolēns Raivis Vēvers, viņam sekoja pārējie 
bērni. Puika atzīstas, ka sākumā bijusi baiļu 
sajūta, bet tā drīz izzuda. 

Raivis: „Kostīmu izdomāju pats, darināju 
ar skolotāja palīdzību. Man bija krāga ar 
asumiem un liels apmetnis, kas prasīja ļoti 
daudz darba un laika. Tajā es sevi iztēlojos 
par balto vampīru. Uz mēles bijām piecas 
minūtes, kurās jāparāda sevi žūrijai un 
skatītājiem. Izpelnījāmies aplausus, noteikti 
braukšu vēl.”

Skolniece Evelīna Krista Sitnika: „Galvā 
man bija cepure, mugurā ģērbu vesti ar 
jostu un garus svārkus. Kleitu darināju 
pati, sākumā domājām, ka tā būs sniega 
karalienes kolekcija, tālab uz mēles es jutos 
piederīga tai. Ideju izdomāju pati, lai tērps 
taptu skaistāks un labāks, biju priecīga 
pieņemt arī skolotājas idejas.”

Melānija Šuļga: „Man bija īsa kleita, kas 
izrotāta ar aplīšiem, kuri sašūti vairākās 
kārtās, galvā - cilindrs. Visu darināju pati. 
Lielas grūtības sagādāja aplīši, kuri krita 
nost, jo slikti turējās. Bet visu izdevās 
salabot, un uz mēles viss noritēja labi. 
Šī tēma man patika, nezinu, kāda būs 
nākamreiz, bet es gribētu braukt vēl uz šādu 
konkursu.”

Juris Roga
Valda Pauliņa foto

MĀKSLAS SKOLAS AUDZĒKŅI NETRADICIONĀLĀ MODES SKATĒ
12. februārī Špoģu Mūzikas un mākslas skolā notika netradicionālās 

modes skate un konkurss „Kino stils”. Modes skatē piedalījās 11 Latgales 
skolu audzēkņi, kopumā žūrija vērtēja 16 tērpu kolekcijas. Latgales māks-
las skolu netradicionālā modes skate - konkurss notiek jau otro gadu, 
abas reizes pasākumā piedalījās arī Krāslavas Mākslas skolas audzēkni 
ar savu tērpu kolekciju. Šādi pasākumi veicina sadarbību starp Latgales 
Mākslas skolām un rada iespēju pieredzes apmaiņai kā bērniem, tā arī 
pedagogiem.

Gatavojot 2015. gada pārskatu, 
secinājām, ka aizvadītais gads 
bija labvēlīgs un ražens mūsu 
biedrībai – ĢIMENES ATBAL-
STA CENTRS „ATVĒRTĪBA” 
(ĢAC „Atvērtība”). 

Atskatoties uz padarīto, gan-
darījums ir par vairākiem projek-
tiem, tomēr šobrīd gribas pastās-
tīt par projektu „Sociālās dejas 
kā starpkultūru dialoga, radošas 
izaugsmes un saturīga brīvā lai-
ka pavadīšanas iespējas Latgalē”, 
kas veltīts sociālajām dejām un 
to popularizēšanai mūsu novadā, 
jo par to realizēšanu informācijas 
pagaidām nebija tik daudz. Pro-
jektu atbalstīja Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centrs un Kultūras 
ministrija.

   Sociālās dejas (social dancing 
– no angļu val.) ir tās, kurām var 
ļauties ikviens cilvēks un jebku-
rā vecumā. Tās ir kulturāla un 
sociāla dzīves daļa, kas iekļauj 
vairākas paaudzes, kuras ietver 
cilvēkus ar visdažādākajiem de-
jotprasmes līmeņiem, dažādiem 
viedokļiem, uzskatiem, spējām, 
dažādu kultūras izpratni. Tā kom-
binējas ar citiem dzīves aspek-
tiem – dziedāšanu, muzicēšanu, 
maltītes ieturēšanu, viesošanos, 
svētku svinēšanu. Šo deju gal-
venā būtība ir process, kas dod 
gandarījumu visiem tajā iesais-
tītajiem un ir ļoti skaists atpūtas 
veids.

Rakstot projektu, vadījāmies 
pēc domas, ka Krāslavas un citos 
novados Latgalē ir daudz cilvēku, 
kuri objektīvu iemeslu dēļ – bieži 

vien sociālekonomisko un piedā-
vājuma trūkuma dēļ, nespēj kva-
litatīvi aizpildīt savu brīvo laiku, 
attīstīt radošo potenciālu, pozitīvi 
komunicēt, uzturēt pilnvērtīgu un 
kustīgu dzīvesveidu. Bijām pār-
liecināti par to, ka, popularizējot 
sociālās dejas, tiks piedāvāta vēl 
viena iespēja daudziem cilvēkiem 
sadraudzībai, sadarbībai un sevis 
attīstībai. Tādēļ ciešā sadarbībā 
ar deju skolotāju – Lidiju Truše-
li, invalīdu brālību „NEMA” un 
deju kolektīvu no Grāveru pagas-
ta „LiDejas” uzsākām projekta 
realizēšanu.

Kaut projekta ideja ir inovatī-
va, jau no pirmajām projekta akti-
vitātēm arī mēs pārliecinājāmies, 
ka sociālajās dejās slēpjas patie-
šām liela vērtība un jēga.  

Pirmais sadraudzības un iepa-
zīšanās pasākums bija Dagdā, 
par ko gribam sirsnīgi pateik-
ties – invalīdu brālības „NEMA” 
vadītājai - Mārītei, deju skolo-
tājai Aijai un brālības aktīviem 
dalībniekiem. Dagdā izveidojās 
pārliecība, ka pēc skaistiem vi-
zuāliem iespaidiem, iespējams, 
varētu braukt uz Itāliju, Horvātiju 
vai citu pasaules valsti, bet pēc 
sirds siltuma, mīlestības, miera, 
iedvesmas un brīnišķīga piemēra 
– kā var dzīvot pilnvērtīgu pie-
pildītu dzīvi un cīnīties ar dzīves 
likstām, noteikti jābrauc uz Dag-
du - uz brālību „NEMA”. 

Otrais sadraudzības pasākums 
bija organizēts ar Grāveru brīniš-
ķīgajām meitenēm - Ivitu, Mar-
garitu un citām Grāveru pagasta 

aktīvistiem pēc Jaunā gada. Tajā 
piedalījās arī Grāveru pensio-
nāru biedrība. Grāveros bija tas, 
ka dzīvas mūzikas pavadījumā 
dejoja dažādā vecumā cilvēki un 
prieks bija skatīties, ka vecākie 
dalībnieki cenšas dejot līdzi jau-
niem, un jaunus tas nemulsināja, 
bet deva pilnības sajūtu.Grāve-
ros izveidojās pārliecība, ka nav 
svarīgi, cik civilizētā vietā tu at-
rodies, svarīgi, kādi tur ir cilvēki, 
cik viņi ir aktīvi, uzņēmīgi, dzī-
vespriecīgi, jo, kā zināms visiem, 
šobrīd dzīvot laukos nav viegli, 
tomēr to jauko atmosfēru, dzīvī-
gumu, prieku spēja uzburt grāve-
rieši ... Paldies Jums par to!                 

Nākamās projekta aktivitātes 
tiek plānotas februāra beigās. 
Projekta dalībniekiem un citiem 
interesentiem tiks organizēts pa-
sākums - Dejas diena Krāslavā. 
Tās ietvaros meistarklasi sniegs 
profesionāls un pieredzējis west 
coast swing deju pasniedzējs Re-
nārs Sirotins ar partneri, varēs ie-
pazīties ar iespējām, ko cilvēkiem 
dod kustību un deju terapija, no-
darbību vadīs sertifi cēta kustību 
un deju terapeite Solvita Zemīte. 
Būs organizēta arī atsevišķa no-
darbība cilvēkiem ar invaliditāti. 
Abi pasniedzēji mēros pie mums 
tālo ceļu no Rīgas. Protams, ne-
izpaliks arī citi prieki - kopīga 
tējas dzeršana, dejas, sarunas un 
pieredzes apmaiņa. Uz tikšanos 
Krāslavā!

                 Raisa Vagale, 
biedrības ĢAC „Atvērtība” 

un projekta vadītāja 

VECMĀMIŅĀM VELTĪTS KONCERTS 
KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES 

VIDUSSKOLĀ

 PAR SOCIĀLAJĀM DEJĀM 
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sports

sludinājumi

Latvijas lielākā virsd-
rēbju šūšanas fabrika, kas 
ražo augstākās kvalitātes 
sieviešu modes apģērbus 
Eiropas modes namiem, ai-

cina pieteikties:
 - kabatu šuvējas, kabatu šūšanas 

apmaksa 4,30 eirocenti/minūtē, 
pie normas izpildes alga vismaz 
433 EUR pirms nodokļu nomak-
sas (413 EUR alga + prēmija 20 
- 60 EUR);

- šuvējas, kuras vēlas apgūt ka-

batu šūšanu, par katru apgūto ka-
batu veidu ir piemaksa 40 EUR, 
t.i., ja mēnesī apgūst 5 veidus, tad 
+ 200 EUR, ja 3 mēnešos 15 vei-
dus, tad 3x200 = 600 EUR.

Pieteikumus sūtīt uz e-pastu:
 agnese.ozola@nemosewing.lv. 

Darba vieta - Krāslava.

AICINA DARBĀ ŠUVĒJAS

Latvijā ir trīs specializē-
tas ziemas sporta bāzes ar 
mākslīgā sniega segumu, 
tāpēc 13.-14. februārī Ma-
dona spēja organizēt Lat-
vijas čempionātu distanču 
slēpošanā. 

Pirmajā sacensību dienā sportis-
ti sacentās sprinta distancē, klasis-
kajā stilā. Krāslaviešiem izdevās 
uzrādīt diezgan labus rezultātus, 
kaut arī sniega trūkuma dēļ nebija 
iespējas kvalitatīvi trenēties. Artē-
mijs Ivanovs iekļuva pusfi nālā un 
ieguva 11.vietu. Ojārs Vanags ju-
nioru konkurencē ieguva sudraba 
medaļu. Jolanta Konstantinoviča 
un Sņežana Jegorčenko izcīnīja 
attiecīgi sudraba un bronzas me-
daļu. Natālija Kovaļova ieguva 
devīto vietu starptautiskajās sa-
censībās, kurās piedalījās spor-
tistes no Igaunijas, Lietuvas un 
Baltkrievijas.

Otrajā sacensību dienā ziema at-
gādināja par sevi un uzsniga liela 

kārta svaiga sniega, kas slēpoša-
nas trasi pārvērta vēl sarežģītākā.  
Slēpotāji sacentās distancē, kuru 
veica brīvajā stilā. 10 km distancē 
Sņežana Jegorčenko izcīnīja bron-
zas medaļu, Jolantai Konstantino-
vičai 4.vieta. Ojārs Vanags 15 km 

distancē izcīnīja sudraba medaļu, 
savukārt Natālija Kovaļova 10 km 
distancē 21 dalībnieču konkuren-
cē ieguva astoto vietu. 

Ilona Vanaga, 
distanču slēpošanas trenere

LATVIJAS ČEMPIONĀTS DISTANČU SLĒPOŠANĀ SKOLĒNU BASKETBOLS
11.februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika 

basketbola sacensības 2004. gadā dzimušiem un jaunā-
kiem skolēniem. 

Basketbola sacensībās zēnu konkurencē tika pārstāvētas šādas skolas: 
Krāslavas pamatskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola un Robežnie-
ku pamatskola. Labākās basketbola iemaņas demonstrēja Krāslavas pa-
matskolas komanda, kura arī izcīnīja pirmo vietu un kausu. Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola ieguva otro vietu, bet Robežnieku pamatskolas 
komandai trešā vieta.

Meitenēm cīņa par pirmo vietu pārāka bija Indras pamatskolas ko-
manda, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pārstāves ieguva otro vietu 
un Robežnieku pamatskolas komanda ierindojās trešajā vietā.  

Ilona Vanaga, Krāslavas Sporta skolas metodiķe

 Darbam Igaunijā ir vajadzīgi 
metinātāji (pusautomāts, TIG), 
darbs pārsvarā ir saistīts ar me-
tāla konstrukciju, konteineru un 
dažādu detaļu ražošanu - melnais 
metāls (ir iespējams darbs ar alu-
mīniju), vertikālas un horizontālas 
šuves, biezums - 3-15 mm (var būt 
arī cits). Darba devējs piedāvā dzī-
ves vietu ar visām ērtībām. Instru-
mentus, transportu arī nodrošina 
darba devējs. Alga no 6€ stundā. Т. 
27717410. andrejs - ek@inbox.lv.

 Pārdod bērnu ratus (divi vie-
nā). Pelēkrozā soma, moskītu tīkls 
un lietus plēve. Ideālā stāvoklī. Т. 
29405730. Cena - 150 eiro. 

 Pārdod kucēnus. T. 28821950. 
 Pārdod lietotu televizoru „Sam-

sung”. T. 27557714.
 Pērk zemi (viensētu) ūdenstil-

pes krastā Krāslavas rajonā. Sa-
maksa uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, svečtu-
rus, koka ikonas, svētbildes, pulk-
steņus, glāzes turētājus, zobenus, 
ordeņus, cara laika alus pudeles ar 
uzrakstiem, monētas, vācu armijas 
ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzir-
nakmeņus, PSRS karogus, porce-
lāna fi gūriņas. Т.22433510. antik-
war2000@inbox.lv.

 Pārdod ledusskapi, žurnālu gal-
diņu, atpūtas stūrīti, virtuves ska-
pīšus. Т.22053960.

 Televizoru remonts. 
T.29703639, Germans (bijusī dar-
bnīca Miesnieku ielā). Pārdod va-
sarnīcu pie Zirga ezera Т.29479591.

 Pārdod pirts katlu. T. 26056048.

 Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, Krāslavas 
novada dome atgādina, ka NĪN pirmā maksājuma termiņš ir 31. 
marts. Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodokļa ap-
maksu. Ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lūdzam vērsties 
Krāslavas novada domē, 18. kabinetā, t.65681766.

Gaļas uzņēmums aicina darbā menedžeri izbraukumu tirdzniecībai 
ar B kategorijas tiesībām. T. 20017885.


