www.kraslavasvestis.lv

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

№ 5 (329) 2019.GADA 8. MARTS

Mīļās sievietes!
Sveicu Jūs skaistajos pavasara svētkos!
Savas dzīves laikā Jūs maināt dažādas
lomas - uzmanīga meita, mīloša sieva,
mīļa māmiņa, saprotoša sievasmāte, gādīga vecmāmiņa – un Jūs vienmēr ienesat
mūsu dzīvē siltumu, gaišumu un prieku!
Sieviešu svētkos vēlu Jums mūžīgu pavasari sirdī! Vienmēr rotājiet ar saviem
smaidiem mūsu krāšņo novadu!
Esiet mīlētas un laimīgas!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs

KRĀSLAVIETIS DMITRIJS SILOVS
IZCĪNA DIVAS ZELTA MEDAĻAS

Apvienotajos Arābu Emirātos no 10. februāra līdz 16.
februārim Sārdžas (Sharjah) pilsētā IWAS Pasaules spēlēs
startēja arī mūsu novada panākumiem bagātais sportists
Dmitrijs Silovs, kurš izcīnīja 1. vietu šķēpmešanā, kā arī 1.
vietu lodes grūšanā.

„Šajās Pasaules spēlēs bija pārstāvētas vairāk nekā 50 valstis un vieglatlētikā piedalījās sportisti no 27 valstīm,” pastāstīja Dmitrijs. „Sacensībās tika iekļauti vairāki sporta veidi: loka šaušana, peldēšana, paukošana un citi, tostarp arī paravieglatlētika. Šķēpmešanā pirmo vietu izcīnīju
11 dalībnieku konkurencē, un šī uzvara mani ļoti priecē, lai gan šķēpu
raidīju tikai 44,12 metrus tālu - tas gan nav mans labākais rezultāts. Bet
šī ir ziemas sezona, kā zināms, Latvijā ir aukstas ziemas un šķēpmešanā
pie mums nevar trenēties visos gadalaikos. Šķēpu rokā nebiju turējis
kopš septembra, trenēju tikai ﬁziskās spējas, sacensībās bija stīvuma
sajūta, bet ar visu to šajā disciplīnā esmu izcīnījis zeltu.”
Dmitrijs startēja arī lodes grūšanā, šajā sporta veidā konkurence viņam bija vēl lielāka - 12 sportisti. Kā pats sportists sacīja: „Man negaidīti labi izdevās nostartēt lodes grūšanā un arī izcīnīt pirmo vietu.
Sacensībās izcīnīju divas zelta medaļas, ar lepnumu atgriezos mājās,
kur turpināšu uzturēt sevi sportiskā formā un veikšu sporta skolotāja
darbu Varavīksnes vidusskolā.”
Juris Roga,
foto no Dmitrija Silova personīgā arhīva

METEŅI KRĀSLAVĀ

Šī gada 23. februārī pirmo reizi Krāslavā notika Meteņu svētki
pēc poļu tradīcijām. Karnevāla
laiks jeb poliski „zapusty” ilgst
no Triju Ķēniņu dienas līdz Pelnu
trešdienai, pēc kuras sākas Lielais
Gavēnis. Senāk Polijā meteņus
svinēja ļoti plaši, organizējot dažādus jautrus pasākumus, karnevālus un viesības.
Meteņi Krāslavā tika organizēti ar mērķi lai iepazīstinātu un
tuvinātu visiem viesiem poļu paražas, kas saistītas ar šo periodu.
Uz svētkiem sabrauca poļi no visas Latvijas –no Jelgavas, Rīgas,
Jēkabpils, Rēzeknes, Daugavpils
un, protams, krāslavieši. Svētki
notika, pateicoties Polijas Republikas vēstniecības ﬁnansiālajam atbalstam. Koporganizātori Krāslavas novada dome, Vēstures
un mākslas muzejs, Krāslavas gr.
Plāteru v/n Poļu pamatskola, Polijas militārā kontingenta Latvijā
IV maiņas karavīri, Latvijas Poļu
Savienība.
Svētku dalībniekus sirsnīgi
sveica Viņas Ekselence Polijas

Republikas vēstniece Rīgā - Monika Mihališinas kundze, Krāslavas muzeja direktors Valdemārs
Gekišs, Polijas militārā kontingenta Latvijā vadītājs majors Roberts Hupka, kā arī novada domes
deputāts, Krāslavas poļu biedrības
„Strumieņ” vadītājs Jāzeps Dobkevičs.
Pēc svētku „Meteņi Krāslavā”
oﬁciālās atklāšanas visi klātesošie skatījās burvīgo Daugavpils
poļu dziesmu un deju kolektīva
„Kukulečka” sniegumu. Svētku
māksliniecisko daļu
turpināja Krāslavas
Poļu folkloras kolektīvs „Strumieņ”
un Krāslavas Poļu
pamatskolas
vokālais
ansamblis
„Kropeļki”.
Svētku dalībniekiem, bērniem un
pusaudžiem, poļu
pamatskolas
pedagogi
sarūpēja

radošās darbnīcas. Jaunākie un
vecākie dalībnieki varēja veidot
tradicionālās karnevāla maskas,
papīra lelles. Turklāt ārā tika sagatavotas dažādas spēles un izklaides. Dejas arī notika – jo īpaši,
„Just Dance”, bet svētku noslēgumā - karnevāla balle. Pils pagalmā notika arī Poļu meteņu tradicionālais „KULIG” (vizināšanās
ar ragavām).
Polijas karavīri ir parūpējušies par maltīti. Uz kopējā galda
atradās poļu tradicionālie ēdieni „bigos”, „pierogi”, gaļas ēdieni un
saldumi – „senkač”, „pončki” un
„hrusciki”.
Veiksmīgi un jauki Krāslavā
notika poļu „Zapusty”- Meteņi.
Dalībnieki atvadījās ar vārdiem:
„UZ TIKŠANOS PĒC GADA!!!”.
Joanna Šostak –
Krāslavas Poļu pamatskolas
skolotāja, ORPEG, Latvija,
tulkojis
Jāzeps Dobkevičs
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aktuālā informācija
Cienījamie NĪN maksātāji!

projektu konkursi
PAVASARIS KRĀSLAVAS NOVADĀ ATNĀK
AR PROJEKTU KONKURSU
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”

Ir veikts nodokļu aprēķins par 2019. gadu.
Maksāšanas paziņojumi izsūtīti.
Pirmais apmaksas termiņš - 2019. gada 1. aprīlis.
Paziņojuma nesaņemšanas gadījumā lūdzam vērKā jau ierasts, pavasarī
sties Krāslavas novada domē (18. kabinetā) vai zvanīt Krāslavas novada dome
65681766.
aicina novada iedzīvotājus iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam
projektu konkursam „IePAŠVALDĪBAS POLICIJA dzīvotāji veido savu vidi”,
pašvaldības buPAR PAVEIKTO DARBU FEBRUĀRĪ saņemot
džeta finansējumu savām
Sastādīti 22 administratīvo pārkāpumu protokoli: 1 par medību, zve- idejām!

jas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 2 par ēku neuzturēšanu kārtībā, 2 par dzīvnieku slēpšanu, nereģistrēšanu, neidentiﬁcēšanu
(nemarķēšana) un izvairīšanās no to uzskaites, 2 par Valsts uzraudzībā
esošo dzīvnieku infekcijas slimību (izņemot epizootijas) proﬁlakses un
apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par transportlīdzekli, kas tiek turēts
uz ielas ilgāk nekā 24 stundas un 14 par transportlīdzekļu stāvēšanas
noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 14 rakstiski iesniegumi. Notikumu žurnālā reģistrēti 25 notikumi. Februārī tika pieņemti 40 apmeklētāji. Preventīvais darbs ar bērniem un vecākiem (proﬁlaktiskās sarunas) -25. Februārī paveiktas 42
proﬁlaktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas
uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības uzturēšana: 1) Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas absolventu
vakaros, 2) Krāslavas Varavīksnes vidusskolā futbola čempionāta pasākumu laikā, 3) „Meteņi-Zapusty” pasākumu laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki nogādāja septiņus
klaiņojošos suņus un četrus kaķus Rēzeknes dzīvnieku patversmē. 1 cilvēks nogādāts Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 21 proﬁlaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem saistībā ar zivju resursu un
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 45 nelikumīgi zvejas rīki un 140
m tīklu.

KRĀSLAVAS NOVADA
KOMBUĻU PAGASTĀ
PASTA NODAĻAS MODELI
PIELĀGO REĀLAJAM
PIEPRASĪJUMAM
Zemā pasta pakalpojumu pieprasījuma dēļ Krāslavas novada Kombuļu pagastā no 2019. gada 26. marta tiek mainīts Sauleskalna pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, pielāgojot to iedzīvotāju reālajām
vajadzībām. Turpmāk Kombuļos visi pasta pakalpojumi katru darbdienu no plkst.8.30 līdz 9.30 tiks nodrošināti līdzšinējā pasta pakalpojumu
sniegšanas adresē Skolas ielā 4 vai arī iedzīvotāji varēs izvēlēties tos
saņemt pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā.
Ņemot vērā niecīgo pasta pakalpojumu pieprasījumu Sauleskalna
pasta nodaļā, kas vidēji veido tikai trīs pasta sūtījumus darbdienā un
rada Latvijas Pastam ikgadējos zaudējumus vairāk nekā 4200 eiro apmērā, tiek mainīts pasta nodaļas darbības modelis un darbalaiks, bet iedzīvotājiem arī turpmāk līdzšinējā pasta pakalpojumu sniegšanas adresē
būs ērti pieejami visi nepieciešamie pasta pakalpojumi vai arī klienti
tos varēs saņemt savā dzīvesvietā – šis pakalpojumu sniegšanas veids ir
īpaši draudzīgs senioriem.
Jebkuram reģionu iedzīvotājam jau patlaban ir plašas iespējas saņemt
nepieciešamos pasta pakalpojumus arī pie pastnieka tieši savā dzīvesvietā. Pastnieks klienta dzīvesvietā nodrošina pastkaršu un vēstuļu nosūtīšanu, pastmarku un aplokšņu iegādi, sūtījumu piegādes pieteikšanu
mājās, preses izdevumu abonēšanu, naudas pārvedumu un pensijas saņemšanu, komunālo un citu rēķinu apmaksu, iemaksas PNS kontā u.c.
Ar pastnieka starpniecību Kombuļu iedzīvotājiem iespējams saņemt
arī skaidras naudas izmaksu no PNS konta. Šo pakalpojumu iespējams
pieteikt, zvanot pa tālruni 27892759, 67008001 vai 27008001. Pārējos
pastnieka pakalpojumus savā dzīvesvietā Kombuļu iedzīvotāji var pieteikt, zvanot pa tālruni 23281600.
Saņemot aicinājumu par reģistrēta sūtījuma izņemšanu, iedzīvotājiem
ir iespēja pieteikt sūtījuma bezmaksas saņemšanu Sauleskalna pasta
pakalpojumu sniegšanas vietā, iepriekš zvanot pa tālruni 27891537 un
norādot datumu, kurā klients vēlas saņemt sūtījumu. Savukārt, apmeklējot Krāslavas 1.pasta nodaļu Rīgas ielā 34, sūtījumu saņemšana bez iepriekšēja pieteikuma iespējama pirmdienās–piektdienās no plkst.9 līdz
18 un sestdienās no plkst.9 līdz 13.
Vineta Danielsone,
Vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

Šogad projektu konkurss tiek
rīkots jau vienpadsmito gadu.
Līdz šim īstenoti 177 projekti
visā novada teritorijā.
Pieteikšanās termiņš – 5. aprīlis plkst.12.00; maksimālā summa, ko var piešķirt Krāslavas
novada pašvaldība – 600 eiro.
Projekta īstenošana plānojama
no šī gada jūnija līdz septembra beigām. Līdzīgi kā iepriekš,
aktivitātes var tikt plānotas vides labiekārtošanai, piemēram,
pagalmu, baznīcu, kapu un citu
publisku teritoriju labiekārtošanai, rotaļu un sporta laukumu
atjaunošanai un ierīkošanai un
tml. Projektu konkursā dominē

princips „Darām paši!”, tāpēc
aktīvistu grupa jāiesaista ne tikai
projekta plānošanā, bet arī ieviešanā! Pieteikumam ieteicams
pievienot skices, plānus, esošās
situācijas fotogrāﬁjas un citus
materiālus, kas vērtēšanas komisijai pierādīs, ka esat rūpīgi pārdomājuši savas ieceres un esat
gatavi arī ieviest plānoto.
Konkursa nolikums, projekta
pieteikuma forma un detalizēti
ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības tīmekļvietnēs www.kraslava.lv un www.
kraslavasvestis.lv. Papildu informāciju iespējams saņemt,
iepriekš piesakoties, Krāslavas
novada domes Attīstības nodaļā,
Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 656 20032, 29185871,
e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.
lv). Lūgums pirms konsultācijas
rūpīgi iepazīties ar Ieteikumiem
pieteikuma formas aizpildīšanai.
Lai iedvesmas pilna projektu
rakstīšana!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja,
foto no 2018. gada projektu
konkursa dalībnieku arhīva

KRĀSLAVAS NOVADA DOME
IZSLUDINA JAUNIEŠU BIZNESA
IDEJU PROJEKTU KONKURSU
Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties un iesniegt pieteikumus
konkursam „Jauniešu biznesa
ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas
novadā”, kura mērķis ir motivēt
un palīdzēt jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, piešķirot ﬁnansiālu atbalstu.
Projektus var iesniegt jaunieši
vecumā līdz 30 gadiem (ieskaitot),
kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas
novadā un jaunie uzņēmēji, kuri
savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu
konkursa izsludināšanas dienas.
Projektu pieteikumu pieņemšana

notiks no 2019. gada 1. marta līdz
2019. gada 5. aprīlim plkst. 13.00.
Konkursa pieteikumus var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa
pastu Krāslavas novada domei,
Rīgas ielā 51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
projektu koordinatore Inta Murāne, tālr. 65620033, e-pasts: inta.
murane@kraslava.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu
var iepazīties:
1)
tīmekļvietnēs - https://
kraslava.lv, www.kraslavasvestis.
lv;
2) Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, 3.kab.,), kā arī Krāsla-

vas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, 6.kab.);
3) Jums tuvākajā pagasta pārvaldē;
4) nosūtot pieprasījumu uz epasta adresi: inta.murane@kraslava.lv.
Konsultācija par pieteikuma
aizpildīšanas metodiku, biznesa
plānu, grāmatvedības jautājumiem, projekta uzraudzību notiks
2019.gada 21.martā plkst. 14.00
Skolas ielā 7, (13.kab./zāle),
Krāslavā.
Inta Murāne,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas
projektu koordinatore

zemkopības ministrija informē
PIRMS NOLEMJAT PIRKT ŠĶIRNES MĪĻDZĪVNIEKU
AR CILTSRAKSTIEM, IESKATIETIES REĢISTRĀ!

Ja plānojat iegādāties šķirnes kaķi, šķirnes suni vai šķirnes sesku ar ciltsrakstiem,
tad pirms darījuma veikšanas ieteicams
pārliecināties, vai attiecīgās šķirnes mājas
(istabas) dzīvnieku audzētāju organizācija ir reģistrējusies Lauksaimniecības datu
centra (LDC) šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizāciju reģistrā.

Tikai šīs organizācijas, kuras ir reģistrējušās LDC,
ir tiesīgas izsniegt ciltsrakstus. Informācija par reģistrētām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju
organizācijām ir pieejama LDC tīmekļvietnē.
Kādēļ iesakām to izdarīt? Lai jūs kā pircējs pārliecinātos, ka audzētājs vai audzētava, no kuras pērkat
savu mīļdzīvnieku, pārstāv organizāciju, kura ir tiesīga nodarboties ar šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku
audzēšanu, pavairošanu un tirdzniecību. Iegādājoties mīļdzīvnieku no reģistrētas organizācijas, jūs

kā nākamais mīļdzīvnieka īpašnieks pasargāsit sevi
no attiecīgai šķirnei neatbilstoša dzīvnieka iegādes,
un tam izsniegtie ciltsraksti būs atbilstoši vienotām
prasībām. Ja lolojumdzīvnieka audzēšanas procesā
jums radīsies jautājumi vai neskaidrības, jums būs
iespēja vērsties neskaidrību risināšanai pie attiecīgās
organizācijas, kura izsniegusi ciltsrakstus.
Piemērs. Jūs vēlaties pirkt šķirnes mīļdzīvnieku
(šķirnes kaķi, suni vai sesku) ar ciltsrakstiem un
esat sazinājies ar dzīvnieka pārdevēju (audzētāju vai
audzētavu). Pirms darījuma veikšanas jūs vēlaties
pārliecināties, vai attiecīgais audzētājs vai audzētava sadarbojas ar organizāciju, kura ir reģistrēta LDC
datubāzē un ir tiesīga izsniegt ciltsrakstus. To izdarīt
nav sarežģīti – jums jāinformē šķirnes dzīvnieka pārdevējs, ka vēlēsities arī ciltsrakstus.
(Turpinājums 3.lpp.)
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PIRMS NOLEMJAT PIRKT ŠĶIRNES MĪĻDZĪVNIEKU AR CILTSRAKSTIEM,
IESKATIETIES REĢISTRĀ!
(Turpinājums, sākums 2.lpp.)
Ja šos ciltsdokumentus būs izsniegusi LDC tīmekļvietnē
reģistrēta organizācija, tas ir apliecinājums, ka pārdevējs
(audzētājs vai audzētava) mīļdzīvniekus audzē saskaņā ar
valstī noteiktajām labturības prasībām un ievēro dzīvnieku pavairošanas nosacījumus. Ja jūs šķirnes mīļdzīvnieku
nopirksiet no pārdevēja (audzētāja vai audzētavas), kurš
nesadarbojas ar organizācijām vai arī sadarbojas ar tādu organizāciju, kura nav reģistrējusies LDC (organizācija nav
atrodama reģistrā), tad dzīvniekam izsniegtie ciltsraksti nebūs uzskatāmi par atbilstošiem un dzīvnieka patiesā izcelsme var būt apšaubāma.
Lai izslēgtu situācijas, kad iegādātais mīļdzīvnieks ne-

atbilst attiecīgai šķirnei un tam izsniegtie ciltsraksti rada
šaubas, Latvijā patlaban tiek sakārtota šķirnes mīļdzīvnieku audzēšanas un pavairošanas sistēma. Šī gada 11. janvārī
spēkā ir stājušies noteikumi „Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas
kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas
programmas apstiprināšanas kārtība” (Nr. 10, 08.01.2019.).
Noteikumi noteic vienotas prasības: kā visām šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijām ir jāreģistrējas, kā jākārto ciltsgrāmata un jāizsniedz ciltsraksti un
kā jāveic citas ar ciltsdarbu saistītas darbības pēc vienotām
prasībām.

Jaunie noteikumi palīdzēs izveidot vienotu kārtību šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju darbībai, tādējādi
šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku pircējiem būs iespēja
pārliecināties, vai viņu nolūkotais mīļdzīvnieks ir pavairots atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai un tam izsniegtie
ciltsraksti nerada šaubas par izcelsmi. Savukārt organizācija, kura izsniegusi ciltsrakstus, uzņemsies atbildību par šā
dzīvnieka pavairošanu atbilstoši prasībām un tam izsniegtajiem dokumentiem.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
ZM Sabiedrisko attiecību speciāliste

KRĀSLAVIEŠI IR SPILGTI LIETUVAS
IZGLĪTĪBAS IZSTĀDĒ LITEXPO

projekti

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienība kopā ar
vēl septiņām citām Latgales un Lietuvas Utenas un Šauļu
rajonu profesionālajām mācību iestādēm piedalās Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā
„Darba tirgus bez robežām”/„MOBILITY”, kurā vadošais
partneris ir Krāslavas novada dome. Nesen RVT Krāslavas
struktūrvienības pasniedzēji un studenti piedalījās lielākajā Lietuvas izglītības izstādē „Studijos 2019“, kas notika
Viļņā, Lietuvas izstāžu un kongresu centrā LITEXPO.
Topošās tērpu stila speciālistes
Jūlija Pestereva, Kristīna Škoļnika, Alise Sivko (4. kurss) un viņu
skolotāja Ilona Stepiņa, topošie
auto virsbūves remontatslēdznieki Ingars Pārpucs (2. kurss) un
Grigorijs Osipovs (3. kurss), kā
arī pasniedzēji Jānis Kuklis un
Māris Ločmelis Lietuvā parādīja
vizuāli visvairāk baudāmo: meitenes savu jaunāko tērpu kolekciju,
puiši demonstrēja tieši aerogrāﬁju. Izmantojot video projicēšanas
iespējas, tika vizuāli prezentēts arī
Krāslavas tehnikums - parādītas
telpas, kurās notiek nodarbības,
kā jaunieši mācās un ko īsti dara
skolā.
„Ļoti gribētos parādīt, kā jaunieši dzīvē strādā ar metālu, bet
to visu monolīto un lielo iekārtu
klāstu (metāla formēšanas, metināšanas, auto virsbūves diagnostikas u.c. iekārtas) nav iespējams
kaut kur pārvietot”, turpināja Māris Ločmelis. „Nākotnē ir mums
iecere izveidot daļu iekārtu miniatūrā, ar kurām varētu parādīt,
kā viss notiek dzīvē, nevis tikai
demonstrēt videoierakstus uz lielā
ekrāna. Par aerogrāﬁju šajā izstādē bija liela interese. Mums uzreiz tika izteikti divi piedāvājumi
sadarbībai aerogrāﬁjas jomā, kā
arī piedāvājums nākamgad piedalīties kopējā konkursā, kuru
Lietuvas kolēģi rīko reizi gadā
visām skolām, kur gatavo auto
virsbūves remonta atslēdzniekus.
Šī mums ir ļoti interesanta iespēja.
Lai gan stendu lielākoties ap-

meklēja jaunieši, kas izvēlas savu
profesiju nākotnei, bet aptuveni
10-15% bija interesenti, kuri meklē sadarbības partnerus dažāda
veida projektu īstenošanai. Šie
cilvēki nāca klāt un uzdeva ļoti
konkrētus jautājumus. Viennozīmīgi mūsu lielākais ieguvums no
izstādes ir jauni kontakti. Turklāt
mēs satikām arī savus tagadējos
partnerus, ar kuriem projekta ietvaros esam tikušies ne reizi vien,
viņi izteica vēlmi mūs aicināt uz
sadarbību nākotnē ārpus projekta
– tā būtu ikdienas sadarbība.
Tehnikuma tērpu stila speciālistes izstādē darbojās skolotājas
Ilonas Stepiņas vadībā. Mūsu
jaunietes bija atvedušas jaunākos tērpus un dažādus izšuvumu
paraudziņus, līdzi bija arī šujmašīnas. Apmeklētāju interese bija
gana liela, ik pa brīdim pienāca
cilvēki, kas ar mūsējiem sarunājās
un interesējās par to, kā top tērpi,
izšuvumi utt. Skolotāja Ilona vienīgā no mūsu grupas brīvi runāja
lietuviešu valodā un ļoti palīdzēja
Krāslavas grupai, kad izstādes apmeklētājiem radās kaut kādi jautājumi.
Ir pašsaprotami, ka Baltijas valstu jaunatne arvien retāk izmanto
krievu valodu saziņā, daļa krieviski nerunā vispār. Labi, ja kāds spēj
runāt angliski, bet pārsvarā - vietējā lietuviešu valodā. Kā sazināties, ja pietiekami labi nepārvaldi
sarunbiedra valodu?”
Tehnikuma 2. kursa audzēknis
Ingars Pārpucs uz savas ādas iz-

juta, ko nozīmē zināt vai nezināt
svešvalodu. Viņš prezentēja aptuveni 80 procentus darba ar aerogrāfu. Ingars teica, ka, lai sazinātos ar lietuviešiem, pārsvarā nācās
izmantot žestu valodu.
„Pie manis nāca arī tādi apmeklētāji, kuri gribēja pamēģināt paši
strādāt,” pastāstīja Ingars. „Es internetā sameklēju skici, projicēju
uz objekta (demonstrācijā tika izmantots papīrs - vatmans un īstās
auto krāsas) un ar aerogrāfu radīju
zīmējumu. Darbojos brīvi ar savu
ieceri. Skolotājs nepieciešamības
gadījumā koriģēja. Man padodas auto apgleznošana, jo daudz
praktizējos, strādājot ar aerogrāfu
ikdienā. Draugi un paziņas jautā,
vai var to pašu uz mašīnas vai mopēda uzzīmēt? Var, kāpēc gan ne!”
„Dalība izstādē LITEXPO
mūsu tehnikuma audzēkņiem bija
iespēja saprast to, kas citos apstākļos šķiet mazsvarīgs, bet īstenībā – ļoti svarīgs,” turpināja Māris.

„Audzēkņi, kuri stājas mūsu tehnikumā, pagaidām vēl akli skatās
uz pasauli un nenojauš, ka ārpus
ierastās čaulas galvenā problēma
būs valodu zināšanu un saskarsmes jautājums. Bez valodas cilvēks vienkārši pazūd mūsdienu
pasaulē. Vari būt labs meistars, bet
ja nevari sevi pasniegt…?! Šādas
izstādes ir arī labākā motivācija
apgūt valodu, jo pie šīs atklāsmes jaunietis nonāk pats, redzot,
ka komunikācijas, pieredzes apgūšanas, savu iemaņu parādīšana
tomēr ir saistīta ar to, ka brīvi jāspēj runāt, stāstīt un piesaistīt sev
uzmanību ar darbiem.
Turpinot par izstādi, gribu pateikt, lai gan prezentācijas braucienos līdzi ņemam visu krāsu
paleti, tāpēc varam piedāvāt dažādus zīmējumus. Viss notiek ļoti
raitā tempā - tas ir visefektīvākais
reklamēšanās veids. Lai būtu izpratne, kāpēc jaunietis zīmē uz
vatmaņpapīra un ko īsti viņš grib

tur parādīt, mēs turpat LITEXPO
izstādījām automašīnu, uz kuras
aerogrāﬁjas tehnikā attēlota vēsturiskā Saules kauja. Aerogrāﬁju
izstādē pārstāvējām vienīgie, un
bijām tik interesanti, ka ne tikai
auto vai šūšanas speciālisti, bet
pat mākslas iestāžu speciālisti
ieinteresējās par mums, cerot uz
turpmāku sadarbību.
Manuprāt, esam godam pārstāvējuši Latviju un RVT Krāslavas
struktūrvienību šajā izstādē, jo interese par mums bija liela. Starp
citu, bijām patīkami pārsteigti,
kad pie mums pienāca klāt arī
daži studenti no Latvijas (topošie
piloti), kuri mūs atrada pēc latviešu mūzikas.
Esam reālisti un neceram, ka
rīt lietuvieši masveidā izvēlēsies
mūsu tehnikumu, bet prezentējām
sevi ar labu piedāvājumu.”
Juris Roga

AICINĀM PIETEIKTIES DALĪBAI „UZŅĒMĒJU DIENĀS LATGALĒ 2019”

Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība, Latvijas
Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), sadarbībā ar Daugavpils pilsētas domi, Latgales
Plānošanas reģionu un AS „Citadele banka” aicina uzņēmējus pieteikties dalībai „Uzņēmēju
dienās Latgalē 2019”, kas notiks 10. un 11. maijā
Daugavpils Olimpiskajā centrā, Stadiona iela 1.

Pasākums tiek organizēts jaunā formātā, veidojot to kā
biznesa un karjeras iespēju festivālu, nodrošinot arī jau ierasto izstādi uzņēmējiem, veicinot savstarpēju sadarbību

un tīklošanos.
Izstādē kā dalībniekus vienkopus plānots pulcēt uzņēmējus un izglītības iestādes no dažādām nozarēm, lai apmeklētājiem interaktīvā veidā būtu iespēja uzzināt par reģiona
uzņēmumiem, to vakancēm, pieprasītajām profesijām un
apguves iespējām. Uzņēmējiem tā būtu iespēja uzrunāt
gan darba meklētājus, gan skolēnus un studentus – nākotnes darbiniekus –, kam svarīgi uzzināt par profesionālajām
zināšanām un prasmēm, kādas no viņiem tiks sagaidītas
turpmāk. Mācību iestādēm, akcentējot profesionālo vidējo

un augstāko izglītību, „Uzņēmēju dienas Latgalē 2019” būs
laba iespēja sniegt informāciju par mācību programmām,
iepazīstinot apmeklētājus ar tendencēm un piedāvājumu.
Pieteikšanās un papildu informācija par pasākumu, rakstot vai zvanot Ilzei Bricei, tālrunis 29141693, e-pasts - ilze.
brice@chamber.lv.
Rūta Grikmane,
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras
Mārketinga un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
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intervija
Kādas īpašas spējas un prasmes ir vajadzīgas sākumklašu
skolotājam?
O. D.: Bērns uzsāk skolas gaitas 6-7 gadu vecumā. Sākumklašu
skolotāja galvenais uzdevums - palīdzēt viņam pielāgoties jaunajiem
dzīves apstākļiem un dienas kārtībai. Tāpēc mums ir nepieciešamas
gan psihologa, gan pirmsskolas
pedagoga prasmes un daļēji - arī
auklītes iemaņas. No mums lielā
mērā ir atkarīgs tas, kā mazulis tiks
galā ar saviem jaunajiem izaicinājumiem un uzdevumiem. Pirmajām stundām skolā noteikti jābūt ar
spēles elementiem, lai nodrošinātu
pakāpenisku pāreju no pirmsskolas
izglītības uz sākumskolas sistēmu,
lai šīs nodarbības izraisītu interesi, nevis stresu. Dažiem bērniem ir
noteikti jāpalīdz adaptēties kolektīvā, atrast jaunus draugus. Reizēm
ir nepieciešams, lai kāds palīdzētu
mazulim sasiet šņores un sapogāt
pogas. Ir bērni, kurus vajag nomierināt un atbalstīt, jo viņiem gribas
pie mammas. Vārdu sakot, pirmklasnieku skolotājam ir jābūt „plaša
proﬁla speciālistam”.
Ž. B.: Es uzskatu, ka sākumklašu
skolotāja profesija - tas ir aicinājums. Bērni vēlas, lai viņu pirmā
skolotāja būtu laba un mīļa, tāpēc
tieši mīlestībai pret bērniem sākumklašu skolotāja darbā ir galvenā nozīme. Un vēl šajā profesijā ir svarīgs
radošums, optimisms, saskarsme. Ir
jāprot vienmēr atrast kaut ko jaunu.
Kādu lomu jūsu darbā spēlē
radošums? Kad jums ir nepieciešamas radošās spējas?
O. D.: Skolotāja darbs — tā ir
liela māksla. Sagatavot un novadīt
stundu — tas ir radošs process, pat
tad, ja tā ir matemātikas stunda. Jo
skola nav konveijera tipa iestāde,
šeit nevar būt un nav pieļaujama
sausa un formāla pieeja. Stundas,
fakultatīvi, interešu pulciņi, skolas
svētki un arī ikdienas saskarsme ar
bērniem — tā ir radošuma sfēra.
Ž. B.: Radošums mūsu darbā
spēlē ļoti lielu lomu! Vienmēr cenšos organizēt audzināšanas darbu ar
bērniem interesanti un aizraujoši.
Bērnu kolektīva saliedēšanu uzskatu par savu galveno uzdevumu.
Mums ļoti patīk visiem kopā piedalīties dažādos pasākumos, kas notiek gan klasē, gan skolā.
No kā sastāv jūsu darba diena?
O. D.: Kā visiem skolotājiem bērni, stundas, starpbrīži, burtnīcas,
grāmatas.
Ž. B.: Darba diena – tā ir stundu
vadīšana, burtnīcu un dienasgrāmatu pārbaudīšana, žurnālu aizpildīšana, uzskates līdzekļu veidošana un,
protams, saskarsme ar bērniem.
Kas ir visinteresantākais jūsu
darbā?
O. D.: Visinteresantākais ir saskarsme ar bērniem. Bērni ir gudrāki un labestīgāki par mums. Viņi
redz pasauli citādāk. Man ļoti patīk
klausīties bērnu izteicienus un lasīt viņu sacerējumus. Tas vienmēr
sniedz milzīgu pozitīvu lādiņu!
7-gadīgais Andrejs atzīst: „Burtnīca
ir jāciena.” Sešgadīgā Ļiza dabaszinību stundā izsakās tēlaini: „Priedes
čiekurs uzplaukst.” 9-gadīgā Arina
spriež ﬁlozoﬁski: „Mācieties, skolotāja Olga, sievietei ir jāprot viss.”
Fragments no sacerējuma: „Es no-

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS
SĀKUMKLAŠU PEDAGOGI
GATAVI REFORMAI „SKOLA 2030”

Mūsu valstī pašlaik tiek realizēts projekts „Skola2030”, kura pamatā ir kompetencēs
balstītais mācību saturs. Nozīmīgu lomu šī projekta ieviešanā spēlē sākumskolas pedagoģi, kas dara visu iespējamo, lai mācību procesa pamatā būtu skolēns un viņa vajadzības, un ir pārliecināti, ka individuālā izaugsme – tas ir svarīgi. Šie un citi aktuālie jautājumi tika apspriesti intervijā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sākumklašu skolotājām
– Žannu Boļšakovu un Olgu Dalecku.
pirku barību un pabaroju kaķus.
Nolēmu to izdarīt, jo kaķi un suņi
nevar iekārtoties darbā, tāpēc viņiem jāpalīdz.” Tas ir ģeniāli! Un
skolotāja laime — priecāties par to
katru dienu.
Ž. B.: Sākumklašu skolotāja
darbā ir ļoti daudz interesantu momentu. Jaunākā skolas vecuma
bērnu attieksme pret skolotāju ir
tik sirsnīga, ka reizēm var aizmirst
par to, ka esi skolotājs, un justies kā
visu šo mazuļu mamma. Ir ļoti interesanti sarunāties ar bērniem – tas
ir kā svaiga gaisa malks. Interesanti
braukt ekskursijās, svinēt klases
svētkus, kopā rīkot eksperimentus.
Man ļoti patīk vārdi, ko izlasīju
kādā žurnālā: darbs sākumskolā – tā
ir bērnība, kas nekad nebeidzas. Un
tas ir lieliski!
Kas jums patīk mūsdienu izglītības sistēmā?
O. D.: Man ļoti patīk iespēja
izmantot darbā mūsdienu informācijas tehnoloģijas. Kopš 2011.
gada strādāju ar interaktīvo tāfeli
un jau nevaru iedomāties mācību
procesu bez šīs ierīces. Mēs, pieaugušie, bieži paužam satraukumu
par bērnu pārmērīgu aizraušanos ar
datoru. Bet ko lai dara - dzīvojam
elektronikas laikmetā. Interaktīvā tāfele akcentē datortehnoloģiju
priekšrocības. Ar tās palīdzību var
atraut skolēnu no visām bezjēdzīgajām datorspēlēm, kurās jākaujas
un jāskrien. Un bērns atklāj sev citu
datoru — palīgu attīstībā un apmācībā. Esmu pārliecināta, ka interaktīvajai tāfelei jābūt katrā klasē.
Kā norisinās jūsu komunikācija ar skolēnu vecākiem, vai tā ir
svarīga?
O. D.: Saskarsme ar vecākiem,
protams, ir ļoti svarīga. Viņi uzticējuši man visdārgāko. Un es ar
lielu atbildības izjūtu izturos pret
katru ģimeni. Es cenšos netraucēt
vecākiem dažādu sīkumu dēļ. Protams, bērnu kolektīvā katru dienu
rodas kaut kādas nesaskaņas: viens
bērns kādu pagrūda, otrs - ieknieba,
trešais - ķircināja, citi – blēņojās
stundas laikā, aizmirsa mājās burtnīcu, neizpildīja mājasdarbu un tml.
Ne vienmēr vecākiem tas ir jāzina.
Vecākiem mierīgi jāstrādā, zinot,
ka ar bērnu viss ir kārtībā. Dienasgrāmata, kas ir pilna ar piezīmēm,
nerisina visas problēmas. Atrisināt
šīs problēmas ir mans pienākums.
Jā, dažreiz ir nepieciešams uzrakstīt
piezīmi. Taču tas nav sods, bet sava
veida pamācība, lai bērns aizdomātos par savu rīcību. Protams, ideāli
būtu aicināt vecākus uz skolu tikai
sakarā ar priecīgiem notikumiem
un sarunāties ar viņiem bērnu svētkos, kopējos pasākumos, pārgājienos, vecāku sapulcēs.
Ž. B.: Saskarsme ar vecākiem
norisinās praktiski katru dienu, mēs
apspriežam dažādus jautājumus kāds vēlas saņemt no skolotāja kon-

krētu palīdzību, citam ir nepieciešams pārliecināties, ka ar bērnu viss
ir kārtībā. Apspriežam ekskursiju
maršrutus, klases pasākumus un arī
to, kā bērns skolā ēd, ar ko draudzējas... Gribu teikt lielu paldies manu
skolēnu vecākiem, tas ir ļoti svarīgi
– izjust vecāku atbalstu.
Mēs visi saprotam, ka bērni
mūsdienās ir ļoti dažādi, katram
ir vajadzīga individuāla pieeja.
Kā jums izdodas to nodrošināt?
O. D.: Bērni visos laikos ir bijuši ļoti dažādi, un vienmēr būs ļoti
dažādi. Problemātisku bērnu nav,
visas problēmas ir saistītas ar pieaugušajiem. Ne velti saka: „Neaudziniet savus bērnus, viņi vienalga
būs līdzīgi jums. Audziniet sevi!”
Bērni uz mums skatās, klausās mūs,
atdarina mūs. Var simtiem reižu
atkārtot bērnam, ka šķērsot ielu ir
nepieciešams pa gājēju pareju. Bet,
ja mamma pati skrien pāri ceļam
neatļautā vietā, turot pie rokas savu
mazuli, viņš darīs tāpat. Var simtiem reižu atkārtot skolēniem, ka
stundā mobilais tālrunis traucē darbam. Bet, ja pats skolotājs atbild uz
zvaniem stundas laikā, skolēni darīs
tieši tāpat. Mums, pieaugušajiem, ir
jācenšas ievērot visus noteikumus.
Tikai tad mēs varam prasīt to pašu
no bērniem.
Individuāla pieeja ir nepieciešama. Tas ir nenoliedzami. Un mans
galvenais palīgs — psiholoģija.
Lai Kārlis Gauss, kas apgalvojis,
ka matemātika ir zinātņu karaliene,
mani piedod! Man visu zinātņu karaliene ir psiholoģija. Tā ir daļa no
manas profesijas un arī mans hobijs. Psiholoģija mūsdienu sabiedrībā ir ne tikai psihologa darbības
sfēra. Psiholoģijas pamati noderētu
visiem cilvēkiem. Tad mums būtu
vieglāk saprasties un pieņemt citus. Psiholoģijā es meklēju atbildes
uz jautājumiem: „Kāpēc bērnam
ir grūti mācīties? Kāpēc viņam ir
problēmas ar uzvedību? Kādēļ viņam ir problēmas attiecībās ar vienaudžiem vai pieaugušajiem?” Psiholoģija skolotājam ir tikpat svarīga
un vajadzīga kā mācīšanas metodika. Es cenšos ievērot Januša Korčaka pieeju - pacelties līdz bērna līmenim, neskatīties uz viņu no augšas
uz leju, bet būt vienlīdzīgam.
Ž. B.: Klasē ir daudz bērnu, un
viņi ir tik dažādi! Tas ir brīnišķīgi!
Individuālā pieeja ir vajadzīga ikvienam bērnam bez izņēmuma, tāpēc skolotājam ir labi jāpārzina savi
skolēni, jāsaskata ikvienā individuālās iezīmes. Kādu ieteicams vairāk
slavēt, citam - vienkārši uzsmaidīt,
ir tie, kurus starpbrīdī (tieši tagad
un tūlīt) nepieciešams uzklausīt, ir
gadījumi, kad bērns pienāk un klusi
jautā: „Vai drīkst jūs apskaut?” Protams, ka drīkst! Stāvam apķērušies.
Labus vārdus par katru savu skolēnu es varu teikt ļo-oti ilgi.
Vai jūs atceraties savu pirmo

skolotāju? Jo tieši viņš paliek atmiņā uz visu mūžu.
O. D.: Jā, es ļoti labi atceros skolotāju Nadeždu. Pateicoties viņai,
es jau otrajā klasē zināju, ka būšu
skolotāja. Es labi mācījos, bet reizēm arī man ne viss izdevās. Taču
skolotāja Nadežda vienmēr atkārtoja: „Es zinu, ka tu zini.” Es izmantoju šo zelta likumu un saviem skolēniem arī vienmēr saku: „Es zinu, ka
tu zini. Es zinu, ka tu vari.”
Ž. B.: Pirms iestāšanās pedagoģiskajā institūtā es pabeidzu Upmalas 8-gadīgo skolu, pēc tam - Ezernieku vidusskolu. Ar skolotājiem
man ļoti paveicās, bet vismīļākā
un vissirsnīgākā skolotāja, labākā
no labākajiem, uz visiem laikiem
paliks mana pirmā skolotāja – Olga
Jakimoviča.
Ko jūs visaugstāk vērtējat skolotāja darbā?
O. D.: Visvērtīgākais un vispriecīgākais ir moments, kad bērnam
izdodas paveikt to, ko vēl vakar
viņš pats izdarīt nevarēja: atrisināt
matemātikas uzdevumu vai uzrakstīt sacerējumu, pabeigt zīmējumu
vai izpildīt sporta vingrinājumu.
Mirdzums laimīgā bērna acīs, viņa
sajūsma par savu panākumu — tā ir
labākā balva par darbu.
Ž. B.: Bērnus! Tāpēc skolotājam
nekad nav garlaicīgi! Viņi ir tik dažādi!
Kas, jūsuprāt, labvēlīgi ietekmē skolēna sekmes sākumskolā?
O. D.: Bērnam pats galvenais
— tā ir komforta un drošības sajūta. Izveidot labvēlīgu psiholoģisko
klimatu bērnu kolektīvā spēj tikai
pedagogs. Bērniem vienmēr ir jābūt skolotāja redzeslokā. Katru
konﬂiktu ir nepieciešams izvērtēt,
paskaidrot bērniem, ka nedrīkst darīt citiem pāri. Tas ir ilgs un rūpīgs
darbs. Bet galu galā bērni saprot, ka
draudzēties ir labāk nekā strīdēties,
ka kautiņiem, aizvainojumiem un
pāridarījumiem skolā nav vietas.
Protams, arī skolotājiem ir jāizstaro
labvēlība, prieks, pozitīvisms, līdzjūtība, izpalīdzība. Bailes un stress
bloķē smadzeņu darbību. Turpretī,
ja bērnam skolā ir silti un mājīgi, arī
mācībās viņš būs veiksmīgs.
Ž. B.: Manuprāt, tas ir atkarīgs no
daudziem faktoriem. Visintensīvākā bērna attīstība norisinās no piedzimšanas līdz septiņu gadu vecu-

mam, kad svarīga loma ir vecākiem
- jo vairāk šajā periodā viņi iegulda
sava bērna izglītībā, jo ātrāk viņš
attīstās. Bērni, kuriem ir izveidota
pozitīva attieksme pret mācībām, ar
prieku iet uz skolu, viņiem ir labākas sekmes. Daudz kas ir atkarīgs
arī no skolotāja. Mācību procesam
sākumskolā jābūt saistošam un interesantam. Un vēl es gribu teikt,
ka sākumskolas vecuma bērnam
jēdziens „sekmīgs skolēns” nozīmē
„labākais un mīļākais”.
Kas, pēc jūsu domām, ir svarīgākais, ko bērns iemācās un apgūst sākumskolā?
O. D.: Manuprāt, primāra ir prasme strādāt patstāvīgi. Nezīmējiet
un neveidojiet plastilīna rokdarbus
sava bērna vietā, nerisiniet uzdevumus un nerakstiet burtus viņa burtnīcā! Lai jūsu bērna Kukulītim, ko
viņš izveidoja no plastilīna, ir ovāla
formā, bet tas ir viņa Kukulītis. Lai
viņa uzzīmētā žņaudzējčūska, kas
aprija ziloni, līdzinās cepurei (atcerieties de Sent-Ekziperī „Mazo
princi”), jo tas ir viņa zīmējums. Lai
viņa uzrakstītais burts ir aiz līnijas,
bet tas ir viņa burts. Neizdevās šodien, izdosies rīt. Ja ne rīt, tad parīt.
Bet noteikti izdosies, ja pieaugušie
– skolotāji un vecāki – tam ticēs.
Ar šo prasmi ir cieši saistīta otrā:
sākumskolā ir svarīgi iemācīties
ticēt saviem spēkiem, sev pašam.
Bērns jāslavē par katru panākumu,
par katru jaunu sasniegumu. Bērniem nevar būt nenozīmīgi panākumi. Katrs nākamais solis ir uzvara.
Atceraties? „ES ZINU, KA TU
VARI”.
Ž. B.: Es domāju, ka tieši sākumskolā bērns iegūst svarīgas prasmes:
spēju iegūt zināšanas un izmantot
tās savā praktiskajā darbībā, attīsta
spēju domāt, mērķtiecību, sociālās
prasmes.
Izglītības reforma ir saistīta ne tikai ar izmaiņām mācību saturā, bet
arī ar jaunākajām mācību metodēm.
To vislabāk saprot sākumklašu skolotāji. Dažādu mācību priekšmetu
skolotāju sadarbība, skaidri formulēti stundas mērķi, darbs grupās,
pašizglītošanās, kritiskā domāšana,
pašiniciatīva un jaunu ideju apspriešana. Mērķis - aktīva, konkurētspējīga personība, bērns, kurš var
atbildēt uz jautājumu: „Ko darīt, ja
nezini, ko darīt?” Dace Namsone,
LU Dabaszinātņu un matemātikas
IC vadītāja, kas izstrādā jaunā izglītības reformas saturu, atzina: „Šodien zinātne jau visu ir aprakstījusi,
bet mēs joprojām dzīvojam ilūzijās,
ka mācīšana ir māksla.”
Un kāds ir jūsu viedoklis? Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pedagogi aicina vecākus uz tikšanos 5.
martā plkst. 17.30 Rancāna ielā 4.
Intervēja
Galina Mikulāne
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MĀKSLINIEKU VALENTĪNU ZLIDNI ATCEROTIES

Mākslinieka Valentīna Zlidņa
(22.02.1939. – 12.08.2010.) dzīve
un radošais mūžs ir bijis kolorīts
un piesātināts, viņa darbu rok-

raksts oriģināls un neatkārtojams.
2019. gada 22. februārī V. Zlidnim apritētu 80 gadi. Valentīns
sava radošā mūža laikā ir paguvis
iemūžināt ne mazums krāšņu ainavu, radījis košām un dzīvespriecīgām krāsām piesātinātās klusās
dabas, atainojis portretos savu
redzējumu un individuālo pieeju.
Visi viņa darbi ir meistara otas
pieskāriens – patiesi, neparasti un
virtuozi – tie spilgti ataino mākslinieka Valentīna būtību, kurš apkārtējā pasaulē raudzījās ar savu
dvēseles skatienu.
Gleznotājs Valentīns Zlidnis
dzimis 1939. gada 22. februārī
Rēzeknes apriņķa Bērzgales pagasta Meirānu sādžā, savā novadā
pazīstamu koklētāju dzimtā. Skolas gados Valentīnu aizrāva sports,
īpaši slēpošana. 1958. gadā V.
Zlidnis pabeidza Bērzgales vidusskolu un iestājās Latvijas Valsts
Fiziskās kultūras institūtā. Pēc institūta absolvēšanas 1962. gadā V.
Zlidņa dzīve un darbs bija saistīti
ar Krāslavu. No 1962. gada līdz
1987. gadam viņš strādāja Krāsla-

JAUNIE KRĀSLAVIEŠI
IZCĪNA II VIETU
MODES SKATĒ – KONKURSĀ

Trešo gadu pēc kārtas Krāslavas
Mākslas skola piedalās Latgales un
Vidzemes reģionu mākslas skolu
Modes skatē – konkursā, kuru jau
piekto gadu organizē Špoģu Mūzikas un mākslas skola. Mūsējie jau
otru gadu šajā konkursā startē ar
divām kolekcijām: jaunākā grupā
(līdz 12 gadiem) bērnu kolekcija
„Stop time” izcīnīja augsto II vietu, savukārt vecākā grupā (no 12
gadiem un vecāki) bērnu kolekcija
„Kas meitiņu skaistu dara?” lai arī
palika ārpus godalgotā trijnieka,
tomēr bija ļoti laba.
Modes skates – konkursa galvenā
ideja ir pievērst uzmanību netradicionālajai mākslai, kā arī rosināt
bērnu iztēli un spējas izmantot netradicionālus izejmateriālus, praktiski pielietot savas zināšanas mākslas darbu veidošanā. Katru gadu
konkursam ir sava tēma, šoreiz tā
skanēja „Priekšmets. Manta. Lieta”.
Krāslavas Mākslas skolas pedagoģe Maija Šuļga pastāstīja, ka
katru gadu skolas pedagogi tikai
izsaka piedāvājumu bērniem startēt šajā un pajautā, vai viņi grib
to darīt? Līdz šim bērni bijuši ļoti
atsaucīgi, lai gan kolekcijas veidošana ir milzīgs darbs un viņi par to
tiek informēti. Nepieciešami aptuveni divi mēneši, kamēr visi visu
izplāno, sazīmē skices, izdomā
materiālus, visu saliek kopā, salī-

mē utt. Tā nav vienkārša sašūšana,
kā darina tradicionālos tērpus, šīs
kolekcijas tiek veidotas no kartona,
auduma, cita materiāla un kopumā
tā ir diezgan sarežģīta tehnika, bet
bērni tiek galā.
„Godalgotās kolekcijas „Stop
time” koncepcijas pamatā ir pulksteņa mehānisms. Šīs idejas autors
ir Renāts Maksimovs, kurš mācās piektajā klasē”, turpina Maija. „Renāts kādā stundā uzskicēja
pulksteņa mehānismu, man tas
šķita interesants, un vēlāk piedāvāju bērniem to iedzīvināt konkursa tērpos. Viņi pieķērās šai idejai,
un izveidoja tērpus, kas izskatījās
kā pulksteņa mehānisma detaļas:
zobrati, pulksteņrādītāji, ciparnīca, skrūvītes utt. Skolotājs Valdis
Pauliņš mums palīdzēja izveidot
milzīgu modinātāja korpusu, kas
beigās kalpoja kā fotorāmis, kurā
visi kopā salasījās un bildējās. Tas
arī bija uzstāšanās apogejs – modinātāja korpusā kustējās visi zobratiņi, griezās radītāju bultas utt. Tērpu kolekciju faktiski izveidoja paši
bērni, skolotāji sniedza tikai visnepieciešamāko atbalstu, palīdzot
padarīt to, ko šajā vecumā bērnam
pašam neiespējami paveikt.
Manuprāt, ka arī mūsu skolas
piektās klases bērnu kolekcija
„Kas meitiņu skaistu dara?”, kuru
vērtēja vecākajā grupā, bija izde-

vas Bērnu un jauniešu sporta skolā par slēpošanas treneri.
Gleznošanai V. Zlidnis
pievērsās jau skolas gados. 1961.
gadā notika V. Zlidņa pirmā akvareļu izstāde Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā. 1962. gadā
V. Zlidnis piedalījās Rīgas augstskolu un vidējo mācību iestāžu
1. akvareļu izstādē, kur ieguva
pirmo vietu. 1966. gadā V. Zlidnis pirmo reizi piedalījās republikāniskajā pašdarbības tēlotājas
mākslas izstādē, kur labākie darbi tika atlasīti izstādei Maskavā.
Šajā laikā mākslinieka daži darbi
tika eksponēti izglītības darbinieku akvareļu izstādēs Londonā un
Rostokā.
Jau studiju gados Valentīns sāka
gleznot eļļas tehnikā. V. Zlidnis
piedalījās četrās Vissavienības
pašdarbības gleznotāju izstādēs
Maskavā un vienā no tām ieguva
2. pakāpes laureāta nosaukumu.
V. Zlidnim notikušas personālizstādes Krāslavā, Rēzeknē, Ludzā,
Daugavpilī, Dagdā. 1989. gadā
mākslinieks piedalījās izstādē

„Latgales māksla laiku lokos”
Rīgā. V. Zlidnis bija glezniecības
plenēru „Krāslavas palete” un tradicionālo Krāslavas mākslinieku
darbu „Rudens izstādes” ikgadējs
dalībnieks. Valentīna Zlidņa gleznas atrodas Daugavpils Novadpētniecības muzejā, Latgales Kultūrvēstures muzejā Rēzeknē, kā
arī privātkolekcijās Latvijā, Kanādā, Rumānijā, Vācijā, Austrālijā, Polijā, Krievijā un Baltkrievijā. Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejā glabājas vairāk nekā 30
mākslinieka gleznu, ap 200 skiču un zīmējumu, krāsas, otas, fotogrāﬁjas no V. Zlidņa personīgā
arhīva, dokumenti, kā arī diplomi
un Goda raksti par sasniegumiem
profesionālajā darbībā.
Šobrīd Krāslavas novada pašvaldībai sadarbībā ar Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeju ir
iecere ar ERAF projekta „Rīteiropas vērtības” līdzﬁnansējumu
atjaunoto Krāslavas pils staļļu
otrajā stāvā izveidot V. Zlidnim
veltītu piemiņas istabu telpā, kur
mākslinieks savulaik dzīvojis un

kultūra
radījis. Uzsākts darbs pie dizaina
koncepcijas, kuru izstrādā Latvijas Mākslas akadēmijas studente
Marta Folkmane. Krāslavas muzejs pēta un apkopo Valentīna
ģimenes dāvināto mākslinieka
mantojumu, kurš ir vērtīgs materiāls, lai ierīkotu Valentīna Zlidņa
piemiņas istabu, atainojot mākslinieka garīgo būtību un viņa radošo pasauli. Valentīna Zlidņa piemiņas istabu plānots atklāt 2019.
gada rudenī.
Par godu mākslinieka jubilejai
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejs 28. februārī Amatu mājā
rīkoja Valentīna Zlidņa piemiņas
pasākumu.
Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja vēstures speciāliste
Marija Gulbe,
krājuma glabātāja
fotogrāﬁja no
Krāslavas Vēstures
un mākslas muzeja krājuma

NO VĒLMES DZIEDĀT LĪDZ VOKĀLĀS
KULTŪRAS UN MUZIKALITĀTES PARAUGAM

Ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju
svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas
skolu jaunatnes dziesmu un deju
svētku tradīcijas saglabāšanā un
pilnveidē, ik gadu arī Krāslavas
novada audzēkņiem tiek dotas
iespēja piedalās vokālās mūzikas
konkursā „Balsis”.
Šogad apliecināt vēlmi attīstīt,
kopt un pilnveidot mazo mūzikas kolektīvu muzicēšanas tradīcijas, izmantot iespējas uzstāties
un pilnveidot skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošās spējas un
akustiskās muzicēšanas prasmi
izteica 6 vokālie ansambļi. Konkursā dalībnieki, apzinot sava
kultūrvēsturiskā novada tautasdziesmu mantojumu, dzied divas
latviešu tautas dziesmas/apdares a
cappella, trešo–brīvas izvēles latviešu autora oriģināldziesmu vai
latviešu tautasdziesmas apdari,
kurā izmantoti mūsdienīgi izteiksmes līdzekļi.
Krāslavas novada izglītības iestāžu vokālo ansambļu sniegumu
šogad vērtēja trīs mūzikas skolotājas: Silvija Stivriņa, arī folkloras ansambļu vadītāja, Alisa Jevsejeva, arī ansambļu, popgrupu
vadītāja, Skaidrīte Gasperoviča.
Konkursā 1.pakāpes diplomu un

vusies spilgta un spēcīga. Kolekcijas koncepcija bija kosmētiskā
maciņa saturs, kuru demonstrēja
seši bērni. Tika izgatavots milzīgs
maks, lielizmēra (lielāka par skolēna augumu) nagu lakas pudelīte,
kosmētiskā otiņa, ēnu palete u.c.
atribūti. Diemžēl šajā grupā bija
ļoti liela konkurence.”
Jāatzīst, ka žūrijai neklājās viegli, jo dalībnieku skaits bija liels,
darbi - iespaidīgi un interesanti.
Modes skatē piedalījās desmit Latvijas mākslas skolas, kā arī viesi

iespēju pārstāvēt Krāslavas novadu Latgales reģiona konkursā
ieguva Krāslavas Mūzikas skolas
vokālā ansambļa „Krāslaviņa” vidējā grupas meitenes (vad. Olga
Grecka, koncertmeistare Alla
Kuzmiča), no vērtēšanas komisijas saņemot nomināciju „Vokālās kultūras un muzikalitātes paraugs”, ansambļa jaunākā grupa
arī ieguva 1.pakāpes diplomu un
nomināciju „Dabiskums un skanīgums”. 3.pākāpes diplomu un
nomināciju „Muzikālā izaugsme”
ieguva Indras pamatskolas vokālais ansamblis „Liesmiņas” (vidējā gr., vad. Ruta Andrukoviča).
Ārpus konkursa pasākumā divas dziesmas dziedāja Krāslavas

Varavīksnes vidusskolas ansamblis „RE-MI” (vad. Rita Andrejeva) un 3.kl. ansamblis „Cielaviņa”
(vad. Nadežda Tadello), atbilstoši
saņemot nominācijas „Izaugsmes
iespējas” un „Muzikāli rotaļīgākais”. Pasākumā sevi pieteica
arī Robežnieku pamatskolas trio
(vad. Larisa Tukiša), saņemot nomināciju „Droši dziedi vēl!”.
1. martā Rēzeknē „Krāslaviņas” meitenēm novēlam skanīgas
balsis un jauku noskaņu, skolotājiem - pieredzes bagātu dienu,
klausoties un vērtējot.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas Bērnu un jauniešu
centra metodiķe

no Baltkrievijas – divas izglītības
iestādes. Konkursā vērtēta tērpu
izpildījuma tehnika, sarežģītības
pakāpe un darba kvalitāte, materiālu izvēle un pielietojums, idejas oriģinalitāte, mākslinieciskais
sniegums un prezentācija.
Lai arī sagatavošanās dalībai
šajā konkursā no Krāslavas mākslas skolas bērniem un skolotājiem
prasa lielu laika patēriņu, dažreiz
pat jāaptur citi svarīgi darbi, Maija Šuļga uzskata, ka bērniem šie
konkursi nepieciešami, jo tas ir ļoti

radošs process, kas skolēnam patīk
daudz labāk, nekā vienkārši izpildīt stundā uzdoto.
Izglītības iestādes direktors Valdis Pauliņš saka lielu paldies AS
„NIDL” ražošanas ceham „Zelta
grauds” Krāslavā, kas darbojas
gofrētā kartona un gofrētā iepakojuma ražošanas tirgū un palīdzēja
Krāslavas mākslas skolas konkursantiem ar nepieciešamo materiālu
iecerētās koncepcijas realizācijai.
Juris Roga
Valda Pauliņa foto
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izglītība

8.marta svētkos

MAIJA ŠUĻGA:
„Sievietes laimes izjūtu neietekmē
vīrietis vai laika apstākļi,
laimes pamatā ir viņa pati”

ROBOTIĶI STARTĒ
SIGULDAS ROBOTIKAS
KAUSĀ

8. martā ir pieņemts rakstīt par sievietēm. Kad dzima ideja piedāvāt mūsu lasītājiem interviju ar kādu skaistu sievieti, radās jautājums
- kuru izvēlēties? Kāda viņa ir - skaista sieviete? Jo skaistuma kritēriji ir
tik dažādi. Taču ir viena īpatnība, kas ikvienu sievieti pārvērš par skaistuli – tas ir mirdzums viņas acīs. Uz interviju, kas veltīta Sieviešu dienai,
tika uzaicināta dāma ar īpašu dzirkstelīti acīs - Maija Šuļga.
- Vai tev patīk šie svētki?
- Jā, tie ir īsti sieviešu svētki. Protams,
var pārvērst šo dienu par sieviešu solidaritātes svētkiem, bet man vairāk patīk tagadējais variants – tie ir vienkārši svētki,
kad vīrieši „labprātīgi-piespriesti” pievērš
sievietēm uzmanību.
- 8. martu sauc arī par pavasara svētkiem. Vai tavā dzīvē pavasara sākums
vienmēr sakrīt ar kalendāra datumu?
- Nē. Es nedzīvoju saskaņā ar gadalaikiem. Vienmēr esmu kustībā, tāpēc varu
arī nepamanīt, ka ziema jau pagājusi.
Manuprāt, pavasara iestāšanās ir atkarīga
nevis no gadalaika, bet no attieksmes pret
dzīvi.
- Tu esi skolotāja mākslas skolā, tehnikumā, nodarbojies ar rokdarbiem, glezno, daudz ceļo, pilsētā tevi var redzēt
pastaigājamies ar bērnu ratiņiem – tas
nozīmē, ka savu laiku velti arī mazbērniem. Turklāt visticamāk, ka tas, ko es
minēju, ir tikai puse no visa, ko padari.
Kā tev izdodas visu apvienot un paspēt?
- Henrijs Fords rakstīja, ka var paspēt
ļoti daudz, ja darīt to pastāvīgi. Esmu nepārtraukti ar kaut ko aizņemta. Mana dzīve
– tā ir kustība. Es neizplānoju savu dienu,
neizvirzu sev uzdevumu, piemēram, līdz
pusdienām pabeigt gleznu. Man visa diena
norit harmoniski, šī dienas kārtība izveidojusies vairāku gadu garumā. Ir dienas, kad
es eju uz darbnīcu un saprotu, ka šodien
neko nedarīšu, jo visam vajag iedvesmu.
Tad es atrodu laiku kādai citai nodarbei.
Patiesībā es nekad neaizdomājos par to,
ko darīšu pēc minūtes.
- Nekļūdīšos, ja teikšu, ka tu esi veiksmīgs cilvēks?
- Es dzīvoju Krāslavā visu savu mūžu,
bet tikai pēc trīsdesmit gadiem sapratu, ka
piederu šai pilsētai, ka mani šeit visi pazīst, un arī es sāku iepazīt daudzus cilvēkus. Pirms tam es atrados kaut kādā savā
abstrahētajā pasaulē, man likās, ka es dzīvoju atsevišķi no visiem.
Tagad mana mamma teic: „Tu tik bieži
parādies mūsu presē!”
Droši vien tas arī liecina par veiksmīgumu. Taču es nemaz netiecos uz to.
- Vai laika gaitā ir mainījies tavs
priekšstats par dzīvi, pasaules redzējums, attieksme pret apkārtējo pasauli
un cilvēkiem?
- Laikam ritot, cilvēkam mainās draugu
loks, tas nozīmē, ka viņš mainās pats, un
viņam šie cilvēki vairs nešķiet interesanti.
Saglabāt draudzību mūža garumā mākslīgi
vai pret paša gribu nav vērts. Es nekad tā
nedaru. Cilvēki atnāk un aiziet, jo ierodas
mūsu dzīvē, lai kaut ko iemācītu. Man ir
draugi, ar kuriem es kontaktējos ļoti reti,
reizēm varam būt kopā pusi dienas, un
mūsu saskarsme labi palīdz uzlādēties gan
man, gan viņiem.
- Kā tev šķiet, vai sievietes briedums
ir saistīts ar viņas vecumu?
- Es droši vien nosauktu to nevis par
briedumu, bet par viedumu. Vērojot citus
cilvēkus, es pamanīju, ka tie vai nu ir vai

nu nav viedi. Tas nav atkarīgs ne no dzimuma, ne no vecuma. Tas cilvēkiem ir jau
kopš dzimšanas, tās ir tā saucamās „vecās
dvēseles”.
- Kā tu izturies pret savu vecumu?
- Es neizjūtu savu vecumu. Protams,
apkārtējie tā nedomā, un, kad 30-gadīgie
uzrunā mani uz „jūs”, pirmajā brīdī man
tas šķiet šokējoši, taču es saprotu, ka reāli esmu vecāka par viņiem. Un tomēr vecums – tas ir iluzors jēdziens, ir cilvēki bez
vecuma, viens no tiem - mana mamma –
paraugs tam, kādai ir jābūt sievietei gados.
- Vai ir kaut kas, ko tu iemācījies tikai
ar gadiem?
- Tā ir dzīves procesa izbaudīšana. Pieceļoties no rīta, es vienmēr atceros par to,
ka laime nav tas, ko tev sniedz pasaule.
Laimes izjūta, pašpietiekamība ir tas, ar
ko es izeju pasaulē. To nosaka vecums,
ārējais izskats, tas, ko cilvēks vēlas vai
nevēlas pateikt citiem. Ir cilvēki, kas neko
negrib mums pateikt, un tā ir viņu izvēle.
Pie kāda secinājuma esmu nonākusi ar
gadiem? Es iemācījos nevienu nekoriģēt.
Tas nav mans dzīves mērķis.
- Tas nozīmē, ka tu pieņem apkārtējos
tādus, kādi viņi ir, un viņu trūkumi tev
netraucē?
- Jā, es cenšos nereaģēt saasināti uz ārējo pasauli. Cenšos nepieļaut situācijas, kas
iztraucē manu mieru un harmoniju.
- Un kas tev palīdz būt laimīgai?
- Man patīk, ka mana ģimene arī nemēģina mani koriģēt, gadu gaitā man un vīram
ir izveidojušās ļoti harmoniskas partnerattiecības. Viņš nodrošina mūsu ģimenei
absolūti komfortablus sadzīves apstākļus.
Es necenšos uzspiest viņam savu viedokli
par viņa dzīvesveidu, bet viņš palīdz man
īstenot visus radošos projektus.
- Kādas īpašības tev ir saistošas vīriešos?
- Bez šaubām, man patīk gudri vīrieši.
Ļoti svarīgs ir tas, kā vīrietis izturas pret
savu sievieti. Es gan vērtēju vīrieti pēc sievietes, kas ir viņam blakus.
- Tu izskaties sievišķīgi. Vai tā ir iedzimta īpašība vai tu attīstīji to sevī?
- Es nepārtraukti to attīstu. Īstenībā es
neesmu tik sievišķīga, kā tu tagad uzsvēri.
Man dzīvē ir daudz labu piemēru – draudzenes, paziņas, es pievēršu uzmanību tām
īpašībām, kuras gribētu iegūt, un mērķtiecīgi tās attīstu. Vai otrādi, es ievēroju cilvēkos īpašības, kas man nepatīk. Ne velti
saka: ja pamanām citos kaut ko negatīvu,
tad jāpaskatās vispirms uz sevi, jo arī
mums tas noteikti piemīt. Vārdu sakot, es
saskatu cilvēkos dažādas iezīmes, ko vēlos
vai nevēlot pārņemt.
- Kas padara sievieti par stila etalonu?
- Viņas pašas vēlēšanās. Ir jāvēlas būt
stilīgai. Pie tā es arī strādāju visu savu
mūžu. Esmu koloriste, ļoti niansēti izjūtu
krāsu gammu. Man tas ir svarīgi un interesanti, tā ir kā spēle. Es pati šuju, tāpēc
lielākā daļa manas garderobes ir manis
šūtie tērpi. Vēl skolas gados esmu beigusi

piegriešanas un šūšanas kursus, bet tagad
izmantoju gatavas piegrieztnes, uzskatu,
ka dzīve ir pārāk īsa, lai tērētu laiku apģērbu konstruēšanai.
- Vai tu kaut kā ietekmē savu meitu
ārējo izskatu? Iesaki viņām, ko vilkt
mugurā, kādas rotas izvēlēties utt.?
- Es centos nostādīt uz pareizā ceļa jaunāko meitu, kad viņa bija vēl maza, taču
jau kopš bērnības viņa ir ļoti patstāvīga un
ar stingru raksturu, tāpēc es jau sen šo ideju atmetu. Mēs iemācījāmies rast kompromisu, izvēloties viņas apģērbu. Periodiski
skolā viņai rodas konﬂikti ar saviem vienaudžiem un skolotājiem viņas ārējā izskata
dēļ, bet es vienmēr nostājos viņas pusē.
- Tiek uzskatīts, ka iekšējās harmonijas saglabāšanai cilvēkā jābūt gan sievišķajai, gan vīrišķajai enerģijai. Vai tu
tam piekrīti? Ja ņem vērā to, ka tu ceļo
ar motociklu, iespējams, tev arī nav svešas vīriešu īpašības?
- Esmu motocikla pasažiere, patiesībā es
pat ar velosipēdu nemāku braukt. Sieviete
ir spējīga uz visu, taču es visu mūžu cīnos
ar to, lai nekļūtu par vīrišķi brunčos.
Ceļojumi – tā ir izturības pārbaudes un
tieksmes izprast pasauli simbioze, kas atrauj mani un Sergeju no realitātes. Tas ir
laiks, ko mēs veltām tikai sev pašiem.
Kad uzzināju, ka Sergejs grasās iegādāties motociklu, man sākās viegla histērija,
es biju pret. Taču vienu dienu šis milzīgais, smagais motocikls, kas ir paredzēts
tāliem braucieniem, parādījies mūsu garāžā, un Sergejs piedāvāja man pavizināties.
Tagad mums jau ir atkarība no tā. Piemēram, tagad plānojam jūlijā aizceļot uz ļoti
skaistu vietu.
- Kāda ir tava veiksmīga diena?
- Es par to nekad nedomāju. Es nekad
neanalizēju nodzīvoto dienu, kādi plusi tai
bija. Es vienkārši dzīvoju. Reizēm notiek
arī tas, kas mani izsit no sliedēm, taču automātiski tas viss tiek nomainīts pret kaut
ko pozitīvu. Ir smagas dienas, kad apkārt
ir „pilnīgs sviests”. Taču miegs visu kompensē, un no rīta es pamostos ar jauniem
spēkiem.
- Ko tu gribētu novēlēt mūsu lasītājām šajā dienā, 8. martā?
- Novēlu sievietēm, lai nekas no ārpuses neietekmē viņu personību. Sievietes
laimes izjūtu neietekmē vīrietis vai laika
apstākļi, laimes pamatā ir viņa pati. Nav
vērts cerēt, ka kaut kas padarīs tevi laimīgu, ir jācenšas saglabāt laimes izjūtu sevī
un pašai to veidot.
- Paldies par tavām atklātajām atbildēm!
Elvīra Škutāne

Krāslavas pamatskolas robotiķi veiksmīgi iesāka sezonu. Robotiķu klubam bija iespēja piedalīties sen kārotajā Siguldas robotikas kausā.
Robotikas kausa mērķi ir attīstīt skolēnu interesi
par inženierzinātnēm un robotiku, pilnveidot
bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas un prasmes, novērtēt bērnu un
jauniešu prasmes un iemaņas tehniskās jaunrades jomā, kā arī veicināt Latvijas robotikas un
mehatronikas izglītības attīstību Latvijā. Šogad
Siguldas posmam tika reģistrēti 411 roboti no
Latvijas un Lietuvas, tie startēja 14 disciplīnās.
Folkrace sacensības ir autonomas mašīnas
imitēšana apļveida trasē ar šķēršļiem. Trasē robotam jāspēj nobraukt pēc iespējas vairāk apļus
vajadzīgajā virzienā, norādītajā laikā. Pirmajā
posmā diezgan veiksmīgi iesākām, taču otrajā
posmā pretinieku robots ietriecās mūsu robotā, un tam bija nepieciešams remonts, kuru uz
vietas diemžēl veikt nebija iespējams. Kopumā Folkrace disciplīnā piedalījās 32 roboti. No
Krāslavas pamatskolas robotiķu kluba Folkrace
disciplīnā piedalījās Kristīne Daļecka un Liāna
Plinta ar robotu „LiKri”. Robotam jau tiek plānota konstrukcijas uzlabošana.
Līnijsekošanas disciplīnā autonomam robotam no starta līdz ﬁnišam ir jāpārvietojas, sekojot melnajai līnijai, un attālums jāveic īsākajā
laikā. Kopumā līnijsekošanas disciplīnā piedalījās 27 roboti. Milena Timergalejeva, Jekaterina
Mihailova, Laura Putne, Samanta Adamoviča
ieguva ar robotu „Mbots II” 12.vietu, Kristaps
Kušnirs ar robotu „Lēnis” ieguva 13.vietu.
Makeblock sacensībās autonomam robotam,
kas izgatavots no Makeblock robotu komplektiem, no starta līdz ﬁnišam ir jākustas, sekojot
melnajai līnijai, un attālums jāveic maksimāli
īsākajā laikā, ņemot vērā visus šķēršļus, kas apgrūtina kustību. Šajā disciplīnā bijām visjaunākie dalībnieki - Samanta Adamoviča, Jekaterina
Mihailova, Laura Putne, Milena Timergalejeva
- ar robotu „Mbis” 38,12 sekundēs veica visu
trases posmu, iegūstot 3.vietu.
Freestyle kategorijā var demonstrēt savus
robotikas vai radošo projektu sasniegumus.
Dalībniekam jāsagatavo neliels stāstījums par
sava robota funkcijām un pielietojumu, kurš būs
jāprezentē žūrijas locekļiem un apmeklētājiem.
Roboti vai elektronikas projekti tika vērtēti pēc
šādiem kritērijiem – sarežģītība, inovatīva pieeja, iekārtas pielietojums dzīvē, saprotama un
uzskatāma projekta prezentēšana. Un, kā jau
katru gadu, piedalījāmies arī mūsu jau iemīļotajā Freestyle disciplīnā. Šoreiz mums tik tiešām
bija, ar ko pacīnīties, jo konkurentiem bija ļoti
spēcīgi darbi. Disciplīnā piedalījās 16 dalībnieku
komandas. Sergejs Pašņikovs, Dairis Stivriņš,
Normunds Andžāns ar eksperimentu projektu
„Bloki”, Renāts Maksimovs, Daniels Panﬁlo
ar elektronikas projektu „Tests”, Gregors Pauliņš un Rihards Lisenoks ar spēli „Trauksmes
vads”, Daina Krumpāne ar darbu „Zvaigznīte”,
Dace Krumpāne un Kristaps Kušnirs ar darbu
„Mākslinieks”, Kristīne Maļinovska ar robotu spēļu karti „Ozopasaka”, Daniels Plociņš ar
lego projektu „Sacīkšu mašīna”. Neskatoties uz
sīvo konkurenci, mūsu elektronikas projekti ir
ieguvuši visaugstāko žūrijas novērtējumu un
vienīgie šī gada Specbalvas ieguvēji Latvijā.
Esam turpinājuši jau aizsākto tradīciju - fotografēties ar sacensību vadītāju. Šī sezona tik
tiešām iesākās ļoti spraigi, un, braucot mājās,
bijām ļoti noguruši, taču joprojām ir vēlme attīstīties, radoši izpausties un turpināt piedalīties
sacensībās. Paldies trešās klases skolnieces māmiņai Inai Maļinovskai par aktīvu līdzdarbošanos un mūsu komandas atbalstu!
Paldies skolēniem par ieguldīto darbu, pūlēm,
vecākiem un skolas administrācijai - par atbalstu!
Daiga Kušnire,
Robotikas kluba vadītāja
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VEIDOJAM VIDI. INTERJERS VIRTUVĒ

Ar šādu nosaukumu Amatu mājā/Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejā/ mēnesi būs skatāma Krāslavas novada audzēkņu Vizuālās un vizuāli plastiskās
mākslas darbu izstāde. To šogad
Krāslavas Bērnu un jauniešu
centrs rīko ar mērķi veicināt bērnu
un jauniešu radošo spēju attīstību,
iniciatīvu izteikt sevi ar vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas izteiksmes līdzekļiem, padziļinot
izpratni par rotāšanas, dekorēšana
iespējām virtuves interjerā caur
vietējo kultūru, tradīcijām. Apmeklējot izstādi, tiek sekmēta vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu pedagogu sadarbība
un pieredzes apmaiņa. Bet pats
galvenais - bērniem tiek sniegta
iespēja eksponēt savus darbus.

Izstādē skatāmi Krāslavas bērnu
un jauniešu centra, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Robežnieku un Indras pamatskolu interešu
izglītības mākslas jomu pulciņu
audzēkņu pašu veidoti 65 gan individuālie, gan grupu darbi/kompozīcijas.
Jau pirmajā izstādes dienā skatītāju netrūka, darbus lūkoja paši

SVEICAM MŪZIKAS SKOLAS
AUDZĒKŅUS UN PEDAGOGUS!

22.februārī Rēzeknē notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu festivāls-konkurss ,,No baroka līdz rokam”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas
tautas instrumentu orķestris ,,Ziķeri” un ieguva I pakāpes
(43 punkti) diplomu. Kolektīvs izvirzīts uz republikas finālkonkursu.

Paldies pedagogiem Ingai Laurai, Mihailam Pitrānam, Anatolijam
Livčam un kolektīva vadītājiem Jānim Greckim, Olgai Greckai.
Vēlam veiksmi un panākumus ﬁnālkonkursā 23.martā Bērnu un jauniešu centrā ,,Rīgas Skolēnu pils”.
*
*
*

2019. gada 1. martā Daugavpils Universitātē notika III
Starptautiskais pūšaminstrumentu spēles jauno izpildītāju konkurss „Naujene WIND 2019”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas klarnetes 5. klases audzēknis Jānis
Vorslovs un saņēma atzinību.

Audzēkni konkursam sagatavoja pedagogs Jānis Greckis (koncertmeistare Alla Kuzmiča).
2019. gada 1. martā notika Latgales vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2019” Rēzeknē, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas meiteņu
vokālais ansamblis „Krāslaviņa” (vadītāja Olga Grecka) un ieguva II
pakāpes (37,63 p.) diplomu.
2019. gada 1. martā Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika VI Latvijas mūzikas skolu audzēkņu festivāls Vispārējās klavierēs, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas audzēkņi - Baiba Batarāga, ﬂautas spēles
5. klase (pedagogs Jeļena Mihailova), Anna Guba un Justīne Nartiša,
vijoles spēles 5. klases audzēknes (pedagogs Lilita Ivanova).
Sveicam audzēkņus ar panākumiem un pateicamies pedagogiem par
ieguldīto darbu!

SACENSĪBAS SĀKA AR KOPĒJO RĪTA ROSMI

14. februārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika skolēnu sacensības „Tautas bumba”. Pulcējās gan zēni, gan meitenes no Krāslavas
pamatskolas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Šoreiz sacensības
sākās ar kopējo rīta rosmi, kas mudināja skolēnus gan ﬁziski, gan emocionāli sagatavoties sacensībām.
Zēniem piedalījās divas komandas un sīvā cīņā uzvaru svinēja
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, Krāslavas pamatskolas komandai - otrā vieta.
Meitenēm bija divas komandas no Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas un komanda no Krāslavas pamatskolas. Visas
spēles aizritēja emocionāli, un diezgan līdzīga cīņa notika uz laukuma.
Tomēr spēles gaitā labākā izrādījās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas otrā komanda, Krāslavas pamatskolas meitenēm otrā vieta, bet trešā
vieta – vēl vienai Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandai.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

jaunākie krāslavieši labākā stāstītāja un interesantu ekskursiju vadītāja Eduarda Danovska vadībā.
Paldies muzeja kolektīvam par
sadarbību, novada interešu izglītībā iesaistīto audzēkņu darbus
var skatīt Krāslavas muzeja darba
laikā.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

BĒRNU, JAUNIEŠU,
VECĀKU ŽŪRIJA - 2018

Krāslavas novada bibliotekāri ar prieku pievienojas Džeimsa Patersona vārdiem par lasīšanas nozīmi bērna dzīvē: „Mēs ticam, ka
bērns, kas lasa, gūs panākumus! Mēs ticam, ka ikviena pieaugušā atbildība ir ielikt grāmatu bērna rokās un ieviest to viņa dzīvē.”
18. bērnu, jauniešu, vecāku žūrijas lasīšanas un anketu aizpildīšanas
posms ir veiksmīgi noslēdzies. Kopīgi esam paveikuši lielu un nozīmīgu darbu lasīšanas veicināšanā dzimtajā novadā un Latvijā, darbojoties
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2018.”
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā lasīšanas programmā piedalījās 175 žūrijas eksperti. Visaktīvākie no tiem
bija audzēkņi no pirmsskolas izglītības iestādēm „Pīlādzītis” un „Pienenīte”, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, daži bērnu vecāki un
vecvecāki. Attēlos var gūt ieskatu par žūrijas ekspertu darbu gada laikā.
Lielie lasīšanas svētki Rīgā notiks 9. martā. Savukārt Krāslavā 7. Lasīšanas svētki notiks pavasara brīvdienās 14. martā plkst. 13.00 pilsētas
kultūras namā, uz kurieni aicinām visus grāmatas draugus. Paldies visiem par ieguldīto darbu lasīšanas veicināšanā!
Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas KNCB BLN vadītāja

SENIORU SKOLAS JAUNUMI

Lai uzlabotu savu garastāvokli
ziemas sezonas noslēgumā, seniori
labprāt nodarbojas ar mākslu. Šis
process ir ne tikai aizraujošs, tas palīdz novērst uzmanību no sadzīves
problēmām, ģimenes nesaskaņām
un sliktas pašsajūtas.
Jau kārtējo reizi radošā meistarklase norisinājās veiksmīgi, un
laiks paskrēja vēja spārniem. Ērika
Zarovska ir pieredzējusi skolotāja,
kas jau vairākus gadus vada Indras
Mākslas un mūzikas skolu. Un, lai
gan senioru grupa bija ļoti liela - 35
cilvēki, Ērikai izdevās noskaņot
visus produktīvajam darbam. Līnija - tas ir vienkāršākais zīmējuma
elements, bet, izmantojot dažādas
līniju kombinācijas, pat iesācējs var

uzzīmēt iespaidīgu kompozīciju. To
apstiprināja seniori, kad nodarbības
beigās izveidoja no saviem darbiem
kopējo kolāžu.
1. martā liela senioru grupa apmeklēja izrādi Daugavpils teātrī.
Šis brauciens ir ievērojams ar to, ka
uz mūsu kaimiņpilsētu un atpakaļ ar
savām personīgajām automašīnām

seniora sleja
seniorus veda veda brīvprātīgie,
kuri atsaucās uz Senioru skolas aicinājumu sociālajā tīklā „facebook”.
Senioru skolas organizatori pateicas
šiem izpalīdzīgajiem cilvēkiem par
atsaucību un paaudžu solidaritāti!
Tas bija lieliski!
Šonedēļ Senioru skolā ir paredzēta nodarbība par galvenajiem
feminisma (sieviešu kustība par
vienlīdzīgām tiesībām un iespējām)
uzdevumiem. Martā ir plānotas divas lekcijas par cilvēka uztura vēsturi, sākot no antīkajiem laikiem.
Notiks kārtējā nodarbība, kas ir domāta prāta, atmiņas, uzmanības un
atjautības veicināšanai.
Tatjana Azamatova

SENIORUS AICINA NEPĀRVĒRTĒT SAVAS SPĒJAS
UN AIZDOMĀTIES PAR DROŠĪBU UZ CEĻA

Valsts policijas veiktajā padziļinātajā pētījumā noskaidrots, ka vairāk nekā trešdaļa jeb 38% smagi cietušo gājēju ir vecumā virs 60 gadiem.
Turklāt atklājas arī, ka katrs trešais gājējs seniors
negadījumā cietis savas vainas dēļ. Iemesli – savu
spēju pārvērtēšana un ceļu satiksmes noteikumu
neievērošana. Pašlaik Latvijā norisinās informatīva
drošības kampaņa gājējiem senioriem „Strauja sirds,
bet kājas lēnas”. Tās mērķis - pievērst uzmanību tieši
tiem gājējiem, kuri nezināšanas dēļ vai apzināti pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus.
Pateicoties mūsu pilsētas Senioru skolas līdzdalībai un aktivitātei, Latgalē pirmais publiskais pasākums, kas ir veltīts gājēju satiksmes drošībai, tika
organizēts tieši Krāslavā. Vairāk nekā 30 senioru,
tiekoties ar Valsts policijas pārstāvjiem, ieguva papildus zināšanas par to, kā pasargāt sevi uz ceļa.
Ceļu satiksmes uzraudzības inspektors Vasīlijs
Smoļakovs: „Ik gadu arvien vairāk pensionāru kļūst
par ceļu satiksmes negadījumu upuriem, diemžēl
daudzos ceļu satiksmes negadījumos seniori ir gājuši
bojā vai guvuši smagas traumas. Iemesls – ceļu satiksmes noteikumu neievērošana.”
Izvērtējot Krāslavas senioru paradumus, kas ir
saistīti ar ceļa satiksmes drošību, Vasīlijs Smoļakovs
norādīja, ka, pēc viņa novērojumiem, daudzi vecākās
paaudzes pārstāvji bieži pāriet ielu tam neparedzētā
vietā, kā arī, šķērsojot brauktuvi pa gājēju pāreju, ne
vienmēr novērtē situāciju - vai vadītājs paspēs nobremzēt un apstāties pirms gājēju pārejas.
Policisti sagatavoja senioriem ne tikai vizuālo informāciju, bet arī sniedza padomus par to, kā pasargāt sevi uz ceļa.
Izvēlieties drošu vietu ceļa šķērsošanai! Pirms
šķērsojat ceļu, pārliecinieties par drošību, paskato-

ties pa kreisi, pa labi un vēlreiz pa kreisi! Pārliecinieties, vai jums tiek dots ceļš! Pa brauktuves malu vai
ceļa nomali ejiet pretēji transportlīdzekļu braukšanas
virzienam! Diennakts tumšajā laikā nēsājiet gaismu
atstarojošu vesti vai apģērbu ar atstarojošiem elementiem! Ja jūtaties nepārliecināts vai jums ir slikta
pašsajūta – lūdziet palīdzību līdzcilvēkiem! Labākai
stabilitātei der atcerēties arī par laikapstākļiem atbilstošu apavu izvēli, pievēršot uzmanību to slīdamībai.
Iecirkņa inspektors Deniss Gžibovskis demonstrēja senioriem pretslīdēšanas līdzekļus, ar kuru palīdzību ziemā uz ietvēm neslīdēs kājas.
Savukārt Latgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ksenija Belova pastāstīja par nepieciešamību
pelēcīgajā un tumšajā laikā valkāt apģērbu ar atstarojošiem elementiem un uzdāvināja senioriem atstarojošās vestes.
Kampaņas „Strauja sirds, bet kājas lēnas” uzdevums - pievērst senioru un sabiedrības uzmanību satiksmes drošībai. Seniorus aicina nepārvērtēt savas
spējas un aizdomāties ne tikai par savu, bet arī citu
satiksmes dalībnieku drošību uz ceļa.
Sagatavoja Elvīra Škutāne,
autores foto
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Mīļās Latgales sievietes!

Krievijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī vārdā un pats personīgi
sirsnīgi sveicu Jūs skaistajos svētkos – Starptautiskajā sieviešu dienā!
8. marts kļuvis par īstu pavasara simbolu, ar kuru ir saistītas tikai
gaišas un labas domas. Šajā dienā Jums dāvina vissiltākos vārdus,
tāpēc ka Jūs veidojat šo pasauli gaišāku un krāsaināku, sargājat
mājas pavardu, nodrošināt ģimenes labklājību, rūpējaties par bērnu
nākotni. Gribu novēlēt Jums daudz brīnišķīgu ziedu, stipru mīlestību, laimi un labu garastāvokli!
Krievijas ģenerālkonsuls Daugavpilī
Andrejs Vladimirovs

Mīļās sievietes!

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī sirsnīgi
sveic Jūs Pavasara svētkos – Starptautiskajā sieviešu dienā, 8. martā!
Šajos gaišajos svētkos, kas simbolizē skaistumu un maigumu,
pavasara sākumu un siltumu, pieņemiet visdziļāko pateicību par
Jūsu mīlestību, uzmanību un rūpēm!
No visas sirds vēlu Jums labu garastāvokli, nevīstošu skaistumu,
lielu personīgo laimi, smaidu un ziedu okeānu!
Lai piepildās visas Jūsu vēlēšanās un sapņi!
Ar cieņu Ģenerālkonsuls V. V. Kļimovs

Biedrība „Stariņš” sveic
Asteriju Rusecku dzimšanas dienā!
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl!
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

Vien vēji
Augstu mākoņos izkaisa
Manus dvēseles sapņus visskaistākos…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību basketbolista un Krāslavas Sporta
skolas skolotāja Edgara Griba mammai, brālim, tuviniekiem, komandas biedriem un draugiem, viņu mūžības ceļos aizvadot.
Krāslavas novada dome un priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
27. martā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks Krāslavas
novada pensionāru biedrības gada atskaites sapulce. Sapulces laikā
būs sniegtas atbildes tikai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem,
kuri ielikti līdz 25. martam Krāslavas novada domes un Mūzikas
skolas pastkastēs.
Biedrības valde
Izsaku pateicību dakterei Rudakai, ātrās palīdzības brigādei un uzņemšanas nodaļas medicīniskajam personālam par sniegto medicīnisko palīdzību.
J. Kudiņa

sludinājumi
 Veicu visu veidu autoremontdarbus, datordiagnostiku, virsbūves atjaunošanu. T. 26266625.
 Elektriķa pakalpojumi. T.
20200442.
 Datortehnikas remonts. T.
20200442.
 Pārdod siena ruļļus, Ūdrīšu pag.,
netālu no Tartaka. Pašizvešana. T.
28747542.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 4.
stāvs, Lielā iela 18, cena - 3500 (var
vienoties). T.26185293.
 Pārdod 2 ha zemes pie Daugavas (dārgi), šujmašīnu, vagonu ceļojumiem (ar tehnisko apskati). T.
26068674.
 Lūdzam cilvēku, kurš pie mājas
Rīgas ielā 90 atradis sieviešu rotaslietas un nozīmīti (romba forma) par
institūta beigšanu, atdot pret atlīdzību. T. 27638487.
 Pērk PSRS laika velosipēdus,
mopēdus, motociklus („Gauja”,
„Rīga”, „Stella”, IŽ 350, 49, 55,
Jawa 350, M, K 750), ar blakusvāģi, rezerves daļas, tehniskās pases,

ekspluatācijas dokumentus; bērnu
rotaļlietas – 3-riteņu zirgu, „moskviču”. T. 22433510.
 Pārdod paštaisītu traktoru (pamatā - T 150К), sametinātus dzelzs
paneļus garāžai (2,20x2,10x10 cm).
T. 28164250.
 Meklēju darbu. Zāģēju un skaldu
malku. T. 28471484.
 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 45 m2,
2. stāvā (kooperatīvs). T. 25956345.
 Pārdod medu, apjoms – 20 l,
cena - 80 eiro. T. 25600261.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu
atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu
ritošās daļas remonts. T. 29413904.
 Pārdod „Mitsubishi Galant”,
1999.g.,benzīns, TA līdz 2019.g.
decembrim, nedārgi. T.29891666.

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

ATCERIES
PAR
SAVĒJIEM!

sports

Katrs basketbola zvaigznes ceļš
pretim panākumiem sākas ar pirmajiem treniņiem dzimtās pilsētas
sporta skolā.
Patīkami, ka Latvijas labākie
basketbolisti, cīnoties NBA, Eirolīgā un citos augsta līmeņa turnīros, neaizmirst par savējiem,
atbalstot dzimto pilsētu jaunos
basketbolistus.
22. februārī Latvijas un Spānijas valstsvienību spēles otrā puslaika pirmajā minūtes pārtraukumā pārpildīto
„Arēna Rīga” tribīņu priekšā Dairis Bertāns (Rūjiena), Jānis Strēlnieks (Talsi) un Jānis Timma (Krāslava)
saviem treneriem pasniedza čekus par 1000 eiro basketbola inventāra iegādei.
www.sportskraslava.lv

KTFČ 2019 APSKATS

Ar „DK Stars” komandas uzvaru papildlaikā ar 6:5
pret FK „Krāslava” noslēdzies 2019. gada Krāslavas
telpu futbola čempionāts.
2019. gada Krāslavas telpu futbola čempionāts,
ņemot vērā dalībnieku ieteikumus, notika pēc jaunas
formulas. Septiņas komandas izspēlēja vienu apli
priekšsacīkstēs, kur katra spēlēja ar katru. Priekšsacīkstes tika izspēlētas trīs dienās. Katrai komandai
dienā vajadzēja nospēlēt divas spēles 2x10 minūšu
formātā. 23. februārī tika noskaidroti pusﬁnāla pāri.
Pirmajā pusﬁnālā DK Stars negaidīti pieveica pagājušās sezonas sudraba godalgu laureātus Šķeltovas
(Aglona) komandu, bet otrajā FK „Krāslava” uzvarēja VUGD (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) komandu. Cīņā par 3.vietu, kurā tikās Šķeltova
un VUGD, pārāka izrādījās VUGD komanda, tādējādi, izcīnot bronzas godalgas. Fināls izvērtās patiesi
spraigs. Pēc pirmā puslaika uzvar „DK Stars” - 5:2,
otrajā puslaikā FK Krāslava dominēja un guva trīs
bezatbildes vārtus. 5:5 pēc pamatlaika. Papildlaikā,
kad gan skatītāji, gan komandas jau noskaņojās pēcspēles sitienu sērijai, pēdējās minūtes izskaņā vārtus
„DK Stars” labā guva Edvīns Bovins! 6:5 „DK Stars”
labā un uzvarētāju kauss šogad pieder „DK Stars”!

Trīs labākās komandas tika apbalvotas ar kausiem
un medaļām. Savukārt individuāli tika apbalvoti dažādu nomināciju ieguvēji.
Labākie savās komandās - Pāvels Ignatovičs („DK
Stars”), Elvis Bovins (FK „Krāslava”), Jevgēņijs Lazarevs (VUGD), Maksims Siņicins (Šķeltova), Eduards Ižiks (Dagda), Sergejs Smertjevs (Varavīksne),
Aigars Andžāns („Dagdas Jaunieši”). Par turnīra
rezultatīvāko spēlētāju otro gadu pēc kārtas kļuva
Sergejs Lazdovskis (Šķeltova), turnīra labākais vārtsargs - Jānis Cakuls („DK Stars”), labākais aizsargs
(universāls) - Jevgēņijs Maksimčuks (FK „Krāslava”), turnīra MVP (vērtīgākais spēlētājs) - Māris
Ciršs („DK Stars”).
Nobeigumā - liels paldies visiem tiem, bez kuru
palīdzības turnīrs nevarētu notikt: Krāslavas novada
dome - priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, Varavīksnes
vidusskola - direktore Ludmila Senčenkova, sporta
zāles dežurante - Jevgēnija Škagale, spēļu administratori - Viesturs un Reinis Andžāni, sporta klubs
„Krāslava” - Andris Rukmans, laukuma tiesneši - Jānis Vorošilovs un Guntars Raudive.
Tiekamies nākamgad.
Raitis Timma,
www.sportskraslava.lv

LATGALES SACENSĪBAS DISTANČU SLĒPOŠANĀ
20.februārī Latgales reģiona distanču slēpotāji pulcējās Viļakas novadā, Balkānos, lai piedalītos Latgales reģiona skolēnu sporta spēlēs distanču slēpošanā.
Krāslavas novadu pārstāvēja trīs skolu skolēni,
kuri trenējas Krāslavas Sporta skolas distanču slēpošanas nodaļā.
Visjaunākajā vecuma grupā (2007.g.dz. un jaunākām) meitenēm 1,3 km garā distancē brīvajā solī
2.vietu izcīnīja Martīne Djatkoviča no Krāslavas
pamatskolas, 3.vietu ieguva Valērija Burceva, bet
4.vietu - Darja Kanceviča, abas mācās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.
Adriāna Šuminska no Krāslavas pamatskolas izcīnīja 1.vietu starp 2006.-2005. gadā dzimušām meitenēm. Šajā pašā vecuma grupā 3 km distancē Artemijs
Kozačuks no Krāslavas Valsts ģimnāzijas izcīnīja

1.vietu.
Starp 2003.-2004. gadā dzimušām meitenēm 3 km
distancē Līga Volka ieguva 1.vietu un māsa Jana 2.vietu, abas Krāslavas pamatskolas skolnieces. Šajā
vecuma grupā zēniem 2.vietu ieguva Rolands Bebrišs no Krāslavas pamatskolas, bet Dzintaram Jakovelim no KVĢ - 4.vieta.
Katrā vecuma grupā skolas cīnījās arī par rezultātu
kopvērtējumā, kurā tas tika aprēķināts starp skolas
četriem labākajiem skolēnu rezultātiem. Visjaunākajā vecuma grupā kausu par trešo vietu ieguva Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pārstāvji, ,,C” vecuma
grupā kopvērtējumā Krāslavas pamatskola ieguva
otro vietu, bet ,,B” vecuma grupā - trešo vietu.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI ZIEMAS ČEMPIONĀTĀ
9.-10. februārī Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās Latvijas Ziemas čempionātā ložu šaušanā.
Šaušanā no ceļa, guļus un stāvus stāvokļa Dana
Soskova izcīnīja 4. vietu, un tikai divi punkti šķīra
viņu no bronzas medaļas. Mareks Mjadjuta par vienu
punktu bija labāks par saviem pretiniekiem un izcīnīja 1. vietu.
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Vingrinājumā 60 šāvieni guļus teicami nostartēja
Dana Soskova un Mareks Mjadjuta. Dana uzlaboja
personīgo rezultātu par 10 punktiem un ieguva 2.
vietu, bet Mareks uzlaboja personīgo rezultātu par
astoņiem punktiem un izcīnīja 1. vietu.
Sergejs Šveds,
šaušanas treneris
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
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