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Lieldienu svinēšana pilsētas laukumā
Elvīras Škutānes foto

2019. gada aprīlī Krāslavas novada 
dome un Centrālā fi nanšu un līgumu 
aģentūra noslēdza Vienošanos par 
projekta „Krāslavas un Dagdas nova-
du ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmēj-
darbības veicināšanai degradētajās te-
ritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 īstenošanu.

Projekta ietvaros Krāslavas novadā 
un projekta sadarbības partnera – Da-
gdas novada pašvaldības – Dagdas 
pilsētā ir paredzēta ceļu tīkla pārbūve, 
kas saistīta ar uzņēmējdarbības veici-
nāšanu degradētajās teritorijās. 

Pašreizējās tendences ekonomis-
kajā aktivitātē un privāto investīciju 
piesaistē reģionos liecina, ka nozīmī-
ga problēma saimnieciskās darbības 
attīstībai un komersantu piesaistei ir 
nepilnīga publiskā un inženierkomu-
nikāciju infrastruktūra. Lai uzlabotu 
teritoriju pievilcību saimnieciskās 

darbības veikšanai, nepieciešams 
veikt ieguldījumus komersantiem/in-
vestoriem nepieciešamajā publiskajā 
infrastruktūrā, kā arī uzņēmējdarbībai 
nepieciešamo teritoriju, pievadceļu un 
inženierkomunikāciju atzaru sakār-
tošanā un attīstībā, tādējādi veicinot 
nodarbinātības iespēju uzlabošanos ie-
dzīvotājiem un šo teritoriju salīdzinošo 
priekšrocību veiksmīgāku izmantoša-
nu ekonomiskās aktivitātes sekmēša-
nā. Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstošu infrastruktūru, 
projekta ietvaros ir paredzēts veikt 
ielu un ceļu posmu pārbūvi, paredzot 
asfalta seguma izbūvi. Sakārtota infra-
struktūra nodrošinās uzņēmumu tālā-
ko attīstību, radīs priekšnosacījumus 
investīciju piesaistei un jaunu darba-
vietu izveidei.

Projekta ietvaros ir iecerēts veikt Iz-
valtas ielas posma (113 m), Kalna ielas 
posma un pašvaldības ceļa „Augstkal-
ne - Saksoni” (1265 m), pašvaldības 
ceļa „Dauguļi – Raudovišķi” posma 

(2000 m) un pašvaldības ceļa „Pleiku 
apbraucamais ceļš” posma (336 m) 
pārbūvi Krāslavas novada teritorijā, 
kā arī Alejas ielas (1345 m) pārbūvi 
Dagdas novada Dagdas pilsētā.

Projekta veiksmīgai īstenošanai 
un fi nansējuma piesaistei no Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda ir izvir-
zīti vairāki nosacījumi – komersan-
tiem, kas darbojas pārbūvējamās in-
frastruktūras pieguļošajā teritorijā, ir 
nepieciešams izveidot 36 jaunās darba 
vietas un veikt nefi nanšu investīcijas 
2 034 084.00 EUR apmērā savu 
uzņēmumu attīstībā.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 
2020. gada septembrim. 

Projekta kopējās attiecināmās 
izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
fi nansējums – EUR 2 819 138,15; 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām 
– EUR 363 541,11; pašvaldību 
līdzfi nansējums - EUR  848 262,59.

KRĀSLAVAS NOVADA TERITORIJĀ TIKS VEIKTA
 CEĻU TĪKLA PĀRBŪVE

 UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI
 DEGRADĒTAJĀS TERITORIJĀS

PLĀNOTS APVIENOT
 KRĀSLAVAS UN DAGDAS

 NOVADU
Trešdien, 10. aprīlī, Vides aizsardzības un reģionālās at-

tīstības ministrija (VARAM) telpās tika prezentēta izstrā-
dātā pašvaldību teritoriālā karte, kurā pašvaldību skaits 
samazināts no 119 līdz 35. Vietējo pašvaldību iecerētajā 
dalījumā 2021. gadā piedāvāts apvienot arī Krāslavas un 
Dagdas novadu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
konstatējusi, ka patlaban nevienlīdzība 119 pašvaldību 
starpā ir milzīga un tā pastāv daudzās sfērās, piemēram, 
administratīvo izmaksu jomā, iespējām piedāvāt grantus 
uzņēmējdarbībai, veikt investīcijas vismaz viena miljona 
eiro apmērā u.c.
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aktuālā informācija

IZSOLE
Krāslavas novada dome 

paziņo, ka Publiskas per-
sonas mantas atsavinā-
šanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli tiek pār-
dots Krāslavas novada paš-
valdības nekustamais īpa-
šums – divi dzīvokļi: 

- divistabu dzīvoklis Raiņa iela 
2 – 60, Krāslava (kadastra numurs 
6001 900 1555; platība 46,41 m2; 
izsoles sākumcena 600 EUR; no-
drošinājums 60 EUR; izsoles da-
tums - 22.05.2019, plkst. 11.00);

- divistabu dzīvoklis Aronsona 
iela 12 – 60, Krāslava (kadastra 
numurs 6001 900 0445; platība 
37,21m2; izsoles sākumcena 800 
EUR; nodrošinājums 80 EUR; iz-
soles datums - 22.05.2019, plkst. 
11.30).

Iepazīties ar izsoles noteiku-
miem var pašvaldības tīmekļviet-
nē (www.kraslava.lv) vai perso-
nīgi darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā. Izsoles pretendentu re-
ģistrācija izsolei notiek līdz 2019. 
gada 22. maijam plkst. 10.00. dar-
ba laikā Krāslavas novada domes 
ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāsla-
vā, nogādājot pieteikumu personī-
gi, ar kurjeru vai pa pastu. Perso-
nas, kurām ir pirmpirkuma tiesības 
uz izsolāmo mantu - nav. Samaksa 
– summa par nosolīto nekustamo 
īpašumu, atrēķinot iemaksāto no-
drošinājumu, jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. 
uzziņām: 65681764, 65681754.

SIA „Krāslavas nami” informē, 
ka dzeramajā ūdenī Krāslavas 
pilsētas centralizētajā ūdensapgā-
des sistēmā var būt novērojama 
paaugstināta mangāna koncentrā-
cija. Saskaņā ar Ministru kabine-
ta noteikumu Nr. 671 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa 
un kontroles kārtība” prasībām 
mangāna maksimāli pieļaujama 
norma sastāda 0,05 mg/l. Veicot 
ūdens paraugu testēšanu ziemas 
periodā pie patērētājiem, mangā-
na saturs dažos paraugos sastādīja 
0,055 – 0,077 mg/l. Paaugstināta 
mangāna koncentrācija ūdenī ir 
saistīta ar pazemes ūdens īpatnī-
bām – atsevišķos periodos, kad 
mainās pazemes ūdens kvalitātes 
rādītāji, esošā ūdens atdzelžoša-

nas stacijā tiek samazināts man-
gāna saturs, bet ne līdz tādam 
līmenim, kas atbilst Ministru ka-
bineta noteikumiem, kas saistīts 
ar to, ka stacija tika projektēta un 
būvēta ūdens ar salīdzinoši zemu 
mangāna saturu atdzelžošanai. 
Attiecīgi atsevišķos periodos pie 
dažiem patērētājiem var būt no-
vērotas nevēlamas dzeramā ūdens 
garšas pārmaiņas un nosēdumu 
veidošanos uz virsmām, ar ko tas 
ir saskarē, bet negatīvu ietekmi uz 
patērētāju veselību minētās kon-
centrācijas neatstāj.  

Saskaņā ar Veselības inspekci-
jas sniegto informāciju, mangāna 
saturs, kas lielāks par 0,1 mg/l, var 
izraisīt nevēlamas dzeramā ūdens 
garšas pārmaiņas un nosēdumu 
veidošanos uz virsmām, ar ko tas 

ir saskarē. Mangāna koncentrācija 
ūdenī, kas ir lielāka par 0,2 mg/l, 
var ietekmēt nogulšņu un apliku-
ma veidošanos cauruļvadu sistē-
mā. Saskaņā ar Pasaules Veselības 
organizācijas 2017. gada vadlī-
nijām „Vadlīnijas par dzeramā 
ūdens kvalitāti”, maksimāli pie-
ļaujamā mangāna koncentrācija 
dzeramajā ūdenī ir 0,4 mg/l, kuru 
pārsniedzot, var potenciāli negatī-
vi ietekmēt patērētāju veselību.

Ņemot vērā to, ka mangāna sa-
turs dzeramajā ūdenī ir atkarīgs no 
pazemes ūdens īpatnībām, ūdens 
kvalitātes neatbilstības novēršanai 
ir nepieciešams iepriekšējais izpē-
tes darbs, tehnoloģiskā risinājuma 
izstrāde un esošās atdzelžošanas 
stacijas modernizācija, kas prasa 
ilgu laika periodu.

Gadījumā, ja patērētāji novē-
ro nevēlamas ūdens kvalitātes 
izmaiņas, līdz ūdens kvalitātes 
uzlabošanas pasākumu īstenoša-
nai atdzelžošanas stacijā saskaņā 
ar Veselības inspekcijas ieteiku-
miem iedzīvotāji paši var veikt 
preventīvas korektīvas darbības 
– pirms lietošanas uzturā novārīt 
un nostādināt ūdeni vai fi ltrēt dze-
ramo ūdeni ar mājsaimniecībām 
paredzētajiem ūdens fi ltriem.

Informējam, ka 2019. gada 27. 
martā kārtējā dzeramā ūdens mo-
nitoringa ietvaros tika veikta ūdens 
paraugu testēšana pie patērētājiem. 
Paraugu testēšanas rezultāti atbilst 
Ministru kabineta noteikumu prasī-
bām. Mangāna saturs ūdens paraugā 
sastādīja 0,011 mg/l, kas ir būtiski ze-
māks par pieļaujamo normu.

INFORMĀCIJA PAR DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTI
 KRĀSLAVAS PILSĒTAS CENTRALIZĒTAJĀ

 ŪDENSAPGĀDES SISTĒMĀ

  Visā valsts teritorijā ar 19. ap-
rīli noteikts ugunsnedrošā laika 
posma sākums. Līdz ar to Dien-
vidlatgales virsmežniecības teri-
torijā, kā arī visā valstī, sākas de-
žūras ugunsnovērošanas torņos un 
meža ugunsdzēsības stacijās.

Iestājoties vasarai, paplašinās 
meža rekreācijas funkciju loks. 
Pavadot jaukās brīvdienās dabā 
kopā ar ģimeni vai draugu lokā, 
nevajag aizmirst par drošības 
pasākumiem, tajā skaitā – par 
ugunsdrošību, jo neuzmanīga rī-
cība ar uguni ir galvenais meža 
ugunsgrēku izcelšanas iemesls. 
Latvijas Republikas teritorijā 
ugunsdrošības prasības mežā no-
saka 2016. gada 19. aprīļa Minis-
tru kabineta noteikumi Nr. 238 
„Ugunsdrošības noteikumi”, kuru 
neievērošana (tīšā, vai neuzma-
nības dēļ), ja tā noved līdz būtis-
kiem zaudējumiem, var izvērsties 
civiltiesiskajā, administratīvajā 

vai pat kriminālatbildībā.
Atradoties mežā ugunsnedroša-

jā laika posmā ir aizliegts:
- kurināt ugunskurus, izņemot 

atbilstoši ierīkotās vietās;
- nomest degošus sērkociņus, 

izsmēķus vai citus gruzdošus 
priekšmetus;

- atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības;

- braukt ar mehāniskiem trans-
portlīdzekļiem pa mežu un pur-
viem ārpus ceļiem;

- ekspluatēt uz meža ceļiem 
transportlīdzekļus un citus mehā-
nismus bez vai ar bojātu iekšde-
dzes dzinēja gāzu izplūdes sistē-
mu;

- bez saskaņošanas ar VMD 
veikt jebkura veida dedzināšanu.

Jāņem vērā, ka arī ārpus uguns-
nedrošā laika posma mežā ne-
drīkst dedzināt sadzīves, būvnie-
cības u. tml. atkritumus, kurināt 
ugunskurus un veikt ciršanas at-

lieku dedzināšanu tuvāk par 2 m 
no augošiem kokiem un uz kūd-
ras.

Savus pienākumus karstie va-
saras apstākļi uzliek arī meža 
īpašniekam: līdz 1. maijam katru 
gadu savā mežā no autoceļiem 
un dabiskām brauktuvēm jāno-
vāc pielūžņojums, jāsakārto un 
jāsakopj piebrauktuves ūdens-
ņemšanas vietām, lai nodrošinātu 
ugunsdzēsības transportlīdzekļu 
piekļūšanu. Tāpat meža īpašnie-
kam jāpiedalās meža ugunsgrēka 
uzraudzībā pēc tā nodzēšanas. 
Ugunsgrēka vietas uzraudzība – ir 
meža ugunsgrēka dzēšanas darbu 
stadija, kad ugunsgrēks ir iero-
bežots un tiek veikta atsevišķu 
gruzdošu vietu uzraudzība, kuru 
kopējā platība nepārsniedz 25 m2 
un, ja nepieciešams, tiek veikti 
pasākumi, kas novērstu ugunsgrē-
ka atkārtotu izcelšanos. 

Ugunsgrēka vietas uzraudzība 

ietver šādus darbus:
- ugunsgrēka vietas periodiska 

novērošana;
- atsevišķu gruzdošu vietu, zaru, 

pagaļu un celmu dzēšana  ar vien-
kāršiem paņēmieniem (lejkannu, 
lāpstu u.c.);

- Valsts meža dienesta tūlītēja 
informēšana par ugunsgrēka at-
jaunošanos.

Dienvidlatgales virsmežnie-
cības teritorijā strādā trīs meža 
ugunsdzēsības stacijas (MUS) 
Daugavpilī, Līvānos un Krāslavā. 
Zvanīt un sniegt ziņas par meža 
ugunsgrēkiem un citu ar meža 
ugunsgrēkiem saistītu informāciju 
var MUS „Daugavpils” (6544747, 
+371 26678300) vai Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienestam 
– 112. Zinot mežzini, kurā apgaitā 
atrodas konkrēts īpašums, var in-
formēt arī viņu.

Kaspars Jonāns,
 VMD Dienvidlatgales 

virsmežniecības inženieris 
ugunsapsardzības jautājumos

PAR MEŽA UGUNSNEDROŠO LAIKAPOSMU  

KRĀSLAVAS 
NOVADA DOMES

 ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2019. gada 2. aprīlī notika 
Administratīvās komisijas 
kārtējā sēde, kurā tika iz-
skatītas 13 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
vai atrašanos alkoholisko dzērie-
nu vai citu apreibinošo vielu ie-
tekmē, ja to izdarījis nepilngadī-
gais, un tas izdarīts atkārtoti gada 
laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas personai piemērots 
audzinoša rakstura piespiedu lī-
dzeklis - par pienākumu ierasties 
uz konsultāciju pie ārsta narkolo-
ga;

par dzīvnieku slēpšanu no Pār-
tikas un veterinārā dienesta in-
spektora, dzīvnieku nereģistrēša-
nu normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā, dzīvnieku neidentifi cēša-
nu (nemarķēšanu) vai izvairīša-
nos no to uzskaites pašvaldībā di-
vām personām tika uzlikts naudas 
sods 7 EUR apmērā (katrai);

par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadā-
šanas prasību pārkāpšanu piecām 
personām tika izteikts brīdinā-
jums (katrai);

par ceļu zemes nodalījuma jos-
las piegružošanu vai piesārņoša-

nu, kā arī materiālu vai priekš-
metu novietošanu ceļu zemes 
nodalījuma joslā bez valsts ceļu 
dienesta vai autoceļa īpašnieka 
(pārvaldītāja) atļaujas, personai 
tika uzlikts naudas sods 70 EUR 
apmērā;

par apzināti nepamatotu po-
licijas izsaukšanu personai tika 
uzlikts naudas sods 35 EUR ap-
mērā; 

par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu personai tika izteikts 
brīdinājums;

par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu, ja tas izdarīts atkār-
toti gada laikā pēc administratī-
vā soda uzlikšanas, personai tika 
uzlikts naudas sods 210 EUR ap-
mērā;

par dzīvesvietas nedeklarēšanu  
personai tika uzlikts naudas sods 
20 EUR apmērā.

 Administratīvās komisijas nā-
kamā sēde notiks 2019. gada 7. 
maijā plkst.13.00 Krāslavas no-
vada domes 20.kab. (Rīgas ielā 
51, Krāslavā).

Projektu konkursam „Jau-
niešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai Krāslavas 
novadā” tika iesniegti trīs 
pieteikumi – viens no Kom-
buļu pagasta un divi no 
Krāslavas pilsētas. Krāsla-
vas novada domes vērtē-
šanas komisija 2019. gada 
16. aprīlī apstiprināja visus 
iesniegtos biznesa plānu 
projektus, kuru realizācijai 
pašvaldība piešķīra finan-
sējumu 6812,45 eiro apmē-
rā.

Emīla Ronalda Puzo projekta 
„Mazās ceļu būvniecības tehnikas 
nomas pakalpojumi Krāslavā un 
Latvijā” mērķis ir nodrošināt ie-

dzīvotājiem un uzņēmējiem iespē-
ju iznomāt mazo ceļu būvniecības 
tehniku.

Sņežanas Sergejevas projekts 
„SLUSH-ICE dzērienu izbrauku-
ma tirdzniecība ar MT3 automātu” 
ir pakalpojums, kas tiks sniegts 
dažādos sabiedriskos, aktīvās at-
pūtas pasākumos, piedāvājot krā-
sainus saldētus sulas dzērienus.

Evijas Vagales projekts „Piedzī-
vojumu ūdens tūrisma pakalpoju-
ma „Lost in Latgale” pilnveide un 
attīstība” ir iepriekšējā gada pro-
jekta, kas uzsākts ar Krāslavas no-
vada domes atbalstu, turpinājums. 
Jauniete vēlas izstrādāt „Lost in 
Latgale” konceptam atbilstošu 
mūsdienīgu, individuāla dizaina 
tīmekļvietni  un informatīvu īsfi l-

mu par Sauleskalna ezeru sistēmu, 
popularizējot savu ūdens tūrisma 
maršrutu, kā arī Krāslavas novadu 
kā unikālu izziņas un ekotūrisma 
galamērķi.

Pateicamies konkursa dalībnie-
kiem par piedalīšanos konkursā 
un vēlam veiksmi savu biznesa 
ideju realizēšanā!

Līgumi par fi nansējuma piešķir-
šanu tiks noslēgti viena mēneša 
laikā pēc konkursa vērtēšanas 
komisijas lēmuma par konkur-
sa rezultātiem pieņemšanas, bet 
projektu ieviešana jāpabeidz līdz 
2019. gada 1. novembrim.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas projekta 
koordinatore

ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA
 JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU

 KONKURSA REZULTĀTI
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Projektā piedalījās četras profesio-
nālās izglītības iestādes no Latvijas, 
tajā skaitā Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas struktūrvienība, un čet-
ras profesionālās izglītības iestādes 
no Lietuvas. Projekta ietvaros, divu 
gadu laikā, aktivitātes tika organizē-
tas četrās tēmās, savstarpēji sadar-
bojoties visām iesaistītajām skolām, 
t.i., autotransports, ieskaitot auto teh-
niskos aspektus un interjera dizainu; 
tekstila un grafi skais dizains; ainavu 
arhitektūra un agro tūrisms; lauk-
saimniecība un tehnoloģijas.

Pateicoties dalībai projektā, Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas struk-
tūrvienība iegādājusies jaunu prog-
rammatūru un mūsdienīgu aprīko-
jumu, kas ir paredzēts automobiļu 
virsbūves remontam. Mācību iestā-
des audzēkņi un pedagogi piedalījās 
lielākajā Lietuvas izglītības izstādē 
„Studijos 2019“, kur meitenes pre-
zentēja savu jaunāko tērpu kolekciju, 
bet puiši - aerogrāfi ju.

Atklājot noslēguma aktivitāti, RVT 
Krāslavas struktūrvienības (projekta 
vadošais partneris) direktors Aivars 
Andžāns uzrunāja projektā iesaistīto 
Latvijas un Lietuvas pašvaldību un 
izglītības iestāžu pārstāvjus.

Aivars Andžāns norādīja, ka re-
sursus, kas ir ieguldīti projekta īs-
tenošanas laikā, veiksmīgi izmanto 
mērķauditorija: „Runa ir ne tikai par 
fi nanšu līdzekļiem, bet arī par kontak-
tiem starp pedagogiem un skolu au-
dzēkņiem. Pateicoties komunikācijai 
un pieredzes apmaiņas pasākumiem, 
mēs esam kļuvuši daudz bagātāki. 
Projekts parādīja, ka, plānojot jaunu 
mācību programmu, ir iespējams ap-
vienot dažādas profesijas. Piemēram, 
mēs apmācām autoatslēdzniekus un 
šuvējas. Taču tagad varam piedāvāt 
arī citu specialitāti - automobiļa salo-
na un ādas izstrādājumu restaurācija.”

RVT Krāslavas struktūrvienības 
pedagogs Māris Ločmelis pastāstīja 
klātesošajiem par to, kā var izmantot 
aprīkojumu, kas ir iegādāts, pateico-
ties projektam. Strādājot ar aerogrā-
fi jas komplektu, meistars 15 minūšu 
laikā apgleznoja automašīnas virsbū-
ves daļu.

Projekta noslēguma pasākuma 
programmas ietvaros tika organi-
zēta Skype videokonference, kurā 
piedalījās Marina Gņedova, Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas Attīstības instrumentu de-
partamenta Latvijas-Lietuvas prog-

rammas nodaļas vecākā eksperte, kas 
prezentēja projekta realizācijas gaitā 
sasniegtos rezultātus.

RVT Krāslavas struktūrvienības 
pārstāvis Māris Ločmelis, izvērtējot 
projekta rezultātus, norādīja, ka mā-
cību iestādes audzēkņi var lepoties 
ar visnozīmīgākajiem ieguvumiem. 
Iespēja mācīties strādāt ar vismo-
dernāko aprīkojumu, kas, pateicoties 
projektam, ir nodrošināts tehnikuma 
autoatslēdznieku darbnīcās un tērpu 
stilistu mācību klasēs – tas ir veik-
smīgs ieguldījums ikviena audzēkņa 
nākotnē.

Savukārt pati profesionālā skola ir 
spērusi lielu soli uz priekšu – mācī-
bu iestādes materiālās bāzes papla-
šināšana deva iespēju strauji uzlabot 
profesionālās izglītības kvalitāti, kas 
paaugstinās tehnikuma absolventu 

konkurētspējas līmeni darba tirgū.  
Konferences dalībnieki vēl ilgu 

laiku atcerēsies krāsainu un iespai-
dīgu Daugavpils dizaina un mākslas 
vidusskolas „Saules skola” prezentā-
ciju par projekta rezultātiem. Skolas 
audzēkņi 15 minūšu defi lē ietvaros 
prezentēja tērpu modeļus, kas tika 
konstruēti un sašūti projekta laikā. 
Topošie dizaineri ir izstrādājuši tēr-

pus, kuros tika apvienoti dažādas tek-
stūras audumi, izmantoja negaidītus 
krāsu risinājumus un neparastas pie-
griezuma līnijas.

Malnavas pagasta pārstāvji augstu 
novērtēja visas projekta aktivitātes 
un sasniegtos rezultātus. Kā atzina 
Malnavas koledžas direktors, jeb-
kurā mācību iestādē vienmēr trūkst 
līdzekļu, lai uzlabotu tehnisko bāzi. 
Un dalība šajā projektā deva iespēju 
paplašināt profesionālo aprīkojumu, 
kas palīdzēs arodskolas audzēkņiem 
iet kopsolī ar jaunākajām tehnolo-
ģijām. Ne mazāk svarīgs ieguvums 
- veiksmīga sadarbība starp Latvijas 
un Lietuvas izglītības iestādēm.

To, cik svarīga ir savstarpējā sadar-
bība, akcentēja arī Utenas reģionālās 
profesionālās skolas direktors. Noslē-
dzot Skype videokonferenci, viņš uz-
svēra, ka projekta mērķi ir sasniegti, 
un tagad, kad starp partneriem ir iz-
veidojušies stabili kontakti, var turpi-
nāt attīstīt sadarbību starp divu valstu 
profesionālajām skolām.

Projekta noslēguma pasākuma iz-
skaņā tika organizēts kopsavilkuma 
trenings, ko vadīja attīstības konsul-
tante Žanna Jeļisejeva.

Piemiņai par kopā pavadītu lai-
ku ikviens konferences dalībnieks 
saņēma suvenīru no vadošā partne-
ra – Krāslavas novada pašvaldības. 
Dāvanas pasniedza projekta vadītāja 
Ilze Stabulniece.

Projektu „Darba tirgus bez ro-
bežām” („Labour Market without 
Borders/Mobility”) līdzfi nansē Inter-
reg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu 

sadarbības programma 2014.-2020. 
gadam. Interreg Latvijas – Lietuvas 
programmas 2014.- 2020. gadam 
mērķis ir sekmēt programmas re-
ģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko 
attīstību, palīdzot tos padarīt konku-
rētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvo-
šanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

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

Šī  publikācija ir sagatavota ar Ei-
ropas Savienības fi nansiālo atbalstu. 
Par šīs publikācijas saturu pilnībā 
atbild Krāslavas novada dome, un 
tas nekādos apstākļos nav uzskatāms 
par Eiropas Savienības ofi ciālo no-
stāju.

Elvīra Škutāne, autores foto

DIVU GADU ILGS PROJEKTS
 „DARBA TIRGUS BEZ ROBEŽĀM” IR NOSLĒDZIES

15. aprīlī Krāslavas novada Aulejas pagasta atpūtas bāzē „Le-
jasmalas” norisinājās projekta LLI-183„Darba tirgus bez robe-
žām” („Labour Market without Borders/Mobility”) noslēguma 
pasākums, kas tika īstenots Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pār-
robežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

„PĪLĀDZĪTIS” 
UN 

KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS
SADARBĪBA

Aprīlī Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” telpās notika 
pedagogu metodiskā diena „Āra nodarbības”, kas tika 
organizēta sadarbības projekta „Pieredzes apmaiņas un 
sadarbības veicināšanas pasākumi starp skolām 2019. 
gadā” ietvaros (sadarbības partneris - Latviešu valodas 
aģentūra). 

Sadarbības pasākumi starp Krāslavas novada PII „Pī-
lādzītis” un Krāslavas pamatskolu tiek finansēti no Eiro-
pas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt 
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu” 
8.3.1.1. pasākuma „Kompetenču pieejā balstīta vispārē-
jās izglītības satura aprobācija un ieviešana” projekta Nr. 
8.3.1.1/16/I/002 „Kompetenču pieeja mācību saturā” fi-
nanšu līdzekļiem. 

Pieredzes apmaiņas un sadarbības veicināšanas pasākumu mērķis ir 
atbalstīt izglītības iestādes pakāpeniskā pārejā uz mācībām valsts valo-
dā, sekmēt latviešu valodas apguvi un Latvijas kultūras izziņu pirmssko-
las izglītības iestādēs un skolās, pilnveidot pedagogu latviešu valodas 
prasmes un latviešu valodas lietojumu ikdienā lingvistiski neviendabīgā 
vidē, arī veicināt ilgtspējīgu sadarbību starp izglītības iestādēm. Meto-
diskās dienas sākumā sadarbības pasākumu vadītāja Jeļena Vorošilova 
informēja dalībniekus par projektu, tā mērķi, plānotajām aktivitātēm, 
sagaidāmo gala rezultātu - āra stundu un nodarbību Krāslavas pamat-
skolas skolēniem un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” bērniem - „Vasa-
ras ieskandināšanas svētki Krāslavas pils parkā” 23. maijā. 

Pedagogi dalījās pieredzē, iepazīstinot ar Krāslavas pamatskolas un 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” darbību un pieredzi āra stundu un no-
darbību metodikā. Par orientēšanās spēles organizēšanu ar mērķi iepazīt 
dzimtās pilsētas kultūras objektus stāstīja pirmsskolas izglītības skolo-
tāja Rasma Krumpāne, sagatavošanas grupas skolotājas Iveta Aļžano-
va un Karīna Rukmane stāstīja par āra nodarbību pieredzi, iepazīsti-
not bērnus ar vecāku profesijām, mūzikas skolotājas Vija Gončarova 
un Marija Gasperoviča dalījās par gadskārtu svētku organizēšanu dabā. 
Sava darba pieredzē dalījās Krāslavas pamatskolas pedagogi: Skaidrīte 
Gasperoviča stāstīja par skolas pieredzi āra pasākumu rīkošanā visai 
skolai, Dace Samsonoviča stāstīja par āra nodarbību pieredzi matemāti-
kas, sociālo zinību un dabaszinību stundās, Ilona Aprupe – uzsvēra āra 
nodarbību nepieciešamību mūzikas stundās, Anita Teiviša – stāstīja par 
latviskās dzīvesziņas (Miķeļi, Mārtiņi) stundām ārā, Zigrīda Beinarovi-
ča – uzsvēra drošības noteikumu ievērošanu dabā, bet Everitas Eisakas 
kustību spēles noderēja arī skolotājiem pēc garās metodiskās dienas. 
Metodiskās dienas noslēgumā dalībnieki vienojās par nepieciešamo 
metodisko materiālu izstrādi āra stundu un nodarbību dienai, pasāku-
ma tēmu, uzdevumiem un Krāslavas novada sākumskolas klašu skolēnu 
un Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” sagatavošanas grupas izglītojamo 
piesaisti. 

Nākamā tikšanās notiks 10. maijā, kad Krāslavas pamatskolas un 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 20 pedagogi kopā ar 4. klasi piedalī-
sies radošajā darbnīcā, gatavojoties sadarbības pasākumam (āra stundu 
un nodarbību dienai) - veidos materiālus svētkiem Krāslavas pils parkā.

Starp Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādi „Pīlādzītis”  un 
Krāslavas pamatskolu notiks trīs pieredzes apmaiņas un sadarbības vei-
cināšanas pasākumi.

Jeļena Vorošilova, 
sadarbības projekta vadītāja
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Krāslavas novada dome atbalsta uzņēmējdarbības vei-
cināšanu, organizējot pieredzes apmaiņas braucienus uz 
starptautiskajām tehnikas izstādēm, tādejādi motivējot un 
izglītojot lauku saimniekus strādāt ar ekonomisku, moder-
nu tehniku un tehnoloģijām.  Ar Krāslavas novada domes 
atbalstu 4. aprīlī gados jauni un pieredzējušie zemnieki 
apmeklēja starptautisko lauksaimniecības izstādi  „Ko sēj 
...2019” Lietuvas pilsētā Kauņā. 

Stendos bija skatāmas tehnoloģijas, traktortehnika un 
agregāti produktīvākam darbam un saimniekošanai. Jaunu-
mus prezentēja  starptautiski atzītu zīmolu lauksaimniecī-
bas tehnikas ražotāji un pārstāvji – „John Deere” , „Tecno-
mar”, „JCB”, „Pottinger”,  „New Holland”,  „Agriculture” 
u.c. Sarunās ar  fi rmu darbiniekiem saņēmām konsultācijas 
un risinājumus saimniecības vai uzņēmuma attīstībai, kā 
arī izdevīgus piedāvājumus, uzsākot jauno darbu sezonu. 
Vērojām inovatīvas tehnoloģijas lopkopībā, liellopu au-
dzēšanā un lopbarības uzlabošanā piena un gaļas liellopu 
saimniecībās. Brauciena dalībnieki pārstāvēja arī bioloģis-
kās saimniecības. Saimnieki novērtēja piedāvātos efektī-
vus augu mēslošanas līdzekļus bioloģiskās produkcijas pa-
lielināšanai, kā arī ieguva mēslojuma paraugus testēšanai 
savās saimniecībās. Izstādē bija plaši piedāvāts arī  stādā-
mais materiāls, sēklas, puķu stādi, košumkrūmi, augļu koki 
un ogulāji, mēslošanas līdzekļi, angāri, nojumes, siltum-
nīcas, dārza kopšanas tehnika u.c. Savu produkciju tirgoja 
amatnieki un pārtikas ražotāji. Piedāvājums bija plašs un  
daudzpusīgs, ikviens dalībnieks ieguva sev kādu nozīmīgu 
informāciju, informatīvo materiālu, ko varēs sīkāk izpētīt 
mājās. 

Brauciena laikā bija vērojama vērtīga komunikācija starp 
jaunajiem un pieredzējušajiem zemniekiem attiecībā uz re-
dzēto, kā arī iegūto pieredzi traktortehnikas un iekārtu iz-
mantošanā savās saimniecībās. Ikviens šāds pieredzes ap-
maiņas brauciens paplašina dalībnieku redzesloku, kā arī 
veicina aizvien efektīvāku saimniekošanu Latgales laukos 
un mežos. 

Īpaša pateicība  par atbalstu  Krāslavas novada domei, 
kā  arī  novada domes speciālistei – koordinatorei, novada  
lauku attīstības konsultantei Viktorijai Lenei par brauciena 
dalībnieku grupas organizēšanu.

Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas konsultāciju

biroja uzņēmējdarbības konsultante

IZSTĀDE „KO SĒJ ...2019” KAUŅĀ

INTERVIJA

- Lūdzu, pastāstiet, kur pa-
gāja bērnības un skolas gadi, 
padalieties ar spilgtākām at-
miņām, skolas gadu sapņiem... 

- Mana bērnība ir pagājusi 
Skaists pagasta Veceļos. Bēr-
nība bija ļoti jauka: dzīvoju 
laukos, viensētā, tāpēc brīvajā 
laikā daudz lasīju, zīmēju, dari-
nāju dažādus rokdarbus. Mācījos 
Skaistas astoņgadīgajā skolā, to-
laik gribēju kļūt gan par skolo-
tāju, gan šuvēju, gan farmaceiti, 
gan pasta darbinieci. Pamatskolā 
man bija brīnišķīga darbmācī-
bas skolotāja Vladislava Vecele. 
Klase, kurā viņa strādāja, man 
ļoti patika, jo skapjos bija iz-
stādīti dažādi rokdarbu paraugi. 
Viņa man iemācīja dažādas rok-
darbu tehnikas, iedvesmoja, un 
tāpēc bērnībā adīju un tamborē-
ju apģērbu lellēm, vēlāk arī sev. 
Arī mājās mums visur bija rok-
darbi. Tēva māsas gan šuva, gan 
adīja, gan tamborēja, arī auda.

- Kā attīstījās jūsu profesio-
nālās gaitas? Kāpēc izvēle tika 
izdarīta par labu tai vai citai 
profesijai? Kas tajā priecēja, 
kas radīja gandarījumu un kas 
tieši pretēji – sarūgtināja, lika 
domāt par pārmaiņām? 

- Rokdarbi man patikuši vien-
mēr, arī vecmāmiņas un tantes 
stāstītais par adīšanu, tamborē-
šanu, izšūšanu un aušanu bija 
aizraujošs. Uz Rēzeknes māks-
las vidusskolu mācīties devās 
mans brālēns, un arī es posos 
viņam līdzi. Mācījos Rēzeknes 
lietišķās mākslas vidusskolas 
aušanas nodaļā, ieguvu māksli-
nieka meistara diplomu. Sapņoju 
par studijām Mākslas akadēmijā, 

mēģināju iestāties Mākslas vēs-
tures nodaļā, bet konkurss bija 
pārāk liels, bet mana pieredze – 
pieticīga. 

Atmodas sākumā pārmaiņas 
sākās arī izglītībā. Daugavpilī 
atsāka mācīt latviešu fi lologus, 
varēja iegūt arī Latvijas kultū-
ras vēstures skolotāja izglītību. 
Kultūras vēsture – tas likās in-
teresanti, arī grāmatas man pa-
tika, tāpēc devos studēt uz Dau-
gavpils Universitātes Filoloģijas 
fakultāti, kur ieguvu latviešu va-
lodas un literatūras un Latvijas 
kultūras vēstures skolotājas kva-
lifi kāciju. Augstskolu absolvēju 
laikā, kad darbavietu katrs mek-
lēja pats. Uzzināju, ka Indras vi-
dusskolai vajag latviešu valodas 
un literatūras skolotāju, pietei-
cos un sāku savas darba gaitas. 

Indra kļuva par manām mājām 
uz visiem laikiem, jo tieši šeit 
satiku savu otro pusīti – Ivaru, ar 
kuru nodibinājām ģimeni. Starp 
citu, arī mans vīrs ir absolvējis 
Rēzeknes lietišķās mākslas vi-
dusskolu. Mums ir meita Ieva, 
kura šobrīd studē Latvijas Uni-
versitātes Vēstures un fi lozofi jas 
fakultātē.

Arī turpmākos gadus nemitī-
gi izglītojos, esmu ieguvusi arī 
sākumskolas skolotājas un vēs-
tures skolotājas sertifi kātu. Kad 
notiek dažādas pārmaiņas sa-
biedrībā un valstī kopumā, mai-
nās arī pieprasījums. Profesijas, 
kas bija populāras un pieprasī-
tas pirms trīsdesmit, četrdesmit 
gadiem, tagad tādas vairs nav. 
Tagad nepieciešamas profesijas, 
par kurām kādreiz pat nenojau-
tām. Katram laikam ir savas ie-

spējas un piedāvājums. Cilvē-
kam ir jāpielāgojas izmaiņām, to 
daru arī es. 

- Kā jūs raksturotu to laika 
posmu, kad strādājāt par Ind-
ras pagasta padomes priekšsē-
dētāju? 

- Ikviens darbs, kuru es esmu 
dzīvē strādājusi, bijis radošs: au-
šana ir ļoti radošs process - ci-
tādi tur nekas skaists un krāšņs 
nevar tapt; mācīt bērnus - tur bez 
radošas pieejas nemaz nav ie-
spējams tikt galā. Astoņus gadus 
nostrādāju par pagasta padomes 
priekšsēdētāju - arī šajā darbā 
radoša pieeja bija ļoti nepiecie-
šama, lai izstrādātu teritorijas 
plānojumu, organizētu daudz-
veidīgus kultūras pasākumus, ie-
saistītos projektos, labiekārtotu 
ciemata teritoriju. Protams, šajā 
darbā arī daudz tehnisku lietu, 
kā, piemēram, dažādu atļauju 
formēšana, kurināmā sagāde, 
ceļu labošana. 

- 2015. gada 22. jūnijā Ind-
ras aušanas darbnīca nosvinē-
ja 10 gadu jubileju, un visus 
šos gadus, līdz pat šodienai jūs 
esat tās vadītāja. Kādu misiju 
pilda aušanas darbnīcas mūs-
dienu tehnoloģiskajā pasaulē?

- 2004. gadā aušanas studijas 
„Rīdze” vadītājs Māris Maniņš 
uzaicināja mūs, Indras rokdarb-
nieces, iesaistīties projektā, lai 
apgūtu un saglabātu mūsu no-
vadam raksturīgās skalu segu 
aušanas prasmes. Man tas likās 
interesanti, tāpēc ar prieku pie-
kritu iesaistīties projektā. Tā 
mēs sākām darboties, un soli pa 
solim esam tikušas līdz auša-
nas darbnīcai „Indra”, sadzīves 

priekšmetu un tekstiliju kolekci-
jai “Indras pūralāde”. Mūsu mi-
sija ir saglabāt senās amatu pras-
mes, dalīties ar savu pieredzi, 
iepriecināt sevi un apkārtējos.

- Kādus projekti realizēti au-
šanas darbnīcā?

- Katru gadu aušanas pulciņa 
meistares iesaistās akcijā „Satiec 
savu meistaru”. Šogad mācījām, 
kā darināt pīnītes  un aust jostas, 
pagājušajā gadā adījām cimdus, 
lai piedalītos akcijā „Cimdotā 
Latvija”. Vēl esam darbnīcā ie-
aicinājušas savus vīrus, un viņi 
kopā ar mums sēdās stellēs. Kat-
ru gadu esam kaut ko izdomā-
jušas. Mēs iesaistāmies Indras 
Kultūras nama dzīvē un piedalā-
mies tā rīkotajos pasākumos. 

- Kādi ir nākotnes plāni 
darbnīcas vadītājas amatā? 
Sapņi, cerības saistībā ar au-
šanu, tradīcijām un citi.

- Turpināsim darboties. Mēs 
esam sākušas darināt tautastēr-
pus, plānojam šogad noaust jos-
tas. Vēl plānojam vasarā rīkot 
radošās darbnīcas Indras bēr-
niem. Arī sākot kārtējo tūrisma 
sezonu, esam domājuši par pār-

maiņām darbnīcas ekspozīcijā.
- „Tekstils – mans dzīves 

stils” ir tikai izstādes nosau-
kums vai tajā paslēpta dziļāka 
doma?

- Kultūras nama direktore un 
arī audēja Anžela Kuzminska ir 
radošs cilvēks, un nosaukums ir 
viņas ideja. Bet viņai ir taisnība 
– man patīk daudzveidība, man 
patīk izmēģināt ko jaunu, patīk 
eksperimentēt. Dažreiz izdodas 
arī kas interesants. Izstādē ir 
ne tikai mani darbi, apskatāmi 
arī manu domubiedru, audēju, 
un arī manu audzēkņu, Mākslas 
skolas bērnu,  darbi. 

- Kādi ir jūsu hobiji, kā at-
pūšaties?

- Prieku sagādā dažādas lietas. 
Man patīk rokdarbi. Es ne tikai 
aužu, bet arī adu un tamborēju. 
Man patīk dārza darbi, puķu, ko-
šumkrūmu, garšaugu, arī ekso-
tiskāku augu audzēšana. Labprāt 
apmeklēju izstādes, koncertus 
un teātra izrādes gan Krāslavā, 
gan Daugavpilī, gan Rēzeknē, 
gan Rīgā.

- Paldies par interviju!
Juris Roga

TEKSTILS – MANS DZĪVES STILS
 Pirmajās Lieldienās, 21. aprīlī, durvis vēra vaļā tekstilmākslinieces Olgas Jokstes jubi-

lejas izstāde „Tekstils – mans dzīves stils”, kas ierīkota aušanas darbnīcas „Indra” telpās. 
Profesionāla audēja, Indras aušanas darbnīcas ilggadējā vadītāja piekrita intervijai, ku-
rā stāsta par sevi, cilvēkiem sev līdzās un to, kā no jauna atdzimst mūsu senču aušanas 
arods. 
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Darbs un idejas 
„Proza ir kā darbs - tev vispirms 

jāizbrien cauri valodas brikšņiem, 
jāapgūst valodas virtuve utt.,” tik-
šanās dalībniekiem sacīja Nora 
Ikstena. „Esmu uzrakstījusi 25 
grāmatas, un to grāmatu ceļš kā 
sniega bumba rit pasaulē, bet es 
īsti neesmu jutusies kā rakstniece. 
Pēc savas dabas esmu vienkāršs 
cilvēks, man patīk darīt vienkār-
šas lietas - tur rodas tās idejas. 
Ļoti daudz idejas radās, ceļojot pa 
Latviju, tiekoties ar cilvēkiem.”

Par apkārtējo attieksmi pret kul-
tūras cilvēkiem

„Es ļoti agresīvi norobežojos no 
dažādiem dzeltenās preses izde-
vumiem,” uzsver rakstniece. “Es 
negribu to publicitāti. Protams, 
manas grāmatas ir publiski pieeja-
mas, un nevaru izvairīties no in-
tervijām, kuras jāsniedz tāpēc, ka 
mans izdevējs to vēlas, tāpēc, ka 
vēlas grāmatas pārdod un vēlas, 
lai cilvēki zina kaut ko par manu 
privāto dzīvi, bet es cenšos to sa-
mazināt līdz minimumam. Esmu 
absolūti ikdienišķs cilvēks kā mēs 
visi un savam privātumam arī gri-
bu to „zelta sētu”. 

Ir ļoti dažādas tās sajūtas. Mēs 
esam braukājuši pa Latvijas bib-
liotēkām, un es esmu saņēmusi 
milzīgu mīlestības vilni attiecībā 
pret manām grāmatām, īpaši pret 
romānu „Mātes piens”. Tad es 
jūtu, ka daru to, kas ir vajadzīgs, 
tas man, protams, ļoti patīkami. 

Itālijā, Japānā, Amerikā vai An-
glijā manas grāmatas ir jaunas, tur 
cilvēki atkal atklāj pasauli no jau-
na. Anglijā divu gadu laikā esmu 
sniegusi apmēram 60 intervijas. 
21. gadsimts pieprasa, lai rakst-
nieks ir savā ziņā sevis pārdevējs, 
un tas nav tik vienkārši. Par to 
esmu runājusi ar daudziem sa-
viem amata brāļiem, un lielākais 
vairums nav gatavi iziet pasaulē 
un būt milzīgu auditoriju priekšā, 
runāt par saviem darbiem, uztu-
rēt publikas interesi, nebūt pārāk 
skumjam, nebūt pārāk humoris-
tam u.tml.”

„Mātes piens” -
 „Padomju piens”

Romāns „Mātes piens” Anglijā 
tika izdots ar citu nosaukumu - 
„Padomju piens”. Rakstniece pa-
stāstīja, ka tas bija tālredzīgs un 
gudrs britu izdevējas redzējums, 

jo tajā brīdī, kad grāmata parā-
dījās britu tirgū, tur par latviešu 
literatūru nezināja absolūti neko. 
Norai Ikstenai paveicās satikt fan-
tastisku izdevēju, kurai grāmata 
tik ļoti patika, ka viņa gribēja to 
redzēt nevis kā vienkārši izdodu 
lasāmgabalu, bet panākt, lai grā-
mata nonāk uz visaugstākajiem 
plauktiem un atbilst visaugstāka-
jiem Lielbritānijas grāmatu tirgus 
standartiem.

„Un viņa sacīja, ka nevar atstāt 
romānam manu nosaukumu,” at-
ceras rakstniece. „Jo tieši tobrīd 
BBS kanālā sāka rādīt seriālu ar 
tādu pašu nosaukumu, kas bija 
par 17.gs Angliju un tam nekāda 
sakara ar to, ko es rakstu. Biju 
šausmīgi nikna, burtiski aizcirtu 
izdevniecības durvis, tad atvēru 
un sacīju: „Ok, tad sauksim to 
grāmatu „Padomju piens”!” Tas 
bija sacīts dusmās, bet izdevēja 
piekrita. Pēc četrām dienām izde-
vēja man uzrakstīja, ka nosūtījusi 
romāna nosaukumu visiem spicā-
kajiem bukinistiem un visi atrak-
stījuši, ka tas ir fantastisks nosau-
kums britu tirgum!”

Pirmais mīļākais ēdiens 
latvietim ir otrs latvietis
Tas bija sākuma punkts popula-

ritātei, bet Latvijā pār rakstnieci 
birst negatīva informācija, ka viņa 
esot pārdevusies britu tirgum. Tas 
nekas, ka pēc viņas romāna uz tā 
popularitātes viļņa britu tirgū iz-
nāca 45 latviešu literatūras tulko-
jumi. Tas nekas, ka britu lielākie 
laikraksti un blogi rakstīja par to, 
kas ir latviešu literatūra, un vi-
ņiem ir svarīgi zināt, kas ir Inga 
Ābele, Māris Bērziņš, Vizma Bel-
ševica, Regīna Ezera un daudzi 
citi grāmatu autori. 

Nora Ikstena tikšanās dalībnie-
kiem stāstīja, ka būtībā „Padomju 
piens” jau ir tā grāmatas otra no-
zīme - tas ir tas saindētais piens, 
kas mums bija jādzer padomju 
laikā,  un neviens mums neprasīja, 

vai mēs to gribam vai negribam. 
Vienkārši tas piens bija tāds, un 
mēs to dzērām, mēs zinājām arī 
patiesību. Britiem ļoti svarīgs tieši 
tas cilvēciskais stāsts, kas notika 
starp māti un meitu, kāda ir piena 
metafora. Viņi šajā romānā ir iz-
lasījuši visu starp rindām, un arī 
atzīst savu vainu, ka viņu interese 
par šo laiku, par to kā mēs dzīvo-
jām aiz dzelzs priekškara, nebija 
pietiekoša. Visa pasaule zina, kas 
bija Holokausts, bet to, ko Staļins 
izdarīja ar savām nācijām, to jop-
rojām pasaulē nesaprot.

Siltā piena plēve
Izrādās, dažādu paaudžu cilvē-

ki rakstniecei ir apliecinājuši, ka 
viņiem spilgtā atmiņā skolas gadu 
siltais piens un piena plēve. Viņi 
sacīja, ka lasījuši šīs epizodes grā-
matā, un zosāda uzmetusies, atce-
roties silto pienu savā dzīvē. 

„Ar pienu ir fenomenāli,” tur-
pina romāna autore. „Pats intere-
santākais, ka tieši to pašu manas 
paaudzes cilvēki atceras citur pa-
saulē. Laikam bija pasaulē tas vil-
nis, kad skaitījās, ka pienu dzert 
veselīgi, kaut gan tagad atzīts, ka 
daudziem cilvēkiem ir piena aler-
ģija un ar pienu jābūt ļoti uzmanī-
gam. Jā, tas par pienu grāmatā ir 
no pašas bērnības atmiņām. Es ti-
kai vēlāk uzzināju, ka man ir pie-
na alerģija, bet par to mūsu laikā 
nerunāja. Tomēr piens ir dzīvības 
dzēriens un mātes piens - pirmais 
dzīvības dzēriens. Izdevējai stāstī-
ju, ka mātes Latvijā cīnās visiem 
spēkiem, lai viņām piens būtu. 
Anglijā ir otrādi - ja vien ir iespē-
jams, bērnus baro ar maisījumu.”

Spēja tikt atpakaļ 
Labāk nekā rakstīt rakstniecei 

patīk visas citas lietas šajā dzīvē 
- strādāt dārzā, iet sēnēs, nodar-
boties ar savu suni Pērkonu. Viņai 
arī ļoti patīk aicināt draugus un 
gatavot ēdienu, bet romāna „Mā-
tes piens” rakstīšanas laikā Nora 
Ikstena pazaudēja garšas un ožas 

sajūtu. 
„Tas bija ļoti interesants un 

emocionāls gads, kurā kļuvu par 
citu cilvēku,” stāsta grāmatas 
autore. „Vienu dienu virtuvē sa-
pratu, ka vairs nejūtu garšu. Biju 
tajā tekstā tik tālu „aizpeldējusi”, 
ka vajadzēja tikt atpakaļ. Kad ro-
mānam pieliku pēdējo punktu, trīs 
dienas tikai gulēju. Atceros, kā ie-
gāju savā virtuvē, kā ievilku elpu 
un sapratu - viss atgriezies, es 
atkal gatavošu ēst! Bet tāda ir tā 
cena, ko mākslinieks maksā. Tā ir 
cita, tā nav reālās dzīves pasaule, 
bet kaut kādu metaforu un paralē-
lā realitāte, kurā ieejot tev jāspēj 
tikt arī atpakaļ, un ir daudzi cilvē-
ki, kas to vienkārši nespēj.”

Jaunākā grāmata
Protams, visiem pasākuma 

dalībniekiem gribējās uzzināt, 

kādu jaunu grāmatu raksta Nora 
Ikstena šobrīd? Rakstniece at-
bildēja, ka dzīvē viņai ir vai-
rākas kaislības, kam var veltīt 
grāmatu. Viena – gatavošana, 
otra – sēņošana, trešā - suņi.

„Šobrīd rakstu grāmatu „Suņu 
dzīve”, kur būs stāsti par kā-
diem deviņiem suņiem un stāsti 
par viņu saimniekiem no suņu 
redzējuma,” atklāja Nora Iks-
tena.

Kāds no tikšanās dalībnie-
kiem painteresējās, vai rakst-
niece plāno izdot kādu detektī-
vu? 

„Vispār jāpadomā, paldies par 
ideju!” sekoja atbilde.

Juris Roga, 
autora foto

ROMĀNA „MĀTES PIENS” AUTORE
 NORA IKSTENA KRĀSLAVĀ

Lasītāju tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu un žurnālisti Liegu Piešiņu noritēja mājīgā atmosfērā Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas cokola zālē. Visi jautājumi tā vai citādi saistījās ar Noras Ikstenas romānu „Mātes piens”, kas 
aptver laika posmu no Otrā pasaules kara beigām un vēsta par triju paaudžu sieviešu likteņiem. Pati romāna autore 
atzīst, ka slavas un panākumu nastu, kas pār viņu tagad gāžas visur pasaulē, jau nemaz tik viegli panest nav. Daudz 
patīkamāk atbraukt un uzstāties nelielā auditorijā Krāslavā nekā ceļot pa lielajām pilsētām pasaulē un runāt angļu 
valodā. 

„MOZŪ LATGALĪŠU” PAPILDINĀJUMS  
   Gatavojoties folkloras 

kopu skatei, Izvaltas „Mozū 
latgalīšu” rindas papildi-
nāja jaunas dziedātājas, 
četrgadīgas un piecgadīgas 
meitenītes no pirmsskolas 
grupas: Anna Marija, Katrī-
na, Marija un Evelīna.  Pir-
mā uzstāšanās noritēja ļoti 
veiksmīgi! Folkloras kopu 
svētkos „Rūtoj, saule, rūtoj 
bite”, kas 11. aprīlī notika 
Līvānos, iegūts 1. pakāpes 
diploms. 
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Krāslavas novada pensionāru biedrība katru gadu pie-
dalās Lielajā talkā un tradicionāli sakārto vietu, kur senio-
ru jaunības gados atradās pilsētas estrāde.

„SENIORU SKOLAS” JAUNUMI
„Senioru skolā” ir noslēdzies ziemas semestris. Pagājušajā nedēļā psi-

hologs Raimonds Lazda organizēja nodarbību par vizuālās informācijas 
uztveres īpatnībām. Seniori uzzināja par zinātniskajiem pētījumiem, 
trenēja un attīstīja savu atmiņu, uztveres ātrumu un iztēli, izmantojot 
āķīgas mīklas un citus sarežģītus uzdevumus. 

Ar lielu entuziasmu seniori piedalījās novadpētniecības spēlē par 
Krāslavas vēsturi „Pirkums pirms 290 gadiem”. To sagatavoja un nova-
dīja Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas darbiniece Anna Bartuša. 
Seniori centās atbildēt uz 28 viktorīnas jautājumiem par Broelu-Plāteru 
dzimtas pārstāvju likteni, kuri pirms apmēram trīs gadsimtiem ir kļuvu-
ši par Krāslavas un apkārtnes teritorijas īpašniekiem. Tas nebija viegls 
uzdevums, jo pat krāslavieši ar lielu pieredzi bija spiesti atzīt, ka daudzi 
vēstures fakti viņiem pirms tam nebija zināmi. 

Vētrainas emocijas un neaizmirstamus iespaidus atstāja tikšanās ar 
Latgales reģionālā Dzīvnieku mīļotāju centra suņiem. Skatītājiem, kuri 
atnāca uz Krāslavas Varavīksnes vidusskolas stadionu, paveicās ierau-
dzīt paraugdemonstrējumus (suņu hendlings, dresūra) un kanisterapijas 
elementus. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Krāslavas māmiņu 
klubu. Bērnu klātbūtne un viņu aktīvā līdzdalība padarījusi šo aktivitāti 
vēl rosīgāku. Dažādu paaudžu pārstāvjiem patika vērot šos gudros su-
ņus, pasākuma dalībnieki ieguva jaunu informāciju par dzīvniekiem un 
cilvēkiem. Šādas tikšanās palīdz mums būt labestīgākiem un emocionā-
li līdzsvarotākiem. 

Pavasaris beidzot priecē mūs ar saviem siltajiem saules stariem, bet 
seniori turpina rūpēties par savu garīgo un fi zisko veselību! Biedrība 
„Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”” sadarbībā ar Krāslavas no-
vada domi īsteno aktivitātes ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasā-
kumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profi laksei 
Krāslavas novadā” ietvaros. Cikla  „Senioru skola. Garīgā veselība se-
nioriem” ietvaros ir paredzētas 6 nūjošanas nodarbības kopā ar sertifi cē-
tu treneri, instruktoru Aleksandru Lahtionovu. 

Jau ir pagājuši vairāki treniņi, vidējais dalībnieku skaits - 10 cilvēki.  
Vasaras laikā „Senioru skolas” dalībniekus gaida pastaigas un ekskur-

sijas pa pilsētu. Obligāti būs slavenu mākslinieku un amatnieku meis-
tarklases, iespējams – arī autobusu ekskursijas. Pēc tradīcijas pirmā pa-
vasara pastaiga ir paredzēta pa Adamovas takas apakšējo posmu, šim 
pasākumam noteikti jānotiek līdz brīdim, kad kokiem saplauks lapas. 

Tatjana Azamatova

25. maijā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas. 
Eiropas Parlaments ir demokrātijas virzītājspēks Ei-
ropas Savienībā, un kopā ar ES Padomi ir galvenā 
lēmējinstitūcija.

Demokrātijas apstākļos dzīvojam tikai nedaudz 
vairāk nekā 25 gadus, taču nevar pieņemt demokrāti-
ju par kaut ko pašsaprotamu, tā ir jāaizsargā, un līdz-
dalība vēlēšanās ir tas instruments, ko varam izman-
tot tam nolūkam. It īpaši svarīgi, lai vēlēšanās par 
Eiropas nākotni savu viedokli paustu jaunieši. Tam 
speciāli ir izveidota platforma www.soreizesbalsosu.
eu 

 Pēc Eiropas Parlamenta biroja Latvijā aicinājuma 
mūsu skolā notika „vēlēšanu ģenerālmēģinājums”. 
Tam nebija sakara ar politiskajām partijām vai depu-
tātu kandidātiem, skolēni balsoja par VĒRTĪBĀM, 
kuras ir svarīgas Eiropas Savienībā.  Piemēram,  par 
radošumu, cieņu, tīru vidi, izklaidi, godīgumu, attīs-
tību utt., kopā 20 vērtības.

Vēlēšanās piedalījās 150 7.-12. klašu skolēni. 
Katrs skolēns varēja atzīmēt 3 līdz 5 vērtības. Saskai-
tot vēlēšanu biļetenus, konstatējām, ka ģimnāzijas 
skolēni visvairāk atbalsta tādas vērtības kā brīvība, 
godīgums, attīstība, drošība un cilvēcīgums. 

Vēlēšanās tika izvirzīts arī jautājums, kas skar sko-
lēnu dzīvi skolā. Skolēni balsoja par to, vai skolas 
telpās ir jāizvieto karsto dzērienu tirdzniecības auto-
māts. „Par “ nobalsoja 87,4% skolēnu.

Balsošanas pieredze ir demokrātisku iemaņu un 
pilsoniskuma izkopšana. Tas mudina jauniešus pado-
māt par to, ka Eiropas Savienības, Latvijas un katra 
personīgi nākotne ir atkarīga no mums, no aktīvas 
pilsoniskas pozīcijas. Un ģimnāzijas skolēnu izvē-
lētās vērtības ļauj pietiekami optimistiski skatīties 
nākotnē.

  Viktorija Nalivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

vēstures, politikas un fi lozofi jas skolotāja

ĢIMNĀZIJĀ NOTIKA AKCIJA – 
ŠOREIZ ES BALSOŠU

18. aprīlis 9.b klases skolniecei 
Laurai Kurpenikai paliks atmiņā 
ar to, ka Zemkopības ministrijā 
Krāslavas pamatskolas mazpulka 
veterāne ar 7 gadu stāžu aizstā-
vēja tiesības iegūt augstāko viņas 
vecumam atbilstošu nosaukumu 
„Goda nominants 2019”. Maz-
pulkā Laura iestājās jau 4. klasē, 

īstenojot pirmos projektiņus. Jāat-
zīmē, ka Laura vienīgā no visiem 
saviem klasesbiedriem palika uz-
ticīga mazpulkam un darbojas tajā 
līdz pat šim brīdim. 

Tā nu klāt Goda nominācijas 
aizstāvēšanas pasākums Zemko-
pības ministrijā. Komisija stingri 
vērtēja katra nominanta stāstī-
jumu par darbošanos mazpulkā, 
uzdodot arī tādus jautājumus, 
kas nereti nominantos radīja ap-
mulsumu. Arī Laurai bija uzdots 
daudz jautājumu, tomēr meitene 
spēja bez aizķeršanās atbildēt uz 
tiem. Kā vērtīgu īpašību pēc tam 
mazpulku vadītāju apspriedē pie-
minēja Lauras drosmi atzīt savas 
kļūdas un nebaidīties analizēt arī 
neveiksmīgi īstenotos projektus. 
Tur nu mūsu Laura bija īsta ma-
lacīte.

Kamēr Mazpulku padome 
sprieda par Goda nominācijas pie-
šķiršanu, mazpulcēni devās eks-
kursijā uz Zemkopības ministrijas 
telpām. Ar topošajiem Goda no-

minantiem tikās Zemkopības mi-
nistrijas parlamentārais sekretārs, 
mazpulcēni apmeklēja sēžu zāli, 
kur notiek Zemkopības ministri-
jas sēdes, apmeklēja arī ministra 
kabinetu un iejutās zemkopības 
ministra tēlā, iepozējot viņa vēstu-
riskajā krēslā (tas saglabājies vēl 
no Kārļa Ulmaņa laikiem).

Pēc kopējās Mazpulku padomes 
apspriedes priekšsēdētāja Gunde-
ga Jēkabsone paziņoja lēmumu 
par Goda nominācijas piešķiršanu 
mazpulcēniem, arī mūsu Laurai. 

Tagad jāsagaida ofi ciāls doku-
ments, kas dos iespēju iegūt mūsu 
skolas šī gada Goda nominantam 
Laurai Kurpenikai balvu – sudra-
ba karotīti , kuru varētu pasniegt 
kādā no svinīgiem pasākumiem 
skolā vai novadā.

Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas 

mazpulka, 
vides pulciņa 

„Nāc eksperimentēt!” vadītāja 

GODA NOMINĀCIJAS AIZSTĀVĒŠANA
 ZEMKOPĪBAS MINISTRIJĀ

Uzsākot jauno mācību 
gadu, LTV1 ēterā atgriezās 
erudīcijas spēle skolēniem 
„Gudrs, vēl gudrāks”. Šo-
gad kļuvis par piektklasnie-
ku, savu dalību šai spēlei 
pieteica arī Krāslavas pa-
matskolas 5.b klases skol-
nieks Emīls Grišāns.

Katrā vecuma grupā ir 3 pusfi -
nāli, kuros piedalās 12 dalībnieki. 
Divi labākie iegūst tiesības pie-
dalīties fi nālā, kurā visi seši da-
lībnieki sāk visu no nulles. Katrā 
spēlē, arī fi nālā, ir 4 kārtas.

Kompetenti eksperti katrā spēlē 
sagatavo atbilstošus jautājumus 
konkrētai vecuma grupai. Jautā-
jumi ietvers mācību vielu un sa-
biedriski aktuālas tēmas mūzikā, 
mākslā, vēsturē, politikā un citās 
jomās. Savus jautājumus spēles 
dalībniekiem gan atraktīvā video 
formātā, gan tiešraidē studijā, sa-
gatavo arī sabiedrībā zināmi cil-

vēki – kultūras jomas pārstāvji, 
zinātnieki, sportisti, politiķi, mū-
ziķi un citi.

Kā uzsvēra raidījuma veido-
tāji,  jau uzaicinājums uz spēli ir 
uzvara, jo  pieteikumi tiek rūpīgi 
izvērtēti un uz spēli tiek aicināti 
paši labākie.

Tāpēc ar lielu prieku 3. aprīlī 
Emīls  ar savu izvēlēto atbalsta 
komandu devas uz Rīgu. Emīla 
starts bija veiksmīgs, viņš gandrīz 
iekļuva fi nālā, pietrūka pavisam 
nedaudz. Bet to katrs varēs noska-
tīties TV.

„Gudrs, vēl gudrāks” arī šo-
gad  LTV ēterā ir katru piektdie-
nas vakaru, sākot ar 9. oktobri, 
kad spēli uzsāka sesto klašu sko-
lēni. Tā, soli pa solim, katru mē-
nesi spēlē nākamā vecuma grupa, 
līdz aprīlī mācību sezonu noslēdz 
ar piektklasnieki.

Kopumā 32 piektdienu vakaros 
var redzēt, cik talantīgi, atjautīgi 

un erudīti ir skolnieki, kuri pēc 
desmit divdesmit gadiem noteiks 
lietu kārtību mūsu Latvijā. 

Paldies Emīla vecākiem, skolas 
direktorei un Krāslavas novada 
domei par atbalstu brauciena or-
ganizēšanā!

Ligita Pelnika,
5.b klases audzinātāja

LTV1 - „GUDRS, VĒL GUDRĀKS”  
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Ir atkal pavasaris, un atkal 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas div-
padsmito klašu skolēni ir pārņem-
ti ar gatavošanos Žetonu vaka-
ram. No gada gadā divpadsmitie 
ģimnāzijas kolektīvu pārsteidz ar 
jaunām un radošām idejām. Pa-
sākums skolā noris jau kopš 2005. 
gada, bet mūsu divpadsmitie vēl 
māk celt gaismā trakas idejas, ku-
ras nebija iemēģinājuši iepriekšē-
jie izlaidumnieki. 

5.aprīļa vakars. Ģimnāzijas zālē gaisā 
virmo gan satraukums, gan prieks, gan 
mazliet arī bailes, jo skolēnu priekšne-
sumus vērtēs, viņuprāt, visnopietnākie 
kritiķi – vecāki un skolotāji. Ikvienam 
divpadsmitajam, protams, gribas, lai tieši 
viņa klases kolektīva uzstāšanās būtu vis-
oriģinālākā un aizraujošākā. Kad zālē ir 
sanākuši visi skatītāji, pasākums var sāk-
ties. Tradicionāli to aizsāk divpadsmito 
klašu pārstāvji, lai dāvinātu skolai šī gada 
izlaiduma žetonu, ko svinīgi piespraudīs 
pie skolas karoga Pēdējā zvana pasākumā. 
Tad seko sirsnīga skolas direktora uzruna, 
un līdz ar viņa jaukajiem novēlējumiem 
priekšnesumu maisam nu ir gals vaļā.

Pirmā uzstājās 12. b klase (kl. audzinā-
tāja Romualda Veštere). Savam priekšne-
sumam pamatā viņi ņēma populāro TV rai-
dījumu „BEZ TABU”. Divi pievilcīgi un 
šarmanti vadītāji – Ļika un Valdis – bija 
sava uzdevuma augstumos. Aizraujoši un 

interesanti tika pieteikti klasesbiedri, kuri 
savukārt demonstrēja savus talantus. Tika 
gan dziedāts spāniski, gan repots, gan de-
jots, gan demonstrēta puišu fi ziskā saga-
tavotība, gan stāstītas anekdotes no skolas 
dzīves, bet priekšnesuma nagla, protams, 
bija meiteņu iestudētā deja un tai sekojo-
šā puišu deja ar akrobātikas elementiem. 
Visu noslēdza pašu skolēnu veidotā fi l-
ma, kurā viņi atsauca atmiņā interesantus 
notikumus skolas laikā, kā arī uzklausīja 
skolotāju viedokli par klasi. Stilizētais 
BEZ TABU raidījums beidzās ar sirsnīgu 
dziesmu vecākiem. Klases priekšnesuma 
noslēgumā vārds tika dots klases audzinā-
tājai, kura saviem lolojumiem pasniedza 
žetongredzenus.

Tālāk stafeti pārņēma 12. c klases skolē-
ni (kl. audzinātāja Aija Jakovele). Lai gan 
klase ir izteikti matemātiska, tad tomēr 
skolēni izceļas ar savu muzikalitāti. No 15 
klases skolēniem 12 pārvalda kādu mūzi-
kas instrumentu, tāpēc klases uzstāšanās 
bija papildināta ar dziesmām, kurām muzi-
kālo pavadījumu spēlēja paši skolēni. Kla-
ses priekšnesums aizsākās ar pašu veidotu 
fi lmu, kurā skolēni aizceļoja uz tālo 2029. 
gadu un mēģināja iedomāties, kādi un kas 
viņi varētu būt pēc desmit gadiem. 12. c 
klases uzstāšanās balstījās uz, tā saucama-
jiem, trim vaļiem – stāsts par sevi, pateicī-
ba skolotājiem un sirsnīgi vārdi vecākiem. 

Un visam pamatā – dziesmas! Stāstot par 
sevi, tika uzsvērts, ka 12. c klase nav tikai 
apzinīgi „zubrīši”, kas to vien dara kā mā-
cās, bet gan ir interesanti, aktīvi, trakām 
idejām bagāti skolēni. Kā apliecinājums 
tam bija klases puišu dziedātā un pašu spē-
lētā dziesma „Kur ir mana lidmašīna”. Ru-
nājot par skolotājiem, tika uzsvērts, ka bez 
viņu atbalsta un mudinājuma nebūtu izcilu 
sasniegumu mācībās, arī viņiem skolēni 
veltīja sirsnīgu un skanīgu dziesmu „De-
besis”. Un, protams, neizpalika arī patei-
cības vārdi un dziesma vecākiem, kuriem 
tika dāvināta arī simboliska dāvaniņa – 
puķu sīpols, kas, augot un ik gadu uzziedot 
ģimenes dārzā, atgādinās mājiniekiem par 
topošo studentu. Priekšnesuma noslēgumā 
klases audzinātāja pasniedz žetongredze-
nus, kas būs laba piemiņa par skolu. 

Pasākumu noslēdza 12. d klases skolē-
nu uzstāšanās (kl. audzinātāja Ludmila 
Koževņikova). Arī šai klasei bija oriģināls 
priekšnesums. Katram skolēnam tika pie-
meklēta atbilstoša anekdote par skolas dzī-
vi. Un katrs skolēns ar pārējo klasesbiedru 
atbalstu iejutās kāda veiksminieka vai arī 
neveiksminieka lomā. Priekšnesums bija 
izdevies. Skolēni bija tiešām pacentušies 
un pieskaņojuši katram klasesbiedram 
atbilstoši viņa raksturam, rīcībai un uz-
vedībai konkrētu anekdoti. Zālē valdīja 
jautrība. Arī pašu veidotā fi lmā, intervējot 

gan skolēnus, gan skolotājus, tika atklāta 
klases kolektīva būtība. Noslēgumā klases 
audzinātāja, kurai tā bija pirmā audzināmā 
klase, sakot sirsnīgus pateicības vārdus, 
pasniedza skolēniem žetongredzenus.

Divas stundas paskrēja nemanot, jo jaut-
rība mijās ar prieka un saviļņojuma asa-
rām un pateicības vārdiem. Tāpēc šis pa-
sākums atsauc atmiņā kādu nostāstu – kad 
Dievs radīja cilvēku, viņam palika pāri 
māla pikucis. Dievs nezinājis, ko ar to ie-
sākt, tāpēc jautājis cilvēkam: „Ko lai tev 
vēl uztaisa?” 

Cilvēks atbildējis: „Uztaisi man laimi!”
Dievs padomājis un atbildējis: „Še tev 

māla pikucis un veido laimi pats!”
Un būtībā cilvēkiem ir tā iekārtots, ka 

katrs ir savas laimes kalējs. Un katram ir 
iespēja izveidot divas laimes. Vienu mazo 
– darīt laimīgu pašam sevi, bet otru lielo – 
darīt laimīgus citus.

Šajā pasākumā mūsu divpadsmitie vien-
nozīmīgi izveidoja šo otro laimi un darīja 
laimīgus visus klātesošos. Gan vecāki, gan 
skolotāji ar baudījumu lūkojās šajos va-
renajos, iznesīgajos, skaistajos jauniešos, 
kas nu jau pēc diviem mēnešiem droši iz-
ies plašajā pasaulē un godam nesīs Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas vārdu! 

Aija Jakovele, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

12. c kl. audz. 

ŽETONU VAKARS ĢIMNĀZIJĀ  

 POĻU „LIELDIENU ZAĶIS” KRĀSLAVĀ
2019. gada 12. aprīlī Krāslavas gr. Plāteru v/n Poļu pamatskolā  iera-

dās viesi no Rīgas. Polijas vēstniecības Rīgā konsules Malgožatas  Hej-
dukas-Gromekas  personā un Polijas militāro kontingentu Latvijā IV 
maiņas karavīriem majora Roberta Hupkas vadībā tika  nodotas dāvanas 
no Polijas tautiešiem.

Liela gavēņa laikā,  Jēzus Kristus Augšāmcelšanās gaidīšanas lai-
kā, poļi dalās ar labiem vārdiem un svētku dāvanām ar saviem tautie-
šiem ārzemēs.  Mīļie ciemiņi   apmeklēja  arī Krāslavas Poļu biedrības  
„STRUMIEŅ” vecākus dalībniekus, kā  arī tos,  kam šodien  nepiecie-
šama  īpaša palīdzība. Apmeklējot Krāslavas  poļus, ciemiņi  iepazinās 
ar viņu  dzīves apstākļiem, dažās mājās sanesa un saskaldīja malku, bet 
galvenais, ka vizītes laikā kopā ar dāvanām tika nodoti arī tautiešu mīļie 
Lieldienu sveicieni. Savukārt no krāslaviešu puses izskanēja sirsnīgas 
pateicības un novēlējumi   sagaidīt veselīgus, mierīgus un priecīgus  
Kunga Augšāmcelšanās s vētkus.

Joanna Šostaka,
Poļu skolas  skolotāja  ORPEG, Latvijā, Krāslavā 

Šī gada Lego robotu  2018./ 
2019. sezonas tēma bija  „INTO 
ORBIT” – tātad viss un ap orbītu. 

Šīs ir vienas no sarežģītākajām 
robotu sacensībām, jo tajās ne tikai 
nepieciešams izveidot savu robotu, 
bet arī jāizdomā dažādas funkcio-

nālas papildierīces, jāsaprogrammē 
robots, lai tas veiktu nepieciešamos 
uzdevumus – šogad bija 15 misijas 
- , tiek vērtēts arī robotu dizains, tas 
ir, gan izskats, gan arī programmas 
kods, cik tas ir saprotams un efek-
tīvs, jāizveido vērtību plakāts, rek-

ROBOTU SACENSĪBAS
lāmas stends, kā arī jāveic pētījums 
par šī gada tēmu.

Šogad pirmo reizi tika rīkoti 
2 pusfi nāli – kur mūsu komanda 
,,Krekeri” ieguva 1.vietu par pro-
jektu. Komanda veica pētījumu 
par kosmosa atkritumiem. Tas ir 
ļoti aktuāls jautājums, jo ne tikai 
Zeme tiek piesārņota, bet sakarā ar 
daudzu satelītu palaišanu, arī kos-
mosā veidojas atkritumi. Izrādās, 
pat krāsas daļiņas var apdraudēt 
kosmonautus.

Divdesmit labākās komandas no 
pusfi nāla tika fi nālā. Arī komanda 
„Krekeri” tika uz fi nālu, kurš šogad 
6.- 7.aprīlī notika Valmierā. Sacen-
sību pirmajā dienā notika  viens 
robotu brauciens, kā arī projekta 

un pamatvērtību plakāta prezentā-
cija. 2. dienā notika vēl divi robotu 
braucieni un apbalvošana. 

Komisija komandu novērtēja ļoti 
atzinīgi: „Izcila laika pārvaldība un 
lomu sadalījums ļauj šai komandai 
sasniegt visus mērķus, komandas 
mērķi un procesi ir skaidri.” Aug-
stu arī tika novērtēts robotu dizains 
- sabalansēts ātrums, stiprums, 
precizitāte katram uzdevumam, ra-
cionāls, ikvienam viegli saprotams 
kods, skaidra stratēģija, kā izpildīt 
komandas labi defi nētos mērķus, 
oriģināli elementi ar potenciāli no-
zīmīgu pievienoto vērtību.

Sacensību organizētāji šogad 
novērtēja, ka līmenis ar katru gadu 
aug un arvien grūtāk paliek izvē-
lēties sacensību čempionus. Mūsu 
komanda „Krekeri” fi nālā ieguva 

2. vietu robotu spēlēs. 
Sandra Nemeņonoka,

 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolotāja

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las 9. - 12. klašu skolēni apmeklēja 
Daugavpils teātri. Brauciens tika 
organizēts, pateicoties program-
mai „Latvijas skolas soma”. Izrāde 
„Dārgā Jeļena Sergejevna” mainīja 
skolēnu priekšstatu par godīgumu 
un sirdsapziņu, par zemiskumu un 
takta izjūtu. Režisors-iestudētājs 
Iļja Borovickis ideāli akcentēja 
katru frāzi, lai radītu atbilstošu gai-
sotni. Izrādes noformējuma autors 
- Egils Viļumovs, viņš  deva iespē-
ju skatītājiem iejusties un saprast, 
kā tas bija 80-tajos gados, iedziļi-
nāties tā laika situācijā un cilvēku 
savstarpējās attiecībās. Skatuve 
atradās vienā līmenī ar skatītāju 
sēdvietām, kas deva iespēju iedo-
māties sevi ne tikai vērotāja lomā, 
bet arī kļūt par notikumu līdzda-

lībnieku un iejusties varoņu lomā. 
Skatoties šo izrādi, daudziem bija 
grūti savaldīt savas emocijas, gri-
bējās pārcelties uz skatuvi, lai at-
balstītu iepatikušos lugas varoni. 
Prieks, sašutums, neizpratne, un, 
protams, sajūsma - tādas emoci-
jas izjuta ikviens skatītājs. Aktieru 
spēle bija tik satriecoša, ka likās, 
it kā mēs esam kļuvuši par lieci-
niekiem šai reālajai drāmai, ak-
tieru pašaizliedzīgā atdeve radīja 
iespaidu, ka varoņi darbojas nevis 
atbilstoši scenārijam, bet patiešām 
piedzīvo visas šīs emocijas un rī-
kojas, meklējot labāko problēmas 
risinājumu. 

Pa ceļam uz mājām brauciena 
dalībnieki salīdzināja un apsprie-
da savus iespaidus ar teātra kritiķa 
viedokli. „1980. gadā uzrakstītais 

stāsts par jauniešiem, kuri savu 
ambīciju dēļ ir gatavi pārkāpt 
pāri savai cilvēcībai, ir aktuāls kā 
nekad. Pie skolotājas Jeļenas Ser-
gejevnas atnāk ciemos četri viņas 
audzēkņi, lai apsveiktu dzimšanas 
dienā. Skolotājam nav nekā pa-
tīkamāka par audzēkņu cieņu un 
mīlestību, un šis žests aizkustina 
Jeļenu Sergejevnu līdz sirds dziļu-
miem. Bet vakara gaitā atklājas, ka 
skolēnu nolūki nav nemaz tik cēli, 
un viņi ir gatavi uz visu savu mēr-
ķu sasniegšanai. Kas gan radījis šo 
iekšējo tukšumu, kuru jaunieši iz-
misīgi piepilda ar nežēlību?” 

Brigita Hveckoviča, 
Anastasija Smirnova,
 Krāslavas Varavīksnes 

vidusskolas 
11. klases skolnieces

VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI
 PIEDALĀS PROGRAMMĀ

 „LATVIJAS SKOLAS SOMA” 
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sports

19. un 20. aprīlī Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas un Sporta sko-
las sporta zālē norisinājās Krāsla-
vas pavasara volejbola turnīri 
Krāslavas un Dagdas novada iedzī-
votājiem. Sieviešu konkurencē šo-
gad piedalījās 7 komandas – divas 
komandas  pārstāvēja Krāslavas 
Valsts ģimnāziju, divas - Dagdas 
vidusskolu,  Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas, Ezernieku un Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijas absolventu 
komandas. 

Sīvā cīņā noritēja visas spēles un 
par turnīra uzvarētāju titulu cīnī-
jās Ezernieku un Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas absolventu komanda. 
Pavasara turnīra kausu šogad uz 
mājām aizveda Ezernieku koman-
da. Trešajā vietā ierindojās Dagdas 
vidusskolas vecāko klašu skolnie-
ces pārspējot KVģ komandu. 

  Vīriešu volejbolā sacentās 5 

komandas – Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas jauniešu, Krāslavas, 
Dagdas un Ezernieku komanda. 
Krāslavas vīriešu komanda kļuva 
par turnīra uzvarētājiem, otro vie-
tu ieguva Ezernieku komanda, bet 
trešajā vietā ierindojās Dagdas vo-
lejbolisti.

 Pateicamies Krāslavas Vara-

vīksnes vidusskolas un Krāslavas 
Sporta skolas administrācijai par 
iespēju izmantot divas sporta zā-
les,  Krāslavas sporta organizato-
ram R. Timmam par  kausiem un 
medaļām, paldies spēļu tiesnesim 
Imantam Vilmanim. 

Dmitrijs Duškins,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 sporta skolotājs 

 Pērkam, norakstām-likvidējam 
automašīnas, pārdodam auto rezer-
ves daļas. T. 29421325, 29361958. 

 Pārdod lietotus: velosipēdu, elek-
troērģeles, mēbeles un sadzīves teh-
niku (no Vācijas). T. 22053960. 

 Pārdod lietotu stūra dīvānu, cena 
– pēc vienošanās. T.26774437. 

 Meklēju darbu. Zāģēju un skaldu 
malku. T. 28471484.

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

sistēmas diagnostika un remonts. 
T.29413904.

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

 Jebkuras sarežģītības automobiļu 
ritošās daļas remonts. T. 29413904.

 13.05.2019. - 16.05.2019.  Svēt-
ceļojums uz Poliju ar autobusu. 
(Čenstohova, Liheņa). Svētās Mises, 
ekskursijas gida pavadībā. Dzīvoša-
na viesnīcā ar brokastīm un vakari-
ņām. Grupu pavada priesteris. Svēt-
ceļojuma cena: 250 EUR.

 16.09.2019. - 21.09.2019. Svēt-
ceļojums uz Lurdu ar lidmašīnu, 
lidojums Rīga – Londona – Lurda. 
Transferts uz viesnīcu. Dzīvošana 
viesnīcā ar brokastīm un vakariņām.  
Grupu pavada priesteris. Svētceļo-

juma cena: 750 EUR. Vietu skaits 
ierobežots.                        

 02.11.2019. - 10.11.2019. - Svēt-
ceļojums uz Svēto Zemi. Grupu 
pavada priesteris. Svētceļojuma 
cena: 950 EUR. Pieteikties pa tālr. 
29524763 (Ināra).

 Elektriķa pakalpojumi, datorteh-
nikas remonts. T. 20200442.

 Pārdod  2-istabu privatizētu dzī-
vokli  (istabas  izolētas),  4.  stāvs.  
Saulainā  puse.  Bez  balkona.  Vaja-
dzīgs remonts.  Cena  -  4000  eiro.  
T. 28724619, 26433295. 

 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir 
pieredze. T. 26290911.

 Pārdod 2-istabu dzīvokli (Lielā 
iela 18, 4.stāvs, istabas izolētas, silts, 
saulainā puse, lodžija, izolētas van-
nas istaba un tualete). Cena -3500 

eiro, var vienoties. Parādu nav. Pār-
dod saimnieks. T. 26185293. 

 Pārdod privatizētu vasarnīcu pie 
Zirga ezera. T. 25605456. 

 Pārdod māju Krāslavā. T. 
29736775. 

 Pārdod elektrisko boileri (80 l). T. 
28846157. 

 Pārdod māju (49,30 m2) Krāsla-
vā, Lakstīgalu ielā 6 (malkas apkure, 
pilsētas kanalizācija). Zeme - 657 
m2. T. 22302038. 

 Pārdod zāģmateriālus, terases dē-
ļus, gultas (2-vietīgas, 2-stāvu), gal-
dus, nakts skapīšus, krēslus, dīvānus, 
plauktus, el.dzinējus, svarus līdz 1 
tonnai, veļas mašīnu, trauku maz-
gājamo mašīnu, tvaiku nosūcēju, 
cepeškrāsni, saldētavu. Viss lietots. 
T. 29517757. 

 Auto datordiagnostika un re-
monts. Tā 27745005. 

 Pārdod kartupeļus „Veneta” (lieli, 
0,20 eiro), krāsu televizoru „SEG” 
(diagonāle – 70 cm, 30 eiro), izliet-
ni no nerūsējošā tērauda (6 eiro), 
piekabi vieglajam auto „Kraz” (400 
eiro), galda bietes (0,25 eiro), nerūs. 
skārdu (0,5х1м, 2 loksnes, 8 eiro). T. 
26392198, 29492422. 

 Vēlos īrēt 1-istabas dzīvokli. T. 
26241536. 

 Izīrēju 1,5 ha zemes, Kombuļu 
pagasts, Plociņi. T. 29513996. 

 Pārdod 2-istabu dzīvokli, 2. stāvs. 
T. 25956345.

 Pērk 3 dzelzs vai plastmasas mu-
cas (lietotas) 1eiro par gab. Izvedīšu. 
T. 29918866.

sludinājumi

 PAVASARA VOLEJBOLA SVĒTKI

4.MAIJS – PAVASARA UN MĀKSLAS
 SVĒTKI  18.NOVEMBRA LAUKUMĀ

8.00 – Pavasara gadatirgus
10.00 – skrējiens apkārt Krāslavai
Nepieradinātās modes skate 
Mākslas akcijas
Radošās darbnīcas
Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde

5 . maijā plkst.15.00 Krāslavas Kultūras namā notiks Lat-
vijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts 
senioru atpūtas vakars. 

Neaizmirstiet paņemt līdzi labu garastāvokli un groziņu! 

5. aprīlī Krāslavas nova-
da Krāslavas pamatskolas, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
un Krāslavas BJC jaunieši 
devās uz Rīgas kultūras pili 
„Ziemeļblāzma”. Šeit norisi-
nājās Latvijas valsts simtga-
dei veltītais pasākumu cikla 
„Pilsoniskās līdzdalības un 
labo darbu maratons” Labo 
darbu festivāla noslēguma 
pasākums „Ceļā uz nākamo 
simtgadi”, kuru organizē-
ja Valsts izglītības satura 
centrs (VISC).

Latvijas valsts simtgades svinī-
bu pasākumu plāna 2017.-2021. 
gadam ietvaros Valsts izglītības 
satura centrs (VISC) organizēja 
pasākumu ciklu „Pilsoniskās līdz-
dalības un labo darbu maratons” 
izglītības iestādēm, veicinot bērnu 
un jauniešu piederības izjūtu ģime-
nei, skolai, novadam, pilsētai un 
stiprinot valstisko identitāti.

2017. gadā notika pedagogu pro-
fesionālās kompetences pilnveides 
kursi „Skolēnu pilsoniskās līdz-
dalības sekmēšana audzināšanas 
procesā” ar vairāk nekā 300 dalīb-
niekiem un 12 radošās darbnīcas 
un diskusijas „Vai ir vērts dzīvot 
un būt Latvijā?” pedagogiem un 
skolēniem visā Latvijā. Arī Krāsla-
vas pamatskolas, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas un Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas skolēniem bija 
iespēja Daugavpilī piedalīties šajā 
diskusijā.

2018. gadā tika organizēti 5 
Labo darbu festivāli. Arī mūsu no-

vada jaunieši piedalījās vienā no 
tiem, kas tika organizēts 12. ok-
tobrī Rēzeknē. Skolēnu komandas 
prezentēja kompetentiem eksper-
tiem savu veikumu un atbildēja uz 
jautājumiem. Pēc prezentācijām 
visiem labo darbu veicējiem bija 
iespēja piedalīties radošajās darb-
nīcās un meistarklasēs.

Noslēguma pasākumu, kurš bija 
organizēts Rīgā, skolēni gaidīja ar 
nepacietību. Lai varētu piedalīties 
šajā pasākumā, jauniešiem bija jā-
iesniedz aizpildīta pieteikuma an-
keta un video formātā iesūtīts labās 
prakses piemērs. 

Iesūtītos videomateriālus un pie-
teikumu anketas izvērtēja VISC 
pieaicināti eksperti un izvirzīja da-
lībai festivālā arī Krāslavas novada 
pārstāvjus.

No Krāslavas uz Rīgu devās - 
Krāslavas pamatskolas skolē-

nu divas grupas kopā ar skolotāju 
Jeļenu Japiņu, kuras sagatavoja 
video prezentācijas par saviem di-
viem darbiem – „Dāvana Latvijai. 
100 medaļas Latvijas simtgadei” 
un „Labo darbu pateicības darbnī-
ca”.

Krāslavas pamatskolas bērnu 
pašiniciatīvas kluba „Spicais” pār-
stāvji kopā ar skolotāju Veltu Da-
ņiļeviču un ar savu darbu - 10 gadu 
veikumu sadarbība ar Krāslavas 
veco ļaužu pansionātu „Priedes”.

Krāslavas pamatskolas meiteņu 
grupa kopā ar skolotāju Viju Rab-
keviču – ar darbu „Mēs - Latvijas 
simtgadei!”.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas jau-

niešu grupa ar Sandru Nemeņono-
ku – ar darbu „Erudītu monopols 
– Latvijai 100”. 

KBJC šūšanas un modelēšanas 
pulciņš „Meistarstiķis” ar darbu 
„Praktisku izstrādājumu darināša-
na” pulciņa skolotājas Ainas Gu-
bas vadībā.

Festivāla dalībniekiem bija ie-
spēja piedalīties vairākās radošajās 
darbnīcās un meistarklasēs.

Meistarklasē „Nākamie 100”, 
kuru vadīja Vilis Brūveris un 
„IDEJU MĀJAS” vadītāja Ance 
Tīmane, jaunieši diskutēja un ra-
doši darbojās komandās ideju iz-
strādē. 

Darbnīcā „Augsim Latvijai!”, 
kuru vadīja Jaunsardzes un infor-
mācijas centra 5. Novada nodaļas 
jaunsargi un instruktori, jaunieši 
veica gan fi ziskus, gan praktiskus 
uzdevumus, lai iegūtu pieredzi.

FIZMIX eksperimentu meis-
tarklasē „Interesanti par fi ziku” 
FIZMIX projekta vadītājs Raitis 
Streičs iepazīstināja, demonstrēja 
un iedrošināja jauniešus veikt da-
žādus eksperimentus.

Vizuālās mākslas meistarklasē, 
mākslinieces un scenogrāfes Kris-

tīnes Lasmanes rosināti, festivāla 
dalībnieki izgatavot pašu dizainē-
tus atstarotājus.

Savukārt skolotājiem bija iespēja 
piedalīties atsevišķā meistarklasē. 
Tajā Brocēnu vidusskolas skolo-
tāja Daiga Barančane dalījās savā 
pieredzē, kā sadarboties ar jaunie-
šiem un kā ieinteresēt un motivēt 
viņus aktīvai un atbildīgai rīcībai, 
domājot par kopīgi veicamajiem 
darbiem skolā, vietējā kopienā. 

Kā skolas un ģimenes sadarbību 
redz bērnu vecāki, no sava skatu-
punkta pastāstīja televīzijas un ra-
dio raidījumu vadītāja Baiba Sipe-
niece-Gavare. 

Triju olimpisko spēļu medaļu 
ieguvēji, kamaniņu braucēji, brāļi 
Andris un Juris Šici dalījās ar savu 
iedvesmas stāstu skolotājiem - kā 
atrast spēku un motivāciju iet uz 
mērķi, kā aizraut savus skolēnus, 
kā ieraudzīt ikvienā potenciālu kļūt 
par veiksmīgu cilvēku savā dzīvē. 

Pusdienu pārtraukuma laikā va-
rēja piedalīties viktorīnā - objektu 
meklēšana „Ziemeļblāzmas” parkā 
u.c., nofotografējot 6 fotogrāfi jas 
ar dažādiem objektiem Ziemeļ-
blāzmas pils parka teritorijā, par 

kurām, lejupielādējot „facebook” 
un „instagram” lapās, varēja iegūt 
vērtīgas balvas.

Festivāla laikā dalībniekiem bija 
iespēja piedalīties citās interaktī-
vās aktivitātēs un pie īpašas foto-
sienas iemūžināt sevi piemiņai no 
festivāla.

Sarīkojuma noslēgumā dalībnie-
kus priecēja mūziķi no Madonas - 
grupas „Sub Scriptum” un jauniešu 
vidū populārais „Bermudu divstū-
ris” muzikāli priekšnesumi. 

Mūsu novada jaunieši aktīvi ie-
saistījās daudzās aktivitātēs, guva 
virkni pozitīvu iespaidu un, atbrau-
cot mājās,  dalījās ar tiem klašu ko-
lektīvos, ģimenēs un savu draugu 
lokā. 

Paldies par brauciena organi-
zēšanu Krāslavas BJC metodiķei 
Sanitai Kumpiņai un Krāslavas 
novada domei par transporta no-
drošināšanu.

Lai mums izdodas arī turpmāk 
darīt labus darbus sev un citiem 
par prieku!

Jeļena Japiņa, 
Krāslavas pamatskolas skolotāja

LABO DARBU FESTIVĀLU NOSLĒGUMS „CEĻĀ UZ NĀKAMO SIMTGADI”


