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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Šajā numurā:
  Kā rīkoties palu laikā – 2. lpp.;

  Pensionāri atskaitījās par paveikto  - 3. lpp.;
  „Lejasmalu” saimnieku dzīvesstāsts -  4. lpp.;
  Izsaiņota „Dāvana sievietei” - 5. lpp.;
  Ērika Zaikovska kristīgās mācības stundas - 

7. lpp.;
  Katoļu priesteri sveic Kristus

          Augšāmcelšanās svētkos - 8. lpp.

16.martā Krāslavas kultū-
ras namā pulcējās novada 
vokālie ansambļi, lai cīnītos 
par tiesībām piedalīties re-
ģionālajā skatē.

Uz skatuves kāpa 6 sieviešu vo-
kālie ansambļi, kurus noklausījās 
un vērtēja žūrija - mūzikas skolo-
tājas Olga Grecka (priekšsēdētāja), 
Ilona Aprupe, Marija Karole, Lidi-
ja Ungure un Tatjana Vagale. 

Pēc skates žūrijas komisija atzi-
na, ka šogad salīdzinājumā ar ie-
priekšējiem gadiem vokālo ansam-
bļu sniegums bija patīkami audzis. 

Vadītāji daudz bija strādājuši pie 
dziedātāju vokālās meistarības un 
skatuves kultūras. 

I pakāpe un tiesības pārstāvēt 
mūsu novadu pusfi nāla skatē tika 

piešķirtas Krāslavas KN sieviešu 
vokālajam ansamblim „Noktirne”, 
vadītāja Rita Andrejeva, koncert-
meistare Alla Kuzmiča (42,5 pun-
kti).

II pakāpe un tiesības startēt pus-
fi nāla  skatē - Krāslavas pensionāru 
biedrības sieviešu vokālajam an-
samblim „Retro”, vad. Antoņina 
Tuče, koncertmeistare Alla Kuz-
miča, (39,6 punkti). 

II pakāpe - Aulejas Tautas nama 
sieviešu vokālajam ansamblim, 
vad. Alberts Stepiņš (39 punkti), 

Izvaltas TN sieviešu vokālajam 
ansamblim „Blāzma”, vad. Anda 
Leikuma (38,7 punkti), 

Kombuļu TN siev. vokālajam 
ansamblim „Smaids”, vad. Antoņi-
na Tuče (38,3 punkti), 

Indras TN siev. vokālajam an-
samblim „Rēvija”, vad. Ruta 
Andrukoviča (36,5 punkti).  

Latvijas vokālo ansambļu kon-
kursa pusfi nāla skates, kurās pieda-
lās kultūrvēsturisko novadu labākie 
ansambļi, jau ir sākušās. Konkursa 
II kārta turpināsies līdz 14. aprīlim.
Latgales skates notiks 6. aprīlī 
Krāslavas pamatskolā un 7. aprīlī 
Gulbenes kultūras centrā. 

Novēlēsim mūsu „Noktirnes” un 
„Retro” meitenēm veiksmīgu star-
tu un labu skanējumu skatē! 

Ja saka, ka mājās sienas palīdz, 
tad jācer, ka Krāslavas dziedātāju 
balsis skanēs lieliski!

Inga Kavinska,
autores foto

NOVADA VOKĀLIE ANSAMBĻI 
SACENTĀS PAR TIESĪBĀM 

STARTĒT PUSFINĀLA SKATĒ

Aleksandra Tarlecka foto

Aicina darba devējus piedalīties
 Krāslavas novada skolēnu vasaras 

nodarbinātības pasākumā
Krāslavas novada dome aicina darba devējus, kas veic komercdarbī-

bu vai aktivitātes Krāslavas novadā, piedāvāt darba vietas skolēniem 
vecumā no 15 līdz 19 gadiem 2013.gada vasaras brīvlaikā no 17.jūnija 
līdz 9.augustam.

Dome apņemas atmaksāt darba devējam valsts sociālās apdrošinā-
šanas obligātās iemaksas (VSAOI) no minimālās mēneša darba algas, 
pilngadīgā skolēna obligātās veselības pārbaudes izmaksas (līdz Ls 10) 
un dotāciju Ls 5 mēnesī par katru nodarbināto skolēnu. Lai piedāvātu 
darba vietas, darba devējiem no 4.marta līdz 8.aprīlim jāiesniedz aizpil-
dīts pieteikums Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 
7, Krāslavā. Iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas Krāslavas 
novada domē, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā un Krāslavas 
novada mājas lapā www.kraslava.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

 Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta 
projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-
pasts: agitakruglova@inbox.lv.

Krāslavas novada pašvaldības 
jauniešu projektu konkursā „Es to 
varu!” fi nansējumu saņems 10 jau-
niešu iniciatīvu projekti. Konkursa 
mērķis: atbalstīt jauniešu iniciatīvas 
un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, 
kas veicina jauniešu intelektuālās, 
fi ziskās un sociālās dzīves kvalitā-
tes uzlabošanu. Projektā varēja pie-
dalīties gan biedrības, gan jauniešu 
iniciatīvu grupas, saņemot 200 Ls 
savas idejas īstenošanai.

2013. gadā fi nansējums tiek pie-
šķirts sekojošiem projektiem:

• Skolēnu radošo darbu krājuma 
„Nekur nav tik labi kā mājās…” iz-
veide,

Krāslavas pamatskolas bibliotē-
kas lasītāju grupa „Mēs to varam”;

• „Zīmē-būvē-spēlējies!”, Ind-
ras vidusskolas neformālā jauniešu 
grupa;

• „Vecais lodziņš”, jauniešu grupa 
„LAPIS”;

• „Krāslavas logu stāsts jeb logi 
stāsta…”, PIKC RVT Krāslavas 

teritoriālās struktūrvienības grupa 
K3-2;

• „Mana skaistā lēdija-Robež-
nieku pamatskola”, jauniešu grupa 
„ABSOLVENTI 2013”;

• „Turnīra „Persteņa ezera spē-
les 2013”organizēšana”, biedrība 
„Sporta klubs „Krāslava””;

• „Skolēnu akcija „Es mīlu savu 
pilsētu!””, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas skolēnu pašpārvalde;

• „Vasaras zaļā akadēmija”, bied-
rība „ATTĪSTĪBAI”;

• „Mēs savam pagastam”, Krāsla-
vas novada Ūdrīšu pagasta jauniešu 
grupa;

• „Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
„Gada balvas” pasniegšanas cere-
monijas organizēšana”, jauniešu 
grupa „Ģimnāzisti”.

Paldies visiem Krāslavas novada 
jauniešiem par iniciatīvu un uzdrīk-
stēšanos, veiksmi projektu īstenotā-
jiem!

Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore 

Jauniešu projekta konkursa
 „Es to varu!” rezultāti
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aktuālā informācija
NVA NO 19.MARTA NODROŠINA 

MOBILITĀTES ATBALSTU DARBAM LATVIJĀ

No19.marta Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) sāka īstenot atbal-
sta pasākumu „Darbs Latvijā”, nodrošinot saviem klientiem fi nansiālu 
atlīdzību transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu segšanai pirmos 
četrus darba mēnešus. 

Atbalsta pasākumā iesaistītajiem cilvēkiem kompensēs transporta tēri-
ņus braucieniem no deklarētās dzīvesvietas uz darbavietu un atpakaļ vai 
dzīvokļa īres izdevumus. Paredzēts, ka atbalsta saņēmējs pirmajos četros 
darba mēnešos varēs saņemt kopā ne vairāk kā 280 latus. 

„Šī mobilitātes programma ļaus sarosīties un palīdzēs tiem bezdarb-
niekiem, kas nevarēja līdz šim pieņemt darba piedāvājumu, jo pietrūka 
naudas nokļūšanai uz darba vietu. Cilvēkam, iesaistoties šajā programmā, 
būs jāizlemj, vai viņš ik dienu vēlēsies doties uz darbu, izmantojot savu 
transporta līdzekli vai sabiedrisko transportu vai īrēt mītnes vietni. Svarī-
gākais – cilvēkam būs paplašinātas iespējas izvēlēties darbu tepat Latvijā, 
nepametot tuviniekus!” norāda Pakalpojumu departamenta Nodarbinātī-
bas pasākumu nodaļas vadītāja Solveiga Kabaka.

Reģionālās mobilitātes atbalsta pasākums paredzēts darba vietās Lat-
vijas teritorijā,  lai galvenokārt veicinātu darba spēka mobilitāti reģionos 
ārpus Rīgas. Izņemot, ja galvaspilsētā darba devējs piedāvās vienlaikus 
uzsākt darba tiesiskās attiecības ar vismaz 25 NVA reģistrētiem bezdarb-
niekiem.

Darba devēja vakancei, kurā bezdarbnieks uzsāks darbu un pretendēs 
uz mobilitātes izmaksu kompensāciju, jābūt reģistrētai vismaz nedēļu 
NVA CV/Vakanču portālā vai NVA fi liālē. Tāpēc  NVA aicina visus darba 
devējus, kas meklē darbiniekus, aktīvi reģistrēt vakances NVA, piesaistot 
darba spēku no visas Latvijas. Tad bezdarbnieks, kas atradis darbu un 
kļuvis par nodarbināto, slēdz līgumu ar darba devēju un desmit darba die-
nu laikā iesniedz NVA fi liālē iesniegumu fi nanšu atlīdzības piešķiršanai. 

Šo iesniegumu (kopā ar izziņu no jaunā darba devēja) var nosūtīt arī pa 
pastu vai iesniegt elektroniski, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu. 
Iesnieguma paraugs fi nanšu atlīdzības saņemšanai atrodams NVA mājas 
lapā (http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=435&txt=3100&f
rom=0, „kā pieteikties”) 

Iesniegumā cilvēks norāda, kāda veida atbalstu vēlas saņemt: vai fi nan-
šu atlīdzību transporta izdevumiem vai īres izdevumiem.

Pirms atbalsta piešķiršanas NVA fi liālē izvērtēs:
vai cilvēks līdz darba tiesisko attiecību uzsākšanas bijis bezdarbnieka 

statusā vismaz 6 mēnešus, vai viņš vismaz gadu dzīvo deklarētajā dzī-
vesvietā, vai darbavieta atradīsies vismaz 20 km attālumā no deklarētās 
dzīvesvietas, vai darba tiesiskās attiecības ir nodibinātas uz nenoteiktu 
laiku un ir noteikts normāls darba laiks, vai darba alga ir vismaz valstī no-
teiktās minimālās mēneša darba algas apmērā, bet ne lielāka par divām, 
valstī noteikto minimālo mēneša darba algas apmēru, vai transporta un 
īres izdevumus nekompensē darba devējs.

NVA fi liāle triju darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas 
pieņems lēmumu par fi nanšu atlīdzības piešķiršanu un vienas dienas laikā 
(e-pastā, telefoniski) par to informēs iesniedzēju. Piecu darba dienu lai-
kā pēc pozitīva lēmuma par fi nanšu atlīdzības piešķiršanu, nodarbinātais 
pirmajā darba mēnesī saņems pirmo avansu 100 latu apmērā. To ieskaitīs 
bankas kontā. 

Finanšu atlīdzības aprēķinu veiks, ņemot vērā iesniegto fi nanšu atlīdzī-
bas pamatojumu un transporta un īres izdevumus apliecinošos dokumen-
tus. Tas nozīmē, ka jau pirmajā darba attiecību mēnesī nodarbinātajam ir 
jākrāj biļetes vai degvielas čeki, vai jāslēdz un jāuzrāda NVA īres līgums, 
kā arī maksājums. 

Uz mobilitātes atbalsta pasākumiem atkārtoti pretendēt būs iespējams 
ne agrāk kā 36 mēnešus pēc tam, kad būs beidzies iepriekšējais fi nanšu 
atbalsts.

Atgādinām, ka pasākums izstrādāts, lai palīdzētu iesaistīt darba tirgū 
tos bezdarbniekus, kas ilgāk nekā 6 mēnešus nav varējuši iekārtoties dar-
bā tuvu dzīves vietai un darba attiecību uzsākšanai nepieciešams fi nan-
siāls atbalsts. Šogad atbalstu darbam Latvijā varēs saņemt 350 cilvēki.

Pēc informācijas lūdzam vērsties Nodarbinātības valsts aģentūras 
Krāslavas fi liālē, Grāfu Plāteru ielā 9 vai zvanot pa tālruni 65622102, 
mob.28379783.

25.martā, sēru dienā, Krāslavā tika pieminēti 1949.gada deportācijas un komunistiskā genocīda upuri.

2013. gada 23. janvārī stājās 
spēkā grozījumi likumā „Par kul-
tūras pieminekļu aizsardzību” 
(7.panta 4.daļa), kas paredz, ka ar-
heoloģiskās senvietās zemē, virs 
zemes vai ūdenī atrastās senlietas 
(ar datējumu līdz 17.gadsimtam 
ieskaitot) pieder valstij. Valsts 
īpašuma tiesības neattieksies uz 
tām senlietām, par kurām līdz 
2013.gada 30.martam (2.aprīlim) 
persona būs rakstveidā paziņojusi 

Inspekcijai.
Lai likuma grozījumu rezultātā 

cilvēki saglabātu īpašumā šobrīd 
tiem jau piederošās senlietas, ir 
paredzēts pārejas periods, kas dod 
iespēju valsti informēt par perso-
nām piederošām senlietām. Li-
kuma pārejas perioda noteikumi 
nosaka, ka valsts īpašuma tiesības 
neattieksies uz tām senlietām, par 
kurām līdz 2013.gada 30.martam 
(2.aprīlim) persona būs rakstveidā 

paziņojusi Valsts kultūras piemi-
nekļu aizsardzības inspekcijai.

Lai atvieglotu paziņošanas pro-
cedūru par privātīpašumā esošu 
senlietu, Inspekcija ir izstrādājusi 
iesniegumu formu (www.manto-
jums.lv), kuru senlietas īpašnieks 
aizpilda un iesniedz Inspekcijai.

Personu paziņojumus par īpa-
šumā (valdījumā) esošu senlietu 
saskaņā ar likuma „Par kultūras 
pieminekļu aizsardzību” pārejas 

noteikumu 3.punktu iespējams ie-
sniegt Valsts kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspekcijā -

personīgi:
Inspekcijas klientu apkalpo-

šanas centrā Rīgā, Pils ielā 20;
Inspekcijas Kurzemes reģionālajā 
nodaļā Kuldīgā, Baznīcas ielā 9-10;
Inspekcijas Latgales reģionālajā 
nodaļā Rēzeknē, Baznīcas ielā 19;
Inspekcijas Vidzemes reģionāla-
jā nodaļā Cēsīs, Pils laukumā 5.

Darba laiki: pirmdienās no 
plkst.10:00 līdz 18:00, otrdienās, treš-
dienās, ceturtdienās un piektdienās no 
plkst.10:00 līdz 16:00; pārtraukums – 
no plkst.12:30 līdz 13:00;

elektroniski: uz e-pasta adresi 
vkpai@mantojums.lv, ja paziņo-
jums noformēts atbilstoši elektro-
nisku dokumentu noformēšanas 
prasībām; 

pa pastu: Rīga, Mazā Pils ielā 
17/19, LV-105 0.

Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas Latgales reģionālā nodaļa informē

Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji!
Pirmais nodokļa apmaksas termiņš - 2.aprīlis, otrais nodokļa apmaksas termiņš - 15.maijs.

Lūdzam savlaicīgi norēķināties!
Cienījamie parādnieki, lūdzam apmaksāt parādus par iepriekšējiem gadiem. 

Krāslavas novada domē, 18.kabinetā, ir uzlikts termināls. 
Bez maksas var norēķināties ar bankomāta kartiņu. 

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas cen-
tra dati liecina, ka Latgales un Vidzemes upēs šogad 
gaidāma lielāka pavasara palu notece par ilggadīgi 
vidējo.  

Speciālisti skaidro, ka tas esot saistīts ar to, ka 
Daugavā ledus biezums pārsniedza normu par 2-15 
cm, un sniega krājumi upju baseinos 10.martā Vidze-
mē un Latgalē pārsniedza ilggadīgi vidējos lielumus.

Palu maksimālie ūdens līmeņi un caurplūdumi lie-
lā mērā būs atkarīgi no pavasara procesa attīstības 
straujuma un nokrišņu daudzuma martā un aprīlī. Le-
dus uzlūšana šogad gaidāma vēlāk nekā parasti,  Lat-
vijas austrumu daļas upēs – aprīļa pirmajā dekādē.  

Krāslavā, gaidot palu ūdeņus,  ir izstrādāts rīcības 
plāns.

Krāslavas novada domes civilās aizsardzības ko-
misija brīdina novada iedzīvotājus par varbūtējiem 
pavasara plūdiem Daugavā. Sakarā ar to, tiks apse-
kotas mājas plūdu apdraudētajās teritorijās. 

Par visām izmaiņām Daugavas baseinā, par ledus 
stāvokli un ūdens līmeni Krāslavas novada domes 
civilās aizsardzības komisiju informē Latvijas Valsts 
hidrometereoloģiskais dienests, Valsts Robežapsar-
dzes Piedrujas robežapsardzības nodaļa, VUGD, kā 
arī Baltkrievijas Verhņedvinskas rajona CA dienests.

Aicinām plūdu apdraudēto teritoriju iedzīvotājus 
būt saprotošiem un nepadoties panikai, jo CA komi-
sijai ir pietiekoši resursu un iespēju pārvarēt varbūtē-
ju ūdens līmeņa celšanos Daugavā.

Par visiem jautājumiem, neskaidrībām un paziņo-
jumiem, lūdzam vērsties pie CA komisijas atbildī-
gām personām. Krāslavas novada domes CA speciā-
lists Jānis Skerškāns, mob. tel. 29195745.

Pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina, 
mob. tel. 26592440.

VUGD – 65681690 vai 112.
Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai 

plūdu draudu un plūdu gadījumā:
- sekojiet līdzi meteoroloģiskajiem apstākļiem un 

prognozēm, kā arī situācijas attīstībai savu mājokļu 

tuvumā;
- saglabājiet savā mobilajā tālrunī un piezīmju grā-

matiņā tālruņu numurus, uz kuriem jāzvana, lai ziņo-
tu par plūdu sākšanos un saņemtu palīdzību - pašval-
dības un operatīvo dienestu tālruņa numurus;

- izvērtējiet apdraudējumus saimniecībai. Pārvie-
tojiet mantas no pagrabtelpām un pirmajiem stāviem 
uz augšējiem stāviem vai bēniņiem, nostipriniet pa-
galmā un mājas tuvumā esošos priekšmetus. Esiet 
gatavi atvienot elektrisko strāvu;

- savlaicīgi parūpējieties par vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzī-
bām, kā arī slimniekiem, atrodot viņiem plūdu laikā 
drošāku mājvietu pie radiem, draugiem, kaimiņiem. 
Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi griezieties pēc 
palīdzības pašvaldībā;

- apziniet vietu, kur nepieciešamības gadījumā 
evakuēt mājlopus, mājdzīvniekus un kā tos nodro-
šināt ar barību. Ja tādas iespējas nav, jau savlaicīgi 
griezieties pēc palīdzības pašvaldībā;

- sagatavojiet evakuācijai izmantojamos transporta 
līdzekļus (automašīnas, traktorus u.c.) un peldošos 
līdzekļus (laivas, plostus u.c.);

- sagatavojiet līdzi ņemšanai evakuācijas gadījumā 
personiskos dokumentus, naudu, vērtslietas, kabatas 
lukturīti, pārtiku, medikamentus, apģērbu un apavus, 
kā arī citas pirmās nepieciešamības lietas;

- pieejamā vietā turiet kabatas lukturīšus, ar ku-
riem var dot signālu par savu atrašanās vietu plūdu 
gadījumā. Savlaicīgi nodrošinieties ar rezerves bate-
rijām kabatas lukturītim un radio aparātam;

- savlaicīgi uzlādējiet mobilos tālruņus, lai nepie-
ciešamības gadījumā paziņotu pašvaldībai vai glāb-
šanas dienestam par nepieciešamo palīdzību;

- nodrošiniet sevi ar pārtiku (kas nebojājas un ie-
spējams pagatavot arī tad, ja mājā nav elektrības), 
dzeramo ūdeni, medikamentiem, apģērbu, apaviem 
un citām precēm plūdu periodam, gadījumiem, ja 
māja applūst, bet uzskatāt, ka evakuēties vēl nav ne-
pieciešams. 

Rekomendācijas iedzīvotājiem rīcībai 
plūdu draudu un plūdu gadījumā
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Pensionāru biedrības darba galvenais 
mērķis ir aktīva dzīvesveida veicinā-

šana. Krāslavas novada seniori nekad nav 
bijuši pasīvi. Pašdarbības kolektīvi, kuros 
piedalās pensionāri, ir labi zināmi tālu aiz 
Krāslavas robežām. Par to biedrības priekš-
sēdētājs Edmunds Gekišs pateicās kolektīvu 
vadītājiem - Jevgēņijam Iļjinecam, Antoņi-
nai Tučai, Aloīdai Andžānei, Romualdam 
Raginim. 

Nesen biedrība organizēja akciju, kas bija 
veltīta parakstu vākšanai par pensiju indek-
sācijas atjaunošanu 2013.gadā. Krāslavas 
pilsētā, neskaitot pagastus, pensionāriem 
izdevās savākt vairāk nekā pusotru tūkstoti 
parakstu. 

Biedrības valde aktīvi strādā ar dažādiem 
fondiem, pensionāri realizēja jau 7 projek-
tus. Krāslavas novada pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs uzsvēra, ka tas ir grāmatvedes 
Valentīnas Kokinas nopelns. 

Ne katram ir talanti dziedāšanā vai dejo-
šanā, un ne visi var un grib kāpt uz skatuves. 
Tāpēc šogad pensionāru biedrība nolēma 
veltīt uzmanību citai vecāka gadu gājuma 
cilvēku kategorijai - vietējiem rokdarbnie-
kiem. Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā 
tiks atvērti pulciņi pensionāriem. Skolotāja 
Aina aicina darboties aušanas pulciņā, bet 
skolotāja Larisa suvenīru izgatavošanas 
pulciņā mācīs strādāt dekupāžas tehnikā (iz-
manto dažādus papīrus ar motīvu, līmējot 
tos pie dekorējamās virsmas un nolakojot), 
kā arī veidot rotas no pērlītēm. Nodarbības 
sāksies septembrī, taču visiem interesen-
tiem iesakām rīkoties jau tagad, jo grupu 
dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc labāk 
pierakstīties jau iepriekš Bērnu un jauniešu 
centrā, Krāslavas kultūras nama 2.stāvā.

Pensionārus, kurus interesē radošās akti-
vitātes, aicina arī Krāslavas Mākslas skola. 
Valdis Pauliņš organizēs nodarbības kera-
mikas pulciņā, bet Maija Šuļga iepazīstinās 
ar zīda apgleznošanas tehniku, kā arī mācīs 
strādāt fi lcēšanas jeb vilnas velšanas tehni-
kā. Tos, kas vēlas piedalīties Mākslas skolas 
nodarbībās, lūdzam pieteikties šajā mācību 
iestādē vai pierakstīties pie pensionāru bied-
rības priekšsēdētāja Edmunda Gekiša. 

Gada pārskata sapulces otrajā daļā 
sākās debates, biedrības locekļi iz-

vērtēja darbu, kas paveikts gada laikā, kā 
arī izteica savus priekšlikumus. Pensionāru 
vairākums atzinīgi novērtēja biedrības vei-
kumu. Deju kolektīvu dalībnieki aicināja 
būt aktīviem un apmeklēt deju nodarbības, 
jo kolektīvam „Senči” vajadzīgi dejotāji. 

Sakarā ar aktīva dzīvesveida veicināšanu 
tika izteikts priekšlikums organizēt pensio-
nāru biedrības paspārnē nūjošanas pulciņu. 
Šīs fi ziskās aktivitātes pašlaik ir ļoti populā-
ras dažādās Eiropas valstīs. 

Valdes loceklis Jānis Ugars pievērsa uz-
manību tam, ar ko var lepoties pensionāru 
biedrība – senioriem ir iespēja sapulcēties 
kopā, svinēt valsts svētkus, just atbalstu un 
to, ka kādam tu esi vajadzīgs. Jānis Ugars 
pateicās biedrības priekšsēdētājam par viņa 
darbu pensionāru labā, kā arī paziņoja klāt-
esošajiem par to, ka Krāslavas pensionāru 
biedrības priekšsēdētājs Edmunds Gekišs 
ir saņēmis Labklājības ministrijas Atzinības 
rakstu par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 
Latvijas pensionāru interešu aizstāvībā.

Ik gadu pensionāri aicina uz savām sa-
pulcēm pašvaldības vadību, domes 

darbiniekus un citus speciālistus, kam se-
niori uzdod dažādus jautājumus. Taču pār-
steidzošs ir fakts, ka jautājumu varas pār-
stāvjiem katru gadu kļūst arvien mazāk. 
Kādreiz, pirms 5-8 gadiem, notika sapulces, 
kurās jautājumu uzdošanas laikā valdīja ha-
oss: neapmierinātie iedzīvotāji nepārtraukti 
izteica pretenzijas dažādu dienestu speciālis-

tiem, ar asarām acīs stāstīja par savām prob-
lēmām, kritizēja, sūdzējās, draudēja. 

Pēdējos gados cilvēki arvien mazāk kriti-
zē vietējās varas pārstāvjus un uzdod mazāk 
jautājumu, taču arvien biežāk pateicas un iz-
saka savus priekšlikumus, kā vēl labāk var 
labiekārtot pilsētu, atrisināt dažādas komu-
nālās problēmas.  

Šoreiz pirms pensionāru sapulces tika ie-
sniegti tikai daži jautājumi. Uz tiem atbildēja  
uzņēmuma „Krāslavas nami” valdes priekš-
sēdētājs Valērijs Maslovs, p/a „Labiekārto-
šana K” direktors Ēvalds Cauņa, Krāslavas 
slimnīcas galvenais ārsts Aleksandrs Jevtu-
šoks un Krāslavas novada pašvaldības vadī-
tājs Gunārs Upenieks. 

Pirms atbildēm uz jautājumiem Valērijs 
Maslovs pastāstīja par pēdējiem jau-

numiem uzņēmuma darbā: „Pašlaik mūsu 
pilsēta ir to Latvijas pilsētu vidū, kurās ir 
viszemākie siltuma tarifi . Krāslavā šis tarifs 
netika mainīts kopš no 2008.gada un sastā-
da 39, 82 Ls. Mēs turpinām darbu ar mērķi 
likvidēt siltuma zudumus. Pagājušajā gadā 
tika veikta siltumtīklu cauruļvadu nomaiņa 
Aronsona ielas rajonā - četrcauruļu siltum-
apgādes sistēmu nomainīja pret divcauruļu 
sistēmu, un visās mājās uzstādīja siltuma 
mezglus. Projekta izmaksas - 640 tūkst. latu. 
Darbi ir veikti, izmantojot Eiropas fondu 
līdzfi nansējumu 40% apmērā, pārējie 60% ir 
uzņēmuma fi nanšu līdzekļi. 

Šogad tādi paši darbi tiks veikti Podnieku, 
Rēzeknes, Vienības ielu rajonā, kā arī Rē-
zeknes, Raiņa un Vienības ielu kvartāla daļā. 

Šajā sezonā uzņēmums saņēma vairāk 
aizrādījumu par to, ka dzīvokļos ir karsti, un 
tikai 2-3 sūdzības bija par to, ka esot auksti. 
Līdz ar to mēs atgādinām, ka to māju iedzī-
votājiem, kurās ir uzstādīti siltuma mezgli, 
ir nepieciešams izvēlēties māju vecākos, kas 
varētu kontaktēties ar uzņēmumu sakarā ar 
siltuma režīma regulēšanu. Siltuma piegāde 
automātiskajā režīmā ne vienmēr atbilst ie-
dzīvotāju vajadzībām, tāpēc arī ir situācijas, 
kad dzīvokļos tiek konstatēta pārāk augsta 
temperatūra.”  

Tālāk Valērijs Maslovs atbildēja uz jau-
tājumiem. 

- Daudzdzīvokļu mājā Vienības ielā 12 ir 
plānots uzstādīt siltummezglus. Vai ir vaja-
dzīga mājas iedzīvotāju piekrišana? 

V. M.: Māja atrodas domes bilancē, tāpēc 
uzņēmumam ir nepieciešama tikai būvval-
des atļauja - tā ir juridiskā puse. Bet ir arī 
cits faktors. 

Siltummezglu uzstādīšanu nodrošina ie-
dzīvotāju fi nansējums. Taču šajā gadījumā 
siltummezgli tiks uzstādīti, investējot uz-
ņēmuma līdzekļus, un nauda no dzīvojamā 
fonda līdzekļiem netiks izmantota. Arī tarifs 
paliek nemainīgs. Domāju, ka iedzīvotājiem 
nebūs nekādu pretenziju. 

- Kad tiks atrisināts jautājums par kāpņu 
telpu uzkopšanu?

V. M.: Ja mājas iedzīvotāji vienosies un 
pieņems lēmumu par to, ka viņiem vajadzī-
ga apkopēja, lai atnāk, mēs aprēķināsim, cik 
tas varētu izmaksāt konkrētai mājai, un šī 
summa tiks iekļauta kopējā rēķinā. 

Uz jautājumu par privātā sektora iet-
vju neapmierinošo stāvokli Rēzek-

nes, Miesnieku, Tirgus, Lāčplēša ielās un 
pie uzņēmēju ēkām pilsētas centrā atbildēja 
Ēvalds Cauņa:

- Ietves šajās ielās tīra un kaisa p/a „Labie-
kārtošana K” traktors. Taču tas nenozīmē, ka 
mums nav nepieciešama privātmāju īpašnie-
ku palīdzība. Ja kaut kur nav kastes ar smil-
tīm, lūdzu, zvaniet, mēs obligāti atvedīsim 
un uzstādīsim. Lai atrisinātu pilsētas terito-
riju apsaimniekošanas problēmu, pašvaldī-
ba izstrādā projektu, kas paredz, ka ar ielu 
sakārtošanu nodarbosies viens uzņēmums, 

nevis tā, kā ir tagad, kad par dažādiem pilsē-
tas iecirkņiem atbild  SIA „Krāslavas nami”, 
p/a „Labiekārtošana K” un privātmāju īpaš-
nieki. 

Uz jautājumiem, kas saistīti ar medicī-
nu, atbildēja Aleksandrs Jevtušoks.

 - Kas ir zināms par Veselības obligātās 
apdrošināšanas koncepcijas projektu? Vai 
tas skars arī pensionārus? 

А.J.: Ja runāt par tagadējo projekta varian-
tu, tad pensionāriem nekādas izmaiņas nav 
paredzētas.

 - Kad endokrinologa pakalpojumi būs 
pieejami arī Krāslavā, cukura diabēta slim-
niekiem ir grūti katru reizi braukt uz Dau-
gavpili. 

А.J.: Saskaņā ar Veselības ministrijas kon-
cepciju, kas saistīta ar ģimenes ārstu sniegto 
medicīnisku pakalpojumu paplašināšanu, 
turpmāk tieši ģimenes ārsti novēros šādus 
pacientus.  Endokrinologa konsultācijas būs 
nepieciešamas tikai smagākos slimības ga-
dījumos.

Uz pārējiem jautājumiem atbildēja Gu-
nārs Upenieks.

 - Vai tiks nojaukta daudzdzīvokļu māja 
Artilērijas ielā 3?

G. U.: Nojaukšana tiek plānota, vienīgā 
problēma ir saistīta ar to, ka zem ēkas atro-
das elektrolīnija. Tāpēc sadarbībā ar „Latve-
nergo” cenšamies atrisināt šo jautājumu.  

 - Vai tiks remontēts trotuārs Aleksandra 
ielā?

G. U.: Aleksandra ielas trotuāra remonts 
tiek paredzēts vienlaicīgi ar ietvju rekons-
trukciju Vienības ielā. Darbi sāksies jau šo-
gad.

- Priekšlikums: uzbūvēt nelielu estrādi ve-
cās estrādes vietā Grāfu Plāteru parkā.

G. U.: Pašlaik ir izsludināts projektu kon-
kurss, ko fi nansē Krāslavas novada dome. 
Jebkurai iedzīvotāju grupai ir iespējas īste-
not savu ideju. Dome piešķir naudu, iedzī-
votāji realizē iecerēto. 

 - Kad būs ierīkota autobusu pietura „Au-
gustovkā”?

G. U.:  Pēc saskaņošanas ar Satiksmes mi-
nistriju pieturu plānots ierīkot, kad sāksies 
Aglonas ielas rekonstrukcija. Līgums par 
šo darbu veikšanu jau ir parakstīts, pavasarī 
darbi tiks uzsākti. 

- Priekšlikums: uzstādīt ceļa zīmi 70 km/h 

Rīgas ielas posmā no slimnīcas līdz pilsētas 
robežai.

 G. U.: Likumā ir noteikts - ja tranzīta ielā 
nav ietves, tad šāds ātruma režīms nav pa-
redzēts.

- Krāslavas ģerbonis Rīgas Brāļu kapos ir 
bēdīgā stāvoklī. Vai ir paredzēta tā atjauno-
šana?

G. U.: Ar to varētu nodarboties arī Rīgas 
pašvaldība. Taču šis jautājums jau bija ap-
spriests izglītības, kultūras un sporta komite-
jas sēdē, domāju, ka mūsu deputāti pieņems 
pozitīvu lēmumu. 

- Priekšlikums: uzstādīt solus blakus pie-
mineklim „Māte Latgale raud”. 

G. U.: Šis jautājums tiek uzdots jau ne pir-
mo reizi. Pašlaik nepabeigtā ēka, kas atro-
das blakus piemineklim, ir domes īpašumā. 
Līdz ar to mēs plānojam labiekārtot visu šo 
zonu. Bet kas attiecas uz soliem... Uzstādīt 
tos mēs, protams, varētu, taču uztraucamies 
par to, kādas var būt sekas, jo blakus ir kafej-
nīca, iereibuši cilvēki.

 - No skatu laukuma Pilskalnā nav redza-
mi Daugavas loki, viss aizaudzis, ļoti žēl... 

G. U.: Šī zeme nepieder pašvaldībai, 
mums nav tiesību izcirst kokus svešā terito-
rijā. Savulaik mēs piedāvājām saimniekam 
mainīt šo zemes gabalu pret citu, un skatu 
laukumu atdot pilsētai, taču viņš nav piekri-
tis.

Savas uzstāšanās noslēgumā Gunārs 
Upenieks iepriecināja Pārdaugavas ie-

dzīvotājus - šogad tilta vizuālais izskats tiks 
atjaunots, sarūsējušās daļas tiks nomainītas 
vai pārkrāsotas. Priecīga ziņa gaidīja arī tos, 
kas uztraucās par drošību. Jau ir noslēgts lī-
gums par tilta tehniskā stāvokļa novērtēju-
mu. Kad būs atbilstoši laika apstākļi, speciā-
listi uzsāks savus darbus.  

Gunārs Upenieks pateicās pensionāru 
biedrībai par sadarbību un izteica pārliecību, 
ka tā turpināsies arī nākotnē. 

Sapulces beigās Edmunds Gekišs pievērsa 
preses pārstāvju uzmanību jautājumam, kura 
autori nebija klātesošo vidū un atbildi gribē-
ja saņemt avīzes rakstā: vai senioru atpūtas 
vakaros drīkst piedalīties arī tie, kas vēl nav 
sasnieguši pensijas vecumu?

„Lūdzu, nāciet, vienmēr laipni gaidīti!” 
tāda bija pensionāru atbilde.  

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Krāslavas pensionāru biedrībā ir reģistrējušies 103 cilvēki. Pagājušajā 
nedēļā aktīvākie seniori sapulcējās kultūras nama zālē, kur notika gada 
pārskata sapulce. Valde atskaitījās par paveikto darbu un izmantoto fi-
nansējumu, kā arī informēja par plāniem 2013. gadam. 

KRĀSLAVAS SENIORI - 
PAR AKTĪVU DZĪVESVEIDU!
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zemnieku dzīvesstasti

- Kā tad sākās Lejasmalu epopeja, 
kāda vīzija jums toreiz bija?

„Nu, es vienmēr stāstu tādu nostāstu, 
(„Tās ir Annas slavenās „baikas””, nosmej 
Artūrs) vīriešiem laukos vienmēr atrodas, 
kas darāms, sievietēm ir grūtāk, nu, labi, 
pie lopiem, pie bērniem, taču apnīk ar lai-
ku. Gribas savu biznesu. Tā arī sākās. Bija 
mums sava pirtiņa, un to mēs atdevām tūris-
tiem. Baigi labi, man bija, ko darīt. Tā mūsu 
pirtiņa tobrīd rajonā skaitījās tāda „kruta”. 
Tagad paskatoties, ak, Dievs, viņa nemaz 
nav „kruta”! Jā, bet tajā laikā, pirmssāku-
mos, mums ļoti labi gāja!” atceras Anna.

„Nostāsts tāds, es atbraucu no dziedā-
šanas (Anna savulaik dziedājusi „Aulejas 
sievās”), sēžu tautastērpā vēl pie vecās mā-
jas un saku Artūram – ai, man jau apnika 
govis slaukt, pelnīšu ar tautastērpu naudu! 
Sagaidīšu „gostus”, kā Latgalē saka, pļaušu 
rudzus un kviešus ar sirpi, dziedā šu un visi 
man metīs cepurē naudu!” Anna nosmej sa-
vus skanīgos smieklus.

 - Var saprast, ka „Lejasmalās” valda 
tāds matriarhāts no seniem laikiem?

„Jā, pareizi, no seniem laikiem,” piekrīt 
Artūrs, „tāpēc ka īstenībā tā bija mana ve-
cāmamma Anna, tāda sakritība, kura šīs 
mājas ir izvilkusi viena pati arī grūtajos 
laikos.”

„Es neteiktu gluži tā,” iebilst Anna, „vien-
kārši vīrs nodarbojas ar saviem darbiem – 
viņš ir gan celtnieks, gan mehāniķis, gan 
direktors, bet bizness, kurā es darbojos, ir 
kliedzošāks – kā Dormeo reklāma- kliedz, 
kliedz – un beigās jānopērk!

Tā tikai izliekas, ka tur Anna klaigā vis-
vairāk. Vīrietis un sieviete, kad strādā kopā, 
it sevišķi biznesā, tas ir ideālākais variants. 
Ir darba dalīšana,”  vienojas abi.

„Eiropa mūs nesaprata”...
Šobrīd, kad katrs sevi cienošs biznes-

menis ir pamanījies uzrakstīt kaut vienu 
projektu un tikt pie Eiropas naudas, „Le-
jasmalu” saimniekiem jautājums „Vai esat 
īstenojuši arī kādu Eiropas projektu?” liek 
vien daudznozīmīgi saskatīties.

Pēc brīža atskan homēriski smiekli un 
Artūrs teic, ka ar to Eiropas naudu tik gludi 
vis negāja: „Lai cik tas interesanti arī nebū-
tu, pa visu šo laiku mums nav bijis nevie-
na Eiropas projekta... Un kad mēs te vienu 
sadomājām realizēt, tad mūs beigās iegāza 
projekta rakstītāji, kuri, izrādās, bieži ne-
māk lasīt likumus un faktiski nepārzina, kā 
tas viss pielietojams dzīvē. Tas bija diezgan 
smieklīgi, no malas skatoties. Tad, kad mēs 
bijām nobrieduši paņemt kaut ko, tad bei-
gās izgāza tie, kas to pārzina. Mēs jau paši 
nebijām iedziļinājušies tajos smalkumos, 
likās, ka nu tiem cilvekiem, kuri raksta, viss 
jāpārzina, mēs taču uzticamies viņiem! Tā 
arī tas beidzās. Varbūt slikti, ka neizdevās 
piesaistīt Eiropas naudu, bet tur vienmēr ir 
viens āķis – ja tev nav savas brīvās naudas, 
tu nevari tikt arī pie Eiropas naudas. Bet to, 
kas ir kredīti, to mēs zinām...  Savā laikā 
mums gan bija sava plašā saimniecība ar 
visām kokapstrādēm, un tāpēc arī to kredītu 
bijis vairāk kā saprašanas.”

- Vai  bijuši biznesā arī „grūtie laiki”?
„Tas teiciens „treknie gadi”, nevaram 

saprast, kad tādi laiki bija? Varbūt Rīgā, 
Latvijā arī bija. Nu, iespējams, ka bija kādi 
laiki, kad cilvēkos bija tāds pacēlums, ka 
viss būs tikai labāk un labāk, tad cilvēks 
arī atļāvās ko vairāk, vairāk atpūsties, vai-
rāk paballēties, svinēt svētkus, korporatīvās 
ballītes, bet tad nāca 2008.gads, kas visus 
ļoti, ļoti atvēsināja, uzgāza kārtīgu auksta 

ūdens spaini.
Tad sāka naudu tērēt saprātīgāk. No kā 

tad atteicās? No „Maximas” jau neatsakās.”
Artūram šķiet, ka „treknie gadi” ir 

„glups” apgalvojums, tāpat visi strādāja un 
to naudiņu pelnīja, un reizēm varēja arī tāds 
vidēji situēts cilvēks ko vairāk atļauties.

Mēs esam specializējušies 
uz kāzu rīkošanu

„Kad sākām meklēt kādu specializāciju, 
nolēmām, ka tās būs kāzas, jo tās notiek 
vienalga, vai sniegs vai cunami, vai kas...” 

pārliecināta Anna, „un tagad, paldies Eiro-
pai, mūsu turīgākie klienti nāk no Anglijas, 
Vācijas, Īrijas. Jaunieši aizbrauc, sapelna 
naudu un atbrauc kāzas nosvinēt Latvijā. 
Kāzinieki brauc arī no Rīgas, Daugavpils.

Vietējiem grūtāk samaksāt, mēs prasām 
diezgan labu naudiņu, mums tomēr ir ser-
viss.

Bet gadās, ka arī aulejieši kāzas svin „Le-
jasmalās”. Bija mums te vasarā vairaki godi 
no vietas...jā, tas bija pārbaudījums  saim-
niecēm, jo kāzu viesi tak gandrīz vieni un 
tie paši! Kā lai izdomā katrai reizei savu 
ēdienkarti?”

- Jā, ar ko tad barojat viesus? Sapro-
tams, ka galdā jābūt „Aulejas kļockām”!

„Kad mēs sākām nodarboties ar viesu 
mājām, mums bija viegli, jo bija vecās tra-
dīcijas, kuras vienkārši jāsaglabā.

No vietējā kulinārā mantojuma mums te 
ir arī ezera zivis, sieri un šmakovka. Mēģi-
nāsim cept savu maizi, arī pavāre pa ziemu 
trenējas. 

No kaimiņiem pērkam pienu un sienam 
sierus, zivis mēs nozvejojam, pašiem savas 
licences. Nu, zuši ir tāda šīspuses delikate-
se, Aulejā ir tā,  ja gosti brauc, viss, zušus 
vajag, viss ciems jau zina, „pi jo gosti, zušu 
vāg”. Arī Lejasmalās, ja „lieli gosti”, zušus 
vajag!

Bet kļockas senos laikos bija bēru mie-
lasta neatņemama sastāvdaļa Aulejā, taču 
tagad tās kļockas tā iecienījuši, ka pasūta 
arī kāzu brokastīs.”

Pie mums strādā
 „zelta” meitenes

- Kā bija atrast darbiniekus, vai ilgi 
jau esat kopā ar viņiem?

„Jā, viegli nebija, te nu vīram ir savs 
vārds un man savs. Vīram ir tā – jādabū 
puisis kādam darbam. Un no visa Aulejas 
pagasta, kur dzīvo 600 iedzīvotāju, kā saka, 
„ir vīns Staņislavs”, kurš ir konkrēts, ne-
dzer, strādīgs, puisis uz goda. Un to „vīnu” 
Staņislavu sadalīt nevar Artūrs ar pagasta 
veci, visiem to Staņislavu vajag!

Pārējie, par kuriem runā valdība, un 
domā, kā palīdzēt tiem nabaga nodzērušiem 
cilvēkiem, kā viņus vajag stutēt - ne viņi 
prasās darbā, ne mēs viņus ņemsim.

Bet pie manis strādā „zelta” meitenes, 
kuras māk gan gatavot, gan galdu saklāt, 
gan apkalpot. Un pie viņām es tiku grūtā 
procesā – cilvēki gāja un mainījās, dabūt 
ideālu komandu ir ļoti grūti, to var tikai pēc 
gadiem.

Šobrīd pie mums strādā, izņemot ģimeni, 
3 meitenes – galvenā pavāre un 2 pavāres 
palīdzes, viņas man ir universālas, palīdzes 
strādā arī par istabenēm, ziemā, ja vajag, 
var arī mežā malku sagatavot. 

Mēs saglabājam personālu visu gadu.
Vasarā palīgā nāk augstskolu studentes, 

jo mums tomēr ir sezonāls darbs. Ir tādas, 
kas visas mācību laika vasaras nostrādā pie 
mums – iemācās galdus klāt, apkalpot, ista-
biņas kopt.”

Ideālais variants ir džungļi!
„Bieži vien tie tūristi, kas atbrauc pie 

mums, jau ir izceļojušies pa visu pasauli, 
tāpēc, ierodoties šeit, vēlas mieru – bieži tā 
arī saka „lieciet mūs mierā!”

Vienkārši atbrauc, iesēžas krēslā un ska-
tās uz ezeru...

Mūsu mājiņas ir nošķirtas viena no otras, 
neviens virsū nebāžas, nekāpelē viens pāri 
otram...

Kas tik pie mums nebrauc, brauc ļoti in-
teresanti cilvēki! Nu, kaut vai tāda pareizti-
cīgo kustība „Atgriešanās pie dabas”. Rasā 

mazgājas, klausās vārnu kliedzienus, gulb-
ju spārnu švīkstoņu...

Viņi ir veģetārieši. Un tas ir grūti – divas 
nedēļas pamēģini  neatkārtoties! Tas ir liels 
pārbaudījums pavāriem! Bet visi apmieri-
nāti un brauc regulāri.”

Artūrs piekrīt Annai,  ka tieši pirmatnējā 
daba ir tā, kas piesaista cilvēkus, tā ir „tā 
Latvijas vēl neapjaustā pievienotā vērtība.”

Pašiem gan vairs tā īsti laika nepietiekot, 
lai pamanītu, kad skudras izlien, „agrāk pa-
manījām,  tagad kaut kā intensīvāk strādāt 
esam sākuši, bet varbūt pie dabas pieradu-
ši?”

„Bet ideālākais tūrisms”, uzskata Anna, 
„ir veidot individuālās brīvdienu mājas, kas 
izvietotas tālu viena no otras, gandrīz džun-
gļos iemestas, bet, lai tie džungļi būtu ar 
pilnīgām ērtībām! Labāk bez TV un datora, 
lai būtu laiks vienam ar otru parunāt.”

Mēs paplašināmies, 
tikai pateicoties investoram

„Mums katastrofāli trūka gultasvietu, jo 
gadā mūs apmeklē apmēram 2500 tūristi, 
tāpēc izdomājām pārbūvēt veco fermu,” kā 
allaž galvenā runātāja ir Anna, „te būs zāle 
divos līmeņos un 14 istabiņas, varēsim iz-
guldīt 70 cilvēkus. Jaunā māja būs gatava 
jūlijā, jau kāzas pieteiktas. 

Arī lielajai viesu mājai top piebūve – būs 
jauna virtuve, otra zāle un otrajā stāvā klāt 
nāks viesu istabas.”

„Bez investora to visu nepavilktu... Jāsa-
ka, mums laimējās, investors ļoti rēķinās ar 
mūsu viedokli. Kolīdz beigsies rekonstruk-
cijas darbi, būsim spēcīgi visādā ziņā - gan 
kāzu, banketu, bēru mielastu rīkošanā, va-
rēsim uzņemt lielos tūristu autobusus, iz-
guldīt un pabarot pāri par 100 viesu.

Arī investors ir ieinteresēts, lai mēs Lat-
galē būtu viena no lielākajām viesu mājām. 
Mēs tagad būsim tādi. Varēsim gan vienā 
mājā taisīt kāzas, gan otrā. Varbūt klientam 
tas nav labi, bet bizness...” noteic Artūrs.

„Vienīgi kāziniekiem pa to putekļaino 
ceļu jābrauc, esam jau ar pagasta un paš-
valdības vadību runājuši par to - mums 
vajadzētu gan valsts, gan pašvaldības ceļu 
noasfaltēt. Mēs jau viņus saprotam, nav tas 
viegli, būtu pašvaldībai tie līdzekļi, gan jau 
ieliktu tai infrastruktūrā. Ir cerība uz inves-
toru, ja jau viņš liek mūsu viesu māju attīs-
tībā naudu, būs ieinteresēts vairāk ieguldīt, 
ja būs sakārtota infrastruktūra.

Bet šodien pie varas ir mūsu pašu Aule-
jas puiši. Gribam, lai pašvaldības vadītājam 
nostrādā tās Dzimtenes jūtas, lai piedomā 
par Auleju īpaši,” tā  Anna.

 Kā ir - dzīvot pie ezera?
Anna tūlīt pamanās pateikt: „Es nedodu 

atkal vīram vārdu, bet man ļoti patīk mak-
šķerēt,” un ar skumjām balsī atzīst, ka „ar 
katru gadu mazāk un mazāk izraujos uz 
ezera. Pērn es nevienu zuti nenoķēru, ko 
tas nozīmē? Tik spraiga bija sezona. To es 
pārdzīvoju – nevienu zuti. Tas ir hobijs, kur 
var patīrīt smadzenes un atpūsties. Vīram 
hobijs ir politika.”

- Bet pašiem nav bijusi vēlme iesaistī-
ties politikā? 

Annai arī te ir savs trāpīgais sakāmais: 
„Mēs apsolītu – tauta, mēs darīsim visu ko 
jūsu labā – bet mums nav laika...”

- Jūs pati nākat no Izvaltas, kā bija ie-
dzīvoties Aulejas pusē?

„Normāli, bet, kad es runāju latgaliski, 
tad pielietoju gan Izvaltas, gan Aulejas iz-
teicienus. Es taču biju meitene no pagasta 
centra, gandrīz vai pilsētniece, un tad mani 
ieved tādās vecās mājās – apkārt neviena 
cilvēka. Ak, šausmas!

Paiet divi gadi, reiz kaimiņs nāk ciemos. 
Domāju, kāda velna pēc viņš nāk, man taču 
nav laika, bet viņš nāk ciemos!

(Turpinājums 5.lpp.)

Anna + Artūrs = 
„Lejasmalas”

Anna un Artūrs Ļaksas šogad svinēs sudrabkāzas, viņiem ir 3 dēli, 
abi kopā ir 24 stundas diendienā un  viņu vieta ir „Lejasmalas”.

„Lejasmalas” pastāv kopš 1996.gada, un Anna teic, ka 2 gadus tika strādāts tikai uz „Lejasmalu” vārda - „tās  
ir Artūra dzimtas mājas, un zemes te bija 19 ha gar ezeru, kādus 18 ha piepirkām klāt, nu, šobrīd mums ir kādi 
40 ha, daļa Lejas ezera un divas salas, katra pa kādam hektāram”.
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(Turpinājums, sākums 5.lpp.)
 Redz, kā pa diviem gadiem iz-

mainījās viss. Ja tu gribi sabied-
rību, tu aizbrauc uz Krāslavu uz 
pāris stundām, un pietiek.”

- Jums ir trīs dēli, vai viņi ir 
lieli palīgi un vai gatavi pārņemt 
jūsu biznesu nākotnē?

Anna: „Vecākajam dēlam būs 
21 gads, mācās RTU, vasarās ir 
mana labā roka, strādā ar klien-
tiem, sagaida viesus, ir tulks, izsū-
tāmais zēns, ofi ciants, sargs.

Vidējais dēls arī studē RTU, 
viņš ir vairāk praktiķis – tēva labā 
roka. Visi apkārtnes pļaušanas 
darbi un sīkie remonti ir viņa pār-
ziņā – laivas, laipas, visa tehniskā 
puse.

Mazajam vien 10 gadu, pagai-
dām nav skaidrs, kam pieslēgsies.

Viņi mums ir ļoti lieli palīgi, 
un, kad visi 1.septembrī aizgāja 
mācīties, ak, Dievs, domājām mēs 
ar tēvu, kā mēs tiksim bez viņiem 
galā!”

- Jūs piedalījāties arī TV pro-
jektā „Latvijas garša”, kā to 
vērtējat?

Anna: „Drusku iegāzāmies ar 
to „Latvijas garšu”. Vasarā mēs 
neskatāmies TV. Pēkšņi  piezvana 
man un aicina piedalīties, es at-
saku, jo pavāriem pārslodze, visi 
aizņemti, bet viņi zvana, zvana, 
tomēr nepierunā. 

Tad piezvana mana paziņa, no-
lamā, kā es tā!

Piekritu, ai, labi, brauciet! Do-
māju, kas tas par pasākumu, citus 
taču es neredzēju. Tad iebrauc pa-
galmā televīzija, kāpēc viņu tik 
daudz? Skatos, tur Teterovskis,...
atņem kājas, ak, Dievs, tas taču 
ļoti nopietni! 

Mēs uzfi lmējam to visu pasā-
kumu no 9.00 lidz 21.00, un TV 
darbinieki teica: „Ar jums ļoti 
viegli strādāt! Jūs esat vienkārši 
ļoti īsti!” 

Varbūt, ja būtu ļoti gatavojušies, 
tik labi nebūtu sanācis. Dabūjām 
13 karotītes no 15, un pēc raidī-
juma strauji pieauga pavāres rei-
tings.

- Kādu redzat „Lejasmalu” 
nākotni?

„Artūr, ko gribētu redzēt, pasaki 
tu!”

„Kā būs, tā būs.” 
 „Es redzu 10 gadu griezumā, 

ja mēs tā saliedēti strādāsim ar in-
vestoru roku rokā un ja viņs būs 
ieinteresēts un pašvaldība mums 
palīdzēs infrastruktūras jomā, mēs 
izveidosim „Lejasmalas” par vie-
nu no visstiprākajiem centriem 
tūrisma ziņā.

Tieši ar lielu gultu skaitu, ar 
labu servisu. Lai citi nodarbojas 
ar aktīvo tūrismu! Mums vajag at-
tīstīties tieši līmeņa ziņā!” tāds ir 
Annas redzējums. 

- Kā jums pietrūkst šeit vis-
vairāk?

Pauze.
 „Artūr, kā mums pietrūkst?”
Artūrs: „ Mums visa kā gana.”

Inga Kavinska,
autores foto

Anna + 
Artūrs = 

„Lejasmalas”

kultūra

Pateicoties Krāslavas novada 
domes atbalstam, novada zemnie-
ku delegācija 38 cilvēku sastāvā no 
6. līdz 9.martam devās pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Poliju.

Braucienā piedalījās dažāda lie-
luma saimniecību pārstāvji, kā  arī 
novada  jaunie  zemnieki - sākot no 
pavisam sīkām piemājas saimnie-
cībām līdz pat novada lielzemnie-
kiem.

Pirmā pietura bija pilsētā Alek-
sandrov - Lodzki. Tur mūs sagai-
dīja pilsētas mērs, sens novada 
domes priekšsēdētāja Gunāra Upe-
nieka draugs un kolēģis, Jaceks Li-
pinskis. Tikšanās reizē klāt bija arī 
pilsētas domes darbinieki, deputāti 
un pat vietējā televīzija. 

Tālāk ceļš turpinājās uz Vart-
kovices pašvaldību. Tās vadītājs 
Piotrs Kuropatwa, sveicot „ārzem-
ju  viesus”, atcerējās  patīkamus  
brīžus, kas tika pavadīti Krāslavā. 
Zemnieki guva ieskatu gaļas pār-
strādē. Saimniecības vadītājs, Sta-
nislavs Katuša, krāslaviešus sagai-
dīja ar lielu pārsteigumu – orķestri.

Uzņēmums iepērk cūku un liel-
lopu gaļu tikai no vietējām saim-
niecībām, nevis no lielām audzē-
tavām. Krāslaviešus iepazīstināja 
ar rūpnīcas modernajām tehnolo-
ģijām, notika produkcijas degus-
tēšana.

Nākamā pietura bija Krāslavas 
sadraudzības  pilsēta Uniejova. 
Šis vakars bija veltīts atpūtai un 
relaksācijai pirms jaunās sezonas 
darbiem - zemnieki devās uz basei-
niem un pirtīm, kur varēja izbau-
dīt dažādas burbuļvannas, karstos 
baseinus un 6 dažādas pirtis, kā arī 
sāls istabu.

Nākamo rītu Krāslavas zemnie-
ku delegācija uzsāka ar ekskursiju 
ģimenes putnkopības uzņēmumā. 
Šeit visu laipni izstāstīja un izva-
dāja pa saimniecību tās īpašnieks 
Rišards Petruha. Uzņēmumā au-
dzē 5000 putnus – pīles un zosis. 
Uz viesošanās brīdi uzņēmējs bija 
iegādājies nedēļu vecus 2000 pīlē-

nus.
Mūsu kolēģi iepazīstināja mūs 

ar ļoti veiksmīgu zivju saimnie-
cību „Lasochow” miestiņā Oksā. 
Modernais zivju pārstrādes uzņē-
mums tika atvērts pērn, 9.decem-
brī, bet  uz  20.decembri  pārstrādā-
jis un realizējis jau 26 tonnas zivju. 
Uzņēmumam pieder 250 ha dīķu 
un vairāk kā 130 ha lauksaimnie-
cībā izmantojamās zemes. Šeit tiek 
audzētas daudzas zivju sugas gan 
ēšanai, gan vaislas materiālam, kā, 
piemēram, karpas, līdakas, karū-
sas, ālanti, sami, amūri, sudraba 
karpas. Protams, neizpalika arī da-
žādi kūpinātu un sagatavotu zivju 
degustācija, kas gan patiesībā pār-
vērtās par sātīgām pusdienām.

45 km attālumā no Kelces zem-
nieki devās apskatīt valsts uzņē-
mumu „Stadnina Koni Michalow”, 
kurā audzē sporta zirgus un slau-
camas govis. Pašlaik uzņēmumā 
ir 400 zirgu un 200 govju. Bija 
iespēja vērot arī zirgu parādi, kāda 
tā notiek izstādēs.  Muzejā  tiek 
glabāti  neskaitāmi kausi un dip-
lomi par uzvarām dažāda mēroga 

sacensībās.
Zemniekus ļoti ieinteresēja dār-

zeņu un augļu ražotāju kooperatīvā 
saimniecība, kas atrodas mazā ap-
dzīvotā vietā „Sielce Kolonii”. Ko-
operatīvs, kas izveidots pirms pie-
ciem gadiem ar  ES fondu atbalstu, 
sastāv no 40 biedriem. Par koope-
ratīva biedru var kļūt, piesakoties 
un izturot 2 gadu pārbaudes laiku. 
Uzņēmums apgādāts  ar  modernu 
tehniku un iekārtām, kas nodroši-
na dārzeņu piegādi no zemnieku 
saimniecības līdz iesaiņošanai un 
pārdošanai lielveikalos.

Nākamā diena tika veltīta lauk-
saimniecības un mežizstrādes 
tehnikas izstādes apmeklējumam 
Kelcē. Ieejas  biļetes mums rūpīgi 
sagādāja mūsu poļu kolēģi. Izstādē 
varēja redzēt visu - sākot no augu 
sēklām un beidzot ar dažāda veida 
lielgabarīta tehniku, un saņemt at-
bildes uz interesējošajiem jautāju-
miem.

Pēdējā ceļojuma vakarā Polijā 
tika organizētas svētku vakariņas, 
kurās piedalījās Svientokšisskie 
vojevodistes amatpersonas un 

Lauksaimniecības departamenta 
darbinieki. Mūsu draugi bija sarū-
pējuši aizraujošu izklaides prog-
rammu – tika šauts no lielgabala, 
varēja vērot viduslaika uzvedumu, 
kā arī ļauties muzikālajam baudī-
jumam un „izlocīt” kājas uz deju 
grīdas.

Kā atzina brauciena dalībnieki, 
tad šoreiz zemniekiem bija iespē-
ja gan gūt pieredzi,  gan nedaudz 
atpūsties no ikdienas rutīnas. 
Alfrēds Ostrovskis par braucienu 
saka: „Iespaids, protams, ir labs. 
Daudz redzējām, daudz dzirdējām. 
Protams, gribētos daudz ko no re-
dzētā īstenot savā saimniecībā, bet 
diemžēl šobrīd fi nansiāli nevaru 
atļauties.”

Apmeklējamo saimniecību 
klāsts bija dažāds, un vienaldzīgs 
nepalika neviens zemnieks, jo va-
rēja gūt labu priekšstatu par dažā-
dām jomām. 

Viktorija Lene un 
Diāna Rimšāne,

novada lauksaimniecības
 konsultantes

zemnieku dzīvesstasti

Krāslavas kultūras namā tika atklāta foto-
grāfi ju izstāde „Dāvana sievietei” - Krāsla-
vas fotokluba „Zibsnis” meiteņu un to draugu 
vairāku mēnešu garumā lolota dāvana dāmām 
skaistajos pavasara svētkos, proti, mazliet pi-
kants un neparasts skatījums uz mītiem, dievī-
bām un stipro plecu mums līdzās - vīrieti.

Izstāde nenoliedzami ir arī vīriešu dāvana 
mūsu dāmām, jo labā fotogrāfi jā sevi iegulda 
arī modelis. Pašā ziemas vidū karstajai idejai 
atsaucās sabiedrībā vairāk un mazāk pazīsta-
mi kungi un jaunkungi: Ivars Geiba, Dainis 
Platacis, Andris Jakovelis, Andris Stašāns, 
Raimonds Kalvišs, Eduards Danovskis, Ainārs 
Dzalbs, Kontantīns Kozačuks, Edgars Vrons-
kis, Artūrs Plinta, Juris Laizāns, Sergejs Šuļga, 
Jānis Matejs, Raimonds Dzalbs un  Jāzeps Or-
nicāns. Modeļi iejutās grieķu un romiešu die-
vību Hērakla, Krona, Satīra, Baha, Apollona, 
Adonīsa, Erota, Poseidona, Zeva, Hēfaista un 
citos tēlos, kā rezultātā radās 22 fotogrāfi jas. 

Viena no izstādes autorēm, Gunta Čižika, 
atzīst: „Fotogrāfi jas tapšana – tā nav tikai ka-
meras slēdža nospiešana – klikt! – un viss. Tā 
ir zibenīga ideja un tad - stundām ilgs darbs 
– tēla izveide, aksesuāru tapšana, modeļu uz-
runāšana, darbs studijā, fotogrāfi ju izvērtēša-

na, izstādes noformēšana un publiskošana. Tas 
viss nebūtu bijis iespējams bez fotokluba drau-
giem un atbalstītājiem.”

Lauvas tiesu fotoprojekta tapšanā ieguldīja 
kluba meitenes - Oksana Kovaļčuka un Gun-
ta Čižika, projektu morāli un fi ziski atbalstīja 
fotokluba vīrieši - Dainis Platacis, Ivars Geiba 

un draugi - Aina Dzalbe, Jeļena Bluse, Vladi-
mirs Bluss, Andris Stašāns, Jeļena Paškeviča, 
Oksana Avotiņa, Julianna Moisejenkova, Inga 
Pudnika un, protams, Anatols Kauškalis.

Izstāde skatāma Krāslavas kultūras nama ot-
rajā stāvā.

 Fotoklubs „Zibsnis”

IZSAIŅOTA „DĀVANA SIEVIETEI” 

 KRĀSLAVAS NOVADA ZEMNIEKI APCEĻO POLIJU
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izglītība

Gatavojamies 
studijām augstskolās

Šī gada 13. un 14. martā  Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā norisinājās 
otrā daļa zinātniski pētniecisko 
darbu aizstāvēšanā. Pirmā daļa no-
tika janvāra beigās, kurā uzstājās 
tie skolēni, kas savus ZPD vēlāk  
iesniedza  Daugavpils skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu konfe-
rencē. Un šī gada 16.martā Dau-
gavpilī mūsu skolēni aizstāvēs 20 
darbus. Lai viņiem veicas!

Pastāstīsim, kā veicās mums.
Mācoties 12. klasē, katram skolē-

nam ir aktuāls viens jautājums- ko 
darīt pēc skolas beigšanas? Kāds  
izvēlas  strādāt, bet citi turpināt 
mācīties tālāk. Mūs abus interesē 
sabiedriskās attiecības, tāpēc vēlē-
jāmies ZPD rakstīt par tādu tēmu, 
kas ļautu iepazīt šo profesiju labāk. 

Mūsu zinātniski pētnieciskā 
darba tēma ir ‘’Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas publiskais tēls’’. To iz-
vēlējāmies, jo uzskatām skolu par  
mūsu mājām un vēlamies, lai arī 
visiem par mūsu skolu būtu patiess 
priekšstats, kā arī  parādīt,  kādas 
mēs tās redzam tagad un nākotnē. 
Visu izanalizējot,  sapratām, ka 
Krāslavas Valsts ģimnāzija ir tie-
šām laba un panākumiem bagāta 
skola, to varam pierādīt kaut vai ar 
faktu, ka 73% skolēnu CE pēdējos 
10 gadus nokārto uz A, B un C lī-
meņiem, diemžēl šī informācija ir 
atrodama tikai KVĢ mājas lapā, 
dažos rakstos vietējos laikrakstos. 
Mēs domājam, ja cilvēki būtu in-
formētāki, tad skolēni no citām 
skolām izvēlētos tieši mūsu skolu, 
tāpēc mūsu darba mērķis bija po-
pularizēt KVĢ,  kā arī pierādīt, ka 
KVĢ ir skola, kurā ir vērts mācī-
ties, skola, kas sniedz lielas iespē-
jas tās absolventiem.

Uzsākt rakstīt darbu ir diezgan 
grūti, jo ir neskaidrības – kā rakstīt 
un vākt informāciju? kamdēļ tas ir 
vajadzīgs? kur tas noder? kāda būs 
darba tēma?.. Un šeit lieli palīgi ir 
mūsu skolotāji, kas palīdz, skaid-
ro, analizē, pamato, kas vienmēr 
atrod laiku mums. Darbu rakstot, 
mēs  iegūstam ļoti daudz vērtīgas 
informācijas, tas palīdz noskaidrot, 
uz ko esi spējīgs, cik kvalitatīvi un 
daudz vari izdarīt.

Un tad, kad darbs ir pabeigts, sa-
kārtots un vēl tikko izprintēts silts 
ir ielikts rokās, tad nu gan ir lielis-
ka gandarījuma sajūta par pašu pa-
veikto. Mēs to paveicām!!!

 Tagad, kad jau ir zināmi rezul-
tāti, varam droši apgalvot, ka - lai 
arī mūsu darbi netiks sūtīti tālākai 
izvērtēšanai, tie nebūt nebija slik-
tāki par janvārī prezentētajiem dar-
biem. Darbi tika rakstīti literatūrā,  
pedagoģijā, psiholoģijā, sportā, 
matemātikā, bioloģijā un ķīmijā.  
Katrs, kas kādreiz pats ir rakstījis 
darbu, zina, cik daudz darba, laika 
un pūļu tajā ir jāiegulda. Tas nebūt 
nav nedēļas vai divu nedēļu darbs, 
bet gan mēnešu ilga darbošanās at-
tiecīgajā jomā. 

Paldies sakām savai skolai par 
to, ka mums tiek dota šāda iespē-
ja – izstrādāt zinātniski pētniecis-
kos darbus un kaut vai pavisam 
mazliet, bet būt gataviem studijām 
augstskolās!

Baiba Celitāne, 
Ervīns Lipšāns

2013.gada 14.martā „Pīlādzītī” 
notika atlases konkurss uz starp-
novadu mazo vokālistu konkursu 
Daugavpilī  „Cāļu cālis – 2013”. 
Konkursu vērtēja žūrija: Krāsla-
vas Mūzikas skolas direktore 
Olga Grecka, mūzikas skolas 
skolotāja Irēna Milaša, Krāslavas 
pamatskolas mūzikas skolotāja 
Skaidrīte Gasperoviča.

Konkursā piedalījās astoņi bērni 
vecumā no 3 līdz 5 gadiem, kurus 
sagatavoja mūzikas skolotāja Vija 
Gončarova.

Konkursa rezultāti: Dagmāra 
Stivriņa - konkursa laureāte no-
minācijā „Skatuviskākais cālis”, 
Emīls Grišāns  - konkursa laureāts 
nominācijā „Ritmiskākais cālis”, 
Justīne Nartiša konkursa uzvarē-

tāja nominācijā „Cāļu cālis”.
Novēlam Justīnei veiksmi starp-

novadu mazo vokālistu konkursā 
Daugavpilī 1.aprīlī!

Jeļena Vorošilova,
PII „Pīlādzītis” vadītājas
 vietniece izglītības jomā

„CĀLIS” IEDZIED PAVASARI Aicinām 
jauniešus piedalīties 
projektu konkursā
 Krāslavas novada pašvaldība 

izsludina projektu pieteikumu kon-
kursu „Jauniešu biznesa ideju kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai 
Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis – mo-
tivēt jauniešus sava biznesa veido-
šanai, inovatīva produkta/pakal-
pojuma radīšanai, veicinot jaunu 
komersantu vai saimnieciskās dar-
bības veicēju veidošanos novadā.

Projektu iesniedzēji – jaunieši 
vai jauniešu grupa vecumā no 18 
līdz 30 gadiem, kuri iepriekš nav 
veikuši komercdarbību vai saim-
niecisko darbību un nav īpašnieki 
jau esošam uzņēmumam.

Projekta prasības – nodibināt un 
reģistrēt komercreģistrā komer-
santu, uzsākt komercdarbību vai 
reģistrēt un uzsākt saimniecisko 
darbību Krāslavas novadā.

Projektu pieteikumu pieņemšana 
notiek no 2013.gada 4.marta līdz 
12. aprīlim.

Konkursa pieteikumu var ie-
sniegt personīgi vai nosūtīt pa pas-
tu Krāslavas novada pašvaldībai, 
Rīgas iela 51, Krāslava, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas no-
vada domes uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatore 
Agita Kruglova, tālr. 65620032, 
25608633, e-pasts: agitakruglo-
va@inbox.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu 
var iepazīties:

1.interneta mājas lapā www.
kraslava.lv;

2.Krāslavas novada domē (Rīgas 
ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – 
lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļā 
(Skolas ielā 7, Krāslavā);

3. tuvākajā pagasta pārvaldē.

„MANA UN TAVA
 PILSĒTA”

Krāslavas bērnu un jauniešu 
centrā (Krāslavas KN 2.stāvā) no 
13.03. līdz 17.04.2013. skatāma 
Krāslavas novada bērnu un jau-
niešu fotogrāfi ju izstāde „MANA 
UN TAVA PILSĒTA”. 

Konkursa 1.posma ietvaros iz-
stādē izvietotas Krāslavas pamat-
skolas, Kalniešu pamatskolas un 
Krāslavas BJC audzēkņu iesnieg-
tās fotogrāfi jas. Tās vieno kopīgas 
intereses, radoša iztēle, attiecības, 
fotomāksla, Krāslavas kultūrvēs-
ture, cilvēki un mūsdienu vērtības.

Ar savu veikumu novada bērni 
un jaunieši tiek iedrošināti aplie-
cināt savu individualitāti, dāvinot 
mazpilsētai un valstij jubilejas 
gadā šo izstādi.

Aprīlī pēc izglītības iestāžu 
iniciatīvas tā pārtaps par ceļojo-
šo izstādi, tiks nosaukti 1.posma 
labākie darbi. Ar izstādes atklā-
šanu 13.martā sācies konkursa 
2.posms.

Foto darbus gaidām arī elektro-
niski līdz pat oktobra beigām uz 
e-pastu: sani3@inbox.lv.

2.posma noslēguma pasākums 
būs 2013.gada novembrī.

BJC kolektīvs 

Krāslavas novada pirmssko-
las izglītības iestādes “Pīlādzītis” 
vadība, darbinieku kolektīvs, au-
dzēkņi  un viņu vecāki izsaka lielu 
pateicību visiem atbalstītājiem bal-
sojumā  par projektu “Mazie slēpo-
tāji Krāslavā” publiskā labdarības 
projektu konkursā “Labie darbi” 
(www.labiedarbi.lv). 

Uzskatām, kā tāda veida sadarbī-
ba ir iespēja darīt kaut ko ļoti per-
sonisku un noderīgu savas Dzim-
tenes labā un pierādīt to, ka šeit 
dzīvo aktīvi, uzņēmīgi, enerģiski 
un cēli cilvēki. Tā bija lieliska ie-
spēja savstarpēji atbalstīt vienam 
otru, sniegt palīdzības roku, jo pat-
riotisms – ir personīgā atbildība un 
aktīva dzīves pozīcija par notieko-
šo.

Pateicoties ļoti aktīvam bal-
sojumam, Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis” projekts saņēma ne-
pieciešamo fi nansējumu projekta 
realizēšanai.

Sirsnīgi pateicamies:
Krāslavas un Dagdas novada 

iedzīvotājiem, Valsts robežsar-
dzes Daugavpils pārvaldes amat-
personām, A/S „KRĀSLAVA D” 
kolektīvam, īpaši Leonijai Stiv-
riņai, Krāslavas novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistei 
Ingai Kavinskai un datortīklu ad-
ministratoram Jurim Škļarono-
kam, Krāslavas novada Attīstības 
nodaļas kolektīvam un personīgi 
vadītājai Inārai Dzalbei, projektu 
un telpiskās plānošanas speciālistei 
Guntai Čižikai, Daugavpils Uni-
versitātes studentiem, lektoriem un 
īpaši Humanitārās fakultātes de-
kānei Valentīnai Liepai, Izglītības 
un vadības fakultātes prodekānei 
Sandrai Zariņai, Mūzikas un māks-
lu fakultātes dekānam Ēvaldam 
Daugulim, docentei Janīnai Osno-
vinai, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
direktoram Jānim Tukānam, skolo-
tājiem un skolēniem.

Krāslavas pamatskolas direkto-
rei Vijai Koncevičai, skolotājiem 
un skolēniem, Krāslavas Varavīks-
nes vidusskolas direktores viet-
niecei audzināšanas jautājumos 
Jevai Bojarčukai, skolotājiem un 
skolēniem, Bērnu sociālās rehabi-
litācijas centra „Mūsmājas” darbi-
niekiem un audzēkņiem, Krāslavas 
Gr. Plāteru v. n. Poļu pamatskolas 
direktorei Česlavai  Kozlovskai, 
skolotājai Ilonai Bidzānei,  sko-

lēniem, Krāslavas novada pašval-
dības aģentūras „Labiekārtošana 
K” darbiniekiem, īpaši direktoram 
Ēvaldam Cauņam, PIKC Rīgas 
valsts tehnikuma Krāslavas re-
ģionālās struktūrvienības vadītā-
jam Arkādijam Petaško, pasnie-
dzējam Viktoram Šidlovskim un 
studentiem, SIA „IVIK” Ivaram 
Stivriņam, Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis” padomes priekšsēdē-
tājam Igoram Ostrovskim, viņa 
vietniecei Jutai Bubinai, Krāsla-
vas novada Augstkalnes bibliotē-
kas vadītājai Diāna Maksimovai, 
Krāslavas Mūzikas skolas kolek-
tīvam, Krāslavas novada domes 
darbiniekiem un novada pagastu 
pārvaldēm, Krāslavas novada cen-
trālajai bibliotēkas kolektīvam, 
Krāslavas p/a „Sociālais dienests” 
darbiniekiem un personīgi vadītā-
jai Vijai Bārtulei, VUGD Latgales 
reģiona brigādes Krāslavas daļai, 
SIA „NEMO” darbiniekiem un 
personīgi valdes priekšsēdētājam 
Viktoram Moisejam, Krāslavas tū-
risma un informācijas centra darbi-
niekiem, AS „Latgales piens” ko-
lektīvam, Krāslavas Kultūras nama 
darbiniekiem, senioru deju un vo-
kāliem kolektīviem un personīgi 
direktorei Valdai Timulei, Latga-
les reģionālajai policijas pārvaldei 
un personīgi Jurim Pastaram, SIA 
„Vārpa” darbiniekiem un personī-
gi valdes priekšsēdētājam Edvar-
dam Baranovskim, SIA „Krāslavas 
slimnīca” kolektīvam un personīgi 
galvenajam ārstam Aleksandram 
Jevtušokam, SIA „MAXIMA” 
darbiniekiem, Kalniešu pamat-
skolas kolektīvam un īpaši skolo-
tājai Ņinai Konstantinovičai, SIA 
„Krāslavas nami” kolektīvam, 
Krāslavas pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” kolektīvam 
un vecākiem, Krāslavas Bērnu un 
jauniešu centra kolektīvam un ve-
cākiem, un īpaši skolotājai Žan-
nai Garbrēderei, Krāslavas Sporta 
skolas kolektīvam un īpaši trenerei 
Ilonai Vanagai, Krāslavas Mākslas 
skolas kolektīvam, Saldus PII „Kā-
pēcītis” kolektīvam, Viesu mājas 
„Mežābeles” saimniecei Annai 
Krumpānei, Olaines PII „Magonī-
te” kolektīvam, Privātajai pirms-
skolas izglītības iestādei ,,Lotte”, 
Variešu pagasta pirmsskolas izglī-
tības iestādei „Varavīksne”, Ogres 
sākumskolas skolotājai Regīnai 

Hanzenai, Slampes pirmsskolas iz-
glītības iestādei „Pienenīte”, Viļa-
kas novada bibliotēkai, Mežvidu 
pamatskolas kolektīvam, Dagdas 
novada pašvaldībai un izglītības 
iestādēm, Baltinavas novada paš-
valdībai, Mēbeļu kompānijas „L-
BIZNESS” kolektīvam,  „Skolu 
Foto” kolektīvam, Salacgrīvas 
Pirmsskolas izglītības iestādes 
«Vilnītis» kolektīvam, „Mārī-
tes” fotokompānijas kolektīvam, 
„Ezerzemes” kolektīvam, VSAA 
Krāslavas nodaļas kolektīvam, 
Lauku atbalsta dienesta kolektī-
vam un personīgi Alīnai Stoponišai 
un Ivaram Geibam, SIA „Daugav-
pils autobusu parks” Krāslavas au-
toostas darbiniekiem.

Daugavpils bērnudārziem un 
īpaši PII „Mana mārīte”, „Pasa-
ciņa”, 9. speciālajai PII, 12. PII, 
Naujenes PII kolektīvam, Daugav-
pils Krievu liceja kolektīvam un 
personīgi direktoram Jevgeņijam 
Timošenko, Daugavpils 3.vidus-
skolass kolektīvam un personīgi 
direktorei Allai Grjaznovai, Dau-
gavpils pilsētas Centra ģimnāzijas 
kolektīvam, Daugavpils 10. vi-
dusskolas kolektīvam, Daugavpils 
pilsētas Izglītības pārvaldei un per-
sonīgi Pirmsskolas izglītības darba 
speciālistei Ingrīdai Zeļenkovai, 
SIA „Peter Willemsen” adminis-
trācijai un darbiniekiem, Krāsla-
vas veikala „BETA” darbiniekiem, 
Krāslavas pagasta pārvaldei un 
personīgi Valentīnai Moisejai, IV 
„Pluss” darbiniekiem un īpaši Irē-
nai Voicehovičai.

Krāslavas novada sporta organi-
zatoram Raitim Timmam, Jēkabpils 
novada Izglītības un kultūras pār-
valdes darbiniekiem, Liepājas pil-
sētas Izglītības pārvaldei, Pļaviņu 
novada pirmsskolas izglītības iestā-
dei „Jumītis” ar fi liālēm „Bērziņš”, 
„Rūķītis”, „Zīļuks”, Daugavpils Ie-
kļaujošas izglītības atbalsta centra 
kolektīvam, Liepājas  PII „Rūķītis” 
kolektīvam, Liepājas pirmsskolas 
izglītības iestādes „Delfīns” kolek-
tīvam, Līvānu 1. vidusskolai kolek-
tīvam, Liepājas pilsētas izglītības 
pārvaldei un personīgi Austrai Gūt-
manei, RTU studentam Reinim Dil-
bam,  AS „Latvenergo” Krāslavas 
fi liāles darbiniekiem, SIA „Kristīne 
RR” Krāslavas veikala darbiniecēm 
Martai Tračumai un Marinai Pigi-
nai.

PATEICĪBA PAR ATBALSTU
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 „Labdien, skolotāj!”
Laukos cilvēkiem ir īpaša attieksme pret 

skolu un skolotājiem. Sirmgalvji līdz šim 
laikam uzskata, ka priesteris, ārsts un skolo-
tājs ir ļoti svarīgi cilvēki.

1991.gadā Ēriks Zaikovskis absolvēja 
Liepājas Pedagoģisko institūtu un sāka strā-
dāt par sākumklašu skolotāju Vecbornes pa-
matskolā, un pagasta iedzīvotāji, satiekoties 
ar viņu, parasta teica: „Labdien, skolotāj!”

Kopš tā laika pagājis daudz gadu, Kapla-
vas skolotājs jau sen strādā citā skolā, taču, 
apciemojot dzimtās vietas un sasveicinoties 
ar novadniekiem, skolotājs Ēriks  atkal dzird 
to pašu uzrunu. 

Ēriks Zaikovskis ir izaudzis kristīgā ģime-
nē. Būdams mazs zēns, kopā ar vecmāmiņu 
gāja uz baznīcu, piedalījās dievkalpojumos. 
Protams, ne visu saprata sprediķos poļu va-
lodā, bet uzmanīgi vēroja un atkārtoja to, ko 
darīja pieaugušie. 

Kad Grīvas katoļu draudzes dekāns Ar-
nolds Oļehno meklēja cilvēku, kas prot at-
rast kopējo valodu ar bērniem, kuru ciena un 
atbalsta vecāki, viņš izvēlējās sākumskolas 
skolotāju Ēriku Zaikovski. 

„Es zinu, ka tu esi no kristīgās ģimenes,” 
teica priesteris, kad atbrauca uz skolu,  „at-
ceros tevi kopš bērnības. Vai tu gribētu vadīt 
kristīgās mācības stundas? Atbrauc pie ma-
nis uz Grīvu, ir iespēja apmeklēt kursus. Tev 
viss izdosies!” 

Neskatoties uz to, ka skolās tolaik vēl ne-
bija ieviesta kristīgā mācība, skolotājs Ēriks 
piekrita dekāna piedāvājumam un pabeidza 
divu nedēļu kursus. Tā viss arī sākās. Kopš 
tā laika katru vasaru nedēļu vai divas viņš 
pavadīja Grīvā, vēlāk nodarbības tika orga-
nizētas Aglonā. 

Vietējie priesteri, kā arī lektori no Polijas 
vadīja nodarbības poļu, latgaliešu, krievu 
valodā, daži temati tika tulkoti no vācu va-
lodas. 

Skolotājs Zaikovskis apkopoja šos sa-
režģītos un specifi skos materiālus, un viņa 
stundās bērni dzird aizraujošus stāstus, kas 
ir atbilstoši bērnu uztverei. 

Katram bērnam -
individuāla pieeja

„Kristīgā mācība un drošība ir tās tēmas, 
kuras bērniem ir jāapgūst dzimtajā valodā,” 
ir pārliecināts Ēriks Zaikovskis. Skolēniem 
ir jāsaprot katrs vārds, citādi gan vienā gadī-
jumā, gan otrā var notikt traģēdija. 

Kā izskaidrot bērniem sarežģītas, fi lozo-
fi skas tēmas, kuras pat pieaugušajiem rei-
zēm ir grūti saprast? 

Atbilde ir ļoti vienkārša - svarīgi atrast 
veidu, kā ieinteresēt bērnus, tad var viņiem 
pasniegt jebkuru mācību vielu. Pirmklas-
niekiem nav viegli ilgāku laiku sēdēt vie-
nā vietā, un, ja mācību laikā netiek mainīti 
darbības veidi, tad nodarbības mērķi netiks 
sasniegti.  

Ērika Zaikovska stundas ir ļoti daudzvei-

dīgas. No sāku-
ma bērni klau-
sās skolotāja 
stāstījumu, bet 
jau pēc piecām 
minūtēm izkrā-
so bildes. Rokas 
nogura, tas nozī-
mē, ka nākamo 
piecu minūšu 
laikā skolēni lasīs 
dzejoļus, bet pēc 
tam atbildēs uz 
jautājumiem.

Ne visi bērni sekmīgi apgūst mā-
cību materiālu. Vienam var izskaidrot uzreiz 
visu tematisko bloku, citam tas jāpasniedz 
pa daļām, adaptējot katru vārdu, bet citu bēr-
nu nepieciešams ieintriģēt. Katram bērnam 
nodrošināta individuāla pieeja. 

Kabinetā, kur notiek kristīgās mācības 
stundas, pie sienas ir plakāti ar bildēm, ku-
rās ir attēlots Jēzus Kristus dzīvesstāsts, no 
dzimšanas līdz Golgātai. Šie attēli ir dekāna 
Arnolda Oļehno dāvana. Bērniem ļoti patīk 
apskatīt bildes, bet visvairāk viņiem patīk 
klausīties Bībeles stāstus par dažādiem brī-
numiem, ko radīja Kristus.

Apgūstot materiālu, skolēni zīmē, veido, 
dzied. Šīs kristīgās mācības stundas ir ļoti 
pārdomātas un interesantas. 

Katram ir tiesības 
izvēlēties

„Pirmajā vietā jābūt audzināšanai, bet jau 
pēc tam – darbs ar mācību vielu,” šis prin-
cips ir raksturīgs skolotāja Ērika Zaikovska 
metodēm. „Vissvarīgākais - mācīt bērnu jeb-
kurā situācijā būt par cilvēku.” 

Būt par cilvēku. Vai to var iemācīties? Ar 
reizināšanas tabulu viss ir vienkārši. Iemācī-
jies vienu reizi, un tā paliek atmiņā uz visu 
mūžu. Bet kā iemācīt mīlēt, piedot, rūpēties 
par tuviniekiem, pieņemt pareizos lēmu-
mus?

Savas kristīgās mācības stundas skolotājs 
Ēriks saista ar socioloģiju. 

Kāds bija Jēzus Kristus, kādas iemaņas 
un spējas ir nepieciešamas vienkāršam cil-
vēkam? Ar kādām īpašībām jābūt apveltī-
tiem konkrētu profesiju pārstāvjiem? Bērni 
apsprieda šo tēmu, un noskaidrojās, ka katrā 
profesijā būs nepieciešama saskarsmes spē-
ja, prasme sadarboties un vienoties. 

Pirmklasnieka acu priekšā ir attēls ar labi-
rintu. Kurš pirmais atradīs ceļu līdz mērķim? 
Kāda attapīga meitene ātri atrada ceļu un jau 
paceļ roku, lai paziņotu par to skolotājam. 
Viņas sola biedrs ilgi un pacietīgi meklē un 
atrod divus ceļus - garo un īso.

„Tā ir arī mūsu dzīvē,” skaidro skolotājs, 
„matemātikas uzdevumam var būt divi risi-
nājumi, un no skolas uz mājām var iet pa da-
žādiem ceļiem. Arī pie Dieva cilvēki atnāk 
dažādos veidos. Katram ir tiesības izvēlēties. 

Bērni klausās nostāstu par māju uz smil-
tīm. Lai viņi labāk iegaumētu saturu, visa 

klase dzied dziesmu, kurā ir ietverta galvenā 
doma. Vienkāršas atskaņas, pazīstami vār-
di - un svarīgākais kļūst saprotams: tie, kas 
dzīvo pēc Dieva baušļiem, ir paklausīgi savu 
vecāku bērni, vienmēr sajutīs stingru un dro-
šu pamatu zem kājām.  

„Dieviņš nāk!”
Skolotājam Ērikam Zaikovskim ir arī pie-

redze darbā ar skolēniem, kas dzīvo bērnu 
sociālās rehabilitācijas centrā. 

Uz „Мūsmājām” mani uzaicināja Ge-
novefa Kalviša,” pastāstīja Ēriks, „un šajā 
darbā viņa kļuva par manu krustmāti. Bērni 
sauca viņu par vecmāmiņu Geņu. 

Kristīgās mācības stundas, kuras Ēriks 
Zaikovskis vadīja bērnu sociālās rehabili-
tācijas centrā, apmeklēja gan vecāko kla-
šu skolēni, gan pirmsskolas vecuma bērni. 
Protams, 3-4-gadīgie mazuļi ne vienmēr un 
ne visu saprata, un reiz notika kāds kuriozs 
gadījums. 

Ēriks Zaikovskis gāja uz nodarbībām pat-
versmē, un bērni pa logu ieraudzīja viņu, tad 
pēkšņi viens mazulis iekliedzās: „Dieviņš 
nāk!” Visi metās pie loga un konstatēja, ka 
tas ir viņu skolotājs Ēriks. 

Tajā laikā skolotāja krekliem bieži vien 
bija norautas pogas, jo bērni, kas vēlējās vai-
rāk mīlestības un siltuma, centās pieķerties 
pie rokas, apkampt, kaut vai pastāvēt blakus.  

Ne viss ir gludi arī vienkāršajā skolā. 
Mūsu laikā ir daudz ģimeņu, kurās nav tēva, 
un tas ļoti ietekmē bērnu uzvedību. 

„Kad mēs ejam uz ēdnīcu dzert pienu, bēr-
ni „aizsit” rindu - kurš turēs mani pie rokas. 
Žēl, ka man ir tikai divas rokas,” skumji no-
saka Ēriks Zaikovskis. 

Sākumskolā skolotāja it kā otrā mamma, 
tas ir zināms visiem. Tad skolotājs ir kā ot-
rais tētis? 

„Nē, drīzāk mamma,” atzīst skolotājs 
Ēriks, „ jo reizēm ir nepieciešams noslaucīt 
bērnam degunu, aizvest viņu uz tualeti un, 
protams, pažēlot. 

Ja sodīt - tad sodīt,
ja lielīt - tad lielīt

Skolotājam Ērikam Zaikovskim ir vēl vie-
na ļoti svarīga dzīves puse - viņa ģimene, 
sieva un meitiņas. Savu bērnu audzināšanā 
viņš seko tādiem pašiem principiem, par ku-
riem māca kristīgās mācības stundās. Esiet 
labi pret citiem cilvēkiem! Centieties nevie-
nu neaizvainot, labāk palīdziet! Ja varat, do-
diet citiem padomu!

Ēriks Zaikovskis zina - bērni ātri atpazīst 
melus un atšifrē skolotāja mīlulīšus, līdz ar 
to pedagoga autoritāte – tā ir liela atbildība. 
Ir svarīgi iemantot savu skolēnu uzticību, vēl 
svarīgāk - saglabāt to. Ja sodīt - tad sodīt, ja 
lielīt - tad lielīt. Vienas dienas garumā var 
gan uzrakstīt piezīmi dienasgrāmatā, gan 
atbalstīt, atkal kritizēt, bet pēc tam izteikt 
pateicību. Gan uzslavai, gan sodam jābūt 
nopelnītiem. 

Skolotājs bērnos visaugstāk vērtē viņu ne-
prasmi melot, atklātību un atvērtību. Ēriks 
Zaikovskis min piemēru: „Teiksim, vecāko 
klašu skolēni, pirms viņi atbild uz kādu jau-
tājumu, vienmēr pārdomā, kā labāk atbildēt, 
lai nebūtu domstarpību, lai skolotājs nebūtu 
neapmierināts. Ja sākumskolas klašu skolē-
niem uzdod jautājumu: „Vai jūs interesē tas, 
par ko es jums stāstu?” Tad viņi var atbildēt 
atklāti: „Nē-е-е!”

Skolotāji. Vienus skolēni mīl, ciena, vērtē 
un atceras visu mūžu. Citi ienāk un aiziet no 
bērnu dzīves, neatstājot viņu sirdīs nekādas 
pēdas. 

Iespējams, ir kaut kādi īpaši noslēpumi, 
kurus zina vieni un par kuriem pat nenojauš 
citi skolotāji?

„Nav nekādu noslēpumu,” skolotājs Ēriks 
Zaikovskis smaida un rausta plecus. „Vien-
kārši ir jābūt atklātam un taisnīgam. Un ir 
vēl viena ļoti svarīga detaļa! Skolotājs ne-
drīkst būt garlaicīgs!” 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

„Skolotājs nedrīkst būt garlaicīgs!”
Domīgs, tālumā vērsts skatiens, piespiesta rociņa pie krūts. „Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds, lai nāk Tava Valstība...” bērni centīgi un 

izteiksmīgi  izrunā lūgšanas vārdus. Tā skolotājam Ērikam Zaikovskim sākas un beidzas katra kristīgās mācības stunda. 
Latvijā kristīgā mācība vispārizglītojošās skolās tika ieviesta 2004.gadā. Vecākiem ir iespēja izvēlēties, ko mācīsies viņu bērns – ētiku vai reliģiju. 

Kristīgās mācības stundās bērni tiek iepazīstināti ar reliģijas pamatiem, tāpēc nodarbības apmeklē dažādu konfesiju bērni.

Novada vides izziņas spēļu konkursā „Ie-
pazīsti vidi!” par tēmu „ Latvijas aizsargā-
jamās dabas teritorijas” tika piedāvātas 5 
spēles no Krāslavas pamatskolas, Varavīks-
nes vidusskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas un Kalniešu pamatskolas.

Šogad 1.vietu ieguva Kalniešu pamatsko-

las komanda (konsultante Ilona Solima) ar 
spēli „Latvijas rezervāti”. Spēles apraksts 
tiks aizsūtīts uz Rīgu, kur žūrija izvērtēs, 
vai dot iespēju piedalīties fi nālā valsts kon-
kursā vai ne.

2.vieta - Krāslavas pamatskolas koman-
dai (konsultante Ināra Grāve).

Pārējo spēļu autori saņēma pateicības.
Visi dalībnieki, 5.-9.klašu audzēkņi, spē-

lējot šīs spēles, uzzināja daudz jauna par 

nacionālajiem parkiem, dabas rezervātiem, 
aizsargājamajiem ainavu apvidiem un da-
bas liegumiem.

Skolu komandas žūrijas un konsultantu 
apspriedes laikā lietderīgi pavadīja laiku-
izspēlējot BJC prāta spēļu laboratorijā pie-
ejamās spēles.

Novada spēļu vērtēšanā piedalījās Irēna 
Muskare – Dabas aizsardzības pārvaldes 
Latgales reģionālās administrācijas vecākā 

valsts vides inspektore.
 Visiem konkursa dalībniekiem bija lie-

liska iespēja iepazīties ar I.Muskares pre-
zentāciju par Latvijas aizsargājamām dabas 
teritorijām, īpašu uzmanību pievēršot Lat-
galei un Krāslavas novadam.

Rita Vekšina,
Krāslavas Bērnu un jauniešu 

centra direktore

„Iepazīsti vidi!”
izglītība

tuvojas lieldienas: skola un reliģija
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14.-16.martā Dobelē notika Latvijas jaunatnes čempionāts vidējā 
vecuma grupā. Sacensības notika trīs disciplīnās. Vingrinājumā MŠ 
– 30 (30 šāvieni guļus) uzvarēja Diāna Bulavska - 285 punkti. Labus 
rezultātus parādīja Rihards Misjuns. Kaut gan viņam neizdevās tikt 
pie godalgotām vietām, visos trijos vingrinājumos viņš ierindojās 
4.-5. vietā un uzstādīja savus personiskus rekordus (MŠ-30 -285 p., 
PŠ-40 – 358 p. un MŠ-3 x20 – 508 p.). Rihardam Plociņam – 6.vieta 
vingrinājumā MŠ -3 x 20 (guļus, stāvus, no ceļa) ar 497 punktiem.

Latvijas ziemas čempionāts ložu šaušanā pieaugušajiem norisi-
nājās divos etapos ar iespēju piedalīties divos vingrinājumos – MŠ 
– 3X20 un MŠ-60. Stabilu sniegumu parādīja Karīna Krilova, viņa 
izcīnīja trīs sudraba medaļas un kopvērtējumā abos vingrinājumos 
ierindojās 2.vietā. 5.vieta kopvērtējumā Martai Ozerskai. Vidējās 
vecuma grupas audzēkņi arī debitēja pieaugušo konkurencē un ot-
rajā etapā sudraba medaļu vingrinājumā MŠ-60 ar jauno personisko 
rekordu izcīnīja Diāna Bulavska – 575 punkti. Šajā vingrinājumā 
Diānai 4.vieta arī kopvērtējumā, bet Rihardam Misjunam vīriešu 
konkurencē – 7.vieta.

Inese Umbraško, dir.vietniece

GALDA TENISS
16.martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas sporta zālē pulcējās 

Krāslavas un apkārtējo novadu galda tenisisti, lai individuālajā kate-
gorijā sacenstos par Krāslavas novada domes dāvāto kausu. 

Uz sacensībām ieradās trīs sieviešu kārtas pārstāves un starp viņām 
arī tika sadalīts viens medaļu komplekts.

Sīva cīņa izvērsās par pirmo vietu, un ar rezultātu 3:2 pārāka par 
Irīnu Kritenko izrādījās Veronika Ruža no Svariņu pagasta. Veronika 
saņēma zelta medaļu, Irīna – sudraba, bet bronzas medaļa tika pa-
sniegta jaunākajai sacensību dalībniecei – Danielai Timmai.

Zēnu konkurencē, kur piedalījās 1997.gadā dzimušie un jaunāki 
dalībnieki, savu dalību pieteica 19 dalībnieki, kas izlozes kārtībā tika 
sadalīti divās grupās, no kurām uz izslēgšanas spēlēm kvalifi cējās 4 
labākie dalībni eki no katras grupas.

Finālcīņā Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolnieks un Krāslavas Spor-
ta skolas basketbola sekcijas audzēknis Jānis Govilovskis ar 3:1 uz-
varēja Svariņu pagasta pārstāvi Artūru Matuseviču. Cīņā par bronzas 
medaļām Jānis Jančenko (Svariņi) ar 3:1 pārspēja Ivaru Bernatu no 
Varavīksnes vidusskolas.

Visspēcīgākajā kategorijā, kurā arī tika izspēlēta galvenā balva – 
Krāslavas novada domes dāvātais kauss, pieteicās 19 dalībnieki, starp 
kuriem bija arī spēlētāji, kuru uzvārdi atrodami Latvijas galda tenisis-
tu ofi ciālajā reitinga tabulā – Jurijs Šmagra (Latvjas reitingā 57.vietā), 
Sergejs Kritenko un Sergejs Račickis.

Vīriem sacensību sistēma bija tāda pati kā zēniem. Sīvās cīņās tika 
noskaidroti 8 ceturtdaļfi nālisti. No pirmās grupas tie bija (ieņemto vie-
tu secībā): Jurijs Šmagra (Daugavpils), Sergejs Kritenko (Krāslava), 
Dmitrijs Duškins (Krāslava), Rihards Kokins jaunākais (Krāslavas 
Valsts ģimnāzija), bet no otrās grupas: Sergejs Račickis (Daugavpils), 
Rihards Kokins vecākais (Krāslava), Andrejs Giseļevskis (Krāslava) 
un Jānis Leikums (Izvalta).

Finālā tikās labi paziņas Jurijs Šmagra un Sergejs Kritenko, kas 
daudzas reizes ir tikušies dažādos Latvijas turnīros. Šoreiz uzvaru ar 
3:0 izcīnīja Jurijs Šmagra un saņēma zelta medaļu un uzvarētāja kau-
su. Otrajā vietā Sergejs Kritenko, bet trešo vietu grūtā cīņā ar rezul-
tātu 3:2 izcīnīja Dmitrijs Duškins, ceturtajā vietā atstādams spēcīgo 
Sergeju Račicki.

Šīs sacensības nevarētu notikt bez vairāku Krāslavas novada orga-
nizāciju atbalsta, tāpēc saku paldies Krāslavas Varavīksnes vidussko-
lai, Krāslavas Valsts ģimnāzijai, SIA „LEVEN”, Krāslavas invalīdu 
sporta klubam un pašvaldības aģentūrai „Labiekārtošana K”.

BASKETBOLS
17.martā Krāslavā notika Swedbank Latvijas jaunatnes basketbo-

la līgas spēle U17 vecuma grupā starp Krāslavas un Rugāju koman-
dām. Nedēļu iepriekš krāslavieši, viesojoties Rugājos, spēja uzvarēt 
pretiniekus tikai ar 7 punktu pārsvaru. Dažas dienas pirms spēles 
noskaidrojās, ka saslimuši ir trīs krāslaviešu pamatsastāva spēlētāji, 
tāpēc spēle solījās būt saspringta.

Lai „aizlāpītu caurumus sastāvā”, uz spēli krāslavieši pieteica 
vairākus jaunāko grupu spēlētājus. Spēles sākums bija samērā lī-
dzīgs, un valdīja uzbrukuma basketbols. Pirmās ceturtdaļas beigās 
mūsējiem izdevās vairāki sekmīgi uzbrukumi, tāpēc pārsvars bija 
itin pienācīgs 39:28.

Tālākajā spēles gaitā nevienu brīdi nebija šaubu par to, kurš uzva-
rēs. Galarezultātā 118:74 krāslaviešu labā.

Krāslavas komandā šajā spēlē punktus guva: Jānis Cauņa 42 (!), 
Jānis Govilovskis 23, Kaspars Miglāns 20, Reinis Vigulis 13, Mārtiņš 
Skudra 6, Alēns Ločmelis 6, Sergejs Kižlo 5, Einārs Purvinskis 3.

Nākamās basketbola spēles notiks 3.aprīlī, kad plkst.17.00 
Krāslavā viesosies Balvu divas komandas.

Raitis Timma,
novada sporta organizators

 Dārgie brāļi un māsas!
Sirsnīgi sveicu gaišajos Kristus Augšāmcelšanās svēt-

kos! Kaut gan kopš šīs nozīmīgās dienas ir pagājuši jau 
vairāki gadsimti, arī mūsdienās tas ir spilgtākais un svarī-
gākais notikums miljardiem cilvēku, kas dzīvo mūsu pa-
saulē.

Mūsu Glābēja Augšāmcelšanās iedvesmo un dod  cerību 
visiem, kam šodien ir daudz pārdzīvojumu un problēmu. 
Pašlaik mēs dzīvojam cilvēku vērtību un garīgo orientieru 
straujas nomaiņas laikā. Līdz ar to ir tik svarīgi gūt mieri-
nājumu un cerību, ka visu šajā grēkos slīkstošajā pasaulē 
pārzina Dievs un mūsu Glābējs Jēzus Kristus, kas bija aug-
šāmcēlies no mirušajiem.

Šo cerību mums dod Kristus Augšāmcelšanās. Viņš ir 
augšāmcēlies, atstājot uz zemes savus sekotājus, kas ar 
mīlestību uz Jēzu apliecina Bībeles vērtības un kristīgās 
mīlestības gaišumu un spēku. Neskatoties uz to, ka mūsu 
vidū ir ļauni un naidīgi cilvēki, kas nepazīst savu Kungu 
un Glābēju, Jēzus Kristus atbalstītāji dāvā sirds siltumu un 
labestību tiem, kas netic vai ir vīlušies un izmisuši. Šie se-
kotāji esat Jūs, dārgie brāļi un māsas!

Vērojot jaunā Romas katoļu pāvesta Franciska inaugu-
rācijas misi, mēs varējām pievērst uzmanību tam, ka pā-
vests norādīja uz svētā Jāzepa un arī katra kristieša misiju 
– būt par sargātāju. Lai to īstenotu, esam aicināti būt pastā-
vīgā uzmanībā uz Dievu, būt gataviem pildīt Viņa gribu. 
Skaidrojot apustuļa Pētera kalpojuma nozīmi, Francisks 
uzsvēra, ka arī viņam, tāpat kā svētajam Jāzepam, ir jāat-
ver rokas, lai sargātu Dieva tautu un ar mīlestību un mai-
gumu pieņemtu visu cilvēci, sevišķi nabadzīgos un vājos. 
Tikai tas, kurš kalpo ar mīlestību, spēj būt īsts aizbildnis: 
„Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticība nemitētos” (sal. 
Lk 22, 32).

Saudzējiet un vērtējiet to, ko mums dāvāja Kristus! Vai-
rojiet jūsu garīgo bagātību! Dzīvojiet taisnīgi!

Lai jūsu mājās vienmēr valda saskaņa un mīlestība! Lai 
Augšāmcelšanās brīnums atnes jums ticību un cerību, ka 
visi sapņi piepildīsies! Lai jūsu dzīves dienas ir pilnas ar 
labiem jaunumiem! Ticot labajam, mēs varēsim atrisināt 
jebkuras problēmas.

Vēlu jums vienmēr saglabāt savā dvēselē Kristus Aug-
šāmcelšanās gaismu un brīnumu!

Priedaines draudzes priesteris Janušs Bulašs
Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas 
no Sjēnas Romas katoļu baznīcā
30. martā plkst. 17.00 - Lieldienu vigilijas Sv. Mise. 
Pēc dievkalpojuma - ūdens un Lieldienu ēdienu svē-

tīšana. 

Sveicam Jēzus Augšāmcelšanās svētkos!

28.marts – LIELĀ CETURT-
DIENA (KUNGA  PĒDĒJO  VA-
KARIŅU PIEMIŅAS  DIENA)

18:00 – Sv. Mise (latviešu valo-
dā)

29. marts – LIELĀ PIEKTDIE-
NA (KUNGA  CIEŠANU  UN  
NĀVES  PIEMIŅAS  DIENA)

15:00 – Lielās piektdienas diev-
kalpojums (poļu valodā)

18:00 – Krustaceļš (pa Krāslavas 

pilsētas ielām)
Nakts adorācija (poļu valodā)
30. marts – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA  AUGŠĀMCELŠA-

NĀS  SVĒTKU  VIGILIJA)
18:00 – Lieldienu vigilijas Sv. Mise 

(latviešu valodā)       Uguns un ūdens 
svētīšana (jāpaņem līdzi sveces)

Pēc sv. Mises – Lieldienu galda 
ēdienu svētīšana.

Nakts adorācija (latviešu valodā)

31. marts – SVĒTDIENA (KUN-
GA  AUGŠĀMCELŠANĀS  DIENA)

7:00 – Rezurekcijas procesija un 
sv. Mise (latviešu valodā)

Pēc sv. Mises - Lieldienu galda 
ēdienu svētīšana.

1.aprīlis – PIRMDIENA (OT-
RĀS  LIELDIENAS)

 8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
 9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11:3 0 – Sv. Mise (poļu valodā)

DIEVKALPOJUMI KRĀSLAVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ

1.aprīlī plkst.12.00 pilsētas laukumā - Lieldienu pasākums
„Atnāca Lieldiena pār augstu kalnu”,

plkst.14.00 kultūras namā - Pavasara ieskaņu koncerts. Ieeja bez maksas. 

Laukā vēl dziļas kupenas ar mir-
dzošu sniegu, bet Indrā, kā arī visā 
Latvijā ļoti gaida pavasari un Liel-
dienas.

Paši pirmie pavasara vēstneši, 
protams, ir putni. Lai radītu pava-
sarīgu izjūtu, mēs izrotājām Indru 
ar dažādiem putniem un sūtām 
visam novadam pavasarīgus svei-
cienus. 

Ērika Zarovska,
Indras mākslas skolas direktore

Dārgie novada iedzīvotāji!
Kristus, augšāmceļoties no miroņiem, deva īsto lie-

cību par to, ka Viņa mācība ir no debesīm un ka tas, 
ko Viņš sludināja, ir no Dieva. Tādēļ apustuļi sludi-
nāja visai pasaulei, ka Jēzus ir Dieva Dēls, ka Evaņ-
ģēlijs ir vienīgais ceļš uz dzīvību: „Kas tic uz Dēlu, 
tam ir mūžīgā dzīvība” (Jņ 3,36). No vēstures zinām, 
ka pat pagānu tautas, izdzirdot šos vārdus, atmeta sa-
vus elkus, ko paši bija darinājuši un godinājuši, atzi-
na par savu Dievu krustā Sisto un par pestīšanas zīmi 
izvēlējās svēto krustu. Jā, ar savām ciešanām un nāvi 
Pestītājs mūs izveda no pazudināšanas un izpelnīja 
visas pestīšanai vajadzīgās žēlastības, bet tikai mums 
pašiem jāpieliek visas pūles, lai sasniegtu pestīšanu. 
Lieldienas - pāriešanas no nāves dzīvībā - notiek ik-
vienā cilvēkā, kas tic Kristum. Ja cilvēks ir kritis grē-
kā, viņa Lieldienas ir atgriešanās pie Dieva. Ja viņš 
ir noskumis, viņa Lieldienas ir skumju pārvēršanās 
priekā. Ja viņš ir zaudējis drosmi, viņa Lieldienas ir 
jaunu plānu kalšana, lai sasniegtu ko augstu un cēlu. 

Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Dzīvais Kungs, kas ir augšāmcēlies, mums stiepj 

pretī savas rokas un mūs sveic. Iesim pie Viņa, jo 
Viņš ir  „ceļš, patiesība un dzīvība” ( Jņ 14,6). Jēzus 
mums arī dod Lieldienu prieku, bet vai mēs dalāmies 
ar šo prieku ar citiem cilvēkiem, izejot no baznīcas 
un dodoties pasaulē? Vai mēs cenšamies palīdzēt sa-
viem līdzcilvēkiem  viņu dzīves nastas nešanā? Vai 
mēs cenšamies viņu apmākušās dienas pārvērst par 
saulainiem brīžiem? Mēs varam lūgties par viņiem, 
vest no ļauna pie laba, no nemiera pie miera, no 
tumsības pie gaismas. Viens laipns sveiciens, viens 
mīļš vārds var iepriecināt un izglābt no izmisuma 
un nelaimes, jo kā raksta svētais Ambrozijs: „Ticība 
un labie darbi ir kā gaisma, kura staro tur, kur tā ir.” 
Centīsimies darīt labos darbus, nedomājot vispār par 
saviem nopelniem, jo Kungs to atlīdzinās. 

Sirsnīgi sveicu Jūs visus Jēzus Augšāmcelšanās 
svētkos! Novēlu, lai prieks, mīlestība un saskaņa val-
da Jūsu ģimenēs, un Jums nekad netrūkst paļāvības 
uz Kristus žēlsirdību. Sekosim Jēzum, dzīvajam Die-
vam, kas mūsu dēļ ir miris un augšāmcelies, lai, kopā 
ar Viņu dzīvojot, mēs sasniegtu arī mūžīgo svētlaimi 
debesīs.

Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes 
prāvests Eduards Voroņeckis


