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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

KRĀSLAVĀ
19.JŪLIJĀ

5.00 – „Krāslavas kausa” izcīņa makšķerē-
šanā (pulcēšanās Spīdolas ielā, pie 

                         ebreju kapiem);

11.00 – Krāslavas automoto sporta kluba 
treniņu paraugsacensības 

                               autokrosā;

12.00 – „Ghetto Basket” - ielu basketbola 
turnīru sērijas trešais posms lauku-

                              mā blakus veikalam „Beta”;

21.00 - zaļumballe Krāslavas pilsētas es-
trādē, Pils ielā. Spēlē „Miggla”.

 Cienījamie 
novada iedzīvotāji!

Tāpat kā katru gadu mēs gaidījām Krāslavas 
pilsētas svētkus un gatavojāmies šai dienai. 
Svētku organizatori sagatavoja interesantu 
programmu, kurā tika iekļauti dažādi pasākumi 
bērniem, pieaugušajiem un jauniešiem. Krāsla-
vas novada pašvaldība gaidīja svētku viesus – 
sadraudzības pašvaldības delegācijas no Poli-
jas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas.

Viss bija izplānots, taču diemžēl dzīve reizēm 
ievieš savas korektīvas mūsu plānos. Saskaņā 
ar LR Saeimas pieņemto lēmumu par ārkārtas 
situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra skar-
tajās teritorijās Krāslavas novada pašvaldībā 
ir noteiktas prasības ierobežot starptautisko 
masu pasākumu organizēšanu novada ietvaros. 

Taču daži pasākumi, kuri neparedz lielu mas-
veidību un ir atbilstoši tagadējai situācijai (tā 
mainās katru dienu), pilsētā tomēr notiks. 

Mēs nevaram uzaicināt visus mūsu draugus 
un partnerus, bet mums ir iespēja rīkot svētkus 
jums, vietējiem iedzīvotājiem. 

Lai gan Krāslavas pilsētas svētki šogad nebūs 
tādi, kādi tie tika plānoti un gaidīti -  nebūs 
plaša mēroga pasākumu, daudzveidības un 
masveidības, taču esmu pārliecināts, ka svētku 
noskaņa šajā dienā valdīs ikviena novada iedzī-
votāja sirdī! 

Ar cieņu,
Gunārs Upenieks,

 Krāslavas novada domes
 priekšsēdētājs 

Šodien numurā:

  Divu paaudžu tikšanās – 3. lpp.;
  Intervija ar krāslavieti Viktoru Bernānu - 4. lpp.;
  Ērikas Andžānes nozīmīgā dzīves jubileja - 5. lpp.;
  23.jūlijā – Ļubovas Tarleckas mākslas darbu izstādes 

atklāšana - 6. lpp.;
  Izglītības ziņas – 7. lpp.;

  „Seniors senioram brālis” - poļu biedrības 
projekts – 8. lpp.

Nākamais avīzes numurs - septembrī
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Aktuālā informācija

Kaplavas pagasta pārvalde paziņo, ka tilta rekonstrukci-
ja Upmaļu ciema teritorijā ir pabeigta, caurbraukšana pa 
ceļu „Upmaļi- Rožupole” atkal ir atļauta. Atgādinām, ka 
tilta maksimālā celtspēja ir 10 tonnas.

CAURBRAUKŠANA IR ATĻAUTA

Sastādīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli, 
no tiem 3 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izman-
tošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par 
sējumu nobradāšanu vai stādījumu bojāšanu un 1 par 
neapdzīvotu un saimnieciskai darbībai neizmantotu 
ēku konservāciju.

Saņemti 22 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 179 
izsaukumi. Tika veiktas 31 profi laktiskās sarunas un 
izteikti mutiski brīdinājumi. Uzsāktas piecas admi-
nistratīvās lietvedības.

Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdie-
nu un no sestdienas uz svētdienu). Tika nodrošināta 
sabiedriskās kārtības ievērošana Mazo krāslaviešu 
svētku laikā, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9. 

klašu un 12. klašu izlaidumu laikā, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas 12. klašu izlaiduma laikā, Ielīgošanas pa-
sākuma laikā, Līgo svētku zaļumballē. 

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 
cilvēkus Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkolo-
ģijas nodaļā. Pašvaldības policijas darbinieki nogā-
dāja četrus klaiņojošos suņus Daugavpils dzīvnieku 
patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki 
veica 2 profi laktiskus reidus pa Krāslavas novada 
ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles pa-
sākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem 
kopumā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 9 nelikumī-
gi zvejas rīki (2 zivju tīkli un 7 zivju murdi). 

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
 PAR PAVEIKTO DARBU JŪNIJĀ

1. jūlijā valdība atbalstīja Zemkopības 
ministrijas sagatavotos grozījumus piena 
kvotu administrēšanas noteikumos. Grozī-
jumi veikti, lai pēdējā piena kvotas gadā 
(2014./2015.) visa neizmantotā piena kvo-
ta pēc iespējas tiktu izmantota ražošanai 
un lai ražotājiem būtu iespēja savlaicīgāk 
iegūt papildu piena kvotu, izmantojot no-
mas darījumus.

Plānots, ka no 2015. gada 1. aprīļa piena kvotu 
sistēma tiks atcelta. Lai ražotāji pēc iespējas savlai-
cīgāk varētu papildināt trūkstošo kvotas apmēru, no-
teikumos atviegloti nosacījumi, paredzot, ka ražotāji 
kvotu var nomāt, ja savu piena kvotu izpildījuši par 
95 procentiem līdzšinējo 100 procentu vietā. Grozī-
jumi arī atceļ ierobežojumu ražotājam pēdējos divos 

kvotas gados no valsts rezerves saņemto piena kvotu 
iznomāt vai pārdot. 

Noteikumi papildināti ar pārejas noteikumiem, 
kas nosaka ražotājiem pieteikšanās termiņu (2015. 
gada 1. februāri) papildu piena kvotas saņemšanai 
no valsts rezerves. Ja ražotājs pēdējā piena kvotas 
gadā līdz 2015. gada 1. februārim nemaz nebūs pār-
devis pienu, tad viņa kvota tiks samazināta par 85 
procentiem un atbrīvotais daudzums ieskaitīts valsts 
rezervē.

Grozījumu izstrādes procesā ņemti vērā piena ra-
žotāju nevalstisko organizāciju priekšlikumi.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

VAS „Latvijas Valsts radio 
un televīzijas centrs”(LVRTC) 
veiktajā projekta „Nāka-
mās paaudzes elektronisko 
sakaru tīklu attīstība lauku 
reģionos” pirmās kārtas 
ietvaros Latgales plānoša-
nas reģionā ekspluatācijā 
jau nodoti objekti ne tikai 
Krāslavā, bet arī Dagdā, 
Balvos,  Kārsavā, Viļakā un 
Preiļos.

Tāpat projekta laikā izdevies 
ietaupīt līdzekļus, kā rezultātā 
tika veikta papildu projektēšana 
un būvniecība, lai uz ietaupījuma 
rēķina papildus izbūvētu 119 km 
kabeļu Biksērē, Spārē, Ventavā, 
Lielvircavā, Gārsenē, Ratniekos, 
kā arī izveidotu papildus 9 maģis-
trālās piekļuves punktus Balvos, 
Krāslavā un Kārsavā.

Projekta ietvaros visā Latvijā 
tiek izbūvēta platjoslas optiskā 
tīkla infrastruktūra „baltajās” te-
ritorijās, kas nodrošinās reģionu 
iedzīvotājiem interneta piekļu-
vi ar uzlabotiem datu pārraides 
parametriem. Projekta mērķis ir 
vienlīdzīgas pieejamības ātrgai-
tas internetam nodrošināšana visā 

Latvijas Republikas teritorijā, kā 
rezultātā tiktu samazināta tā sau-
camā „digitālā plaisa”. 

Šobrīd visā Latvijā izbūvēta 677 
km kabeļu kanalizācija jeb 51% 
no projekta apjoma, tajā skaitā 
290 km Latgalē. Tāpat veikta jau 
trešdaļa jeb 35% kabeļu montāžas 
566 km garumā, tajā skaitā 334 km 
Latgalē. Šobrīd ir izbūvēti jau 29 
piekļuves punkti Latgalē, 23 pie-
kļuves punkti Vidzemē un viens 
punkts Zemgalē jeb 31,5% no pro-
jektā noteiktā kopējā apjoma. 

„Projekts ir veiksmīgi uzsākts 
un ir ne tikai izbūvēta puse kabe-
ļu kanalizācijas, pabeigta vairāk 
nekā trešdaļa kabeļu montāžas un 
izbūvēti pirmie piekļuves punkti, 
noslēgti pirmie līgumi ar komer-
santiem, kas šo internetu tālāk pie-
gādās iedzīvotājiem. Kas ir īpaši 
svarīgi – uzbūvētā platjoslas tīkla 
infrastruktūra ir pieejama visiem 
elektronisko sakaru komersan-
tiem uz vienādiem, nediskrimi-
nējošiem nosacījumiem, ievērojot 
atvērta optiskā tīkla principus un 
tehnoloģiskās neitralitātes prin-
cipu piekļuves punktos, nodroši-
not iespēju izbūvēt savu optisko 

pievadu līdz jebkuram tīkla pie-
kļuves punktam,” stāsta LVRTC 
valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta. 

Par projektu
Satiksmes ministrija ir noslēgu-

si līgumu ar VAS „Latvijas Valsts 
radio un televīzijas centrs” par 
platjoslas tīkla infrastruktūras iz-
veidi Latvijas lauku apvidos, lai 
visā valstī būtu pieeja kvalitatīvam 
internetam un Latvija tiektos pretī 
„Eiropa 2020” iniciatīvai. Tā pa-
redz, ka visiem Eiropas Savienības 
iedzīvotājiem līdz 2020. gadam 
nepieciešams nodrošināt piekļuvi 
platjoslas internetam ar ātrumu vis-
maz 30 Mbit/s, bet 50% vai vairāk 
mājsaimniecību apgādāt ar inter-
neta pieslēgumu ar ātrumu virs 100 
Mbit/s. Platjoslas projekta pirmās 
kārtas projektēšanas un celtniecī-
bas darbi plānoti līdz 2015. gadam, 
un projekta pirmajā kārtā tiks in-
vestēti 26.32 milj. eiro, no kuriem 
87,18% veido ERAF līdzfi nansē-
jums, pārējā daļa tiek fi nansēta no 
LVRTC līdzekļiem. 

Arno Pjatkins,
VAS Latvijas Valsts radio 

un televīzijas centrs,
sabiedrisko attiecību pārstāvis 

KRĀSLAVĀ BŪS PAPILDUS 
MAĢISTRĀLĀS PIEKĻUVES PUNKTI

 „NĀKOTNES INTERNETAM”
 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 – zemes gabals 4,52 
ha platībā, (kadastra apzī-
mējums - 6086 004 0829) 
„Robežmalas”, Robežnieku 
pag. Krāslavas nov. 

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– EUR 4600,00 (četri tūkstoši seši 
simti eiro), kas ir izsoles sākumce-
na, nodrošinājums - EUR 460,00. 
Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un pieteikties izsolei var darba lai-
kā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
līdz 2014. gada 8.augusta plkst. 
10.00. Izsole notiks 2014. gada 
8.augustā plkst. 11.00. Personu, 
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz 
izsolāmo mantu, nav. Samaksa – 
nosolītā summa, atrēķinot iemak-
sāto nodrošinājumu, jāsamaksā 
viena mēneša laikā no līguma no-
slēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 29496549.
*       *       *

Krāslavas novada dome 
paziņo, ka Publiskas perso-
nas mantas atsavināšanas 

likumā noteiktajā kārtībā 
mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli tiek pārdots Krāsla-
vas novada pašvaldības ne-
kustamais īpašums – zemes 
gabals 0,2655 ha platībā 
(kadastra numurs - 6062 
004 0846), neapdzīvoja-
mo ēku komplekss (bijušais 
ugunsdzēšanas postenis) ar 
kopējo platību 197,9 m2 (ka-
dastra apzīmējumi - 6062 
004 0846 001, 6062 004 
0846 002, 6062 004 0846 
003, 6062 004 0846 004) 
Tirgus iela 12B, Indra, Indras 
pag., Krāslavas nov.

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– EUR 2000,00 (divi tūkstoši 
eiro), kas ir izsoles sākumcena, 
nodrošinājums - EUR 200,00. Ie-
pazīties ar izsoles noteikumiem 
un pieteikties izsolei var darba 
laikā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
līdz 2014. gada 8.augusta plkst. 
10.00. Izsole notiks 2014.gada 
8.augustā plkst. 12.00. Personu, 
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz 
izsolāmo mantu, nav. Samaksa – 
nosolītā summa, atrēķinot iemak-
sāto nodrošinājumu, jāsamaksā 
viena mēneša laikā no līguma no-
slēgšanas dienas.    

Tālrunis uzziņām - 29496549.

ATVIEGLOS PIENA KVOTAS 
IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMUS

 PĒDĒJĀ PIENA KVOTAS GADĀ

Krāslava ir viena no četrām Latvijas pilsētām un vienīgā vieta 
Latgalē, kur notika jauna TV3 raidījuma fi lmēšana. Raidījuma pamatā 
ir latviskas dzīves vērtības, tradīcijas un ēdiens, ēdiena pagatavošanas 
veidi, kultūras un izklaides iespējas reģionos.

Saskaņā ar raidījuma koncepciju, katru pilsētu apciemos kāds 
konkrētajā novadā pazīstams cilvēks, kura vārds paliek pārsteigums 
novada iedzīvotājiem līdz pat raidījuma fi lmēšanai, kopā ar slavenajiem 
mūziķiem Olgu Rajecku un Gunti Veitu, kā arī aktieri Mārtiņu Meieru. 

Krāslavā 9.jūlijā tika fi lmēts
 jauns TV3 raidījums

paziņojumi   
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SIA „Latgran”  jau otru gadu cītīgi seko  centra 
„Mūsmājas” bērnu vajadzībām un sniedz nepiecieša-
mo atbalstu ideju īstenošanā. Dzīvās dabas stūrīša ie-
rīkošana tika atzinīgi novērtēta no uzņēmuma puses, 
un centram tika sniegta palīdzība remontdarbos. Lai 
telpa būtu skaista un pievilcīga, tika veikts kosmētis-
kais remonts. SIA „Latgran” remontdarbu speciālisti 
darbus paveica pārsteidzoši īsā laika posmā, pagūstot  
izremontēt arī trenažieru zāles griestus. Šāds atbalsts 
centram ir ļoti nozīmīgs, ņemot vērā to, ka darbus 
pārsvarā veicam pašu spēkiem, speciālista veikums 
kvalitātes ziņā bez šaubām atšķiras.

Ideja par relaksācijas telpas izveidi pieder jaunā-
kās grupas audzinātājai Irīnai Bondarei, medmāsai 
Olgai Karpovai un saimniecības vadītāj am Jevgē-
ņijam Suharevskim, viņi arī uzņēmās atbildību par 
telpas kopšanu, barības sagādāšanu dzīvniekiem un 
citiem organizatoriskiem jautājumiem. 

Dzīvās dabas relaksācijas telpa sniegs lielu iegul-
dījumu bērnu sociālās rehabilitācijas procesā.  Atšķi-
rībā no izglītības iestādēm, kurās dzīvās dabas stūrīši 
vairāk pilda izglītojošo un pētniecisko funkciju, cen-

trā „Mūsmājas” telpa ierīkota ar mērķi mazināt bēr-
niem trauksmi un sniegt maksimāli vairāk pozitīvo 
emociju. Putnu čivināšana, ūdens strūklaku čaloņa 
un dzīvnieku skaņas nomierina un piesaista. Bērni 
nāk klāt dzīvniekiem, apmīļo tos, vēro, kā dzīvnieku 
mazuļi aug, rūpējas viens par otru, uzticas un priecā-
jas, ieraugot savus kopējus. Sistemātiski rūpējoties 
par dzīvniekiem, attīstās arī darba iemaņas un tādas 
vērtīgas īpašības kā centība, saudzīga attieksme pret 
dabu un atbildība par uzticēto pienākumu.

SIA „Latgran” darbinieki uzdāvināja bērniem di-
vus akvārijus ar zivtiņām un  diviem jaukiem bruņu-
rupučiem un jūrascūciņas. Kopumā relaksācijas telpā 
mājas ir atraduši kāmīši, degu, žurciņa, bruņurupuči, 
jūrascūciņas, Amadinu putni jeb Austrālijas zvirbuļi, 
papagaiļi un Džungārijas kāmītis, kurš omulīgi savu 
dzīves vietu iekārtojis puķu podā putnu būrī.

Krāslavas BSRC „Mūsmājas” sirsnīgi pateicas uz-
ņēmuma SIA „Latgran” par sagādāto dāvanu centra 
bērniem.

Ērika Geka, centra direktore 

projekti

DZĪVĀS DABAS STŪRĪTIS „MŪSMĀJĀS”

KRĀSLAVĀ VECĀKU UN BĒRNU SPĒKIEM
 ATJAUNOTS ROTAĻU LAUKUMS

darbi, notikumi, cilvēki

20. jūnijā notika bijušo 
Krāslavas rajona lauksaim-
niecības speciālistu, kol-
hozu un sovhozu vadītāju 
ikgadējā tikšanās, uz kuru 
pulcējās 55 dalībnieki. Pa-
rasti šis pasākums notika 
telpās. 

Lai pārliecinātos kā strādā zem-
nieki pašreiz, tika organizēts brau-
ciens pa saimniecībām. Krāslavas 
novadā apmeklēja Aleksandra 
Ivanova zemnieku saimniecību 
,,Raudovišķi”, kas nodarbojas ar 
graudaugu, rapša un gaļas liello-

pu audzēšanu. Bijušie kolhozu un 
sovhozu speciālisti apskatīja at-
jaunotās darbnīcas, tehniku, jaun-
uzcelto graudu kalti un gaļas liel-
lopu fermas celtniecību, kura tiek 
celta vecās sagruvušās fermas vie-
tā. Pasākuma dalībnieki apskatīja 
z/s ,,Raudovišķi” labības laukus 
un secināja, ka tie izskatās labāki 
un ražīgāki nekā kolhozu laikos. 
Saimniecībā ir 1200 ha lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes. 

Braucienu turpinājām uz Skais-
tas pagasta zemnieku saimniecību 
,,Druviņi”, kur saimnieko Ernests 
Miļevskis. Saimniecība ir specia-

lizējusies piena lopkopībā. Paš-
reiz saimniecībā ir 218 slaucamas 
govis un 183 jaunlopi. Jaunlopi ir 

izvietoti bijušajā fermā, bet govis 
atrodas jaunuzbūvētajā kūtī, kas ir 
celta uz vecās fermas pamatiem. 
Saimniecībā ir 640 ha lauksaim-
niecībā izmantojamās zemes.

Dagdas novadā apmeklējām z/s 
,,Utāni”, saimniece Karīna Kavu-
ne, kur plēvju siltumnīcās audzē 
gurķus un z/s ,,Skudras”, saim-
nieks Oskars Kavuns, kur 24 ha 
platībā ir augļu dārzs un 160 ha 
platībā ir iesēti graudaugi.

Vislielākais pārsteigums bija 
kolhoza ,,Brīvība” bijušajam 
priekšsēdētājam Ādolfam Ločme-
lim, kādreizējā piena lopu fermā 
ieraugot Aļika Bronkas netradi-
cionālo ražotni. Ar lielu interesi 
tika aplūkots gan biohumuss, gan 
Kalifornijas sarkanās sliekas.

Tālāk ceļš mūs veda uz atjau-
noto Jaundomes muižu. Laukā, 
blakus muižas kompleksam, SIA 
,,Uzoleņi” valdes priekšsēdētājs 
Anatols Viškurs demonstrēja liel-
jaudas tehniku darba procesā. Īsā 
laikā lauks tika uzarts un apsēts.

Pasākuma noslēgumā, baudot 
zivju zupu, bija dzirdamas at-
sauksmes, ka mūsdienu zemes 
kopēji ir ļoti izglītoti, viņi ir agro-
nomi, zootehniķi, inženieri vienā 
personā. Vienīgais jautājums, uz 
kuru mūsdienu zemnieks nevarēja 
atbildēt, - kāda traktoristam ir die-
nas norma zemes apstrādē.

Bijušie kolhozu un sovhozu 
speciālisti ar nepacietību gaida 
nākamā gada tikšanos, jo viņiem 
viss redzētais pat sapņos rādās, tā 
teica Marija Ose.

Anatolijs Orlovs (bijušais ra-

jona lauksaimniecības pārval-
des vadītājs):

- Aleksandra Ivanova zemnieku 
saimniecībā sasniegumu līmenis 
ir augstāks nekā savulaik sovhozā 
„Andrupene” vai kolhozā „Brīvī-
ba”, kuros kādreiz bija ļoti laba 
raža - 40-45 centneri no hektāra. 
Šajā saimniecībā viss ir organizēts 
atbilstoši agronomijas pamatprin-

cipiem. Taču ir jāņem vērā tas 
fakts, ka mūsdienās arī tehnika ir 
citādāka. Manuprāt, ar tādu teh-
nisko bāzi mēs savulaik arī varētu 
lielākajā daļā saimniecību izdarīt 
daudz vairāk. 

Ja vērtēt lauksaimniecības at-
tīstību Krāslavas novadā kopumā, 
tad var secināt, ka mūsdienu zem-
nieki nav sasnieguši kolhozu laika 
vidējo līmeni.      

Par Ernesta Miļevska zemnieku 
saimniecību varu teikt, ka, manu-
prāt, ir labāk, ja vasaras periodā 
govis  ir ganībās, nevis telpās. 
Nedomāju, ka barot govis veselu 
gadu tikai ar konservēto barību ir 
labi, tie ir dzīvnieki, viņiem arī ir 
vajadzīgs svaigs gaiss. 

Leontija Kavinska (ilggadējā 

Krāslavas rajona galvenā zooteh-
niķe): 

-Esmu nostrādājusi lauksaim-
niecības nozarē 30 gadus, tāpēc 
šis brauciens man bija ļoti intere-
sants. 

Jau tajos laikos zinātniskās pēt-
niecības saimniecībās sekoja Eiro-
pas valstu pieredzei, jo tajās bija 
izplatīta govju audzēšana telpās, 
izmantojot tikai viena veida kva-
litatīvu lopbarību. Ja dzīvniekiem  
piedāvā cita veida barību, tas jā-
dara pakāpeniski, un tam ir nepie-
ciešams diezgan ilgs laika posms. 
Turklāt palaist tik lielu ganāmpul-
ku ganībās nav iespējams – govis 
vienkārši nobradās zāli, tāpēc liel-
lopu audzēšanas apstākļus Ernesta 
Miļevska saimniecībā uzskatu par 
labvēlīgiem. Tur tiek izmantotas 
visas mūsdienu tehnoloģijas no 
dažādām pasaules valstīm. Esmu 
sajūsmā! Novēlu mūsu zemnie-
kiem daudz enerģijas un uzņēmī-
bas!

 Viktorija Lene,
Krāslavas novada LAK 

    

 DIVU PAAUDŽU TIKŠANĀS

Vasaras vidū kopīgiem 
vecāku un bērnu spēkiem 
labiekārtots rotaļu laukums 
Rīgas ielas mājas Nr.114 
pagalmā. 

Iedzīvotāju grupa „Darām labu” 
salaboja un nokrāsoja esošās lau-
kuma aprīkojuma konstrukcijas 
– 4 soliņus, šūpoles, vingrošanas 
stieņus un ierīkoja smilšu kasti, 
tika paplašināts piebraucamais 
ceļš pie mājas, lai varētu novietot 
automašīnas.

Materiālu iegādi fi nansēja 
Krāslavas novada dome projektu 
konkursa „Iedzīvotāji veido savu 
vidi” ietvaros.

 J.Dregišs,
projekta vadītājs
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intervija
- Viktor, kad jūs sākāt dziedāt?
- Sāku es tāpat kā daudzi citi – uz „ķeb-

ļa”. Mana mamma bija vienkārša pārde-
vēja, bet ar muzikālo dzirdi - viņa ieau-
dzināja man mīlestību pret mūziku. Kad 
mājas sapulcējās viesi, man teica: „Vitja, 
uzdziedi mums!” Es dziedāju. Vienu rei-
zi kāds mammas paziņa atdeva man savu 
akordeonu, tas bija vecs, ar caurumu plē-
šās. Viņš sacīja: „Ņem, dāvinu!” Mājās ar 
vienu roku es mēģināju spēlēt, tā pakāpe-
niski iemācījos dažas dziesmiņas. Mamma 
gatavoja virtuvē un dziedāja, bet es viņai 
piespēlēju, kā varēju. 

Kad aizgāju skolā, mani pamanīja mūsu 
mūzikas skolotāja Tatjana Vagale, sāka iz-
celt citu vidū. No sākuma piedāvāja man 
būt par solistu skolas korī, bet vēlāk es sāku 
dziedāt vokālajā ansamblī. Starp citu, tajā 
pašā ansamblī piedalījās arī vietējais muzi-
kants Valērijs Stivriņš. 

Reiz skolotāja Tatjana man teica: „Kāpēc 
tu neapmeklē mūzikas skolu? Tev obligāti 
ir jāmācās!” Atnācu mājās, pastāstīju visu 
mammai. Nolēmām, ka mācīsimies. Cik 
es biju laimīgs, kad mājās parādījās jauns 
akordeons „Weltmeister”. Bet manai mam-
mai tas maksāja divas mēneša darba algas. 
Mūzikas skolā es visu apguvu ļoti ātri, un 
no pirmās klases mani drīz vien pārcēla 
trešajā. Bet pabeidzu mūzikas skolu es jau 
tikai mammas dēļ - ar laiku interese pret 
akordeonu pazuda, jo pirmajā vietā bija ģi-
tāra. Dzīve nestāv uz vietas.

Patīkamas atmiņas man ir saistītas ar no-
darbībām teātra pulciņā „Skatiens”, kuru 
vadīja Irīna Japiņa, šeit es ieguvu lielu pie-
redzi. Tieši tur es pirmo reizi sāku apzinā-
ties, ko nozīmē - tu dziedi, un tevi klausās. 
Tad es vēl nesacerēju savu mūziku, bet spē-
lēju populāras melodijas, kas ir zināmas vi-
siem, bet angļu teksta vietā izmantoju savu 
dzeju. Starp citu, mana mamma arī dzejo. 
Gēni daudz ko ietekmē.

Atceros vienu nozīmīgu uzstāšanos, kad 
uz pasākumu pionieru namā tika uzaicināti 
visi skolotāji, tai skaitā Arkādijs Fleišmans, 
kuru mēs ļoti mīlējām. Visi bija ļoti pār-
steigti par mūsu priekšnesuma līmeni. 

- Pašlaik jūs nodarbojaties ar telpu di-
zainu. Kā izvēlējāties šo ceļu?

- Kad pienāca laiks izvēlēties nākamo 
profesiju, es kopā ar diviem klasesbiedriem 
nolēmu iet mācīties kara skolā, jo tolaik tas 
bija prestiži. Mēs savācām visus nepiecie-
šamos dokumentus, izgājām medicīnisko 
komisiju. 

Taču dzīvē viss ir iekārtots tā, ka cilvēks 
satiekas ar personām, kas ietekmē viņa tā-
lāko likteni. Viena skolotāja pamanīja manī 
muzikālo talantu, bet cita, Romualda Mi-
kucka, arī deva man ļoti daudz, jo attīstī-
ja manas spējas zīmēšanā un rasēšanā. Es 
kopā ar viņu braucu uz olimpiādēm šajos 
mācību priekšmetos, ieguvu godalgotas 
vietas. Kad viņa uzzināja par maniem plā-
niem, bija šokēta un teica: „Kā? Tev noteik-
ti jāmācās par arhitektu!”

Es paklausīju, bet izrādījās, ka Arhitektū-
ras fakultātē bija tikai latviešu plūsma, to-
laik ar latviešu valodu man bija problēmas, 
tāpēc nolēmu apgūt būvinženiera profesiju. 
Braukt uz Ļeņingradu (1988. gads) es ne-
uzdrošinājos.

5 gadus studēju RTU, ieguvu diplomu, 
gadu nostrādāju celtniecībā par darbu vadī-
tāja palīgu un sapratu, ka šī profesija nav 
domāta man. Jā, es labi orientējos rasēju-
mos, teicami zināju savu darbu, man patika 
redzēt sava darba rezultātu, kad, sākot ar 
pamatiem, tiek uzcelta jauna ēka. Taču es 
sapratu, ka nodarbojos ar to, kas nav tuvs 
manai dvēselei. Tāpēc nolēmu pabeigt tel-
pu dizaina kursus. Saņēmu teorētiskās zi-
nāšanas, bet prasmes ieguvu tad, kad radās 
iespēja pašam kaut ko izdarīt. Savu pirmo 
pasūtījumu saņēmu, kad man bija 24 gadi, 
kopš tā laika vēl nebija tādas situācijas, kad 
es sēdēju bez darba. Saudzīgi „nodod no ro-
kas rokā”. Es ieguvu iemaņas gandrīz visos 
būvdarbu veidos, varu savām rokām izdarīt 
to, ko sarežģītības līmeņa dēļ atteicās iz-
darīt citi meistari. Iemācījos pats izgatavot 

mēbeles.
Pašlaik ar savu brigādi veicu privātmājas 

rekonstrukciju Jūrmalā.
- Un kā bija ar mūziku, vai tā jūs pava-

dīja visus šos gadus?
- Pēc augstskolas beigšanas biju solists 

grupā „Časnoje delo”. Mūsu dziesmas ska-
nēja radio, mēs piedalījāmies konkursos. 
Kādā no konkursiem uzstājās toreiz vēl 
nevienam nezināma Marija Naumova. Var-
būt es viņu nebūtu ievērojis, ja nebūtu kāda 
gadījuma. Pirms priekšnesuma viņa piegāja 
pie manis un teica: „Viktor, mana numura 
beigās ir špagats. Problēma ir saistīta ar 
to, ka pēc tā es nevaru skaisti piecelties.” 
Viņa palūdza mani iznākt uz skatuves un 
pacelt viņu. Lūk, tā mēs iepazināmies. Tajā 
konkursā viņa ieguva otro vietu, bet mūsu 
grupa nebija pat desmitniekā. Cēlonis ir 
vienkāršs - mēs atšķirībā no citiem konkur-
santiem, kas izpildīja, piemēram, Krisa Rī, 
Mirejas Matjē dziesmas, godīgi dziedājām 
savas dziesmas. Mūsu priekšnesums neat-
stāja lielu iespaidu uz žūriju. Tā arī teica: 
„Konkursam jāizvēlas populāras melodi-
jas.”

Bet, ja atgriezties pie jūsu jautājuma, tad 
varu atzīties, ka manā dzīvē bija ļoti ilgs 
periods, kad ģitāra bija nolikta malā. Darbs, 
mūzika un ģimene. Tās ir grūti savienoja-
mas lietas. Es izvēlējos ģimeni un darbu. 
Diemžēl to nenovērtēja. Es ilgi mēģināju 
saglabāt ģimeni. Taču neiedziļināsimies at-
tiecību psiholoģijā.

Tagad esmu kopā ar Innu, viņa arī ir 
krāslaviete, manas klasesbiedrenes māsa. 
Mēs ļoti labi saprotamies, dažreiz pat bez 
vārdiem. Un manas dziesmas radās, patei-
coties viņai. No sievietes ģimenē ir atka-
rīgs viss. Viņa iedvesmo vīrieti vai pretēji. 
Manā gadījumā - pirmais variants.

- Kā rodas jūsu dziesmas?
- Visas manas dziesmas ir par mani, par 

manām jūtām, maniem apkārtējiem. Par to, 

kādu es redzu pasauli, kā uztveru mīlestību. 
Līdz šim laikam savām dziesmām es neiz-
mantoju neko no fantāziju pasaules, viss ir 
tikai no manas dzīves. 

Pirmā vienmēr ir mūzika, pēc tam es 
saceru tekstu. Tas ir tāpēc, ka dzejoļos ir 
noteikts pantmērs, un pēc tam ir ļoti sarež-
ģīti sacerēt daudzveidīgu mūziku. Var atce-
rēties daudzas populāras dziesmas, un, ja 
nodalīt dzeju no mūzikas un izlasīt to, tad 
var redzēt, ka tekstā viena rindiņa ir īsāka, 
cita - garāka.

Ģitāru es salīdzinu ar kaitīgu ieradumu. 
Kad tās nav blakus, jūtu, ka kaut kā man 
pietrūkst. Jebkurā brīdī var rasties nepie-
ciešamība paņemt to rokās, nospēlēt kaut 
dažus akordus. Dažreiz es spēlēju ģitāru 
un improvizēju. Kad smadzenes konsta-
tē skaņās harmoniju, dzimst melodija. To, 
ko dungoju, ierakstu diktofonā. Pēc kāda 
laika, noklausoties savas improvizācijas, 
izmantoju no tām kaut kādas muzikālas frā-
zes, kuras paliek atmiņā un no kurām var 
rasties dziesma. 

- Kā jūs jūtaties uz skatuves?
- Ikreiz, kad uzkāpju uz skatuves, ļoti uz-

traucos. Ar to vajadzētu kaut ko darīt, tāpēc 
ka emocijas var visu sabojāt. 

Es sāku nopietni nodarboties ar vokālu 
tikai pirms diviem gadiem. Tad, pēc pir-
majām nodarbībām ar vokālo pedagogu, es 
sapratu, ka vispār neprotu dziedāt. Es jau 
pieradu dziedāt nepareizi,  un mācīties no 
jauna ir ļoti sarežģīti - pareizi jāelpo, jāstrā-
dā ar balss saitēm, jāpievērš uzmanība stā-
jai. Divi pirmie nodarbību mēneši bija tik 
grūti, ka es pat domāju atmest ar roku dzie-
dāšanai. Taču Inna mani atbalstīja un pār-
liecināja, ka man ir jāturpina nodarbības. 

Neskatoties uz to, ka mana vokālā peda-
goģe Kristīna Avkštoļa gandrīz divas reizes 
jaunāka par mani, esmu vienkārši viņas 
skolnieks. Viņa ir stingra skolotāja, uzsla-
vas dzirdu reti, bet man viņas viedoklis ir 

ļoti svarīgs. 
Piemēram, Daugavpils pilsētas svētkos, 

kur es uzstājos līgavu šovā kopā ar dalīb-
niecēm no Krāslavas, es pieļāvu kļūdu. 
Iznācu uz skatuves, un izrādījās, ka visu 
laukumu un pakalnu pie cietokšņa sienas ir 
piepildījusi publika. Man gribējās dziedāt, 
vēršoties pie skatītājiem, kas ir tālumā, un 
es mainīju savu pozīciju. Līdz ar to balss 
saites nedarbojās, kā vajag.

Priekšnesuma laikā jāpievērš uzmanība 
savām kustībām un sejas izteiksmei. Kad 
izpildi īpaši sarežģītu dziesmas fragmentu, 
uz sejas var parādīties grimases, bet no tā 
vajadzētu izvairīties - tas ir neglīti. Vien-
mēr cenšos noskatīties sava priekšnesuma 
videoierakstu un izanalizēt, ko darīju nepa-
reizi. 

- Jūs sākāt nopietni nodarboties ar vo-
kālu jau nobriedušajā vecumā. Ja būtu 
iespēja pagriezt laiku atpakaļ, vai jūs 
mainītu kaut ko savā dzīvē?

- Nē. Dzīvē nekas nenotiek vienkārši tā-
pat. Es nenožēloju par izdarīto. Jā, man bija 
problēmas, un es ieguvu jaunu pieredzi – 
tai ir ļoti liela vērtība. Ja es nebūtu pieļāvis 
kļūdas, pašlaik es būtu citāds cilvēks.

Manā dzīvē bija krīze, kad es zaudēju 
visu. Piedzīvotais man lika uztvert dzīvi ci-
tādāk. Es sapratu, ka nauda dzīvē patiešām 
nav galvenais. Ja nav naudas, bet tu proti 
kaut ko izdarīt, izdzīvot var. Es sāku daudz 
lasīt. Mani interesēja jautājumi par cilvēka 
dzīves jēgu, kā ir organizēta mūsu dvēsele, 
vai ir iespējams to attīstīt.

Tagad vissvarīgākais manā dzīvē ir tuvi-
nieku veselība. Slimības arī tiek dotas cil-
vēkiem nevis par kaut ko, bet tām ir kāds 
cēlonis. Ja cilvēks izdara kaut ko nepareizu, 
noniecina to, kas viņam ir, par to atgādina 
slimība. Tieši slimība liek cilvēkam strādāt 
ar sevi. 

Jā, es neuzskatu sevi par veiksmīgu cil-
vēku, bet esmu laimīgs. Tāpēc, ka ir cilvē-
ki, kam ir vajadzīgs tas, ko es daru. Ne tikai 
dziesmas, piemēram, tagad es taisu žogu 
- kādam tas ir vajadzīgs. Arī man pašam, 
protams. Jauns žogs ir skaistāks nekā vecs!

- Jūsu dziesma „Krāslava” patika dau-
dziem krāslaviešiem. Ko jums nozīmē 
dzimtā pilsēta?

- Mūsu pilsētā ir daudz gaišu un labestīgu 
cilvēku. Kad uzrakstīju dziesmu par Krāsla-
vu, jau zināju, ka tā patiks klausītājiem – 
tajā skan cerība uz nākotni. Ko man nozīmē 
dzimtā pilsēta? Rīgā esmu viesis, un visur, 
kur aizbraukšu, es būšu viesis. Krāslavā es 
esmu mājās. Par to ir mana dziesma. 

- Pastāstiet par saviem radošajiem plā-
niem!

- Radošie plāni... Es negribu saukt to par 
plāniem, es nosauktu tos par sapni. Nav 
fakts, ka dziedāšana kļūs par manu profe-
sionālo nodarbošanos, visticamāk - ne. Es 
vēlētos  nodarboties ar savu iemīļoto lie-
tu, taču ir nepieciešams, lai tā man sniegtu 
arī līdzekļus iztikai. Gribu uzsvērt – nevis 
peļņu, lai es varētu kļūt bagāts, bet lai es 
varētu izdzīvot. Greznība ir nepareizs ceļš. 
Ja cilvēks nodarbojas ar sirdslietu, viņš rū-
pējas par dvēseles harmoniju.

Es vienmēr sapņoju dziedāt uz skatuves, 
un lai cilvēkiem patiktu tas, ko es daru. 
Taču tad ir jāpieliek lielas pūles un daudz 
jāstrādā.

Radio „MIX FM” manas dziesmas no-
kļūst topā, par tām balso ne tikai mani 
paziņas, bet arī citi cilvēki. Protams, tas ir 
patīkami, un es to ļoti vērtēju. Gribētos, lai 
manas dziesmas skanētu arī  radio „Krāsla-
vas pulss” ( „Autoradio Latgalē”) viļņos. 
Mana mūzika ir domāta cilvēkiem. Un, 
protams,  maniem novadniekiem. 

Ceru, ka rudenī Krāslavā notiks mans so-
lokoncerts, es tam nopietni gatavojos. Plā-
noju repertuāru - gan manas dziesmas, gan 
kaverversijas. Domāju, kas šajā koncertā 
noteikti skanēs dzīvā mūzika. 

- Paldies par interviju, un uz tikšanos 
koncertā!

Intervēja Elvīra Škutāne,
autores foto

„Kad uzrakstīju dziesmu par Krāslavu,
jau zināju, ka tā patiks klausītājiem - 
tajā skan cerība uz nākotni”
 Iekšējā inteliģence, romantisms, harmonija – tas viss nāk prātā, kad 

sarunājies ar Viktoru Bernānu. 
Viktors ir krāslavietis, šeit viņš ir dzimis, pabeidzis vidusskolu un mū-

zikas skolu. Pašlaik strādā Rīgā, realizē savus dizaina projektus dažādu 
telpu interjeros, bet brīvdienās brauc mājās – uz Krāslavu. 

Viņš nevar iedomāties savu dzīvi bez mūzikas - sacer dzeju un melodijas, 
dzied ģitāras pavadījumā, uzstājas ar solo numuriem, viņa dziesmas skan 
radio. Pagājušajā gadā kļuva par Latvijas karaoke čempionāta Krāslavas 
atlases uzvarētāju, bet pēc tam ierindojās otrajā vietā Latvijas čempio-
nāta finālā. Viktors cer, ka rudenī Krāslavā notiks viņa solokoncerts. 

Viens no Viktora pēdējiem darbiem ir dziesma „Krāslava”, kas ieguva 
vairāku klausītāju pozitīvu vērtējumu. Cilvēki izsaka pateicību dziesmas 
autoram gan sociālajos tīklos, gan personīgi, arī tie, kas pašlaik dzīvo 
tālu, bet vienmēr atceras šo pilsētu.   

Mūsu saruna notiek lapenē, ko apmirdz vakara saules stari, bet mājas 
saimniece Inna cienā mani ar aromātisko tēju un ietin siltā pledā. Šim 
pārim un visai apkārtnei piemīt mājīgums, kas iedveš neticamu mieru un 
nosvērtību. 
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 Ērika ir dzimusi Rēzeknē, vi-
ņas tēvs bija muzikants, va-

dīja Rēzeknes aizsargu putēju or-
ķestri. Ģimenei piederēja viesnīca 
„Venšau”, tās nosaukums radies 
no tēva uzvārda (viņš bija no Pie-
volgas vāciešiem), un viesnīca, ko 
pārvaldīja māte. 

Kad sākās karš, mazajai Ērikai 
bija tikai 7 gadi, un par 1941. gada 
vasaras sākuma notikumiem viņas 
atmiņā palika tikai dažas ainas. 
No mātes stāstiem Ērika atceras, 
ka cilvēki jau pirms tam runāja 
par to, ka jauna vara gatavojas 
izvest visus „aizdomīgos”.  Tēvs 
neticēja. 

Diemžēl14.jūnija rītā mājās 
ieradās svešinieki un pavēlēja 
savākt mantas 10 minūšu laikā. 
Venšau ģimeni kopā ar citiem 
iesēdināja mašīnās, atsevišķi vī-
riešus un sievietes ar bērniem, un 
aizveda uz staciju, kur jau gaidīja 
ešeloni. Ēriku ar mammu un jau-
nāko māsu izveda uz Krasnojars-
kas novadu, bet pēc tam tālāk pa 
etapu. 

Kas notika ar tēvu? Māte tā arī 
nomira, nezinot, uz kurieni aiz-
veda viņas vīru, vai viņš palika 
dzīvs. Tikai pēc daudziem gadiem 
Ērika uzzināja par tēva likteni 
- viņu nošāva. Būtu brīnums, ja 
tajos laikos viņu, kam bija vācu 
uzvārds, atstātu dzīvu. 

Mazās meitenes smadzenes 
izsvītroja no atmiņām tās bries-
mīgas dienas, un šodien sieviete 
atceras tikai dažus to dienu no-
tikumu zibšņus kā vecās fi lmas 
kadrus - kravu mašīna, mamma 
raud, tumši vilciena vagoni, viņu 
jaunais mājoklis Sibīrijā, šķūnis-
segta nojume. 

Lai kaut kā nosiltinātu mājokli, 
sievietes, kas zaudēja savu dzim-
teni, devās uz taigu, savāca zarus, 
no kuriem uztaisīja nožogojumu 
- tā centās izvairīties no caurvēja. 
Pašā siltākajā šķūņa vietā, blakus 
ugunskuram, bija paredzētas gu-
ļamvietas bērniem. 

Vietējiem iedzīvotājiem bija 
aizliegts kontaktēties ar „tautas 
ienaidniekiem”. Taču līdzcietīgās 
Sibīrijas sievietes pažēloja māti ar 
maziem bērniem un slepus nesa 
mums gan pienu, gan maizi, gan 
kartupeļus. Bet bija arī tie, kas par 
izsūtītajiem teica: „Ja negribēs 

nomirt badā, tad visu atdos”. Lai 
pabarotu bērnus un dabūtu ēdie-
nu, bija jāatdod pēdējais– siltu 
segu apmainīja pret litru piena. 

Māte labi adīja - tas arī palīdzē-
ja izdzīvot pirmajā ziemā. Sibīrie-
tēm patika  lieli lakati ar apmali, 
kuri mātei sanāca ļoti skaisti. Ka-
mēr sieviete adīja lakatu, saimnie-
ki baroja un deva pajumti viņai un 
viņas meitām - tā visu ziemu pār-
vietojās no vienas mājas uz otru. 

Nākamajai ziemai varēja saga-
tavoties savlaicīgi - izraka zem-
nīcas, kurās dzīvoja trīs-četras 
ģimenes. 

Katru mēnesi izsūtītajiem va-
jadzēja reģistrēties rajona centra 
komandantūrā - Dzeržinskā. Lai 
nepārkāptu varas prasības, Latvi-
jas sievietes devās ceļā pa taigu 20 
km attālumā. Vienu reizi Ērikas 
māte apmaldījās un neatgriezās 
mājās, pagāja vairākas dienas, tā-
pēc visus bērnus, ilgi ne domājot, 
aizveda uz pagaidu bērnu namu. 
Tad viņi vel nenojauta, ka šis ga-
dījums visai ģimenei nesīs labas 
pārmaiņas. 

Māte, protams, atgriezās, un, 
kad ieradās patversmē, lai paņem-
tu savus  bērnus, uzzināja, ka no 
Latvijas atbrauc cilvēki, kas ne-
legāli var aizvest Latvijas bērnus 
uz dzimteni. Tā 1947.gadā Ērikas 
ģimene atgriezās mājās. 

Pirmās divas nedēļas pēc atgrie-
šanās dzimtenē bija jāpavada izo-
latorā – mūs atbrīvoja no utīm un 
kašķa, bet pēc tam devāmies pie 
radiem Andrupenē. 

13 gadu vecumā Ērika sāka mā-
cīties pirmajā klasē, gada laikā 
iemācījās latviešu valodu un jau 
nākamajā gadā mācījās piekta-
jā klasē. Viņa sekmīgi pabeidza 
astoņgadīgo skolu un iestājās 
Rēzeknes Pedagoģiskajā skolā. 
Viens no viņas kursabiedriem ir 
slavenais latviešu kinorežisors Jā-
nis Streičs.

Taču Ērikai nebija lemts pabeigt 
skolu. 1953.gadā „bēgļus” atrada, 
no sākuma - mammu, bet pēc tam 
arī Ēriku. Šoreiz viņu izsūtīšanas 
punkts bija Severo-Enisejska, kur 
sievietes strādāja zelta raktuvēs. 

Dzīve ir tik neparasta, ka nekad 
nezini, kurā brīdī kāds notikums 
var virzīt tavu likteni citā pusē. 
Ērikas māsa saslima ar meningī-

tu, un šos slimniekus ar lidmašī-
nu pārvietoja uz Krasnojarsku. 
Ērikai atļāva būt blakus māsai ar 
noteikumu, ka viņa palīdzēs kopt 
arī citus slimniekus šajā palātā. 
Nodaļas vadītājs, dakteris Šmidts 
pievērsa uzmanību veiklajai mei-
tenei un deva padomu: „Ērika, 
tev jāmācās!”. Viņš iekārtoja Ēri-
ku medicīnas skolā un piedāvāja 
dzīvot savā ģimenē, palīdzēt viņa 
dzīvesbiedrei saimniecības lietās. 
„Lūk, tā es nokļuvu citā sabiedrī-
bā,”  atceras Ērika. 

1956.gadā visa ģimene atgrie-
zās mājās, tagad jau ofi ciāli un uz 
visiem laikiem.

*    *    *

Mīlestība pret mūziku un 
dejām pavada Ēriku visu 

viņas mūžu. To viņa mantoja no 
tēva, kurš pabeidza Ļeņingradas 
konservatoriju un bija labs pia-
nists. Vācijā ražoto pianīnu, kas 
piederēja tēvam, izdevās saglabāt 
līdz mūsu dienām. 

Ērika sāka dejot, vēl dzīvojot 
Krasnojarskā,  kad uzzināja, ka 
meklē dalībniekus masu skatu fi l-
mēšanai, un pierakstījās, jo par 1 
fi lmēšanas dienu maksāja veselus 
3 rubļus. Pēc tam viņa dejoja krie-
vu tautas dejas, bet, atgriežoties 
dzimtenē, aktīvi piedalījās paš-
darbības kolektīvos, kuri izpildī-
ja latviešu, spāņu, ungāru dejas. 
Pašlaik Ērika dejo Eiropas deju 
kolektīvā „Mežrozīte” un dzied 
ansamblī „Retro”. 

„Ko manā dzīvē nozīmē de-
jas?” Ērika aizdomājas un atbild. 
„Visu!”

No mātes, kas bija vienkārša 
sieviete un nekad neskuma, Ēri-
ka mantojusi savu optimismu. 
Viņa pārliecināta - kas cilvēkam 
ir lemts dzīvē, tas viņam jāpieņem 
un jāizdzīvo, un nekas nav jānožē-
lo. Traģiskie gadi iemācīja viņu ar 
prieku skatīties uz dzīvi un vērtēt 
katru tās mirkli. 

„Lai Dievs dod nodzīvot vēl 
kādu lieku dieniņu! Cik jauki ir 
dzīvot!” pieliekot roku pie sirds, 
atzīstas Ērika.

Viņas dvēsele ir gaiša un tīra 
- neskatoties ne uz ko, viņa ne-
jūtas aizvainota par savu bērnību 
un jaunu. Ir tikai lepnums par to, 
ka dzīves šķēršļi, bads un smags 
darbs viņu nesalauza, bet otrādi 

- nostiprināja viņas garu. Tagad 
viņa ar izbrīnu un žēlsirdību ska-
tās uz tiem, kas sūdzas par dzīvi. 

„Varbūt liktenis pret mani bija 
pārāk nežēlīgs, taču es esmu pa-
teicīga par to, ka redzēju Sibīriju, 
ēdu lakšus un priežu asnus, daudz 
strādāju fi ziski. Taču tagad, savos 
80 gados es nesūdzos par veselī-
bu.”

Kad Krāslavā tika nodibināts 
represēto klubs, Ērika kļuva par tā 
aktīvo dalībnieci. 

„Nedrīkstēja nepiedalīties,” 
uzsvēra Ērika, „Krāslavas rajonā 
bija 600 represēto. Vajadzēja aiz-
pildīt anketas, apkopot informāci-
ju, kārtot dokumentāciju.”

Kad radās iespēja izveidot pie-
miņas vietu, īstenojot projektu, 
ko fi nansēja Amerikas Latviešu 
fonds, Ērika aktīvi piedalījās visu 
organizatorisko jautājumu risinā-
šanā, kas bija saistīti ar pieminek-
ļa „Māte Latgale raud” izgatavo-
šanu un uzstādīšanu. 

*    *    *

37 gadus Ērika nostrādāja 
par operāciju māsu. No 

sākuma strādāja Dagdā, kur ope-
rāciju zālē palīdzēja dažādiem 
ķirurgiem. Kad Krāslavā tika 
uzbūvēta jauna slimnīca un dak-
teri Bogdanovu pārcēla uz darbu 
Krāslavā, ķirurgs paņēma līdzi 
savu medmāsu. Krāslavas slimnī-
cā Ērika nostrādāja 19 gadus. 

„Vai tas bija morāli grūts darbs? 
Nē, mēs priecājāmies par katru 
operāciju, un ikviena no tām pa-
lika manā sirdī?” tā par darba ga-

diem slimnīcā saka Ērika. 
Ar medicīnu bija saistīts arī Ēri-

kas dzīvesbiedrs Vilhelms. Jau-
nībā viņš strādāja kultūras nama 
direktora amatā, bet pēc tam visu 
mūžu bija ātrās palīdzības mašī-
nas vadītājs. 

„Mēs dzīvojām kopā vairāk 
nekā 50 gadus un jūtamies kā 
viens veselums - vienu sit, otram 
sāp,” apgalvo Ērika. 

Dzīvesbiedri izaudzināja dēlu 
Andreju un meitu Elvīru, kas dā-
vāja viņiem trīs mazbērnus. 

Ērika: „Esmu laimīga, ka man 
ir laba ģimene - es vienmēr varu 
paļauties gan uz vīru, gan uz bēr-
niem. Turklāt man ir ļoti daudz 
draugu. Kādu mūžu esmu nodzī-
vojusi? Grūtu, sarežģītu, bet lai-
mīgu!”

Ērika ir pārsteidzoši mūsdienī-
ga un apburoša sieviete. Kā viņai 
izdevās saglabāt šo dvēseles jau-
nību? 

„Varbūt no malas tas ir ne visai 
pieklājīgi, ka savos 80 gados man 
patīk sapucēties, uztaisīt frizūru, 
uzlikt skaistas rotas. Bet no citas 
puses, kāpēc man jādomā par ve-
cumu?” Ērika rausta plecus. „ Par 
manu māsu vienmēr teica, ka viņa 
esot ļoti skaista, bet es visu mūžu 
biju jautra!”

Elvīra Škutāne,
 autores foto

svētki un jubilejas

„KĀDU MŪŽU ESMU NODZĪVOJUSI?
GRŪTU, SAREŽĢĪTU, BET LAIMĪGU!”

Ir cilvēki, kas neatkarīgi no vecuma paliek jauni visu mūžu. Tāda ir Ērika Andžāne. Ne-
sen viņa nosvinēja 80 gadu jubileju, viņai ir strauja sirds, zinātkārs prāts un jauna dvēse-
le. Viņas dzīve ir jēgpilna, pateicoties Ērikas iekšējās pasaules bagātībai, viņa atrod savu 
piepildījumu apkārtējā skaistumā, brīnumā, ko atnes katra jauna diena un saskarsmē 
ar cilvēkiem.

Dievs apveltīja viņu ar spējām, kuras viņai izdevās saglabāt visas dzīves laikā - pozitī-
vu, dzīvespriecīgu noskaņu un mīlestību pret visām dzīves izpausmēm. 

Paldies par ekskursiju!
 Biedrība „Saulessvece” izsaka pateicību Krāslavas novada domei par iespēju organizēt ekskursiju. 
Mūsu bērni apmeklēja fabriku „Laima”, Šokolādes muzeju, apskatīja Nacionālo Botānisko dārzu Salaspilī 

un baudīja garšīgas pusdienas atpūtas kompleksā  „Lido”.
Brauciena dalībniekiem īpaši patika šokolādes muzeja apmeklējums, kur bērni varēja degustēt karsto šoko-

lādi, kā arī patstāvīgi izgatavot šokolādītes ar uzrakstiem. Botāniskajā dārzā mēs redzējām eksotiskos augļu 
kokus, ziedošos kaktusus, olīvkokus.  Paldies par šo interesanto ekskursiju!

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic dzimšanas dienā:
Donātu Pranču, Annu Pauliņu, Līviju Cimoško, 

Sabīni Spiridovsku, Anatoliju Plivču.  
Šī diena lai Jums skaistāka par citām,

Šī diena tikai reizi gadā aust.
Lai spēka pietiek katram dienas rītam!

Lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!
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KULTŪRAS ZIŅAS

Aleksejs piedzima trauksmainajā 1944. gada jūnijā, kad 
Latgalei tuvojās fronte. Viņa vectēvs Latvijas brīvvalsts 
laikā Krāslavā bija pareizticīgo draudzes priesteris, tēvs – 
skolotājs. Ģimene Aleksejā ieaudzināja godīgumu, zināt-
kāri. 

Krāslavas apkārtnes unikālā daba deva ievirzi profesi-
jai – mežzinis. Alekseju sajūsmināja Latgales dabas aina: 
ezeri, upes, pakalni ar birztalām. Viņš arī tagad saka, ka 
nekad nespētu mainīt dzimtās vietas pret citu dzīvesvietu, 

kaut piedāvājumi ir bijuši vairākkārt. 
Kādu laiku arī strādāja mežziņa specialitātē, bet, kad sā-

kās nopietna aizraušanās ar fotogrāfi ju (sākumā fotografēja 
dabu), pašam nemanot tika iesaistīts avīžniekos kā foto-
grāfs. Par žurnālistu kļuva pašmācības ceļā. Tagad Gonča-
rova kungs ar fotoobjektīvu un spalvu ir izstaigājis Krāsla-
vas rajona cilvēku dzīves vairāku gadu desmitu garumā. 

Darbu avīžniecībā Aleksejs sāka Krāslavas rajona avī-
zē „Komunisma Ausma”, kas bija Komunistiskās partijas 
rajona komitejas orgāns, un strādāja stingrā tās uzraudzī-
bā. Tomēr žurnālisti centās radīt lasītājiem saprotamu, cil-
vēciski siltu avīzes veidolu. Aleksejs savā darbā vienmēr 
centās kā galveno varoni parādīt vienkāršo cilvēku, tiešo 
darba darītāju. Jau sākumā atklājās, ka Aleksejs ir žurnā-
lists pēc sirds aicinājuma. Šim darbam arī palika uzticīgs ar 
visu sirdsdegsmi. Viņam piemīt nesamierināms skatījums 
uz dzīvē bieži sastopamajām negatīvajām lietām, par ko 
daudzkārt ir bijis „neērts”.

Radikālu kontrastu laiks Latvijā atnāca 80. gadu beigās. 
1989. gada 2. decembrī, par spīti LKP Krāslavas rajona 
komitejas sīvajai pretestībai, dzima laikraksts ,,Ezerzeme” 
ar jaunu devīzi – „Vienoti Latvijai” (redaktors Konstantīns 
Makņa). Latvijas Atmodas laikā Aleksejs bija aktīvs Tautas 
frontes dalībnieks. Visi „Ezerzemes” numuri bija ilustrēti 
ar Alekseja fotogrāfi jām. Lai sagatavotu reportāžas, aptau-
jas un intervijas par pārmaiņām pilsētā un rajonā, viņš ar 
savu fotokameru izbraukāja visu rajonu. 

Viņa publikācijās atspoguļojās cilvēku cerība atjaunot 
neatkarīgu Latviju, viņš bija tur, kur tika uzvilkti brīvvalsts 
karogi, kur notika sapulces par valsts valodu 

un citas aktivitātes. Dažbrīd rīkoties saskaņā ar savu 

pārliecību bija pat bīstami. Gončarova kungs ir pateicīgs 
redakcijas kolēģiem par atbalstu, jo tikai tādā saliedētā 
kolektīvā, galvenajā būdami domubiedri, viņi varēja iziet 
cauri visiem sarežģījumiem, meklējot un zaudējot, kļūdo-
ties un iegūstot.

Kopš Atmodas laika Gončarova kungs daudzos notiku-
mos ir vīlies. Daudz kas no gaidītā nav piepildījies. Par trū-
kumiem viņš neklusē, kritizēdams gan nevīžīgus darba da-
rītājus, gan vadošos darbiniekus. Viņš asi vērtē arī politiķus 
kopumā, bet visu notiekošo uztver kā dzīves procesu. Viņš 
saka, ka atkal tiek rakstīta vēsture - ik dienu, ik stundu - un 
ļoti daudz ir atkarīgs no tā, kas ir tās rakstītājs. Tagad Alek-
sejs ar savu fotokameru dara lielu darbu dabas aizsardzības 
jomā. Viņa fotoreportāžas atklāj ļoti daudz pāridarījumu 
dabai, kas notiek novada ūdeņos. Viņa mērķis - Latgales 
zilo ezeru un upju bagātību nosargāšana no malu zvejnie-
kiem. Paša vaļasbrīži ir saistīti ar makšķerēšanu un sacen-
sību organizēšanu novada makšķerniekiem – entuziastiem. 

Aleksejs Gončarovs - cilvēks ar fotoobjektīvu, kas gara-
jos darba gados iemantojis patiesa un godīga žurnālista sla-
vu. Uz viņa objektivitāti Krāslavas novada ļaudis paļaujas, 
viņi zina, ka viņam var uzticēties un daudzos gadījumos arī 
sagaidīt pozitīvu jautājuma risināšanu ar avīzes palīdzību.

Aleksejs ir dedzīgs ceļotājs. Tāpēc daudzi fotoattēlu cikli 
ir ar plašu ģeogrāfi sko diapazonu – no Latgales ainavām un 
latgaliešiem līdz Ukrainas stepēm, no Daugavas līdz Jeņi-
sejas krastiem. Tomēr viņa ekspozīcijās visvairāk skatītāju 
saviļņo Latgales -,,Moras zemes“ – tēls. Īpaši māksliniecis-
ki ir Aglonas bazilikas skati.

Vladislavs Loveiko

FOTOGRĀFS UN ŽURNĀLISTS,  
SABIEDRISKI AKTĪVS C ILVĒKS

TICIET BRĪNUMIEM!     

Esmu dzimusi 1947.gadā Ziemeļosetijas priekškalnēs. 1967.gadā 
pabeidzu pedagoģisko skolu, kurā ieguvu vispārizglītojošās skolas 
mūzikas skolotāja un kora diriģenta specialitāti. 1976.gadā saņēmu 
diplomu par augstāko izglītību, kad pabeidzu Ziemeļosetijas Valsts 
K.Hetagurova v.n. universitātes Ģeogrāfi jas nodaļu. 1974.gadā liktenis 
bija lēmis nokļūt Latvijā. Dabas skaistums, līdzsvaroti cilvēki, daudz-
veidīgi amati, tradīcijas man bija ļoti tuvi, reizēm šķita, ka te esmu dzī-
vojusi visu mūžu. Vēlēšanās gleznot man bijusi vienmēr. Taču agrāk 
es pat nevarēju iedomāties, kādu svētlaimi var izjust šīs nodarbošanās 
laikā. Notika brīnums, es sāku gleznot un izjūtu bezgalīgu sajūsmu, un 
gribu dalīties tajā ar visiem apkārtējiem cilvēkiem. Mana pirmā perso-
nālizstāde ir veltīta Iraklijam Pashalidi - cilvēkam, kas ar savām pras-
mēm, pacietību un taktiskumu palīdzēja īstenot manu sapni.

Aicinu visus gribētājus 23.jūlijā plkst.16:00
 uz izstādes atklāšanu 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā.

Ļubova Tarlecka

NO SAULĪTES LĪDZ SAULĪTEI...

Ja atceramies 22.jūnija pēcpusdienu, tad 
runa par saulīti nav īsti vietā. Bet, ja do-
mājam par vasaras skaistāko, smaržīgāko 
un mistiskāko laiku – Jāņiem, tad saule, 
protams, todien bija mūsu sirdīs, dziesmās 
un zīmēs.

Lai arī pirmsjāņu laiks izdevās lie-
tains un drēgns, Jāņu ielīgošanas pasā-
kums parka estrādē priecēja ar skaisto 
noformējumu, skanīgām dziesmām, 
jautriem dančiem un atraktīviem ak-
tieriem.

Jāņus Krāslavā ielīgoja sieviešu ko-
ris „Nova”, jauktais koris „Krāslava”, 
vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jaut-
raviņa”, senioru deju kopa „Senči”, 
kultūras nama amatierteātra aktieri, 
akordeoniste Vija Gončarova un jaut-
rie muzikanti Jānis un Dzintars. Par 
uzveduma scenāriju gādāja un visus 
režisēja Voldemārs Varslavāns. 

Kas tie par Jāņiem bez lietus, pro-
tams, savu laiku lija, savu nelija, bet 
publika nāca un nāca, jau sākot no pir-
majām līgotnēm stiprās vīru balsīs, kas 
pieskandināja parku. Jā, tik daudz vīru 
balsu korī vēl nebijām dzirdējuši...

Pie ugunskura Jāņu bērni līksmoja 
līdz pašam rītam, dziedāja un dejoja, 
leca pāri liesmām, brida rasā un mek-
lēja papardes ziedu...

Kas zin, varbūt kāds arī atrada?...

Paldies visiem aktīvajiem un atsaucīgajiem kultū-
ras nama pašdarbniekiem, viņu ģimenēm, radiem un 
draugiem, kas ikvienā pasākumā ir skatītāju pulka 
kodols! 

Inga Kavinska,
Anatola Kauškaļa foto 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā līdz 
21.jūlijam skatāma fotogrāfa Alekseja Gončaro-
va darbu izstāde.
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KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS 
„SAULESZAĶĒNI -2014”

 Jūnijā priekpilnām, cerīgām  un saulainām sejiņām, vecāku atvesti un atbalstīti, savu 
pirmo dienu vasaras rotaļu un radošo darbnīcu lauciņā „Sauleszaķēni” uzsāka Krāslavas 
pamatskolas  30 radošie un zinātkārie 1.-4. klašu skolēni.

Nemanot aizvadītas 3 saturīgas 
un jautras nedēļas, pilnas jaunu ie-
guvumu, atziņu un prasmju. Katru 
dienu bērnus sagaidīja skolotāju 
komanda ar rūpīgi un interesanti 
izplānotu dienas programmu. Visi 
kopā sportojām, dziedājām un ie-
pazināmies ar fi zikas un ķīmijas 
likumiem mūsu sadzīvē. Skolēni 
iejutās pētnieku lomā, strādājot ar 
mikroskopiem, pielaikoja māksli-
nieka cepuri, veidojot modes ska-
tes. Neizpalika jautrās pastaigas 
pie ezera, ciemojāmies smilšu piļu 
valstībā. Vienā no lauciņa dienām 
pie skolas gaisā pacēlās 10 skolē-
nu pašdarinātie teiksmainie gaisa 
„pūķi ”. Kas iepriecināja skolotā-
jus, bērnus un steidzīgos garām-
gājējus.

   Ar interesi bērni klausījās sko-
lotāju vēstījumu par mūsu tautas 
vēstures traģiskajām lappusēm. 
Draudzīgi, ar ziedu pušķiem ro-
kās, diskutējot par tagadni un nā-
kotni, bērni un skolotāji devās pie 
pieminekļa Mātei –Latgalei.

   Visu šo laiku skolēni radoši 
strādāja, veidojot oriģinālo lauci-
ņa karogu, telpisko lielo un krā-
saino zaķu ģimeni, akmens laik-
meta cilvēku apmetnes maketus, 
skolotāju veidotās interesantās 
darba lapas, no pērlītēm veidotos 
sirsnīgos zaķīšus. Skolas pagalmu 
tagad rotā bērnu rokām krāsotie 
akmeņi-viņu fantāzijas aplieci-
nājums. Visus šos darbus skolēni 
varēja veikt, pateicoties radošiem 
un atsaucīgiem Krāslavas pamat-
skolas skolotājiem. Agrāk nepazī-
tie priekšmetu skolotāji nu kļuva 

par labiem draugiem. Jāatzīst, ka 
draudzībai mūsu lauciņā tika ie-
rādīta liela loma. Bērni ar prieku 
nāca uz skolu vasarā un ar jau-
niem iespaidiem devās pēcpusdie-
nā mājās.

 Lielu paldies gribam teikt par 
atbalstu Krāslavas novada domei 
un bērnu vecākiem. Skolēnu sta-
rojošās actiņas ir apliecinājums 

tam, ka šis jauki kopā pavadītais 
laiks paliks mums visiem atmiņā.    

 Novēlam visiem saulainu un 
piedzīvojumiem bagātu vasaru!

Dace Samsonoviča, 
Krāslavas pamatskolas

 rotaļu un radošo darbnīcu 
lauciņa vadītāja 

„NĀC UN DARBOJIES!” 
„Šīs trīs dienas bija vienkārši neaizmirstamas!”  Tā un 

līdzīgi sākās radošās darbnīcas „Nāc un darbojies!”  visu 
dalībnieku atsauksmes. Kopā darboties mums, novada 
skolu 6.-8.klašu skolēniem, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolotāji piedāvāja 17.-19.jūnijā. Trīs dienu garumā mēs 
radoši un aktīvi darbojāmies dažādās darbnīcās. 

Pirmajā dienā no rīta  notika aktivitātes, kurās iepazināmies, „lau-
zām ledu” mūsu attiecībās, droši runājām, tēlojām, spēlējām... un ātri 
vien vairs nebaidījāmies brīvi sarunāties ar draugiem, ar kuriem tikko 
bijām iepazinušies. Arī citu skolu audzēkņi drīz vien jau bez bailēm 
nāca pie mūsu skolotājiem un brīvi sarunājās. Otrajā nodarbībā – stik-
la apgleznošanas un dekupāžas stundā – mēs radoši izpaudāmies ar 
krāsu palīdzību. Apgleznotos trauciņus paņēmām mājās, lai ieprieci-
nātu savus vecākus. Trešajā nodarbībā mums vajadzēja būt īpašiem 
jau citā veidā – vajadzēja parādīt savas daudzveidīgās zināšanas at-
jautības uzdevumos. Dienas beigās bija izvērtējums, kad uz savām 
uzzīmētajām plaukstiņām rakstījām emocijas, ko izdzīvojām dienas 
laikā, un tās bija – „super!”, „interesanti!”, „aizraujoši!”, „brīnišķī-
gi!”, „draudzīgi!” un tml.

Otro dienu mēs pavadījām mežā. Skolotāji bija parūpējušies par in-
teresantiem pārbaudījumiem, kuros mēs varējām izvērtēt savus spē-
kus, zināšanas un spēju strādāt komandā ar jaunajiem draugiem un 
(jā!) ar skolotājiem. Mēs bijām divas komandas, „Grizli”  un „Mežo-
ņi”, kas bija ļoti draudzīgi un atbalstīja viena otru. Gandrīz visos pār-
baudījumos mums nācās paļauties uz saviem komandas biedriem, jo 
citādi uzdevumus nemaz nebija iespējams paveikt. Daudzi dalībnieki 
šīs dienas atsauksmēs minēja tieši to, ka iemācījās strādāt komandā 
un paļauties vienam uz otru. Visiem ļoti patika desiņu cepšana uguns-
kurā un spēles ar skolotājiem, kā arī volejbols ar skolas direktoru J. 
Tukānu.

Arī trešās dienas sākumu pavadījām ļoti aktīvi – sporta stafetēs un 
aktivitātēs. Spēlējām dažādas vārdu spēles, „sporta matraču”  volejbo-
lu, it īpaši patika stafetes, kurās bija jāizmanto ūdens. Dienas noslēgu-
mā mēs darbojāmies datorkabinetā. Mūsu jaunajiem draugiem ļoti pa-
tika mūsu datorkabineti, kur katrs varēja ērti iekārtoties pie datoriem 
un individuāli darboties! Un nedomājiet, ka mēs vienkārši sērfojām 
internetā, nē! Skolotāju vadībā mēs paši veidojām kolāžas ar radošo 
darbnīcu spilgtākajiem mirkļiem. 

Visiem ļoti patika šīs trīs dienas un, lūk, dažas atsauksmes: 
„Viss bija interesanti un pārdomāti. Man ļoti patika aktīvās nodar-

bības un sporta spēles. Bija padomāts arī par to, lai mēs būtu paēduši. 
Šīs dienas man paliks atmiņā uz ilgu laiku. Gribētos, lai biežāk būtu 
šādi pasākumi.” 

„ Man šīs trīs dienas ļoti patika, viss bija ļoti interesanti un ļoti 
jautri. Es ieguvu jaunus draugus, uzzināju, cik te ir labi skolotāji! Vis-
labāk man patika tūrisma diena, kad mēs gājām uz mežu, tur bija ļoti 
interesanti un jautri. Man ļoti patika tas, ka visi bija ļoti izpalīdzīgi. 
Es noteikti piedalīšos, ja tādas darbnīcas ģimnāzijā būs nākamgad!” 

„Šīs 3 dienas man pagāja ļoti interesanti. Es iepazinos ar jauniem 
draugiem un iemācījos spēlēt daudzas jaunas spēles. Viss bija ļoti labi 
izdomāts un organizēts. Ar nepacietību gaidīšu augustu!” 

Visiem dalībniekiem ļoti patika šīs trīs dienas, un tie arī turpmāk vē-
lās piedalīties līdzīgās radošās nometnēs. Tāda iespēja tiek piedāvāta 
arī šī gada 19.-21. augustā. Un skolotāji teica, ka tur mūs sagaida arī 
vēl pavisam nebijuši pārsteigumi!

Liels paldies visiem radošajās darbnīcās iesaistītajiem skolotājiem 
par šīm neaizmirstamajām dienām, kurās jūs mūs izklaidējāt, palīdzē-
jāt iegūt jaunus draugus un sagādājāt gardumus. Ļoti ceram, ka tiksi-
mies augustā!

Sintija Skerškāne, 
9.a klase, 

Krāslavas Valsts ģimnāzij a

Projekts ar šādu nosaukumu un Krāsla-
vas, Dagdas un Aglonas novada Sarkanā 
Krusta finansiālo atbalstu notika Krāslavā 
šī gada 16. – 20 jūnijā. Projekta būtība – 
pilnveidot bērnu saskarsmes spējas, vairot 
pozitīvās emocijas, darbojoties kopā, kā 
arī mācīties lietderīgi pavadīt brīvo laiku 
skolēnu brīvdienās. 

Tika nolemts, ka to visu var apgūt, radoši, nepie-
spiesti darbojoties, rotaļājoties ar bērniem, tāpēc 
Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas 
sākumklašu skolēni tika aicināti piedalīties radošajās 
darbnīcās „Mēs visi kopā dzīvojam vienā valstī”. Ra-
došo darbnīcu programma tika izstrādāta ļoti sīki, ar 
domu, lai 25 aktīviem, dzīvespriecīgiem un jaukiem 
bērneļiem laiks paietu interesanti un nemanot. 

Pirmdienas rīts ar sauli un siltumu mūs nelutināja, 
bet, satiekot apņēmības darboties pilnos vadītājus un 
zinātkāros bērnus, biju pārliecināta, ka viss izdosies.  
Mīļus novēlējumus un veiksmīgu darbošanos mums 
novēlēja Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada Sar-
kanā Krusta pārstāve Marija Mickeviča, un radošās 
darbnīcas uzsāka savu darbību. 

Vispirms visi iepazināmies. Skolotāja Ludmila 
Buhalova (Varavīksnes vidusskola) bija izdomājusi 
ļoti oriģinālu veidu, kā skolēni iepazīstas, tajā pašā 
laikā uzzinot viens par otru ļoti daudz interesantas 

informācijas – kas garšo, rakstura iezīmes, par ko 
vēlas būt nākotnē, kāda ir katra karstākā vēlēšanās. 
Ar prieku klausījos, ka bērnu vēlēšanās ir saistītas 
ar ģimeni, vecākiem, labestību un sirsnību – lai visi 
dzīvotu mierā, lai vecāki dzīvotu mūžīgi, lai nebūtu 
kara... Tad arī kārtējo reizi pārliecinājos, cik tomēr 
patiesas jūtas ir mazajās sirsniņās un cik gudras do-
mas ir bērnu galviņās. 

(Turpinājums 8.lpp.)

„MĒS VISI KOPĀ DZĪVOJAM
 VIENĀ VALSTĪ”
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14.jūnijā norisinājās autokross „Krāslavas kauss 2014”. Tā bei-
dzās brauciens vienam no autosacīkšu dalībniekiem.

Foto autors: Sandris Lavniks

Cienījamie lasītāji! Šajā vietā var būt arī jūsu fotogrāfija!
Aicinām sūtīt savus interesantākos fotoattēlus uz e-pas-

tu: vestis@kraslava.lv! 
Mēs tās noteikti publicēsim „KV” lappusēs. 

2014.gada augustā vairākās Latvijas 
pilsētās būs skatāma vienas no nostalģis-
kākajām un elegantākajām dziedātājām 
- Marijas Naumovas - koncertprogram-
ma „Pusnakts Parīzē”, kas klausītāju sirdis 
iekarojusi jau pirms diviem gadiem.

Šī būs vēl viena īpaša un šoreiz atšķirīga muzikāla 
pastaiga pa romantisko Parīzi - koncerta gaitā dzie-
dātāja vēlas klausītājiem uzburt Franciju, ļaut viņiem 
kaut mazliet sajust un izbaudīt Parīzes šarmu un ele-
ganci. Koncerta „Pusnakts Parīzē” apmeklētājiem 
būs iespēja klausīties skaistākās Parīzes melodijas - 
gan ikvienam labi zināmas, gan ne tik bieži dzirdētas.
Koncertprogramma „Pusnakts Parīzē” veidota kā 
muzikāla izrāde, jo dziedātāja Marija Naumova ne 
tikai dzied, bet arī stāsta par Parīzi, par dziesmām, ko 
izpilda, to rašanos. Kopā ar Mariju Latvijas koncerta 

apmeklētājiem būs iespēja baudīt izcilā akardeonista 
Fransuā Parizi, kas ir viens no labākajiem šī žanra iz-
pildītājiem pasaulē, sniegumu. F.Parizi ir uzrakstījis 
mūziku Vudija Alena fi lmai „Pusnakts Parīzē”.

Koncertā gaitā tiks atskaņoti jauni skaņdarbi, ko 
Fransuā Parizi un Brigita Reno (Brigitte Renaud) 
uzrakstījuši speciāli mūsu dziedātājai Marijai Nau-
movai.

Koncerts Krāslavas kultūras namā notiks 
31.augustā plkst.17.00. 

Biļešu cenas - 7, 10, 12, 15 eiro.
Biļetes uz koncertprogrammu „Pusnakts Parīzē” 

iespējams iegādāties „Biļešu paradīzes” kasēs visā 
Latvijā, kā arī interneta vietnē www.bilesuparadize.
lv un koncertu norises vietā. 

 

KRĀSLAVĀ UZSTĀSIES MARIJA NAUMOVA

(Turpinājums, sākums 7.lpp.)
Kopā izstrādājām radošo darbnīcu kārtības notei-

kumus un vienojāmies, ka tie būs arī jāievēro. Un, 
aizsteidzoties laikam pa priekšu, teikšu, ka problē-
mu ar uzvedību mums nebija! Tam vienkārši neatlika 
laika, jo līdzko bērni sāka nogurt vai vadītāji sajuta, 
ka darbošanās kļūst vienmuļa, tad nemanot aktivitāte 
tika nomainīta, pārveidota... Skolotāja Olga Dalecka 
(Varavīksnes vidusskola) – kustību rotaļu un spēļu 
nebeidzamā krātuvīte! Kopā ar dalībniekiem devās 
vai nu uz aktu zāli vai sporta zāli, vai arī ārā laukumā 
– un bērnos momentā rodas jauni spēki un pozitīvas 
emocijas!

Otrā diena pagāja mežā sportojot. Šeit mūs kārtējo 
reizi ar izdomu un oriģinalitāti bērnu aktivitāšu or-
ganizēšanā pārsteidza Krāslavas novada Sociālā die-
nesta psiholoģe Inta Gribule un jaunsargu instruktors 
Dzintars Patmalnieks. Bērni mežā ložņāja, rāpoja, 
skrēja, lēca, kāpelēja, sacentās, skaļi smējās, no vi-
sas sirds kliedza (protams, rotaļās!), cepa ugunskurā 
desiņas un vienkārši atpūtās.  Un ko gan vēl vajag 
bērniem šajā vecumā? To visu ņēma vērā vadītāji un 
savienoja visdažādākajos uzdevumos. Jāsaka, ka šo-
reiz lietus bija mūsu sabiedrotais, jo veiksmīgi sāka 
smidzināt tieši tajā laikā, kad bija jāsāk posties mā-
jupceļam. Visi noguruši, bet laimīgi devāmies ārā no 
meža. 

Trešā diena bija izteikti radoša darbošanās. Lai 
lielāku uzmanību varētu veltīt ikvienam, skolēni 
tika sadalīti grupās – kamēr vieni skolotāju Olgas un 
Ludmilas vadībā „ceļoja” ar kuģi pa jūru, tikmēr otrā 
grupa ar psiholoģi Intu un Žannu Garbrēderi (Bērnu 
un jauniešu interešu centrs) darināja brīnišķīgus rok-
darbus – no plastikas veidoja zvaigznītes un puķītes, 
ko vēlāk pielīmēja pie apgleznotām vienreizējās lie-
tošanas glāzītēm. Tad grupiņas mainījās, un ziniet, ja 
neredzētu, ka šo darbiņu veica paši bērni, beigās (iz-
stādē), skatoties uz rezultātu, diezin vai uzreiz varētu 

noticēt stāstītajam.  
Ceturtajā dienā bērniem bija brīnišķīga iespēja do-

ties ceļojumā pa pilsētu, kur kopā ar skolotājām varē-
ja padomāt un paminēt, kas kādreiz kurā ēkā Krāsla-
vā ir bijis. Tā sarunājoties, visi nonāca līdz parkam, 
kur bērnus sagaidīja Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja speciālists Eduards Danovskis un novadīja 
ļoti interesantu ekskursiju – draudzīgi iesēdāmies 
laivā un devāmies ceļojumā pa seno Krāslavu, rokās 
turot senos instrumentus... Atnākot atpakaļ uz skolu, 
bērni vien nespēja beigt stāstīt par brīnišķīgo noti-
kumu. 

Pēdējā diena kā parasti atnāca nemanot. Bija jā-
pabeidz visi darbiņi. Bet tuvojas taču Jāņu diena! 
Tas nozīmē, ka arī vainags jānopin, telpas jāsakār-
to... Varavīksnes  sākumskolas (kur arī notika visa 
darbošanās) aktu zālē pulcējāmies uz noslēguma pa-
sākumu. Uz kāpnēm izvietota radošo darbu izstāde, 
pie sienām piestiprinātas bērnu darinātās prezentāci-
jas par notikušajām aktivitātēm, pie skatuves ekrāns 
prezentācijām. Bērni stāstīja, rādīja, sauca vārdus un 
nosauca emocijas par to, kā viņiem bija veicies ša-
jās dienās, un visam pāri fi lmas par notikušo ikdienā. 
Katram bērnam – apliecinājums, ka piedalījās šādās 
radošajās darbnīcās, un garšīga balva.  Bērni smaida, 
jūtas droši, actiņas priekā staro.. Ko vēl vairāk? 

Vismīļākās pateicības radošo darbnīcu vadītājiem, 
kā arī Varavīksnes vidusskolas pavārēm, kas mūs 
vārda tiešā nozīmē lutināja ar garšīgiem ēdieniem un 
vienmēr sagādāja arī kādu garšīgu pārsteigumu. Pal-
dies Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada Sarkanā 
Krusta vadītājai Sandrai Molotokai par piedāvāto 
iespēju kopā darboties ar dažādu skolu bērniem un 
pārliecināties, ka mēs visi kopā DRAUDZĪGI dzīvo-
jam vienā valstī. 

 Ilga Stikute,
 radošo darbnīcu 

„Mēs visi kopā dzīvojam vienā valstī” vadītāja 

„MĒS VISI KOPĀ DZĪVOJAM VIENĀ VALSTĪ”„SENIORS SENIORAM BRĀLIS”

sludinājumi
 Pērkam senlietas: svečturus, 

ikonas, krustus, svētbildes, orde-
ņus, medaļas, dunčus, zobenus, 
patvārus, Krievijas cara laika sud-
raba monētas. Т. 26986262.

 Pērkam dārgi  - kara laika fo-
togrāfi jas, munīciju, ķiveres, 
siksnas, uniformu (līdz 1945. 

g.), dzirnakmeņus, alus mucas, 
viengabala riteņus, pulksteņus. Т. 
26277955.

 Gāzes balonu maiņa (50 l, 
propāns-butāns), 23 eiro. Atlai-
des invalīdiem un pensionāriem. 
Bezmaksas piegāde. Т.29575471, 
65625222.

22.10.2014. - 30.10.2014. - Svētceļojums uz Svēto 
Zemi. Grupu vadīs priesteri. Pieteikties pa tālr.29524763 
(Ināra), kā arī internetā: www.shalomisrael.lv .

Vidzemes
 mācību centrs 

aicina apgūt
KLASISKO 

ĶERMEŅA MASĀŽU 
KRĀSLAVĀ. 

Programmā:
anatomija, mikrobioloģi-

ja, aromaterapija, refl ekso-
loģija, šokolādes un karsto 
akmeņu masāža. 

Kā arī 2 dienu kursu TAI-
ZEMES PĒDU MASĀŽA. 

Nobeigumā apliecība-ser-
tifi kāts. Eksāmens testa vei-
dā. 

T. 27606193. 

Krāslavas Poļu biedrība darbojas no 1988. gada. 
Savā organizācijā apvieno 57  dalībniekus.

No 2004. gada sadarbojamies ar Polijas Republikas 
Vengoževas novadu. Kopējā sadarbība bija balstīta uz  

sadraudzības pasākumu veidošanu, kopējo svētku svinēšanu, koncert-
turneju rīkošanu. Projekta „SENIORS SENIORAM BRĀLIS” ietvaros 
„Top of Form” sadarbība balstīta uz savstarpējo senioru kontaktu starp 
Latvijas Poļu Savienības Krāslavas nodaļas „STRUMIEŅ” dalībniekiem 
un Polijas Republikas Vengoževas novada nevalstiskās organizācijas 
„DZIEDZICTWO  NASZE” (Mūsu mantojums) dalībniekiem. Darba 
formas - elastīgas un mainīgas, koncentrējoties uz savas valsts kultū-
ru, tradīcijām, reģiona vēsturi. Mazūrija - Polijā un Latgale - Latvijā.
Brīvprātīgie darbojas šādās jomās: reģionu vēstures, mentalitātes izpē-
te; Eiropas kultūras mantojuma dienu sagatavošana un rīkošana abos 
reģionos; aizmirstu amatu popularizēšana:   aušana, mežģīnes, izšuvu-
mi, leļļu un ziedu veidošana; pētījumi par  gleznošanu un senām foto-
grāfi jām; dokumentālo fi lmu un fotoalbumu veidošana par  Krāslavas 
pieminekļiem, ievērojamām vietām un notikumiem; seno apbedījumu  
administrēšana Krāslavas kapos; Krāslavas garīgā semināra un baznīcas 
vēstures izpēte; darbs Vengoževas tradicionālajā Dzelzceļa muzejā un 
bibliotēkas veidošana.

Abās organizācijās notika novadpētniecības ekskursijas, piedalīšanās 
kultūras pasākumos, vides iepazīšana, notika Latvijas iepazīšanas vakari.

Visas darba un atpūtas formas stimulēja pieredzes apmaiņu, intelek-
tuālo interešu  attīstību, zinātkāri, fi zisko  attīstību, tuvināja vietējos un 
Polijas zemes iedzīvotājus kā vienas tautības kopību, sekmēja jaunas 
domas un intereses par turpmāko savstarpējo palīdzību un pārrobežu 
izglītību.

Projekta ietvaros vietējo poļu milzīgs ieguvums ir tas, ka rādās burvī-
ga iespēja  kontaktēties ar poļu literārās valodas nesējiem 9 nedēļu laikā 
2 gadu garumā. Projektā piedalījās pa 6 brīvprātīgiem no katras puses. 
3 grupas pa divām personām, katrs pa trim nedēļām divu gadu laikā. 

Poļu brīvprātīgie atveda mācību līdzekļus  (grāmatas, vārdnīcas,  kar-
tes), novadīja  vairākas  nodarbības biedrības dalībniekiem un vietējiem 
iedzīvotājiem, kinoamatieris  izveidoja vairākas fi lmas par poļu kultūras 
pasākumiem Latgalē, ziedoja Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam 
oriģinālo lampu Grāfu notāra  kabinetam.

Īpaši ir paveicies cilvēkiem, kam liktenis dāvāja  iespēju veikt brīv-
prātīgo darbu Polijā Vengoževas pilsētā  un novadā. Krāslavieši vizītes 
laikā izremontēja baznīcas ērģeles, kuras nedarbojās kopš 2. Pasaules 
kara, šuva baznīcas rituālos tērpus, blūzes  korim, strādāja pie biblio-
tēkas iekārtošanas, ārsts neiropatologs sniedza  profesionālās konsultā-
cijas vietējā bērnu rehabilitācijas slimnīcā, mākslinieks iekārtoja savu 
darbu izstādi, kura pēc vizītes noslēguma vēl pusgadu rotāja Dzelzceļa 
muzeja telpas, ka arī ceļoja pa Vengoževas novadu.

Projekts veicināja senioru aktivitāti sabiedriskajā dzīvē, novada atpa-
zīstamību un  labvēlīgas attiecības starp Eiropas tautām, kā arī „trešās  
paaudzes” izglītības iegūšanas iespējas. Brīvprātīgie palīdzēja mājsaim-
niecības darbos Krāslavas veciem, vientuļiem un slimiem cilvēkiem. 

Jāzeps Dobkevičs,
Krāslavas Poļu biedrības priekšsēdētājs


