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Meteņi Ūdrīšos
Jura Rogas foto

Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību Latvijas lauku te-
ritorijās un veicinātu kredītu pieejamību, Latvijas Lauku 
konsultāciju un izglītības centrs (LLKC) turpmāk sniegs kon-
sultācijas un palīdzēs sagatavot pieteikumus aizdevuma sa-
ņemšanai  arī attīstības fi nanšu institūcijā ALTUM. To paredz 
abu iestāžu nupat parakstītais sadarbības līgums. 

Vienošanās noslēgta, lai veicinātu kvalitatīvāk sagatavotu 
projektu izstrādi iesniegšanai ALTUM un ātrāku nepiecieša-
mā fi nansējuma saņemšanu. Palīdzību pieteikumu sagatavo-

šanā varēs saņemt visos 26 LLKC reģionālajos birojos. 
Konsultācijas aizdevuma sagatavošanā jau ir pieejamas vi-

sos LLKC birojos: http://llkc.lv/lv/biroji
Plašāka informācija: Linda Siliņa, LLKC Ekonomikas no-

daļas vadītājas vietniece, e-pasts: linda.silina@llkc.lv, tālru-
nis: 63050576.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

LLKC PALĪDZĒS GATAVOT 
KREDĪTA PIETEIKUMUS „ALTUM”

19. februārī Amatu mājā tika atklāta 
Staņislava Piciļeviča (1931 – 2010) fo-
togrāfi ju izstāde „Cilvēks. Daba. Dar bs”.

Staņislavs Piciļevičs dzimis Robežnie-
ku pagasta Skuķos. Skolas gaitas uzsāka 
Pustiņas 6-klasīgajā pamatskolā, no 1942. 
līdz 1943. gadam mācījās Pleiku baltkrie-
vu tautskolā. No 1948. gada Staņislavs 
strādāja kolhozā „Znamja Pobedi” un 
veica kalēja, galdnieka, biškopja pienā-
kumus, kādu laiku bija arī Joniņu ciema 
padomes Tautas nama vadītājs Skuķos. 
No 1952. līdz 1955. gadam dienēja ar-
mijā. Pēc dienesta Staņislavs strādāja un 
turpināja mācības. 1962. gadā pabeidza 
Pustiņas 7-klasīgās skolas vakara nodaļu.

1920.- 1930. g. Krāslavā un tās apkai-
mē darbojās fotogrāfu Rogaļsku dzimta, 
un viņu uzņemtās fotogrāfi jas iedvesmoja 
Staņislavu pievērsties fotografēšanai. No 
1961. līdz 1963. gadam Staņislavs Piciļe-
vičs Viļņā noklausījās Vissavienības ne-
klātienes lekciju kursu fotoreportieriem. 
1970.-1980. g. bija Daugavpils fotokluba 
„Latgale” biedrs un piedalījās daudzās šī 
fotokluba organizētajās fotoizstādēs.

Ilgus gadus Staņislavs bija ārštata ko-
respondents Krāslavas rajona avīzē „So-
cialističeskij putj”, vēlāk – „Komunisma 
Ausma” („Zarja komunizma”). Ar panā-
kumiem piedalījās daudzās foto izstādēs 
gan Padomju Savienībā, gan ārpus tās 

robežām. 
Staņislava fotoattēliem raksturīgs sav-

dabīgs skatījums uz notikumiem, rado-
šums un sirsnīga attieksme pret dzīvi.

Izstādes atklāšanas pasākumā, ko or-
ganizēja Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs, piedalījās fotogrāfa dēls, viņa 
novadnieki, modeļi, kā arī fotomākslinie-
ka laikabiedri un melnbaltās fotogrāfi jas 
cienītāji. 

Klātesošie dalījās atmiņās par to laiku, 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
speciāliste Baiba Mileika iepazīstināja 
apmeklētājus ar prezentāciju par slave-
niem fotogrāfi em, kas dzīvoja Krāslavā 
un apkārtnē iepriekšējos gadsimtos, kā 
arī par tiem, kas strādā mūsu novadā arī 
mūsdienās. 

Raksta tapšanā tika izmantoti 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 
materiāli.

Elvīra Škutāne

AMATU MĀJĀ ATKLĀTA FOTOIZSTĀDE

Ēnu dienā, kas norisinājās 12. februārī, pieteicos 
ēnot Saeimas deputātu Kasparu Ģirģenu (KPV LV). 
Kāpēc tieši uz Saeimu? Man kā 11. klases skolēnam 
ir jālemj, ar ko tad es saistīšu savu turpmāko dzīvi, tā 
kā mani interesē politika, es nolēmu ieskatīties mūsu 
Saeimas darbībā.

   Pēc ierašanās Saeimā un reģistrācijas mums, 
skolēniem, kuri ēnoja Saeimas deputātus, parādīja 
Saeimas ēku. Tad man bija iespēja kopā ar Kaspa-
ru Ģirģenu piedalīties Ārlietu komisijas sēde, kurā 
tika apspriesti jautājumi par sabiedrības attīstību, par 
Baltijas reģionu.

   Pēc sēdes bija brīvais laiks, mēs apskatījām Sa-
eimas ēku detalizētāk. Pulksten vienos bija kārtējā 
komisijas sēde, kur apsprieda, kā pilnveidot ambu-
latoro veselības aprūpes sistēmu Latvijā. Abas sēdes 
bija informatīvas un interesantas klausīšanai.

   Kad beidzās otrā sēde, mēs devāmies uz Saeimas 
zāli, kur Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uz-
runāja Ēnu dienas dalībniekus.

   Pēc šī visa padarītā beigās mums bija iespēja 
aplūkot frakcijas KPV LV sēdi, kur jau apsprieda 
dažādus, ar frakcijas darbu saistītos jautājumus, arī 
mēs, „ēnas”, varējām uzdot jautājumus.

   Saeimas atmosfēra mani pārsteidza, tā bija kolo-
sāla, un ar šo aizvadīto dienu paliku sajūsmināts. Nā-
kotnē, iespējams, plānoju studēt politoloģiju, jo tas ir 
man tuvu sirdij. Īpašs paldies Kasparam Ģirģenam 
par iespēju ēnot un ielūkoties deputātu darba dienā.

     Artūrs Kalinkevičs,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.b klases skolnieks

ĒNU DIENA SAEIMĀ 
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aktuālā informācija

1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr.2011/13 „Par sa-
biedrisko kārtību” (turpmāk tekstā – Notei-
kumi) šādus grozījumus:  

1.1. Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko 
pamatojumu šādā redakcijā:

 „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 

43.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu”;
1.2. Svītrot Noteikumu 2.2.punktu;
1.3. Svītrot Noteikumu 2.3.punktu;
1.4. Izteikt  Noteikumu 2.4. punktu šādā 

redakcijā:
„2.4. Administratīvā pārkāpuma proce-

su par šo saistošo noteikumu punktos mi-
nētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Krāsla-
vas novada pašvaldības policijas darbinie-
ki. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Krāslavas novada domes Administratīvā 
komisija.”;

1.5. Svītrot Noteikumu 2.6.punktu;
1.6. Aizstāt Noteikumu 3.1.1.apakšpunk-

tā vārdus „līdz 50 latiem” ar vārdiem „no 2 
līdz 15 naudas soda vienībām”;

1.7. Aizstāt Noteikumu 3.1.2.apakšpunk-
tā vārdus „līdz 50 latiem” ar vārdiem „no 2 
līdz 15 naudas soda vienībām”;

1.8. Aizstāt Noteikumu 3.1.3.apakšpunk-
tā vārdus „līdz 100 latiem” ar vārdiem „no 
2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.9. Aizstāt Noteikumu 3.1.5.apakšpunk-
tā vārdus „līdz 10 latiem” ar vārdiem „3 
naudas soda vienības”;

1.10. Aizstāt Noteikumu 3.1.6.apakš-
punktā vārdus „līdz 10 latiem” ar vārdiem 
„3 naudas soda vienības”;

1.11. Aizstāt Noteikumu 3.1.7.apakš-
punktā vārdus „līdz 50 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 15 naudas soda vienībām”;

1.12. Aizstāt Noteikumu 3.1.8.apakš-
punktā vārdus „līdz 25 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 7 naudas soda vienībām”;

1.13. Aizstāt Noteikumu 3.2.1.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai 

uzliek naudas sodu līdz 100 latiem” ar vār-
diem „fi ziskām personām izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 15 nau-
das soda vienībām, juridiskām personām 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.14. Aizstāt Noteikumu 3.2.2.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem” ar vār-
diem „fi ziskām personām izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 15 nau-
das soda vienībām, juridiskām personām 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”; 

1.15. Aizstāt Noteikumu 3.2.3.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem” ar vār-
diem „fi ziskām personām izsaka brīdināju-
mu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 15 nau-
das soda vienībām, juridiskām personām 
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 
no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.16. Aizstāt Noteikumu 3.2.4.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 25 latiem” ar vārdiem 
„fi ziskām personām izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 2 līdz 5 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 7 
naudas soda vienībām”;

1.17. Aizstāt Noteikumu 3.2.5.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 25 latiem” ar vārdiem 
„fi ziskām personām izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 2 līdz 5 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 7 
naudas soda vienībām”; 

1.18. Aizstāt Noteikumu 3.2.6.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 50 latiem” ar vārdiem 
„fi ziskām personām izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 2 līdz 7 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 

15 naudas soda vienībām”;
1.19. Svītrot Noteikumu 3.2.7.apakš-

punktu;
1.20. Aizstāt Noteikumu 3.2.8.apakš-

punktā vārdus „līdz 100 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.21. Aizstāt Noteikumu 3.2.9.apakš-
punktā vārdus „izsaka brīdinājumu vai uz-
liek naudas sodu līdz 50 latiem” ar vārdiem 
„fi ziskām personām izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu no 2 līdz 7 naudas soda 
vienībām, juridiskām personām izsaka brī-
dinājumu vai uzliek naudas sodu no 2 līdz 
15 naudas soda vienībām”;

1.22. Aizstāt Noteikumu 3.3.1.apakš-
punktā vārdus „līdz 100 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.23. Svītrot Noteikumu 3.3.2.apakš-
punktu;

1.24. Aizstāt Noteikumu 3.4.1.apakš-
punktā vārdus „līdz 50 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 15 naudas soda vienībām”;

1.25. Svītrot Noteikumu 3.4.2.apakš-
punktu;

1.26. Aizstāt Noteikumu 3.5.1.apakš-
punktā vārdus „līdz 10 latiem” ar vārdiem 
„3 naudas soda vienības”;

1.27. Svītrot Noteikumu 3.5.2.apakš-
punktu;

1.28. Aizstāt Noteikumu 3.5.3.apakš-
punktā vārdus „100 latu apmērā” ar vār-
diem „no 2 līdz 30 naudas soda vienībām”;

1.29. Svītrot Noteikumu 3.5.4.apakš-
punktu;

1.30. Aizstāt Noteikumu 3.6.1.apakš-
punktā vārdus „līdz 10 latiem” ar vārdiem 
„3 naudas soda vienības”;

1.31. Svītrot Noteikumu 3.6.2.apakš-
punktu;

1.32. Aizstāt Noteikumu 3.7.1.apakš-
punktā vārdus „līdz 20 latiem” ar vārdiem 
„no 2 līdz 6 naudas soda vienībām”;

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vien-
laikus ar Administratīvās atbildības likumu.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo 

noteikumu Nr. 2019/13 „Grozījumi Krāsla-
vas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr.2011/13 „Par sabiedrisko kārtību 
Krāslavas novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Grozījumi nepieciešami saistībā ar Admi-
nistratīvās atbildības likuma spēkā stāša-
nos.

2. Īss projekta satura izklāsts. Adminis-
tratīvās atbildības likuma 16. panta septītā 
daļa nosaka, ka pašvaldības izdotajos sais-
tošajos noteikumos minimālajam naudas 
soda apmēram jāatbilst divām naudas vie-
nībām, bet maksimālais naudas sods fi zis-
kajām personām ir 100 naudas soda vienī-
bu, juridiskajām personām — 300 naudas 
soda vienību. Saskaņā ar Ofi ciālo publi-
kāciju un tiesiskās informācijas likuma 9. 
panta piekto daļu gadījumā, ja spēku zaudē 
normatīvā akta izdošanas tiesiskais pamats 
(augstāka juridiska spēka tiesību norma, uz 
kuras pamata izdots cits normatīvais akts), 
tad spēku zaudē arī uz šā pamata izdotais 
normatīvais akts vai tā daļa, tādēļ saistošo 
noteikumu izdošanas tiesiskais pamatojums 
tika izteikts jaunā redakcijā. Tika veiktas 
korekcijas saistošo noteikumu punktos at-
bilstoši Administratīvās atbildības likuma 
normām.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu. Būtiskas ietek-
mes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības te-
ritorijā. Būtiskas ietekmes uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā nav.

5.Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām. Saistošo noteikumu izpildi nodro-
šina Krāslavas novada pašvaldības policijas 
darbinieki. Lēmumu par administratīvā 
soda piemērošanu vai administratīvā pārkā-
puma procesa izbeigšanu pieņem Krāslavas 
novada domes Administratīvā komisija.

6. Informācija par konsultācijām ar pri-
vātpersonām. Konsultācijas nav notikušas.

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/13   
„GROZĪJUMI KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2011/13

„PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU KRĀSLAVAS NOVADĀ””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 4. un 6.punktu 

Pēdējo trīs gadu laikā ievērojami au-
dzis tiešsaistē pieteikto apdrošināšanas 
atlīdzību īpatsvars, un pērn teju 90% 
klientu veselības atlīdzības pieteikuši on-
line vidē, liecina Latvijas vadošā nedzī-
vības apdrošinātāja BALTA (PZU grupa) 
dati. Apdrošināšanas sabiedrība ik dienu 
apstrādā aptuveni 1000 atlīdzību pietei-
kumu un, lai vēl vairāk uzlabotu elektro-
niskās pašapkalpošanās iespējas, nupat 
laidusi klajā mobilo lietotni ar plašāko 
funkcionalitāti pašmāju apdrošināšanas 
tirgū. Jaunā lietotne ievērojami vienkār-
šos atlīdzību pieteikšanu, kā arī sniegs 
lietotājiem iespēju savā viedtālrunī vien-
kopus pārlūkot pieteikumu vēsturi un se-
kot līdzi atlīdzības izmaksas norisei.

BALTA 2019. gadā kopumā saņēmusi 
un apstrādājusi teju ceturtdaļmiljonu at-
līdzību pieteikumu. Visbiežāk klienti at-
līdzības piesaka veselības apdrošināšanā.

“Pērn 88% gadījumu veselības atlī-
dzības pieteiktas tieši online vidē un 
divkāršojies arī tur pieteikto atlīdzību 

skaits citos apdrošināšanas veidos. Tas ir 
apliecinājums, ka mūsdienu dinamiskajā 
laikmetā cilvēki novērtē iespēju saņemt 
pakalpojumus ātri un ērti. Mūsu atbilde 
uz šo pieprasījumu ir funkcionāli moder-
nākā mobilā lietotne nozarē, kas padarīs 
atlīdzību pieteikšanu vēl vienkāršāku un 
pieejamāku,” stāsta BALTA Atlīdzību di-
rektors Ingus Savickis, piebilstot – mobi-
lo lietotni varēs izmantot ne tikai tie, kuri 
iegādājušies veselības apdrošināšanas 
polises, bet ikviens esošais un potenciā-
lais BALTA klients jebkuram apdrošinā-
šanas produktam.

Iespēja pieteikt atlīdzību
 bez autorizācijas

Viena no galvenajām mobilās lietotnes 
funkcijām ir vienkāršota un ērta veselī-
bas apdrošināšanas atlīdzību pieteikšana 
jeb čeku iesniegšana, ko iespējams iz-
mantot gan autentificētā, gan neauten-
tificētā režīmā. “Tas nozīmē, ka varam 
apkalpot faktiski jebkuru klientu – gan 
nerezidentus, gan klientus, kuriem nav 

pieejami autentifikācijas risinājumi vai 
kuri tos neprot izmantot,” šī risinājuma 
priekšrocību skaidro I. Savickis.

Tāpat jaunā lietotne paredz iespēju pie-
teikt atlīdzību ne tikai par sevi, bet arī 
kādu citu personu, piemēram, ģimenes 
locekli. Tā kā lielākā daļa datu tiek sa-
glabāta lietotnē, atkārtotu atlīdzību pie-
teikšana ir ļoti vienkārša un ērta. 

Autorizēšanās ar Touch ID, 
Face ID

 vai paša izveidotu PIN kodu
Uzsākot BALTA lietotnes izmantoša-

nu, klientiem būs jāautorizējas ar savu 
internetbanku vai eParakstu un jāizveido 
PIN kods, ko vēlāk iespējams aizstāt ar 
sejas vai pirkstu nospiedumu atpazīšanu 
jeb biometrisko autentifikāciju (Touch 
ID, Face ID), ja lietotāja mobilā iekārta 
to atbalsta. Lai gan atlīdzības iespējams 
pieteikt arī bez autentificēšanās, auten-
tificēts lietotājs, ievadot PIN kodu vai 
veicot biometrisko autentifikāciju, varēs 
baudīt priekšrocību apskatīt savus pietei-

kumus un sekot līdzi to statusam, kā arī 
pārlūkot pieteikumu vēsturi. 

“Galvenā BALTA mobilās lietotnes 
priekšrocība ir tās plašā funkcionalitāte. 
Lietotnē piedāvājam piekļuvi klienta po-
lisēm, rēķiniem, datiem, atlīdzību lietām 
un apdrošinātāja sagatavotai personali-
zētajai informācijai. Klienti var pieteikt 
atlīdzības ne tikai veselības, bet arī citos 
apdrošināšanas veidos. Turklāt ikvienam, 
arī jaunajiem klientiem, būs iespējams 
iegādāties apdrošināšanas polises, kas 
padara mobilo lietotni par vienkāršāko, 
ērtāko un ātrāko veidu, kā izmantot BAL-
TA pašapkalpošanās iespējas,” uzsver In-
gus Savickis.

Jauno mobilo lietotni bez maksas ie-
spējams lejuplādēt Google Play un App 
Store lietotņu veikalos. Vienlaikus ap-
drošināšanas iegādei, atlīdzību pieteik-
šanai un konsultācijām BALTA piedāvā 
filiāļu tīklu ar 42 filiālēm un klientu ap-
kalpošanas punktiem visā Latvijā. 

,,BALTA” PIESAKA APDROŠINĀŠANAS TIRGŪ 
PIRMO MOBILO LIETOTNI AR PILNU PAŠAPKALPOŠANĀS FUNKCIONALITĀTI

SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”Krāslavas konsultāciju birojs rīko apmācības
Zināšanu atjaunošana 2. Reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju apliecību pārreģistrēšanai (apliecību derīguma termiņa pagarināšanai)
Apmācības notiks 2020. gada 13. martā  Skolas ielā 9, 3. stāvā (zālē), Krāslavā. Līdzi jāņem 2. Reģistrācijas klases profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāja apliecība, kurai 

beidzies derīguma termiņš, un viena fotogrāfi ja (izmērs - 3×4 cm). Dalībmaksa: 40.00 EUR (t.sk. PVN). 
Plašāka informācija un pieteikšanās: Valērijs Kairāns, tālr. 26435910, e-pasts: valerijs.kairans@llkc.lv
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PAR VALSTS
 ĢEODĒZISKĀ

 TĪKLA 
PUNKTU

 APSEKOŠANU
Latvijas Ģeotelpiskās informā-

cijas aģentūra (turpmāk - Aģen-
tūra) ir Aizsardzības ministrijas 
pārraudzībā esoša valsts pārval-
des iestāde, kas saskaņā ar Ģeo-
telpiskās informācijas likumu un 
Ministru kabineta 2013. gada 9. 
jūlija noteikumos Nr.384  „Lat-
vijas Ģeotelpiskās informācijas 
aģentūras nolikums” noteiktajām 
funkcijām un uzdevumiem iegūst, 
sagatavo un atjaunina ģeotelpiskās 
informācijas pamatdatus, tai skai-
tā uztur valsts ģeodēzisko tīklu, 
kas ietver valsts ģeodēziskā tīkla 
punktu apsekošanu apvidū.

Lūgums informēt novada iedzī-
votājus un uzņēmējus, ka Aģentū-
ras darbinieki minētā uzdevuma 
ietvaros laika periodā no 2020. 
gada februāra līdz jūnijam veiks 
valsts ģeodēziskā tīkla punktu ap-
sekošanas un sakārtošanas darbus 
Latgales reģionā, tai skaitā Krāsla-
vas novada teritorijā.  

Vēlamies norādīt, ka saskaņā ar 
Ģeotelpiskās informācijas liku-
ma 9.panta pirmo daļu, nekusta-
mā īpašuma īpašnieks, tiesiskais 
valdītājs vai lietotājs neierobežo 
ģeodēzisko un kartogrāfi sko darbu 
veikšanu savā īpašumā eso šajā vai 
pārvaldāmajā teritorijā. 

Aģentūras darbiniekiem ir darba 
apliecības, kuras nepieciešamības 
gadījumā var uzrādīt. Pārvietoša-
nās notiek tikai ar Nacionālo bru-
ņoto spēku automašīnām, kuras 
var atpazīt pēc valsts reģistrācijas 
numura zīmēm, kas sākas ar bur-
tiem LA. Aģentūras darbinieki ir 
tērpti darba apģērbā, uz kura ir at-
pazīšanas zīmes - Aģentūras logo, 
ieņemamais amats un vārda iniciā-
lis un uzvārds.

Valsts ģeodēziskā tīkla uzturēša-
nas darbus veic ģeodēzistu grupa 
divu cilvēku sastāvā, kuri izpilda 
šādus darbus

- Veic ģeodēziskā punkta meklē-
šanu apvidū;

- Atrastai grunts zīmei atrok 
punkta centru un veic fotografē-
šanu;

- Veic ģeodēziskos mērījumus 
punktā;

- Grunts zīmei izveido apraku-
mu (kupicu) un ierīko norādītāj-
stabu;

- 5 m rādiusā no punkta centra 
veic krūmu un koku līdz 12 cm 
diametrā nociršanu;

- Fotografē sakārtoto ģeodēzis-
ko punktu un sagatavo punkta ab-
risu;

- Atrastas sienas zīmes attīra no 
rūsas un citiem uzslāņojumiem;

- Virs sienas zīmes piestiprina 
informējošo plāksnīti;

- Fotografē sakārtoto ģeodēzis-
ko punktu un sagatavo punkta ab-
risu.

Lauka apsekošanas darbi var 
skart jebkuru vietu novada terito-
rijā.

Sakarā ar Krāslavas pensionāru biedrības iz-
platīto aicinājumu dzīvokļu īrniekiem pieņemt 
lēmumus par ūdens cirkulācijas apmaksas me-
todikas izvēli SIA „Krāslavas nami” informē, 
ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.524 „Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un 
uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka 
maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uztu-
rēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”, 
nosakot maksājamo daļu par siltumenerģiju 
dzīvojamās mājas īpašnieki var vienoties par 
dzīvojamai mājai piegādātās siltumenerģijas 
kopējo izmaksu sadalīšanas kārtību, ņemot par 
pamatu noteikumos paredzētos variantus (MK 
noteikumi pieejami šeit: https://likumi.lv/ta/
id/276739-kartiba-kada-nosaka-aprekina-un-
uzskaita-katra-dzivojamas-majas-ipasnieka-
maksajamo-dalu-par-dzivojamas-majas-uztu-
resanai).

SIA „Krāslavas nami” kā siltumenerģijas 
piegādātājs nodrošina siltumnesēja padevi līdz 
siltummezglam katrā mājā. Uz šīs robežas ir 
apstiprināts tarifs par siltumenerģijas vienī-
bu (1 MWh). Tarifu apstiprina Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komisija, un tas ir 
vienāds visiem lietotājiem – 51,44 EUR par 
vienu MWh (bez PVN). Izlietotās siltumener-
ģijas daudzumu fi ksē siltumenerģijas skaitī-
tāji. Mājas siltumenerģijas skaitītājs siltum-
mezgla ievadā uzskaita visu mājai piegādātās 
siltumenerģijas daudzumu (MWh). Šo mājai 
piegādāto siltumenerģijas daudzumu kopīgi ir 
jāapmaksā visiem mājas dzīvokļu lietotājiem 
katru mēnesī, piemērojot regulatora apstipri-
nāto tarifu.

Lai noteiktu, kādu siltumenerģijas apjomu 
no kopēja piegādāta daudzuma māja patērē 
tieši apkures nodrošināšanai, katras mājas sil-
tummezglā ir uzstādīts siltumenerģijas skai-
tītājs apkures kontūram, kas uzskaita mājas 
siltumenerģijas patēriņu atsevišķi apkures no-
drošināšanai – ar šo siltumenerģijas skaitītāju 
tiek noteikts siltumenerģijas apjoms, kas tika 
iztērēts mājas apkurei (MWh). Norēķinu veik-

šanai par apkures nodrošināšanu šis siltum-
enerģijas apjoms tiek sadalīts proporcionāli 
dzīvokļu platībai.

Siltumenerģijas daudzums, kas aprēķināts 
kā starpība starp kopējo mājai piegādāto sil-
tumenerģijas apjomu (pēc skaitītāja rādīju-
miem siltummezgla ievadā) un apkures no-
drošināšanai izlietoto siltumenerģijas apjomu 
(pēc apkures kontūra skaitītāja rādījumiem), ir 
siltumenerģijas patēriņš karstā ūdens sagata-
vošanai (ūdens uzsildīšanai līdz temperatūrai 
+55 C) un karstā ūdens cirkulācijas nodroši-
nāšanai (siltuma patēriņš nepārtrauktai karstā 
ūdens temperatūras uzturēšanai cirkulācijas 
sistēmā +55 C visu diennaktī). Minēto siltum-
enerģijas patēriņa veidu apmaksas kārtību at-
sevišķai dzīvojamai mājai dzīvokļu īpašnieki 
var noteikt, pieņemot kopīgu lēmumu un ie-
sniedzot to mājas apsaimniekotājam. 

Mājas apsaimniekotājs piemēro vienu no me-
todikām dzīvojamai mājai piegādātās siltum-
enerģijas kopējo izmaksu sadalīšanai norēķinu 
veikšanai. No piemērojamās metodikas veida 
kopējais siltumenerģijas daudzums MWh, kas 
tiek piegādāts dzīvojamai mājai saskaņā ar sil-
tumskaitītāja rādījumiem siltummezgla ievadā 
un kuru jāapmaksā dzīvokļu īpašniekiem un 
īrniekiem saskaņā ar regulatora apstiprināto 
tarifu, nemainās. Ar metodiku var noteikt tikai 
kārtību, kādā nosaka katra lietotāja daļu, kuru 
viņam jāsedz no kopējām izmaksām. 

Pašlaik SIA „Krāslavas nami” apsaimnie-
kojamās mājās piemēro šādu kārtību, kādā 
nosaka, aprēķina un uzskaita katra siltumener-
ģijas lietotāja maksājamo daļu par dzīvojamās 
mājas patērēto siltumenerģiju (mājās, kur tiek 
nodrošināta karstā ūdens cirkulācija):

1. Kopējais mājai piegādātās siltumenerģi-
jas apjoms norēķinu periodā (mēnesī) tiek no-
teikts ar mājas kopējo siltumenerģijas skaitītā-
ju siltummezgla ievadā.

2. Siltumenerģijas patēriņš mājas apkures 
nodrošināšanai tiek noteikts ar apkures kontū-
ra siltumenerģijas skaitītāju siltummezglā.

3. Atskaitot no kopēja mājai piegādātā sil-
tumenerģijas apjoma enerģijas patēriņu mājas 
apkurei, iegūstam siltumenerģijas patēriņu 
karstā ūdens sagatavošanai un cirkulācijai 
kopā.

4. Noteikts, ka enerģijas patēriņš patērētā 
karstā ūdens sagatavošanai (viena kubikmet-
ra ūdens uzsildīšanai) ir konstants, un sastāda 
0,05808 MWh par viena m3  uzsildīšanu. 

5. Ņemot mājas dzīvokļu karstā ūdens pa-
tēriņa datus (apjomu, m3) par katru mēnesi 
un reizinot to ar enerģijas patēriņu viena m3 
uzsildīšanai, iegūstam enerģijas patēriņu visa 
patērētā ūdens apjoma uzsildīšanai mēnesī 
konkrētajā mājā. 

6. Atlikušais enerģijas daudzums ir siltum-
enerģijas patēriņš cirkulācijas nodrošināšanai 
mājā, ko sadala proporcionāli dzīvokļu īpašu-
mu skaitam.

Cena par izlietotu karstā ūdens kubikmetru 
ir nemainīga un vienāda visās SIA „Krāslavas 
nami” apsaimniekotajās mājās, kur tiek no-
drošināta cirkulācija, un to patērētāji apmak-
sā saskaņā ar dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju 
rādījumiem. Savukārt mājas siltumenerģijas 
patēriņš karstā ūdens cirkulācijas nodrošinā-
šanai tiek sadalīts proporcionāli dzīvokļu skai-
tam mājā, un to dzīvokļu lietotāji apmaksā kā 
ikmēneša maksājumu no viena dzīvokļa. Šis 
maksājums katru mēnesī ir atšķirīgs, atkarībā 
no enerģijas patēriņa.

Dzīvokļu īpašnieki var pieņemt citu kārtī-
bu, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra 
siltumenerģijas lietotāja maksājamo daļu par 
dzīvojamās mājas patērēto siltumenerģiju, ņe-
mot par pamatu vienu no MK noteikumos pa-
redzētajiem variantiem, bet šis lēmums nemai-
nīs apmaksājamās enerģijas kopējo apjomu 
un kopējās izmaksas, kas jāsedz visiem mājas 
lietotājiem, jo metodika nosaka tikai kārtību, 
kādā tiek sadalīts apmaksājamās siltumenerģi-
jas apjoms starp lietotājiem. 

Ar cieņu - SIA „Krāslavas nami” 

SIA „KRĀSLAVAS NAMI” INFORMĒ

*       *       *
Krāslavas novada pašvaldība atgādina, ka 

daudzdzīvokļu dzīvojamās māja ir visu attie-
cīgās mājas dzīvokļu īpašnieku kopīgais īpa-
šums, bet Krāslavas pašvaldībai pieder tikai 
neliela domājamā kopīpašuma daļa tajās mā-
jās, kur ir neprivatizētie dzīvokļi. Tieši dzīvok-
ļu īpašnieki kopā var lemt visus jautājumus par 
savu dzīvojamo māju, bet, lai pilnvērtīgi un 
efektīvi izmantotu šo iespēju, dzīvokļu īpaš-
niekiem atbilstoši likumdošanai ir jāpārņem 
daudzdzīvokļu māju pārvadīšanas tiesības. 

SIA „Krāslavas nami” ir tikai to dzīvojamo 

māju pārvaldnieks, kuru pārvadīšanas tiesības 
nav nodotas dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai 
ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu piln-
varotai personai. Dzīvokļu īpašnieki, pieņemot 
kopīgu lēmumu, var pārņemt dzīvojamas mā-
jas pārvaldīšanas tiesības no pašvaldības un 
veikt savas mājas apsaimniekošanu patstāvīgi, 
izveidojot biedrību, izvēloties sev vēlamo ap-
saimniekotāju vai pilnvarojot kādu personu šo 
darbību veikšanai. Šajā gadījumā SIA „Krāsla-
vas nami” būs tikai siltumenerģijas piegādātājs 
līdz atbildības robežai mājas siltummezglā, bet 

visus pārējos jautājumus par norēķiniem, ap-
saimniekošanu, piemērojamām metodikām, 
cirkulācijas nodrošināšanu lems paši dzīvokļu 
īpašnieki, patstāvīgi nosakot gan lēmumu pie-
ņemšanas kārtību, gan to piemērošanu mājas 
iedzīvotājiem. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas 
tiesību pārņemšana stiprinās māju dzīvokļu 
īpašnieku saliedietību, veicinās izpratni par 
kopīpašuma vērtību un nozīmi, kā arī sniegs 
plašākas iespējas pārvaldīt savu māju efektī-
vāk un racionālāk.  

Šogad Onkoloģisko pacientu atbal-
sta biedrība „Dzīvības koks”, izsludi-
not pieteikšanos 2020. gada psiho-
sociālās rehabilitācijas programmai 
„Spēka Avots”, lielu akcentu liks uz 
tuvinieku iesaisti dalībai psihosoci-
ālās rehabilitācijas programmā, ai-
cinot iegūt jaunu informāciju un arī 
pašiem saņemt psiholoģisko konsul-
tāciju un atbalstu.

Kā rāda psihosociālās rehabilitācijas prog-
rammas dalībnieku anketas (2018./2019.g.), 
tad kopumā programmās ir piedalījušies 78% 
pacientu un tikai 22% pacientu tuvinieku. 
Biedrības „Dzīvības koks” vadītāja Guni-
ta Berķe domā, ka šī proporcija ir saistīta ar 
vairākiem iemesliem. Pirmkārt, vēl nav kļuvis 
pašsaprotami, ka pacientam blakus, protams, 
iespēju robežās, vienmēr ir tuvinieks. Otrkārt, 
pacientam pašam bieži ir vēlme norobežoties, 
uzsverot, ka pats ar visu var tikt galā. Tomēr 
jāņem vērā, ka slimība nes līdzi ne tikai daudz 
pārdzīvojumu un emociju, bet arī ļoti daudz in-
formācijas, kas iespējami īsā laikā ir jāapgūst. 

Līdz ar to onkoloģijas gadījumā ļoti svarīga ir 
tuvinieku iesaiste, jo pacients nereti ir šokā un 
apmulsis, tas paralizē skaidru domāšanu, bieži 
rodas nesaprašana, ko ārsts teicis, kā teicis, ko 
tas vispār nozīmē? „Dzīvības koks” program-
mu dalībnieku aptauja rāda, ka arī tuviniekiem 
nav informācijas, kā rīkoties, kā palīdzēt, bet 
pacients jūtas pamests un nesaprasts no ģime-
nes locekļu puses. Treškārt, nolemtības izjūta, 
ka cīņa ar slimību ir katra paša lieta, ko es tur 
jaukšos, labāk nogaidīšu… Visi minētie pie-
ņēmumi ir kļūdaini, jo vēzis, tāpat kā jebkura 
cita smaga hroniska slimība ir jāārstē un tā, 
protams, ienes korekcijas un izmaiņas ikdie-
nas dzīvē, kas skar ne tikai pacientu, bet arī 
tuvinieku. 

Programmas dalībnieku aptaujā ikviens tika 
lūgts izvērtēt, vai uz sevi var attiecināt ap-
galvojumu „Maniem tuviniekiem grūti mani 
izprast”.  Programmas sākumā pilnīgi uz sevi 
šo apgalvojumu attiecina 18 % dalībnieku, ka-
mēr pēc programmas to dara 7%. Tieši tāpat 
ir ar apgalvojumu „Man pašam grūti runāt ar 
tuvinieku”. Pirms programmas to atzīst 17%, 

kamēr pēc programmas tikai 7 % domā, ka 
viņiem arī turpmāk būs grūtības runāt ar tuvi-
nieku. Psihosociālās rehabilitācijas program-
mas novērtējumā svarīgs ir arī jautājums - vai 
ir vēlme pašizolēties? Programmas sākumā 
sevī šādu tendenci saskatījuši 23% dalībnie-
ku, programmas noslēgumā vien 6% domā, ka 
joprojām tas ir aktuāli, savukārt vairāk nekā 
puse dalībnieku uzskata, ka tas uz viņiem ne-
attiecas vai vairāk neattiecas kā attiecas. At-
vērtajā jautājumā aptaujas dalībnieki atzīmē: 
tagad labāk saprotu savu tuvinieku/saslimušo 
ģimenes locekli. 

Psihosociālās rehabilitācijas programmas 
cilvēkiem pēc onkoloģiskas slimības tiek rea-
lizētas no 2009. gada, kopš 2018. gada tā ir 
valsts apmaksāta programma, kuras mērķis ir 
mazināt „onkoloģiskās slimības ēnu” pār dzīvi 
kā pacientiem tā tuviniekiem. 

Kontaktinformācija: 
„Dzīvības koks”,
 tel. 67625339, 
e-pasts: dzivibaskoks@dzivibaskoks.lv

TUVINIEKAM JĀBŪT TIK STIPRAM KĀ KLINTIJ
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21. februārī Krāslavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļas zālē Latvijas pilsonības 
pretendente Regīna Pobudina svinīgā cere-
monijā deva solījumu par uzticību Latvijas 
Republikai. 

Svinīgās ceremonijas dalībniekus uzrunā-
ja Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes 
(PMLP) Krāslavas nodaļas vadītājs Eduards 
Kačāns, kurš atgādināja, ka mēs dzīvojam 
demokrātiskā Latvijā, kas ir Eiropas Savie-
nībā, kas balstās uz demokrātijas un tiesis-
kuma pamatprincipiem un pamatvērtībām. 

PMLP Krāslavas nodaļas vadītāja vietnie-
ce Anna Dzalbe pauda prieku par pilsonības 
pretendentes nopietno attieksmi, gatavojo-
ties pārbaudījumiem, kas jānokārto, lai ie-
gūtu Latvijas pilsonību: „Malacis, viss tika 
nokārtots ar pirmo piegājienu!”

Pretendente savu solījumu par uzticību 
Latvijas Republikai apliecināja ar parakstu. 

Pēc apsveikumu saņemšanas Regīna Pobu-
dina atbildēja uz žurnālistu jautājumiem. 
Viņa pastāstīja, ka ir krāslaviete - šeit piedzi-
ma, šeit gāja skolā, pēc tam mācījās Rīgas 
kooperatīvajā tehnikumā, kuru sekmīgi pa-
beidza un atgriezās dzimtajā pusē. 40 mūža 
gadus nostrādāja par grāmatvedi Krāslavā. 

- Kāpēc tieši tagad nolēmāt pievienoties 
Latvijas pilsoņu saimei?

„Šis lēmums visupirms saistīts ar to, ka 
mūsu bērni dzīvo ārzemēs, arī daudzi radi 
dzīvo aiz robežas,” turpina Regīna. „Mēs 
visu laiku esam kustībā, un izjūtu neērtības, 
ceļojot pa Eiropas Savienību ar nepilsoņa 
pasi kabatā. Otrkārt, man vīrs ir Latvijas Re-
publikas pilsonis, mani bērni ir šīs valsts pil-
soņi. Treškārt, es netaisos braukt projām no 
Latvijas, lai pārceltos uz dzīvi citviet, tāpēc 
uzskatu, ka ir nepieciešams sakārtot savas 
pilsonības jautājumu.” 

- Cik viegli vai grūti tas bija izdarāms?
- Pretendentam ir jānokārto latviešu valo-

das prasmes un Latvijas Republikas Satvers-
mes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta 
un Latvijas vēstures un kultūras pamatu zi-
nāšanu pārbaude. Nokārtot latviešu valodas 
eksāmenu nebija tik baisi, kā varbūt kāds 
iztēlojas. Protams, mācīties vajadzēja, tur-

klāt bija jāzina arī vēsture un tur bija tēmas, 
kuras skolas laikā mēs vispār nemācījāmies. 
Tālab palasīt literatūru vajadzēja. Zināšanu 
pārbaude notiek ar testa sistēmu, tas nekas 
sarežģīts man nebija.

Atliek apsveikt Regīnu ar pievienošanos 
Latvijas pilsoņu saimei. Turpmāk viņa varēs 
izmantot visas priekšrocības, kuras iegūst, 
kļūstot par Latvijas pilsoni. Pilsonības iegū-
šana sniedz ne tikai tiesības, bet uzliek arī pie-
nākumus, kas apdomīgi un apzinīgi ir jāveic. 

Juris Roga, autora foto

DOD SOLĪJUMU PAR UZTICĪBU LATVIJAI

Uzziņai: Topošajiem pilsoņiem solījums 
par uzticību Latvijai ir jānodod svinīgā 
ceremonijā kopš 2013. gada. Ar svinīgo 
solījuma došanu un parakstīšanu beidzas 
pretendentu naturalizācijas iesnieguma 
izskatīšana Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldē, pēc tam pretendenti saņem Minis-
tru kabineta izdotu rīkojumu par pilsonības 
piešķiršanu un var noformēt Latvijas pilso-
ņa personu apliecinošu dokumentu. 

Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā ar dzejas cienī-
tājiem un lasītajiem tikās Inga Pizāne, lai pastāstītu par 
savu jauno dzejoļu krājumu „Siena, ko nosiltināt”, kas 
stāsta par sienām, ko mēs sev apkārt esam uzcēluši sevis 
pasargāšanai. Autore mudina šīs sienas nojaukt vai silti-
nāt. Šis ir jau otrais Ingas dzejoļu krājums latviski, pir-
mais tika izdots ar nosaukumu „Tu neesi sniegs”. 

Pasākumu atklāja bibliotēkas vadītāja Valentīna Ma-
gidas, paužot prieku par novadnieci un akcentējot viņas 
aktīvo darbošanos - Inga piedalījusies dažādos dzejas 
festivālos arī ārpus Latvijas robežām Eiropas valstīs un 
pat Amerikā. Viņas dzeja ir mīļa, tuva un ļoti saprotama 
visiem. 

Kas ir dzeja? Inga mēdz to jautāt, kad ciemojas pie sko-
lēniem, un saņem interesantas, atraktīvas atbildes: „Dzeja 
ir domu vētras, iespējams, arī viegls sajūtu vējš!”; „Dze-
ja ir pastaiga lauku pļavā!”; „Dzeja ir lidojums ārpasaulē 
ar pasaules skaistumu!”; „Dzeja ir mokoša tās analīze!”; 
„Dzeja ir nekam nevajadzīgas domas skaistos vārdos!”; 

„Dzeja ir dzīves konspekts!”. 
„Man personīgi dzeja ir saruna pašai ar sevi, gan ar to, 

ko jūtu, gan vispār ar ārpasauli,” turpina dzejniece. „Dze-
ja ir tāda vieta, kur satiekas mana iekšējā pasaule ar ārējo 
pasauli. Dzeja arī palīdz izzināt pašai sevi, un tas ir viens 
no iemesliem, kāpēc es rakstu. Tas ir veids, kā komunicēt 
pašai ar sevi un saprast, kas manī notiek, kādiem mirkļiem 
piešķirt lielāku uzmanību un laiku, kas tik ātri skrien… 

Man nereti jautā, ar ko atšķiras pirmais dzejoļu krājums 
no otrā? Atbildu, ka bērnība iegājusi otrajā grāmatā diez-
gan izteikti, pirmajā grāmatā nebija ne attiecību ar vecā-
kiem, ne bērnības. Mana dzeja lielākoties ir autobiogrāfi s-
ka, jo tas ir tas, ko es zinu vai jūtu vislabāk.”

Dzejniece pastāstīja, ka dzejoļi dzimst, pateicoties ārē-
jiem impulsiem. Tās ir pastaigas, kad pēc diviem trīs kilo-
metriem prātā atbrīvojas kāda vieta, jo dzejai vajag vietu, 
laiku un kādu tukšumu. Pēc dzejnieces domām, cilvēka 
prāts mūsdienās ārkārtīgi pārsātināts, lai sadzirdētu, kas 
sevī iekšā notiek, vajag mazliet klusuma un pastaigas. 
Klusums laikam arī ir viena no mīļākajām tēmām dzejo-
ļos, ko Inga meklē un atdzejo. Vēl viņu ļoti ietekmē kultū-
ras notikumi un procesi. Bieži vien par iedvesmas motīvu 
var kļūt arī kāda fi lma. Jaunajā krājumā daudz dzejas ir 
par jūru – dzejniecei patīk jūra kā tēls, simbols, īpaši jūras 
un upes attiecības. Ja  runāt par ceļojumiem, tad visbiežāk 
ir tā, ka visspēcīgākā dzejas sajūta ir vai nu pirms vai pēc, 
bet ceļojuma laikā reti raksta dzeju. 

„Pie jaunā krājuma strādāju ar redaktoru Ronaldu Brie-
di, daudzus dzejoļus īsinājām, dažus vajadzēja papildināt 
vai rakstīt klāt,” dzejniece nedaudz paver krājuma tapša-
nas aizkulises. „Šodien lasot to vai citu krājuma dzejoļi, 
redzu trūkstošas rindas, jo zinu, kas tieši tika izņemts. Tas 
bija kompromiss, bet es uzticējos savam redaktoram, vi-
ņai pieredzei un profesionalitātei.”

Pa vidu starp latviski izdotajām dzejas grāmatām Ingai 
tapa dzejas grāmata „Having Never Met” angļu valodā. 
Tas bija solis pa vidu tiešā un pārnestā nozīmē, jo tajā 
ir iekļauti dzejoļi no pirmās un otrās grāmatas. Krājumu 
atdzejojis amerikānis Džeids Vills  (Jayde Will), kurš dzī-
vo Latvijā vairākus gadus un tulko no igauņu, lietuviešu 
un latviešu valodas. Tieši šī grāmata pavēra plašāku ceļu 
uz Amerikas dzejas festivālu un vairākiem Eiropas dzejas 
festivāliem. Citi nevar pat iedomāties, kurp cilvēks var 
aizceļot, pateicoties savai dzejai, kas rakstīta tieši latviski. 

Pasākumā bibliotēkā Ingai jautāja, vai vēlme nolasīt 
latviski dzejoli Ņujorkā bija impulsīva?

„Festivāla organizators mudināja nolasīt kaut ko lat-
viski, jo, pirmkārt, neviens tur nezināja, kāda ir latviešu 
valoda,” atbildēja dzejniece. „Viņiem tik ļoti iepatikās, kā 
mūsu valoda skan, ka sacīja, lai nolasu kaut ko latviski 
arī nākamajos pasākumos. Lasot dzeju ārzemēs, es mēdzu 
pateikt kaut dažas rindas latviešu valodā arī bez īpaša ai-
cinājuma. Daru to, lai parādītu un pastāstītu, kādā valodā 
rakstu, kā tā skan, jo dzejoļi dzimst latviski. Ir skaisti, ja 
cilvēkam ir sakņu izjūta, man svarīgas Latgales saknes. 
Jo spēcīgākas saknes, jo var labāk un augstāk augt, tiek-
ties uz gaismu, uz sauli. Esot ārzemēs, es īpaši izjūtu, ka 
Krāslava man svarīga.”

- Vai Eiropas un Amerikas klausītāji ar dzeju ir 
uz „Tu” vai „Jūs”? 

- Dzejas pasākumā reti iemaldās kāds, kurš ar dzeju ir 
uz „Jūs”. Publikas nav daudz, bet atnākušie ar dzeju ir 
uz „Tu”. Tos pārējos ir ļoti grūti pārvilkt, un arī īsti ne-
vajag, jo katram cilvēkam ir savas intereses. Ja cilvēks 
kādā brīdī satiekas ar dzeju, ir ļoti skaisti, ja nē, tad droši 
vien viņš ir saticies ar kaut ko citu – mūziku, teātri, kino, 
fotogrāfi ju utt. Katram ir kāds savs pasaules baudīšanas 
veids, man tā ir dzeja, fotogrāfi ja un kino.

- Cik liela loma dzejnieka dzīvē ir sarunai ar lasī-
tāju?

- Lai ko es ieliktu dzejolī, tā īstā dzejoļa vērtība ir tā, 
ko lasītājs tajā ieliek - tad jau tās  ir divas pasaules! Mans 
dzejolis dzīvo uz papīra, lasītājs to atdzīvina – var sacīt 
piešķir otru dzīvību. Dzeju mūsdienās lasa diezgan maz, 
tomēr tādi cilvēki ir un arī dažreiz ir iespēja cilvēkus ie-
interesēt dzejā. 

Varbūt ne visiem skolas laikā izdodas satikties ar īsto 
dzeju vai dzejoli, man izdevās – tas bija Klāva Elsberga 
dzejolis par mūsdienu nesimpātisko laiku, jezgu un lētām 
izpriecām. Ooo, dzeju var arī tā rakstīt, tā var būt mūs-
dienīgāka! Uz to brīdi es jau biju sākusi rakstīt dzeju, bet 
tieši tas dzejolis mani pievērsa dzejas lasīšanai, lika iedzi-
ļināties latviešu literatūrā un dzejā. 

Lasīšana ir viens no svarīgākajiem dzejnieka uzdevu-
miem, jo tas ir veids, kā paplašināt un bagātināt valodas 
izjūtu. Dzejnieks Jānis Rokpelnis sacīja, ja mēs savā mūžā 
izlasām tikai vienu dzejoli, tad mēs tikai tādu varēsim uz-
rakstīt un nekādu citu. Jo vairāk mēs lasām, jo bagātāka 
būs mūsu pasaules izjūta un nekādā ziņā lasīšana netraucē 
pazaudēt savu rokrakstu dzejā. 

Juris Roga, 
autora foto

DZEJA ATVER DURVIS UZ PASAULI 

Februāris ir sveču mēnesis, tāpēc tik 
saprotama lieta ir sveču liešanas rado-
šā darbnīca Aulejas pagasta bibliotē-
kā, kas notika sestdienā, 15. februārī.
Ar satraukumu gaidījām Domi-
niku Podjavu , kā nu būs, vai spē-
sim arī pašas kādu sveci izgatavot.

Tik tiešām - sanāca! Paldies Dominikai 
par uzņēmību, atsaucību. Dominika visu 
izskaidroja, praktiski ierādīja un palīdzē-
ja. Varbūt kādai no dalībniecēm būs amats 
rokā. Laiks pavadīts interesanti un lietderī-
gi.

Šī izbraukuma meistardarbnīca sveču 

liešanā Dominikai bija pirmā, tāpēc īpaša. 
Gribu pateikties visu dalībnieku vārdā, no-
vēlēt turpmāku sadarbību, jaunas idejas un 
veiksmi it visā!

Zinaīda Pikmane,
Aulejas pagasta bibliotēkas vadītāja

SVECE NOSKAŅAI
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- Ērika, avīze „Krāslavas Vēstis” jau 
ne pirmo reizi vēršas pie jums ar lūgumu 
sniegt interviju. Pirms vairāk nekā desmit 
gadiem jūs konsultējāt mūsu lasītājus par 
patērētāju tiesībām, bet pirms kāda laika 
aizraujoši stāstījāt par Ūdrīšu pagasta 
vēsturi. Tagad jūs esat autoskolas pasnie-
dzēja. 

- Mūsu dzīves plūdumā nav nekā nejauša. 
Es jau daudzus gadus un arī līdz šim laikam 
strādāju Patērētāju tiesību aizsardzības cen-
trā – tas ir mans galvenais darbs. Pirms tam 
daudzus gadus biju Augstkalnes bibliotēkas 
vadītāja. Izrādījās, ka no juristes līdz kultūras 
darbiniecei ir tikai pussolis. Viss, ko esmu 
mācījusies, un visa mana pieredze kultūras 
un jurisprudences sfērā noderēja man, strādā-
jot autoskolā. Protams, lai strādātu šeit, man 
nācās papildus mācīties un iegūt ceļu satik-
smes, satiksmes drošības un autopārvadāju-
mu noteikumu pasniedzēja sertifi kātu. 

- Strādājot budžeta organizācijās, jūs 
jau aizdomājāties par to, ka kādreiz jums 
būs savs bizness? 

- Nē, neaizdomājos. Stabilitāte ir ļoti svarī-
ga, ir labi, ja zini, ka mēneša beigās vienmēr 
saņemsi algu. Taču pašlaik es jau varu teikt, 
ka darbs autoskolā ir mana iecienītākā darbī-
bas joma. Tā ir mana sirdslieta. 

Man ir svarīgs brīdis, kad cilvēks, mūsu 
kursants, kas vēlas iegūt autovadītāja tiesī-
bas, pēc mana darba, instruktora darba un 
paša ieguldītā darba, redz rezultātu. Un tas 
nebūt nav gadījums, kad, saņemot kādu do-
kumentu, var vienkārši ielikt to rāmītī un 
aizmirst. Autovadītāja tiesības cilvēks iegūst 
uz visu mūžu, ja, protams, pēc tam pareizi 
uzvedas uz ceļa. 

- Kā jums izdevās piesaistīt klientus lie-
las konkurences apstākļos? 

- Kad mēs atvērām Krāslavā savu autosko-
lu, konkurence bija milzīga, mēs bijām šeit 
jau ceturtā autoskola. 

Nebūs godīgi, ja teikšu, ka mēs nemaz ne-
šaubījāmies. Man bija darba pieredze citās 
skolās, bet šī pieredze nebija pozitīva. Mēs 
zinājām, kā nevajag organizēt darbu, zinā-
jām, ko nedrīkst darīt, lai cilvēki nesūdzētos 
un neaizietu neapmierināti. Mēs izveidojām 
detalizētu rīcības plānu, kā piesaistīt cilvē-
kus. 

Tas nostrādāja, un pagāja pavisam neliels 
laika sprīdis, kad konstatējām, ka pie mums 
atnāk mūsu absolventu draugi, radi, klases-
biedri un paziņas. Tas ir ļoti patīkami! Tieši 
tas, par ko mēs sapņojām un ko vēlējāmies 
panākt. 

- Vai jūsu kolektīvā ir daudz darbinie-
ku? Kā jūs viņus motivējat?  

- Kā pasniedzējai man ir liela pieredze – 
astoņi gadi. Esmu apmācījusi jau tūkstošiem 
cilvēku. Uzskatu, ka kolektīvam mūsu darbā 
ir milzīga nozīme. Autoskolas mugurkauls 
ir instruktori. Esmu ļoti gandarīta par to, ka 
mums izdevās savākt lielisku komandu, ne-
skatoties uz to, ka mēs visi esam no dažādām 
vietām – no Krāslavas, Dagdas, Daugavpils 
un pat Jēkabpils. Instruktora darbs ir ļoti 
smags un nogurdinošs, it īpaši psiholoģiski. 
Bet mums vienmēr pietiek laika un enerģijas 
sapulcēties arī ārpus darba un lieliski pavadīt 
laiku kolēģu lokā. 

Mums ir komanda nr.1, un es par to nekad 
nešaubījos. Ja pēkšņi man pietrūkst ideju par 
to, uz kurieni vēl mēs varētu doties visi kopā, 
tad kolektīvā noteikti atradīsies kāda ideja.  

Piemēram, tagad mēs gatavojam dāvanu 
Krāslavas sievietēm 8. marta svētkos. Mēs 
organizēsim bezmaksas apmācību, kuras 
ietvaros jebkura meitene vai sieviete varēs 
uzlabot savas prasmes un iemaņas automa-
šīnas novietošanā. Degvielas uzpildes staci-
jas „Circle K” teritorijā strādās instruktori, 
un visi interesenti varēs atsvaidzināt vai 
papildināt paralēlās parkošanās vai mašīnas 
iebraukšanas stāvvietā vai garāžā prasmes. 
Daudzām sievietēm tā ir problēma. 

- Vai ir kādi kritēriji, pēc kuriem jūs at-
lasāt darbiniekus? 

- Tā ir profesionālā atlase, jo darbojamies 
specifi skā jomā, un darbiniekam ir jābūt ne 
tikai patīkamam, bet arī kvalifi cētam cilvē-
kam. Pieņemot kādu personu darbā, ņemam 
vērā rekomendācijas, kā arī veicam interviju. 

Gadījās, ka jau pēc sarunas bija skaidrs, ka 
mēs nekad nevarēsim sastrādāties. Savādi, 
bet dažkārt pie mums atnāk cilvēki, kurus 
interesē tikai viens – nopelnīt pēc iespējas 
vairāk naudas. 

- Jūsu autoskolas kolektīvs aktīvi pieda-
lās dažādos pilsētas pasākumos. Pastās-
tiet, lūdzu, par to! 

- Es uzskatu, ka ir nepieciešams ne tikai 
strādāt, bet arī atpūsties. Mūsu novadā notiek 
lieliski pasākumi. Es teiktu, ka mums to pat 
nepietiek, gribētos vairāk tādu pasākumu, 
kuros varētu piedalīties kolektīvi, dažādas 
organizācijas, uzņēmumi un pilsētas iedzī-
votāji. Ļoti patika sporta spēles uzņēmējiem, 
un nav svarīgi, kurš pirmais nonāk pie fi niša, 
svarīgākais ir tas, ka dažādiem kolektīviem ir 
iespēja lieliski pavadīt brīvo laiku. 

Kopīga laika pavadīšana ārpus darba – tas 
ir saistošais elements, kas uztur kolektīvu 
kopā un veicina saliedēšanu. 

- Jūsu skolai jau pieci gadi. Vai jums 
izdevās izveidot tieši tādu mācību iestādi, 
kādu vēlējāties? 

- Jā, tieši par tādu skolu mēs sapņojām. Es 
priecājos, kad braucu pa Krāslavas pilsētas 
ielām, skatos pa labi, pa kreisi un redzu, ka 
krustojumam tuvojas mani kursanti. Zinu, ka 
dažiem šis mācību process bija ļoti viegls, 
bet citiem gluži pretēji – smags, ar asarām 
un histēriju. Bet galvenais, ka gala rezultāts 
ir sasniegts. 

- Vai šo gadu garumā ir notikušas kādas 
izmaiņas mācību materiāla pasniegšanas 
metodikā autovadītāju skolās? 

- Jā, izmaiņas ir. 2016. gadā tika ieviesta 
jauna autovadītāju apmācības sistēma. Pa-
sniedzējiem vairs nav tik plašas iespējas in-

terpretēt mācību materiālu, jo ir apstiprinātas 
noteiktas prasības, kas ir saistītas ar lekciju 
secību un tēmu izvēli. Tika mainīti arī ap-
mācību termiņi. Ja agrāk transportlīdzekļu 
vadītāja tiesību iegūšanas process varēja tur-
pināties vairākus gadus, tad tagad autoskolas 
teorijas kursu ir nepieciešams apgūt un no-
kārtot gada laikā, pēc tam iegūt autovadītāja 
tiesības ir iespējams trīs gadu laikā.  

Ja runa ir par metodiku, tad gan pirms pie-
ciem gadiem, gan tagad es pirms katras lek-
cijas domāju, kā labāk un skaidrāk izklāstīt 
materiālu, kādus piemērus minēt, kādas fo-
togrāfi jas parādīt. Es neesmu fotogrāfe, bet 
manā arhīvā ir ļoti daudz foto un video, kas 
nofi lmēti gan mūsu pilsētā, gan citviet, kur es 
ceļoju. Tūristi parasti fotografē ievērojamās 
vietas un objektus, bet es – ceļa zīmes, ceļa 
apzīmējumus un tml. Es to redzu, pamanu 
un fotografēju, lai parādītu lekcijās. Pašlaik 
nodarbībās nav aizliegts izmantot tikai teo-
riju, bez vizuālā materiāla. Bet, pēc manām 
domām, šī metode jau sen novecojusi. Man 
nepatīk šabloni mācību procesā, un katrai 
jaunai grupai man jau ir sagatavots kaut kas 
jauns. 

- Kā jūs izturaties pret to, ka frāze „sie-
viete pie stūres” bieži vien tiek uztverta ar 
ironiju? 

- Jā, šādu viedokli var dzirdēt bieži. Tomēr 
mūsu kursantu rezultāti neliecina par to, ka 
puiši kārto pārbaudījumus veiksmīgāk. Vien-
kārši ir fi zioloģiskie un psiholoģiskie faktori, 
kas ietekmē uztveri. Teiksim, puišiem ir la-
bāk attīstīta transportlīdzekļu gabarītu izjūta, 
bet meitenēm – mazāk. Un neko ar to izdarīt 
nevar. Apmācību sākumā meitenēm pārsva-
rā neiznāk izpildīt dažādas fi gūras, taču šo 

prasmi ar laiku viņas veiksmīgi apgūst. Arī 
statistikas dati liecina, ka ceļa satiksmes no-
teikumu pārkāpēju ir vairāk vīriešu, nevis 
sieviešu vidū. Tāpēc viedoklis par to, ka sie-
vietes vada auto sliktāk nekā vīrieši, ir vecais 
stereotips. 

- Pastāstiet, lūdzu, par saviem plāniem! 
- Plāni ir vienmēr. Pagājušajā gadā sākām 

organizēt periodisko apmācību (95. kods), 
tuvākajā laikā plānojam uzsākt „A” katego-
rijas motociklu vadītāju apmācību. 

Ieviest jauninājumus mūs motivē poten-
ciālie kursanti. Ja cilvēki aktīvi sāk interesē-
ties par kādiem kursiem, mēs cenšamies tos 
piedāvāt. Pēdējā laikā ir radusies interese par 
„C” kategorijas autovadītāju kursiem. 

- Cik stundas dienā jūs strādājat? 
- Dažreiz es jokoju, ka man ir tikai divas 

pozīcijas – vertikālā un horizontālā, kad es 
uzreiz aizmiegu. Tādi periodi tiešām ir. Kat-
ru dienu divas stundas aiziet ceļam uz Dau-
gavpili, astoņas stundas esmu pamatdarbā 
– sniedzu konsultācijas, izskatu sūdzības. 
Divas reizes nedēļā lasu lekcijas kādā no 
Daugavpils autoskolām, tad darbs Krāslavas 
autoskolā - vakara grupas vai nodarbības ne-
dēļas nogalē. Pirmajā sapulcē kursanti paši 
izvēlas grafi ku, pēc kura mācās kādā grupā. 

- Kādi ir enerģijas papildināšanas avo-
ti? No kurienes gūstat iedvesmu? 

- Ir daudz veidu, kas palīdz papildināt ener-
ģiju, tas ir atkarīgs no apstākļiem. Pirmais 
enerģijas avots ir cilvēki, kas nāk pie mums 
uz autoskolu un kurus mēs mācām. Krāslavā 
ir brīnišķīgi cilvēki, viņiem ir īpaša aura.  

Nodarbībās notiek enerģijas apmaiņa. Es 
vienmēr jūtu, ka atdodu ļoti daudz. Ir dienas, 
kad es līdz pēdējai minūtei smaidu, bet, kad 
aizveras durvis aiz pēdējā kursanta, tad vairs 
nepaliek spēka pat piecelties. Atdodu visu. 
Parasti tā notiek pēdējā lekcijā, un, kad iero-
dos mājās, vienkārši iekritu dīvānā.  

Vēl viens enerģijas avots man ir mūsu pil-
sēta, no tās es pastāvīgi uzlādējos. Dažreiz 
pietiek vienkārši paskatīties pa logu, ieraudzīt 
saulīti un mūsu skaistās ainavas. Daugavpilī 
ar mani nekas līdzīgs nekad nav noticis, tur 
man nekad negribas apbrīnot apkārtni.  

Iedvesmu es gūstu arī ceļojumos. Vismaz 
reizi gadā mēs cenšamies kaut kur aizceļot, 
iedvesmoties no citu tautu kultūras īpatnībām 
dažādās valstīs. 

Un, protams, mēs atpūšamies dažādos pa-
sākumos kopā ar visu mūsu kolektīvu. 

- Jūs teicāt, ka Krāslavā ir brīnišķīgi cil-
vēki. Ar ko ir īpaši krāslavieši? 

- Es strādāju autoskolās arī citās pilsētās – 
Daugavpilī, Jēkabpilī, Preiļos – un pēkšņi pa-
manīju kādu likumsakarību. Jo tālāk esmu no 
Krāslavas, jo grūtāk ir strādāt. Nepieciešams 
ilgāk pielāgoties cilvēkiem, viņi ir citādāki. 

Krāslavā, tiekoties ar cilvēkiem pirmo rei-
zi kopsapulcē, jūtams, ka komunikācija jau 
veidojas, esam it kā uz viena viļņa. Citās 
vietās tikai pēc dažām nodarbībām izdodas 
noķert šo kopīgo emociju vilni. Tāds, lūk, 
fenomens! 

- Kas, pēc jūsu domām, ir veiksme? Vai 
jūs varat nosaukt sevi par veiksmīgu cil-
vēku? 

- Es nezinu. Varu teikt tikai to, ka esmu sa-
sniegusi zināmu līmeni, kas saistīts ar manu 
vēlmju, mērķu un plānu īstenošanu, taču 
nepārstāju tiekties uz ideālu. Viss, kas man 
ir tagad, ir tikai sākuma pakāpiens pretim 
jauniem sasniegumiem. Mācīšana ir process, 
kas nekad neapstājas, ir jāmeklē jaunas me-
todes, ir jāmēģina saprast kursantus, jo viņi 
visi ir dažādi. 

- Pēdējais - sieviešu jautājums. Kā lielas 
aizņemtības un slodzes apstākļos jums iz-
dodas būt arī skaistai?  

- Iespējams, manos gados tas jau ne visai 
labi izdodas. Bet, ja darbs ir saistīts galveno-
kārt ar jauniešiem, tad ir nepieciešams turēt 
latiņu. Pat tad, ja vakarā šķiet, ka krītu no kā-
jām aiz noguruma, tomēr mājās kaut mazliet 
vēl pakustos uz trenažiera. Ir jāstrādā ar sevi 
– tas ir panākumu pamats.

- Paldies par interviju! 
Elvīra Škutāne,

Aleksandra Tarlecka foto

 ĒRIKA ROMULE: 
„Mums ir komanda Nr.1, 
un es par to
nekad nešaubījos” 
„Autoskola nr.1” ir plaši pazīstama Krāslavā ne tikai potenciālajiem au-

tobraucējiem un tiem, kas jau ieguvuši transportlīdzekļu vadīšanas tiesī-
bas. Par to ir dzirdējuši daudzi citi Krāslavas novada iedzīvotāji. Piecu pa-
stāvēšanas gadu laikā skolas kolektīva darbinieki ir spējuši pierādīt sevi 
ne tikai kā profesionāla pasniedzēju un braukšanas instruktoru koman-
da, bet arī kā kolektīvs, kas aktīvi piedalās dažādos sabiedriskos pasā-
kumos, kas notiek pilsētā. „Autoskolas nr.1” dibinātāji ir Edgars Arsobа 
un Ērika Romule. Neskatoties uz lielo aizņemtību, Ērika atrada laiku un 
sniedza interviju mūsu avīzei.



6
kultūra

RŪTOJ KRUOSLOVĀ!
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar novada izglītības un 

kultūras iestādēm 18. februārī aizsāka sarežģītu un atbildīgu posmu: 
1.kārtas skates, izstādes un konkursu organizēšanu, gatavojoties XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, kas nu jau nav aiz kal-
niem - 2020. gada vasara (jūlijs) Rīgā. Tur nenokļūs visi - apmēram 700 
Krāslavas novada skolu jaunieši, kas iesaistījušies nu jau piekto gadu šajā 
Svētku procesā. Bet iespēja dota visiem.

Nenoliedzami saulainākajā februāra rītā pulcējās skanīgākās mazo mū-
zikas kolektīvu balsis. Vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2020” 1.kārtā 
dalībniekiem bija jādzied viena latviešu tautas dziesma/apdare a cappel-
la par tēmu „ROTĀ” saskaņā ar Svētku koncepciju, otrā arī a cappella 
brīvas izvēles latviešu tautasdziesmas apdare, kurā izmantoti mūsdienīgi 
izteiksmes līdzekļi, un trešā dziesma bija viena daļa ar klavieru pavadīju-
mu no Imanta Mežaraupa rapsodijas-kantātes „Nu ir laiks Rīgā braukt”. 
Vokālie ansambļi pēc vecuma grupām dziedāja katrs savu kantātes daļu. 
Vērtēšanas komisija un klātesošie dzirdēja un vērtēja 4 daļas: „Latgalieši, 
sēļi – uz Rīgu!”, „Vidzemnieki – uz Rīgu!”, „Kurzemnieki – uz Rīgu!”, 
„Esam Rīgā”. Visi vērojām novada vokālo ansambļu muzicēšanas tradīci-
jas, skatuvisko pieredzi, dalībnieku radošumu un akustiskās muzicēšanas 
prasmi.

Izvērtēt vokālo ansambļu sniegumus palīdzēja pieredzējušas mūzikas 
skolotājas: Silvija Stivriņa, arī folkloras ansambļu un popgrupu vadītāja, 
Alisa Jevsejeva, arī ansambļu, popgrupu vadītāja, koros un ansambļos 
muzicējošā Skaidrīte Gasperoviča. Konkursā 1.pakāpes diplomus un 
iespēju pārstāvēt Krāslavas novadu Latgales reģiona konkursā ieguva 
Krāslavas Mūzikas skolas vokālā ansambļa „Krāslaviņa” vidējā grupa 
(vad. Olga Grecka, koncertmeistare Alla Kuzmiča) un Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas ansamblis „Skolas kvartāls” (vad. Rita Andrejeva, 
koncertmeistare Nadežda Tadello). 2.pakāpes diplomu ieguva Krāslavas 
Mūzikas skolas vokālā ansambļa „Krāslaviņa” jaunākā grupa (vad. Olga 
Grecka, koncertmeistare Alla Kuzmiča). Ārpus konkursa pasākumā divas 
dziesmas dziedāja Indras pamatskolas vokālais ansamblis „Liesmiņas” 
jaunā sastāvā (vad. Ruta Andrukoviča) un 4.kl. ansamblis „Cielaviņa” 
(vad. Nadežda Tadello) no Varavīksnes vidusskolas.

Sveicot dalībniekus, vērtēšanas komisijas pārstāves uzslavēja par 
paveikto, ieteica un iedrošināja, atzīstot skolotāju un audzēkņu pozitī-
vo attieksmi pret mūziku, glīto vizuālo izskatu, un uzsauca: „Turpiniet 
muzicēt!” Savukārt Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs dāvināja mūsu 
novadnieces, mākslinieces un skolotājas Ērikas Zarovskas veidotos ke-
ramikas šķīvjus, uz kuriem rotājas SAULE, kas izstaro, bagātina, rotaļo, 
grezno mūs pašus, novadu un Latviju!

3. martā Līvānos „Krāslaviņas” un „Skolas kvartāla” meitenēm novē-
lam skanīgas balsis un jauku noskaņu, skolotājiem pieredzes bagātu die-
nu, klausoties un vērtējot.

Būs 2. kārtas konkursi un valsts mēroga atlases skates gan Krāslavā, 
gan reģionā. Tas viss vēl februārī, martā, aprīlī - rūtosim Kruoslovā, kas 
vainagosies visiem novada māksliniekiem - interešu izglītībā iesaistīta-
jiem - maijā ar kopīgu sanākšanu, ierakstot sevi kārtējos Svētkos…

Sanita Kumpiņa, XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku koordinatore Krāslavas novadā, 

Krāslavas Bērnu un jauniešu centra metodiķe

Krāslavas Kultūras namā par skaistu 
tradīciju kļuvis ik gadu februāra mēnesī 
pulcināt deju kolektīvus uz Sadanci, kam, 
attiecīgajiem svētkiem par godu, dots no-
saukums „Mīlestības dzīpari dejā”. Šogad 
mūsu deju svētkos piedalījās 11 kolektīvi!

Tie bija mūsu viesi – Anda Lēmaņa vadītā Limba-
žu kultūras nama deju kolektīva „Jampadracis” jau-
nieši, vidējā paaudze un seniori, Straupes Tautas 
nama jauniešu deju kolektīvs „Idumeja” Gintas 
Berķes vadībā un Jaunolaines Kultūras nama vidē-
jās paaudzes deju kolektīvs „Viducis (vadītāja Elīna 
Grebežniece). Jāatzīmē, ka „Viducis” mūsu svētkos 
nebija pirmo reizi.

No mājniekiem uz skatuves kāpa Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas deju kolektīvs „Jumis” savas jaunās va-
dītājas Martas Andrukovičas vadībā, Krāslavas K ul-
tūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Jautra-
viņa” (vadītājs Jāzeps Ornicāns), Krāslavas Bērnu 
un jauniešu centra deju kolektīva „Pastaliņas” 1.-2. 
klašu un 5.- 6. klašu grupas un Krāslavas BJC un kul-
tūras nama deju kolektīva „Raita” divi sastāvi. Gan 
ar „Pastaliņām”, gan „Raitu” tagad strādā vadītāja 
Valda Timule un repetitore Marta Andrukoviča.

Koncertā tika izdejoti trīs desmiti latviešu deju!
Bērnu un jauniešu deju kolektīvi šobrīd gatavojas 

Skolēnu svētku skatēm, tāpēc repertuārā, protams, 
skates dejas, bet vidējie un seniori varēja izdejot sev 
tīkamākās dejas.

Satiekoties kolektīvu vadītājiem, reizēm rodas jau-

nas un interesantas idejas, tā, pirms paša koncerta, 
„Pastaliņu” un „Viduča” vadītājas izlēma, ka jānode-
jo kopā Dagmāras Bārbales „Ziemas saulgrieži”! Un 
izdevās! Skatītāji atsaucīgi uzņēma dejotāju atraktī-
vo priekšnesumu.

Sestdien uz mūsu kultūras nama skatuves sadejo-
ja170 mazi un lieli dejotāji!

Paldies visiem, bet it sevišķi mūsu viesiem, kuri 
koncertā ienesa kādas jaunas krāsas un parādīja 
mums mazāk redzētas dejas! 

Sadancosim Krāslavā arī nākamgad!
Inga Kavinska,

 Anatola Kauškaļa foto

SADANCOJĀM KRĀSLAVĀ!

21. februārī Joņinu bibliotēkā tika 
svinēti Meteņi. Šie svētki jau kļuvu-
ši par tradicionālu pasākumu, kas 
pulcē trīs bibliotēku - Joņinu, Ro-
bežnieku, Indras - lasītājus. 

Bibliotekāres sagatavoja konkur-
sus, spēles, balvas, lasītāji ieprie-
cināja ar saviem kulinārijas šedev-
riem un aktīvu līdzdalību. Viesi no 
Indras bibliotekāres Romualdas 
Žurakas vadībā piedāvāja klāteso-
šajiem interesantas viktorīnas un 
priecēja ar saviem pārsteigumiem 
– pašu rokām izgatavotiem suvenī-
riem - lādītēm, magnētiem, dekora-
tīviem paliktņiem, īstiem amatnieku 
šedevriem. Visi bija sajūsmā. 

Pasākuma saimniece Žanna 
Juhņeviča pacentās gods godam. 
Viņa sagatavoja gan gardus cienas-
tus, gan jautrus konkursus, izraisot 
dalībniekos īstu smieklu vētru. 

Viesi no Robežniekiem pārstei-
dza ar kulinārijas gardumiem – 
pankūku torti no Zinas Buko, nepa-

rastu tiramisu no Ilzes Mančinskas, 
garšīgām vafelēm no Irēnas Kozin-
das un kefīra pankūkām no Ingas 
Babišķo. 

Meteņu galveno simbolu – Sal-
mu lelli – izgatavoja Olga Blaže-
viča. Tas viņai izdevās kā vienmēr 
lieliski. 

Pasākumu fotografēja Staņislavs 
Piciļevičs. Mēs nevarējām neap-

sveikt viņu sakarā ar svarīgu noti-
kumu – viņa tēva Staņislava Pici-
ļeviča fotoizstādes „Cilvēks, daba, 
darbs” atklāšanu Krāslavas muzejā. 

Bibliotekāres  Žanna Juhņeviča, 
Romualda Žuraka, Rita Kovaļevska 
izsaka pateicību visiem dalībnie-
kiem un pagasta pārvaldei par pasā-
kuma atbalstīšanu.

Rita Kovaļevska

METEŅUS NOSVINĒJA VISI KOPĀ  

LATGALES 
GADA BALVA 2019

22. februārī Preiļu novada kultūras centrā notika 
Latgales gada balvas pasniegšanas ceremonija. No 
desmit izvirzītām nominācijām Krāslavas novada 
pensionāru biedrība nominācijā „Atgriezies Latga-
lē” izvirzīja „Senioru skolas” organizatorus Tatjanu 
Azamatovu un Raimondu Lazdu. 2015. gadā no Rī-
gas uz pastāvīgu dzīvi Krāslavā atgriezās socioloģe 
Tatjana Azamatova un psihologs Raimonds Lazda, 
kuriem ir augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, viņi 
nodibināja „Senioru skolu”, kas pārstāv senioru inte-
reses valsts un pašvaldību institūcijās. Skolas vadība 
bez atlīdzības regulāri organizē nodarbības, kurās 
palīdz mazināt pensionāriem sociālo atstumtību, vei-
cināt integrāciju sabiedrībā, brīvā laika pavadīšanu, 
darbojoties projektos. „Senioru skola” Krāslavā ir 
pirmā šāda veida iniciatīva Latvijā, kaut gan tamlī-
dzīgi projekti īstenoti vairākās Eiropas un pasaules 
valstīs ar kopīgu nosaukumu „Trešās paaudzes uni-
versitāte”. Biedrība pēdējo gadu laikā nodarbojas 

tieši ar senioru apmācību, iesaisti sabiedriskajās ak-
tivitātēs un viņu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Piecu 
gadu laikā ir notikušas vairāk nekā simts mācību lek-
cijas un vairāk nekā astoņdesmit radošās nodarbības, 
meistardarbnīcas, ekskursijas. Ar savu aktivitāti „Se-
nioru skola” veicina senioru integrāciju sabiedrībā, 
aizstāvot to intereses, sekmējot viņu sociālo un garī-
go labklājību, saturīgu, interesantu laika pavadīšanu, 
jo ikviens paveiktais d arbs ir ieguldījums rītdienas 
sabiedrībā.

Valentīna Kokina
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Krāslavas novada Centrāla-
jā bibliotēkā notika tikšanās ar 
Krāslavas Bērnu un jauniešu cen-
tra dekoratīvo sveču liešanas pul-
ciņa dalībniekiem, vecākiem un 
skolotāju Žannu Garbrederi.

Veselu mēnesi mūsu bibliotēkas 

lasītāji baudīja dekoratīvo sveču 
skaistumu izstādē „Iededz savu 
sveci!”

Skolotāja Žanna pastāstīja, ka 
svece ir garīgās gaismas simbols un 
uguns stihijas atspoguļojums mūsu 
materiālajā pasaulē. Svecei piemīt 

liels dziedniecisks spēks. Atkarībā 
no sveces krāsas telpa piepildās ar 
dažādu vibrāciju starojumu, papil-
dinot un harmonizējot mūsu čakru 
darbību un ietekmējot organisma 
fi zioloģisko stāvokli, iedarbojoties 
visos tā līmeņos - emocionālajā, 
mentālajā un garīgajā. 

Vairāk  vai mazāk apzināti mēs 
izvēlamies dažādu krāsu sveces, 
vadoties pēc savam šī brīža sa-
jūtām un paļaujoties uz intuīciju. 
Krāsu terapija pētī dažādu gaismas 
staru ietekmi uz mūsu pašsajūtu, 
veselības stāvokli. Atkarībā no 
sveču krāsas un tās radītajām vib-
rācijām mēs varam sevi harmoni-
zēt un iepriecināt dažādos mīlestī-
bas enerģijas aspektos.

Pulciņa dalībnieki prezentēja 
izstādē 55 dekoratīvās sveces, da-
loties savā radošuma priekā. Katra 
svecīte-mazs brīnums ar savu de-
koru un raksturu. 

Centrālās bibliotēkas direktore 
Valentīna Magidas pateicās izstā-
des dalībniekiem un novēlēja, lai 
bērnu enerģija, radošums un entu-
ziasms nebeidz pārsteigt!

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas 

BLN vadītāja

IEDEDZ SAVU SVECI!
izglītība

„KĀPĒC LATVIJAI IR SVARĪGAS 
MANAS SATVERSMĒ 

IETVERTĀS PAMATTIESĪBAS”  
Šī gada 17. janvārī no-

slēdzās Satversmes tie-
sas izsludinātais skolēnu 
zīmējumu un domrakstu 
konkurss, kas tika veltīts 
mūsu valsts pamatliku-
mam – Latvijas Republi-
kas Satversmei. Konkurss 
tika organizēts par godu 
Satversmes pieņemšanas 
98. gadadienai.

6. klašu skolēniem bija ie-
spēja atspoguļot savas domas 
zīmējumu konkursā „Brīvs cil-
vēks neatkarīgā Latvijā”. 9.-12.
kl. jauniešiem tika dota iespēja 
izpētīt pamatlikuma pantus, iz-
prast Satversmes saturu un savas pārdomas izklāstīt domrakstā „Kāpēc 
Latvijai ir svarīgas manas Satversmē ietvertās pamattiesības”.

Satversmes tiesa informē, ka kopumā konkursam 2020. gadā bija pie-
teikušās 100 skolas, tika iesūtīti 279 zīmējumi un 50 domraksti.

Satversmes tiesas rīkotā konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu lojalitāti 
Latvijai, uzticību Satversmei, stiprināt valstisko apziņu un rosināt līdz-
dalību valsts norisēs, pilnveidot zināšanas par Latvijas kā demokrātiskas 
un tiesiskas valsts pamatvērtībām, kā arī iepazīstināt skolēnus ar Sat-
versmes tiesu, skaidrot tās lomu demokrātiskajā sabiedrībā.

Ļoti būtiski, lai skolās Satversme tiktu lasīta, apspriesta un diskutēta. 
Tikai tā var stiprināt jauniešu valstisko apziņu, pilnveidot skolēnu zinā-
šanas par tiesiskas valsts pamatvērtībām.

Prieks un lepnums, ka starp laureātiem bija arī Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas pārstāve. 12.a kl. skolniece Natālija Kuzmina ieguva žur-
nāla „Jurista Vārds” specbalvu. Visi labākie domraksti un zīmējumi ir 
aplūkojami žurnālā „Jurista Vārds” 11. februāra numurā.

Margarita Borodina-Ignatoviča, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

vēstures un politikas skolotāja

12. februārī 5.–9. klašu lietišķās 
informātikas pulciņa dalībnie-
ki devās mācību vizītē projekta 
„Atbalsts izglītojamo individu-
ālo kompetenču attīstībai” (Nr. 
8.3.2.2/16/I/001) ietvaros.

Sākumā devāmies vienīgā tūris-
tiem atvērtā munīcijas ražošanas 
rūpnīcā Baltijā, kurā atrodas Ei-
ropā vecākais, joprojām strādā-
jošais skrošu liešanas tornis. Uz-
zinājām, kā tiek ražota sporta un 
medību munīcija. Iepazināmies ar 
mūsdienās un senāk izmantotiem 
piederumiem un iekārtām, kā arī 
sajutām neatkārtojamu 19.gs. in-
dustriālo atmosfēru vēsturiskajā 
skrošu ražošanas cehā. Daugav-
pils Skrošu rūpnīcā tiek ražotas 9 
veidu lodes gludstobra ieročiem, 
kā arī tiek izgatavotas lodes pne-
imatiskajiem ieročiem, renkuļi un 
skrotis. Liels vairums produkcijas 
tiek eksportēts uz Vāciju, un mūsu 
kaimiņvalstīm. Iepazīstoties ar ra-
žotni, atklājām, ka no 19.gs. nekas 
daudz nav mainījies. Skrošu ražo-
šanas procesa laikā lielāko tiesu 
tiek izmantots roku darbs un fi -
zikas likumi. Bet tehnoloģijas to-
mēr arī tiek izmantotas: izvilkšanā 
no akas, nosusināšanā un kvalitā-
tes pārbaudē. Iepazināmies arī ar 
skrošu rūpnīcas leģendām - mel-
no grāmatvedi Vasju un mistisko 

pagrabu briesmoni. Mums bija ie-
spēja arī pašiem izmēģināt skrošu 
rūpnīcas produkciju. Bijām lielis-
ki un precīzi šāvēji, sacaurumojot 
daudzas bundžas.

Tālāk devāmies pētīt kosmisko 
raķešu modelismu. Lidaparātu 
daudzveidība vienmēr ir aizrāvusi 
bērnus, kā tie turas gaisā, kā tos 
palaiž debesīs, cik sarežģīta ir to 
uzbūve? Izrādās, ka dažus vien-
kāršus modelīšus var izveidot 
arī pats bērns. Nodarbības laikā 
mēs izgatavojām savu ekoloģisko 
gaisa raķeti. Arī degviela bija no 
atjaunojamiem resursiem. Izman-
tojot PET pudeli un gaisu, pārbau-
dījām, vai raķete spēs lidot. Viena 
gaisa raķete tika uzbūvēta tik pro-
fesionāli, ka pārspēja visus aug-
stuma rekordus un palika Daugav-
pils inovāciju centrā. Lidoja visas 
raķetes ļoti labi, bet kā tad noteikt, 
kura tad ir aerodinamiskāka? No-
lēmām sacensties lidojuma preci-
zitātē. Tā kā punktu pārsvars bija 
nenozīmīgi mazs, tad varam droši 
lepoties, ka esam ne tikai meis-
tarīgi kosmisko raķešu būvnieki, 
bet arī precīzi šāvēji. Apskatījām 
arī Daugavpils inovāciju centra 
jaunās ekspozīcijas. Nospēlējām 
uzlaboto spēli „Desas”, veido-
jām zīmējumus ar smilšu palī-
dzību. Eksperimentējām un vei-

dojām virpuļviesuli. Ietērpāmies 
ugunsdzēsēju tērpā un ceļojām 
kosmosā. Kļuvām par ārstiem un 
salikām cilvēka 3D iekšējo orgā-
nu maketu, muzicējām ar dažādu 
priekšmetu palīdzību un kusti-
nājām priekšmetus bez roku pa-
līdzības. Apskatījām arī dažādas 
animācijas, kur nekustīgi zīmē-
jumi ar speciāla stikla palīdzību 
sāk kustēties. Protams,  paspējām 
arī paspēlēt aizraujošu datorspēli, 
kur galvenie varoņi bija paši sko-
lēni. Noskatījāmies fi lmu par ne-
redzamajiem organismiem apkārt 
mums, kas var negatīvi ietekmēt 
mūsu organismu. Daži eksponāti 
būtu noderīgi arī skolā.

Daiga Kušnire,
 informātikas un robotikas 

skolotāja

Krāslavas pamatskolas informātikas 
pulciņš pēta IKT izmantošanas iespējas

 ražošanā un sadzīvē

„VARAVĪKSNES ZIŅAS”
 BIBLIOTĒKĀ

Mūsdienīgais mācību satura mērķis ir veidot lietpratīgu skolēnu, kurš 
grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, 
radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veido-
ties par laimīgu un atbildīgu personību. Varavīksnes vidusskolas skolēni 
sagatavoja un prezentēja bibliotēkā ziņu raidījumu, kas ir objektīvs no-
tikumu atstāsts, tas attīsta audzēkņu spēju kompleksi lietot zināšanas, 
prasmes un paust attieksmes, patstāvīgi risinot problēmas main īgās reā-
lās dzīves situācijās, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar perso-
nisko pieredzi.

Savā raidījumā 7. klases audzēkņi sniedza interesantu informāciju par 
lietderīgu laika izmantošanu dažādās dzīves situācijās. Varavīksnes vi-
dusskolas audzēkņi darbojas radoši, par to liecina arī viņu līdzdalība 
lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. 
Šogad pasākuma noslēgumā 7. klase organizēja mini konferenci par iz-
lasītajām BJŽ 11 grāmatām. Skolēni savā prezentācijā reklamēja grāma-
tas, stāstot par to autoriem, galvenajiem varoņiem un saturu. 

Latviešu valodas skolotāja un 7. klases audzinātāja Valentīna Purpiša 
motivē savus audzēkņus izprast valodas lomu personiskās un nacionālās 
identitātes veidošanā, māca izmantot mutvārdu un rakstu valodu noteik-
tās saziņas situācijās, ierosina izmantot lasītprasmi sevis emocionālai un 
intelektuālai bagātināšanai, kā arī citu priekšmetu apguvei.

Mūsu bibliotēka ir gandarīta, ka tās sniegtie pakalpojumi palīdz skolē-
niem radoši izpausties un apgūt caurviju prasmes – pašizziņu un pašvadību, 
domāšanu un radošumu, sadarbību un līdzdalību, kā arī digitālo prasmi. 

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas BLN vadītāja 
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8
senioru sleja

pasākumi martā

SENIORU SKOLAS JAUNUMI
„Senioru skolas” nodarbības katru ceturtdienu norisinās Krāslavas 

novada Centrālās bibliotēkas telpās un tiek organizētas  divām grupām 
– plkst.13.30 latviešu valodā, bet plkst. 15.00 krievu valodā. „Senioru 
skolas” organizatori cenšas, lai nodarbību programma būtu daudzveidī-
ga un atbilstoša pasākuma dalībnieku interesēm. 

Viens no svarīgākajiem „Senioru skolas” uzdevumiem - nodrošināt 
dažādu paaudžu pārstāvjiem iespēju regulāri komunicēt un savstarpēji 
dalīties dzīves pieredzē. Rudens un ziemas mēnešos notika nodarbības 
divās radošajās darbnīcās, kas senioriem deva iespēju mācīties pasnie-
dzēju - jaunākās paaudzes pārstāvju - vadībā. Inga un Aleksandrs Mai-
jeri organizēja nodarbību sēriju par japāņu tradicionālo papīra locīšanas 
mākslu - origami. Apgūstot šo tehniku, seniori attīsta roku motoriku, 
iztēli un domāšanu. Daudzi seniori atzinīgi novērtēja lielisku nodarbi, 
kas palīdz jautri un lietderīgi pavadīt brīvo laiku, – vilnas fi lcēšanu. 
Atklājot šī lietišķās mākslas veida noslēpumus, Inga Skumbiņa sniedza 
detalizētas instrukcijas, iedvesmoja ar savu darbu, kā arī demonstrēja 
izstrādājumu paraugus. 

Vēl viena jauna un enerģiska sieviete, Ērika Romule, novadīja nodar-
bību par gājēju un velosipēdu vadītāju drošību uz ceļa. Diemžēl vecāka 
gadagājuma cilvēki pārāk bieži kļūst par upuriem ceļu satiksmes nega-
dījumos, tāpēc ir svarīgi atcerēties ceļu satiksmes noteikumus. Plānots, 
ka šādas tikšanās būs regulāras, un tās palīdzēs uzlabot kārtību un dro-
šību visā pilsētā. 5. martā paredzēta vēl viena „Senioru skolas” dalīb-
nieku tikšanās ar Ēriku, šoreiz runa būs par ceļojumiem, kas pieejami 
cilvēkiem jebkurā vecumā, ieskaitot seniorus. 

Februārī notika lekcija par sociālajiem pakalpojumiem un sociālo 
palīdzību Krāslavas novadā, ko palīdzēja sagatavot Sociālā dienesta 
vadītāja Vija Bārtule. Šī tikšanās bija iecerēta un sagatavota vairākos 
posmos, savācot un izpētot informāciju, veidojot prezentāciju un uz-
skates materiālus. Diskusijas laikā tika apspriesti jautājumi par sociālās 
aprūpes pakalpojumu pieejamību, invaliditātes piešķiršanu, asistenta 
pakalpojumiem, materiālajiem pabalstiem u.c. Liela uzmanība tika pie-
vērsta jautājumiem par iespējamo rīcību noteiktos dzīves apstākļos. Lai 
seniori precīzi zinātu katru soli - kā rīkoties dažādās sarežģītās situāci-
jās, tika izveidots buklets ar kontaktinformāciju par attiecīgiem dienes-
tiem, kuros var vērsties pēc palīdzības. Izdrukātu informatīvo materiālu 
varēja saņemt visi gribētāji. 

Ir patīkami, ka pieaug pilsētas iedzīvotāju interese par pieaugošo mā-
cībām un sociālajām aktivitātēm, kas vēlreiz apstiprina nepieciešamību 
nodrošināt neformālās izglītības pakalpojumu visas dzīves garumā. 

Krāslavas pensionāru biedrība ir izvirzījusi Tatjanu Azamatovu un 
Raimondu Lazdu „Latgales Gada balvai 2019” nominācijā „Atgriezies 
Latgalē” par „Senioru skolas” izveidi un popularizēšanu. Balva tika pa-
sniegta 22. februārī svinīgā pasākuma laikā Preiļos. Izsakām sirsnīgu 
pateicību par augstu mūsu darba novērtējumu! 

Tatjana Azamatova

sports

6. februārī Krāslavas Sporta 
skolā pulcējas 5. klašu un jaunāka 
vecuma zēni, lai sacenstos basket-
bola sacensībās. Krāslavas pamat-
skolu pārstāvēja trīs komandas, kā 
arī piedalījās viena komanda no 
Robežnieku pamatskolas. Pirmo 

vietu un kausu izcīnīja  Krāsla-
vas pamatskolas otrā komanda, 
otro vietu ieguva Krāslavas pa-
matskolas pirmā komanda un tre-
šo - Krāslavas  pamatskolas trešā 
komanda. 

Krāslavas pamatskolas koman-

da pārstāvēja savu skolu Latgales 
reģiona sacensībās basketbolā un 
ieguva augsto ceturto vietu.

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

SKOLĒNU BASKETBOLS

Šogad ziema mūs nelutina ne ar 
sniegu, ne ar salu, tomēr lielie slēpo-
šanas centri, izmantojot dažu dienu 
auksto laiku, spēja saražot sniegu. 
Madonā mākslīgā sniega segums 
tika izveidots 1,3 km garā distancē, 
kas sniedza iespēju novadīt Latvijas 
čempionātu distanču slēpošanā.

Krāslavas Sporta skolas audzēkņi 
arī devās uz sacensībām, kaut vairā-
kiem šogad nebija iespējas paslēpot.

15. februārī sacensības notika brī-
vajā stilā sprinta distancē.  Startējot 
grupā 2008.-2009. gadā dzimušām 
meitenēm 500 m garā distancē, 
bronzas medaļu izcīnīja Valērija 
Burceva, augstu septīto vietu grupā, 
kurā sacentās 35 dalībnieces, iegu-
va Martīne Djatkoviča. 1 km garā 
sprinta distancē savā vecumā grupā 
Evija Radivinska ieguva 10. vietu, 

jauniešu grupā Līgai Volkai arī 10. 
vieta. 

16. februārī visi sacentās vidēji 
garā distancē atbilstoši savai vecu-
ma grupai. Labu rezultātu 1 km garā 
distancē uzradīja Valērija Burceva, 
kuru no trešās vietas šķīra tikai vie-
na sekunde.

21. februārī Siguldā notika čem-
pionāts skolēniem 200 m sprinta 
distancē. Startējot grupā 2010. gadā 
dzimušām un jaunākām dalībniecēm, 
bronzas medaļu ieguva Viktorija Las-
keviča no Krāslavas pamatskolas. 
Savukārt S-12 vecuma grupā sešas 
dalībnieces uzradīja rezultātu vienas 
sekundes robežās. Spraigā konkuren-
cē Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
skolniecei Valērijai Burcevai sudra-
ba medaļa un Martīnei Djatkovičai 
ceturtā vieta grupā, kurā sacentās 25 

dalībnieces. Labu rezultātu,  izcīnot 6. 
vietu, uzrādīja Evija Radivinska no 
Krāslavas pamatskolas.

Krāslavas Sporta skolas 
distanču slēpošanas treneri

Ilona Vanaga, 
Natālija Kovaļova,

 Ojārs Vanags  

SLĒPOTĀJU STARTI - 2020

 Staļģenē (Jelgavas novads) 7. un 
8. februārī notika Latvijas čempio-
nāts brīvajā un grieķu-romiešu un 
sieviešu cīņā junioriem (2000. - 
2003.(04.) g. dz.). 

Sacensībās sieviešu cīņā par Lat-
vijas čempionēm kļuva Daniela 
Sutāne (svara kategorijā līdz 53 kg) 
un Karīna Andžāne (līdz 57 kg), bet 
komandu ieskaitē mūsu meitenes 
izcīnīja trešo vietu. 

Junioru grupā medaļu izcīnīja 
Artūrs Dombrovskis (līdz 74 kg), 
tikai fi nālā viņš piekāpās stiprā-
kajam sāncensim un kļuva par 
sudraba godalgas ieguvēju. Soļa 
attālumā no medaļām palika arī 

Artūrs Gončaronoks (līdz 65 kg) 
un Konstantīns Ļevickis (līdz 70 
kg), piekāpjoties cīņā par bronzas 

godalgu, puiši ierindojās 5. vietā. 
Jevgēņijs Tarvids, 

treneris 

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅU STARTI
 LATVIJAS JUNIORU ČEMPIONĀTĀ 

6. martā plkst. 18.00 teātra izrāde „Gribu precē-
ties!” Krāslavas Kultūras namā.

7. marta Atvērto durvju diena Krāslavas Sporta 
skolā: 

10.00 iepazīšanās ar sporta skolas telpām,
10.30 „Atrodi savu sporta veidu!”,
11.00 informatīva lekcija par veselīgu dzīvesveidu, 

kustību rotaļas bērniem,
12.00 tēja, cepumi un sarunas (līdzi ņemam maiņas 

apavus).

14. martā plkst. 11.30 cirka priekšnesums 
Krāslavas Kultūras namā. Cenas, sākot no 

5 EUR. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 1. klasē 
2020./2021. mācību gadam. Skolas administrācija un skolotāji or-
ganizē tikšanos visiem interesentiem. Pasākums notiks 5. martā 
plkst. 17.30 Rancāna ielā 4 (skolas aktu zālē.) Uzziņas pa tālruni 
– 65681468. Iesniegumus pieņem skolas kancelejā no plkst. 8.30 
līdz plkst. 16.00, sākot ar 10. februāri. 


