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- Lūdzu, vispirms iepazīstiniet mūsu lasītājus ar sevi! 
- Abi ar vīru esam uzņēmēji ar lielu pieredzi. Padomju 

laikos izstudējuši RTU inženierzinātnes un arhitektūru, bet 
pārmaiņu laikos ieguvuši biznesa vadības maģistru izglītī-
bu, no kooperatīvu laikiem jau esam biznesā.  Nu jau vairāk 
nekā 20 gadus esam vadījuši uzņēmumus, tai skaitā arī ļoti 
lielus un starptautiskus. Beidzot gribējām strādāt kopā savā 
uzņēmumā, strādāt Latvijas labā.  Tāpēc meklējām kādu lie-
lu ražošanas uzņēmumu ar spēcīgu attīstības potenciālu. Tā 
2014. gada nogalē kļuvām par SIA „NEMO” īpašniekiem. 

- Kā ir gājis jūsu pirmajā gadā?
- Vispirms svarīgi bija radīt stabili-

tāti, kas mums gada laikā lielā mērā ir 
izdevies. Pēc četru gadu zaudējumiem 
2015. gadā esam sasnieguši ievēroja-
mus peļņas rādītājus. Ja uzņēmums 
pelna, tad ir, ko investēt, un, ja ir, ko 
investēt, tad uzņēmums attīstās. Un tā 
pa spirāli uz augšu! Nekļūdījāmies, 
kad redzējām, ka ir perspektīva.  

Pirmais gads nemaz nebija viegls – trāpījām Krievijas krīzē. 
Krievijā saruka rubļa vērtība, un par mūsu cenām šie partneri 
vairs nevar neko nopirkt. No 2014. gada novembra ķērāmies 
klāt uzņēmuma vadīšanai un konstatējām, ka pasūtījumu uz 
priekšu nav un nākotne izskatās biezā miglā tīta. Krievijas krī-
zes apstākļu dēļ rudens-pavasara sezonā zaudēti ap 50% no 
apjoma. Gada griezumā tas ir 30%, bet tajā brīdī vienkārši bija 
ekstremāla situācija. Tagad ar lepnumu varam teikt – neskato-
ties uz grūtībām, „Nemo” sasniedza 50% apgrozījuma pieau-
gumu pret 2014. gadu. Sniegto pakalpojumu vērtība pieaugusi 
par 18%. Un, ja šo skaitli redz Latvijas kontekstā, kur Latvijas 
apģērbu nozare ir uzrādījusi 20% kritumu, tad ir skaidrs, ka 
„Nemo” spēj droši pārvarēt jebkuras vētras. „Nemo” apgrozī-
jums pagājušajā gadā bija 2,2 miljoni eiro. 

- Kur realizējat gatavos izstrādājumus? 
- Mēs eksportējam gandrīz 100% no visa saražotā uz 

Skandināviju. Eiropas tirgus ir stabils, bez izaugsmes, nav 
infl ācijas. Parasti mēs visi domājam, ka tas ir labi, bet tiem, 
kas eksportē uz šīm valstīm, tas nozīmē, ka nevar celt savas 
cenas. Konkurence ir liela, spiediens uz cenu ir liels. Mums 
ir jākonkurē ar tādiem pašiem kolēģiem Lietuvā, Rumāni-
jā un Bulgārijā. Arī šajās valstīs uzņēmumi prot nodrošināt 
kvalitāti, bet bieži prot panākt zemākas cenas nekā mums. 
Un vēl, ja politiķi Rīgā izdomā, ka populāri būtu pacelt mi-
nimālo algu, nevis neapliekamo minimumu, tad esam spros-
tā.  Latvijas minimālā alga tiek celta, neskatoties uz to, ka 
Lietuvā tā ir par kādiem 15% zemāka. Eksportējošiem uzņē-
mumiem tas nozīmē izvēli: vai nu celt pārdošanas cenu un 
zaudēt klientu pasūtījumus, ar ko jau esam saskārušies, vai 
arī samazināsies peļņa. 

- Kādu produkciju ražojat, kādu esat spējīgi ražot? 
- 2015. gadā saražojām vairāk nekā 130 tūkstošus izstrādā-

jumu, bet tas ir nosacīts lielums, kas rodas, ja saskaita spil-
vendrānas ar mēteļiem kopā. Mūsu sortiments ir mēteļi un 
sieviešu kostīmi. Turklāt tā ir modes prece, un pēdējā laikā tā 
kļūst arvien individuālāka, tāpēc katru vai katru otro dienu ir 
jāpārslēdzas uz jaunu modeli. Tas ir sarežģītākais. Mūsu spe-
ciālistiem ir jābūt spējīgiem pārslēgties uz jebkādu audumu 
un daudzām dažādām operācijām. Tas ir daudz sarežģītāk 
nekā gadiem šūt vienādas bikses. Tāpēc uzņēmumam ir va-
jadzīgi daudzi vidējā līmeņa speciālisti – tehnologi. Darbs ir 
mainīgs, un tas operatīvi jāorganizē, tāpēc vajadzīgi arī dau-
dzi ražošanas organizatori – meistari. Uz to var paraudzīties 

arī no pozitīvās puses – pie mums ir labas karjeras iespējas, 
jo labākie darbinieki tiek izvirzīti un var veidot savu karjeru 
dažādos virzienos.

- Pastāstiet, lūdzu, par šūšanas uzņēmumu, kāds tas ir 
šodien? 

- Nodarbinām 230 darbiniekus. Esam Latvijas mērogā ap-
mēram 350. lielākais darba devējs. Bet, ja skaitītu tikai ražo-
jošus uzņēmumus, tad domāju, ka mēs noteikti būtu pirmajā 
simtniekā. 

Mums pieder ēkas, kas 1971. gadā tika celtas speciāli 

šūšanas fabrikai – iespējas attīstīties ļoti plašas, jo padomju 
laikos šeit strādājuši vismaz divreiz vairāk darbinieku. Iekš-
telpām gan ir nepieciešams remonts, un tāpēc gatavojamies 
pieteikties vairākām Eiropas struktūrfondu fi nansējuma prog-
rammām. Pagājušajā gadā steidzami jau nācās investēt tehni-
kā un programmatūras nodrošinājumā 30 tūkstošus eiro. 

Mums ir vajadzīgas lielas investīcijas, jo saimniecība pla-
ša, un tā ir jāuztur. Turklāt industriālas ražošanas iekārtas nav 
lētas, par automātiem un pusautomātiem nemaz nerunājot.

- Kā risināt kadru jautājumu? 
- Ir ļoti izteikts darbinieku trūkums gan skaitliskā, gan 

kvalitatīvā ziņā. Runa ir ne tikai par šuvējām, bet arī par 
speciālistiem un vadītājiem. Ja cilvēks grib strādāt „Nemo”, 
darbs ir garantēts, un arī nopelnīt var labi. Tā saka paši darbi-
nieki, kas sasniedz labus ražības rādītājus. Labākos regulāri 
prēmējam gan par individuāliem, gan komandas sasniegu-
miem. Sarežģītāko operāciju veicējiem pie normas izpildes 
ir aptuveni 15% augstāka samaksa. Konstruktoriem pēc VID 
datiem maksājam pat krietni virs visas Latvijas vidējās iz-
peļņas attiecīgajā profesijā. Tikai Krāslavā fi ziski vairs nav 
neviena apģērbu konstruktora! Un tas bremzē pilnīgi visa 
uzņēmuma attīstību. 

Līdz vasarai šuvēju skaitu gribam palielināt, jo jau tagad 
redzam – pasūtījumu ir vairāk, nekā varam paņemt. Būtu žēl 
laist garām iespēju šuvēju trūkuma dēļ. Bet redzēsim, vai 
būs strādāt gribētāji. Pagājušajā gadā paņēmām 7 jauniešus 
programmā „Pirmā darba pieredze”, un man jāsaka, ka esam 
ļoti vīlušies. Mēs kā uzņēmums esam piemaksājuši daudzus 
tūkstošus eiro, bet izrādījās, ka tikai kādas trīs meitenes ir 
spējīgas un strādāt gribošas. Pārējās atklāti teica, ka izman-
toja iespēju līdzekļu iegūšanai, pārsvarā „slimoja”. Žēl – iz-
tērējām lielu naudu liekēžiem. Nauda jau no gaisa nekrīt – to 
mūsu pašu šuvējas ir sapelnījušas. Man tas ļoti sāp. Šogad 
ņemsim vairs tikai divas - trīs. Brīnos, kā tādi cilvēki domā 
visu dzīvi dzīvot uz citu rēķina! 

Esmu priecīga par daudz veiksmīgāku projektu, kas notiek 
sadarbībā ar Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas fi liāli. Uzņē-
mums atbalstīja vienu no pieredzes bagātākajām „Nemo” 
meistarēm, un viņa tagad ir ieguvusi pedagoģisko izglītību. 
Viņa ir tik ļoti iedegusies par savām jaunajām māceklēm, 
ka ir pārliecība – te izaugs spēcīga jaunā paaudze. Ceru, ka 
dažas arī turpinās mācības Rēzeknes Augstskolā vai Rīgas 
Tehniskajā universitātē un atgriezīsies pie mums jau kā spe-
ciālisti ar augstāko izglītību. Domāju, ka „Nemo” varētu stu-

dētgribētājus atbalstīt. 
- Kādi citi faktori mūsdienās ietekmē šūšanas fabrikas 

darba stabilitāti?  
- Produktivitāte. Ja ir produktivitāte, tad var sasniegt kon-

kurētspējīgas cenas, un tad aug pasūtījumi un peļņa, kas 
savukārt veicina investīcijas un uzlabo darba apstākļus, kā 
arī algas. Produktivitātes trūkums gala rezultātā var novest 
uzņēmumu pie bankrota. Tas uzņēmumā „NEMO” ir izaici-
nājums. Tāpēc šogad un nākamgad ļoti lielu uzsvaru liksim 
uz iekšējām apmācībām – gan vadītprasmēs, gan efektīvu 

darba paņēmienu pielietošanā. Tā būs 
investīcija zināšanās un prasmēs, kas 
uzņēmumam izmaksās vairākus des-
mitus tūkstošus eiro. Bet esmu pār-
liecināta, ka atdeve būs un „Nemo”  
pēc pāris gadiem būs pavisam citāds 
uzņēmums.

- Kādi ir nākotnes plāni? 
- Jau tagad redzu, ka šis gads būs 

vēl labāks nekā iepriekšējais. Darba daudz un jaudas jau re-
zervētas līdz septembra beigām. Turklāt tie visi ir ienesīgie 
pasūtījumi, kur arī šuvējām ir labas iespējas nopelnīt. Plā-
nojam nedaudz kāpināt apgrozījumu, bet vairāk strādāt pie 
labāka klientu un sortimenta portfeļa. Tāpēc pagājušā gada 
nogalē sākām darbu pie pašu kolekcijas. Taču arī tā pārsvarā 
būs mērķēta uz lielākiem Eiropas tirgiem. Ar Latvijas apjo-
miem diemžēl mēs saviem darbiniekiem apstākļus nenodro-
šināsim. Latvijā pircējs grib saņemt labu algu un pirkt lēti. 
Bet lēti var dabūt tikai preci, kas ražota Āzijā, kur cilvēki 
strādā šaušalīgos apstākļos un saņem mēnesī tik, cik mēs 
vienā dienā. 2016. gadu redzu kā kvalitātes gadu – gan sor-
timenta, gan darba, gan procesu kvalitātes gadu. Ir jāsakārto 
saimniecība, ir jāsakārto organizācija jauniem izaicināju-
miem. Darāmā ir daudz, un iespēju ir vēl vairāk.

- Paldies par interviju! 
Juris Roga, 

Anatola Kauškaļa foto

 AR PĀRLIECĪBU PAR NĀKOTNI
10. martā SIA „Nemo” nosvinēja savu 45 gadu jubileju. Šūšanas fabrikai Krāslavā 

ir bagāta un interesanta vēsture, taču dzīvē viss rit uz priekšu, un arī šis uzņēmums ir 
pārmaiņu priekšā. Uz žurnālista jautājumiem atbild valdes priekšsēdētāja Inga Zem-
dega-Grāpe. 

LIELDIENU TIRDZIŅŠ 
PAVASARA SAULGRIEŽOS

2016. gada 26. martā no pulksten 10.00 līdz 
13.00 notiks mājražotāju un amatnieku izstrā-
dājumu tirdziņš. 

Tirdziņa laikā novada iedzīvotājiem un ciemiņiem būs 
iespēja iegādāties un nobaudīt Latgales kulinārā mantoju-
ma produkciju un amatnieku meistardarbus. Dalībnieki no 
tuviem un tālākiem novadiem iepriecinās apmeklētājus un 
radīs to noskaņu, kas ir nepieciešama, gatavojoties lielāka-
jiem pavasara svētkiem – Lieldienām.

Tirdziņa norises vieta: Krāslavas pils kompleksa Amatu 
mājā, Pils ielā 10. 

Krāslavas novada Tūrisma un kulinārā mantojuma cen-
trā, Pils ielā 2, 2.stāvā, no pulksten 11.00 līdz 13.00 bēr-
nudārza „Pīlādzītis” audzinātājas gaida bērnus uz radošo 
darbnīcu „Lieldienu rotājumi”.

Aicinām novada iedzīvotājus un ciemiņus apmeklēt pa-
sākumu.

Lai Lieldienu Zaķis ieskandina pavasari un atnes svētkus 
Jūsu mājās! 

Pasākuma organizētāji: Krāslavas novada dome un bied-
rība „Latgales kulinārā mantojuma centrs”.

Kontakttālrunis: 65620286.
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Vecākus sagaidīja direktore 
Ludmila Senčenkova, tikšanās 
laikā ar skolas administrāciju 
vecāki uzzināja, ka šajā mācību 
gadā skolā mācās 524 bērni (vie-
na pirmskolas izglītības grupa), 
strādā 64 skolotāji (visiem aug-
stākā profesionālā izglītība). Mā-
cību darbā tiek izmantoti divi in-
formātikas kabineti, visos mācību 
kabinetos ir dators un projektors, 
11 interaktīvās tāfeles, divas bib-
liotēkas, divas sporta zāles, stadi-
ons, ēdnīca. Lai tas neizskanētu 

kā tikai vārdi, vecākiem organi-
zēja ekskursiju pa skolu, kuras 
laikā parādīja gan klašu telpas, 
gan sporta zāli, gan kvalitatīvi iz-
remontētas tualetes, dušas telpas, 
garderobes, bet skolas ēdnīcā bēr-
nu vecākiem piedāvāja paēst pus-
dienas – tieši tās, kuras konkrētajā 
dienā tika pasniegtas arī Varavīks-
nes skolas bērniem. 

Varavīksnes skolā ir daudz tra-
dicionālu pasākumu, līdz ar to 
katrs bērns var atrast sev nodarbo-
šanos ārpusstundu laikā. Stāstot 

par plašo piedāvājumu, skolas ad-
ministrācija aicināja vecākus jau 
no pirmajām dienām mudināt bēr-
nus atrast sev kādu nodarbi, jo tas 
veicina viņu izaugsmi. Kā zināms, 
Latgales vidējā ģimene nav tik tu-
rīga kā citviet valstī, tālab mūsu 
bērniem pašiem ar savu darbu 
un zināšanām nākas izcīnīt savu 
vietu zem saules. Viņi var paļau-
ties tikai uz sevi, spējām, vēlmi 
paņemt tās zināšanas, kuras dod 
skola, nevis uz bagātiem radiem 
vai citiem ienākumu avotiem. Šī 
skolas politika - paņemt sev dzīvē 
maksimālu zināšanu bagāžu - nes 
augļus. To apstiprina skolas au-
dzēkņu izcīnītās godalgotās vietas 
reģionālajās un valsts olimpiādēs 
un citi panākumi. 

Tikšanās laikā vecākus infor-

mēja arī par izglītības iestādes 
pūliņiem skolēnu drošības jau-
tājumos. Skolā realizēta video-
novērošana un ir samazinājušās 
uzvedības problēmas. Pateicoties 
videonovērošanai, konfl iktus, ja 
tādi rodas, iespējams atrisināt 
pašā saknē. 

Ciemiņi bija gandarīti par dzir-
dēto un redzēto. Vienīgais sāpī-
gais jautājums Kalniešu pagasta 
bērnu vecākiem ir, kā viņu atvases 
nokļūs pilsētas skolā? Vecākiem 
tika paskaidrots, ka jautājums ir 
pašvaldības dienas kārtībā, ja būs 
nepieciešams, tiks iegādāts jauns 
autobuss. 

Vecākiem tika nosaukti klašu 
audzinātāji un katrs īsi raksturots, 
lai vecākiem vieglāk izlemt, pie 
kāda pedagoga bērnam būs vieg-

lāk iejusties jaunajā kolektīvā. 
Turklāt pirmajās divās mācību 
nedēļās bērnam ļauts mainīt klasi, 
pat nepaskaidrojot iemeslus.

Skolas administrācija lūdza ve-
cākus, ja kāds jau izlēmis, sūtīt 
bērnu uz Varavīksnes vidusskolu, 
neatlikt iesnieguma rakstīšanu par 
atvases uzņemšanu skolā, jo tas 
nepieciešams efektīvākai plānoša-
nai – ir jāpasūta grāmatas, darba 
burtnīcas, arī dienasgrāmatas (ga-
dījumā, ja vecākiem nav iespējas 
lietot e-klasi vai viņi vēlas kon-
trolēt bērna sekmes ierastā veidā). 
Vienkārši šobrīd šo preču cenas 
ir zemākas, nekā tās būs mācību 
gada nogalē. 

Juris Roga,
autora foto 

VECĀKU LIELĀKĀS BAŽAS – 
TRANSPORTS 

9. martā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā viesojās Kal-
niešu pamatskolas bērnu vecāki, kuru atvasēm jaunajā 
mācību gadā būs jāturpina mācības kādā citā mācību 
iestādē, jo šī gada janvāra beigās Krāslavas novada do-
mes deputāti pieņēma lēmumu par skolas slēgšanu. Tā 
kā Kalniešu pagastā lielākoties ir krieviski runājošas ģi-
menes, tad vecāku interese par Varavīksnes vidusskolas 
piedāvājumu ir visnotaļ loģiska, jo šī mācību iestāde reali-
zē mazākumtautību izglītības programmu un orientēta uz 
internacionālās kultūras izglītību, piedāvājot apgūt krie-
vu, baltkrievu un latviešu kultūru. 

Apmācību uzdevumi - noskaid-
rot komandas attīstības fāzes, 
apzināt līdera jeb grupas vadītāja 
lomu šajā procesā, izprast koman-
du dažādību, izzināt vajadzības 
komandā un komunikācijas stilus, 
strādāt ar līdera un grupas atbildī-
bu.

Uz apmācībām bija aicināti da-
lībnieki, kuriem ir praktiska piere-
dze darbā ar jauniešiem, kuri pār-
stāv organizāciju vai institūciju, 
kas ikdienā strādā ar jauniešiem 
un vēlas apgūt jaunas pieejas un 
metodes darbam ar jaunatni, kā 

arī pilnveidot savas komandas va-
dības prasmes.

Izvērtējot pasākumu, tā dalīb-
nieki dalījās iespaidos par seminā-
rā iegūto - jaunām zināšanām un 
prasmēm, kas var noderēt dažādās 
dzīves situācijās. Visi dalībnieki 
atzīmēja vērtīgi pavadīto laiku. 
Bija iespēja iepazīties ar aktīviem 
un radošiem Latgales cilvēkiem.

Apmācības organizēja un fi -
nansēja Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar 
biedrību „Latvijas Lauku forums” 
(JSPA reģionālais sadarbības part-

neris Latgales reģionā) Latvijas 
un Šveices sadarbības program-
mas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” ietvaros. Tās vadīja 
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūras eksperti.

Šajā pasākumā Krāslavas no-
vadu pārstāvēja Krāslavas pamat-
skolas skolotāja Jeļena Japiņa, 
biedrības „Pīlādzītis klubs” pār-
stāve Jeļena Vorošilova, Indras 
pamatskolas skolotāja un bied-
rības „SKOLA AR NĀKOT-
NI” pārstāve Vija Sjadro, Indras 
Mākslas skolas direktore un bied-
rības „Stāvēt aizliegts” priekšsē-
dētāja Ērika Zarovska.

Jeļena Japiņa, 
Krāslavas pamatskolas

 skolotāja

APMĀCĪBAS PAR KOMANDAS DARBU

 No 24. līdz 26. februārim Rēzeknes novada atpūtas kom-
pleksā „Ezerkrasti” notika Latgales reģiona neformālās iz-
glītības apmācības par komandas darbu. Apmācību mēr-
ķis bija veicināt izpratni par komandas vadības būtību, lai 
efektīvāk palīdzētu organizēt ideju un mērķu sasniegša-
nu. Apmācības notika 3 dienas.

ZIEMĀJU STĀVOKLIS
VISĀ LATVIJĀ – LABS

Pašlaik lauksaimnieku sabiedrībā radušās bažas, ka Latgalē un Vidze-
mē saimniekiem daļu ziemāju nāksies pārsēt. LLKC augkopības kon-
sultanti gan uzsver – ziemāju pašreizējo stāvokli var vērtēt kā labu un 
pat ļoti labu visā valstī.

Oskars Balodis, LLKC Augkopības nodaļas vadītājs: „Vidzemes un 
Latgales reģionus pašreiz klāj 5–10 cm bieza sniega sega, kas ļoti labi 
pasargā sējumus no zemajām temperatūrām. Konsultanti uzskata, ka 
janvārī valdošā ziema, kad dažos reģionos valdīja aukstums un nebija 
sniega segas, sējumiem postu lielos apmēros nebūs nodarījusi. Febru-
ārī, kad augsne atkusa, graudaugu lauki izskatījās vizuāli gaišāki, bet, 
apskatot tos tuvāk, tapa skaidrs, ka sals bojājis vien dažas lapas un to 
daļas. Riskam vairāk pakļautas bijušas rapšu lauku ceļmalas un pakalni, 
kur sējumi vairāk varēja ciest no kailsala.”

Tuvākās laika prognozes martam solās būt labvēlīgas ziemājiem. 
Izskatās, ka maz iespējams, ka martā ziemājiem atsāksies aktīva ve-
ģetācija.

Informāciju sagatavoja
Ilze Rūtenberga-Bērziņa,

LLKC sabiedrisko attiecību vadītāja

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2016. gada II ceturksni, kas sastāda 21.34 EUR, jānomaksā līdz 
31.03.2016.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacien-
ta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pē-
dējā nomaksas datuma.

    Slimokases administrācija

CIENĪJAMIE NEKUSTAMĀ 
ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJI!

Krāslavas novada dome atgādina, ka NĪN pirmā maksājuma ter-
miņš ir 31. marts. Lūdzam savlaicīgi veikt nekustamā īpašuma nodok-
ļa apmaksu. Ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lūdzam vērsties 
Krāslavas novada domē, 18. kabinetā, t.65681766.
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sadraudzības pilsētas

Volokolamskas delegācija uzturējās Krāslavā tikai 
nepilnu dienu, pa ceļam uz Poliju, līdz ar to parādīt 
visus mūsu novada interesantākos objektus nebija ie-
spējams, taču vienu uzņēmumu – Saftara Rahimova 
zivkopības fermu - Volokolamskas pārstāvji apskatīja.  

Volokolamskas rajonā arī darbojas zivkopības fi r-
ma, kas tagad plāno uzsākt storu audzēšanu, tāpēc, 
kā uzsvēra rajona vadītājs, viens no divu pašvaldību 
sadarbības mērķiem - palīdzēt uzņēmējiem atrast sa-
skares punktus, kas noderētu viņu biznesa turpmākajai 
attīstībai.

Jevgēņijs Gavrilovs: „Krāslavā esmu pirmo reizi, 
tāpēc es gribētu iepazīt to tuvāk, uzzināt, kā dzīvo 
pilsēta, lai es, būdams ierēdnis, labāk saprastu, kāda 
veida instrumentus var izmantot varas pārstāvji, lai 
paplašinātu ne tikai pašvaldību sadarbību, bet arī biz-
nesa attīstību. Sākumposmā mēs varam darboties kā 
starpnieki, jo mūsu pārziņā ir statistikas dati un infor-
mācija par situāciju, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbības 
attīstību.”

Pašlaik mūsu valstu attiecības ietekmē Eiropas Sa-
vienības un Krievijas savstarpēji noteiktās ekonomis-
kās sankcijas, bet, pēc Krāslavas novada pašvaldības 
vadītāja Gunāra Upenieka domām, tagadējā situācijā 
var apmainīties pieredzē un pārņemt tehnoloģijas.

„Cilvēki saka, ka viss labais reiz paiet, taču arī slik-

tais reiz beidzas. Mēs dzīvojam ar domu par to, ka 
kādreiz sankcijas tiks atceltas,” atzīmēja Gunārs Upe-
nieks, „tad varēs plānot kādus kopīgus uzņēmējdarbī-
bas projektus. Un, ja mēs izveidosim sakarus biznesa 
sfērā jau tagad, tad tie noderēs mums nākotnē. Pro-
tams, mēs neesam tādā ģeogrāfi ski izdevīgā stāvoklī 
kā Volokolamska (100 km no Maskavas), bet mums 
ir cilvēki, kas labi pārzina savu darbu. Šodien dažu 
stundu laikā mēs nevarējām parādīt visu, ko vēlējā-
mies. Bet varu apliecināt, ka mums ir, ar ko pārsteigt 
viesus.”

Pēc nelielas ekskursijas pa pilsētu Volokolamskas 
rajona vadītājs secināja, ka mūsu ielas ir ļoti sakoptas, 
bet saskarsme ar cilvēkiem - ļoti ērta: „Nezinu, kādi 
konkrēti likumi jums palīdz nodrošināt kārtības uztu-
rēšanu, bet acīmredzams ir tas fakts, ka tie darbojas. 
Esam gandarīti par to, ka jūsu vadība runā ļoti labā 
krievu valodā. Valodas nianšu pārzināšana dod iespēju 
labāk saprasties.”

Gunārs Upenieks uzsvēra, ka dažādos masu medi-
jos informācija itin bieži tiek sagrozīta, tāpēc šādas 
vizītes, kad var personiski iepazīties ar situāciju, ir 
ļoti svarīgas sadarbības turpināšanai: „Neskatoties uz 
to, ka mūs saista ilggadīga sadraudzība, esmu pārlie-
cināts, ka mēs vēl neesam izmantojuši visu attiecību 
potenciālu. Līdz šim laikam mūsu kontaktu pamatā 
bija sakari kultūras jomā, bet tagad mēs saprotam, ka 
sadarbības pasākumos ir jāiesaista arī biznesmeņi.” 

Viesu tikšanās laikā ar Krāslavas pašvaldības ad-
ministrācijas pārstāvjiem liela uzmanība tika pievēr-
sta pilsētu savstarpējiem sakariem. Šogad sadarbībai 
starp Krāslavu un Volokolamsku aprit jau 50 gadi. 

Volokolamskas mērs Vasilijs Šarovs uzsvēra, ka 
50 gadu garumā var turpināties tikai īsta un sirsnīga 
draudzība: „Tālajā 1995. gadā mūsu sadarbība, kas uz 
laiku bija pārtraukta, pēc Gunāra Upenieka un Jāzepa 
Dobkeviča iniciatīvas tika atjaunota. Šodien Krāslavā 
mēs neesam vienkārši viesi, mēs atbraucām uz brālīgo 
sadraudzības pilsētu. Tieši Krāslavā, pilsētas svētku 
ietvaros, mums bija iespēja satikties ar Latvijas Valsts 
prezidentu. Novēlam, lai mūsu draudzība turpinās vēl 
ilgus gadus!”

Tikšanās ietvaros viesi izteica viedokli, ka gadīju-
mā, ja mūsu zemniekiem radīsies vēlēšanās apstrādāt 
zemi Volokolamskas rajonā, tad rajona vadība ir ga-
tava izskatīt jautājumu par zemes gabalu piešķiršanu. 

Gunārs Upenieks atzina, ka reizēm tiek izteiktas 
tādas idejas, kuras no pirmā acu uzmetiena šķiet ne-
reālas, bet laiks un dzīve parāda, ka par tām bija vērts 
padomāt. 

Elvīra Škutāne, autores foto

 „KRĀSLAVĀ MĒS NEESAM VIENKĀRŠI VIESI, 
 MĒS ATBRAUCĀM UZ BRĀLĪGO SADRAUDZĪBAS PILSĒTU”

Šogad aprit 50 gadi, kopš tika uzsākta sadarbība starp Volokolamskas pilsētu (Krievi-
ja) un Krāslavu. Šo gadu laikā jau vairākkārt ir mainījusies sadraudzības pilsētu vadība, 
taču tas nekad netraucēja turpināt kontaktus, kas tika nodibināti pirms pusgadsimta. 
Tagadējais Volokolamskas vadītājs Vasilijs Šarovs pirmo reizi apmeklēja Krāslavu pa-
gājušajā vasarā, pilsētas svētku laikā. Bet nesen delegācija no Volokolamskas atkal 
viesojās mūsu pilsētā. Krāslavas novadā pirmo reizi ieradās rajona vadītājs Jevgēņijs 
Gavrilovs un viņa vietniece, Komunālās saimniecības un pilsētbūvniecības pārvaldes 
priekšniece, Natālija Kozlova, jau otro reizi apmeklēja Krāslavu Vasilijs Šarovs un Tirdz-
niecības, sakaru un sadzīves pakalpojumu nodaļas priekšniece Irīna Komļakova.

Daudzus Latvijas māksliniekus cilvēki pazīst sejā, bet nezina savējos. 
Tālab Krāslavas novada centrālās bibliotēkas kolektīvs nolēma iepazīs-
tināt savus lasītājus tieši ar vietējiem talantiem. Vienam šūpulī ieliktais 
talants atklājas agrā bērnībā, otram - jaunībā, vēl kādam - brieduma ga-
dos, kā tas noticis ar Ļubovu Tarlecku, kura 9. martā novada centrālajā 
bibliotēkā atklāja gleznu izstādi „Savs skaistums”. 

Viņas mūžā šī vairs nebūt nav pirmā izstāde, par viņu kā mākslinieci 
arī rakstīja prese. Bet izstādes atklāšanā piedalījās cilvēki, kuri iepriekš 
viņas darbus nebija redzējuši, tāpēc viņiem bija īpaši interesanti uzzināt, 
kā māksliniece sāka gleznot?

Izrādās, viss sākās ar interneta ielaušanos mūsu ikdienā - Ļubova 
centās apgūt datorprasmes šajā jomā un pievērsa uzmanību kādai fo-
togrāfi jai, kurā attēlots motociklists. Radās vēlme uzrakstīt komentāru, 
tālab pajautāja vīram Borisam, kādas markas motocikls tas ir? Ļubovas 
komentārs tika pamanīts uzreiz – sieviete un saprot motociklos! Tā šis 
nejaušais gadījums viņu iepazīstināja ar svētbilžu gleznotāju Irakliju 
Pashalidi, kurš organizē glezniecības meistarklases Grieķijā. Ļubova 
viņam atklāja savu daudzus gadus dziļā noslēpumā glabāto sapni – kļūt 
par gleznotāju. Iraklijs, to uzzinājis, iedrošināja sievieti ņemt rokās otas 
un uzstājīgi mudināja apgūt gleznošanas mākslu. Šodien Ļubova nevar 
iedomāties savu dzīvi bez otām un krāsām, lai gan sākumā to darīja tikai 
tāpēc, lai jaunais draugs liktu viņu mierā. 

Ļubovas iedvesmas avots ir fotogrāfi jas, laikam tā nebūt nebija nejau-
šība, kad dažas no viņas pirmajām gleznām ciemos ienācis paziņa notu-
rēja par Borisa fotogrāfi jām. Ļubova fotogrāfi ju uztver kā skici, ar kuru 
strādāt. Otas un krāsas darbā iedveš dzīvību, tālab gatavā glezna nekad 
nav vienkārša fotoattēla kopija. Tā soli pa solim viņa apguva glezniecī-
bas pamatus, noslēpumus un prasmes glezniecībā. Viņā mīt pārliecība, 
ka tā nav tikai nejauša sagadīšanās, ka šis cilvēks - svētbilžu gleznotājs 
– ir augstāku spēku sūtīts.  

„Tā nebija mana vēlme, laikam tā zvaigznes sakrita,” tā Ļubova saka 
par publikācijām laikrakstos un savām gleznu izstādēm. Pēc paziņas lū-
guma pirmoreiz plašākai publikai savus darbus Ļubova parādīja pilsētas 
bērnudārzā. Tolaik tur bija vēl viens pasākums, un informatīvais izde-
vums „Krāslavas Vēstis” atspoguļoja abus. Rakstu izlasīja Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja darbinieki un aicināja Ļubovu rīkot izstādi 
muzejā. Toreiz viņa cītīgi un smagi strādājusi veselu gadu, radot 35 dar-
bus. Starp citu, arī bibliotēka Ļubovas izstādi gaidīja vairākus gadus, un 
tajā apskatāmi divi desmiti gleznu. 

Mākslinieces gleznas ir iesvētītas Grāveru pareizticīgo baznīcā, izstā-
dītas apskatei vietējā bibliotēkā, viņas otas rokrakstu pazīst arī Dagdā, 
kur notika izstāde baltkrievu biedrības telpās. 

Ļubova: „Man tur ļoti patika, izstādi atnāca apskatīt daudz pusaudžu, 
varbūt bija arī gados vecāki skolēni. Man bija patīkami lasīt dzeju un 
redzēt viņu sejas izteiksmi, kas liecināja, ka bērni kāri tvēra manus vār-
dus.”

Kāda sieviete par Ļubovu uzrakstīja vienai Minskas avīzei – tātad 
mūsu mākslinieci jau nedaudz pazīst arī kaimiņvalstī. Viņa līdz pat šo-
dienai uztur ciešu saikni ar savu glezniecības skolotāju, kurš ne mirkļi 
neļauj viņai atslābināties, ieslīgt slinkumā vai pašapmierinātībā. Un 
savu pirmo izstādi viņa bija veltījusi tieši viņam – cilvēkam, kurš ie-
drošināja piepildīt dzīves noslēpumaināko sapni. Tas atkal ir liktenis, jo 
arī Ļubova palīdzēja savam skolotājam Iraklijam izpildīt kādu svarīgu 
uzdevumu. 

„Kad es Iraklijam paziņoju par izstādi, ko viņam veltu, skolotājs atbil-
dēja, ka esmu uzvedinājusi viņu uz rīcību, kuru sen plānojis, bet dažādu 
iemeslu dēļ visu laiku atlicis, proti, izveidot televīzijas programmu par 
savu skolotāju, kurš jau bija smagi slims. To izdevās paveikt pēdējā 
brīdī – Iraklija skolotājs nomira nedēļu pēc tam, kad bija noskatījies 
raidījumu…”

Tikšanās laikā ar sava talanta pielūdzējiem Ļubova pastāstīja arī par 
savas izstādes interesantāko gleznojumu tapšanas vēsturi. Viņa daudz 
glezno Latgales ainavas, bet ne tikai. Aicinām apmeklēt mākslinieces 
izstādi bibliotēkā un pašiem pārliecināties par viņas spējām.

Juris Roga, autora foto

kultūra

 NEJAUŠS GADĪJUMS
 IZMAINA DZĪVI
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intervija

- Esmu šeit dzimis un audzis, 
mācījos Krāslavas 1. vidusskolā, 
tagadējā Krāslavas Valsts ģimnā-
zijā. Dokumentu par vidusskolas 
izglītību ieguvu 1998. gadā. Savu 
dzīvi sapņoju saistīt ar aviācijas 
tehnoloģijām, tāpēc iestājos Rīgas 
Aviācijas universitātē, diemžēl pēc 
gada to faktiski slēdza. Sapnis par 
aviācijas tehnoloģijām izplēnēja, 
mēģināju studēt citās augstskolās, 
bet kaut kā nekur neiedzīvojos. 
Kamēr studēju Daugavpils Uni-
versitātē, strādāju par informātikas 
skolotāju Krāslavas ģimnāzijā, kur 
sapratu, ka skolotāja profesija man 
nudien nav piemērota. Kādu laiku 
pastrādāju SIA „Promis” Krāslavā, 
kur vadīju pārdošanas nodaļu un 
tirgoju datorprogrammas Latvijā. 
Nākamās darbavietas bija Krāsla-
vas rajona padome (datortīklu ad-
ministrators) un Krāslavas novada 
dome (datortīklu administrators). 
Tajā darbā sapratu, ka par to nau-
du, ko piešķīra pašvaldība, tajos 
laikos nekādu prātīgu datortīklu 
nevar uzbūvēt, bet, ja kopīgā kat-
lā saliktu vēl citu fi nansējumu, tad 
jau var sataisīt kaut ko normālu. 
Tāpēc ar domubiedru nolēmām di-
bināt savu uzņēmumu, kas arī tika 
izdarīts. Bet vēl pēc kāda laika sa-
pratu, ka labāk veidot pašam savu 
uzņēmumu, un kopš 2010. gada 
man ir SIA „IVIKS”, kurā esmu 
vienīgais īpašnieks un direktors. Ja 
sākumā bijām divi darbinieki, tad 
tagad esam pieci, tiesa, ne katram 
ir pilna darba slodze, bet tomēr ir 
liels prieks, ka esmu radījis dažas 
jaunas darbavietas.

- Ar kādu piedāvājumu sākāt 
sava uzņēmuma attīstību?

- SIA „IVIKS” sāka ar interneta 
pakalpojuma sniegšanu, to papildi-
nāja dažādi datu kanāli gan valsts, 
gan pašvaldību iestādēm. Tad sāku 
piedāvāt videonovērošanas sistē-
mas, burtiski nesen izveidoju jau-
nu struktūrvienību, kas nodarbojas 
ar datoru apkalpošanu, remontu un 
datortehnikas tirdzniecību. 

- Interneta pakalpojuma snieg-
šanas tirgus Latvijā ir pieblīvēts, 
kā izdodas izturēt konkurenci?

- Neslēpšu, sākumā bija lielas 
bažas, jo internetu piedāvājam 
tajā lauciņā, kur darbojas mobilie 
operatori – privātmājas un lauku 
rajons. Mūsu tīkls jau pilnveidots 
tiktāl, ka ir aptuveni 60% brīva kapa-
citāte praktiski visos kanālos, tāpēc 
arī pieslēguma ātrums ir stabils, kas 
lietotājam ir pats galvenais. Mēs arī 
esam pretimnākoši un par nokavētu 
rēķina apmaksu neuzrēķinām soda 
procentus. Saprotam, ka laucinieks 
dažreiz pat trīs mēnešus var iekavēt 
maksājumu, un tomēr samaksās. Jā, 
šīs saprotošās attieksmes dēļ mums 
ir vairāk darba – parādniekam jāat-
gādina, jārunā, jāvienojas par grafi -
ku, lai neiekrājas „nepaceļams” pa-
rāds par saņemto pakalpojumu. Bet 
soda procentus vienalga nerēķinām, 
un tas klientam ir būtiski. Interneta 
pieslēgumu nodrošinām privātmāju 
īpašniekiem pilsētā, Krāslavas no-
vadā un Asūnes pagastā. 

- Jaunā struktūrvienība ir 
jauns izaicinājums jeb bija citi 
iemesli, kāpēc fi rma pievērsās 
datoru tirdzniecībai un dator-
tehnikas remontam?  

- Strādājot biznesa jomā, ar lai-
ku veidojas pieredze, kas palīdz 
saprast, kā var izdarīt vēl labāk un 
patērēt mazāk resursu. Piedāvājot 
klientiem interneta pieslēgumu, 
nereti radās situācija, ka viņa da-
tors pārlūka atvēršanai patērē kriet-
ni ilgāku laiku, nekā mūsu līdzpa-
ņemtais dators, kas strādā ļoti labi. 
Izrādās, klienta dators piegružots 
ar dažādu lieku programmatūru. 

Starp citu, vēl viens būtisks 
moments jaunas struktūrvienības 
izveidē ir tas, ka „IVIKS” sāka no-
pietni nodarboties ar servera pakal-
pojumu sniegšanu, programmatū-
ras konfi gurēšanu un pielāgošanu 
konkrēta uzņēmuma vajadzībām. 
Laika gaitā sakrājusies liela pie-
redze bezmaksas programmatū-
ras izmantošanā un visa novešanā 
līdz komerciālas programmatūras 
funkcionalitātei. Mēs uzturam fi -
ziskos un virtuālos serverus savā 
serveru telpā un nodrošinām da-
žādu mājaslapu un citu interneta 
resursu darbību. No jebkura cita 

servera var migrēt uz mūsējo, at-
liek nākt pie mums izsacīt savas 
vēlmes. Esam nolēmuši, ka nelie-
lu Krāslavas uzņēmēju mājaslapas 
vismaz pagaidām varam izvietot 
serverī bez maksas, lai stimulētu 
iekšējo uzņēmējdarbības vidi. 

- Kāds ir veikala asortiments?
- Visai plašs, visu neuzskaitīt, 

bet apkopojot varu sacīt, ka pārdo-
dam datorus, mobilos telefonus un 
datoru perifērijas iekārtas (skeneri, 
printeri u.c.), kā arī izejmateriālus 
(kārtridži, tintes). Savā veikalā 
visus datorus tirgojam tikai ar ie-
instalētu „Windows”, lai pircējam 
nerodas vilinājums uzinstalēt ne-
legālu operētājsistēmu. Uzņēmu-
ma moto ir: vai nu legāls dators, 
vai - datora nav. Tieši no nelegālas 
programmatūras rodas visas bēdas, 
kas var notikt ar cilvēka datoru. Pa-
rasti iedzīvotāji neaizdomājas par 
sava datora drošību līdz brīdim, 
kad pazaudē datus. Tad sākas datu 
atjaunošanas jautājumi un visas ci-
tas dārgās procedūras. Lai sevi pa-
sargātu no liekām nepatikšanām, 
vismaz operētājsistēmai un antivī-
rusam datorā ir jābūt legālam.

- Pārsvarā neviens negrib 
pirkt dārgi, bet visi grib labu 
mantu. Kādas ir cenas?

- Veikalā cenas ir ar minimālu 
uzcenojumu. Šobrīd plānojam ie-
viest jaunu pakalpojumu - pasūtī-
jumu kiosku. Ideja - klients atnāk 
uz veikalu un pats pasūta preces no 
lielākās noliktavas Baltijā pa tiešo 
ar bezmaksas piegādi uz veikalu. 
Protams, mēs ņemsim kādu nelielu 
procentu par šo pakalpojumu, bet 
tas vienalga būs izdevīgi. Turklāt 
piegāde uz Krāslavu būs ļoti ātra 
un bezmaksas, jo mēs paši gandrīz 
katru dienu kaut ko pasūtām nolik-
tavā.

- Jauna datora iegādē nepie-
ciešama lielāka zināšanu bagāža 
nekā, teiksim, apģērba iegādē. 
Kurš grib šodien samaksāt sim-
tus, bet pēc pusgada tehnika ir 
novecojusi un strādāt nav kom-
fortabli. 

- Esam novērojuši, ka cilvēks 
kaut kur ir nopircis vislētāko da-

toru, bet viņam neviens nav iz-
skaidrojis, uz ko šis dators spējīgs? 
Dators ir jāpērk atbilstoši savām 
vajadzībām, nevis vadoties pēc ce-
nas vai kaimiņu ieteikuma. Jo ga-
dās tā, ka cilvēks nelielām vajadzī-
bām nopērk kaut ko pārāk jaudīgu, 
vai lielajām vajadzībām - pārāk 
lētu. Piemēram, izvēlē dominējo-
šais faktors cilvēkam ir ražotājs. 
Zina, ka zīmols X ražo labus da-
torus un, nopērkot šī zīmola pašu 
lētāko datoru, brīnās, ka nevar spē-
lēt spēles. Sāk iedziļināties, uzzina, 
ka tajā nav labas videokartes un to 
tur nevar ielikt, jo tai nav paredzēta 
pieslēguma vieta mātesplatē. Mūsu 
veikalā profesionālas konsultācijas 
ir bezmaksas, tās sniedzam arī tad, 
ja klients datoru pie mums galu 
galā nenopērk, un tas ir tikai nor-
māli. Sarunas gaitā cilvēks saprot, 
ko viņš īsti vēlas un ko nevēlas. Ir 
gadījumi, ka klients ieplānojis ļoti 
dārgu datoru, bet viņam tādu neva-
jag un pārliecinām, ka var nopirkt 
arī lētu labu datoru, kas patērēs 
mazāk elektrības un būs zemākas 
izmaksas ekspluatācijā.

- Mūsdienās popularitāti gu-
vušas dažādas akcijas un atlai-
des. Jūs to praktizējat?

- Tikai tajos gadījumos, ja jau 
noaliktava mums pārdod preces 
par akcijas cenām. Es nevēlos pir-
cējam pūst miglu acīs, piemēram, 
uzliekot milzīgu uzcenojumu un 
tad tēlojot labo, dodot atlaidi. Ne-
sen noliktava iedeva labu atlaidi 
uz procesoriem, mēs datoriem 
uztaisījām atlaidi. Atlaides ir reti, 
bet tās ir reālas. Citādi ne, jo kā 
jau teicu, mēs tāpat tirgojam preci 
ar minimālu uzcenojumu. Piemē-
ram, dators maksā vidēji 250 eiro, 

ieskaitot nodokli. Visi mūsu datori 
komplektēti ar ātrdarbīgajiem SSD 
diskiem, kas ļauj pilnībā izbaudīt 
datora jaudu. Tirgojam arī lietotus 
datorus, kurus no noliktavas piedā-
vā kā rūpnieciski atjaunotus, tiesa, 
tiem ir tikai 3-6 mēnešu garantija. 
Toties cena ir ap simts eiro, un da-
žai ģimenei tā ir vienīgā draudzīgā 
cena. 

- Lauciniekam nav lēti izbrau-
kāt uz pilsētu, bet pat vislabākā 
zīmola tehnika mēdz sabojā-
ties…

- Saviem klientiem nodrošinām 
individuālu pieeju. Aptuveni ne-
dēļas laikā varam ierasties jebkurā 
lauku pagastā un salabot datoru 
uz vietas, vai paņemt uz ofi su, ja 
problēma sarežģītāka un uz vietas 
nav atrisināma. Turklāt ceļa izde-
vumi šādā gadījumā nav jāmaksā, 
jo paralēli pagastā mums ir cits 
darbs veicams. Ja cilvēkam nav 
vēlmes gaidīt, tad pašam jāved 
dators pie mums. Ja nē, tad mēs 
aizbrauksim un visu izdarīsim, bet 
šajā gadījumā remontdarbu cenai 
tiks pieskaitīti arī ceļa izdevumi. 
Vēl viens moments, kas vienā vai 
otrā virzienā var ietekmēt pakal-
pojuma sniegšanas ātrumu, ir ceļu 
stāvoklis (ja ziemā tie kļūst slide-
ni, tiek aizputināti) un mūsu pašu 
darbinieku noslodze, bet klientam 
nekad nav bijis jāgaida ilgāk par 
nedēļu. Krāslavā vispār visu atrisi-
nām tajā pašā vai nākamajā dienā.

- Kā atrast jūsu fi rmu, veika-
lu? 

- Atrodamies Krāslavā, Jau-
nā iela 1. Tālrunis: 65621036; 
29276298 (mobilais).

- Paldies par interviju!
Juris Roga, autora foto

 VĒLIES LABU DATORU – 
NĀC PIE PROFESIONĀĻIEM!

Krāslavietis Ivars Stivriņš jau vairāk nekā desmit gadus darbojas informācijas tehno-
loģiju jomā – uzņēmējdarbībai viņš pievērsās 2005. gadā. Laika gaitā ir iegūta milzīga 
pieredze, un šodien Ivars savā uzņēmumā nodrošina sešas darbavietas. Iepazīsimies ar 
uzņēmīgo krāslavieti tuvāk!

 Šī gada februāra beigās mēs 
piedalījāmies ļoti atbildīgās sa-
censībās „Rīgas pilsētas Pļav-
nieku ģimnāzijas sporta tūrisma 
kauss 2016”. Šīs sacensības tiek 
uzskatītas par sarežģītākajām un 
smagākajām visā gada garumā, 
tās notiek divas dienas: pirmajā 
dienā dalībnieki startē individuāli, 
bet otrajā dienā tiek pārbaudīta 
komandas tūrisma tehnika. Katru 
gadu tūrisma elementi mainās, 
vienīgi galvenais kritērijs „drošī-
ba” vienmēr paliek nemainīgs.  

 Sacensību laikā mums, dalīb-
niekiem, vajadzēja pielāgoties 
uzstādītajiem noteikumiem. Liels 
prieks, ka pirmo reizi startējām 
gan jaunākajās D (2004. gadā dzi-
mušie un jaunāki,) un C (2002.-
2003. gadā dzimušie) grupās, 
gan vecākajās - B (2000.-2001. 
gadā dzimušie) un A (1998.-
1999. gadā dzimušie) grupās. 
Katras grupas pārstāvjiem bija 
interesanti startēt savā vecuma 
grupā, jo varēja sacensties ar sa-
viem draugiem no citām koman-

dām, iepazīties ar konkurentiem. 
Sacensību rezultāti bija šādi: in-
dividuālajās sacensībās 2.vietu 
ieguva Natālija Egle (C grupā) un 
Alise Samsonoviča (B grupā), bet 
Edgars Kairāns (A grupā) ieguva 
3.vietu, komandas darbā C grupa 
ierindojās 3.vietā! Apsveicam! 

Galvenais, par ko mēs lepoja-
mies, ir tas, ka saņēmām ceļojošo 
kausu! Tas rāda mūsu darbošanās 
nopietnību un sasniegumus.  Рar 
to, ka piedalījāmies visās vecuma 
grupās, mēs saņēmām lielo ceļo-
jošo kausu, kas pie mums atradī-
sies visu gadu!

BALVA - SASNIEGUMS

Dzintars Patmalnieks, 
Krāslavas bērnu un jauniešu centra sporta tūrisma skolotājs 
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svētki un jubilejas

Svētkos Skaistas sievietēm pārmaiņus koncertēja 
līnijdeju grupa „Harmonija” un ciemiņi - Kalniešu 
Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis „Fantāzi-
ja”. Abos kolektīvos darbojas sievietes, tālab šādos 
svētkos pasākums obligāti bija jāvada vīrietim, un 
ar šo uzdevumu lieliski tika galā pedagogs Edvīns 
Vecelis. 

Atklājot pasākumu, viņš sacīja, ka varētu gari un 
plaši runāt par vēsturiskiem notikumiem 8. marta 
datuma kontekstā. Gan par 1857. gada šūšanas uz-
ņēmuma sieviešu demonstrācijām Ņujorkas ielās ar 
līdzvērtīgas attieksmes pieprasījumiem, gan par Klā-
ras Cetkinas sadzirdēto aicinājumu Kopenhāgenas 
sieviešu konferencē 1910. gadā iedibināt Starptautis-
ko sieviešu dienu, gan par 1979. gada ANO Konven-
ciju par diskriminācijas izskaušanu pret sievietēm. 

Edvīns: „Bet ne šodien. Šajā svētku dienā vēlos 
pavasarmīļi sveikt visas sievietes, dāmas, lēdijas, lie-
liskās meitenes, džuses, beibes, čirkas, māsas, mam-
mas, vecmammas, kolēģes un nezināmās pretimnā-
cējas un aicināt izbaudīt katru skaisto dzīves mirkli, 
kas jums nāk priekšā!”

Pasākuma turpinājumā vadītājs šo dienu iezīmēja 
ar īpašiem vārdiem, kas parāda ne tikai sievietes bū-
tību, bet arī viņas īpašo lomu un vietu sabiedrībā.

„Reiz mazs zēns jautāja mātei: „Māmiņ, kādēļ Tu 
raudi?”

„Jo es esmu Sieviete,” atbildēja viņa.
„Es nesaprotu,” teica zēns.
„Tu nekad to nesapratīsi,” atbildēja māte, apskau-

jot dēlu. 
Tad zēns jautāja tēvam: „Tēt, kādēļ māmiņa daž-

reiz raud bez iemesla?”
„Visas sievietes kādreiz raud tāpat vien,” klusi at-

bildēja tēvs.
Pagāja laiks... zēns izauga...
Reiz, būdams jau vīrietis, viņš jautāja Dievam: 

„Dievs, kādēļ sievietes raud? Raud bez acīmredzama 
iemesla? Kādēļ?”

Un Dievs atbildēja:
„Kad radīju sievieti, es to vēlējos īpašu!
Es devu viņai rokas - tik stipras, lai visu pasauli 

spētu plaukstās noturēt,
Tik maigas, lai bērniņa galvu tās atbalstītu
Es devu viņai garu, tik stipru, lai spētu izciest 

dzemdību sāpes,
Es devu viņai gribu, tik stipru, ka viņa dodas tālāk, 

kad citi krīt, bet tai pašā laikā viņa rūpējas
par kritušajiem, slimajiem un pagurušajiem, par to 

nežēlojoties.
Es devu viņai spēku, lai atbalstītu vīrieti savu, ne-

skatoties uz viņa trūkumiem,
Es viņu radīju no vīrieša ribas, lai viņa zinātu, kā 

pasargāt viņa sirdi,
Es devu viņai prātu saprast, ka labs vīrietis nekad 

nesāpinās sievieti apzināti.
Vien dažreiz, izjūtot viņas spēku un drosmi, nostā-

joties blakus bez šaubām.
Un visbeidzot...
Es devu viņai asaras... un tiesības tās liet, kur un 

kad nepieciešams.
Atceries, mans dēls, sievietes skaistums nav viņas 

apģērbā, frizūrā vai augumā,
Sievietes skaistums slēpjas acīs, kas atver durvis 

uz viņas sirdi - uz to vietu, kur mīt Mīlestība!”
Jāatzīmē, ka skaisti vārdi skanēja katra priekš-

nesuma pieteikumā, kopā tie bija desmit priekš-
nesumi, tostarp viens ļoti īpašs - arī šogad Gunta 
Ļaksa-Timinska sagatavoja skaistu dāvanu, un tas 
bija jau divpadsmitais netradicionālās modes šovs. 
Ugunīgā pērtiķa gadā viņa izveidoja „Sarkanbal-
to tērpu kolekciju”, kurai, spriežot pēc aplausiem, 
skatītāji deva augstu novērtējumu. Sevišķi liels 
paldies tika sacīts talantīgajai Guntai, kura spēj 
katru gadu atkal no jauna pārsteigt visus ar savu 
modes šovu! Viņai tika pasniegti ziedi, protams, 
arī pārejām abu kolektīvu sievietēm. Pēc tam no 
zēnu rokām ziedus saņēma arī katra sieviete zālē, 
kura vēroja šo lielisko svētku koncertu. Skatītājus, 
šķiet, aizkustināja zēnu noslēdzošais solis, kad 
viņi uzdāvināja tulpītes arī nedaudzajām pavisam 
vēl jaunām daiļā dzimuma pārstāvēm, praktiski 
vienaudzēm, kuras tai pēcpusdienā atradās skatī-
tāju zālē.

 SIEVIETES SKAISTUMS SLĒPJAS ACĪS
Ar smaržīgiem ziediem pavasaris nāk katrā mājā! Skaistās, mīļās, maigās un vislabā-

kās sievietes pasaulē 8. marta svētkos apsveica arī Skaistas pagastā, novēlot, lai pava-
saris atnāk ar mīlestību, laimi un labklājību! 

 SABIEDRISKĀ LABUMA
 ORGANIZĀCIJA

Pēdējo gadu laikā Krāslavā tika dibinātas un turpina 
veiksmīgi darboties vairākas sporta biedrības. Viena no 
tām ir biedrība „Sportists”, kuru vada Diāna Vanaga. 

Diāna ir krāslaviete, viņa ir dzimusi un pabeigusi skolu 
Krāslavā. Turpināja izglītību Daugavpils Universitātē, kur 
ieguva bakalaura grādu ekonomikā. Pašlaik meitene stu-
dē Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūrā. Brīvajā 
laikā aizraujas ar grāmatu lasīšanu un ceļošanu.  

- Kā radās ideja par biedrības „Sportists” dibināšanu? 
- Studējot Daugavpilī, es piedalījos daudzveidīgās aktivitātēs un pēc 

vienas no tām sapratu, ka vēlos realizēt savas idejas un pielietot studiju 
laikā gūtās zināšanas. Tā 2014. gada 27. maijā radās biedrība „Spor-
tists”, kura ir sabiedriskā labuma organizācija.

- Kādi pasākumi tika rīkoti biedrības pastāvēšanas laikā?
- Sākot ar 2015. gadu, biedrība „Sportists” aktīvi realizē nospraustos 

mērķus un jau ir organizējusi vairākas aktivitātes – „Pasaules Sniega 
diena 2015”, velokross „Krāslava – 2015” (trīs posmos), „Krāslavas ve-
lokauss – 2015” un pasākumu „Sporto sev un Latvijai”.

- Vai krāslavieši aktīvi piedalās pasākumos?
- Manuprāt, krāslavieši ir aktīvi un no sirds izbauda biedrības orga-

nizētos pasākumus. Viens no biedrības mērķiem ir bagātināt pieejamo 
brīvā laika pavadīšanas iespēju klāstu Krāslavas novada iedzīvotājiem, 
tāpēc ir patiess prieks, kad aktivitātēs iesaistās visu vecumu krāslavieši. 

- Vai biedrība plāno piedalīties kādos projektu konkursos?
- Biedrība noteikti plāno piedalīties projektu konkursos gan vietējā, 

gan starptautiskajā mērogā. Lai nākotnē piedalītos „ERASMUS+” pro-
jektu konkursā, jau pašlaik es aktīvi piedalos citu biedrību projektos, 
lai gūtu izpratni gan par projekta realizēšanas niansēm, gan potenciālo 
sadarbības partneru meklēšanu ārzemēs.

- Kādi pasākumi tika plānoti šajā gadā?
- Šogad jau ir veiksmīgi organizēti pasākumi „Pasaules Sniega diena 

2016” un Slēpotāju diena, tādējādi aicinot iedzīvotājus izbaudīt ziemas 
priekus. Par ikgadējiem biedrības „Sportists” pasākumiem jau kļuva ve-
lokross (trīs posmos), velokauss (sacensības meža apvidū) un pasākums 
„Sporto sev un Latvijai». 

Protams, ja radīsies kādas citas interesantas pasākumu idejas, tad mē-
ģināsim tās realizēt.

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Juris Roga, autora foto

30. MARTĀ PLKST.14.00 
KRĀSLAVAS KULTŪRAS NAMĀ 
NOTIKS KRĀSLAVAS NOVADA 

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS ATSKAITES SAPULCE

Ziņojumu par biedrības aktivitātēm papildinās fotogrā-
fijas uz ekrāna.

Jautājumus, priekšlikumus rezolūcijai līdz 27. martam 
lūdzam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas pie novada do-
mes un m ūzikas skolas ēkām.

Sapulces laikā iestāžu amatpersonas sniegs atbildes ti-
kai uz iepriekš iesniegtajiem jautājumiem. 
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sports

6. martā Preiļos noti-
ka ikgadējs Latgales jau-
natnes čempionāts telpu 
futbolā U 9 grupā (2007. 
g.dz.un jaunākiem futbo-
listiem). Krāslavieši šajā 
čempionātā piedalījās jau 
otro gadu un šoreiz uzrādī-
ja lielisku rezultātu. 

Čempionātā piedalījās koman-
das no Rēzeknes, Maltas, Rogov-
kas, Jēkabpils, Ilūkstes, Preiļiem, 
Krāslavas  (kopumā 10), tās tika 
sadalītas divās apakšgrupās. Pēc 
četrām spēlēm mūsu komanda 
izcīnīja pirmo vietu apakšgrupā, 
jo uzvarēja visās apakšgrupas 
spēlēs. Īpaši atmiņā palika aiz-
raujošā, sīvā cīņa ar Rēzeknes 

FA-1 komandu, pār kuru uzvaru 
guvām, iesitot izšķirošo bumbu 
vārtos pēdējās spēles sekundēs. 
Spēles rezultāts - 2:1. Uzvaras 
visās spēlēs deva mūsu futbolis-
tiem stimulu un pozitīvu noska-
ņojumu fi nālspēlei, kurā tikāmies 
ar Jēkabpils SS-1 komandu, kuru 
pārspējām ar pārliecinošu rezul-
tātu 5:1. 

Futbola klubs „Krāslava” 
2016. gadā ir Latgales jaunat-
nes čempionāta telpu futbola U 
9 grupas čempioni, jo ieguva 1. 
vietu, mājās pārvedot kausu un 
zelta medaļas.

Paldies komandas trenerim Va-
dimam Atamaņukovam, visiem 
futbolistiem, kas ar savu lielisko 
spēli sagādāja pozitīvas emocijas 
skatītājiem, līdzjutējiem. Vēlam 
sporta garu un cīņas sparu nāka-
majās spēlēs!  Lai FK „Krāslava” 
futbolistu sasniegumi priecē mūs 
jaunajā sezonā!

Apsveicam un lepojamies! 

Nepagāja ne nedēļa, bet futbola 
kluba „Krāslava” mazie futbolisti 
atkal iepriecināja savus līdzjutējus 
ar ļoti labiem rezultātiem 2016. 
gada Latgales jaunatnes telpu fut-
bola čempionātā. 6. martā čempio-
nu titulu ieguva FK „Krāslava” U9 
grupas futbolisti, bet jau 12. martā 
par to cīnījās FK „Krāslava” U8 

grupas futbolisti, kļūstot par 2016. 
gada Latgales jaunatnes telpu fut-
bola čempioniem savā vecuma 
grupā. 

Čempionātā piedalījās vairā-
ku novadu komandas, kopumā 8. 
Mūsu spēlētāji bija pārāki par sa-
viem pretiniekiem visās spēlēs, jo 
visās piecās guva uzvaras. Rezul-

tāti runā paši par sevi: FK „Krāsla-
va” - Rēzekne FA-2 (5:0), FK 
„Krāslava” – Rēzekne FA-2009 
(9:0). Sīva cīņa notika ar Jēkab-
pils SS komandu, kur uzvaru gu-
vām ar rezultātu 2:1, šī komanda 
čempionātā ieguva 2. vietu. Spēlēs 
par godalgotām vietām mūsu pre-
tinieki bija komanda no Ilūkstes, 
kuru pārspējām ar rezultātu 6:2. 
Pēdējā čempionāta spēlē, kad abu 
komandu (Rēzeknes FA-1 un FK 
„Krāslava”) futbolisti bija noska-
ņoti tikai uz uzvaru, labākie izrā-
dījās krāslavieši, uzvarot pretinie-
kus ar rezultātu 9:1. Komanda no 
Rēzeknes FA-1 kļuva par 3. vietas 
ieguvējiem.   

Paldies trenerim Vadimam At-
amaņukovam par mazo futbolistu 
lielisko sagatavošanu čempionā-
tam, Jevgeņijam Zeļenkovam par 
atbalstu U8 vecuma grupas čem-
pionāta spēļu laikā, visiem U8 un 
U9 grupu spēlētājiem. Jūs esat lieli 
malači, turpiniet priecēt savus līdz-
jutējus, īpaši vecākus, ar savām 
spēlēm un augstiem rezultātiem arī 
turpmāk!  

KRĀSLAVAS MAZIE FUTBOLISTI – 
LATGALES ČEMPIONI

FUTBOLA KLUBAM „KRĀSLAVA”
 VĒL VIENS LATGALES ČEMPIONA TITULS!

izglītība
 KONKURSS „MIS AEROBIKA 2016”
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā jau 22. reizi norisi-

nājies tradicionālais konkurss „Mis Aerobika”. Daiļā dzi-
muma pārstāves no 5. līdz 12. klasei iepriecināja žūriju, 
daudzus līdzjutējus, skolotājus un skolas viesus ar savām 
dejām, pārsteidza ar savdabīgiem tērpiem, savaldzināja 
ar savu radošo pieeju konkursam.

Šogad svētku atklāšanas ceremonijā sveces iedegšanas gods tika Ēri-
kai Zaikovskai, kas pagājušajā gadā uzvarēja nominācijā „Mis Smaids”. 
Pēc tam sākās lozēšana, paraugdemonstrējumi, un tad komandas pre-
zentēja savas obligātās un oriģinālās programmas. Pēc komandu priekš-
nesumiem konkursa žūrijas locekļi – Aleksandrs Lukša, Svetlana Smir-
nova, Natālija Raudive, Nadežda Adamoviča un Ivans Lukša - devās 
pieņemt lēmumu par šī gada balvu ieguvējiem un uzvarētajiem dažādās 
nominācijās.

Žūrijas vērtējumu sagaidīja ar vētrainām ovācijām. Tika piešķirtas 
šādas nominācijas:

- „Mis Aerobika 2016 – Jeļena Ozerska;
- „Mis Smaids” – Anastasija Seļezņova;
- „Vice Mis aerobika” - Ērika Zaikovska;
- „Mis Simpātija” – Anna Latkovska;
- „Mis Grācija” – Aleksandra Petunova.
Par pasākuma sponsoriem kļuva: Latvijas Sarkanais Krusts, SIA 

„Krāslava D”, Aivara Veštera ziedu veikals, kā arī Varavīksnes vidus-
skola. Paldies visiem par šiem skaistajiem un brīnišķīgajiem svētkiem, 
par jauku noskaņu! 

                                                            Ingrīda Bernate,                                                                                            
konkursa organizatore

POĻU SKOLAS SKOLNIECES 
PĀRSTĀVĒS LATGALES NOVADU
 STARPTAUTISKAJĀ KONKURSĀ

11. martā Daugavpilī Poļu kultūras centrā notika latvie-
šu un poļu estrādes dziesmu konkurss „Zakr-2016”.

Konkursā piedalījās bērni un jaunieši no Daugavpils, Rē-
zeknes, Jēkabpils, Krāslavas. Bija 3 grupas: līdz 10 gadiem, 
no 10 līdz 16 gadiem un no 16 gadiem. Katrs dalībnieks 
izpildīja 2 dziesmas poļu un latviešu valodā.

Vislielākais dalībnieku skaits bija grupā no 10 līdz 16 gadiem, kurā 
uzstājās 25 solisti. Šajā grupā dziesmas izpildīja arī mūsu skolas au-
dzēknes: Santa Šustova - 4. klases skolniece un Tatjana Guževa - 5. 
klases skolniece. Meitenes izcīnīja godalgotas vietas: Tatjana Guževa 
- 2. vietu un Santa Šustova - 3. vietu.

11. un 12. aprīlī mūsu uzvarētājas pārstāvēs Latgales novadu starptau-
tiskajā dziesmu konkursā „Zakr-2016” Rīgā. 

Konkursu organizē PR un LR komponistu biedrības. Rīgā uzstāsies 
arī mūsu skolas absolventes, daudzkārtējas dziesmu konkursa laureātes, 
Grieta Beinaroviča un Veronika Ļevčenko.

Vēlam veiksmi visiem dal ībniekiem!

KRĀSLAVAS AMATIERTEĀTRIM
 JAUNA IZRĀDE

Krāslavas kultūras nama amatierteātris 1.aprīlī 
plkst. 18.00 aicina uz Aivara Bankas lugas „Meiti-
ņa” izrādi! Režisors - Voldemārs Varslavāns.

Lomās -  Inga Pudnika, Janīna Samsanoviča, Juris 
Škļaronoks, Aleksandrs Kadenecs, Dace Samsono-
viča, Eduards Danovskis, Artūrs Pavļukevičs, Aļona 
Lavnika, Inna Sevostjanova, Sarmīte Subatoviča, 
Ļubova Makareviča, Inta Lipšāne, Alfrēds Savickis. 

 Pēc piecu gadu prombūtnes mājās tiek gaidīts 
dēls Andris,...bet... ierodas meitiņa Andra.Vai šie 
jaunumi ieviesīs kādas pārmaiņas pagasta ierasta-
jā ikdienas dzīvē? Mēs mēģināsim noskaidrot, kas ir 
vieglāk - būt par sievieti vai vīrieti...
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Sveicam lieldienās!

Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji!
Krāslavas novada dome sveic Jūs Lieldienās! 

Lai šīs gaišās pavasara dienas piepilda Jūsu mājas ar siltumu, saticību un mieru! 
Lai ticība dāvā mums visiem pārliecību par nākotni, nostiprina mūsu spēkus un atver mūsu sirdis mīlestībai! 

 Cienījamie krāslavieši!
Ik reizi, kad tuvojas gaišie Kristus Augšāmcelšanās svētki, ticīgie atdzīvojas, stiprina savu 

garu un gavilē, sveicot cits citu un apliecinot: „Kristus ir augšāmcēlies!” Un dzird daudzbalsīgu 
atbildi: „Patiesi augšāmcelies!”

Šajā priecīgajā dienā cilvēki aizmirst par visu slikto: aizvainojumiem un pāridarījumiem, nai-
du un strīdiem. Dvēselē notiek patiesa atmoda, cietsirdīga sirds kļūst maigāka, snaudoša sirds-
apziņa atmostas, dzirdot dzīvespriecīgus Lieldienu zvanus. Šajā dienā apkārt ir ļoti gaišs, sirdī 
valda prieks, ļoti gribas dzīvot, rodas liela vēlēšanās visus mīlēt, stipri ticēt un karsti lūgties.

Mainījās laikmeti, radās un atkal pazuda valstis, bet Kristus Augšāmcelšanās notikums nekad 
netika aizmirsts, neizgaisa gadsimtu griežos, nepārvērtās par leģendu vai mītu. Tieši otrādi - 
katru gadu, katru pavasari mēs sagaidām Jēzus Kristus Augšāmcelšanos kā savus, ļoti tuvus un 
siltus svētkus. Kāpēc notiek tieši tā? Tāpēc ka šie svētki sniedz mums lielu cerību: „Kā Ādamā 
visi mirst, tāpat arī Kristū visi tiks dzīvi darīti” (1. Kor. 15:22.). Uzvara pār nāvi, ko mums ir 
dāvājis augšāmcēlies Glābējs, ir mūsu gaviļu cēlonis.

Šajā brīnišķīgajā Lieldienu laikā mūsu atdzimšanas prieks ir daudzveidīgs. Tas rodas, kad 
mēs piedalāmies Lieldienu dievkalpojumos, kuru laikā mēs ar visu sirdi slavējam Dievu. Tas ir 
sirsnīgs siltums, ko mēs ienesam mūsu mājās, kur pulcējas ģimenes locekļi un draugi, daloties 
kopīgā priekā pie svētku galda. Svētku laikā mēs nedrīkstam apdalīt ar savu uzmanību tos līdz-
cilvēkus, kas var priecāties tikai savā sirdī. 

Brāļi un māsas, mūsu Kunga Jēzus Kristus Augšāmcelšanās ir vēsturisks notikums, par tā 
lieciniekiem kļuva apustuļi un sievietes, kas sekoja un kalpoja Viņam. Un mēs, priecājoties par 
mūsu Pestītāja augšāmcelšanos, ceram, ka arī vienmēr būsim kopā ar Viņu kā viena mūžīga ģi-
mene. Mūsu tagadējā dzīve ir laicīga. Taču tas, kas mūs gaida aiz tās robežas, būs noteikti daudz 
labāks un ievērojamāks. Kamēr mēs neesam sasnieguši šo dienu, mums tiek dots laiks iemācīties 
dzīvot cilvēku pasaulē ar visiem mūsu brāļiem un māsām un pieņemt tos tādus, kādi viņi ir.

Pacentīsimies šajās svētajās dienās būt ar tiem cilvēkiem, kuru sirdij ir nepieciešams cilvē-
ciskais siltums un labie vārdi. Šajā gaišajā un jaukajā Kristus Augšāmcelšanās dienā vēlu, 
lai Viņa bezgalīgā mīlestība ienāktu jūsu ģimenēs. Lai Dievs vairo jūsu sirdī ticību, cerību 
un mīlestību, apdāvina jūs ar dāsnām veltēm no savas Žēlsirdības krātuves.

Ar mīlestību – Janušs Bulašs,
Priedaines, Varnaviču un Kaplavas draudžu prāvests

„Viņš ir augšāmcēlies” (Mk 16,6) 
Mīļie novadnieki! Gandrīz pirms 2000 gadu šos vārdus dzirdēja sievietes, kas pirmās 

bija atnākušas pie Kristus kapa. Arī šodien Māte Baznīca mums māca to pašu: Kristus 
augšāmcēlies! Kristus dzīvo! To vēsta mums arī svinīgie Lieldienu zvani.

Mēs varam būt tālu no Baznīcas, bet visur mūs aizsniegs patiesība, ka Jēzu nevar noturēt 
kapa akmens, ka Viņš ir nāves uzvarētājs.

Apustuļi bija atstājuši Kungu ciešanu laikā; apustulis Jānis gāja tuvu Jēzum, citi slēpās 
pūlī, bet viņi bija liecinieki Jēzus nāvei.

Tāpēc, sludinot Kristus ticību, apustuļi droši apliecināja redzēto: „Dzīvības devēju nonā-
vējāt, bet Dievs Viņu uzmodināja no miroņiem, un tam mēs esam liecinieki” (Apd 3,15).

Apustuļu liecība, ejot cauri gadu simtiem, ir ierakstījusi vēsturē katra laika savu lappusi, 
un neviens gads nav palicis bez Lieldienām. Tradīcija svinēt Lieldienas ar katru gadu kļuva 
arvien plašāka un skaistāka un pārņēma visu pasauli. Mēs varam teikt, ka no Kristus atnāk-
šanas virs zemes nav bijis tāda laika, kad Viņš būtu aizmirsts.

Kristus mācekļu liecība atnāca arī līdz mums, un mēs pārņēmām ticību Kungam kā de-
gošu lāpu, lai to nodotu nākamajām paaudzēm. Mēs nevaram dzīvot bez Dieva, aizmirst 
kristīgās tradīcijas, un tāpēc franču katoļu rakstnieks Žoržs Bernanoss pateica: „Neļaujiet 
Kristum aiziet no Eiropas, jo aizejot Viņš paņems līdzi visu – dzīves jēgu un dzīves prieku.”

Jā, dzīvojot Kristus ticībā, laimīgi bija mūsu vectēvi un tēvi, laimīgi tad būsim arī mēs, 
jo Jēzus saka: „Es esmu ar jums līdz pasaules galam” (Mt 28,20).

Grūtību un problēmu mūsu dzīvē ir daudz, bet augšāmcēlušais Jēzus sauc katru no mums 
šodien: „Paļaujies uz mani, es uzvarēju pasauli!”

Lieldienu noslēpums ir mīlestības noslēpums, kuras avots nav no šīs pasaules.
Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Centīsimies ne tikai zināt, bet dzīvot tā, lai mūsu dzīve un darbi ir liecība tam, kas mūsos 

dzīvo un darbojas augšāmcēlušais Kristus. 
Novēlu Jums visiem, lai miers un saticība jūsu ģimenēs un mājās, lai dzīvesprieks jūsu 

domās un sirdīs! Nesīsim šo priecīgo vēsti tiem, kas cieš, kas slimo, kas atrodas tālu no savas 
dzimtas. Nebaidīsimies ticēt, cerēt un mīlēt, un priecīgi saukt: „Kristus ir augšāmcēlies!”

                          Eduards Voroņeckis, 
Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests  

Krāslavas Romas 
katoļu baznīca

24. marts – LIELĀ CETURTDIE-
NA

(KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU 
PIEMIŅAS DIENA)

18.00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
25. marts – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES 

PIEMIŅAS DIENA)
15.00 – Lielās piektdienas dievkal-

pojums (poļu valodā)
18.00 – Krustaceļš Krāslavas pil-

sētas ielās (pulcēšanās pie kultūras 
nama)

Nakts adorācija (poļu valodā)
26. marts – LIELĀ SESTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS 

SVĒTKU VIGĪLIJA)
18.00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise 

(latviešu valodā)
Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem 

 līdzi sveces)
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdie-

nu svētīšana.
Nakts adorācija (latviešu valodā)
27. marts – SVĒTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS 

SVĒTKI)
7.00 – Rezurekcijas procesija un sv. 

Mise (latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdie-

nu svētīšana.
28. marts – PIRMDIENA

(OTRĀS LIELDIENAS)
8.00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9.15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11.30 – Sv. Mise (poļu valodā)

Dievkalpojumu kārtība
 prāvesta Januša Bulaša
 apkalpotajās draudzēs 

25. marts – LIELĀ PIEKTDIENA
Kaplavas sv. Antonija kapliča
12.00 – Kunga ciešanu un nāves pie-

miņas liturģija
Priedaines Romas katoļu baznīca
14.00 – Krustaceļš
15.00 – Kunga ciešanu un nāves pie-

miņas liturģija
26. marts – LIELĀ SESTDIENA
Kaplavas sv. Antonija kapliča
15.00 – ūdens svētīšana un Lieldienu 

galda ēdienu svētīšana 
Varnaviču Romas katoļu baznīca
16.00 – Lieldienu vigīlijas 
Uguns svētīšana, Lieldienu pasludi-

nāšana, ūdens svētīšana, Sv. Mise un 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana

Priedaines Romas katoļu baznīca
18.00 - Lieldienu vigīlijas 
Uguns svētīšana, Lieldienu pasludi-

nāšana, ūdens svētīšana, Sv. Mise un 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana

27. marts 
Kaplavas sv. Antonija kapliča
11.00 – Lieldienu Sv. Mise

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska pa-
reizticīgo baznīca (Brīvības ielā 30, 
Krāslava) un dzīvojamā māja (Brīvības 
iela 28, Krāslava) atrodas Krāslavas vēs-
turiskajā centrā. Īpašumtiesības uz šīm 
ēkām pieder Krāslavas Sv.Aleksandra 
Ņevska pareizticīgo draudzei. 

2014. gadā speciālisti veica baznīcas ēkas ap-
sekošanas darbus, kuru rezultātā konstatēja, ka ir 
nepieciešama jauna apkures katla telpa ar jaunu 
katlu un ēkas fasādes remonts. Pamatojoties uz 
sastādīto lokālo tāmi, šo darbu veikšanai nepie-
ciešamā summa ir 30195,82 EUR.

Ņemot vērā to, ka Sv.Aleksandra Ņevska pa-
reizticīgo baznīcas draudze sastāv no 50-70 lo-
cekļiem, apmaksāt šo darbu veikšanu, izmantojot 
baznīcas apmeklētāju ziedojumus, nav iespē-
jams. 2016. gada sākumā tika nolemts veikt baz-
nīcas rekonstrukcijas darbus pakāpeniski, un kā 
pirmais etaps ir paredzēts ēkas fasādes (Brīvības 
iela 28-30) remonts. 

Saskaņā ar 2016. gadā atjaunoto lokālo tāmi 
ēkas fasādes remontam nepieciešamā summa ir 
10808,74 EUR.  Pamatojoties uz iepriekšminē-
to, Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
draudze ļoti cer uz Krāslavas novada uzņēmēju 
un iedzīvotāju fi nansiālo atbalstu. Krāslavas no-

vada domes deputāti arī izskatīs jautājumu par 
iespēju rast līdzfi nansējumu ēkas fasādes remon-
tam 50% apmērā. Fasādes remontu ir paredzēts 
uzsākt marta beigās un pabeigt līdz š.g. 1. mai-
jam. 

Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīcas draudze ir pateicīga ikvienam iedzīvo-
tājam par atbalstu un palīdzību.  Ziedojumus ne-
pieciešamo remontdarbu apmaksai ir iespējams 
veikt skaidrā naudā baznīcā vai pārskaitot uz šo 
kontu:

Krāslavas Svētā Aleksandra Ņevska pareizti-
cīgo draudze
Brīvības iela 30, Krāslava, LV-5601
Reģ. Nr. 90000435804
AS SEB banka
Konts: LV75UNLA0050018253931

Mērķis: fasādes remontam
Veikto ēku fasādes remontdarbu rezultātā tiks 

uzlabots Krāslavas vēsturiskā centra vizuālais 
tēls, kā arī Krāslavas pilsētas - vienas no Latvijas 
skaistākajām un sakoptākajām pilsētām – ārējais 
veidols. 

Lai Jūs un Jūsu ģimenes sargā Dievs!
Rostislavs Terehovs, 

Krāslavas Sv.Aleksandra Ņevska baznīcas 
priesteris 

Krāslavas pareizticīgo baznīca vāc
 ziedojumus ēku fasādes remontam

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina skolēnus pieteikties dalībai vasaras nodar-
binātības pasākumā - darbam muzejā no 2016. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Vasaras 
nodarbinātības pasākumā varēs piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), 
kuri mācās vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.Interesentu pieteikumus 
brīvā formā gaidām pa e-pastu (kraslavas_muzejs@inbox.lv) līdz 31. martam. Muzeja tālru-
nis – 65623586. 

Mēs piedāvājam: reālu darba pieredzi, ko varēsiet norādīt savā CV.
Mēs sagaidām no jums: patiesu vēlmi strādāt, zināšanas iegūsiet darba procesā.
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Sacensībās piedalījās piecas 
skolas ar dažādu komandu skaitu: 
KVĢ, Varavīksnes, Dagdas, Ezer-
nieku vidusskolas, Krāslavas pa-
matskola. „Lāses kauss” ir vienas 
no populārākajām volejbola sa-
censībām skolu jauniešiem, kuras 
šogad tiek organizētas jau piecpad-
smito reizi.

Sacensībām ir divi posmi - atla-
ses sacensības četrās grupās – 8.-9. 
klašu grupā zēniem un meitenēm 
un 10.-12. klašu jauniešiem, kā arī 
fi nālsacensības Rīgā, kur piedalās 
labākās komandas no Latvijas pilsē-
tām un novadiem. Finālsacensības 
tradicionāli tiek organizētas Rīgā, 
Olimpiskajā Skonto hallē un ir kļu-
vušas par volejbola svētkiem, jo 
paralēli volejbola sacensībām, kas 
vienlaikus notiek uz 16 laukumiem, 
bērniem un jauniešiem ir iespēja 
pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, 
viktorīnās un citās aktivitātēs.  Šo-
gad fi nālsacensības Rīgā notiks 9. 
aprīlī un jau ir zināmās komandas, 
kuras 15 stiprāko komandu kon-
kurencē, izcīnīja pirmās vietas sa-
vās grupās un gatavosies pārstāvēt 
Krāslavas un Dagdas novadus. Vis-
jaunākajās meiteņu un zēnu grupās 
par uzvarētājiem kļuva Ezernieku 
vidusskolas meiteņu komanda un 
Dagdas vidusskolas 8.-9. klašu zēnu 
komanda. Savukārt vidusskolu pos-
mā Krāslavas Valsts ģimnāzijas jau-
nietes un jaunieši spēja izcīnīt uzva-
ru otro gadu pēc kārtas. Novēlēsim 
mūsu skolu komandām labus startus 
fi nālsacensībās. 

Paldies Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas administrācijai un 
sporta skolotājiem I. Lukšam un I. 
Bernātei par atbalstu, organizējot 
„Lāses kausa 2016” 1.posma sa-
censības. 

N. Raudive, 
Krāslavas novada sporta

 skolotāju metodiskas 
komisijas vadītāja 

„LĀSES KAUSS 2016”
„Lāses kauss 2016” 1.posma atlases sacensības Krāsla-

vas un Dagdas novadam norisinājās 1. un 3. martā Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā. 

 Pārdod māju Rēzeknes ielā 
26, ir  saimniecības ēkas, garā-
ža, dārzs, sakņu dārzs (9 āri). 
Т.26025566.

 Pārdod kucēnus. Т.27457557.
 Pārdod lietotus: televizoru, 

mikroviļņu krāsni, veļas mazgāja-
mo mašīnu. Т.27557714.

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā). Pārdod vasarnīcu pie Zirga 
ezera Т.29479591.

 Pērk zemi (viensētu) ūdenstil-
pes krastā Krāslavas rajonā. Sa-
maksa uzreiz. Tālr.29634979. 

 Pērk senlietas: patvārus, svečtu-

rus, koka ikonas, svētbildes, pulk-
steņus, glāzes turētājus, zobenus, 
ordeņus, cara laika alus pudeles ar 
uzrakstiem, monētas, vācu armijas 
ķiveres, kastes, fotogrāfi jas, dzir-
nakmeņus, PSRS karogus, porce-
lāna fi gūriņas. Т.22433510. antik-
war2000@inbox.lv.

 Gaļas uzņēmums aicina darbā 
menedžeri izbraukumu tirdznie-
cībai ar B kategorijas tiesībām. T. 
20017885.

 Jūsu kāzu video. Nofi lmētā 
materiāla montāža. Videoklipu 
veidošana. Pārrakstu videokasetes 
DVD formātā. Radošā pieeja kat-
ram klientam. www.artstudio95.
com. Т.26113738. 

Krāslavas kultūras namā 28.aprīlī plkst.19.00 Normun-
da Rutuļa un „Hansa Anteheda” koncerts „Vēstule mei-
tenei”!

Šogad Normunds Rutulis iepriecinās sava talanta cienītājus ar jaunu 
muzikālu projektu. Tā rezultātā izveidots nebijis duets ar jauno un ta-
lantīgo dziedātāju Katrīnu Cīruli un zviedru mūziķa Hans Antehed trio. 
Pirmais šī projekta radio singls un videoklips „Vēstule meitenei” klau-
sītājus sasniedza tieši Valentīndienā. Tāds nosaukums dots arī albumam 
un koncerttūrei.

Hans Antehed ir zviedru mūziķis, kura ģimenes otru pusi veido lat-
viete Inese. Hans labi runā latviešu valodā un ir iemīlējies arī latviešu 
mūzikā. To viņš apliecinājis ar diviem latviešu dziesmu albumiem „Lat-
vian sentiments” 2011.gadā un „More latvian sentiments” 2014.gadā. 
Sadarbībai ar Hans Antehed Normunds brieda 2 gadus, līdz beidzot 
abas puses nolēma rīkoties.

Jaunajā dziesmu albumā „Vēstule meitenei” iekļautas latviešu estrā-
des klasikai pieskaitāmās – „Dzel manī sauli” , „Anita”, „Dziesmiņa 
Rīgai” , „Rīta aicinājums” u.c. dziesmas Hansa Anteheda aranžējumos.

Koncertu apmeklētājiem mūziķi sniegs koncertu divās daļās. Pirmajā 
atskaņojot jaunā albuma repertuāru, bet otro veltot Normunda „mūžam 
zaļajiem” hitiem – „Raudāja māte” , „Tikai vienu reizi” , „Cāļus skaita 
rudenī” u.c.

Tas viss, ar vieglu pieskārienu elitārajai mūzikai, sagādās patīkamas 
emocijas kā jauniem, tā pieredzējušiem klausītājiem, jo, kur mīt patiesa 
mīlestība uz mūziku, tur mijiedarbība starp klausītāju un izpildītājiem 
kļūst nesaraujama. Atliek vien pārliecināties par to pašiem.

Ieeja 6 - 8 EUR.

VĒSTULE MEITENEI
afiša

KRĀSLAVAS CĪKSTOŅIEM 
TEICAMI REZULTĀTI!

 Pirms nopietna turnīra - Eiropas čempionāta brī-
vajā cīņā, grieķu-romiešu cīņā un brīvajā cīņā sie-
vietēm - Latvijā, mūsu galvaspilsētā Rīgā, no 8. 
līdz 13. martam norisinājās 23. Krišjāņa Kundziņa 
kausa izcīņas starptautiskās sacensības brīvajā cīņā 
un grieķu-romiešu cīņā kadetiem un jauniešiem. Uz 
turnīru atbrauca cīkstoņi no 5 valstīm, tajā piedalījās 
arī mūsu jaunieši. No 5 dalībniekiem 4 izcīnījuši me-
daļas savās svara kategorijās. Par šī turnīra čempionu 
kļuva Konstantīns Dombrovskis, otro vietu ieguva 
Artūrs Dombrovskis, neatlaidīgā cīņā trešajā vietā 
ierindojās Artūrs Gončaronoks un Edgars Sadovskis.

Sakarā ar Eiropas čempionātu tika mainīts Latvi-
jas čempionātu (pieaugušajiem un junioriem) norises 
laiks. Sacensības notika janvāra vidū un beigās, mūsu 
cīkstoņi izcīnījuši 5 medaļas. Čempionātā pieaugušo 
konkurencē Olga Plutjakova, Alīna Dimbovska un 
Deinis Gorenko ieguva bronzas godalgas. Junioru 
čempionātā jau otro gadu pēc kārtas par valsts čem-
pioni kļuva Olga Plutjakova, trešajā vietā ierindojās 
Jeļizaveta Greitāne. 

Par teicamiem rezultātiem sacensībās mūsu cīksto-
ņi tika apbalvoti ar braucienu uz Eiropas čempionātu, 
kur mūsu jaunieši varēja savām acīm vērot pasaules 
labāko cīkstoņu sniegumu.

Jurijs Čilikins un Jevgēņijs Tarvids,
treneri

sludinājumi


