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Priecīgas, gaišas un svētītas Lieldienas!
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 

Krāslavas Romas katoļu baznīca
2. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA
(KUNGA PĒDĒJO VAKARIŅU PIEMIŅAS 
DIENA)
18:00 – Sv. Mise (latviešu valodā)
3. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA
(KUNGA CIEŠANU UN NĀVES PIEMIŅAS 
DIENA)
15:00 – Lielās piektdienas dievkalpojums 
(poļu valodā)
18:00 – Krustaceļš Krāslavas pilsētas ielās 
(pulcēšanās pie Kultūras nama)
Nakts adorācija (poļu valodā)
4. aprīlis – 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 ēdienu svētīšana
Nakts adorācija (latviešu valodā)
5. aprīlis – SVĒTDIENA
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS DIENA)
7:00 – Rezurekcijas procesija un sv. Mise 
(latviešu valodā)
Pēc sv. Mises - Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
6. aprīlis – PIRMDIENA
(OTRĀS LIELDIENAS)
8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā)
11:30 – Sv. Mise (poļu valodā)

Priedaines Romas katoļu baznīca
4. aprīlis, 
18.00  - Sv. Mise, uguns un ūdens svētīšana, 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana

Varnaviču  Romas katoļu baznīca
4. aprīlis, 
16.00  - Sv. Mise, uguns un ūdens svētīšana, 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana

Kaplavas sv. Antonija kapliča
5. aprīlis, 
10.00  - Sv. Mise, uguns un ūdens svētīšana, 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana

Dārgie krāslavieši!
Sirsnīgi sveicu Jūs gaišajos Kristus Augšāmcelša-

nās svētkos!
Jau agri no rīta mēs uzrunājam apkārtējos ar šiem 

svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšām-
cēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts 
ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi uz krusta un 
augšāmcelšanās brīnumu. Mūsu Pestītāja un Kunga 
Augšāmcelšanās atnes cilvēkiem vienotību, šo svēt-
ku prieks ienes mieru vīru un sievu, vecāku un bērnu 
sirdīs. Augšāmcēlies Kristus nes svētību ikvienam no 
mums, Viņa asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.

Divi Jēzus mācekļi Lieldienu pēcpusdienā gāja uz 
Emmaus pilsētiņu, kad Pestītājs viņiem tuvojās un 
gāja ar viņiem, tad mācekļu sirdis piepildījās ar prieku 
un cerību. Šaubas mocīja neticīgo Tomu, bet pēc tik-
šanās ar Kristu viņš beidzot noticēja un teica: „Mans 
Kungs un Mans Dievs!” Arī mēs bieži izjūtam šaubas, 
nedrošību, apjukumu, bēdas. Bet Kristus Augšāmcel-
šanās dod iespēju no cita redzesloka paskatīties uz 
mūsu dzīvi un pārdzīvojumiem, palīdz no sirds prie-
cāties par mūsu Pestītāju.

Kristus Augšāmcelšanās piešķir mūsu dzīvei mērķi 
un jēgu, pierāda, ka mīlestība ir spēcīgāka nekā naids, 
labais vienmēr uzvar ļauno, dzīve - stiprāka par nāvi.

Kristus Augšāmcelšanās ir mūsu nebeidzamās dzī-
ves prieks. Jēzus apliecina, ka visu var sākt no gala. 
Kristus tika nodots nāvē par mūsu grēkiem un tika 
augšāmcēlies, lai mēs tiktu attaisnoti. Pateicoties tam, 
mēs varam atstāt pagātnē savas vilšanās, savu tukšu-
mu, savus grēkus, savus aizvainojumus un sākt jaunu 
dzīvi ar Jēzu.

Augšāmcēlies Kristus atnāk pie mums neredzamā, 
bet sajūtamā veidā. Viņš atrod katram savus mierinā-
juma vārdus. Mums jāatpazīst un jāsadzird Viņa klāt-
būtne, mācība un žēlastība. Šajos priecīgajos Kristus 
Augšāmcelšanās svētkos vēlam, lai tikšanās ar Kristu 
sniedz katram ticīgajam spēku pilnveidot savu garī-
go dzīvi. Augšāmcelšanās spēks, kas tika piedzīvots 
kopā ar Kristu, tas ir apliecinājums tam, ka Dieva svē-
tība ir ienākusi mūsu dzīvē.

Dieva miers lai ir ar jums, jūsu bērniem un jūsu mā-
jās!

Priesteris Janušs Bulašs

     Mīļotie brāļi un māsas Kristū!
Ir pienācis pavasaris, bet garīgajā dzīvē ir atnākuši Lieldienu 

svētki, kad mēs ar prieka pilnām sirdīm dziedam Alleluja – slavējiet 
Kungu! Kristus patiešām ir augšāmcēlies!

Uz augšāmcelšanās notikumiem balstās mūsu ticība un jaunā dzī-
vība, ko saņemam, pieņemot Kristu savā sirdī.

Dzīva, darbīga ticība vajadzīga katram cilvēkam, jo tā ir ieprie-
cinājuma avots. Ticība Kristum iepriecina strādniekus, kas vaiga 
sviedros pelna maizi un cieš netaisnīgas pārestības no darba de-
vējiem, kā arī iepriecina tos, kas cieš no slimības vai kādas citas 
nelaimes. Pacietīgas ciešanas padara cilvēku līdzīgam Jēzum, kurš 
šaustīts un ērkšķiem kronēts, nesa krustu uz Golgātu.

Kāds karalis nodeva savu valdnieka kroni dēlam, teikdams: „Šis 
kronis ir rotāts ar dārgakmeņiem un ir ļoti krāšņs, bet es zem tā 
nebaudīju nevienu prieka stundu.”

Jā, Kristum nebija šāda dārgakmeņu kroņa. Viņam galvā uzlika 
ērkšķu un ciešanu kroni.

Virs zemes arī mums jānes šis ērkšķu kronis, lai ar to debesīs 
iegūtu dārgakmeņu kroni. To mums Dievs ir sagatavojis. 

Apustulis Pāvils raksta: „Tagadējās grūtības, kas ir īslaicīgas un 
vieglas, dod mums mūžīgu godību, kas atsver visu” (2 Kor  4, 17).

Ticība Kristum, kas ir uzvarējis nāvi, - debesu gaismas stars ze-
mes tumsībā, Pestītāja nopelnīto žēlastību atslēga, īsta dzīve, vārti 
uz  neizsmeļamiem iepriecinājumiem.

Ticība apustuļus padarīja par pasaules pārveidotājiem un uzvarē-
tājiem, un arī mūsu ticība ir nostiprināta ar Jēzus augšāmcelšanos.

Dārgie brāļi un māsas! Priecāsimies par to, ka Kristus ir augšām-
cēlies. Aizmirsīsim uz laiku savas problēmas, kuras vienmēr bija un 
būs, jo ticīgais cilvēks mīl dzīvību un nav noskumis. Piedzīvosim 
prieku, ko rodam, ejot Kristus ceļu: „Dievs lai piepilda jūs ar visu 
prieku un mieru, lai jūs būtu bagāti cerībā” (Rom 15, 13).

Prieks un miers – cik tas mums ir vajadzīgs, īpaši tagad, kad mūs-
dienu pasaulē notiek kari, terorakti, cilvēki cieš. Patiess miers ro-
dams Kristū, un tas ir Viņa ciešanu un augšāmcelšanas auglis. Mēs 
būsim laimīgi tad, kad miers valdīs mūsu dvēselē, sadzīvē un visā 
sabiedrībā. 

No visas sirds apsveicu Jūs Kristus Augšāmcelšanās svētkos! 
Vēlu mieru, veselību un labklājību jums, jūsu radiniekiem un drau-
giem! Lai Kungs Jēzus svētī un sargā!

                                                                       Eduards Voroņeckis,
          Krāslavas Sv.Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests

Šodien numurā:
 „Sarkano” balonu izmantošanas termiņš ir pagarināts  2 . lpp.

  Aulejas skola tiks slēgta 3. lpp.
  Krāslavas KN amatierteātra izrāde pulcināja pilnu zāli 4. lpp.
  Rubrikas „Intervija” viešņa – Lidija Moiseja 5. lpp.
  Izglītības ziņas 6. lpp.
 Krāslavas sportistu panākumi 8. lpp.
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aktuālā informācija
LLKC, ZEMKOPĪBAS 

MINISTRIJA UN LMT
 VIENOJAS UZLABOT 

LAUKSAIMNIEKU IESPĒJAS
 ES TIEŠAJIEM 

MAKSĀJUMIEM 
PIETEIKTIES 

ELEKTRONISKI
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības 

centrs (LLKC), Zemkopības ministrija (ZM) 
un mobilo sakaru operators LMT preses 
konferencē informēja par sadarbību lauk-
saimnieku nodrošināšanā ar plašākām ie-
spējām 2015.gada platību maksājumiem 
pieteikties elektroniski.

No 2015. gada saimniecībām, kurās aramzemes 
platība ir vismaz 10 ha un uz kurām attiecas zaļinā-
šanas jeb videi un klimatam labvēlīgas lauksaim-
niecības prakses prasības, pieteikšanās uz platību 
maksājumiem elektroniski ir obligāta. Līdz šim no 
apmēram 60 tūkstošiem saimniecību, kas pieteicās 
ES platību maksājumiem, pieteikumus elektro-
niski iesniedza nedaudz vairāk nekā 13 000. Kā 
informē Lauku atbalsta dienesta (LAD) direktores 
vietnieks Ģirts Krūmiņš, šogad pieteikumi elektro-
niskie būs jāiesniedz vēl aptuveni 10 tūkstošiem 
saimniecību.

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs: „No šī 
gada, iesniedzot pieteikumus tiešajiem maksāju-
miem, kļūdīties ir bīstami – kļūdu dēļ saimnieki 
var palikt bez atbalsta. Lai tas nenotiktu, pieteiku-
mi jāiesniedz elektroniski, un tas garantēs precīzu 
pieteikumu aizpildīšanu un ātrāku atbalsta izmak-
su.” 

Lai palīdzētu lauksaimniekiem, kuri līdz šim 
atbalsta maksājumiem pieteicās klātienē LAD, 
iesniedzot pieteikumus papīra formātā, LLKC ir 
sertifi cējis kopskaitā 56 konsultantus visā Latvi-
jā, kuri palīdzēs pieteikumu aizpildīšanā. LLKC 
valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Cimermanis: „Esam 
vienojušies, ka no 7. aprīļa mums talkā nāks arī 
kompānija „Latvijas Mobilais Telefons”, jo saim-
nieku skaits, kam būs nepieciešama palīdzība, ir 
ļoti liels.” 

LMT 11 biznesa klientu apkalpošanas centros 
visā Latvijā piedāvās lauksaimniekiem par zemāku 
cenu iegādāties vairāku modeļu datorus ar ātrgai-
tas interneta pieslēgumu, nodrošinot arī interneta 
signālu pastiprinošu iekārtu uzstādīšanu saimnie-
cībās, kurās interneta signāls ir vājš.

LMT prezidents Juris Binde: „LMT 4G sakaru 
tīkls ir pieejams jau vairāk nekā 77% Latvijas ie-
dzīvotāju. Tehnoloģiju pieejamība un salīdzinoši 
zemās pakalpojumu izmaksas ir padarījušas mūsu 
lauksaimniekus un reģionus vēl konkurētspējīgā-
kus. Īpaši atbalstot tos zemniekus, kuriem turpmāk 
būs elektroniski jāiesniedz pieteikumi zaļināšanas 
maksājuma saņemšanai, LMT ir sagatavojis arī 
īpašu piedāvājumu - Zemnieku komplektu”.  

LMT piedāvājumā ietverts dators un ātrgaitas 
interneta pieslēgums, kas kopā izmaksās, sākot no 
26 eiro mēnesī. Piedāvājumam no 7. aprīļa varēs 
pieteikties lauksaimnieki, kuri ir reģistrējušies kā 
Lauku atbalsta dienesta klienti.

Atgādinām, ka pieteikšanās ES maksājumiem 
sāksies 1. aprīlī un turpināsies līdz 15. maijam. 
Lauksaimniekiem šogad varēs pieteikties vienota-
jam platības maksājumam (provizoriskā likme 58 
eiro) un zaļināšanas maksājumam (provizoriskā 
likme 34 eiro). Par zaļināšanas maksājumu detali-
zētāka informācija atrodama www.lad.gov.lv sada-
ļā „Zaļināšanas kalkulators”. 

Iveta Tomsone,
LLKC 

Sabiedrisko attiecību vadītāja

Izmaiņas Latvijas Administratīvo pār-
kāpumu kodeksā paredz uzlikt admi-
nistratīvo sodu personai, kas pēc 2014. 
gada 1. novembra ir ieguvusi īpašumā 
lauksaimniecības zemi, taču neizmanto 
šo zemi lauksaimnieciskajā darbībā vai 
zemes dzīļu izmantošanai. 

Gadījumā, ja zeme pirms tās iegādes 
iepriekšējā vai pašreizējā gadā ir bijusi 
pieteikta vienotajiem platības maksāju-
miem vai tiešajiem maksājumiem, bet 
gada laikā pēc šīs zemes iegādes netiek 

uzsākta šīs zemes izmantošana lauk-
saimnieciskajā darbībā, fi ziskajām per-
sonām paredzēts sods no 360 līdz 720 
eiro, bet juridiskajām personām – no 
720 līdz 1080 eiro. Savukārt, ja zeme 
pirms tās iegādes iepriekšējā vai paš-
reizējā gadā nav bijusi pieteikta vieno-
tajiem platības maksājumiem vai tieša-
jiem maksājumiem, bet triju gadu laikā 
pēc šīs zemes iegādes netiek uzsākta šīs 
zemes izmantošana lauksaimnieciskajā 
darbībā, fi ziskajām personām paredzēts 
sods no 180 līdz 360 eiro, bet juridis-
kajām personām – no 360 līdz 720 eiro. 
Tāpat par zemes dzīļu izmantošanai pa-
redzētās zemes neizmantošanu šajā no-

lūkā pēc zemes iegādes fi ziskajām per-
sonām paredzēts sods no 360 līdz 720 
eiro, bet juridiskajām personām – no 
720 eiro līdz 1080 eiro.

Plānots, ka par zemes neizmantošanu 
lauksaimnieciskajā darbībā vai zemes 
dzīļu izmantošanai administratīvo pār-
kāpumu lietas izskatīs attiecīgo pašval-
dību administratīvās komisijas.

Izmaiņas likumā vēl tiks skatītas val-
dībā un Saeimā. Paredzams, ka tās stā-
sies spēkā 2015. gada 1. novembrī.

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa, 

ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

VEICINĀS LAUKSAIMNIECĪBAS
 ZEMES IZMANTOŠANU
LAUKSAIMNIECISKAJĀ

 DARBĪBĀ

Zemkopības ministrija (ZM) 
sagatavojusi izmaiņas Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā, kas paredz soda sankci-
jas personām, kuras atbilstoši 
likuma „Par zemes privatizāciju 
lauku apvidos” regulējumam ie-
gādāto lauksaimniecības zemi 
neizmanto lauksaimnieciskajā 
darbībā vai zemes dzīļu izmanto-
šanai paredzēto lauksaimniecī-
bas zemi neizmanto šajā nolūkā.

Pretēji iepriekšējām diskusijām nor-
matīvā regulējuma izstrādes laikā tirgū ir 
pieejams tikai gāzes balonu iegādes pie-
dāvājums, neparedzot tādas alternatīvas kā 
noma un bezmaksas maiņa. Pēc Ekonomi-
kas ministrijas rīcībā esošajiem datiem šo-
brīd aptuveni 35 % no mājsaimniecībām ir 
gāzes balonu lietotāji, un ļoti liels īpatsvars 
ir tieši mazturīgo iedzīvotāju segmentā. Tā-
pat gāzes balonu tirgotāji nav vienojušies ar 
saviem sadarbības partneriem (piemēram, 
degvielas uzpildes stacijām) par tālākās sa-
darbības nosacījumiem, lai ieviestu jauno 
gāzes balonu aprites regulējumu.

Lai aizsargātu patērētājus no ievēroja-
mām izmaksām jaunā gāzes balona iegā-
dē un vienlaikus paaugstinātu iedzīvotāju 
drošību, kā arī lai mazinātu gāzes balonu 
nelegālās aprites pieauguma risku, veiktas 
izmaiņas jaunajā gāzes balonu aprites nor-
matīvajā regulējumā.

1.Noteikt atšķirīgu termiņu dažādu gā-

zes balonu izņemšanai no tirgus. Sašķidri-
nātās naftas gāzes balonu, kurus galveno-
kārt izmanto mājsaimniecībās, izņemšanas 
no tirgus termiņu pārcelt līdz 2017. gada 
31. decembrim.

2.Noteikt ES tehniskajām prasībām ne-
atbilstošo sašķidrinātās naftas gāzes balo-
nu nacionālās tehniskās pārbaudes kārtību, 
tādējādi paaugstinot drošības līmeni šo gā-
zes balonu lietotājiem. Visiem sašķidrinā-
tās naftas gāzes baloniem līdz 2015. gada 
30. septembrim būs jāveic ārējā, iekšējā un 
hidrauliskā pārbaude.

3.Noteikt komersantiem pienākumu 
piedāvāt mājsaimniecībām arī gāzes ba-
lonu nomas pakalpojumu, dodot iespēju 
patērētājam izvēlēties savām iespējām un 
vajadzībām atbilstošāko gāzes balona ie-
gādes risinājumu.

4.Atvieglot gāzes balonu aprites kārtību 
gāzes balonu lietotājiem un tirgotājiem, 
kas paredz, ka lietotāji tāpat kā līdz šim 

varēs pie tirgotāja apmainīt tukšu balonu 
pret pilnu.

5.Aizliegt komersantiem, kuri iepērk 
lūžņus, iepirkt no fi ziskām personām gā-
zes balonus, to lūžņus un atgriezumus. 
Tādējādi būtiski samazinās risks, ka gāzes 
balonu lietotāji patvaļīgi veic gāzes balo-
na utilizāciju un to nodošanu metāllūžņos, 
līdz ar to pakļaujot riskam gan savu, gan 
apkārtējo dzīvību un veselību.

Tirgotāji, kuri piegādā rūpnieciskās gā-
zes balonus, jau šobrīd strādā atbilstoši 
jaunajam regulējumam, klientiem gāzes 
balonus piedāvājot gan tirdzniecībā, gan 
nomā, un ir gatavi savā komercdarbībā pil-
nībā ieviest jauno regulējumu. Līdz ar to 
jaunais regulējums bez izmaiņām stāsies 
spēkā, aptverot produktu segmentu, kas 
saistīts ar lielākiem drošības riskiem. Gā-
zes baloniem, kurus galvenokārt izmanto 
rūpnieciskajiem mērķiem, saglabāsies šādi 
termiņi: ES tehniskajām prasībām neat-
bilstošus gāzes balonus aizliegts tirgot un 
uzpildīt no 2015. gada 31. marta un lietot 
– no 2015. gada 30. jūnija.

Evita Urpena,
Ekonomikas ministrijas

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

„SARKANOS” GĀZES BALONUS
 MĀJSAIMNIECĪBAS VAR LIETOT

 LĪDZ 2017. GADA BEIGĀM

Krāslavas novada dome aici-
na jauniešus piedalīties biznesa 
ideju īstenošanā un iesniegt pie-
teikumus konkursam „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstī-
bai Krāslavas novadā”.

Projektu konkursa mērķis ir motivēt 
jauniešus sava biznesa veidošanai vai at-
tīstībai, inovatīva produkta vai pakalpo-
juma radīšanai, atbalstot jaunos topošos 
uzņēmējus un veicinot jau esošo jauno 
uzņēmumu izaugsmi. Tā ir iespēja ta-
lantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu 
novada jauniešiem saņemt finansiālu 
atbalstu savu prasmju un zināšanu turp-
mākai attīstībai.

Projektus var iesniegt jaunieši vai jau-
niešu grupas vecumā līdz 30 gadiem, 
kas vēlas uzsākt saimniecisko darbību 
vai komercdarbību Krāslavas novadā 
un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību 
reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms 
projektu konkursa izsludināšanas dienas 
(02.03.2015.). 

Projektu pieteikumu pieņemšana no-
tiks no 2015.gada 2.marta līdz 2015.
gada 10.aprīlim plkst.13.00.

Konkursa pieteikumus var iesniegt 
personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāsla-
vas novada pašvaldībai, Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, LV-5601.

Kontaktpersona: Krāslavas novada 
domes Attīstības nodaļas uzņēmējdar-

bības atbalsta projekta koordinatore Inta 
Murāne, tālr. 65620286, 29278741, e-
pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var 
iepazīties: 

1.interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
2.Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 

51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 
3.kabinetā vai Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāsla-
vā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projek-
ta koordinatores 12.kabinetā;

3.jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
 Inta Murāne,

uzņēmējdarbības atbalsta 
projekta koordinatore

PEDALIES JAUNIEŠU
 BIZNESA IDEJU KONKURSĀ

Pēc sarunām ar gāzes balonu tirgotājiem un tos pārstāvošajām 
nevalstiskajām organizācijām par to gatavību strādāt saskaņā ar 
jauno gāzes balonu aprites, uzraudzības un kontroles kārtību Eko-
nomikas ministrija secinājusi, ka komersanti, kas strādā mājsaim-
niecību segmentā, neplāno piedāvāt mājsaimniecībām īstenojamus 
nosacījumus gāzes balonu nomaiņai.



3Kraslavas Vestis

dažos teikumos

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu pa-
dome (NEPLP) ceturtdien pieņēmusi lēmu-

mu par valsts SIA „Latvijas Televīzija” (LTV) trešās 
programmas krievu valodā izveidi.

NEPLP nolēmusi atbalstīt LTV trešās programmas 
izveidi, kuras saturs tiktu veidots krievu valodā un 
apraides teritorija būtu visa Latvijas teritorija, vien-
laicīgi paredzot un nodrošinot, ka tiek veidots „reģio-
nālais logs” vietēji veidota satura rādīšanai Latgales 
iedzīvotājiem.

Iepriekš LTV raidījums „de facto” ziņoja, ka Lat-
vijas Valsts radio un televīzijas centrā veikti aprēķi-
ni, lai noskaidrotu, cik izmaksātu jauns bezmaksas 
kanāls visā valstī un cik - atsevišķam reģionam. Ja 
izdotos izmantot jau esošo komercuzņēmumu infra-
struktūru, jauno bezmaksas kanālu palaišana izmak-
sātu ap 850 000 eiro.

*       *       *

19. martā novada domes sēdē bija pieņemts 
lēmums par Krāslavas novada domes ie-

stāšanos biedrībā „Latvijas Reģionālo attīstības cen-
tru apvienība”. 

Kā paskaidroja Gunārs Upenieks, Latvijas Pašval-
dību savienība nespēj nodrošināt pilnvērtīgu Reģio-
nālo attīstības centru apvienības darbību tās sastāvā 

un, lai novērstu izveidojušos situāciju, kad netiek 
nodrošināta kvalitatīva Reģionālo attīstības centru 
interešu aizstāvība, nepieciešams izveidot neatkarī-
gu biedrību „Reģionālo attīstības centru apvienība”, 
kura darbosies līdzīgi kā biedrība „Latvijas Lielo pil-
sētu asociācija”.

Saskaņā ar Nacionālo attīstības plānu par reģionā-
lajiem attīstības centriem ir defi nēti Siguldas, Aiz-
kraukles, Kuldīgas, Līvānu, Madonas, Valkas, Lu-
dzas, Balvu, Alūksnes, Limbažu, Cēsu, Ogres, Talsu, 
Smiltenes, Saldus, Dobeles, Preiļu, Tukuma, Krāsla-
vas, Gulbenes un Bauskas novadi. 

„Pašvaldības, kas iestāsies šajā apvienībā, plāno 
patstāvīgi aizstāvēt savas intereses valdībā,” uzsvēra 
Gunārs Upenieks.

*       *       *

Līdz 15. aprīlim Krāslavas Kultūras namā ska-
tāma Igora Pliča jubilejas izstāde. Fotomāksli-

nieks un uzņēmējs Igors Pličs dzimis 1954. gada  8. 
novembrī Rīgā. Mācījies Vectilžas skolā (1969), 34. 
Rīgas PTS foto nodaļā (1970), Maskavas padomes 
vārdā nosauktā politehnikuma Foto tehnoloģijas no-
daļā (1984), Foto meistarības fakultātē VEF kultūras 
un tehnikas pilī (1984). Fotogrāfa gaitas uzsācis Lu-
dzā. Kopš 1981. gada dzīvo un strādā Preiļos. 

Pāreja uz vasaras laiku ir pulk-
steņu pārregulēšana, lai vakaros 
dienasgaisma būtu ilgāk, bet rī-
tos - mazāk. Pāreja uz vasaras 
laiku notiek, pavasarī pagriežot 
pulksteņus par stundu uz priekšu, 
bet rudenī - par stundu atpakaļ.
Ekonomikas ministrija veica ap-
tauju internetā, kurā aicināja Lat-
vijas iedzīvotājus paust viedokli 
par pastāvošo praksi pavasarī pār-
iet uz vasaras laiku un rudenī at-
griezties Latvijas laika joslā. Ko-
pumā aptaujā savu viedokli pauda 
6244 respondenti, no kuriem 4917 
pauda neapmierinātību ar esošo 
praksi Latvijā un Eiropā pavasarī 
vienoti pāriet uz vasaras laiku un 
rudenī atgriezties savā laika joslā. 
Viedokli par pārejas uz vasaras 
laiku un atpakaļ ietekmi uz da-
žādām tautsaimniecības nozarēm 
pauduši arī komersanti, nevals-
tiskās organizācijas un valsts un 
pašvaldību iestādes.

Aptaujas rezultāti uzrāda pie-
tiekoši atšķirīgus viedokļus par 
ieguvumiem un zaudējumiem 
dažādās personu grupās, gan arī 
tautsaimniecības nozarēs. Kā gal-
venos trūkumus laika grozīšanā 
aptaujātie min dabisko bioritmu 
traucējumus, kas ietekmē darba 
izpildes kvalitāti un efektivitā-
ti, savukārt kā ieguvumus - ga-
rākus vakarus saules gaismā un 
elektroenerģijas ietaupījumu.
Lauksaimniecībā darbība ir iz-
teikti sezonāla un laikam, kuru 
var lietderīgi izmantot darba 
veikšanai ārpus telpām, ir būtiska 
nozīme. Vasaras sezonā, sevišķi 
karstā laikā, vasaras laikā lauk-
saimnieki var sākt darbu agrāk, 
kad temperatūra ir relatīvi zemāka 
nekā dienas vidū. Savukārt putn-
kopībā un piena lopkopībā laika 
pāreja nedaudz negatīvi ietekmē 
produktivitāti, jo laika nobīde, pe-
riodiski pārejot uz atšķirīgiem lai-
kiem gada laikā, rada adaptācijas 
grūtības dzīvniekiem. Augkopībā 
ievērojamas izmaiņas nepastāv.
Enerģētikas sektorā, pārejot uz 
vasaras laiku, vērojama enerģi-
jas ekonomija. Kaut individuāli 
privātpersonas jūt izdevumu par 
elektroenerģiju samazināšanos 
vasaras laika periodā, taču vals-
tiskā mērogā tā ir nebūtiska.
Būvniecības nozarē vasaras lai-
kam ir pozitīva ietekme – ņemot 

vērā salīdzinoši īso būvniecības 
sezonu Latvijā, pāreja uz vasaras 
laiku pozitīvi ietekmē darba ra-
žīgumu un ļauj darbus organizēt 
divās maiņās. Vienlaikus komer-
santi norādījuši, ka, atceļot pār-
eju uz vasaras laiku, var sadār-
dzināties būvniecības izmaksas.
Komercdarbībā vasaras laika pe-
riodā vērojams neliels elektro-
enerģijas patēriņa ietaupījums. 
Atsevišķām nozarēm pāreja uz 
vasaras laiku sniedz pozitīvu pie-
nesumu, piemēram, tūrisma noza-
rei, kurā var tikt pagarināts laiks 
atsevišķu pakalpojumu sniegša-
nai, jo dienas gaišajā laikā vēro-
jams cilvēku aktivitāšu pieau-
gums ārpus telpām. Vienlaikus 
šīs nozares komersanti norādīju-
ši, ka svarīgi nodrošināt vienotu 
laika maiņu pēc iespējas vairāk 
valstīs, jo pretējā gadījumā rodas 
sarežģījumi pārrobežu darījumos.
Veselības nozares pārstāvji norā-
dījuši, ka papildu gaisma pēcpus-
dienās veicina gan psiholoģisko 
veselību (depresijas u.c. profi -
lakse), gan fi zisko veselību – D 
vitamīna sintēze, kā arī garākas 
gaišās vakara stundas palielina 
iespēju iedzīvotājiem nodarboties 
ar dažādām fi ziskajām aktivitā-
tēm svaigā gaisā. Vienlaikus tiek 
norādīts, ka atsevišķiem cilvē-
kiem laika maiņa rada disb alansu 
fi zioloģiskajā diennakts ritmā un 
var izraisīt miega traucējumus, 
kam savukārt ir ietekme uz uz-
manību un modrību; jūtīgāk laika 
maiņa ietekmē cilvēkus ar psi-
hiskās veselības traucējumiem.
Transporta nozares komersanti 
viennozīmīgi norādījuši, ka sva-
rīga ir harmonizēta pieeja laika 
maiņai Eiropas Savienības terito-
rijā. Šobrīd skaidri vērojams ad-
ministratīvais slogs tiem komer-
santiem, kuriem notiek sadarbība 
ar to valstu komersantiem, kurās 
neveic pāreju uz ziemas un vasa-
ras laiku.

Vienlaikus aptaujas rezultāti 
apliecina, ka lielākā daļa sabied-
rības, kas piedalījās aptaujā, pro-
ti, divas trešdaļas, esošo kārtību 
neatbalsta un uzskata, ka Latvijai 
būtu jāpāriet uz vasaras laiku un 
tajā jāpaliek pastāvīgi, jo šī laika 
josla ir atbilstošāka Latvijai.

Ekonomikas ministrijas
 informācija

noderīga informācija

VASARAS LAIKS
2015. gadā pāreja 

uz vasaras laiku no-
tiks 2015. gada 29. 
martā plkst.03:00 
(naktī no sestdienas 
uz svētdienu), kad 
pulksteņa rādītāji 
būs jāpagriež par vie-
nu stundu uz priek-
šu. Savukārt pāreja 
atpakaļ no vasaras 
laika notiks svētdien, 
2015. gada 25. oktob-
rī, plkst.04:00 (naktī 
no sestdienas uz svēt-
dienu), pulksteņa rā-
dītājus pagriežot vie-
nu stundu atpakaļ.

Krāslavas novada domes Iz-
glītības un kultūras nodaļas va-
dītāja Lidija Miglāne uzsvēra, 
ka Aulejas pagastā demogrāfi skā 
situācija ir ļoti sarežģīta. Atbil-
stoši statistikas datiem 211 bēr-
nu vecumā no 5 līdz 18 gadiem, 
kuriem tagad ir jāmācās Krāsla-
vas novada skolās, atrodas ārze-
mēs. 

Patlaban Aulejas pamatskolas 
1. - 9. klasē mācās 23 audzēk-
ņi. Problēmas ir saistītas ar to, 
ka skolēni ir katrā klašu grupā, 
tāpēc nav iespējams izmantot 
apmācību sistēmu apvienotajās 
klasēs.

Kā viens no variantiem bija 
izskatīts jautājums par skolas 
reorganizāciju, lai saglabātu 
1.- 4. klasi. Taču šī iespēja būtu 
īstenojama ar nosacījumu, ka 
neviens no skolēniem nepāries 
citā skolā, ko diemžēl nevar ga-
rantēt. 

Pašlaik Aulejā ir plānots iz-
veidot pirmsskolas izglītības 
iestādes „Pienenīte” fi liāli, kuru 
varēs apmeklēt gan pirmsskolas 

grupas audzēkņi, gan jaunākā 
vecuma bērni. 

Domes sēdē, kurā tika izlemts 
skolas liktenis, Aulejas pagasta 
pārvaldes vadītājs Aivars Um-
braško vērsās pie deputātiem: 
„Jautājums par mazajām lauku 
skolām bija aktualizēts vēl pirms 
sešiem gadiem, kad šī sasāpējusī 
problēma tika apspriesta vairāk-
kārt. Taču visus šos gadus gan 
novada pašvaldības vadītājs Gu-
nārs Upenieks, gan deputāti mūs 
atbalstīja un meklēja iespēju sa-
glabāt skolu Aulejā pēc iespējas 
ilgāku laiku. Paldies viņiem par 
to! Tagad, kad vairs nav tādas 
iespējas, gribu vērsties pie de-
putātiem ar lūgumu. Pirmkārt, 
lūdzu izskatīt visus iespējamos 
variantus, lai pēc iespējas mazāk 
ciestu skolas pedagogi un teh-
niskais personāls. Otrkārt, lūdzu 
rast iespēju saglabāt skolas ēku 
un dot tai otro dzīvi.”

Par to, ka viena no domes 
darba prioritātēm vienmēr bija 
mazo lauku skolu saglabāšana, 
runāja arī Gunārs Upenieks: 

„Republikas mēroga masu in-
formācijas līdzekļos bieži tika 
ziņots par to, ka Krāslavas nova-
dā līdz šim laikam pastāv mazās 
lauku  skolas, tai skaitā vismazā-
kā valstī – Skaistas sākumskola. 
Žurnālisti aktualizēja jautājumu 
par to, vai ir izdevīga šādu sko-
lu uzturēšana. Sakarā ar to gribu 
uzsvērt, ka mēs nekad neuzska-
tījām izglītību par biznesa pro-
jektu. Arī tagad. Esmu pateicīgs 
gan iepriekšējam, gan tagadējam 
domes sastāvam par to, ka depu-
tātu prioritāte vienmēr bija mazo 
lauku skolu saglabāšana.”

Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs pievērsa uzmanī-
bu tam, ka problēmas, kuras ra-
dīsies sakarā ar skolas slēgšanu, 
ir nepieciešams risināt ar virkni 
kompleksu pasākumu. Pirmkārt, 
ir jāatrod optimāls variants, kur 
izvietot pirmsskolas izglītības 
grupas. Otrkārt, jāmeklē idejas 
un investori, lai saglabātu skolas 
ēku. Treškārt, jārisina jautājums 
par skolotāju darbiekārtošanu. 

Aulejas pamatskola nav vienī-
gā skola mūsu novadā, kur bēr-
nu skaits katastrofāli samazinās. 
Līdzīga situācija ir vērojama arī 
citās skolās. 

Gunārs Upenieks: „Nākama-
jā gadā mums visticamāk būs 
jārisina jautājums par Skaistas 
sākumskolas un Sauleskalna sā-
kumskolas slēgšanu, tiek plānots 
pārvietot Krāslavas Poļu pamat-
skolu, kā arī mainīt Kalniešu pa-
matskolas formātu. Tas nozīmē, 
ka arī nākamajā gadā mums būs 
jāpieņem smagi lēmumi.”

Elvīra Škutāne

„MĒS NEKAD
 NEUZSKATĪJĀM IZGLĪTĪBU 
PAR BIZNESA PROJEKTU”

Pirmā skola Aulejā tika atvērta 1907. gadā. Atsevišķu 
telpu mācību iestādei tolaik vēl nebija, stundas notika 
privātmājās. 1911. gadā uzbūvēja jaunu skolu, taču tā pa-
stāvēja pavisam neilgu laiku, 1913. gadā ēka nodega, un 
nodarbības atkal tika organizētas dažādās mājās. 

1935. gadā Aulejā tika atvērta 6-gadīgā skola. Padomju 
laikā, 1953. gadā, tika uzbūvēta jauna divstāvu ēka. 1961. 
gadā sešgadīgā mācību iestāde tika reorganizēta par as-
toņgadīgo skolu, kopš 1996. gada tai bija jauns statuss 
- Aulejas pamatskola. 

Skola Aulejā pastāvējusi 108 gadus, bet 2015. gada 1. 
septembrī Aulejas pamatskola tiks slēgta. Tādu lēmu-
mu pieņēma deputāti Krāslavas novada domes ārkārtas 
sēdē, kas notika 10. martā. Tas bija ļoti smags lēmums, 
taču bija nepieciešams to pieņemt. 

domes sēdē
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darbi, notikumi, cilvēki

- Pirmizrādes dienā praktiski vi-
sas skatītāju vietas kultūras nama 
zālē bija aizņemtas. Vai tas liecina 
par to, krāslaviešus interesē dzīvā 
māksla?

- Jā, patiešām interesē. Šogad 
mūsu izrādi apmeklēja rekordliels 
skatītāju skaits. Ja godīgi, mēs visi 
bijām pārsteigti par to, ka atnāca tik 
daudz cilvēku. 

Aktieriem ir ļoti svarīga saikne ar 
tiem, kas atrodas zāles tumšajā daļā, 
viņiem ir nepieciešams just skatītāju 
reakciju, viņu atbalstu, enerģiju. Ie-
domājieties, kā jūtās aktieri, kad luga 
tika nospēlēta, un tad pēkšņi puse 
skatītāju piecēlās un ar ziediem de-
vās uz skatuves pusi!

-Vai varat nosaukt lugu, kuras 
pirmizrāde palika atmiņā uz ilgā-
ku laiku un kura sniedza vislielā-
ko radošo gandarījumu?

- To var teikt par visām mūsu te-
ātra izrādēm. Visas bija ilgi gaidītas, 
sniedza daudz prieka un lielu ganda-
rījumu par paveikto. Protams, vis-
vairāk iespaidu, emociju un atmiņu 
ir par pēdējo izrādi... kamēr neuzsāk-
sim darbu pie nākamā uzveduma.

- Vai Krāslavā ir labi aktieri?
- Spriežot pēc iepriekšējās izrā-

des, esmu pārliecināts, ka Krāslavā 
ir labi aktieri! Komēdijas žanrs ir 
īpaši sarežģīts. Sasmīdināt cilvēkus 
nav viegli. Visi aktieri spēlē savu 
lomu tieši tā, kā paredzēts scenārijā. 
Neatceros tādus gadījumus, kad cil-
vēks atnāca uz mūsu teātri piedalījās 
mēģinājumos un aizgāja, tāpēc ka 
viņam kaut kas neizdevās. Ja aktie-
ris sāk spēlēt savu lomu, viņš dara to 
līdz pirmizrādei. 

- Kā jūs parasti izvēlaties literā-
ro darbu, ar kuru strādāsiet?

- Izvēlēties labu lugu nav nemaz 
tik vienkārši. Ir jāatrod, jāizlasa, 
jāsazinās ar autoru. Svarīgs argu-
ments, meklējot atbilstošu lugu, ir 
personāžu skaits. Ja teātra trupā ir 
4-5 cilvēki, atrast materiālu atbilsto-
ši tādam varoņu skaitam nav grūti. 
Taču pašlaik mūsu amatierteātrī ir 12 
aktieri, un tas ļoti sarežģīja literārā 
darba meklējumus.  

Kad es izvēlējos lugu „Visi radi 
kopā”, no sākuma neiedziļinājos tās 
satura detaļās, bet ņēmu vērā to, ka 
ikvienam manam aktierim būs sava 

loma - kādam galvenā, citam - ma-
zāka. Pēc tam es izsūtīju scenāriju 
visiem mūsu kolektīva dalībniekiem 
- lasiet, domājiet, ja nepatiks, meklē-
sim citus variantus! Lugas lasīšanas 
etapā es atļauju katram aktierim iz-
vēlēties sev lomu. Kaut gan īstenībā 
manā prātā visas lomas jau ir sada-
lītas. 

Šoreiz sākumposmā savai lomai 
nepiekrita Aleksandrs Kadeņecs. 
Sanāk, ka viņam bieži jāspēlē dzē-
rāju lomas. Taču šajā lugā man bija 
grūti iedomāties aktieru rotācijas 
variantus. Galu galā Aleksandrs man 
piekrita, un mēs pierunājām viņu no-
spēlēt traktorista lomu. 

- Kā uz skatuves tiek radīti lugas 
varoņu tēli? Vai ir polemika, strī-
di, kompromisi, vai palīdz režisora 
diktatūra?

- Bez šaubām, lugas koptēla vei-
došana – tas ir režisora darbs. Autors 
neapraksta detalizēti visus apstākļus 
un dekorācijas, tāpēc skatuve bija 
noformēta atbilstoši mūsu iespējām 
un ir tāda, kādu es to redzēju savā 
iztēlē. Mums bija jāparāda lauku 
sēta. Ko mēs izdarījām? Nopirkām 
saulespuķes, izdomājām tehnisko 
paņēmienu, lai no šļūtenes tecētu 
ūdens, dabūjām ķerru un velosipēdu, 
„iestādījām” vīnogulājus, uztaisījām 
žogu. Aktieru spēlei ir jābūt saistītai 
ar vizuālo noformējumu. 

Ja runa ir par lugas varoņu tēliem, 
tad gribu uzsvērt, ka mūsu aktieriem 
ir atļauts improvizēt. Visas darbības 
uz skatuves mēs pārspriežam, anali-
zējam, noskaidrojam, vai šajā lugas 
ainā visi aktieri jūtas ērti. Ir ļoti sva-
rīgi, lai aktieri, kas darbojas kopā, 
varētu saspēlēties. 

Mēģinājumu laikā vienmēr pa-
rādās kaut kas jauns, kas pirms tam 
nebija ieplānots. Piemēram, ir tāda 
aina, kad deputāts gatavo runu, 
lai varētu uzstāties tautas priekšā. 
Kādā no mēģinājumiem Juris (de-
putāts) izgāja un bija gatavs runāt, 
taču pēkšņi uz skatuves parādījās 
Janīna, kaut gan iepriekš tas nebija 
ieplānots. Tas izskatījās pārliecinoši, 
tāpēc es piedāvāju aktieriem: „Labi, 
to atstājam!”

Līdzīga situācija notika tad, kad 
mums bija viesizrādes un mēs uzstā-
jāmies ar izrādi „Krustmāte Jūle no 

Tūles” Aglonā. Eduards Danovskis 
spēlēja Elzas lomu, un viņam galvā 
bija parūka. Aglonā skatuve ir ne-
daudz mazāka, tāpēc Dace nejauši 
aizķēra Eduarda galvu, un viņa parū-
ka nokrita izrādes laikā. Dace to pat 
nebija pamanījusi un aizgājusi tālāk, 
bet Eduards paskatījās apkārt, ātri to 
pacēla un uzlika galvā. Zāle aplaudē-
ja, cilvēki smējās, jo domāja, ka tas 
jau bija paredzēts. 

- Vai bija radušās kādas prob-
lēmas ar pēdējās lugas iestudēju-
mu?

- Piemērojot lugu mūsu kolektī-
vam, nācās mainīt vairākas nianses. 
Mēs nedrīkstam pieļaut, lai, piemē-
ram, skolotāja runātu necenzētiem 
vārdiem. Vispār šī izrāde bija sava 
veida eksperiments. Mēs pat joko-
jām, ka uz afi šas ir jāuzraksta: „Ieeja 
16+”. 

Bet kopumā viss gāja kā pa svies-
tu. Visiem bija saprotama lugas ide-
ja, arī mērķis bija zināms, kolektīvs 
labi apzinājās, uz ko iet, man vaja-
dzēja tikai ievirzīt visu pareizajās 
sliedēs. Ja luga patīk aktieriem, tās 
galvenā iecere obligāti tiks īstenota.  

- Paldies par atbildēm, vēlam 
jums daudz skaistu, radošu ideju!

Tiem, kas dažādu iemeslu dēļ ne-
varēja atnākt uz pirmizrādi, kā arī 
tiem, kas vēlas noskatīties izrādi 
„Visi radi kopā” vēlreiz, Krāslavas 
KN amatierteātris tuvākajā laikā 
piedāvās šo iespēju atkārtoti. Seko-
jiet reklāmai!

Elvīra Škutāne, autores foto

KRĀSLAVAS KN AMATIERTEĀTRA IZRĀDE 
„VISI RADI KOPĀ” PULCINĀJA 

REKORDLIELU SKATĪTĀJU SKAITU
Nesen Krāslavas kultūras namā notika amatierteātra izrāde, kas ta-

pusi pēc Aivara Bankas lugas „Visi radi kopā”, tā pulcināja gandrīz pilnu 
skatītāju zāli. 

Aktieri - Dace Samsonoviča, Inta Lipšāne, Artūrs Pavļukevičs, Janīna 
Samsanoviča, Ieva Maļinovska, Inga Pudnika, Juris Škļaronoks, Eduards 
Danovskis, Aļona Lavnika, Aleksandrs Kadeņecs, Sarmīte Subatoviča un 

Ivars Stivriņš - ir amatieri, bet iestudējuma autors ir profesionālis - 
režisors Voldemārs Varslavāns. 

Krāslavas amatierteātris ir dibināts 1993. gada februārī, kad Voldemārs 
Varslavāns uzsācis savas darba gaitas Krāslavā, bet jau maijā viņš uzai-
cināja skatītājus uz pirmizrādi „Bīstamais vecums” (autore Elīna Zālīte). 

Kopš tā laika teātris katru gadu priecē un pārsteidz savus skatītājus ar 
jauniestudējumiem – uz Krāslavas kultūras nama skatuves tika izrādītas 

vairāk nekā 20 dažādu autoru lugas. 
Drīz vien teātrim izveidojās savas tradīcijas un sākās tā vēsture, kas ir 

piepildīta ar dažādiem notikumiem un personām.  
Par to, kā rodas māksla, stāsta amatierteātra režisors 

Voldemārs Varslavāns.
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Lidija Moiseja strādā nodokļu sfērā jau 38 gadus. 
Šī ārkārtīgi apburoša, dzīvespriecīga un sirsnīga sie-
viete šogad svin skaistu dzīves jubileju. 

Kā viņai izdodas, neskatoties uz savu sarežģīto 
darbu, saglabāt sevī visas šīs īpašības un būt tik 
sievišķīgai? 

Kad pie tējas tasītes ar pīlādžu ievārījumu Lidija 
stāstīja par sevi, atcerējās interesantākos dzīves 
notikumus un sprieda par mūžīgajām vērtībām, ar-
vien skaidrāk iezīmējās atbilde uz manu jautājumu.

 Izrādījās, ka ļoti svarīga ir vēlme pilnveidoties. 
Pilnveidoties intelektuāli - Lidija mācās visu mūžu. Pilnveidoties garīgi - viņa iemācījās ātri atrast 
pieeju dažādiem cilvēkiem un dzīvot pēc principa „kad ir smagi, vairāk jāsmaida”. 

Un pilnveidoties arī fiziski - viņa stāda puķes vasarnīcā, audzē bites, peldas ezerā, nodarbojas ar 
jogu, un viņai vienmēr ir moderna frizūra. 

intervija

Lidijas vectēvs bija izglītots cilvēks. Viņš vienmēr lasīja avīzes 
no viena gala līdz otram, zināja dažādu valstu prezidentu uz-
vārdus un iedzīvotāju skaitu, varēja galvā sareizināt divciparu 
un trīsciparu skaitļus. 1917. gada revolūcijas laikā viņš devies 
uz Sanktpēterburgu, kur strādāja par ormani, tāpēc ka mācēja 
izlasīt adreses. Redzēja Ļeņinu. 

Lidijas tēvs bija radošs cilvēks - viņš aizrāvās ar mūziku un 
fotografēšanu un vienmēr kaut ko izdomāja. Elektrības mājās 
nebija, tāpēc viņš uzbūvēja kalna virsotnē būdu, ielika tur sar-
kanus stiklus un saulainā laikā varēja attīstīt fotofi lmiņas. 

- Pa tēva līniju mums visi ir muzikanti. Kad sāku domāt par 
precībām, tad bieži atkārtoju: „Nemūžam neprecēšos ar mu-
zikantu!” Galu galā notika tā, ka izvēlējos puisi, kuram nebija 
dzirdes, kurš nekad nedziedāja, taču kādu dienu viņš pēkšņi 
sāka muzicēt! Bet pa mātes līniju mums visas ir šuvējas. Arī es 
protu šūt. Bet mūsu jaunākā meita ir apģērbu dizainere. 

Lidija ir dzimusi Aulejas pagastā. Tāpat kā visi lauku bērni 
jau kopš mazotnes radusi strādāt. Līdz skolai bija jāiet 7 kilo-
metri, ziemā ceļu saīsināja - gāja pa ezeru. Pēc tam meitene tur-
pināja mācības Krāslavas vidusskolā. Šeit viņa iepazinās ar savu 
nākamo vīru Mečislavu. 

- Tad sanāk, ka jūs draudzējaties no 9. klases?
- Jā, tieši tā. Un turpinām draudzēties līdz šim laikam! (sme-

jas). Lūk, tāda mums tā mīlestība! Un ir vēl viens interesants 
fakts! Mūsu vecākiem ir vienādi vārdi. Abas mātes ir Aneles, 
bet tēvi - Alberti. 

18 gadu vecumā Lidija izgāja pie vīra un iestājās Latvijas 
Valsts universitātē, kur iegūta ekonomista kvalifi kācija, kas pie-
līdzināta akadēmiskajam maģistra grādam. 20 gados viņai pie-
dzima meita, bet 22 gadu vecumā sāka darbu Finanšu inspek-
cijā. Lidija pati izvēlējusies savas dzīves tempu. 26 gados viņa 
pabeidz studijas universitātē, bet 28 gadu vecumā dzemdē otro 
meitu. Un vēl pēc 19 gadiem Lidija saprata, ka viņai nepietiek 
zināšanu darbā ar personālu, un nolēma iestāties maģistratūrā. 
45 gadu vecumā viņa kļuva par profesionālo maģistri personāla 
vadībā.

- Nodokļu sfērā es darbojos visu mūžu, tikai uz trim gadiem 
mainīju specialitāti - strādāju Statistikas nodaļā, uz kurieni mani 
pārvilināja, piedāvājot lielāku darba algu. Darbs ar cipariem 
man nepatika, taču tur es ieguvu neaizstājamu pieredzi - iemācī-
jos strādāt ar lielu informācijas apjomu.

Man aiz muguras ir daudz dažādu kursu, bet pirms diviem 
gadiem saņēmu vēl vienu diplomu. 

Mans tēvs visu mūžu nodarbojās ar biškopību, bet tagad vi-
ņam ir jau 89 gadi, un tikt galā ar visiem darbiem vienam ir 
grūti. Tāpēc es nolēmu, ka pienācis laiks paziņot bitēm, lai viņas 
gaida jaunu saimnieci. Divu gadu laikā pabeidzu Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes Mūžizglītības centra mācību kursus 
biškopībā. Un pašlaik es esmu profesionālā biškope! 

- Kuri kursi būs nākamie?
- Zināt pasaku par mērkaķi? Dzīvnieki stāvēja divās rindās 

pie Dieva, vieni gribēja dabūt skaistumu, citi - prātu. Bet mērka-
ķis gribēja būt gan gudrs, gan skaists. Kamēr viņš skraidīja no 
vienas rindas uz otru, viņa vietu aizņēma. Viss beidzās ar to, ka 
mērkaķis tā arī palicis par mērkaķi.  

Tāpēc tagad es saku tā: „Pēc 60 gadiem stāvēšu tikai vienā 
rindā – tajā, kur izsniedz skaistumu.” (nebēdnīgi smejas) Tāpēc 
es vairs nemācīšos.

Biškopībā es iesaistīju arī savu znotu, pat mazmeitas uzliek 
galvā maskas un iet pie bitēm. Bet mani un tēvu bites nedzeļ, un 
mēs ejam pie viņām bez maskām. Galvenais - nebaidīties.

- Ko jums nozīmē sievietes laime?
- Sievietes laime... Tā ir ģimene un apziņa, ka tu esi vajadzīga, 

vismaz kaut kam savā darbavietā. Bet, ja tava dzīve iegrozījās 
tā, ka vairs nevienam neesi vajadzīga, tas nozīmē, ka esi pazau-
dējusi savu laimi. 

- Kā jums šķiet, kurš ir jūsu dzīves laimīgākais posms? 
- Savam vīram vienmēr esmu teikusi, ka nebaidos iemīlēties 

vēlreiz. Ja kāds viņām pastāstīs, ka man ir mīlas dēka, viņš ne-
kad tam nenoticēs, tāpēc ka visu mūžu esmu uzticīga savam 
vīram. Līdz ar to viss labākais manā dzīvē ir tikai priekšā! Pro-

tams, tas ir joks (smejas).
Bet, ja nopietni, tad vislaimīgākais laiks bija tad, kad piedzi-

ma manas mazmeitas. Tā ir mana bagātība! Tas ir viens miljons, 
bet šis - otrais. (Lidija šķirsta fotogrāfi ju albumu un ar aizkusti-
nājumu skatās uz savu mazmeitiņu smaidīgajām sejām.)

Lai mazmeitiņām būtu vieta, kur spēlēties svaigā gaisā, mēs 
atjaunojām pusi vecāku mājas blakus Persteņa ezeram. Pagalmā 
ierīkojām spēļu laukumu, apkārt mājai iestādījām daudz puķu. 
No aprīļa līdz novembrim dzīvojam tur, bet ziemu pavadām dzī-
voklī. 

Peldēšanās sezona mums sākas agrā pavasarī un beidzas tikai 
rudenī.  Kad mūsu kaimiņš Valentīns ielec aukstā ūdenī, viņš 
kliedz tik skaļi, ka suņi rej visā apkārtnē!

- Kāda ir jūsu attieksme pret materiālo bagātību, pie ku-
ras, pēc manām domām, mūsdienās tiecas lielākā daļa cil-
vēku?

- To, ko nopelnām, mēs drīz vien arī iztērējam. Vienmēr at-
balstījām mūsu bērnus, tagad palīdzam mazbērniem. Kāda ļoti 
gudra sieviete reiz teica, ka bērniem ir jāpalīdz tad, kad viņiem 
ir vajadzīga vecāku palīdzība. Mūsu vecākajai meitai ir divas 
augstākās izglītības, jaunākā ir maģistre. 

- Ko jūs šodien ieteiktu sev, kad bijāt 20 gadu vecumā?
- Ja analizēt, kāda bijusi mana dzīve, tad es neko negribētu 

mainīt. Pirmā mīlestība uz visu mūžu – tā ir liela veiksme. Man 
blakus ir vīrietis, kurš mani atbalsta un „atšķaida” manu nopiet-
nību ar savu humoru. Citreiz gribas apvainoties, bet nesanāk!  
Viņš ļoti mīl mūsu bērnus, ciena manus vecākus. Mums pavei-
cās, ka mūsu meitu vīri ir vietējie puiši. Vīra brālis Viktors atzi-
nās: „Es jūs apskaužu, tāpēc ka jūsu znoti ir vietējie cilvēki, bet 
kā būs man, pagaidām nav zināms.” 

Galvenais manā dzīvē ir mana ģimene - mazmeitas, vecāki, 
vīrs, meitiņas un znoti.

Ģimenes dēļ kādā no savas dzīves periodiem Lidija atteicās 
no karjeras izaugsmes iespējām. Sakarā ar rotāciju viņa tika 
nosūtīta uz darbu Daugavpilī, kur viņas pakļautībā strādāja 70 
darbinieku. Kad viņa nolēma atgriezties iepriekšējā darbavietā, 
Krāslavā, Daugavpils kolēģes bija neizpratnē, jo pirmo reizi re-
dzēja cilvēku, kas atteicās no izdevīga piedāvājuma un izvēlējās 
darbu ar mazāku atalgojumu. 

- Man ir citas vērtības. Tēvam un mātei ir jau cienījams ve-
cums, viņiem ir vajadzīga mana palīdzība. Strādājot Daugavpilī, 
es nevarētu veltīt viņiem tik daudz uzmanības, cik ir nepiecie-
šams. 

- Kāda jūs esat vadītāja - mīkstsirdīga vai stingra?
- Manuprāt, kaut kas pa vidu. Ja kas netiek izpildīts pareizi, 

varu sadot brāzienu. Kolēģi zina, ka man nedrīkst melot, labāk 
uzreiz teikt patiesību. Pēc manām domām, visi darbinieki ir labi, 
un es saprotu, ar ko un kā sarunāties. 

- Klientu vidū arī gadās dažādi cilvēki...
- Saskarsmes prasme veidojas ar gadiem. Piemēram, klients 

ienāk kabinetā... Ja pēc pusminūtes es nesaprotu, kā ar viņu sa-
runāties, tas nozīmē, ka saruna drīz beigsies vai otrādi - es runā-
šu ar viņu veselas divas stundas. Kas tas ir - psiholoģija, intuīci-
ja? Nezinu, bet es labi saprotu cilvēkus un izjūtu viņu emocijas. 

Atceros vienu gadījumu – atnāca pāris, klienti, kas bija ļoti 
neapmierināti. Vīrietis bija acīmredzami nodzēries, bet no sāku-
ma man likās, ka viņš ir ļoti vecs. Es jau gribēju piedāvāt viņam 
konsultāciju atbilstoši nosacījumiem, kas domāti pensionāriem, 
tad ieskatījos viņa pasē un ieraudzīju,  ka viņš, izrādās, ir mans 
vienaudzis - viņam bija tikai 45 gadi. Tad es teicu tā: „Jūs esat tik 
simpātisks jauns vīrietis!” Viņa sieva aiz pārsteiguma gandrīz 
nokritusi.

Pagāja gadi, un vienu dienu šis pāris atkal atnāca pie manis. 
Vīrieti bija grūti atpazīt - viņš atmeta dzeršanu un izskatījās pa-
visam citādāk. Bet viņa sieva teica: „Vai jūs atceraties, kā sitāt 
kanti manam vīram?” (Lidija gardi smejas). 

Man ir savas viltības, ko izmantoju, strādājot ar klientiem - vī-
riešiem. Cilvēki ir dažādi, ir tie, kas uzvedas nekaunīgi, bet, ja es 
tādam klientam saku, ka viņš ir ļoti kārtīgs, nosvērts un korekts, 
šis cilvēks aizmirst par rupjībām. 

Var minēt ļoti daudz gadījumu. Labi atceros situāciju, kad es 

„Sievietes laime... 
Tā ir ģimene un apziņa, 
ka tu esi vajadzīga...”

rakstīju administratīvo protokolu un izdzirdēju kaut kādu klik-
šķi. Izrādījās, ka klienta miesassargs šajā brīdī grieza pistoli uz 
pirksta. 

Un vēl viens gadījums. Atnāca klients, kas turēja rokās maisu, 
tajā bija kaut kas līdzīgs nūjai, un tad vīrietis ierunājās: „Mana 
piedzīvotāja man jau apnika, maksāt 17 rubļus es arī netaisos. 
Labāk es nogalināšu viņu un pie reizes arī tevi.” Ko man atlika 
darīt? Es tikai dumji smaidīju. 

Taču visos gadījumos es cenšos izvērtēt situāciju no klien-
ta pozīcijas. Vienmēr uzdodu sev jautājumu, kā es uzvestos, ja 
būtu viņa vietā?

- Vai jums izdodas mājās nedomāt par nepatikšanām un 
problēmām darbavietā?

- Ne vienmēr. Lūk, viens piemērs. Ne es, ne vīrs nekad ne-
graužam saulespuķu sēkliņas. Taču kādu dienu es atnācu mājās 
un ieraudzīju divas sēkliņu paciņas (droši vien bērni bija nopir-
kuši), un visu apēdu. Vienkārši sēdēju, domāju un grauzu sau-
lespuķu sēkliņas. Kad mājās atnāca vīrs un ieraudzīja čaumalu 
kaudzi, padomāja, ka pie manis bija kāds ciemiņš. 

Lidija labi prot pārvarēt problēmas un nepatikšanas. Dzīve 
viņu norūdījusi, kad sievietei bija tikai 20 gadu. Tad ģimenē no-
tika briesmīga traģēdija - viņas divgadīgais dēls noslīcis Per-
steņa ezerā. 

- Biju kļuvusi daudz vecāka un jutos tā, it kā man būtu ne-
vis 20 vai 30 gadu, bet jau 50. Man bija tāda sajūta, ka esmu 
nodzīvojusi garu mūžu. Šis gadījums kardināli mainīja manu 
domāšanu.  Reizēm cilvēkiem šķiet, ka traģēdija ir tad, ja bēr-
nam ir slikta redze, ja viņam ir vajadzīgas brilles, vai, piemēram, 
tad, ja kādam vienkārši salūza papēdis, bet, manuprāt, tas ir tikai 
sīkums. Šie cilvēki nezina, ko nozīmē īsta nelaime... 

Neticiet tiem, kas saka, ka sāpes pāriet un ka viss sliktais ātri tiek 
aizmirsts. Nekas nav aizmirsts! Pagāja daudz gadu, bet es atceros 
visu līdz mazākajam sīkumam. Un atcerēšos līdz mūža galam. 

Neskatoties uz to, ka Lidijai ir spēcīgs raksturs, „dzelzs lēdi-
jas” tēls viņai nav raksturīgs. Tāpat kā visām sievietēm viņai 
ir savas vājības. Mierīgi var gan apraudāties, gan apvainoties, 
bet reizēm - izpļāpāties. 

Lidija nekad nekāroja iegādāties vasarnīcu pie jūras vai 
privāto lidmašīnu, arī uz ārzemēm dodas ļoti reti. Tagad viņa 
sapņo sakrāt naudu un aizceļot uz Japānu vai uz Austrāliju, lai 
ieraudzītu, kā brīvajā dabā dzīvo strausi un lec ķenguri. 

Lidija lūdzas par saviem bērniem, jo vēlas, lai viņiem viss ir 
labi un lai nebūtu kara. 

- Lidija, ja jums būtu iespēja uzrunāt visus krāslaviešus, ko 
jūs gribētu pateikt novadniekiem?

- Kādu dienu es atnācu pie paziņas, kurai mājās bija guloša 
māte. Kad mēs piegājām pie vecenītes, lai sasveicinātos, slim-
niece pajautāja: „Kā tev iet, meitiņ?” Paziņa atbildēja: „Labi! 
Un kā tev šodien klājas, māmiņ?” Un smagi slimā sieviete atbil-
dēja: „Zelts, protams, vēl nebirst.”

Izvērtējot šī raksta varones dzīves līkločus, var secināt, ka ne-
vienam dzīve nav gluda un vienkārša. Rodas nesaskaņas ģimenē 
vai ir problēmas ar veselību, cilvēki paliek bez darba vai zaudē 
biznesu. Taču, neskatoties uz visiem dzīves šķēršļiem, nedrīkst 
zaudēt dūšu, jābūt pacietīgiem un iecietīgiem pret apkārtējiem! 

- Lidija, liels paldies par zāļu tēju, garšīgu ievārījumu un, 
protams, par sarunu!

Elvīra Škutāne, autores foto
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izglītība

„Pievērsiet uzmanību
 savai miesai, 
ja vēlaties,
 lai prāts 
strādātu pareizi.”

(Dekarts)
13. martā Krāslavas Valsts ģimnāzijas aktu zālē 

bija pulcējušies visi mūsu skolas skolēni un skolotāji, 
kā arī Izvaltas pamatskolas un Sauleskalna pamat-
skolas komandu dalībnieki, sportiski tērpušies un 
sportiskā noskaņojumā, jo šodien ģimnāzija līdzi-
nājās vienai lielai sporta zālei – pirmā stāva foajē 
izvietoti trīs novusa galdi, sporta zālē viss sagata-
vots florbolam, mūzikas kabinets pārkārtots šaut-
riņu mešanas sacensībām, otrajā stāvā – trīs galdi 
tenisa sacensībām, pa visu garo gaiteni izstiepta 
virve klašu spēka un saliedētības pārbaudījumam, 
trešajā stāvā – šķēršļu joslas etapi un telpa, ierīko-
ta dambretes sacensībām. Bet ārā – šaušana mērķī 
ar pneimatiskajām šautenēm.

Sportiski svinīgā pasākuma atklāšana sākās ar Sporta dienas 
karoga ienešanu. Šogad šo godpilno uzdevumu veica 2013. 
gada Latvijas Jaunatnes olimpiādes sestās vietas ieguvēja un 
Latvijas junioru čempionāta zelta godalgas ieguvēja vesera 
mešanā Dace Marhileviča (12.b klase) un Eiropas Jaunatnes 
ziemas festivāla dalībnieks distanču slēpošanā un Latvijas 
čempionāta godalgoto vietu ieguvējs Ojārs Vanags (11.d kla-
se). Pēc īsas un konkrētas direktora vietnieces mācību jau-
tājumos Annas Juškevičas apsveikuma runas Emīlija Vagale 
(7.a klase) pārsteidza visus ar savu akrobātiski plastisko deju, 
viņas uzstāšanās laikā zālē valdīja pārsteiguma klusums, bet, 
priekšnesumam beidzoties, telpa pildījās ar skaļiem aplausiem 
un ovāciju saucieniem. 12. klašu jaunietes visiem klātesoša-
jiem novadīja enerģisku iesildīšanās rīta rosmi, bet sporta 
skolotāja Natālija Raudive „iesildīja” visu klātesošo prātus, 
uzdodot asprātīgus jautājumus par sporta dzīvi mūsu skolā, 
un visiem novēlēja izdošanos un veiksmi, veicot uzdevumus. 
Jāpiebilst, ka aktu zāle drīz vien pārtapa par badmintona spē-
les laukumu.

Pirmais pārbaudījums bija tests, un skolēni pierādīja, ka viņi 
seko līdzi sporta notikumiem valstī, pasaulē, labi zina spor-
ta vēsturi, Olimpisko spēļu aizsākšanos, zina vairāku sporta 
veidu nianses, īpatnības, iezīmes. Izpildot pirmo tūri, skolas 
gaiteņos vajadzēja sameklēt skolotāju, kam bija otrās tūres 
jautājumi, pateikt kodu, kas tika veidots no pareizajām atbil-
dēm un saņemt otrās tūres jautājumus... Tas pats notika arī ar 
trešās tūres jautājumiem. Tad sākās darbošanās dažādās sporta 
aktivitātēs. Visā skolā skanēja: „ Sarauj!’, „Ātrāk!”, „ Velc!”, 
„Turies!” un tml. Skolēni, kad bija izpildījuši savas aktivitā-
tes, skrēja atbalstīt un uzmundrināt savējos. Bet „savējie” bija 
visi! Bet vislielākās ovācijas bija, kad virves vilkšanā sacen-
tās vecāko klašu skolēnu komandas un apvienotā skolotāju un 
vecāku komanda...

 Azarts, prieks, jautrība, sacensības gars skolā sita augstu vil-
ni!

Un dienas beigās – apbalvošana. Uzvarētāju bija daudz, daudz 
bija arī sporta veidu – gan komandu sacensībās, gan klašu, gan 
individuālās. Godam cīnījās mūsu ciemiņi – Izvaltas pamatsko-
las komanda (pamatskolas grupā) virves vilkšanā un stafetēs 
ieguva pirmo vietu, novusā zēniem Vladislavs Vasiļjevs ieguva 
1.vietu, arī fl orbolā izvaltieši pārspēja visus pārējos pamatskol-
niekus. Sauleskalna skolēni (5.un 6.klašu pārstāvji) veiksmīgā-
ki bija individuālajos sporta veidos (pamatskolas grupā) – Lau-
rai Mežiņai 3.vieta badmintonā meitenēm, badmintonā zēniem 
Ričardam Kokinam 2.vieta un Danielam Vagalim 3.vieta, bet 
Armands Vagalis 3.vietu ieguva dambretes sacensībās!

Mīļš paldies jums, novada skolas, ka atsaucāties mūsu aicinā-
jumam piedalīties kopīgā draudzības pasākumā! Paldies jums, 
vecāki, ka atnācāt un atbalstījāt mūs un savus bērnus, kopīgi 
sportojot! Paldies visiem skolotājiem , kas, apvienojot savu iz-
domu, radošumu un vēlēšanos darboties, izveidoja un novadīja 
šo pasākumu! 

Lai neizsīkst vēlme aktīvi darboties, jo – veselā miesā, vesels 
gars!

Ilga Stikute, 
KVĢ direktora vietniece 
audzināšanas jautājumos

Konferencē ar ziņojumu „Inovāci-
jas mācību pieejā: priekšmeta satura 
un valodas integrēta mācīšana” uz-
stājās Rēzeknes Augstskolas profe-
sore Velta Ļubkina. Viņa stāstīja par 
drosmīgu ideju, ko jau sāk realizēt 
Rēzeknes Augstskolā, kad mācību 
priekšmeta mācīšanā izmanto ne ti-
kai dzimto, bet arī angļu valodu (var 
teikt, māca bilingvāli). Profesore ai-
cināja nebaidīties no jaunām ieros-
mēm.

Konferences mērķis: dalīties pie-
redzē, diskutēt par aktuālām tēmām 
izglītības jomā, aktīvi līdzdarboties, 
kā arī interesanti un vērtīgi pavadīt 
laiku kopā un gūt atziņas turpmā-
kajam darbam. Darbs konferencē 
notika 5 sekcijās, par savu pieredzi, 
pētījumiem pastāstīja vairāk nekā 60 
pedagogi. 

Kopš pagājušā gada skolu pedago-
giem pievienojušies arī pirmsskolas 
skolotāji, kuri savā sekcijā noklau-
sījās desmit ziņojumus. Krāslavas 
novada pirmsskolas skolotāji šogad 
bija ļoti aktīvi. Sekcijas koordinato-
re, Ludzas, Ciblas un Zilupes nova-
du pirmsskolas MA vadītāja Diāna 
Golubeva, izteica pateicību un atzī-
mēja, ka mūsu novada pirmsskolas 
pedagogu prezentācijas bija īpaši 
pārdomātas, saturīgas un izzinošas. 
Konferencē piedalījās: 

Maija Plivča ar tēmu „Pirkstiņro-
taļu izmantošana valodas korekcijā 
un runas attīstībā pirmsskolas bēr-
niem” (PII „Pīlādzītis”);

Diāna Mirošņika ar tēmu „Bērnu 
bailes pirmsskolas vecumā, diag-
nostikas un korekcijas metodes” (PII 
„Pienienīte” un „Pīlādzītis”);

Leongina Krasņakova ar tēmu 
„Tautu rotaļas latviešu valodas ap-
guvei mazākumtautību grupās” (PII 
„Pīlādzītis”);

Viktorija Leibusa ar tēmu „Sveču 
darbnīca kā radošuma spēju veicinā-
šanas metode pirmsskolā” (PII „Pī-
lādzītis”);

Aina Rihlicka, Marija Monska ar 
tēmu „Finanšu prasmes pirmsskolā. 
Otrreizējā materiāla izmantošana ro-
taļlietu un sporta atribūtu veidošanā” 
(PII „Pīlādzītis”);

Zinaīda Bernāte ar tēmu „Fiziskās 
aktivitātes – prāta attīstībai” (PII „Pī-
lādzītis”).

Nav iespējams nosaukt visas tē-
mas, par ko tika runāts, jo tās ir ļoti 
dažādas, piemēram, par vecāku sa-
pulču organizēšanu sākumskolā, par 
bērnu kreiļu priekšrocībām un trūku-
miem, ķīmijas standarta realizēšanu, 
eksperimenta lomu fi zikas mācīšanā, 
infogrammas izmantošanu mācību 
procesā, Pogu balles tradīciju skolā, 
mūzikas ietekmi uz cilvēku…

No Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
piedalījās divas skolotājas:

Ilga Stikute ar tēmu „Lasītprasmes 
pilnveidošanas paņēmieni pamatsko-
lā”;

Ligija Kolosovska ar tēmu „Raks-
tīšanas prasmes pilnveidošana angļu 
valodā”.

No Krāslavas pamatskolas piedalī-
jās seši skolotāji: 

Ināra Grāve ar tēmu „Darbs ar 
tekstu bioloģijas stundā”;

Gunārs Japiņš ar tēmu „Ārpus-
stundu pasākumi fi zikā”;

Skaidrīte Gasperoviča ar tēmu 
„Mūzikas ietekme uz cilvēku 21. 
gadsimtā”;

Irēna Krīviņa ar tēmu „Skolēnu 
radošie un praktiskie darbi sociālo 
zinību un vēstures stundās”;

Jeļena Japiņa, Velta Daņiļeviča ar 
tēmu „Radošās darbnīcas kā efektī-
vas sadarbības formas”. 

Katru gadu konferenci uzņem cita 
skola: divreiz tā notika Viļānos, div-
reiz Ludzā un pērn Dagdā. Ludzas 
kolektīvs bija īpaši parūpējies par 
viesiem: tika piedāvāta ekskursija 
pa skolu, skolēnu radošo darbu un 
skolotāju metodisko izstrādņu izstā-
de, fotoizstāde „Rāznas Nacionālais 
parks”, pavārītes pagatavoja garšīgas 
pusdienas un našķus kafi jas pauzei, 
mājturības skolotāji ar audzēkņiem – 
piemiņas veltes.

Konferences noslēgumā saņēma 
apliecinājumus gan tie, kuri uzstājās, 
gan klausītāji.

Paldies visiem pedagogiem par da-
lību un dalīšanos pieredzē!

Visu dalībnieku vārda sakām pal-
dies Krāslavas novada  pašvaldībai 
par piedāvāto transportu! 

Jeļena Japiņa, 
Krāslavas pamatskolas skolotāja 

PEDAGOĢISKO LASĪJUMU KONFERENCE
„SKOLĒNS, SKOLOTĀJS, SKOLA 21. GADSIMTĀ”

MŪZIKAS SKOLAS AUDZĒKŅU 
PANĀKUMI KONKURSOS

Krāslavas Mūzikas skolas vokālā an-
sambļa „Krāslaviņa” abas grupas atgrie-
zušās no mūzikas konkursa „Balsis 2015” 
2. kārtas, kas 13. martā notika Rēzeknē, 
Austrumlatvijas radošo pakalpojumu 
centrā „Zeimuļs”.

„Krāslaviņas” dziedātājas, pateicoties 
savai pedagoģei Olgai Greckai, konkur-

sam bija lieliski sagatavojušās un mājās 
pārveda I pakāpes diplomus. 

Savukārt skolas akordeonistu ansamb-
lis (pedagogs Anatolijs Livča)  no  XIII 
Starptautiskā akordeonistu festivāla 
Limbažos atgriezās ar II pakāpes sudra-
ba kausu.

Inga Kavinska

Skaistā pavasarīgā dienā,18. martā, Ludzas pilsētas ģimnā-
zijā notika 5.starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference, 
kuras tēma šogad bija „Skolēns, skolotājs, skola 21. gadsim-
tā”. Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dzidra Dukšta atce-
rējās, ka pirmajā konferencē piedalījās tikai Viļānu vidusskola, 
Ludzas pilsētas ģimnāzija un daži pārstāvji no Varakļāniem, 
bet ar katru gadu konferences darbā iesaistās aizvien jaunas 
skolas. Šogad konferencē piedalījās pedagogi no Viļānu, Da-
gdas, Krāslavas, Riebiņu, Zilupes, Ludzas novada un Rēzeknes 
pilsētas skolām. Mūsu novada skolotāji jau otro gadu pieda-
lās šajā pasākumā. Tagad var droši apgalvot, ka tas ir plašs 
Latgales mēroga pasākums. Skolotājus sveica Ludzas novada 
domes priekšsēdētāja Alīna Gendele. 
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izglītība

Sīvā cīņā noskaidrojās labā-
kie novada jaunākie dambretisti: 
1.vietu ieguva Marats Vasiļevs-
kis no PII „Pienenīte” (skolotāja 
Rita Jurčenoka), 2.vietā - Artūrs 
Mihailovs no PII „Pīlādzītis” 
(skolotājas Olga Maļinovska, 
Viktorija Leibusa), 3.vietā Arina 
Dembovska no PII „Pīlādzītis” 
(skolotājas Olga Maļinovska, Vik-
torija Leibusa), 4.vietā Robežnie-
ku pamatskolas audzēknis Ričards 
Buko (skolotāja Antra Kalviša), 
5.vietā - Viktorija Rutkovska no 
PII „Pīlādzītis” (skolotājas Ras-
ma Krumpāne, Žaneta Moiseja), 
6.vietā Guntars Vorslovs no PII 
„Pienenīte”. Turnīra nobeigumā 

katrs bērns saņēma diplomu un 
nelielu dāvanu. Bērni bija lepni 
par saviem panākumiem. Pateicī-
bas saņēma arī skolotājas, kuras 
gatavoja savus audzēkņus tur-
nīram: Antra Kalviša, Viktorija 
Plociņa, Rita Jurčenoka, Rasma 
Krumpāne, Žaneta Moiseja, Olga 
Maļinovska, Viktorija Leibusa.

Ko mēs zinām par dambretes 
spēli?

- dambrete ir ļoti sena spēle, tā 
ir gluži kā šahu spēles mamma,

- dambreti spēlē uz tāda paša 
galdiņa, kā šahu, 

- spēlē 2 dalībnieki,
- spēles sākumā un beigās spē-

lētāji paspiež rokas,

- katram dalībniekam spēles sā-
kumā ir 12 kauliņi: vienam gaišie, 
otram tumšie,

- spēli sāk gaišie kauliņi (izlo-
zējot),

- pretinieks pēc kārtas izdara 
gājienus uz priekšu, virzot kauli-
ņus pa diagonāli,

- gājienā var nosist pretinieka 

kauliņu (noņemt no galdiņa), ja 
tas gadījies ceļā,

kad parastais kauliņš tiek līdz 
pretinieka pusei, tas pārvēršas par 
dāmu,

-dāma ir stiprāka par parasta-
jiem kauliņiem un pārvietojas pa 
diagonāli neierobežotu lauciņu 
skaitu,

- katram spēlētājam vienlaikus 
uz galdiņa drīkst būt vairākas dā-
mas.

Pateicāmies Krāslavas novada 
Domei par turnīra atbalstu.

Jeļena  Vorošilova, 
Krāslavas novada 

pirmsskolas skolotāju 
MA vadītāja 

KRĀSLAVAS NOVADA BĒRNU DAMBRETES TURNĪRS
11.martā Krāslavas novada 6-gadīgie bērni sanāca 

kopā uz Dambretes turnīru. Kopā piedalījās 16 bērni no 
PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Robežnieku pamatskolas 
un Varavīksnes vidusskolas. Turnīra galvenais tiesnesis 
bija Krāslavas novada domes deputāts un skolotājs Ēriks 
Zaikovskis, pasākumu vadīja novada pirmsskolas skolotā-
ju MA vadītāja Jeļena Vorošilova, kas tēloja Dambretes 
Dāmu.

Filmas centrālā ass iezīmē mūs-
dienu globālās krīzes – klimata 
pārmaiņas, terorismu, fi nanšu 
krahu, savijot tos ar ļoti personī-
giem stāstiem par cilvēkiem, kuri 
jūtas depresīvi un tukšās patērētā-
ju sabiedrības nomākti. Iemesls? 
Globālo korporāciju radīta pasau-
le, kurā pirmajā vietā vienmēr ir 
peļņa un patēriņa palielināšana, 
nevis cilvēks. „Vientuļi cilvēki 
nekad nav laimīgi, un globalizāci-
ja rada ļoti vientuļu planētu,” saka 
aktīviste un fi lmas autore Vanda 
Šiva (Vanda Shiva). Risinājums 
šai problēmai ir lokalizācija – at-
griešanās pie kopienu sabiedrības, 
kurā cilvēki zina, kā klājas kaimi-
ņam un pārtiku iegādājas pie tu-
vumā dzīvojošā zemnieka, nevis 
lielveikalā.

Gan Krāslavā, gan citās noteik-
tās vietās Latvijā uz diskusiju par 
pārtikas ražošanas un patēriņa ak-

tualitātēm pēc fi lmas noskatīšanās 
aicinās arī Latvijas Zemnieku fe-
derācija. 

Kampaņu organizē biedrība Lat-
vijas Platforma attīstības sadarbī-
bai (LAPAS) kopā ar tās biedriem 
vides organizāciju „homo ecos:” 
un Latvijas Zemnieku federāciju.

Vairāk par kampaņu
Kampaņas „Beidz spēlēt pārtikas 

cirku!“ laikā Latvijas iedzīvotāji 
tiks informē ti par lokā lā s rī cī bas 
ietekmi uz globā lo attī stī bu, vidi, 
ekonomiku un sabiedrī bu Latvijā  
un pasaulē, izmantojot atbildī ga 
pā rtikas patē riņ a piemē ru. „Atbil-
dīgs pārtikas patēriņš - tā ir gud-
ra un pārdomāta pārtikas izvēle. 
Kampaņas ietvaros mēs skaid-
rosim, kāpēc būtiski izvē lē ties 
veselī gu, sezonā lu vietē jo pā rtiku, 
priekš roku dodot neapstrā dā tiem 
produktiem, samazinā t gaļ as 
patē riņ u uzturā , iegā dies pā rtiku 

tieš i no zemniekiem, izvē loties 
ģ imenes saimniecī bas, neiz-
mest pā rtiku atkritumos,  atbalstīt 
godī gu tirdzniecī bu,” stāsta bied-
rības „homo ecos:” vadītāja Santa 
Krastiņa. 

Pārtikas patēriņš ir cieši saistīts 
ar individuālās rīcībaы ietekmi uz 
globālo attīstību, veidojot saikni 
starp cilvēkiem dažādās valstīs. 
„Globalizētajā pasaulē mēs visi 
esam saistīti. Pat ja mēs to nesa-
redzam ik uz soļa, saikne pastāv. 
Mēs pērkam apģērbu, kas ražots 
Bangladešā, ēdam banānus no 
Kostarikas un dzeram Etiopijā 
audzētu kafi ju, bet, cik bieži mēs 
uzdodam jautājumu, kā tas viss 
radies un nonācis pie mums?” 
papildina LAPAS vadītāja Inese 
Vaivare.

Projekta īstenotājs: LAPAS. 
Projektu līdzfi nansē: Eiropas 
Komisija, LR Ārlietu ministrija, 
Sabiedrības integrācijas fonds un 
Latvijas vides aizsardzības fonds. 
Projekta aktivitāšu ieviesēji: 
„homo ecos:“, Latvijas Zemnieku 
federācija, Latvijas Lauku forums.

Aiga Upiniece,
projektu vadītāja

kultūra

KINO MĒNESIS 100 LATVIJAS NOVADOS
No 19. marta līdz 25. aprīlim vairāk nekā 100 Latvijas 

novados tiks demonstrēta dokumentālā filma „Laimes 
ekonomika”. Filmu visā Latvijā izrādīs sociālās kampaņas 
par atbildīgu pārtikas patēriņu „Beidz spēlēt pārtikas cir-
ku!” ietvaros, un ieeja šajos seansos ir bez maksas.

Seanss Krāslavas novadā - Krāslavas Kultūras namā 10. 
aprīlī plkst. 11:00, pēc seansa – diskusija.

APGŪSTI IESPĒJAS – 
PILNVEIDO SEVI! 

Varbūt šī būs iespēja paaugstināt savu 
dzīves kvalitāti.

Gaidām Tevi Zemessardzes 35. Nodro-
šinājuma bataljonā Preiļos!

Nevilcinies, pievienojies mūsu saimei!
Ja Tu esi vecumā no 18 līdz 55 gadiem 

un esi Latvijas Valsts pilsonis, tad Tev jā-
vēršas Zemessardzes bataljonā!

Līdzi ņemot pasi un izglītību apliecinošus dokumentus, tad:
bataljonā raksti iesniegumu par uzņemšanu Zemessardzē;
bataljons pieprasa informāciju no Iekšlietu ministrijas Informācijas 

centra, ka neesi sodīts par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem;
Tev sākas pirmszvēresta apmācība, kurā ietilpst: 
ierindas mācība un reglamenti; 
fi ziskās sagatavotības pārbaude.
Izej medicīnisko komisiju, saņem atzinumu „Derīgs dienestam Ze-

messardzē”;
sekmīgi nokārtojot visas pārbaudes, Tev jādod Zemessarga zvērests.
Zemessardze Tev nodrošinās 30 apmaksātas dienas gadā (30 EUR par 

mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu), formastērpu un ekipēju-
mu, medicīniskās pārbaudes un vakcināciju, atbilstošu apmācību, atrak-
tīvus kolēģus un zinošus instruktorus.

Kontakti:
Litavnieki, Preiļu pagasts,
Preiļu novads, LV 5301,
tālr.nr.65307066; mob.28312554; 29192759;
e-pasts: 35bn@mil.lv 

6. aprīlī plkst.16.00 
tautas deju ansambļa „LĪGO” 

70 gadu jubilejas 
sezonas koncerttūre 

Latvijā – koncerts Krāslavā.
Piedalās TDA „Līgo”, VPDK 

„Līgo”, „Sen Līgo”, bērnu  studija.



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537

e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA „Latgales druka”

8 Kraslavas Vestis

sports

reklāma un sludinājumi

 Pārdod vasarnīcu ar mēbelēm. 
„Meža norā” (zeme, siltumnī-
ca un pirts), telti, kases aparātu. 
Т.26046404. 

 Vīrietis (35 gadi) skalda mal-
ku, samaksa pēc vienošanās. T. 
25395111, zvanīt pēc 18.00.

 Pārdod 2 – istabu privatizētu 
dzīvokli, 103. sērija, 5. stāvs, lo-
džija, Podnieku ielā. Kosmētiskais 
remonts, brīnišķīgs skats pa logu 
uz ezeru. Cena – 3200 eiro. Т. 
20202171.

 Pārdod 2 – istabu dzīvokli, 53 
m2, 4. stāvs. Т. 29479591.

 Izīrē 1-istabu dzīvokli uz neno-
teiktu laiku. Т.29955736.

 Pārdod 1-istabu dzīvokli Rīgā. 
Т. 29955736.

SIA „LLKC” filiāle
  ,,Meža konsultāciju pakalpojumu centrs”

 organizē apmācības

Tiesībsargs aicina bijušos un esošos bērnu namu audzēkņus un 
darbiniekus informēt Tiesībsarga biroju par piedzīvoto un pārdzī-
voto bērnu namos, nosūtot informāciju uz speciālu šim mērķim iz-
veidotu e-pasta adresi bernunami@tiesibsargs.lv. 

 Lūdzam norādīt konkrētus faktus, pārkāpumus, bērnu namus, 
personu vārdus un notikuma laiku, kad notikuši pārkāpumi. Šī in-
formācija ir nepieciešama, lai veiktu padziļinātu izpēti un novērstu 
turpmākus bērnu tiesību pārkāpumus. Tiesībsarga birojs garantē 
informācijas avota konfi dencialitāti.

Valsts ir īpaši apņēmusies rūpēties par bērniem, kas palikuši bez 
vecāku gādības. Tiesībsarga mērķis ir izzināt, kā valsts patiesībā 
rūpējas par šiem bērniem.

1. Mežaudžu kopšanas pa-
mati. Piecu dienu apmācības ar 
iespēju iegūt apliecību darbam 
ar krūmgriezi un motorzāģi AS 
„Latvijas Valsts meži”, Dagdas 
novada teritorijā (2015. gada 
16.,17.,23.,24.,25. aprīlis).

2. Meža atjaunošana. Divu die-
nu apmācības Krāslavas novadā 

(2015. gada 20.,29. aprīlis).
3. Meža atjaunošana. Divu die-

nu apmācības Dagdas novadā 
(2015. gada 21., 28. aprīlī).

Dalībnieku skaits ierobežots!
Pieteikties  var pie Dienvidlatga-

les nodaļas vadītāja Jāņa Dzalba.
T.26459513.

VIEGLATLĒTI 
LATVIJAS ČEMPIONĀTOS

Ka jau informējām agrāk, Latvi-
jas čempionāta fi nālam U-14 gru-
pā (2002.-2003. g.dz.), kas notika 
Rīgas sporta manēžā, kvalifi cējas 
divas meitenes, kuras tāda mēro-
ga sacensībās startēja pirmo reizi. 
Uzlabojot personisko rekordu par 
diviem centimetriem (11,46 m), 
4.vietu 2 kg lodes grūšanā izcī-
nīja Sabīne Hološina, atpaliekot 
no bronzas medaļas par 26 cen-
timetriem un no 1.vietas – 1,18 
m. 2003. gadā dzimusī Daniela 
Timma sacensībās piedalījās di-
vās disciplīnās - tāllēkšanā un 60 
metru barjerskriešanā, kuras nori-
sinājās vienlaicīgi. Savā labākajā 
lēcienā Daniela pārkāpa līniju, 
un beidza sacensības ar rezultātu 
4.08, kas ierindoja viņu 13.vietā 
starp 25 fi nālistēm. Barjerskriešanā, noskrienot bez kļūdām, Daniela uz-
stādīja personisko rekordu un ierindojas 14.vieta – 11.60 sek.

U-16 vecuma grupā (2000.-2001. g.dz.) par Latvijas čempionu trīssoļ-
lēkšanā kļuva Artūrs Šarkovičs (2001. dz.g.), kurš vienīgais pārvarēja 12 
metru atzīmi – 12,02 m. Arī tāllēkšanā Artūram personiskais rekords – 
5,69 m un 4.vieta, diemžēl par 1 centimetru zaudējot sāncensim no Tu-
kuma. 

Raivis Seļaņins 300 metru distancē izvelējas nepareizu taktiku un izcī-
nīja 4.vietu (40.36 sek.), zaudējot pretiniekiem fi nišā, līdz medaļai Rai-
vim pietrūka 0,15 sek. 

Revanšēties Raivis nolēma Latvijas vieglatlētikas savienības kausā, ka 
norisinājās 3 nedēļas vēlāk Kuldīgā. Tas viņas izdevās. 300 metru dis-
tancē Raivis izcīnīja uzvaru, apsteidzot arī vienu no Latvijas čempionāta 
medaļniekiem, un vēlreiz uzlaboja personisko rekordu – 38,49 sek.

2000. g.dz. meitenes arī savus labākos rezultātus uzradīja LVS kausā: 
Katrīne Tračuma ar personisko rekordu 10,31m izcīnīja 6.vietu 3 kg lodes 
grūšanā. Atkārtojot savu rekordu – 1.50 m, Alīna Ņikitina izcīnīja 5.vietu 
augstlēkšanā. 

U – 18 vecuma grupā labus rezultātus uzradīja Aigars Ļaksa. 60 m 
sprintā viņam 8.vieta ar rezultātu 7.52 sek., un 300 m skrējienā Aigars 
izcīnīja 6.vietu – 38,57 sek. 

U-20 vecuma grupā bronzas medaļu kārtslēkšanā, ar pieticīgu rezultā-
tu – 2,90 m, izcīnīja Rolands Škutāns. Sākuma augstumu viņš pārvarēja 
otrajā mēģinājuma un nākamajam augstumam tā arī nespēja sagatavoties. 
Jāuzsver, ka startēt Rolandam vajadzēja uzreiz pēc septiņu stundu brauk-
šanas uz Kuldīgu. Otrajā dienā Rolandam 5.vietā trīssoļlēkšanā - 12,21 m. 

Inese Umbraško, 
s porta skolas direktora vietniece 

2015. gada 7. martā Preiļos 
notika Latgales reģiona jaunat-
nes telpu futbola čempionāts U-8 
grupā (2007. g. dzim. zēni). Tajā 
piedalījās šādas komandas: „Rē-
zekne FA-1”, „Rēzekne FA-2”, 
Rēzeknes NSS, Jēkabpils SS, 
Preiļu NBJSS, FK „Krāslava” 
un komanda no Balviem. Turnīrā 
pieteikušās komandas tika sadalī-
tas divās grupās. Mūsu pretinieki 
bija Rēzeknes, Jēkabpils, Balvu 
un Preiļu spēlētāji. 

FK „Krāslava” mazie futbolisti 
spēlēja ar lielu atdevi, par to lie-
cina rezultāti: četras spēles - čet-
ras uzvaras. Ar „Rēzekne FA – 2” 
– FK „Krāslava” nospēlēja 0:4, 
Jēkabpils SS – FK „Krāslava” 
0:5, Balvi – FK „Krāslava” 2:5 
un Preiļu NBJSS – FK „Krāsla-
va” 0:5. Visas turnīra spēles bija 

nozīmīgas, uzvaru tuvināja katra 
iesistā bumba vārtos. 

Par 1.-2. vietu FK „Krāslava” 
spēlēja ar komandu „Rēzekne FA-
1”. Spēle bija ļoti sīva, aizraujoša 
un emocijām pārpildīta, pretinieki 
pieredzējuši. Abu komandu spēlē-
tāji bija noskaņoti kaujinieciski. 
Krāslavieši cīnījās par uzvaru, bet 
rēzekniešus apmierināja arī ne-
izšķirts rezultāts, jo čempionāta 
spēlēs Rēzeknes komandas iesisto 
vārtu skaits bija nedaudz lielāks 
nekā mums. Spēles rezultāts ne-
izšķirts 4:4. FK „Krāslava” U-8 
grupas futbolisti ieguva godpilno 
2. vietu Latgales reģiona jaunat-
nes telpu futbola čempionātā. Fut-
bolisti saņēma kausu un sudraba 
medaļas. Par labāko spēlētāju 
mūsu komandā tika atzīts Ger-
mans Bidzāns. 

Paldies KF „Krāslava” trenerim 
V.Atamaņukovam, un emocionā-
liem, atbalstošiem bērnu futbolis-
tu vecākiem! Lai FK „Krāslava” 
futbolistu sasniegumi priecē mūs 
jaunajā sezonā!

KF „Krāslava”

CĪŅA PAR MEDAĻĀM

VIEGLATLĒTU
 STARTI  MINSKĀ
6. - 7. martā vidējās vecuma gru-

pas vieglatlēti piedalījās starptau-
tiskajās sacensībās Minskā, Balt-
krievijā. Šajās sacensībās pārsvarā 
piedalās komandas no lielajām Balt-
krievijas pilsētām, kā arī sportisti no 
Latvijas – no Jēkabpils, Daugavpils 
un mēs, krāslavieši.  Šogad atkal 
varam lepoties ar mājup atvestajām 
sešām medaļām. Ziemas sezonas 
nogalē Krāslavas jaunie vieglatlēti 
uzstādīja daudz personisko rekordu.

2.vietu 200 m skriešanā ieguva 
Raivis Seļaņins, viņam arī jauns 
personiskais rekords - 24.41 sek. 

2.vieta Katrīnei Tračumai 500 g 
šķēpa mešanā, un jauns personis-
kais rekords – 31,31m. Lodes grū-
šanā Katrīne ieguva 3.vietu – 10,10 

m.  
Artūram Šarkovičam 3.vieta trīs-

soļlēkšanā (12,40 m) un 5.vieta tāl-
lēkšanā – 5,81 m. Abās disciplīnās 
Artūram uzlaboti personiskie re-
kordi. Ar šādu rezultātu tāllēkšanā 
Artūrs būtu uzvarējis Latvijas U-16 
čempionātu. 

3.vieta 60 metru barjerskrējienā 

Alīnai Ņikitinai – 10,27 sek., un 
tas ir jauns personiskais rekords. 
Augstlēkšanā Alīnai negāja tik labi, 
un ar rezultātu 1.45 m – 7.vieta. 

Agijai Bebrišai - 3.vieta 500 g 
šķēpa mešanā (25,90 m) un 4.vieta 
lodes grūšanā – 9,34 m. 

Inese Umbraško, 
sporta skolas direktora vietniece

22 gadus kopā ar Jums!

AIZDEVUMI  
Krāslavā, Brīvības  ielā 24  
Tālr. 65622735, 28229290

Krāslavas novada dome  izsaka visdziļāko līdzjūtību Inesei Hmeļ-
nickai sakarā ar braļa aiziešanu mūžībā.


