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ESTISV
KRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Jauni riski
Runājot par galvenajiem drošības aspek-

tiem, ministrs uzsvēra, ka pēdējo mēnešu 
laikā mūsu valstī šis temats tiek apspriests 
citādākā rakursā un aspektā. Ja agrāk runa 
bija galvenokārt par ceļu satiksmes dro-
šību, tad pēc Zolitūdes traģēdijas arvien 
biežāk tiek izvērtēta un pārrunāta ēku dro-
šība. Sakarā ar sasāpējušos jautājumu par 
tā saucamajām „legālajām narkotikām” ir 
aktualizējusies bērnu un jauniešu drošības 
problēma. Bet situācija Ukrainā lika aizdo-
māties par valsts ārējo drošību. 

Krievija vēlas pārskatīt Eiropas robežas 
un nostiprināt savu ietekmi pēcpadomju 
valstīs. Pēc ministra domām, „Krimas si-
tuācija” Latvijai nedraud. Tam ir vairāki 
iemesli, un galvenais no tiem - mūsu teri-
torijā nav izvietotas Krievijas karabāzes, 
kuru potenciālu varētu izmantot provokāci-
ju veikšanai.

Taču nedrīkst neņemt vērā faktu - Krie-
vijas kara tehnika un karavīru kontingents 
atrodas Latvijas robežas tuvumā. 

Informatīvā telpa
Tālāk aizsardzības ministrs pievērsa 

uzmanību informācijas plūsmai latviešu 
un krievu valodā. Līdz šim laikam pastāv 
problēmas, kuras netika atrisinātas kopš 
Latvijas Republikas neatkarības atjauno-
šanas. Šo problēmu aktualizācija ir saistīta 
ar iespējamas konfrontācijas risku, un tas ir 
nopietns iekšējās drošības jautājums. 

Liels mīnuss, pēc ministra domām, ir 
saistīts ar to, ka valsts līdz šim nav nodro-
šinājusi Latvijas televīzijas un radio kanālu 
pieejamību visā valsts teritorijā, sakarā ar 
ko vairākus iedzīvotājus ietekmē Krievijas 
un Baltkrievijas propaganda. Īpaši svarīgi 
tas ir Latgales reģionā. 

Pašlaik sadarbībā ar Ekonomikas minis-

triju tiek apspriestas valsts programmas, 
kuru ietvaros un ar pašvaldību atbalstu va-
rētu nodrošināt iedzīvotājus ar virszemes 
televīzijas dekoderiem, pirmkārt – mazno-
drošinātas ģimenes. 

Valdību uztrauc jautājums par to, cik 
adekvāti cilvēki uztver un analizē televī-
zijā redzēto un radio dzirdēto informāciju. 
Pēc Raimonda Vējoņa domām, cilvēkiem, 
kuru ģimenēs pamatvaloda ir krievu, jābūt 
iespējai saņemt objektīvu informāciju par 
notikumiem Latvijā un aiz tās robežām 
krievu valodā. Sakarā ar to valdībā nori-
sinās diskusijas par Baltijas valstu kopīga 
televīzijas kanāla izveidi. Taču, lai tas būtu 
kvalitatīvs, ir nepieciešami fi nanšu līdzekļi 
un laiks. Problēma ir saistīta arī ar to, kā 
žurnālisti pasniedz informāciju. Salīdzinā-
jumā, piemēram, ar Lielbritānijas un Vāci-
jas ziņu kanālu pārraidēm, kā uzsvēra mi-
nistrs, mūsu žurnālistu darbs „klibo”. 

Apspriežot masu informācijas līdzek-
ļu darbu, Raimonds Vējonis uzsvēra, ka 
pagaidām viss augstāk minētais nesagādā 
reālus draudus valstij, taču, ja mēs nerīko-
simies, draudi, bez šaubām, pieaugs. 

Patriotisms
„Patriotismam nav tautības.  Ja cilvēks ir 

dzimis Latvijā vai apzināti izvēlējies Lat-
viju par savu valsti, vai viņš ir pilsonis vai 
nepilsonis, viņam noteikti jābūt patriotam,” 
tādu viedokli pauda aizsardzības ministrs. 

Patriotisma audzināšanai ir jāsākas ģime-
nē, un pēc tam jāturpinās skolā un sabied-
rībā. Taču Raimonds Vējonis runāja arī par 
citu svarīgu aspektu – patriotisms ir saistīts 
ar sociāli ekonomisko situāciju valstī. Ja 
cilvēkiem nav darba algas, nav darba, par 
kādu patriotismu var būt runa? Tad rodas 
negatīva attieksme pret valsti kopumā. La-
bākajā gadījumā cilvēki aizbrauc no valsts 

ar cerību uz atgriešanos. Taču ir arī tādi Lat-
vijas iedzīvotāji, kas vairs nekad neatgriezī-
sies dzimtenē. 

NBS, Zemessardze un Jaunsardze
Aizsardzības ministrs ir pārliecināts, 

ka Latvijas drošības garants ir piederība 
NATO jau 10 gadu garumā. Saskaņā ar 
Vašingtonas līguma 5. pantu NATO dalīb-
valstis vienmēr cita citai sniedz palīdzību 
pret uzbrukumiem, ja tie apdraud atsevišķu 
sabiedroto vai visas alianses fundamentā-
lo drošību. Neskatoties uz to, pēc ministra 
domām, valstij jābūt gatavai operatīvi rīko-
ties dažādās situācijās, tai skaitā, teritorijas 
aizsardzības jomā. Tāpēc ir nepieciešams 
attīstīt Nacionālos bruņotos spēkus un piln-
veidot Zemessardzi. 

Kā pastāstīja Raimonds Vējonis, lai attīs-
tītu Zemessardzes darbību, jau ir veikti no-
teikti pasākumi - valdība piešķīra papildus 
fi nansējumu zemessargu mācību uzdevumu 
izpildes kompensācijām, munīcijas un pā-
rējo tiešo mācību izdevumu segšanai. Tāpat 
līdzekļi tiks tērēti jaunu zemessargu pamat-
apmācībai. 

Ministrija plāno attīstīt tādu jauniešu in-
terešu izglītības formu kā dalība Jaunsar-
dzē. Tas var palīdzēt „atraut” jaunatni no 
datoriem, alkohola un narkotiku lietošanas, 
kā arī sniegt zināšanas militārā jomā. Tur-
klāt tas ir veiksmīgs variants, kā var integ-
rēt sabiedrībā dažādus jauniešus neatkarīgi 

no viņu tautības. 
Latgalē tikai 9 no 21 pašvaldībām ir 

jaunsargu vienības, un to, ka jaunsargi ir arī 
Krāslavā, ministrs uzskata par lielu plusu.

Par NATO bruņotajiem spēkiem
Tikšanās noslēgumā Raimonds Vējonis 

pastāstīja deputātiem par valdības lēmu-
miem, kas ir saistīti ar NATO bruņotajiem 
spēkiem: „Situācija Ukrainā apliecina, ka 
ir nepieciešams palielināt NATO bruņoto 
spēku klātbūtni Latvijā. Jau ir pieņemts 
lēmums par gaisa telpas kontroles pastipri-
nāšanu Latvijas robežas tuvumā, kā arī par 
NATO pārstāvēšanas aktivizēšanu militāra-
jās mācībās Latvijā un Lietuvā.” 

Publiskajā telpā izplatījās informācija par 
NATO karabāzēm Latvijas teritorijā, taču, 
kā uzskata ministrs, tās būs nepieciešamas 
tikai reālu uzbrukuma draudu gadījumā. Ja 
radīsies nepieciešamība izvietot jūras spē-
ku karabāzi Latvijas teritorijā, tad tiks pie-
dāvāta Liepājas kara osta, kur ir atbilstošā 
infrastruktūra. 

Raimonds Vējonis uzsvēra, ka Aizsar-
dzības ministrija pastāvīgi veic potenciālo 
risku analīzi, kas ietekmē valsts ārējo un 
iekšējo drošību. Latvijas iedzīvotāji var 
justies mierīgi, jo pašlaik militāru draudu 
mūsu valstij nav. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

RAIMONDS VĒJONIS: „MILITĀRU DRAUDU LATVIJAI NAV”
11.aprīlī Krāslavā ieradās aizsardzības ministrs Raimonds Vējonis. Bū-

dams vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatā, viņš 
vairākās reizes apmeklēja mūsu pilsētu, ne reizi vien palīdzēja virzīt uz 
priekšu projektus, deva padomus sakarā ar dažādu investīciju program-
mu izmantošanu un vienmēr bija labi informēts par Krāslavas pašval-
dības darbu. Šoreiz Raimonds Vējonis ieradās Krāslavas novadā aizsar-
dzības ministra amatā, līdz ar to vizītes mērķis bija saistīts ar drošības 
jautājumu apspriešanu. Ministrs piedalījās tikšanās ar domes deputā-
tiem, bet pēc tam devās uz Piedrujas robežapsardzības nodaļu.

Šodien numurā:
 Jauniešu projektu konkursa rezultāti – 2. lpp.;

  Krāslavas zemnieki apmeklēja Čehiju un Poliju - 3. lpp.;
  Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites 

sapulcē  - 4 . lpp.;
  Intervija ar futbola treneri Vadimu Atamaņukovu - 

5. lpp.;
  Izglītības ziņas - 6. lpp.;
  Sveicam Kristus Augšāmcelšanās svētkos!  - 7 . lpp.;

  Afiša, sludinājumi, reklāma - 8. lpp.;
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aktuālā informācija

KRĀSLAVAS NOVADA  
PAŠVALDĪBAS

 JAUNIEŠU PROJEKTU 
KONKURSA REZULTĀTI
 Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu kon-

kursā finansējumu saņems 13 jauniešu iniciatīvu projekti.

4.aprīlī Krāslavas nova-
da domes Attīstības no-
daļā viesojās septiņi kolē-
ģi no Eiroreģiona  „Ezeru 
zeme” pašvaldībām Lie-
tuvā – Anīkščiem, Utenas, 
Švenčoņiem, Zarasiem un 
Ignalinas. Pirms tam viņi 
apmeklēja Daugavpils pil-
sētas un novada, Rēzeknes 
pilsētas, Preiļu, Līvānu, un 
Ludzas novadu pašvaldī-
bas. 

Stažēšanās mērķis bija iepazīt 
citu pašvaldību pieredzi attīstības 
plānošanā un projektu īstenošanā, 
sekmēt kopīgu projektu un pasā-
kumu organizēšanu.

Lietuvas viesiem tika sniegta 
informācija par Krāslavas novadu 
un tā projektiem, diskusijā pār-
runāta pieredze uzņēmējdarbības 
veicināšanai pašvaldībā. Spītējot 
vējainajam laikam, tika apmek-
lēts Krāslavas vēsturiskais centrs, 
Amatu istaba, Krāslavas kultūras 

nams, kur tika organizēta neliela 
foto sesija foto klubā  „Zibsnis”, 
Krāslavas pils komplekss un 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs.

Starptautiskā stažēšanās prog-
ramma tika organizēta Latvijas – 
Lietuvas - Baltkrievijas program-
mas projekta „3.solis” ietvaros, ko 
līdzfi nansē Eiropas Savienība.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

LIETUVAS KOLĒĢI KRĀSLAVĀ

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS
 ATSKAITE

 PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ

Konkursa mērķis: atbalstīt jau-
niešu iniciatīvas un līdzdalību sa-
biedriskajās norisēs, kas veicina 
jauniešu intelektuālās, fi ziskās un 
sociālās dzīves kvalitātes uzlabo-
šanu.

Projektu iesniedzēji: Krāslavas 
novada izglītības iestāžu skolēnu 
pašpārvaldes, nevalstiskās jau-
niešu organizācijas, jauniešu klu-
bi un neformālās jauniešu grupas, 
kurās ir apvienojušies vismaz 5 
jaunieši.

Maksimāla fi nansējuma sum-
ma, ko pašvaldība piešķir viena 
projekta realizēšanai, ir EUR 
300.

2014. gadā fi nansējums tiek 
piešķirts šadiem projektiem:

1. Krāslavas pamatskolas bib-
liotēkas lasītāju grupa „Mēs to 
varam”. Skolēnu radošo darbu 
krājuma „Lai sirdis atveras mī-
lestībai” izveide (veltījums tiem, 
kam mīlestības pietrūkst);

2. „Ģimnāzisti.” „Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas Gada balvas 
pasniegšanas ceremonijas orga-
nizēšana”;

3. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
teātra sporta pulciņš „Vārna”. 
„Teatrāļu saiets Krāslavā-2014 
jeb teātra sporta spēles”;

4. Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskola. „Esi sveicināta, vasa-
ra!”;

5. 308. Krāslavas jaunsargu 

vienība. „Laipa Persteņa ezerā”;
6. Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolas neformālā jauniešu 
grupa (Grupa Nr. 3).

„Mācību ekskursija „Uzņēmēj-
darbība Krāslavas novadā””;

7. PIKC RVT Krāslavas teri-
toriālās struktūrvienības vecāko 
kursu audzēkņi.

„Krāslavas logu stāsts 2”;
8. Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolas 8.c klases skolēni. 
„Brīvprātīgais darbs veco ļaužu 
pansionātā „Priedes””;

9. Jauniešu iniciatīvas grupa 
„Klubs „Varavīksne””. „Esi savu 
nākotnes panākumu atslēga!”;

10.Neformālā jauniešu grupa 
„Esi aktīvs”. „LR Neatkarības 
atjaunošanas 24. gadadienai vel-
tīts pasākums „Skaista mana tēvu 
zeme””;

11.Jauniešu biedrība „Robež-
nieku kodols”. „Kļūsti par patrio-
tu savā ciemā”;

12.Indras vidusskola, nefor-
mālā jauniešu grupa. „Iedegsim 
zvaigzni kopā!”;

13.Biedrība „ATTĪSTĪBAI”. 
Netradicionālās sporta spēles 
„KOPĀ JAUTRĀK!”.

Paldies visiem Krāslavas nova-
da jauniešiem par līdzdalību!

Veiksmi projekta īstenotājiem!
 Julianna Moisejenkova,

jauniešu koordinatore 

Sastādīti 8 administratīvo pār-
kāpumu protokoli, no tiem 2 par 
iekšējās kārtības noteikumu ne-
ievērošanu, 1 par medību, zvejas 
un makšķerēšanas noteikumu pār-
kāpšanu, 2 par alkoholisko dzē-
rienu vai citu apreibinošo vielu 
lietošanu sabiedriskās vietās un at-
rašanos sabiedriskā vieta alkohola 
reibuma stāvoklī, 2 par ielu un citu 
sabiedrisko vietu piegružošanu ar 
atkritumiem, 1 par namīpašumu 
fasāžu savlaicīgu krāsošanu.

Saņemti 24 rakstiski iesniegumi 
un atstrādāti 175 izsaukumi. Tika 
veiktas 39 profi laktiskās sarunas 
un izteikti mutiski brīdinājumi. 

Uzsāktas septiņas administratīvās 
lietvedības.

Tika veikti 6 nakts reidi (no 
piektdienas uz sestdienu un no 
sestdienas uz svētdienu).

Krāslavas novada pašvaldības 
policija nogādāja vienu personu 
Daugavpils psihoneiroloģiskajā 
slimnīcā un 5 cilvēkus - Daugav-
pils Reģionālās slimnīcas Narko-
loģijas nodaļā.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki veica 1 pro-
fi laktisko reidu pa Krāslavas no-
vada ezeriem, kas saistīts ar zivju 
resursu un kontroles pasākumiem.

  

PAZIŅOJUMS
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publis-

kas personas mantas atsavināšanas likumā no-
teiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli tiek pārdota Krāslavas novada Kaplavas 
pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā 

manta – vieglā automašīna BMW 325, valsts 
reģistrācijas numurs FS 4623.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 
950,00 (deviņi simti piecdesmit eiro, 00 cen-
ti), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – 
EUR 95,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un pieteikties izsolei var darba laikā Krāsla-

vas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, 
Krāslavā, līdz 2014.gada 13.maija plkst.12.00. 
Izsole notiks 2014.gada 13.maijā plkst.13.00.

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot ie-
maksāto nodrošinājumu, jāsamaksā desmit 
dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 65681764.

„EDUCATE FOR BUSINESS”
 TUVOJAS NOSLĒGUMAM

26. - 27. martā Rēzeknes „Gorā” notika Latvijas – Lietu-
vas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas 
un Lietuvas profesionālās izglītības iestāžu un uzņēmumu 
sadarbības platformas attīstība” noslēguma seminārs.

Semināra laikā projekta partneri dalījās pieredzē, atskaitījās par pa-
veikto, kā arī prezentēja projekta laikā īstenotās aktivitātes un izveidoto 
sadarbības platformu sabiedriskās ēdināšanas, tūrisma uzņēmējdarbības, 
kokapstrādes un autoremonta nozarēs. 

Noslēguma seminārā īpaši akcentēja mentoringa programmu, tajā 
skaitā ilgi gaidītās un darbietilpīgās jauniešu biznesa plānu prezentāci-
jas, kuru ietvaros drosmīgākie, gudrākie un aktīvākie profesionālo skolu 
audzēkņi iepazīstināja klātesošos ar saviem biznesa plāniem, kā arī ide-
jām uzņēmējdarbības veicināšanai. Jāatzīst, ka ar īpašu prieku un interesi 
klātesošie iepazinās ar jauniešu redzējumu, jo ikkatrs biznesa plāns bija 
detalizēti un pamatoti izstrādāts, inovatīvs, kā arī vizuāli baudāms. 

Paralēli prezentācijām jaunieši dalījās arī ar savu pieredzi darbā ar men-
toriem, savukārt mentori iepazīstināja klātesošos ar savu redzējumu, sa-
darbību un komunikāciju, to ietvaros tapa jauniešu biznesa plāni. 

Liels prieks, ka Krāslavas novadu pārstāvēja PIKC RVT Krāslavas te-
ritoriālās struktūrvienības vecāko kursu audzēkņi: Ernests Vigulis, Arkā-
dijs Vasiļjevs un viņu mentore, skolotāja un padomdevēja uzņēmējdarbī-
bas veicināšanā Terēze Brazeviča. 

Semināra laikā projekta partneri parakstīja līgumus, kas sekmēs un at-
tīstīs projekta partneru sadarbību profesionālās izglītības attīstības veicinā-
šanā Latvijā un Lietuvā. Parakstītie līgumi tieši sekmēs projekta ilgtspēju. 
Ilgtspēju kā projekta veiksmes un dzīvotspējas faktoru īpaši uzsvēra Aus-
trumlatgales profesionālās vidusskolas direktore Benita Virbule. 

Kā ziņots iepriekš, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības program-
mas projekta „EDUCATE FOR BUSINESS” mērķa sasniegšanai apvie-
nojušās sešas institūcijas - biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, Viduslat-
gales un Austrumlatgales profesionālās vidusskolas, Alantas tehnoloģiju 
un biznesa skola, Utenas rajona pašvaldība un Krāslavas novada pašval-
dība. Kopējais projekta budžets nedaudz pārsniedz 812 000 eiro, no tiem 
Krāslavas novada domes budžets sastāda 176 227,26 eiro (85% fi nansē 
ERAF, 10% Krāslavas novada pašvaldība un 5% valsts). 86% no Krāsla-
vas novada domes budžeta ir ieguldītas PIKC Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības materiāltehniskajā bāzē, iegādājo-
ties modernu, datorvadāmu robottehniku kokapstrādei. 

Gunta Čižika, Julianna Moisejenkova
Guntas Čižikas foto 

Kūtsmēslu
 krātuvju 

būvniecībai 
un

 renovācijai
piešķir 

4 miljonus eiro
Zemkopības ministrija in-

formē, ka Lauku atbalsta 
dienests (LAD) aprīlī izslu-
dinās projektu iesniegšanu 
pasākuma „Lauku saimnie-
cību modernizācija” 15. kār-
tā jaunu kūtsmēslu krātuvju 
būvniecībai, esošo kūtsmēs-
lu krātuvju rekonstrukcijai 
un nepieciešamo būvmate-
riālu un stacionāro iekārtu 
iegādei. Šim mērķim pare-
dzēts atbalsta finansējums 
4 miljonu eiro apmērā.

LAD lēmumus par projek-
tu apstiprināšanu pieņems līdz 
2014. gada 30. septembrim. 
Savukārt astoņus mēnešus pēc 
LAD lēmuma pieņemšanas par 
projekta iesnieguma apstiprinā-
šanu projektam ir jābūt īsteno-
tam (ne vēlāk par 2015. gada 1. 
jūniju).

„Mēs aicinām lauksaimniekus 
aktīvi izmantot šā pasākuma fi-
nansējumu kūtsmēslu krātuvju 
būvniecībai un modernizācijai, 
jo šī gada 27. jūlijā beidzas des-
mit gadu pārejas periods, kurā 
bija jāuzbūvē vai jārekonstruē 
kūtsmēslu krātuves. Atgādi-
nām, ka kūtsmēslu krātuves ir 
nepieciešamas tām lopkopības 
saimniecībām, kurām ir vairāk 
par piecām dzīvnieku vienībām 
īpaši jutīgā teritorijā vai vairāk 
par desmit dzīvnieku vienībām 
pārējā Latvijas teritorijā. Turp-
māk uz Eiropas Savienības in-
vestīcijām varēs pretendēt tikai 
tās saimniecības, kas kūtsmēs-
lu krātuves būs izbūvējušas,” 
uzsver Zemkopības ministrijas 
valsts sekretāra vietnieks Aivars 
Lapiņš.

Informācija par to, kādu tieši 
krātuvju būvniecība un rekons-
trukcija tiks atbalstīta, pieejama 
LAD mājas lapā no 10. aprīļa.

Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko 
attiecību nodaļas vadītāja 
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40 zemnieki no dažādiem mūsu 
novada  pagastiem viesojās Polijā 
un Čehijā. 

Polijā Latgales lauksaimniekus 
sagaidīja Krāslavas sadraudzības 
pilsētas - Aleksandovas Ludskas 
- pārstāvji. Diena sākās ar sporta 
un izklaides centra apmeklējumu, 
tas izvietots 7 ha platībā. Objekts 
ir uzbūvēts, pateicoties Eiropas 
Savienības līdzekļu piesaistīša-
nai. Mēs pievērsām uzmanību 
tam faktam, ka kompleksa ap-
gaismojumu nodrošina saules ba-
teriju enerģija. 

Ekskursijas dienas turpināju-
mā Krāslavas novada zemnieki 
apmeklēja piena rūpnīcu, kurā 
ir nodarbināti 380 strādnieku. 
Ražotne ir uzbūvēta pirms 70 
gadiem, taču pēdējo 25 gadu lai-
kā aprīkojums pakāpeniski tiek 
modernizēts. Uzņēmums ražo 72 
piena produktu veidus, kurus iz-
plata specializētajā veikalu tīklā, 
kā arī dažādos lielveikalos. Ar iz-
ejvielām šo ražotni nodrošina 892 
zemnieku saimniecības no visas 
Lodzas vojevodistes. 

Pēc piena rūpnīcas produkci-
jas degustācijas Krāslavas lauk-
saimnieki pozitīvi atsaucās par 

produktu garšu, kvalitāti un piena 
izstrādājumu daudzveidību.  

Šajā pašā dienā krāslavieši ap-
meklēja izklaides un relaksācijas 
kompleksu, kas sniedz pakalpo-
jumus makšķerniekiem, kā arī 
zirgu fermu, kuras saimnieki no-
darbojas ar zirgu audzēšanu. 

Dienas otrajā pusē Krāslavas 
novada zemniekiem bija orga-
nizēta pieņemšana pie pilsētas 
vadītāja Jaceka Lipinska. Tad 
grupa devās uz citu Krāslavas 
sadraudzības pilsētu - Uniejovu. 
Šeit draugi no Polijas piedāvāja 
krāslaviešiem relaksācijas vakaru 
atpūtas kompleksā, kurā ir ter-
mālie baseini un dažādas pirtis. 
Krāslavas zemniekus sagaidīja 
Uniejovas pilsētas galva Juzefs 
Kočmareks.

Nākamā brauciena diena sākās 
ar Čenstohovas pilsētas apmeklē-
jumu, tā ir slavena ar Čenstoho-
vas Dievmātes ikonu, kas atrodas 
Jasna Goras klosterī. Ekskursija 
pa dažādām dievnama zālēm, 
galeriju, muzejiem, Čenstohovas 
Melnās Madonnas svētbilde un 
īpaša aura atstāja uz visiem ne-
aizmirstamu iespaidu.

Tad Krāslavas zemnieki devās 
uz Brno pilsētu Čehijā, un divas 
dienas veltīja Starptautiskās lauk-
saimniecības tehnikas un piede-
rumu izstādes apmeklējumam. 
Izstādes paviljonos savu produk-
ciju prezentē dažādu pasaules 
valstu ražotāji. Sakarā ar to, ka 
apskatīt visu izstādi ir gandrīz 
neiespējami, brauciena dalībnieki 
izvēlējās konkrētas sfēras, kas vi-
ņus  interesēja visvairāk – jauna 
lauksaimniecības tehnika, lopko-
pība, lauksaimniecības produkci-
ja vai medību aprīkojums. 

Krāslavas novada lauksaim-
nieki atzinīgi novērtēja ekskur-
sijas rezultātus un secināja, ka 
tādi braucieni ir ļoti vajadzīgi un 
noderīgi, tāpēc ka tiek piedāvāta 
iespēja redzēt, kā attīstās lauk-
saimniecība citās valstīs, nodibi-
nāt kontaktus ar konkrētiem ražo-
tājiem, apskatīt kultūrvēsturiskos 
objektus, kā arī kontaktēties  ar 
saviem kolēģiem, jo, atrodoties 
mājās, tam ir grūti atrast laiku. 
Par šo iespēju zemnieki pateicas 
Krāslavas novada domei un spe-
ciālistei lauku attīstības jautāju-
mos Viktorijai Lenei, jo tieši viņa 
izstrādāja maršrutu un risināja vi-
sus organizatoriskos jautājumus.  

Elvīra Škutāne, 
autores foto

darbi. notikumi, cilvēki

„ZINĀM, UZ KO TIEKTIES”
„Mēs redzējām lauku nākotni, un tagad zinām, uz ko 

tiekties,” tādi iespaidi par lauksaimniecības izstādē redzē-
to bija jauniešiem no Aulejas pagasta. Pieredzējis zem-
nieks no Kalniešu pagasta Aleksandrs Ivanovs izteica  citu 
viedokli: „Es pārliecinājos, ka ar mūsdienu tehnoloģijām 
manā saimniecībā viss ir kārtībā, ejam vienā solī ar laiku.

Aprīļa sākumā novada dome organizēja Krāslavas nova-
da zemniekiem četru dienu braucienu uz Čehiju, kura gal-
venais mērķis bija Starptautiskās lauksaimniecības tehni-
kas un piederumu izstādes apmeklējums Brno pilsētā.

Kopbilde pie slavenā Polijas futbolista Vladzimira Smolareka portreta

Piena rūpnīcas tehnologs stāsta par jogurta ražošanu

Vietējā televīzija intervē Kalniešu uzņēmēju Saftaru Rahimovu

Krāslavas zemnieki apmeklēja zirgu fermu

Slaucamo govju šķirņu paraugdemonstrējumi

Jaunākās tehnikas
 plusi un mīnusi

Ekskursija pa klostera 
teritoriju
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Jautājums par izlietotās elek-
troenerģijas apmaksu daudz-
dzīvokļu māju koplietošanas 
telpās.

Valērijs Maslovs:
- Šīs summas palielināšana 

2014.gadā ir saistīta ar individu-
ālo siltuma mezglu uzstādīšanu 
un koplietošanas elektroenerģijas 
patēriņu, nodrošinot karstā ūdens 
cirkulāciju, kam ir paredzēti 
ūdenssūkņi. Saskaņā ar MK notei-
kumiem izdevumus par elektro-
enerģiju, ko patērē sūkņi, apmak-
sā dzīvokļu īpašnieki vai īrnieki. 

Pilsētā norisinās siltumtrašu 
cauruļu nomaiņa, taču siltuma 
zudumi nesamazinās un tarifi  
nemainās. Kāpēc?

Valērijs Maslovs:
- Cauruļu nomaiņa tiek veikta 

ar mērķi nodrošināt apkures pro-
cesu kopumā, mēs mainām cau-
rules, kuras tika uzstādītas pirms 
20-30 gadiem. Siltumtrašu cauru-
ļu nomaiņā ir ieguldīts 1,5 milj. 
latu. No šīs summas aptuveni 500 
tūkst. latu divu gadu laikā atmak-
sāti Eiropas Savienībai. Atlikušais 
miljons ir uzņēmuma nauda, kas 
ir paņemta kredītā. Kaut gan tas 
nav ilgtermiņa aizņēmums, pakā-
peniski tas ir jāatmaksā. Ikmēneša 
maksājums  ir ap 10 tūkst. latu, 
kas mūsu fi rmai ir ievērojama 
summa. Uzņēmums aprēķināja iz-
devumus tā, lai siltuma tarifs pēc 
rekonstrukcijas, kurai bija nepie-
ciešami šie naudas līdzekļi, netik-
tu  paaugstināts. 

Šīs apkures sezonas noslēgumā 
mēs iesniegsim tarifa projektu 
Regulatoram. Atbilstoši mūsu ap-
rēķina versijai siltuma ekonomijas 
dēļ un pateicoties Krāslavas nova-
da domes atbalstam, tarifu iespē-
jams samazināt. Taču pašlaik vēl 
nav zināms, kāds būs Regulatora 
lēmums. 

Ja vientuļš pensionārs vēlas 
dzīvot veco ļaužu pansionātā, 
dzīvoklis ir jāatstāj pašvaldī-
bai. Kā rīkoties, ja savu dzīvokli 
pirms 5 gadiem atstāju manto-
jumā attālajai radiniecei?

Aleksandrs Jevtušoks:
- Pirmais variants: jūs pati varat 

maksāt par uzturēšanos pansionā-
tā vai arī to var izdarīt tas cilvēks, 
kam jūs uzdāvinājāt dzīvokli. 

Otrais variants: mainīt testa-
mentu. 

Vai Krāslavā tiks saglabāta tā 
saucamā „rozā grāmatiņa”?

Aleksandrs Jevtušoks:

- Darīsim visu iespējamo, lai 
turpinātu aģentūras „Krāslavas 
slimokase” darbību. Gribu pie-
vērst uzmanību tam, ka pagājušajā 
gadā apdrošināšanas pakalpojumu 
spektrs paplašinājās, tagad ir no-
drošināta arī aparātu fi zioterapija. 

Par autobusu pieturas ierīko-
šanu Augusta ielā.

Gunārs Upenieks:
- Pašvaldība plānoja ierīkot au-

tobusu pieturu „Augustovkā” pēc 
Aglonas ielas rekonstrukcijas. Ir 
aktuāls jautājums par autobusu 
pieturu blakus Meža kapiem. Sa-
karā ar to, ka tas ir saistīts ar valsts 
nozīmes ceļu un mēs neesam tā 
īpašnieki, autobusu pieturu pro-
jekts ir iekļauts valsts programmā. 

Par žoga celtniecību Raiņa 
ielā blakus Mākslas skolai un 
pretī ģimnāzijai.

Gunārs Upenieks:
- Ģimnāzijas stadionā plānots 

uzbūvēt Aktīvās atpūtas centru, 
līdz ar to šīs teritorijas ārējo vei-
dolu ir nepieciešams izskatīt kom-
pleksi. Pašlaik norisinās projektē-
šanas darbi. Kas attiecas uz žogu, 
tad renovācijas plānā noteikti jā-
ievēro tā iepriekšējais stils, tam 
jāizskatās atbilstoši vēsturiskajam 
variantam. 

Par autostāvvietu remontu 
daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Gunārs Upenieks:
- Pašvaldība pievērš lielu uzma-

nību pilsētas ielu rekonstrukcijai, 
jo Krāslavā vēl joprojām ir tādi 
ceļi, pa kuriem pavasarī jāstaigā 
zābakos. Šogad, izmantojot paš-
valdības līdzekļus, plānojam iz-
remontēt ielas VUGD Krāslavas 
nodaļas un vecticībnieku kapu ra-
jonā, Ganību un Teātra ielu, pos-
mu  pie veikala „Sapnis” Augusta 
ielā. 

Autostāvvietas pagalmos mēs 
jau esam sākuši rekonstruēt, kaut 
gan saskaņā ar likumu mums nav 
tiesību ieguldīt līdzekļus to teri-
toriju labiekārtošanā, kas pieder 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem.

Jautājums par bijušās viesnī-
cas ēkas nolaisto stāvokli.

Gunārs Upenieks:
- Viesnīcas ēka pieder biznes-

menim no Pleskavas, un pašval-
dībai nav tiesību apsaimniekot 
šo teritoriju. Pašlaik juristi meklē 
šīs problēmas risinājuma ceļus un 
domā, kā saukt pie atbildības ēkas 
īpašnieku.

Par Rīgas ielas posma drošību 

poliklīnikas rajonā.
Aleksandrs Jevtušoks :
- Pašlaik tiek gatavota doku-

mentācija, lai rekonstruētu šo ceļa 
daļu, un izmaiņas būs saistītas ar 
autobusu pieturu, autostāvvietu, 
ceļa zīmēm. Atbilstoši Latvijas 
likumdošanai starptautiskās no-
zīmes tranzītceļā nedrīkst ierīkot 
„guļošu policistu”, kaut arī šis 
ātruma samazināšanas variants 
notektai vietai būtu vispiemēro-
tākais. 

Par Krāslavas kultūras nama 
darbu.

Valda Timule:
- Valsts kultūrpolitikas stratē-

ģijas galvenā prioritāte ir Latvi-
jas kultūras telpas saglabāšanas 
un attīstība, jo stipras un radošas 
nācijas identitāte sakņojas mūsu 
unikālajās, mantotajās un jaunra-
dītajās materiālajās un garīgajās 
vērtībās.

Krāslavas kultūras nams ir no-
vada pašvaldības iestāde, kura īs-
teno valsts un novada kultūrpoliti-
ku. KN darbības mērķis ir veicināt 
un atbalstīt radošo daudzveidību 
kultūras jomā, sabiedrības aktīvu 
līdzdalību kultūras procesos, kā 
arī sekmēt tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanu. KN nodroši-
na un organizē tautas amatiermāk-
slas kolektīvu darbību Krāslavā, 
iesaistot tos vietējās, reģionālās, 
valsts un starptautiskās kultūras 
norisēs, valsts svētku, kultūrvēs-
turisko un tradicionālo svētku no-
rises, koncertus, izrādes, izstādes, 
informatīvus un izglītojošus pasā-
kumus iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem. 

Krāslavas KN darbojas 2 kori 
– jauktais koris “Krāslava” un sie-
viešu koris “Nova”, 3 tautas deju 
kolektīvi - “Raita”, “Jautraviņa”, 
“Senči”, amatierteātris, vokālais 
ansamblis “Noktirne”, deju kopa 
“Mežrozīte”. Kultūras nama tel-
pas mēģinājumiem izmanto arī 
krievu biedrības ansamblis “Ivuš-
ka”, baltkrievu biedrības ansamb-
lis “Kutok”, vokālais ansamblis 
“Retro”, garīgo dziesmu ansamb-
lis, deju studija pieaugušajiem, jo-
gas pulciņš, glezniecības studija. 

Bērnu un jauniešu centra pulciņi 
izmanto gan savus kabinetus, gan 
deju zāli un skatuvi – hip-hop de-
jotāji, breikeri, tautas dejas. 

Kultūras namā pulciņi darbojas 
visas nedēļas garumā, arī brīvdie-
nās, dažās dienās pat jūtama telpu 
pārslodze.

Kāpēc Krāslavā nenotiek 
maksas koncerti?

Valda Timule:
- To, ka pilsētā paliek mazāk ie-

dzīvotāju, sajūtam arī mēs. Kon-
certu un pasākumu apmeklētāju 
skaits pirms pieciem gadiem un 
šodien atšķiras. Esam centušies 
atvest uz Krāslavu labāko no 
Latvijas estrādes – grupas “Me-
lo-M”, “Turaidas roze”, “Dako-
ta”, “Baltie lāči”, “Putnu balle”, 
“PeR”, “Autobuss Debesīs”, Igo, 
I.Akurateri, V.Vētru, N.Rutuli u.c. 
Bet katram māksliniekam vai ko-
lektīvam ir noteikts honorārs, ja 
to nevar nosegt ar biļetēm, tad ir 
jāpiemaksā.

Pēc Pilsētas svētku Lielkoncer-
ta, kur piedalījās daudzi dziedātā-
ji un muzikanti, šobrīd ar lieliem 
koncertiem iepauzējam, piedā-
vajam iedzīvotājiem mazāka bu-
džeta koncertus. Bet teikt, ka KN 
nenotiek maksas koncerti un izrā-
des, nevar. Reizi mēnesī noteikti 
ir, dažreiz biežāk.

Kultūras nama gada pasākumu 
plāns tiek apstiprināts gada sā-
kumā kopā ar budžetu, daudzas 

grupas tiek pieteiktas ļoti savlai-
cīgi, tāpēc laikrakstā “Ezerzeme” 
(07.01.2014.) izteiktais apgalvo-
jums, ka, pateicoties kritikai, KN 
sācis strādāt labāk, ir nepatiess.

Kāpēc Krāslavas kultūras 
namā jauniešiem netiek organi-
zētas diskotēkas?

Valda Timule:
- Diskotēku organizēšanai šo-

dien ir nepieciešama dīdžeja 
licence, autortiesību apmaksa 
aģentūrām AKKA/LAA un “Lai-
pa”, apsardze, specifi skas skaņas 
un gaismas iekārtas. Tas veido 
pasākuma budžetu. Kvalitatīvas 
diskotēkas (bez alkohola) ar repe-
ra Ozola, grupu “Transleiteri” un 
“StageDivers” piedalīšanos bija 
slikti apmeklētas, un izdevumi 
daudzkārt pārsniedza ienākumus. 
Jauniešu vidū populāras kļūst bal-
les, varu minēt Vecgada balli un 
š.g.29.marta groziņu balli.

Jaungada diskotēkas noteikti 
tiks rīkotas, neskatoties uz to, ka 
sāp sirds par saskrāpētām sienām, 
izsistiem stikliem un izlauztām 
durvīm. 

Joprojām primārais uzdevums 
mums būs sekmīgi noorganizēt 
plānotos pasākumus, jo publikas 
pieprasījums pēc kvalitatīvām 
pārmaiņām aug. Mums ir labas 
iestrādnes un tradīcijas, tās turpi-
nāsim pilnveidot.

Elvīra Škutāne,
autores foto

darbi, notikumi, cilvēki

JAUTĀJUMUS UZDOD PILSĒTAS SENIORI
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapul-

ce, kas notika marta beigās, sākās netradicionāli. Klāteso-
šajiem tika prezentēta videofilma ar fragmentiem no paš-
darbības kolektīvu priekšnesumiem: nacionālo biedrību 
kolektīvi - „Kutok”, „Strumeņ”, „Ivuška”, vokālie ansambļi 
- „Retro”, „Varavīksne” un kultūras nama deju kolektīvi 
„Senči” un „Mežrozīte”. Visos šajos kolektīvos darbojas 
arī pensionāru biedrības pārstāvji - viņus šajā dienā godi-
nāja ar aplausiem un ziediem. 

Pēc tam sapulce turpinājās jau atbilstoši ierastajai dar-
ba kārtībai. Valdes locekļi atskaitījās par paveikto gada 
laikā un sniedza informāciju par izmantotajiem finanšu 
līdzekļiem. 

Kā parasti, uz sapulci tika uzaicinātas domes amatper-
sonas, kas atbildēja uz senioru jautājumiem. Šajā „KV” 
numurā publicējam visaktuālāko un interesantāko no visa 
apspriestā.



5Kraslavas ESTISraslavas V
intervija

- Vadim, kāpēc jūs, būdams 
daugavpilietis, strādājat par tre-
neri Krāslavā?

- Jā, man piedāvāja darbu Dau-
gavpils sporta skolā, es pats tur 
mācījos, taču galu galā izvēlējos 
Krāslavu. Šeit es pats atbildu par 
sevi, nevis strādāju noteiktā sistē-
mā, kā tas būtu Daugavpilī. Pro-
tams, tā ir liela atbildība - taču es 
pats vēlējos tādu izaicinājumu.

- Vēl par agru jautāt par panā-
kumiem, tāpēc pastāstiet par to, 
kā pagāja šis pirmais gads?

- Es neveicu nekādu atlasi, tieši 
otrādi – komandā  pieņemu visus, 
kas grib. Vēlāk bērns pats varēs 
noteikt un izlemt, vai tas viņam ir 
vajadzīgs. Liela vēlēšanās spēlēt 
futbolu ir 5-6 gadīgiem bērniem. 
Dažos treniņos piedalījās pat 23 
jauni futbolisti. Bet pašlaik ir izvei-
dojusies stabila grupa no 15 cilvē-
kiem, kas pastāvīgi atnāk uz nodar-
bībām. Bērni trenējas, attīsta savas 
prasmes, kas ir nepieciešamas fut-
bola spēlei. Mēs piedalāmies tur-
nīros, organizējam sadraudzības 
spēles ar kaimiņpilsētu sporta sko-
lu komandām. Tas ir nepieciešams, 
taču pirmajās spēlēs mēs pat neva-
rējām iesist vārtos nevienu bumbu.

Uz turnīriem brauc arī lielāki bēr-
ni. Protams, nedrīkst salīdzināt dau-
gavpiliešu vai, piemēram, rēzek-
niešu rezultātus ar mūsējiem - tur 
deviņgadīgais bērns nodarbojas ar 
futbolu jau 4 gadus, daži pat 5 ga-
dus vai vairāk. Piemēram, es savu 
dēlu aizvedu uz futbola sekciju jau 
2,5 gadu vecumā. Līdz ar to krāsla-
viešiem pagaidām ir grūti konkurēt, 
taču viņi redz, uz ko ir jātiecas.

- Vai Krāslavā ir piemēroti 
apstākļi futbola attīstībai?

- Paldies, mums piešķīra telpas, 
kuras mēs izmantojam gan kā mā-
cību kabinetu teorētiskajām nodar-
bībām, gan kā garderobi. Mēs ap-
rīkojām tās ar dažādiem uzskates 
līdzekļiem, televizoru, lai varētu 
noskatīties futbola spēles. Šeit mēs 
glabājam formu, kausus. Diemžēl 
telpu trūkuma dēļ treniņiem sporta 
zālē ir atvēlētas tikai dažas stun-
das. Taču tagad līdz ar pavasara 
atnākšanu mēs organizējam treni-
ņus stadionā un neesam atkarīgi no 
noteiktā laika grafi ka.

Protams, stadions pie Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas nav tas la-
bākais. Mūsdienās vairākos sporta 
stadionos Latvijā jau ir mākslīgā 
seguma futbola laukumi. Tam nav 
nepieciešama kāda īpaša kopšana,  
futbolu var spēlēt praktiski jebku-
rā gada laikā, ja ir atbilstoši laika 

apstākļi. Pat ziemā, jo var notīrīt 
sniegu - un uz priekšu!

Vienus vārtus mums uzdāvināja 
Latvijas futbola federācija, otri ir 
uztaisīti pēc mana pasūtījuma, un tos 
apmaksāja Krāslavas novada dome.

Esmu pieradis spēlēt augsta lī-
meņa profesionāļu komandās, tā-
pēc man ir arī atbilstošās prasības 
pret audzēkņiem. Piemēram, tikai 
pēc trim mēnešiem es beidzot pa-
nācu, lai bērni atnāktu uz treniņu 
sporta tērpā. Citādi mums bija 
daždažādi varianti - džinsi, krekli, 
svīteri, sandales.

Tagad  mums ir atbilstoša forma, 
ar pilsētas un novada ģerboņiem, 
taču speciālas formas treniņiem 
mums pagaidām nav.

Zinu, ka Daugavpilī sporta for-
mu daļēji apmaksā vecāki, un 
maksa par sporta nodarbībām tur 
ir augstāka - 10 eiro mēnesī, bet 
Krāslavā - 4,27 eiro. Manuprāt, 
tas ir ļoti pareizi, Krāslavas nova-
da pašvaldības vadītājs uzskata, ka 
vecākiem nav jāpērk sporta forma 
un nav jāapmaksā transporta izde-
vumi par braucieniem uz sacensī-
bām.

- Dzirdēju vecāku viedokli par 
jūsu treniņiem - atsauksmes ir 
tikai pozitīvas. Kādas rakstura 
īpašības ir nepieciešamas bērnu 
trenerim, lai viņš ieinteresētu un 
veicinātu audzēkņu izaugsmi? 
Ne visi taču prot zaudēt ar cieņu.

- Tagad man vēl trūkst piere-

dzes, es tikai sāku kaut ko izzināt. 
Informācija no grāmatām, inter-
neta, manuprāt,  mazsvarīga. Es 
lūdzu padomus pieredzējušajiem 
cilvēkiem - maniem bijušajiem 
treneriem, esošajiem treneriem no 
Rīgas komandām. Latvijas futbola 
federācija pieprasa, lai visi treneri 
paaugstinātu savu kvalifi kāciju, 
un dažādās nodarbībās mēs da-
lāmies pieredzē - kāds, atbraucot 
no Eiropas, stāsta par jaunākajām 
tendencēm futbolā, novatoriskām 
futbolistu sagatavošanas metodēm, 
vingrinājumiem, psiholoģiskajiem 
paņēmieniem.

Pēc savas dabas es esmu maksi-
mālists, taču jau pirmajās nodarbī-
bās pārāk daudz pieprasīt no ma-
ziem bērniem nedrīkst, ar viņiem 
ir nepieciešams sarunāties un brī-
žiem jāuzvedas kā tētim. Vecākie 
audzēkņi jau daudz ko saprot, prot 
analizēt savas kļūdas, un viņiem 
ir jāpalīdz pārvarēt neprecizitātes. 
Pret jauniešiem ir citādāka attiek-
sme, taču arī no viņiem nevar pie-
prasīt to, ko prasa no profesionā-
ļiem.

- Ar kādu vecuma grupu strā-
dāt ir sarežģītāk  - ar mazajiem 
vai ar lielākiem bērniem?

- Grūtāk ir, protams, ar mazu-
ļiem. 5-6- gadīgajiem bērniem ir 
nepieciešams ne tikai izskaidrot, 
bet arī visu parādīt, turklāt vairā-
kas reizes, pēc tam treniņos tas ir 
jāizdara kopā ar viņiem, un jau pēc 

tam, jāpieprasa, lai bērni pacenstos 
izpildīt kaut kādu elementu pat-
stāvīgi. Vecākiem es parasti saku: 
„Nedomājiet, ka panākumi būs jau 
drīz. Lai kaut kas izdotos, jāpaiet 
5-6 gadiem.”

Protams, es ļoti gribētu, lai fut-
bolisti no Krāslavas kādreiz būtu 
Latvijas izlases sastāvā. To noteikti 
var sagaidīt no tagadējiem mazu-
ļiem - viss ir viņu rokās. Talanti 
mums, protams, ir, bet līdz meista-
rībai vēl tālu.

- Ko jūs gaidāt no vecākiem?
- Treniņi, kas turpinās stundu vai 

pusotru stundu, ir tikai visnepiecie-
šamākais minimums, zināmu laiku 
veltām paskaidrojumam, demons-
trējumam, bērni ne visu var izdarīt 
paši, tāpēc man ir arī mājas darbi. 
Tieši tāpēc ir vajadzīga vecāku pa-
līdzība. Saprotu, ka visi esam no-
guruši pēc darba, un vēl ir dažādi 
pienākumi mājās - es pats esmu tē-
tis. Taču, ja gribat, lai nākotnē jūsu 
bērns kaut ko sasniegtu, papild-
nodarbības ir nepieciešamas. Nav 
obligāti, lai jums būtu nopirkta 
dārga futbola bumba un īsti vārti, 
piemēram, var vienkārši paskatī-
ties kopā ar bērnu futbola maču pa 
televizoru.

Esmu pārliecināts, ka bērnu at-
tīstībai jābūt daudzveidīgai - mū-
zika, dejas, mākslas skola. Taču 
tad, kad dažādu pulciņu ir pārāk 
daudz, ir jāizvēlas kāds konkrētāks 
virziens.

- Vai jūsu dzīvē bija kāds cil-
vēks, kurš jūs ievirzīja pareizā 
gultnē?

- Mans tēvs nomira, kad man 
bija 10 gadu, un ar mani nodarbo-
jās vectēvs, viņš nopirka futbola 
bumbu, un mēs spēlējām pie ga-
rāžām. Mana krustmāte strādāja 
sporta skolā, tieši viņa aizveda 
mani uz futbola sekciju. Tur es ie-
pazinos ar savu pirmo treneri, tieši 
viņš iemācīja mani būt disciplinē-
tam un atbildīgam. Padomju laika 
rūdījums atstāja lielu ietekmi. Paš-
laik viss ir citādi – attieksme ir lo-
jālāka, daudz kas ir atļauts, valda tā 
saucamais „eiropeiskums”.

- Komanda „Krāslava” kļuva 
par uzvarētāju Daugavpils telpu 
futbola čempionātā. Jūs esat at-
zīts par čempionāta labāko spē-
lētāju. Būt par spēlējošo treneri 
- tas ir pluss vai mīnuss?

- Kaut kad ir plusi un dažkārt - 
mīnusi. Kad spēlēju pats, reizēm 
aizmirstu, ka esmu arī vadītājs. 
Turklāt  nav iespējams ievērot 
visus spēles momentus, kaut kas 
ir palaists garām, kad esmu savu 
emociju varā. Līdz ar to, kad tu 
esi gan spēlētājs, gan treneris, gan 
vadītājs – tā ir milzīga atbildība, it 
īpaši gadījumos, kad kaut kas nav 
izdevies.

Šajā komandā spēlēja 9 cilvēki 
no Krāslavas, galvenokārt Vara-
vīksnes vidusskolas skolēni. Pagai-
dām mums ir grūti sasniegt augstus 
rezultātus, ja komandā spēlē tikai 
Krāslavas jaunieši, kaut gan viņi ir 
ļoti progresīvi, tāpēc bija vajadzī-
gi arī citi pieredzējušie spēlētāji. 
Es uzaicināju spēlēt šajā koman-
dā savus draugus no Daugavpils, 
un mēs uzstājāmies kā apvienotā 
komanda. Lielu paldies gribu teikt 
šīs komandas sponsoram Pāvelam 
Širokijam - viņš daudz ko dara fut-
bola attīstībai Krāslavā.

Daugavpils čempionāts deva 
mūsu jauniešiem labu iespēju ie-
gūt lielu pieredzi. Viņi vēroja vis-
meistarīgāko spēlētāju sniegumu, 
arī paši spēlēja kopā ar viņiem. 
Artūram Stepiņam un Jevgēņijam 
Zeļenkovam pat izdevās iesist 
bumbu pretinieku vārtos.

Šī uzvara kļuva par mūsu futbola 
kluba „Krāslava” kopējo sasniegu-
mu. Mēs esam viena komanda - 
pieaugušie, jaunieši un mazuļi. Arī 
uzvarētāju kauss ir kopējais, viens 
uz visiem.

- Kā jūs jūtaties Krāslavā?
- Gribu teikt lielu paldies Krāsla-

vas novada domes administrācijai, 
kas palīdz, atbalsta, dara visu, kas 
no tās ir atkarīgs.

Es tikai nesen uzsāku savu dar-
bu, un mans galvenais mērķis 
- panākt, lai tagadējie bērni, 5-6- 
gadīgie bērni, pēc dažiem gadiem 
sasniegtu visaugstākos rezultātus.

Es saprotu, ka Krāslavā ir savi 
tradicionālie sporta veidi - basket-
bols, distanču slēpošana, vieglatlē-
tika, šaušana, brīvā cīņa, droši vien 
tāpēc futbols atrodas it kā nedaudz 
savrup. Taču es gribu uzsvērt, ka 
mēs darām vienu darbu - strādājam 
Krāslavas attīstībai.

- Paldies par atbildēm! Lai 
jums veicas!

Elvīra Škutāne

VADIMS ATAMAŅUKOVS:
 „Mans galvenais mērķis - 
panākt, lai arī krāslavieši
spēlētu Latvijas futbola izlasē”

Pagāja gandrīz gads, kopš Krāslavas  zēniem radās iespēja atklāt sev milzīgu un brī-
nišķīgu futbola pasauli. Viņi ar lielu prieku spēlē futbola laukumā, sit pa vārtiem, krīt 
un atkal skrien, priecājas un bēdājas, seko pasaules futbola zvaigžņu gaitām un cenšas 
viņus atdarināt. Pašlaik Vadima audzēkņi vēl ir mazi, daudz ko neprot, taču viņi jau ir 
futbolisti.

Krāslavā futbols sāka attīstīties līdz ar trenera Vadima Atamaņukova atnākšanu. Pie-
dāvājam lasītājiem interviju ar viņu.

Vadims Atamaņukovs - 32 gadi, precējies, trīs bērni, dzimis un dzīvojis Daugavpilī. Ar futbolu nodarbojas 
no 6 gadu vecuma, beidzis Daugavpils sporta skolu, vairākas reizes tika uzaicināts spēlēt Latvijas izlasē. 
Latvijas futbola 1. līgas divkārtējs čempions, spēlējis Latvijas futbola virslīgā (komandas – „Dinaburga”, 
„Dittons”). Pieckārtējs Latvijas  telpu futbola čempions Rīgas komandas „Nikars” sastāvā  (divu gadu laikā 
„Nikars” tika atzīta par vienu no 16 Eiropas labākajām komandām). 10 gadus bija Latvijas telpu futbola 
izlases loceklis, šīs izlases kapteinis un vicekapteinis. Tika atzīts par Latvijas labāko spēlētāju. Ir visas nepie-
ciešamās licences, lai strādātu par treneri ES valstīs, mācās augstskolā un iegūst sporta skolotāja  speciali-
tāti. Pašlaik strādā par treneri Krāslavā.
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VIENOTI SPORTĀ
Vienā no pavasara pirma-

jām dienām tradicionāli, bet 
ar jauninājumiem Krāsla-
vas Valsts ģimnāzijā notika 
„Sporta diena 2014”. Šajā 
dienā klases kolektīvi pārvēr-
tās par profesionālām virves 
vilkšanas, fl orbola, stafešu 
un viktorīnas komandām, kā 
arī spēja atklāt sevī snaudo-
šo sportistu novusā, šaušanā, 
dambretē, badmintonā, šaut-
riņu mešanā, galda tenisā un 
daudzcīņā meitenēm.

Pulcējoties skolas aktu 
zālē,  „Sporta dienas 2014” 
atklāšanas ceremonijā mēs 
izbaudījām direktora paci-
lājošo runu, Sporta dienas 
karoga svinīgo ienešanu zālē 
un skolas aktīvistu priekšne-
sumus. Sajutām enerģijas un 
pozitīvā garastāvokļa viļņus, 
vienojoties kopīgā rīta ros-
mē, kas piepildīja mūsu skolas telpas ar īpašu - sporta - atmosfēru. 

Šajā gaisotnē ar mums dalījās arī Aulejas un Izvaltas pamatskolas, 
kas ar savu klātbūtni veicināja sadarbību starp skolām. Priecājāmies, 
ka Aulejas un Izvaltas pamatskolas audzēkņi bija ļoti sportiski un labi 
konkurenti. 

Kopumā rezultāti svārstās no 15 līdz 51 punktam, klases savā starpā 
sadalīja 10 vietas. Kopskaitā par aktīvākajām un sportiskākajām klasēm 
kļuva 10.c, 9.a un 12.c klase. Īpaši tika sveikti arī individuālo sporta 
veidu uzvarētāji. 

Sporta dienai tuvojoties beigām, skolas laukumā visi pulcējās uz no-
slēgumu, kuru papildināja šī gada jauninājums – fl ešmobs, kur ikviens 
sevī varēja izjust dejotāja garu. Flešmobs guva popularitāti arī ārpus 
skolas telpām, jo katrs dalījās ar pozitīvajām emocijām pēc aktīvās de-
jas.

Mēs lepojamies ar mūsu skolu. Izsakām lielu un mīļu pateicību sko-
las administrācijai, visiem skolotājiem. Atsevišķu pateicību vēlamies 
izteikt sporta skolotājiem D.Duškinam un  N.Raudivei par pārdomāti 
organizētu darbu šajā pasākumā, I. Skerškānei, D. Andžānei un I. Balu-
lei - par sporta dienas karoga izveidi un noformēšanu. Paldies sakām arī 
Aulejas un Izvaltas pamatskolām par piedalīšanos mūsu sporta svētkos.

Paldies, ka arī šogad mēs spējām būt vienoti sporta aktivitātēs, izjust 
smaidu uz lūpām un sāpes muskuļos.

Mūsu klase par visinteresantāko sporta veidu atzina stafetes un fl or-
bolu. Florbols, novuss un stafete bija sporta veidi, kuros piedalījās vis-
vairāk skolēnu.

11. b klases kolektīvs 
un audzinātāja Dina Skudra 

Pavasaris nāk ar atmo-
du gan dabā, gan cilvēku 
sirdīs. 20.martā patīkamu 
un negaidītu pārsteigumu 
mums sagādāja prāvests 
Eduards – uzaicināja drau-
dzes koristus ekskursijā uz 
grāfu Plāteru pili. 

Lai arī ikdienā mēs katru die-
nu ejam garām šai ievērojamajai 
celtnei, mēs tik bieži neaizdomā-
jamies par tās vēsturi. Ekskursi-
jas vadītājs un pils pārvaldnieks 
Eduards Danovskis aizrāva mūs 
ar interesantu un saturīgu stās-
tījumu. Sajūsmas vērta bija pils 
apskate no iekšpuses. Mums bija 
iespēja ielūkoties tā laika fresku 
fragmentos – uz tām skatoties, 
pārņem īpaša nostalģiska un ro-
mantiska noskaņa. Mēs staigājām 
pa pili, kur kādreiz grāfi  un grā-
fi enes rīkoja balles, pastaigājās un 
baudīja dzīvi.

Krāslavas muzejā mums pa-
stāstīja par pilsētas vēsturi. Mums 
bija ekskluzīva iespēja turēt rokās 
vecus darba rīkus, iegūt uguni pēc 
sentēvu metodēm un notāra kabi-

netā spēlēt fl īģeli. Nobeigumā ap-
skatījām brīnišķīgo Kārļa un Vijas 
Plotkas mākslas darbu izstādi. 
Gids teica ļoti nozīmīgus vārdus: 
„10 000 stundu smags darbs no-
ved pie talanta vērtīga rezultāta.” 
Mākslinieku darbi ir tam aplieci-
nājums. Brīžiem šķita, ka tie ir tik 
reālistiski, ka teju atdzīvosies. Pa-
tiešām apbrīnas vērti, izkopti un 
talantīgi darbi.

Liels paldies prāvestam Eduar-
dam un viņa vārda brālim gidam 
Eduardam par jauko dienu, eks-
kursiju un pozitīvajām emocijām. 
Pateicamies mūsu kora ērģelnie-
cei, vadītājai un labajam gariņam 
Ilonai Aprupei. 

Krāslavas Romas katoļu 
baznīcas bērnu un jauniešu kora 

vārdā - 
Astrīda Daniļeviča

EKSKURSIJĀ UZ GRĀFU PLĀTERU PILI

SPORTA TŪRISMA
 PULCIŅA PĀRGĀJIENS

29.martā notika sporta 
tūrisma pulciņa pārgājiens. 
Bija saulains laiks, silti ne-
bija, bet jau bija jūtams pa-
vasaris. 

Mēs paņēmām visu nepiecie-
šamo ekipējumu un ar labu no-
skaņojumu aizgājām uz mežu 
aiz poliklīnikas. Tas bija pirmais 
pārgājiens, kad mēs ar tūristiem 
aizgājām uz mežu un mēģinājām 
darboties, izmantojot tūrisma ele-
mentus  dabā. Bija ļoti grūti gan 
man, gan bērniem. Es uztraucos, 
vai viņiem patiks tāds pārgājiens. 
Prieks, ka skolēniem viss patika 
un viņiem radās vēlēšanās vēl-
reiz iet tādā pārgājienā. Bērniem 
grūtības bija saistītas ar daudziem 
elementiem, piemēram,  kāpšana uz augšu un nepieciešamā ekipējuma 
izmantošana (gri-gri, žumars utt.), bet, atrodoties sešas stundas dabā, 
protams, visi mēģināja pārvietoties no viena koka uz otru. 

Prieks, ka mēs aizgājām pārgājienā, sasildījāmies pie ugunskura un 
visiem radās pozitīvas emocijas. 

Dzintars Patmalnieks, 
sporta tūrisma pulciņa vadītājs  

„Lāses Kauss” ir vienas no populārāka-
jām volejbola sacensībām jauniešiem. 
Šogad tās notika jau trīspadsmito reizi. 
Sacīkstes norisinās divos posmos - atla-
ses sacensības, kas notiek visos reģionos, 
mūsu gadījumā tas ir apvienots ar Dagdas 
novadu, un finālsacensības, kurās pieda-
lās labākās komandas. Fināls notiek Rīgā, 
Olimpiskajā Skonto hallē. Tās nav vienkār-
šas sacīkstes, bet gan īsti sporta svētki, jo 
paralēli volejbola spēlēm, kas vienlaicīgi 
notiek uz 16 laukumiem, jauniešiem ir ie-
spēja pierādīt sevi arī dažādās atrakcijās, 
viktorīnās un citās aktivitātēs. 

„Lāses kauss” tiek izspēlēts četrās grupās: B ve-
cuma grupa - zēni un meitenes, kas dzimuši 1998. 
- 1999.g., un A vecuma grupa - jaunieši un jaunietes, 
kas dzimuši 1995. -1997. g. Krāslavas Valsts ģim-
nāzijai šogad bija iespēja atkārtoti piedalīties šajos 
volejbola svētkos. Sīvās cīņās ceļazīmes uz „Lāses 
kausa” fi nālu izcīnīja A grupas puiši un B grupas 
meitenes, kuru sastāvā spēlēju arī es. Man un visiem 
pārējiem bija liels prieks un gandarījums pārstāvēt 
savu skolu šādā lielā sporta forumā, jo mūsu skola 
bija viena no retajām, no kuras startēja vairāk par 
vienu komandu. 

Agrā 29. marta rītā mēs sēdāmies autobusā un 
uzsākām ceļu uz Rīgu - divas komandas, līdzjutē-
ji un skolotāji. Laiks paskrēja ātri, un jau pēc pāris 
stundām mēs ieradāmies Rīgā. Kā jau minēju, fi nāl-
sacīkstes norisinājās Skonto hallē. Tā mūs tiešām 
pārsteidza. Lielais mākslīgā zāliena futbola laukums 
bija pārtapis par īstu volejbola zāli. Šeit bija izvieto-
ti 16 volejbola laukumi, skatuve un radošās darbnī-
cas. Ilgām pārdomām nebija laika, devāmies saņemt 
sponsoru dāvanas – sporta kreklus katram komandas 
spēlētājam un brokastu maizītes, tad iesildīties uz 
norādītajiem laukumiem. Pēc tam sākās lielā sporta 
notikuma atklāšanas ceremonija. Pasākumu atklā-
ja Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. 
Atbalstīt sportistus bija ieradušies vairāki ministri, 
olimpiskais medaļnieks Raimonds Vilde, Valsts ro-
bežsardzes priekšnieks Normunds Garbars, kā arī 
Soču olimpisko spēļu medaļnieki Oskars Melbārdis 
un Andris Šics. Pēc ofi ciālās sacensību atklāšanas 
mums bija iespēja sasveicināties, nofotografēties ar 
Soču spēļu medaļniekiem, kā arī aplūkot olimpiskās 
medaļas. 

Laiks sākt spēlēt volejbolu. Komandas tika sadalī-
tas apakšgrupās, katrā pa sešām. Spēļu formāts bija 

atšķirīgs no ierastā. Komandas katru spēli aizvadī-
ja pa astoņām minūtēm, pēc to nospēlēšanas notei-
ca konkrētās spēles uzvarētāju, neatkarīgi no iegūtā 
punktu skaita.

Visas cīņas bija spraigas gan puišiem, gan meite-
nēm. Tika gūtas skaistas uzvaras un piedzīvoti smagi 
zaudējumi, bija meistarīgas izspēles un neveiksmī-
gas saspēles, bieži vien tablo rādīja neizšķirtu un 
tas kutināja spēlētāju nervus. Diemžēl abām mūsu 
komandām nedaudz pietrūka veiksmes, lai kvalifi -
cētos galvenajiem pusfi nāliem. Taču cīņa vēl nebija 
galā. Tika izveidotas jaunas apakšgrupas, un notika 
mazie pusfi nāli. Šoreiz puiši bija nopietni noskaņoti 
un cīnījās ļoti meistarīgi, gūdami uzvaru pēc uzva-
ras. To pašu diemžēl nevar teikt par meitenēm, mūsu 
komanda pārdzīvoja par neiekļūšanu labāko grupā, 
tam bija pietrūcis pavisam nedaudz, tāpēc komandas 
spēle vairs nebija labākajā līmenī. Rezultātā mūsu 
komandas ierindojās trešajā desmitā. 

Paralēli volejbola spēlēm varējām piedalīties da-
žādās aktivitātēs, pildot uzdevumus, tikt pie ļoti vēr-
tīgām dāvanām no Ziemassvētku vecīša. Šo iespēju 
izmantoja teju visi no Krāslavas atbraukušie. Tāpat 
spēļu starplaikā bija iespēja vērot Sabīnes Berezinas 
uzstāšanos. Diena bija paskrējusi nemanot. Visas 
spēles aizvadītas, un uzvarētāji noskaidroti. Skaists 
pasākuma noslēgums bija laureātu apbalvošana. Lai 
gan mūsu ģimnāzijas komandas sportistu vārdu lau-
reātu sarakstā nebija, taču Krāslavas valsts ģimnāzija 
saņēma īpašu balvu par trešo lielāko komandu skaitu 
pirmā posma sacensībās. Dāvana bija pasākumam 
atbilstoša - volejbola bumbu komplekts. 

„Lāses kauss 2014” ir noslēdzies. Pēc tā ir paliku-
šas daudzas jo daudzas atmiņas, pozitīvas emocijas. 
Šis bija lielisks pasākums, esmu neizsakāmi priecī-
ga un pateicīga savai komandai par lielisko iespēju 
piedalīties šajā lielajā sporta forumā. Pēc sacensībām 
nebija neviena, kas tajās būtu vīlies. Visi kā viens tei-
ca, ka darīs visu, lai piedalītos fi nālsacīkstēs arī nā-
kamajā gadā. 

Savā un pārējo ģimnāzijas spēlētāju vārdā vēlos 
teikt lielu paldies cilvēkiem, bez kuriem mēs nebūtu 
spējuši to visu sasniegt un organizēt: sporta skolo-
tājiem Dmitrijam Duškinam un Natālijai Raudivei, 
KVĢ direktoram Jānim Tukānam un skolotājai An-
nai Juškevičai. Īpašu pateicību izsakām Krāslavas 
novada priekšsēdētājam Gunāram Upeniekam par 
sniegto atbalstu, nodrošinot autobusu.

Ieva Jokste, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniece 

„LĀSES KAUSS”  - ĪSTI SPORTA SVĒTKI
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Sveicam jēzus kristus augšāmcelšanās svētkos! 

4.aprīlī Preiļu Valsts ģim-
nāzijā notika 7. Latgales at-
klātais datorātrrakstīšanas 
konkurss. 

Mūsu novadu pārstāvēja labā-
kie datorātrrakstītāji no Krāslavas 
pamatskolas un Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas. Lielā konkurencē labā-
kais  no mūsu novada bija 7.klases 
skolnieks Pauls Nartišs (Krāslavas 
psk.), kurš ieguva III vietu ar re-
zultātu 231,2 simb./min. (I vietas 
ieguvēja rezultāts bija 235,8 simb./

min.). Atzinību par labu rezultātu 
saņēma arī 9.klases skolniece Lai-
ma Liepiņa (Krāslavas Valsts ģim-
nāzija) - 219,2 simb./min. Šiem 
skolēniem par viņu panākumiem 
tika pasniegtas vērtīgas balvas un 
diplomi.

Paldies Krāslavas novada domei 
par piedāvāto transportu, kas deva 
iespēju desmit novada skolēniem 
izmēģināt savus spēkus šajā aiz-
raujošajā konkursā.

Jeļena Jāpiņa

AIZRAUJOŠAJĀ KONKURSĀ
Pavasara pirmais mēnesis sev līdzi nes 

Starptautisko teātra dienu. Krāslavas PII 
„Pienenīte” jau tradicionāli pavasari ie-
skandina Teātra nedēļa, kad mazie audzēk-
ņi gūst savu pirmo pieredzi aktieru lomās. 
Bērni iepazīstas ar uzvedības noteikumiem 
teātrī, uzzina, ko nozīmē „trešais zvans”, 
papildina savu vārdu krājumu ar jauniem 
vārdiem: skatuve, kulises, parters, dekorā-
cijas, trupa, biļešu kontrolieris u.c. 

Turpinot tematisko nedēļu „ Finanšu zināšanas 
pirmsskolā”, šogad pirmo reizi bērni pirka biļetes 
par naudu, kuru vēlāk aktieri izmantoja kā honorāru.

Trīs izrādes mazie aktieri kopā ar skolotājām veltī-
ja Margaritas Stārastes jubilejai.

Pirmajā dienā uz skatuves kāpa mazākumtautību  
grupu „Margrietiņas” un „Bītītes” bērni ar izrādi 
„Brīnumi sakņu dobē”.

Teātra nedēļas otro dienu atklāja vecāko grupu 
„Saulīte” un „Spārītes” audzēkņi, kuri piedzīvoja 
savu pirmizrādi  „Rūķu dēlēns Knīpucis”.

Trešajā dienā savu iestudējumu „Pelēkais namiņš” 
demonstrēja sagatavošanas grupas „Zvaniņi” jaunie 
aktieri. Bērni jau ir guvuši aktiermākslas pieredzi 3 

gadu garumā, tāpēc viņi ļoti labi iztika bez sufl iera 
palīdzības.

Iestudējumu beigās kā īstā teātrī neizpalika ziedu 
pasniegšana mazajiem aktieriem.

Paldies visiem pedagogiem par darbu, kas bērniem 
nesa prieku un labas neaizmirstamas emocijas.

                                          Lilija Krumpāne, 
PII „Pienenīte” vad. vietniece izgl. jomā 

BĒRNUDĀRZĀ „TEĀTRA DIENAS”
izglītība

Dārgie brāļi un māsas!
Sirsnīgi sveicu Jūs gaišajos Kristus Augšāmcelša-

nās svētkos!
Šajos dižajos svētkos piesaucu pār Jums visiem 

Dieva svētību: „Jēzus Kristus augšāmcēlies!”
Šie dižie svētki ir liela prieka un gaviļu diena. Ne-

vis vienkārši ar vārdiem, bet ar piemēriem no Svētā 
Evaņģēlija Dievs apliecina grēku nožēlošanas spēku. 
Kristus atbalstīja trūkumcietēju, izdziedināja neredzī-
go un spitālīgo, apžēloja grēcinieci, dāvāja paradīzi 
laupītājam. Jo Viņš atnāca mūsu pasaulē ne tikai tā-
pēc, lai palīdzētu un atpestītu cilvēkus, bet lai izārstē-
tu slimos un grēcīgos. 

Tāpēc tagad Dievs vēlas, lai mūsu dvēsele būtu 
šķīsta un lai mēs nožēlotu grēkus.

Viņš gaida no mums stipru ticību Jēzum Kristum 
un arī mūsu labos darbus. Par spīti dzīves grūtībām, 
mums noteikti jāsaglabā ticība Dievam, jābūt uzticī-
giem mūsu senču atmiņai. Tikai Baznīca un lūgšana 
dod mums iespēju iegūt garīgu spēku, kas palīdz pār-
varēt sadzīves problēmas.

Brāļi un māsas! No visas sirds vēlu jums un jūsu 
ģimenēm šajās Kristus Augšāmcelšanās dienās ticēt 
lūgšanas spēkam, vēlu labu veselību, savstarpējo mī-
lestību un pacietību, īstu labklājību! 

Izsaku sirsnīgu pateicību par jūsu ziedojumiem, ar 
kuriem jūs atbalstāt savu dievnamu! 

Vēlu panākumus visos jūsu labajos darbos, kas  ir 
veltīti līdzcilvēku dvēseles mieram!

Jēzus Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!
Andrejs Sokolovs, 

Krāslavas vecticībnieku draudzes pārzinis

Dārgie krāslavieši!
Sirsnīgi sveicu Jūs gaišajos Jēzus Kristus Augšāmcelša-

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

tajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! 
Patiesi augšāmcēlies!”  Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus 
Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi uz krusta  un augšāmcel-
šanās brīnumu.

Eņģelis uzrunāja sievietes pie kapenēm, kur tika ap-
glabāts Jēzus: „Nebīstieties!” (Мt. 28:5). Šis aicinājums 
blakus tukšajam zārkam kļuvis par Jāņa Pāvila II galveno 
dzīves devīzi viņa kalpošanas laikā. Pāvests bieži tos at-
kārtoja, uzrunājot Baznīcu un cilvēci. Viņš vienmēr izteica 
šo frāzi ar nelokāmo pārliecību. Viņš cīnījās līdz pēdējam 
savas dzīves brīdim, daloties ar mums savā priekā, atdodot 
sevi visu Kristum un Jaunavai Marijai. Un tā bija visu viņa 
dzīvi, līdz pat pēdējam mirklim – mīlestība pret Jēzu Kris-
tu. (Šī gada 27. aprīlī, Dieva žēlsirdības svētdienā, ko sa-
vulaik iedibināja pāvests Jānis Pāvils II, Katoliskā baznīca 
izsludinās pāvestu Jāni Pāvilu II par svēto. Kanonizācija 
notiks Vatikānā, Sv.Pētera laukumā). 

Priecīgā vēsts par Jēzus Augšāmcelšanās brīnumu arī 
pēc daudziem gadsimtiem nav zaudējusi savu pievilkšanas 

spēku. Tā priecē mūsu sirdis un stiprina mūsu cerību uz 
mūžīgo dzīvi, pār kuru nāvei vairs nav varas.

Šie svētki mudina katru kristieti ziedot savu laiku un 
kalpot Dievam, lai glābtu līdzcilvēkus. Mūsu pasaule 
vēl joprojām ir pilna ciešanu un bēdu. Šodien mūsu tu-
viniekiem kā nekad agrāk ir nepieciešams mierinājums 
un atbalsts, un arī cerība, kuru mums dod Kristus aug-
šāmcelšanās. Cik daudz mums apkārt ir cilvēku, kas vēl 
nepazīst Jēzus žēlsirdīgo mīlestību, kas neapzinās Glābēja 
klātbūtni savā dzīvē un kam Kristus augšāmcelšanās svēt-
ki ir tikai senču tradīcija.

Lieldienu laikā mums ir brīnišķīga iespēja dalīties ar 
līdzcilvēkiem savā ticībā Kristum un savā dzīvespriekā. 
Lai Dievs Jūs svēta Kristus augšāmcelšanās svētkos! Cil-
vēka vienīgā cerība ir Jēzus Kristus. Lai Dievs piepilda 
jūs ar prieku un cerību, kas plūst no ticības, lai jūs varētu 
palīdzēt tiem, kam ir nepieciešams atbalsts!

Šajās svētku dienās vēlu saticību un labklājību, veselību 
Jums un Jūsu tuviniekiem.

Ar cieņu un ar lūgšanu par Jums – 
Priedaines Romas katoļu baznīcas prāvests 

Janušs Bulašs

Mīļie novadnieki!
Kristus ar Lieldienu noslēpumu – 

savu nāvi un augšāmcelšanos – mūs 
ieved dzīvībā un brīvībā. Lieldienas 
ir pāreja no nāves dzīvībā, no tum-
sības – Dieva bērnu spožajā gaismā.

Jēzus bija miris, un tagad, lūk, Viņš 
atkal dzīvs! Ar to Kristus apliecināja, 
ka viņš ir patiess Dievs, Dieva Dēls 
un cilvēces Draugs.

Kādam fi lozofam jautāja, ko tas 
gaida no patiesa drauga. Viņš atbil-
dēja: „Trīs lietas: sirdī mīlestību, 
mutē patiesību un gatavību palīdzēt.”

Jēzum piemīt šīs īpašības. Mīlestī-
bā uz cilvēkiem Viņš nāca pie tiem, 
mācīja patiesību, par to cieta, nomira 
un augšāmcēlās. Augšāmcelšanās – 
tā nav ļaužu izdoma, bet īsta patie-
sība, ko apliecināja Kunga mācekļi, 
uzrakstīdami četrus Evaņģēlijus.

Augšāmcēlies Kristus neparādījās 
ne farizejiem, ne Pilātam, ne citiem, 

kas izsmēja Viņu, sacīdami, ka ieti-
cēs, ja Viņš nokāps no krusta. Jēzus 
parādījās tikai saviem draugiem – ja 
mēs esam Viņa draugi, kas ar visiem 
spēkiem cenšas būt uzticīgi laba-
jam, nest savu krustu, tad arī mums 
ir apsolīta augšāmcelšanās un sa-
stapšanās ar Kristu, jo apustulis Pā-
vils raksta: „Kā Jēzus augšāmcēlās, 
tāpat Dievs uzcels tos, kuri mirst 
Jēzū”(1Tes 4,14).

Tātad tos, kas tic Dievam un cen-
šas sekot Kristum, ne nāve, ne kādi 
spēki un nekāda cita radība vai vara 
nevar šķirt no Dieva.

 Brāļi un māsas Kristū!
Lieldienas nāk un aiziet, bet kaut 

kas paliek. Dziļais pārdzīvojums, ap-
cerot Kristus augšāmcelšanās noslē-
pumu un to svinot dievkalpojumos, 
paliek dvēselē ne vien kā maigs jūtu 
saviļņojums, bet galvenokārt kā Die-
va dāvana, kas palīdz dzīvot tālāk – 

pieņemt dzīves grūtības un tiekties 
pēc augstākiem apvāršņiem. Dieva 
klātbūtne iepriecina un sasilda sirdis 
kā Lieldienu vigīlijas dievkalpojuma 
ugunskura liesma, kā arī lielās sveces 
(pashala) spoža gaisma. Mūsu dzīvē 
kaut kā pēdējā laikā maz īsta prieka, 
bet vairāk problēmu un stresa, un tā-
pēc - lai šis Lieldienu prieks pārņem 
mūs visus un, izejot no baznīcas, da-
līsimies ar šo prieku ar tiem, kas cieš, 
kam grūti, kam neveicas dzīvē.

Lai Lieldienu žēlastība stiprina Jūs 
visus ceļā uz Dievu un cilvēku garī-
go un laicīgo labklājību un lai Jūsu 
sirdīs mājo mīlestība un dvēselēs – 
miers, jo ir piedoti mūsu grēki un de-
besis mums atvērtas. 

Novēlu Jums priecīgus Kristus 
augšāmcelšanās svētkus!

Eduards Voroņeckis,
 Krāslavas Sv.Ludvika Romas 

katoļu draudzes prāvests 

Dārgie brāļi un māsas! Dārgie krāslavieši!
Tuvojas Kristus Augšāmcelšanās svētki - visdiženā-

kie svētki. Svētais Jānis Zeltamute Lieldienās vēsta par 
mūsu Pestītāju: „Nāve! Kur ir tavs dzelonis! Elle! Kur ir 
tava uzvara? Kristus ir Augšāmcēlies, un tu esi nogāzta! 
Kristus ir Augšāmcēlies, un ļaunie gari ir saistīti! Kristus 
ir Augšāmcēlies, un priecājas eņģeļi! Kristus ir Augšām-
cēlies, un dzīvība sāk mājot.” Mēs saprotam, cik liela ir 
dāvana, ko Dievs var dāvāt ikvienam, tāpēc mēs attīrām 

un norūdām sevi gavēņa laikā, lai varētu pieņemt Kunga 
žēlastību. Ir svarīgas arī mūsu lūgšanas gan mājās, gan 
dievnamos. Dievkalpojumi kā laika mašīna pārceļ mūs 
Jēzus Kristus laikmetā. Un mēs vairs neesam vienkārši 
cilvēki, kuri zina, kā viss notika pirms 2000 gadiem. Mēs 
kļūstam par cilvēces pestīšanas pirmsākumu aculiecinie-
kiem un nespējam būt vienaldzīgi. Mums ir jāizvēlas: 
vai mēs esam ar Dievu un gribam izglābt savu dzīvību, 
vai mēs esam bez Dieva vai vēl sliktāk - esam pret Viņu, 

izdzenot Glābēju no savas dzīves un līdz ar to zaudējot 
saikni ar Pestītāju.

Sirsnīgi sveicu jūs Kristus Augšāmcelšanās svētkos! 
Vēlu mieru jums un jūsu ģimenēm, dvēseles un miesas 
veselību! Lai Dievs dod svētību jums visiem! Jēzus Kris-
tus augšāmcēlies!

Rostislavs Terehovs, 
Krāslavas sv. labtic. lielkņaza 

Ņevas Aleksandra baznīcas pārzinis
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«Latvijas propāna gāze»

Krāslava, Sporta iela 14
Tālr. 65622588, 29995106

GĀZES BALONU 
PIEGĀDE

sports sludinājumi

Atbrīvojam no krūmiem grāv-
jus, lauksaimniecības zemes. 
Veicam meža kopšanu, stādīša-
nu, tālāku audžu kopšanu, ka 
arī zāles pļaušanu. T. 27743200.

  Pērkam kompostu, 4-5 m3. 
T.29851619.

  Pārdod zemi Krāslavas nova-
da Skaistas pagastā, Ilzas ezera 
krastā, platība - 5.9 ha (tai sk. 2 ha 
ezers), krasta līnija – 350 m; 270 
km no Rīgas, klusa, skaista vieta, 
labs piebraucamais ceļš, blakus 
elektrolīnija. Cena - 40000 EUR. 
Tālrunis: 29236024, 29250344.

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

  Pērkam dārgi  - kara laika fo-
togrāfi jas, munīciju, ķiveres, siks-
nas, uniformu (līdz 1945. g.), dzir-
nakmeņus, alus mucas, viengabala 
riteņus, pulksteņus. Т. 26277955.

  Izgatavoju mēbeles pēc pasūtī-
juma. Т. 26040043.

  Pārdod televizoru, diagonāle – 
55cm, cena - 25 eiro. Т. 26173163.

reklāma

Rūpniecības tirgus virs veika-
la „Maxima” strādā un turpmāk 
strādās katru dienu no 8.00 līdz 
15.00, izņemot pirmdienas. Ir brī-
vas tirdzniecības vietas. Laipni 
gaidām nomniekus un pircējus. 
Tālr. uzziņām 29112899. 

ATGUVIS 
ČEMPIONA TITULU!

No 29. līdz 30.martam Starptautiskajā iz-
stāžu centrā Ķīpsalā izstādes „Atpūta un 
sports 2014” ietvaros notika Latvijas čem-
pionāts spēka trīscīņā. 

Pirmo vietu un zelta medaļu vecuma grupā no 60 
gadiem svara kategorijā līdz 83 kg izcīnīja krāslavietis 
Viktors Ļebedevs. Pēc trīs gadu pārtraukuma sportists 
atguvis čempiona titulu!

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLA 
AICINA 4.MAIJĀ

 PIEDALĪTIES 
MASU SKRĒJIENĀ

 APKĀRT KRĀSLAVAI
Vecuma grupas:
2003.g.dz. un jaunāki zēni un meitenes,
2001.-2002.g.dz. zēni un meitenes,
1999.-2000.g.dz. zēni un meitenes,
1997.-1998.g.dz. jaunieši un jaunietes,
1975.-1996.g.dz. vīrieši un sievietes.
1974.g.dz. un vecāki vīrieši un sievietes.
5 km skrējienā var piedalīties visi skrietgribē-

tāji, saņemot starta numuru sacensību vietā sek-
retariātā, 18.novembra laukumā plkst.8.45 – 9.20.

Katrs personīgi atbild par savu veselības stā-
vokli.

Kopējais starts plkst.10.00
 Rīgas ielas 36 un 

18.novembra laukuma  krustojumā.
Visi distanci beigušie dalībnieki saņems saldas 

balvas. 1.-6.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā 
tiks apbalvoti ar diplomiem. 1.-3.vietu ieguvēji 
katrā vecuma grupā tiks apbalvoti ar medaļām. 
Katras grupas uzvarētājs tiks apbalvots ar kausu.   
Visātrākā skrējēja un visātrākais skrējējs saņems 
dāvanu karti.

Informācija pa tālr.65622722, 26178147.

PASĀKUMI 
APRĪLĪ UN MAIJĀ

18. aprīlī plkst.18.00 tradicionālais ekumēnis-
kais Krusta gājiens pa Krāslavas  centrālajām 

ielām, pulcēšanās pie Krāslavas kultūras nama.

21.aprīlī plkst.12:00 pilsētas laukumā Lieldie-
nu pasākums „Nāc nākdama, Liela diena, ar 

raibām oliņām”.
25.aprīlī plkst.10.00 KN leļļu izrāde bērniem „Kurš 

mežā saka oi-oi?”. 
Biļetes cena - 2 EUR.
LR Neatkarības atjaunošanas dienas pasākumi 

4.maijā:
no plkst.9:00 - Pavasara gadatirgus Ostas ielā un 

amatnieku tirdziņš M.Tirgus ielā,
plkst.10:00 skrējiens apkārt Krāslavai (starts Rīgas 

ielā),
plkst.10:00 koncerts un mākslas akcija pilsētas lau-

kumā.
8.maijā plkst. 14: 00 ziedu nolikšana pie pieminekļa 

Otrā pasaules kara upuriem.

4. maijā plkst.15.00 Krāslavas kultūras namā 
notiks senioru balle, kas ir veltīta Latvijas Re-
publikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas 
dienai. Lūdzam paņemt līdzi groziņu.

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLA 
UZŅEM AUDZĒKŅUS 
2014./2015. MĀC.G. 

profesionālās ievirzes mūzikas izglītības 
šadās izglītības programmās:

- taustiņinstrumentu spēlē – klavierspēle, akor-
deona spēle;

- stīgu instrumentu spēlē – vijoļspēle, ģitāras 
spēle;

- pūšaminstrumentu spēlē – klarnetes spēle, 
saksofona spēle, fl autas spēle.

Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pie-
ņemšana notiek līdz 29.aprīlim no plkst. 13.00-
18.00. Uzņemšanas eksāmeni - 28., 29.aprīlī 
plkst. 18.00.  Uzziņas pa tālr. 656 22408. 

Krāslavas novada pensionāru biedrība aicina 
pensionārus 26.aprīlī plkst. 9.00 uz Lielo talku. Pul-
cēšanās vieta - parkā, blakus bērnu rotaļu lauku-
mam. 

Ikviena cilvēka dzīvē ir cilvēki, 
kuri viņu iedvesmo, kuri ir cerības, 
gaismas, zinību, ticības un cerības 
avoti. Par šādu cilvēku var kļūt gan 
vecāki, gan tuvākie draugi, ietek-
mīgi sabiedrības cilvēki, mācītājs 
vai vieds svešinieks, taču visbiežāk 
šāds iedvesmas avots ir mūsu SKO-
LOTĀJS.

1979.gadā mēs pabeidzām 
Krāslavas 1.vidusskolu un bijām 
gatavi doties lielajā dzīvē. Vislie-
lākais „PALDIES” par to ir jāsaka 
mūsu klases audzinātājai Veronikai 
Babrei. Viņa mums sniedza zināša-
nas ne tikai mācībās, viņa bija mūsu 
draugs un padomdevējs dzīvē. Viņa 
ar savu piemēru un entuziasmu mā-
cīja mums, cik svarīga ir draudzība, 
cik svarīgi ir mīlēt savu darbu, cik 

svarīgi ir nezaudēt ticību saviem 
spēkiem pat visgrūtākajos dzīves 
brīžos.

Tagad jau ir pagājuši tik daudzi 
gadi, kopš mēs esam absolvējuši 
skolu, un mūsu skolotāja Veroni-
ka Babre joprojām ir mūsu draugs 
un padomdevējs. Mēs visi nereti 
ieklausāmies viņas padomā vai sa-
tiekam, lai sajustu to dzīves sparu. 
Mēs visi bieži par viņu domājam un 
izmantojam kā iedvesmu. Viņa ir ne 
tikai mūsu skolotāja, viņa ir mūsu 
visu draugs. Skolotāja atceras mūsu 
visu dzīvesstāstus, interesējas par 
mūsu bērniem un pat ir lietas kursā 
par mūsu mazbērniem. 

Šogad 4. aprīlī mūsu skolotājai 
bija skaista jubileja. Mēs visi no 
sirds sveicam mūsu skolotāju 85 

gadu jubilejā un novēlam veselību 
un izturību. Lai nepazūd šis dzīves 
spars un gudrība, kura mums vi-
siem ir tik dārga un svarīga! 

Dzīves pulkstenis steigai par spīti,
Zvana Tev šobrīd svētku brīdi.
Ik gads Tavā gaitā nav bijis par lieku,

Nesis gan rūpes, gan dzīvesprieku.
Tīrumam līdzīgs tavs darbīgais mūžs -
Ražens gan svelmē, gan vēji kad pūš.
Atceries, priecājies, rītdienu sveic.
Ieklausies – VISI PALDIES TEV 
TEIC!

 1979. g. 11.b klases absolventi

„Ir skolotājam vienmēr jābūt īstam
un vienmēr patiesam, cik patiess vien var būt.“

/L.Brīdaka/

 9.aprīlī PIKC RVT Krāslavas teritoriā-
lās struktūrvienības studenti un Krāslavas 
novada vispārizglītojošo skolu 9. klašu au-
dzēkņi devās pieredzes apmaiņas braucienā 

uz Rēzekni, kur iepazinās ar akciju sabied-
rības “Latvijas fi nieris” meitas uzņēmuma 
SIA “VEREM” darbību dažādu saplākšņu 
ražošanā un SIA “NOOK” pieredzi ripzāģu 

izgatavošanā.
Abi uzņēmumi ir unikāli Latgales reģio-

nā un visā Latvijā, jo ražo kvalitatīvu, eks-
portspējīgu produkciju un pievēršas ilgt-
spējīgai, sociāli atbildīgai attīstībai.

Vairāki audzēkņi atzina, ka labprāt strā-
dātu ražošanā, pieredzes brauciens sniedza 

iespēju iepazīt uzņēmumus “no iekšienes” 
un dibināt kontaktus ar uzņēmējiem.

Tikšanos līdzfi nansēja Krāslavas novada 
dome un Latvijas - Lietuvas pārrobežu sa-
darbības programma projekta “EDUCATE 
FOR BUSINESS” ietvaros.

Gunta Čižika

dažos teikumos

Lieldienu
dievkalpojumu 

kārtība
Krāslavas
 pilsētas 

dievnamos
Krāslavas Romas katoļu 

baznīca
17.aprīlis – LIELĀ CETURT-

DIENA (KUNGA PĒDĒJO VA-
KARIŅU PIEMIŅAS DIENA)

18:00 – Sv. Mise (latviešu valo-
dā)

18.aprīlis  – LIELĀ PIEKT-
DIENA (KUNGA CIEŠANU UN 
NĀVES PIEMIŅAS DIENA)

15:00 – Lielās  Piektdienas  
dievkalpojums (poļu valodā)

18:00 – Krustaceļš (pa Krāsla-
vas  pilsētas ielām)

Nakts adorācija (poļu valodā)
19.aprīlis – LIELĀ SESTDIE-

NA (KUNGA AUGŠĀMCELŠA-
NĀS SVĒTKU VIGĪLIJA)

18:00 – Lieldienu vigīlijas sv. 
Mise (latviešu valodā)

Uguns un ūdens svētīšana (jāpa-
 ņem līdzi sveces)

Pēc sv. Mises– Lieldienu galda 
ēdienu svētīšana

Nakts adorācija (latviešu valo-
dā)

20.aprīlis – SVĒTDIENA 
(KUNGA AUGŠĀMCELŠANĀS 
DIENA)

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

Pēc sv. Mises - Lieldienu galda 
ēdienu svētīšana

21. aprīlis – PIRMDIENA (OT-
RĀS LIELDIENAS)

8:00 – Sv. Mise (krievu valodā)
9:15 – Sv. Mise (latviešu valo-

dā)
11:30 – Sv. Mise (poļu valodā).

Priedaines Svētās Brigitas 
un Svētās Katrīnas no Sjē-
nas Romas katoļu baznīcā

18.aprīlis - Lielā Piektdiena 
10:00 Krustaceļš baznīcā 
11:00 Lielās Piektdienas diev-

kalpojums.
19.aprīlis - Lielā Sestdiena
18:00 – Lieldienu vigīlijas Sv. 

Mise, uguns un ūdens svētīšana, 
Lieldienu galda ēdienu svētīšana. 

Krāslavas vecticībnieku 
baznīca
19. aprīlī plkst. 20.00 Nakts 

dievkalpojums;
20. aprīlī plkst. 14.00Vakara 

dievkalpojums;
21. aprīlī plkst. 8.00 Stundu un 

Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dievkalpojums.


