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Tēvijas parks Indras ciemā ir vieta, kur 
vietējie iedzīvotāji pulcējas galvenajos 
valsts svētkos. 3. maijā šeit notika pasā-
kums, kas bija veltīts Latvijas Republikas 
neatkarības atjaunošanas dienai.  

Neskatoties uz aukstajiem laika apstākļiem, gan-
drīz visas skatītāju vietas bija aizņemtas. Valsts svēt-
kos iedzīvotājus sveica pagasta pārvaldes vadītāja 
Ērika Gabrusāne: „Lai jūsu mājās un ģimenēs vien-
mēr ir siltums un prieks, lai jūsu bērni aug, mācās 
un paliek dzīvot un strādāt Indrā!” Vadītāja pateicās 
iedzīvotājiem par viņu darbu, par sakoptiem pagal-
miem un mājām, bet zemniekiem novēlēja labvēlī-

gus laika apstākļus un bagātu ražu.
Par svētku koncerta rotu kļuva Indras Mākslas un 

mūzikas skolas deju kolektīva „Indra” (vad. Lidija 
Trušele) priekšnesums. Ir jāuzsver, ka deju skolotāja 
Lidija Trušele veiksmīgi sagatavojusi 35 dejotājus no 
Robežnieku, Indras un Piedrujas pagasta, un šovasar 
viņi pārstāvēs Krāslavas novadu Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkos Rīgā. 

Ne mazāk aplausu saņēma arī mazie dejotāji, kas 
darbojas kolektīvā „Indrica”, bet īpaši silti klātesošie 
sagaidīja senioru deju ansambļa „Labvakar” dalīb-

niekus. 
Koncerta beigās skanēja dziesma 

„Rūžeņa” kolektīva „Rēvija” izpildīju-
mā, tagad bez šīs dziesmas Rožu ciemā 
nenotiek neviens pasākums. 

Svētku noslēgumā gan lielie, gan ma-
zie Indras iedzīvotāji draudzīgi iestādīja 
Tēvijas parkā rožu stādus. 

Nākamais pasākums jau nav aiz kal-
niem. Indras tautas nama vadītāja Anžela 
Kuzminska aicina visus 30. maijā ap-
meklēt  Šūpoļu svētkus, kuros tiks godi-
nāti vismazākie pagasta iedzīvotāji. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PAR GODU VALSTS SVĒTKIEM - 
KONCERTS UN ROZES

Indrā tika svinēta Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena

2. maijā sakarā ar savu 70. 
dzimšanas dienu Krāslavas 
mākslinieks Fēlikss Edvīns 
Lukaševičs uzdāvināja ska-
tītājiem jubilejas vernisāžu. 
Tā ir jau trešā gleznotā-
ja darbu personālizstāde 
Krāslavā. 

Vairāku gadu garumā māksli-
nieks radījis savu individuālo stilu, 
ar kura palīdzību viņš atspoguļo 
savu īpašo un neatkārtojamo ap-
kārtējās pasaules redzējumu. 

Fēliksa daiļrade ir daudzpusīga 
- viņš glezno, sacer dzeju, dzied 
dziesmas latviešu, krievu, poļu va-
lodā, muzicē. 

Fēliksam Edvīnam Lukaševičam 
ir poļu saknes, viņš piedalās poļu 
biedrības „Strumeņ” ansamblī, 
dzied baznīcas korī. Savas izstādes 

atklāšanā mākslinieks tradicionāli 
piedāvāja skatītāju uzmanībai ne-
lielu koncertu. 

Fēliksa Edvīna Lukaševiča glez-
nu noskaņa atbilst viņa dzīves kre-
do: „Dzīvot mierā, mīlestībā, har-
monijā.” Skatoties uz mākslinieka 
audekliem, var izjust visas emoci-
jas, kuras gleznotājs cenšas izteikt 
ar krāsu un ēnu palīdzību. Iespē-
jams, ne visi darbi pievērsīs jūsu 
uzmanību, bet daudzi paliks jūsu 
atmiņā uz ilgāku laiku, jo māks-
linieka iecienītākā tēma ir mūsu 
dzimtās Latgales ainavas. 

Sapņotājs un romantiķis, viņš 
tic labai un gaišai nākotnei, tāpēc 
viņa gleznas arī pēc piecdesmit un 
pēc simts gadiem turpinās izstarot 
mākslinieka  mīlestību pret dzīvi. 

„Dzīvot mierā, mīlestībā
 un harmonijā...”

F.E. Lukaševičs

Elvīra Škutāne, autores foto
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aktuālā informācija

Sastādīti 45 administratīvo 
pārkāpumu protokoli, no tiem 
1 par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās un atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibu-
ma stāvoklī, 3 par bērnu aprūpes 
pienākumu nepildīšanu, 1 par 
sīku huligānismu, 25 par atkritu-
mu apsaimniekošanas noteikumu 
pārkāpšanu, 1 par namīpašumu 
fasāžu savlaicīgu krāsošanu, 1 par 
iekšējās kārtības noteikumu pār-
kāpšanu,13 par transportlīdzekļa 
stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.

Saņemti 22 rakstiski iesniegumi 
un atstrādāti 250 izsaukumi. Tika 
veiktas 82 profi laktiskās sarunas 
un izteikti mutiski brīdinājumi. 
Uzsāktas sešas administratīvās 
lietvedības. Aprīlī tika pieņemti 
37 apmeklētāji. 

Tika veikti 8 nakts reidi (no 
piektdienas uz sestdienu). Nodro-
šināta sabiedriskās kārtības ievē-
rošana Krustaceļa laikā.

Krāslavas novada pašvaldības 
policija nogādāja 1 cilvēku Dau-
gavpils Reģionālās slimnīcas Nar-
koloģijas nodaļā.

Pašvaldības policijas darbinieki 
nogādāja trīs klaiņojošus suņus un 
trīs kaķus Daugavpils dzīvnieku 
patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības 
policijas darbinieki veica 14 pro-
fi laktiskos reidus pa Krāslavas no-
vada ezeriem, kas saistīti ar zivju 
resursu un kontroles pasākumiem. 

Pašvaldības
 policija - 

par paveikto 
darbu aprīlī

IZSOLE
Krāslavas novada dome 

paziņo, ka Publiskas per-
sonas mantas atsavinā-
šanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar 
augšupejošu soli tiek pār-
dota Krāslavas bērnu soci-
ālās rehabilitācijas centra 
„Mūsmājas” īpašumā eso-
šā kustamā manta – vieglā 
automašīna VW SHARAN, 
valsts reģistrācijas numurs 
FH 5317.

Izsolāmās mantas nosacītā 
cena – EUR 650,00 (seši simti 
piecdesmit eiro, 00 centi), kas ir 
izsoles sākumcena, nodrošinā-
jums – EUR 65,00. Iepazīties ar 
izsoles noteikumiem var Krāsla-
vas novada domes mājaslapā vai 
personīgi darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 13.kab., Rī-
gas ielā 51, Krāslavā, līdz 2015. 
gada 9. jūnijam plkst.10.00. Iz-
soles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2015. gada 9. 
jūnijam plkst.10.00. darba lai-
kā Krāslavas novada domes ēkā 
13.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
nogādājot pieteikumu personīgi, 
ar kurjeru vai pa pastu. 

Izsole notiks 2015. gada 9. jū-
nijā plkst.11.00.

Samaksu – nosolīto summu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošināju-
mu, jāsamaksā desmit dienu lai-
kā no līguma noslēgšanas dienas.

Automašīnu var apskatīt, ie-
priekš sazinoties un vienojoties 
par konkrētu apskates laiku ar 
J.Suharevski, tālrunis 28761013.

Tālrunis uzziņām - 
65681764.

Kvalitatīvas, nepārtrauktas un drošas 
elektroenerģijas piegādes nodrošināšanai 
AS „Sadales tīkls” 2015. gadā Krāslavas 
novadā realizēs 12 investīciju projektus, 
elektrotīkla attīstībā ieguldot 880 tūkst. 
eiro.

Šogad Krāslavas novadā AS „Sadales tīkls” kopu-
mā plāno rekonstruēt vai izbūvēt jaunas vidējā sprie-
guma elektrolīnijas 11, 8 km garumā, zemsprieguma 
kabeļu līnijas 34 km garumā un veikt 13 jaunu trans-
formatoru apakšstaciju izbūvi. Viens no nozīmīga-
jiem projektiem tiek realizēts Piedrujas pagastā, kur 
tiek atjaunota esošā 20kV gaisvadu elektrolīnija 7,1 
km garumā, izbūvējot 1,6 km garu kabeļu līniju, un 
veikta 3 transformatoru apakšstaciju izbūve, uzlabo-
jot elektroapgādes drošumu 186 Piedrujas pagasta 
iedzīvotājiem, tostarp Piedrujas pagasta pārvaldei, 
pagasta katlu mājai, skolai, ūdenstornim, Latvijas 
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra stacijai, 
Valsts robežsardzes objektiem un robežkontroles 
punktam „Patarnieki”, ZS „Sapnis”, ZS „Varavīk-
sne”, SIA „TELE2” bāzes stacijai u.c. klientiem.

Vidējā sprieguma elektrotīkla rekonstrukcijas dar-
bi jau pabeigti Kalniešu pagastā, kur AS „Sadales 
tīkls” 1,3 km garumā veica jaunas gaisvadu elektro-
līnijas un transformatoru apakšstacijas izbūvi, pa-
augstinot elektroapgādes kvalitāti 10 apdzīvotas vie-
tas „Nipanišķi” iedzīvotājiem, bet Izvaltas pagasta 
vidējā sprieguma elektrotīklā tiks izbūvēts attālināti 
vadāms jaudas slēdzis, kas uzlabos elektroapgādes 
drošumu un samazinās elektroenerģijas piegādes 
pārtraukumu laiku bojājumu gadījumos vairāk nekā 
700 Izvaltas, Šķeltovas, Borovkas un Tartaka iedzī-
votājiem.

Zemsprieguma 0,4kV elektrotīkla rekonstrukcijas 
darbi šogad tiks veikti arī Indras, Kalniešu un Skais-
tas pagastā. Indras pagastā AS „Sadales tīkls” veiks 
zemsprieguma gaisvadu elektrolīniju pārbūvi par 
kabeļu līnijām 7,8 km garumā, izbūvēs jaunu trans-
formatoru apakšstaciju, paaugstinot elektroapgādes 
drošumu 20 Rusakovas un Dargeļevas iedzīvotā-
jiem. Kalniešu pagastā 20kV gaisvadu elektrolīnijas 

tiks atjaunotas 1,2 km garumā, izbūvētas 3 jaunas 
transformatoru apakšstacijas, bet 0,4kV gaisvadu 
elektrolīnijas par kabeļu līnijām tiks pārbūvētas 6,4 
km garumā, paaugstinot sniegto pakalpojumu kvali-
tāti 61 lietotājam Indricas un Kalniešu ciematā, sa-
vukārt Skaistas pagastā 0,4kV gaisvadu elektrolīniju 
pārbūve par kabeļu līnijām plānota 4,6 km garumā, 
uzlabojot elektroapgādes drošumu 21 lietotājam Ve-
terovkā.

Apjomīgus elektrotīkla rekonstrukcijas darbus AS 
„Sadales tīkls” šogad realizēs Aulejas pagastā. Šobrīd 
elektrotīkla rekonstrukcijas darbi jau ir pabeigti Va-
nagos, kur ir veikta vidējā sprieguma 20kV gaisvadu 
elektrolīnijas izbūve izolētu vadu izpildījumā 1,4 km 
garumā, zemsprieguma 0,4kV gaisvadu elektrolīni-
jas pārbūvētas par kabeļu līnijām 6,1 km garumā, kā 
arī izbūvētas 2 jaunas transformatoru apakšstacijas. 
Elektrotīkla rekonstrukcija būtiski paaugstinās elek-
troapgādes drošumu 18 AS „Sadales tīkls” klientiem. 
Šogad Aulejas pagasta centrā plānots izbūvēt jaunu 
transformatoru apakšstaciju, veikt 0,4kV gaisva-
du elektrolīniju pārbūvi par kabeļu līnijām 7,6 km 
garumā un sakārtot elektroenerģijas uzskaites 90 
klientiem, paaugstinot elektroapgādes drošumu un 
kvalitāti 114 Aulejas iedzīvotājiem, tostarp Aulejas 
pagasta pārvaldei, Aulejas pamatskolai, ūdenstor-
nim, kultūras namam, bibliotēkai, attīrīšanas iekār-
tām, pasta nodaļai, Romas katoļu draudzes baznīcai, 
zemnieku saimniecībām „Pakalni” un „Līva” u.c. 
lietotājiem. Aulejas pagastā šogad tiks realizēts arī 
vidējā sprieguma elektrotīkla automatizācijas pro-
jekts, kas uzlabos elektroapgādes drošumu vairāk 
nekā 700 iedzīvotajiem Aulejā, Vanagos, Konstanti-
novā un Nartišos. Projekta ietvaros elektrotīklā tiks 
izbūvēts attālināti vadāms jaudas slēdzis, kas nākot-
nē ļaus AS „Sadales tīkls” darbiniekiem ātrāk reaģēt 
un attālināti vadīt elektrotīklu, veikt pārslēgumus, 
maksimāli samazinot elektroapgādes pārtraukuma 
laiku klientiem elektrotīkla bojājumu gadījumos.

Tatjana Smirnova,
AS „Sadales tīkls”

k omunikācijas speciāliste

AS „SADALES TĪKLS” UZLABO 
ELEKTROAPGĀDES TĪKLU 

KRĀSLAVAS NOVADĀ 

Zibens ir noslēpumaina un bīstama dabas 
parādība. Līdz pat pēdējiem gadsimtiem cilvē-
ces centieni izprast pērkona dabu robežojās ar 
mitoloģiskajiem skaidrojumiem. Tikai 18. gad-
simta vidū, kad tādi zinātnieki, kā Bendžamins 
Franklins bija eksperimentāli izveidojuši zināt-
nisko bāzi, bija iespējams veikt uz fizikas princi-
piem balstītus pasākumus cilvēku un ēku pasar-
gāšanai no zibens postījumiem. Šobrīd pētījumi 
zibens aizsardzībā ir sasnieguši augstu pakāpi. 
Pēdējie zinātniskie pētījumi atspoguļoti zibens 
aizsardzības standartos un normatīvajos aktos. 

Ja zibensaizsardzības sistēmu izbūve nav noteikta ar spē-
kā esošajiem normatīvajiem aktiem, tad lēmumu par tās 
nepieciešamību pieņem ēku un būvju īpašnieki vai pārvald-
nieki. Atbildīgajai personai, kurai jāizvēlas - izbūvēt vai 
neizbūvēt zibensaizsardzības sistēmu, jāvadās no tā, kādā 
mērogā zibens spēriena radītie postījumi var radīt briesmas 
cilvēkiem, mājlopiem vai īpašumam. Lēmuma pieņēmē-
jam jābūt ar augstu atbildības sajūtu. Viņam jāsaprot, ka ar 
relatīvi mazām izmaksām zibens aizsardzības izbūvē viņš 
nodrošina ēkas aizsardzību no nodegšanas un sagrūšanas, 
kā arī cilvēku, mājlopu un ēkā esošā inventāra aizsardzību. 
Atgādinām, ka, pamatojoties uz Darba aizsardzības liku-
mu, īpašniekam vai pārvaldniekam (juridiskajai personai), 
ir jānovērtē darba riska faktors savai zibens drošībai un 
elektrodrošībai. Latvijas apstākļos negaisa intensitāte ir 
40-60 stundas gadā, taču mantiskie zaudējumi zibens ie-
darbības rezultātā sastāda daudzus tūkstošus eiro. Sevišķu 
vērību vajag veltīt objektiem ar metāliskiem jumtiem, ļoti 
augstiem objektiem un tādiem, kuri atrodas pērkona aktī-
vajā zonā – upju ezeru tuvumā, virs apakšzemes ūdeņiem, 

(ūdens āderēm), klajā laukā un pauguru virsotnēs, izolētām 
ēkām, radio un telekomunikāciju antenām, dievnamu tor-
ņiem. Jebkuru ēku var efektīvi aizsargāt ar zibens aizsar-
dzības sistēmu palīdzību. Zibens aizsardzības sistēmas šos 
uzdevumus var pildīt tikai tad, ja tās ir pareizi ierīkotas, 
tāpēc tās jāuzstāda sertifi cētiem speciālistiem. 

Pēc VUGD Latgales reģionālās brigādes Krāslavas daļas 
informācijas, Krāslavas un Dagdas novados 2014. gadā 15 
ugunsgrēki izcēlušies elektrības īssavienojumu dēļ un 3 – 
sakarā ar elektroiekārtu bojājumiem, kas sastāda 10% no 
gada kopējā ugunsgrēku skaita (179 ugunsgrēki), 1 uguns-
grēks izcēlies zibens spēriena dēļ. Runājot par ugunsgrē-
kiem, kuri izcēlušies zibens spēriena dēļ, statistika neatspo-
guļo reālo ugunsgrēku skaitu, faktiski šo negadījumu skaits 
ir krietni lielāks, jo par tiem netiek ziņots VUGD.

2014. gada maijā Dagdas novada Bērziņu pagasta zem-
nieku saimniecībā zibens spēriens trāpīja elektriskajā gais-
vadu līnijā, kā rezultātā elektriskais lādiņš pa komunikā-
cijām nonāca govju fermā, aizgāja bojā 7 govis, jo fermā 
nebija izbūvēta pat visvienkāršākā elektropotenciālu izlī-
dzināšanas iekārta. 

2010. gada 22. maijā Daugavpils novada Maļinovkas 
pagastā pārvaldes - Tautas bibliotēkas – Tautas nama ēkā 
iespēra zibens, kā rezultātā tā daļēji nodega. Pagasta pār-
valde cieta aptuveni 80000 latu materiālos zaudējumus. 
Savulaik ēkā izbūvētā zibens aizsardzības sistēma nebija 
tehniski pareiza. 1999. gadā šajā pašā ēkā elektrības īssa-
vienojuma dēļ izcēlās ugunsgrēks, kā rezultātā zaudējumi 
sastādīja 33450 latu, bet ēkas atjaunošanas būvdarbos vaja-
dzēja ieguldīt 120000 latu. 

Atgādinām, ka sevišķa uzmanība un kontrole jāpievērš 
sabiedriskajiem objektiem – skolām, bērnudārziem, valsts 

pārvaldes ēkām, tautas namiem, tautas bibliotēkām, kā arī 
baznīcām, kapličām, tūrisma objektiem – atpūtas mājām un 
bāzēm, jo pieredze rāda, ka nelaimes gadījumu rezultātā 
rodas milzīgi materiālie zaudējumi. 

2006. gada sezonā zibens spēriens izraisīja nopietnus bo-
jājumus datorsistēmas elektroiekārtās kādā no Dagdas zo-
nas pagasta padomēm. Pamatojoties uz „Datorsistēmu teh-
niskās ekspluatācijas prasībām” un ņemot vērā datu bāzu 
nozīmīgumu, rekomendējam veikt tehniski pareizu dator-
sistēmu zemēšanas izbūvi. Pretējā gadījumā rodas elektro-
bīstamība cilvēkiem, kuri lieto datorus, tiek traucētas un 
bojātas datorsistēmas (sevišķi pērkona laikā). 

Rodas jautājums, kāda ir kvalitatīvas Latvijas un Eiro-
pas standartiem atbilstošas zibens aizsardzības sistēmas 
izbūves vērtība? Visā pasaulē cenas ir saistītas ar darba un 
materiālu kvalitāti. Jebkurā gadījumā zibens aizsardzības 
sistēmas izbūves vērtība būs daudz mazāka par to, ko radīs 
zaudējumi zibens spēriena rezultātā. Turklāt zibens aizsar-
dzība ir liels pluss, ko ņem vērā īpašuma apdrošinātāji, pie-
lietojot apdrošināšanas izcenojuma atlaides.

Nodarbojoties ar zibens aizsardzības sistēmu izbūvi kopš 
1976. gada, varam droši apgalvot, ka līdz šai dienai zibens 
spēriena dēļ nav cietusi neviena ēka vai būve, kur tika uz-
būvēta tehniski pareiza zibens aizsardzības sistēma.

Pavasaris un vasara ir brīnišķīgs, bet bīstams gadalaiks. 
Parūpējieties par sevi un zibens aizsardzības sistēmas izbū-
vi! Uzdāviniet sev mieru un drošību! 

Sertifi cēta elektrotehnisko mērījumu grupa
 „ VOLTS”

Tālruņi informācijai: 65625103, 29275604.
E-pasts: volts_merijumi@inbox.lv

 UZDĀVINIET SEV MIERU UN DROŠĪBU!
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projekti

                          Starptautiskā sadarbība

ZINĀMI JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 
KONKURSA 1.KĀRTAS REZULTĀTI
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss ko-

mercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” pieteikumu 
iesniegšana notika no šī gada 2. marta līdz 10. aprīlim. Kon-
kursa mērķis bija motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai, 
inovatīva produkta/pakalpojuma piedāvāšanai, veicinot jau-
nu komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju rašanos 
novadā. 

Krāslavas novada domes vērtēšanas komisijai tika iesniegti pieci konkur-
sa pieteikumi no Kombuļu, Izvaltas un Krāslavas pagastiem un no Krāsla-
vas pilsētas. Izvērtējot pretendentu pieteikumus un biznesa plānu prezen-
tācijas, vērtēšanas komisija apstiprināja trīs biznesa plānu projektus, kuru 
realizācijai pašvaldība piešķīra fi nansējumu 5476 eiro apmērā. Ir pieņemts 
lēmums arī par konkursa 2.kārtas izsludināšanu.

Starp 1.kārtas uzvarētājiem ir Svetlanas Pitrānes biznesa plāns „Bērnu 
rotaļlietu, aksesuāru un istabu dekoru izgatavošana”, kurš kopvērtējumā 
saņēma vislielāko punktu skaitu. Jauniete vēlas popularizēt un piedāvāt ar 
rokām darinātas, oriģinālas un atraktīvas mīkstās rotaļlietas, istabu dekorus 
un aksesuārus, dažādus tekstila izstrādājumus no kvalitatīviem, antialerģis-
kiem, bērniem drošiem materiāliem. Svetlana ir tekstilizstrādājumu dizai-
na speciālists, kā arī ir apguvusi studiju programmu – vides un interjera 
dizains. Ar viņas darbiņiem jau var iepazīties un tos iegādāties Krāslavas 
novada tūrisma un informācijas centrā. 

Dominikas Podjavas biznesa plāns ir „„Sveču pasaules” izveide Krāsla-
vā”, kura idejas īstenošanas rezultātā tiks veidotas smaržīgas, krāsainas, 
unikālas sveces ar dažādu formu, izmēru, tematiku un attēliem, kas sekmēs 
mūsu novada atpazīstamību tuvā un tālākā apkārtnē, un ar jebkuru attēlu, ko 
pasūtītājs vēlēsies. Arī Dominikas izstrādājumi jau ir nopērkami Krāslavas 
novada tūrisma un informācijas centrā. Viņa vēl ir tikai Krāslavas pamat-
skolas skolniece, bet jau pieteikusi sevi kā spējīgu Latvijas profesionālās 
ievirzes mākslas skolu audzēkni, kura 2012. gadā ieguvusi 1.vietu valsts 
konkursā kompozīcijā, ko rīkoja Kultūrizglītības un nemateriālā mantoju-
ma centrs, aktīvi piedalījusies starptautiskajā plenērā „Marko Rotko 2011”. 

Anatolija Dilbas biznesa plāna „Koka mēbeļu ražošanas darbnīcas „TO-
LIMAR” izveidošana Krāslavas pilsētā” attīstības gaitā interesentiem tiks 
piedāvātas kvalitatīvas, funkcionālas, pēc individuāla dizaina un par pie-
ņemamu cenu izgatavotas mēbeles no koka – bērnu mēbeles, galdi, krēsli, 
taburetes, kumodes, plaukti, kā arī durvis un logi. Par pamatu idejai izveidot 
savu darbnīcu ir profesionālā izglītība kokapstrādē, darba pieredze mēbeļu 
ražošanas uzņēmumos SIA „Geko” un SIA „Mega mēbeles”. 

Projektu īstenošana jāuzsāk ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma 
noslēgšanas ar pašvaldību un jāpabeidz līdz 2015. gada 1. decembrim.

Tie jaunieši, kuru biznesa idejas šajā konkursa kārtā netika atbalstītas, bet 
nākotnē varētu būt perspektīvas, ir aicināti turpināt iesākto.

Pateicamies konkursa dalībniekiem par piedalīšanos konkursā un vēlam 
veiksmi biznesa ideju realizācijai dzīvē, sperot patstāvīgus soļus uzņēmēj-
darbībā! 

Inta Murāne,  uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Pašvaldības vadītājs Gunārs 
Upenieks sarunā ar vēstnieku 
uzsvēra, ka Krāslavas novadam 
pārrobežu sadarbības projekta ie-
tvaros ir izveidojušies veiksmīgi 
kontakti ar Krievijas Federācijas 
Pleskavas apgabalu. Projekta gaitā 
ir rekonstruēta Dīķu iela Krāslavā. 
Domes priekšsēdētājs pastāstīja 
arī par ilggadējiem sakariem starp 
mūsu pilsētu un Volokolamsku.  

Aleksandrs Vešņakovs pastāstī-
ja, ka viņš jau trešo reizi apmeklē 
Krāslavu un var secināt, ka pilsētā 
liela uzmanība tiek pievērsta lab-
iekārtošanai: „Var redzēt - pilsētas 
vadība labi saprot, ka ir nepiecie-
šams radīt sakoptu un ērtu vidi 
Krāslavas novada iedzīvotājiem.”

Izvērtējot divpusējas attiecības 
starp Latviju un Krieviju, vēst-
nieks atzīmēja, ka pašlaik situāci-
ja nav tik pozitīva kā iepriekšējos 
gados. Taču, spriežot par Krāsla-
vu, Aleksandrs Vešņakovs atzina, 
ka šeit ir īpaši apstākļi: „Jo tuvāka 
zemei ir tauta, jo vara ir tuvāka šai 

tautai, jo mazāk ir dažādu politis-
ko domstarpību. Par to liecina ko-
pējās pārrobežu sadarbības prog-
rammas ar Krieviju, kas turpinās 
līdz šim laikam. Esmu pārlieci-
nāts, ka tagadējai politiskajai si-
tuācijai ir pagaidu raksturs. Esmu 
Krievijas pārstāvis, un mans uz-
devums ir darīt visu iespējamo, 
lai šis aukstais vējš vairs nepūstu 
burās, kuras kāds ir sagatavojis ar 
tīšu nolūku.” 

Novada domes deputāti uzdeva 
Krievijas vēstniekam dažus jautā-
jumus. Viens no tiem bija saistīts 
ar mūža pensiju kara veterāniem. 
Atbildot uz jautājumu, Aleksandrs 
Vešņakovs uzsvēra, ka visiem 
veterāniem, kas dzīvo trijās Bal-
tijas valstīs, ir paredzēts mūža 
materiālais nodrošinājums. Katru 
pusgadu tiem, kas cīnījās Otrā pa-
saules kara frontēs, tiek izmaksāts 
pabalsts 150 eiro apmērā, citām 
veterānu kategorijām - 75 eiro.

Atbildot uz jautājumu par vecu-
ma pensijām, vēstnieks izkliedēja 

baumas par to, ka Krievija drīz 
vien pārstās izmaksāt pensijas sa-
viem pilsoņiem, kas dzīvo ārpus 
valsts: „Tas nav iespējams, jo  ir 
pretrunā ar Krievijas konstitūciju 
un politiku, kas ir saistīta ar tautie-
šiem, kas dzīvo ārzemēs.” 

Deputāts Ēriks Zaikovskis pie-
vērsa Aleksandra Vešņakova uz-
manību tam, ka Krāslavā ir ēkas, 
kuras bojā mūsu pilsētas koptēlu. 
Viena no tām ir bijusī viesnīca, 
kas pieder Pleskavas apgabala ie-
dzīvotājam, kuru nav iespējams 
saukt pie atbildības. 

Vēstnieks lūdza atstāt viņam 
kontaktinformāciju par šo nolai-
dīgo biznesmeni un piebilda: „Es 
parunāšu ar viņu kā krievs ar krie-
vu!”.

Vizītes noslēgumā kultūras 
namā notika veterānu apbalvoša-
na. 

Elvīra Škutāne,
 autores foto

KRIEVIJAS VĒSTNIEKS:
 „Esmu pārliecināts,  ka tagadējai 
politiskajai situācijai ir pagaidu raksturs”
Aprīļa beigās Krāslavu 

apmeklēja Krievijas Federā-
cijas ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks Latvijā Alek-
sandrs Vešņakovs. Vēstnieks 
satikās ar Krāslavas nova-
da domes deputātiem un 
pēc tam devās uz kultūras 
namu, kur kopā ar Krievijas 
ģenerālkonsulu Daugavpilī 
Oļegu Ribakovu pasniedza 
16 Krāslavas novada vete-
rāniem jubilejas medaļu „70 
gadi Uzvarai Lielajā Tēvijas 
karā 1941.-1945. gg.”. 

Jāzeps Dobkevičs: „Dažādos 
semināros un prezentācijās mēs 
ieguvām iespēju iepazīties ar 
veiksmīgākajiem no realizētajiem 
projektiem, kas ir saistīti ar sadar-
bību tirdzniecības un ekonomikas, 
izglītības, kultūras un jaunatnes 
politikas jomā.” 

Latvijas pārstāvji apmeklēja 
reģiona uzņēmumus, mācību ies-
tādes, kā arī piedalījās 4. Starptau-
tiskajā ekonomiskajā forumā un 
5. Republikāniskajā universālajā 

gadatirgū „Oršas tradīcijas”.
Boriss Batura, Baltkrievijas sa-

biedriskās organizācijas „Porod-
ņonnije goroda” priekšsēdētājs, 
pastāstīja , ka divas kaimiņvalstis 
pašlaik saista ap pussimts sadrau-
dzības līgumu un partneru vie-
nošanos. Baltkrievijas reģionos 
tiek realizēti 2 tūkstoši abu valstu 
investīciju projektu, Latvijā - ap-
tuveni 1,5 tūkstotis. Celtniecība, 
kokapstrāde, jaunākās tehnoloģi-
jas, transports, loģistika – tās ir 

partnervalstu kopējo interešu sfē-
ras. Baltkrievijā darbojas vairāk 
nekā 770 uzņēmumu ar Latvijas 
kapitālu. Tikai pagājušajā gadā 35 
tūkstoši Latvijas iedzīvotāju saņē-
ma Baltkrievijas vīzas.

Mihais Popkovs, Latvijas Re-
publikas ārkārtējais un pilnva-
rotais vēstnieks Baltkrievijas 
Republikā, uzsvēra, ka Latvija ir 
vienīgā valsts ES, ar kuru Balt-
krievijai ir vienošanās par mazo 
pierobežas satiksmi: „Attīstot šo 
sadarbības virzienu, mēs turpinām 
uzlabot pierobežas infrastruktūru, 
lai kontakti starp cilvēkiem būtu 
ērtāki un intensīvāki.” 

Elvīra Škutāne

SADRAUDZĪBAS PILSĒTU FORUMS ORŠĀ

6. maijā Krāslavas novada domes priekšsē-
dētājs Gunārs Upenieks un Krāslavas novada 
domes deputāts, kultūras darba speciālists 
un Latvijas Poļu savienības Krāslavas nodaļas 
„Strumeņ” vadītājs Jāzeps Dobkevičs tika ap-
balvoti ar Polijas Republikas Nopelnu Ordeņa 
Kavaliera krustiem.

Apbalvojumus pasniedza Polijas Republikas ārkār-
tējā un pilnvarotā vēstniece Latvijas Republikā Eva 

Dembska pasākumā par godu Polijai nozīmīgajai die-
nai – 1791. gada 3. maija Konstitūcijas svētkiem.

Gunāram Upeniekam un Jāzepam Dobkevičam ap-
balvojumi tika piešķirti par iesaistīšanos Polijas un Lat-
vijas kopīgās vēstures apzināšanā un saglabāšanā, par 
poļu kopienai, tās izglītības iestādēm un organizācijām 
sniegto atbalstu, kā arī par politiskās, ekonomiskās un 
kultūras sadarbības  veicināšanu starp Poliju un Latviju.

Ērika Zaikovska foto

Gunārs Upenieks un Jāzeps Dobkevičs saņem 
Polijas valsts augstākos apbalvojumus

27 Latvijas pilsētu pārstāvji tika uzaicināti uz III Baltkrie-
vijas un Latvijas sadraudzības pilsētu forumu, kas notika 
Oršas pilsētā, Baltkrievijā. Krāslavas pašvaldību pārstāvē-
ja novada domes deputāts un kultūras speciālists Jāzeps 
Dobkevičs. Tikšanās laikā administrāciju darbinieki un 
biznesa sfēru pārstāvji dalījās informācijā un pieredzē.
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darbi, notikumi, cilvēki

Latgales speķis un citi melnajā 
pirtī kūpināti gardumi, kūpinātas 
zivis, svaigais mājas siers, kon-
ditorejas izstrādājumi un mājās 
gatavotas konfektes, zāļu tējas un 
pašcepta maize - visu varēja no-
garšot un arī iegādāties. 

Indras pagasta z/s „Bagātības” 
svaigi ražots mājas siers jau sen 
ir iecienīts vietējo pircēju vidū. 
Laba ziņa krāslaviešiem - tagad 
Olgas Birkes sierus varēs iegādā-
ties arī pilsētā, Tūrisma informā-
cijas centrā (Pils ielā 2). Turpat 
varēs nopirkt arī biedrības „Lat-
golys golds” produkciju - dažādus 
kūpinātus gardumus. 

Nav daudz cilvēku, kas varētu 
atteikties no kūpinājumu baudī-
šanas.  Garšīgus zušus, plaužus, 
foreli un citas kūpinātas zivis pie-

dāvā jaunais saimnieks no Kom-
buļiem - Ainars Dzalbs. Viņa tāl-
ruņa numurs - 28371719. Zvaniet, 
pasūtiet, un zivis jums piegādās 
uz mājām. 

Degustācijas laikā visi vīrieši jūs-
moja par pieredzējušās konditores 
Lonijas Stivriņas mīkstā un gardā 
kliņģera garšu. Meistares sortimen-
tā - smalkmaizītes, gaļas pīrādziņi, 
cepumi un īsts šedevrs – mājās ga-
tavotas konfektes.  Visus šos pro-
duktus var pasūtīt, piezvanot kondi-
torei pa tālruni: 25621121.

Krāslaviešu iecienīto Serge-
ja Zakrevska pašcepto maizi un 
zemnieku saimniecības „Kurmīši” 
 tējas arī var iegādāties Tūrisma in-
formācijas centrā. 

Tūrisma sezonas laikā, no 1. 
maija līdz 30. septembrim, TIC 

strādā katru dienu: no pirmdienas 
līdz piektdienai - 9.00 - 18.00, 
sestdien un svētdien - no 10.00 
līdz 19.00. 

Informāciju par produktu pie-
vedumu var iegūt, zvanot pa tālr. 
65622201, 26487763.

Zvaniet, pasūtiet, pērciet! Māj-
ražojumi - tas ir garšīgi!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

MĀJRAŽOJUMI - TAS IR GARŠĪGI!
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs un kuli-

nārijas mantojuma centrs, kas organizēja vietējo ražotāju 
produkcijas degustāciju, nevarēja sūdzēties par apmeklē-
tāju trūkumu, jo bija daudz cilvēku, kas gribēja nobaudīt 
dažādus garšīgus mājražojumus. Degustācijas dienā šeit 
bija daudz cilvēku un liela rosība. 

IEPAZĪST AUTOMOBIĻU 
VIRSBŪVES

 REMONTA TEHNOLOĢIJAS 
Profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Rīgas 

valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas teritoriālās struktūrvie-
nība sadarbībā ar SIA OŪ „DATALINER” (Igaunija) un SIA 
„Tehnika R” atbalstu rīkoja semināru par automobiļu virs-
būves remontu un prezentēja GYS metināšanas ierīces. 

 „Dataliner” ir zviedru firma, kas nodarbojas ar iekārtu 
izplatīšanu virsbūvju remontiem un trīs jau ir aprīkojusi 
Igaunijas skolās. Krāslavā viesojās ne tikai firmas mene-
džeris no Igaunijas, bet arī pats firmas saimnieks no Zvied-
rijas.

Semināra dalībnieki bija novada pamatskolu skolotāji, tehnikuma au-
dzēkņi un metālapstrādes uzņēmumu pārstāvji, kuriem tika organizētas 
teorētiskās un praktiskās nodarbības par GYS metināšanas, griešanas un 
locīšanas ierīču izmantošanu metālapstrādē, plastmasas detaļu remontu. 

Krāslavas autoservisa „Ritms R” krāsotājs Grigorijs Osipovs apgal-
vo, ka ir patīkami pārsteigts par daudzajām iekārtām, kuras seminārā 
demonstrēja fi rmas pārstāvis, tostarp bijušas tādas, kuras gribētos savā 
darbavietā.

„Redzēju ļoti daudz jaunu iekārtu, ar kādām es nestrādāju, bet patei-
coties kurām var krietni atvieglot un vienkāršot krāsotāja darbu,” saka 
Grigorijs. „Visvairāk ieinteresēja kombinētā metināšanas iekārta (trīs 
vienā), kas metina ar dažāda materiāla stiepli. Ļoti interesanti bija re-
dzēt darbībā virsbūves detaļu remontēšanas darbgaldu, plazmas griezē-
ju, kas griež metālu ar vieglu rokas kustību, cinkošanas iekārtu. Tas viss 
ir aktuāli servisa darbā.”

Rīgas Valsts tehnikuma pirmā kursa students Aleksandrs Ivanovs ir 
topošais auto virsbūves remontatslēdznieks. Seminārā redzētais viņam 
nebija jaunums, jo gandrīz visu igauņu atvesto aprīkojumu mācību ies-
tādes skolotāji radīja audzēkņiem videostundās, bet to, kā tas darbojas 
praksē, puisis redzēja pirmoreiz mūžā. 

„Redzētais iespaidoja, pārsteidza un patika, jo šīs ir jaunas iekārtas, ar 
kādām nākotnē man būs jāstrādā,” stāsta Aleksandrs. 

Arī Artūrs Mironovičs ir topošais auto virsbūves remontatslēdznieks: 
„Uz mani vislielāko iespaidu atstāja metināšanas agregāti, jo man patīk 
metināšana. Esmu mēģinājis metināt mūsu skolas bāzē, bet tur nav tik 
interesantu iekārtu. Visa seminārā redzētā metināšanas tehnika ir ērta, 
vienkārša lietošanā un dod ļoti augstu metināšanas kvalitāti, bet pats 
galvenais – to apgūt nav sarežģīti. Ar šādiem metināmajiem agregātiem 
var paveikt ļoti daudz. Es priecājos, ka Krāslavā notika šāds seminārs. 
Pat ja skolā tādu metināmo iekārtu nebūs, man jau tagad ir skaidrība, kā 
ar tām rīkoties un nākotnē šīs zināšanas var lieti noderēt.”

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības skolotājs Aivars 
Andžāns: „Šobrīd esam vienīgie Latvijā, kas gatavo auto virsbūves re-
montatslēdzniekus. Daudziem tehnikumiem automehāniķu programmā 
ir virsbūve, bet nav tieši virsbūves novirziens kā tāds. Kad sakām domāt 
par iespēju sagatavot šādus speciālistus pie sevis, izrādījās, ka skolo-
tājam Guntaram Jeminejam jābrauc kursos uz Igauniju, kur var iegūt 
nepieciešamo kvalifi kāciju. Latvijā nekā tāda nebija. Šodien pie mums 
ir skolotāji no 20 reģiona skolām - Daugavpils novads un pilsēta, Preiļi, 
Priežmala, Aglona, Krāslava un novads.”

PIKC RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības skolotājs Guntars 
Jeminejs pastāstīja, ka semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar punkt-
metināšanas iekārtu, plazmas griezēju metālam, TYG metināmo aparā-
tu, ar metināmo iekārtu, kas var metināt trīs dažādus metālus ar metāla, 
vara vai alumīnija drāti, indukcijas iekārtu, kas uzkarsē, piemēram, ti-
kai pašu ierūsējošu skrūvi, kas ir efektīvāks agregātu izjaukšanas paņē-
miens nekā karsēšana ar gāzmetināmo iekārtu. Dalībnieki redzēja, kā 
izlīdzina deformētās autovirsbūves detaļas virsmu ar punktmetināsanas 
iekārtu – spotteri, metāla liekšanas darbgaldus ar plaša pielietojuma ie-
spējām. Uz viena no tādiem var izgatavot kaut vai cepurīti no metāla 
loksnes. Demonstrēja plastmasas detaļu labošanu (b amperi, lukturi utt.) 
ar rokas instrumentiem, alumīnija un cita materiāla detaļu kniedēšanu, 
ja nav iespējas tās sametināt un citas tehnoloģijas.

Juris Roga,
autora foto

Ansambļa dalībnieces zināja, ka 
Zoja ir rokdarbniece, bet vienalga 
bija ļoti pārsteigti, kad ieraudzīja 
viņas veikumu. Ne mazāk pār-
steigti bija arī citi pasākuma dalīb-
nieki, apskatot pensionāres rokām 
darinātas puķes (rozes, ģeorģīnes), 
pilienveidīgos spilventiņus, dažda-
žādus paklājiņus un ko tik vēl ne! 

Centrālās bibliotēkas vadītāja 
Valentīna Magidas raksturoja Zoju 
kā ļoti radošu sievieti. Strādājot 
bibliotēkā, Zoja veica arī kultū-
ras darbinieka funkciju, iestudēja 
amatierteātra izrādes, pati šuva 
kostīmus, bet šobrīd sadarbojas ar 
ansambli „Varavīksne”.

„Es nevaru visu laiku sēdēt mā-
jas un neko darīt, bet, kopš izgāju 
pensijā, brīva laika ir daudz - to 
vajag ar kaut ko aizpildīt,” saka 
Zoja. „Meklēju un atrodu! Piemē-
ram, pērnajā vasarā šuvu vieglas, 
vasarīgas istabas čībiņas, pēc tam 
rudenī sāku adīt modernas lie-
tas – bērni vienmēr palūdz noadīt 
kaut ko mūsdienīgu. Pienāca zie-
ma, man atkal bija jādomā, ar ko 
nodarboties! Atcerējos, ka mājās 
daudz lieka apģērba, parakos dato-
rā, aizņēmos idejas un sāku izlietot 
nevajadzīgas lupatas, radot sākumā 
vienkāršākus, tad arvien sarežģītā-
kus darbus.”

Zoja plēsa nolietotās drēbes vie-
nādās strēmelēs, sašuva tās dažādā 
formā. Turklāt atrada paņēmienu, 
kā šos darbus padarīt kvalitatīvā-
kus un vizuāli pievilcīgākus par 
tiem, ko noskatīja internetā. Pro-
tams, Zoja neturēja sveci zem pūra 
un dāsni dalījās savā pieredzē ar 
klātesošajiem interesentiem, atklā-
jot svarīgākās nianses. Viņai nekas 

neiet zudumā, pat tiem diegu ga-
liem, kurus, šķiet, jāmet papīrgro-
zā, Zoja atradusi pielietojumu un 
izveidoja mazmeitai paklājiņu, kas 
imitē aitādu. 

Zojas dzīvesstāstā ir zīmīgas un 
interesantas nianses. Viņa ir dzi-
musi un uzaugusi Krāslavā, mā-
cījās mūsu pilsētas 2. vidusskolā. 
Pēc vidusskolas Zoja uzsāka ne-
klātienes studijas augstskolā, kuras 
veiksmīgi savietoja ar darba gai-
tām Varnaviču skolas sākumklasēs. 
Varnavičos satika savu izredzēto 
Jāni, kurš visu mūžu nostrādāja 
telekomunikāciju uzņēmumā. No 
laukiem abi pārcēlās uz piepil-
sētu, Zoja sāka strādāt Krāslavas 
2. vidusskolā, bet pēc skolu tīkla 
optimizācijas – Varavīksnes vidus-
skolā. Kad jaunajā vietā nosvinēja 
savas ceturtās klases bērnu izlai-
dumu, abi dzīvesbiedri atgriezās 
Jāņa dzimtenē – Varnavičos. Zoja 
reģistrējās Nodarbinātības valsts 
aģentūrā kā bezdarbniece, bet vē-
lāk iekārtojās darbā lauku skolā. 
Kad skolu slēdza, viņa sāka strādāt 
tautas namā un bibliotēkā, līdz iz-
gāja pensijā. Nesenā pagātnē abi ar 
dzīvesbiedru pārdeva lauku īpašu-
mu un pārcēlās uz Krāslavu. Diem-
žēl Jānis nu ir viņā saulē, Zoja jau 
veselu gadu ir viena, bet nav visu 
aizmirsta. 

Viņai ir divi lieliski bērni un 
mazmeita, visi dzīvo tepat Krāsla-
vā. Visas atvases ir talantīgas - mei-
ta un mazmeita ar rokdarbiem ir uz 
tu, kā arī dēls spēj izpildīt sarežģī-
tus metināšanas pasūtījumus. Zoja 
domā, ka mākslinieciskā izjūta ir 
iedzimta: „Mana mamma skaisti 
izšuva, viņai ļoti patika zīmēt, bet 

vecmāmiņai patika visi rokdarbi! 
Tagad es savu brīvo laiku aizpil-
du ar dažādiem rokdarbiem un no 
vecas trikotāžas izstrādājumiem, 
cita apģērba darinu dažādas intere-
santas un noderīgas lietas – dīvāna 
spilventiņus, grīdceliņus, visu kaut 
ko. Labprāt adu, tamborēju, izšuju 
krustdūrienā, šuju... Nepatīk sēdēt 
pie televizora bez darba, tas var būt 
ieslēgts, bet paralēli kaut kas ir jā-
dara, lai diena rit ātrāk. Ir skumji 
neko nedarīt. Es daru to, kas ir ak-
tuāls konkrētā brīdī.”

Zojas darba stāžs sasniedza 40 
gadus, no tiem 30 gadus viņa bija 
skolotāja, kura visos laikos vien-
mēr atrada vienotu valodu ar katru. 
Zoja stāsta, ka skolotājas karjeras 
pirmsākumā bija ļoti lielas klases, 
pat 30 bērnu, bet, laikam ritot, kla-
ses kļuva arvien mazākās, bet pēc 
administratīvi teritoriālās reformas 
bērnu skaits ievērojami saruka. 

Darbs Varnaviču Kultūras namā 
Zojai bija kā otrā elpa sportistam. 
Viņai tas ļoti patika, strādāja ar lie-
lu baudu, ieguldot sirdi un dvēseli. 
Kad sāka, bija četras plikas sie-
nas, pati šuva kostīmus, iestudēja 
uzvedumus. Protams, Zoja rīkoja 
arī diskotēkas jauniešiem, un tajās 
vienmēr bija kartība, jo viņai bija 
labs palīgs – pašas vīrs, kurš pēc 
savas iniciatīvas bija arī personī-
gais šoferis un palīdzēja sievai. 

Juris Roga, 
autora foto

CERĪBĀ UN MĪLESTĪBĀ DZĪVOJOT
21. aprīlī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā svinī-

gi atklāta Zojas Čunčules rokdarbu izstāde, tās eksponāti 
ir veidoti lupatdeķu tehnikā. Pasākumu ieskandināja an-
samblis „Varavīksne”, kuru vada Tatjana Vagale. Savu-
kārt ansambļa producente, kā mūsdienās pieņemts sacīt, 
ir Zoja, un kolektīvs viņu uzskata par savējo. Viņa rīko ko-
lektīva koncertus, organizē izbraukumus, vada program-
mas un atrod laiku rokdarbiem. 
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4. MAIJS KRĀSLAVĀ
Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā Krāslavas pilsētas centrā tika organizēti svētku pasākumi. Tradicionālajā skrējienā apkārt 

Krāslavai piedalījās 209 skrējēji. Labākie no viņiem tika apbalvoti ar diplomiem, medaļām, uzvarētāji saņēma kausus. 
Mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi uzdāvināja krāslaviešiem un pilsētas viesiem koncertu. Mūsu lielo un mazo dejotāju, dziedātāju un muzikan-

tu priekšnesumus visi skatītāji atbalstīja ar aplausiem. 
Dienas otrajā pusē   auto sacīkšu trasē notika auto sprinta sacensības, kurās piedalījās Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, bet igauņu firma „DATA-

LINER” iepazīstināja klātesošos ar mūsdienīgu aprīkojumu, kas ir paredzēts darbam ar metālu.
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intervija
- Kāpēc aizejat no darba, kas jums no-

teikti patīk, ja jau tam atdots mūžs?
- Visi cilvēki vēlas aiziet pensijā, ja ir sa-

snieguši pensijas vecumu un es arī. Man vis-
apkārt saka: “Ar baltu skaudību apskaužam, 
ka tev ir iespēja doties pensijā!” To varbūt 
nesaprot tie, kuriem šobrīd nav darba. Dau-
dzu gadu laikā esmu tik nogurusi, ka vairs nav 
spēka šo smago, sarežģīto, saspringto un stre-
saino darbu turpināt. Gribu padzīvot sev un 
atpūsties. Līdz šim strādāju valstij, visu sevi 
atdevu darbam, bieži neredzēju brīvdienas, jo 
lasīju lietas, gatavojos procesiem, dažreiz arī 
spriedums bija jāraksta brīvdienās. Šādā tem-
pā strādāt katru dienu ir pārāk sarežģīti, ja ir 
iespēja aiziet pelnītā atpūtā, tad kāpēc gan nē? 
Man nebija pat laika aizbraukt uz teātri Rīgā, 
apmeklēt kādu izstādi...

- Bet tagad arī no Krāslavas projām?
- Braucu projām tāpēc, ka esmu palikusi te 

viena. Man Krāslavā neviena vairs nav, šeit 
mani nekas netur. Vecāki apglabāti Muižnieku 
kapos, meita ar ģimeni dzīvo Rīgā, un es viņus 
redzu ļoti reti. Esmu gatavojusies pārmaiņām 
savā dzīvē, nopirku dzīvokli galvaspilsētā, lai 
atrastos tuvāk pie meitas, mazbērniem, citiem 
radiem. Strādāt nestrādāšu nevienu dienu ne-
vienā amatā, bet palieku tiesnešu biedrībā, 
kur šobrīd esmu valdes locekle un piedalīšos 
biedrības darbā un kopīgos pasākumos. No-
teikti apmeklēšu teātri, braukšu ekskursijās, 
veltīšu laiku mazbērniem, pavadīšu mazmei-
tiņu uz skolu, dzīvošu beidzot sev.

- Kā kļuvāt par tiesnesi? Varbūt šo pro-
fesiju ieteica mamma vai tētis? Varbūt bija 
kāda liktenīga sakritība?

- Kad pabeidzu tehnikumu, grasījos stāties 
Latvijas Lauksaimniecības akadēmijā (LLA) 
Jelgavā un atbraucu uz rajona padomi, jo 
ciema padomes darbinieku personīgās lietas 
atradās rajona padomē - kadru daļa bija šeit 
un man vajadzēja izņemt izrakstu no darba 
grāmatiņas iesniegšanai mācību iestādē. Kad-
ru daļas priekšniece bija atvaļinājumā, viņu 
aizvietoja Roberts Drozdovskis, kurš ieintere-
sējās, kāpēc vēlos mācīties LLA, ja nestrādā 
par ekonomisti, bet strādā ciema padomē un 
perspektīvā paredzētas prasības, ka padomes 
darbiniekiem jābūt ar juridisko izglītību. Viņš 
ieteica, mācies par juristi. Savukārt es bažījos, 
ka neiestāšos Latvijas Universitātē, jo varu 
nenokārtot eksāmenu svešvalodā, man šķita, 
ka nav pietiekoši zināšanu. Bet viņš iedeva 
bukletu par juridisko neklātienes institūtu 
Maskavā, kurā nebija   jākārto iestājeksāmens svešvalodā. 
Jā, jurisprudence mani arī pirms tam vilināja, es abonēju un 
lasīju juridiskos žurnālus, man patika aizstāvēt nepamatoti 
abižotos, es jūtu sevī tādu dzīslu. Aizbraucu uz Maskavu, 
konkurss izrādījās ļoti liels – deviņi cilvēki uz vietu. Bet 
es iestājos, neklātienē studēju, veiksmīgi absolvēju un sa-
ņēmu starptautiski atzītu diplomu. Kad Latvija atguva ne-
atkarību, un likumdevējs pieņēma attiecīgu likumu, mana 
Maskavā iegūtā izglītība tika pielīdzināta maģistra grādam. 

- Jūs sakāt, ka esat ļoti nogurusi, darot tiesneša dar-
bu. Pastāstiet, ar ko tas īsti ir smags?

- Smagākais tajā ir stress. Iztēlojieties, kādi cilvēki šurp 
nāk krimināllietās! Katru dienu jārunā ar noziedznieku un 
pa pantiņiem, kā saka, bet viņš pretī mēģina darīt visādus 
brīnumus, ko nedrīkstētu darīt. Rīgā nesen bija gadījums, 
kad viens tiesājamais nolika uz tiesneša galda granātas, kas 
nebija diez ko patīkami. 

Cilvēki tiesā uzvedas visādi, nereti maina liecības un va-
jag saprast, kuras ir patiesas: tās, kuras pirmoreiz policijā 
liecināja, vai tās, kuras otrreiz policijā liecināja, vai tās, ku-
ras prokuratūrā liecināja, vai tās, kuras šodien tiesā liecinā-
ja? Parakstīt notiesājošo spriedumu ir ļoti grūti un atbildīgi. 
Neskatoties uz viņa nodarījumu, vienmēr jāpatur prātā, ka 
viņš ir cilvēks, kuram noteikti ir jāatbild nodarījuma robe-
žās, bet attieksme pret viņu jāsaglabā, kā pret cilvēku. Es 
vienmēr biju un esmu principiāla, ceru, ka tāda palikšu arī 
turpmāk.Uzskatu ka  esmu sodījusi  taisnīgi - katrs saņēma 
to, ko pelnījis. Jā, dažreiz bija gadījies  ka vairāk žēl tiesā-
jamā nekā cietušā, piemērām avārijas lietās. 

- Kādas lietas iztiesāt ir emocionāli vissmagāk?
- Emocionāli var būt smags jebkurš gadījums. Piemēram, 

nepilngadīgā izvarošana vai slepkavības, smagu miesas bo-

jājumu nodarīšana, netiklās darbības ar nepilngadīgajiem.
Tiesā daudz tiek skatīti arī mantiska rakstura noziegu-

mu, bet mūspusē tie ir par nelieliem apmēriem. Piemēram, 
nozaga četras vistas - paņēma aiz kājām un ar galvu sita 
pret sētu, uz kuras tās sēdēja. Tad iegāja kūtī nozaga četrus 
trušus, kuriem ar rokām nogrieza galvas. Salika visu maisā, 
atnesa mājās un apēda. Klausoties to patīkamas emocijas 
nerodas.

- Latvijas brīvvalstī nāvessods nav atļauts, taču dau-
dzās pasaules valstīs tas tiek praktizēts un padomju lai-
kā šādu sodu tiesneši piesprieda arī Latvija. Sabiedrībā 
attieksme pret šo soda mēru nekad nav bijusi vienno-
zīmīga. 

- Es esmu ļoti priecīga, ka man nevienam nekad nebija 
jāpiespriež nāvessods. Domāju, ka man to būtu ļoti grūti 
izdarīt, varbūt es pat to nespētu piespriest. Manas domas, 
ka šo sodu kā tādu vajadzēja likumā tomēr saglabāt, bet 
piemērot tikai īpašos izņēmuma gadījumos, kad noziegums 
paveikts apzināti un bojā gājis daudz cilvēku un vaina ir 
neapstrīdami pierādīta. Tad varbūt to varētu piespriest. 
Esmu redzējusi vienu tiesas prāvu, kurā piesprieda nāves 
sodu, bet to neizpildīja, jo vēlāk to aizstāja ar mūža ieslodzī-
jumu. Tolaik stažējos Augstākajā Tiesā un palūdzu tiesne-
sim, kurš skatīja lietu izbraukuma sēdē Jēkabpilī uz personu, 
kura bija  noslepkavojusi divus savus bērnus, sievastēvu un 
sievasmāti. Gribēju redzēt procesu, dzirdēt, ko viņš  sacīs 
un kā viņš uzvedīsies. Viņš sēdēja absolūti mierīgs, pavisam 
vienaldzīgs. Kad kā liecinieci pratināja viņa sievu, viņa uz-
vedās tā, it kā  nekas nebūtu noticis  un viņa būtu gatava 
turpināt kopdzīvi, lai gan šis vīrietis bija noslepkavojis viņu 
divus  mazgadīgus bērnus, viņas tēvu un māti. 

- Vai saredzat kādas būtiskas atšķirības jūsu darbā 
pirms Latvijas neatkarības un atjaunotajā brīvvalstī?

- Ja Jūs jautājat par politiski notiesāta-
jiem, tad rajona tiesa padomju laikā ne-
skatīja politiski tiesājamo lietas, tās skatīja 
tikai Augstākā tiesa. Pēc neatkarības atjau-
nošanas šis jautājums pats par sevi izzuda. 
Pārējās lietas kā skatīja padomju laikā tā 
arī tagad turpina skatīt. Kā tolaik tiesājām 
slepkavas, izvarotājus, zagļus, tā arī tagad 
to darām. 

Padomju laikā tiesājām par spekulāciju - 
kad personas veda preces no ārzemēm un 
šeit tās tirgoja, tagad tas ir bizness, par to 
nav paredzēta kriminālatbildība. Sodi bija 
dažādi- labošanas darbi, ieturot 20% no al-
gas, naudas sodi, nosacīta notiesāšana, arī 
brīvības atņemšana. Padomju gados bija 
daudz slepkavību, sabiedrisko un personīgo 
mantu zādzību. Tagad, sakarā ar krīzi tie-
sās , ir daudz maksātnespējas lietu, daudz 
kredītu piedziņas lietu, ātro kredītu izkrāp-
šanas lietu. Tāpat kā agrāk ir izvarošanas 
lietas, slepkavības, zādzības. 

Ja kopumā runāt par noziegumu izmek-
lēšanas kvalitāti, tad tā padomju laikā bija 
daudz augstākā līmenī un tāpēc tolaik ties-
nešiem bija vieglāk strādāt, jo lietas tika 
saņemtas labi izmeklētas. Tagad vecie pro-
fesionālie kadri aizgāja pensijā, bet jaunu 
kvalifi cētu kadru pietrūkst. Policistiem at-
algojums ir neliels un tāpēc zinošus speciā-
listus piesaistīt ir sarežģīti. Šī ir problēma 
visā Latvijā.Tiesnesim, lai kādu notiesātu 
ir vajadzīgi neapgāžami pierādījumi, kuru 
lietās ne vienmēr pietiek. Bet tauta gala 
rezultātā bieži vaino tiesnesi, ja spriedums 
nepatīk.

- Vai tāpēc jūsu meita neaizgāja mam-
mas pēdās, bet izmācījās par neirologu? 

- Es viņai sacīju, mācies par ko gribi, bet 
par tiesnesi gan nē! Kad meita mācījās vis-
pārizglītojošā skolā, viņa vienreiz pienāku-
si man teica, ka grib aprunāties, bet es tei-
cu, ka pašlaik man nav laika, man šovakar 
vēl garš spriedums jāuzraksta. Uz ko viņa 
pateica, ka priekš manis tev nav laika, tev 
ir tikai darbs. Es apzinos, ka tas, protams, 
nekur neder. Ir jāsadala laiks starp darbu un 
ģimeni, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Tad 
es sāku domāt, ka es vairāk veltu laika citu 
bērnu audzināšanai, kuri zog, huligāniski 
rīkojas, lauž kociņus pilsētā, bet savam bēr-
nam man ne vienmēr atliek laika.

Tiesneša darbs ir sarežģīts, bet intere-
sants un daudzpusīgs, jo no maziem mo-

zaīkas gabaliņiem tas ļauj  atklāt patiesību, un pasludinot 
spriedumu atjaunot taisnīgumu. Tagad tiesā ir sacīkstes 
princips,tiesnesis nejūt tādu gandarījumu, kā agrāk, kad 
tiesa drīkstēja vākt pati pierādījumus civillietās. Tagad tie-
sa tikai vērtē pierādījumus, kurus piestāda puses, bet ne visi 
cilvēki ir tik zinoši , lai savāktu vajadzīgos pierādījumus 
un iesniegtu tos tiesai, lai vinnētu  tiesas prāvu. Lai tiesne-
ša darbu izpildītu kvalitatīvi, nepieciešams plašs zināšanu 
loks. Tiesnesis savas zināšanas papildina atbildes meklējot 
likumdošanā, meklē Senāta lēmumos, prakses apkopoju-
mos, tādā veidā pilnveidojot sevi un savas zināšanas. 

- Tikai paskatoties uz cilvēku, jūs droši vien jau varat 
pateikt melo viņš vai nē…

- Tiesā melo abas puses, man tā šķiet. Mums neviens 
nestāsta patiesību, katrs runā sev par labu. Bet tiesnesim 
jāmāk atšķirt pelavas no graudiem. 

- Atjaunoties jaunam darba cēlienam cilvēkam palīdz 
hobiji. Jums noteikti tādi ir!

- Jā, man ļoti patīk ceļot. Esmu bijusi Zviedrijā, Norvē-
ģijā, Vācijā, Itālijā, Francijā, Izraēlā, Krievijā, Ukrainā, 
Austrijā, Gruzijā, Portugālē. Ja es nedzīvotu Latvijā, tad 
dzīvotu Austrijā. Taču nekur nav labāk kā dzimtenē – vis-
labāk jūtos Latvijā! Bet ļoti iepatikās Austrijas daba, zilie 
kalni. Portugāle pārsteidza ar to, ka tur ir ļoti mierīgi un 
pieklājīgi cilvēki. Ja veikalā izveidojas rinda, pārdevēja ar 
pircēju var 5 minūtes vienkārši sarunāties un neviens tam 
nepievērš uzmanību, neviens nekliedz, neārdās un nekur 
nesteidzās. Pie mums tajās piecās minūtēs rindā stāvētāji 
sen būtu uzsprāguši dusmās. 

- Paldies par interviju!
Juris Roga, 
autora foto

 KATRA PARAKSTA SVARS – 
KĀDA CILVĒKA LIKTENIS!

Saeima šā gada 23.aprīļa sēdē ar 2015.gada 1.maiju atbrīvojusi Helēnu Muiž-
nieci no Krāslavas rajona tiesas tiesneša amata pēc pašas vēlēšanās sakarā ar 
aiziešanu pensijā. Muižnieces kundze dodas pelnītā atpūtā un pamet Krāslavu, 
kurā valsts labā ir nostrādājusi gadu desmitus un līdz pat pēdējai darba dienai 
ir spējusi palikt principiāla un godīga tiesnese, kādu viņu pazīst ļoti daudzi cil-
vēki.

Helēna Muižniece ir dzimusi kādreizējā Dagdas rajona sādžā Muižnieki. Ceļš 
uz zināšanām sākās Muižnieku pamatskolā, kur pabeidza četras klases un turpi-
nāja izglītoties Tīmaņu vidusskolā. Jau 18 gadu vecumā tika ievēlēta par Muiž-
nieku ciema padomes deputāti, un ievēlēta par ciema padomes sekretāri un 
paralēli neklātienē studēja Jēkabpils ekonomiskajā tehnikumā. Pabeigusi teh-
nikumu, nolēma iegūt augstāko izglītību un iesniedza dokumentus Maskavas 
Vissavienības neklātienes juridiskajā institūtā, kuru absolvēja 1985. gada 13. 
jūnijā. Varbūt tālab skaitlis 13 Helēnai patīk un neizraisa negatīvas emocijas. 
Jau nākamajā gadā pēc augstskolas absolvēšanas viņu ievēlēja Krāslavas rajo-
na tiesas tiesneša amatā. Pirms tam viņa veica sabiedrisku darbu – bija ievēlēta 
par tautas tiesas piesēdētāju Krāslavas rajona tiesā. Pirms vēl kļuva par tiesne-
si, ar tieslietu ministra rīkojumu Helēna divas reizes pa vienam mēnesim aiz-
vietoja Krāslavas rajona tiesnesi Zelčuviņa atvaļinājuma laikā. Toreiz ministrs 
ar savu rīkojumu varēja iecelt par tiesneša pienākumu izpildītāju uz laiku per-
sonu ar juridisko izglītību. Krāslavas tiesā tiesneša amatā Helēna nostrādājusi 
gandrīz pilnus 29 gadus un nedaudz ilgāk nekā 20 gadus - tiesas priekšsēdētā-
jas amatā. Šķiet, karjeru varētu turpināt vēl ne vienu gadu, tālab Saeimas pazi-
ņojums par Helēnas Muižnieces atbrīvošanu no Krāslavas rajona tiesas tiesne-
ša amata pēc pašas vēlēšanās daudziem ir pārsteigums.
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svētki un jubilejas

- Kā sākās jūsu ceļš mūzikā?
- Droši vien bērnībā es tik ilgi 

spēlējos ar rotaļu harmonikām, tēlo-
jot muzikantu, ka vecāki nolēmuši, 
ka man noteikti jānodarbojas ar mū-
ziku.  Mana ģimene dzīvoja Kapla-
vā, un mūzikas skolas tur, protams, 
nebija. Tāpēc ar mūziku es varēju 
nodarboties tikai tad, kad pabeidzu 
8. klasi un iestājos Krāslavas vidus-
skolā. 

Atnākot uz mūzikas skolu, es 
diezgan pavirši, pēc dzirdes nospē-
lēju dažas melodijas, ko iemācījos 
patstāvīgi, un mani pieņēma uzreiz 
trešajā klasē. Droši vien prasības 
tolaik nebija tik stingras. (Anatolijs 
parausta plecus). 

Puisis no laukiem, pāraudzis 
skolnieks. Ko ar tādu var darīt? 
Mani aizsūtīja pie skolotāja, kurš 
bija taurētājs, nevis akordeonists. 
Viņš ļoti centās, taču nekādi nevarē-
ja izskaidrot man svarīgākās lietas, 
un tikai dažus jautājumus es daļēji 
sapratu. Tad mani pārcēla pie Genā-
dija Pitrāna (ģitārspēles pasniedzē-
ja Mihaila Pitrāna tēvs – autores 
piezīme). Ar viņu bija daudz vien-
kāršāk, viņš labi mācēja paskaidrot 
skolniekiem pat vissarežģītāko mu-
zikālo terminu nozīmi.  Legato... Ko 
tas nozīmē? Nekas nav saprotams. 
Bet viņš paskaidroja: „ Plūstoši, bez 
pauzēm, no vienas skaņas uz otru.” 
Un tad viss bija skaidrs, ko gan tur 
nesaprast!

Es sāku mācīties labāk, un drīz 
vien mani pārcēla pie akordeona 
spēles pasniedzēja Vitolda Kekļas. 

Veselu gadu es čakli strādāju. Ta-
gad bērni tā nemācās!

- Un kāda motivācija jums 
bija? 

- Motivācija? Drīzāk tā bija at-
bildība. Toreiz es īrēju dzīvokli, 
cēlos pulksten 6 no rīta un spēlēju 
akordeonu pusotru stundu pirms 
došanās uz skolu. Ja bija iespēja, 
skrēju mājās pusdienu pārtraukumā 
un atkal attīstīju savas prasmes. Un, 
protams, mācījos vakaros.  

Taču diplomu par mūzikas skolas 
beigšanu es nesaņēmu - nepaspēju, 
jo pēc diviem gadiem pabeidzu vi-
dusskolu. Kaut gan, manuprāt, es 
spēlēju ne sliktāk, bet, iespējams, pat 
labāk nekā tie, kas pabeiguši mūzi-
kas skolu un saņēmuši diplomu. 

Pedagogi ieteica man turpināt 
muzikālo izglītību. Tā es arī izda-
rīju - bez diploma, ar liecību rokās, 
nokārtoju iestājeksāmenu Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolā. Konkurence 
- 15 cilvēki uz vienu vietu! Toreiz 
tas bija prestiži... (Anatolijs izskatās 
noskumis.)

- Vai mācībās viss bija veiksmī-
gi?

- Jā, taču, pabeidzis pirmo kursu, 
es aizgāju armijā. Tas bija mans lē-
mums - vienkārši negribēju dienēt 
vēlāk, kad man būtu jau 22 gadi. 
Armijā par mūziku man bija jāaiz-
mirst, gaisa desanta karaspēks ir 
nopietna lieta, viss bija ļoti stingri. 

Pēc dienesta armijā es kļuvu 
gudrāks (ironiski smaida) un vairs 
negribēju atgriezties mūzikas vi-
dusskolā, jo domāju, ka man tas nav 
vajadzīgs. Taču vecāku griba man 
bija kā likums, nācās pakļauties, 
un es veiksmīgi pabeidzu Rēzeknes 
Mūzikas vidusskolu. 

Tagad reizēm ir arī  tādi gadījumi, 
kad muzikanti slauka ielas un strādā 
tirgū par gaļas cirtējiem. Bet tolaik 
viss bija daudz nopietnāk, un es at-

griezos Krāslavā. 
- Mūzikas stunda pirms 30 ga-

diem un tagad. Kas ir mainījies?
- Ir mainījusies skolēnu vecāku 

attieksme. Viņu neatlaidība, uzma-
nība, ieinteresētība ir 80% no bērna 
panākumiem. Šodien uz jautājumu, 
vai viņu bērns nodarbojas arī mā-
jas, vecāki atbild: „Kaut ko viņš tur 
čīgā.” Un man iekšā viss burtiski 
pārgriežas. 

- Taču par jums nevar teikt - 
kurpnieks bez zābakiem. Jūsu 
dēls kļuvis par veiksmīgu mūziķi 
un komponistu. 

- Jā, vecākajai meitai es ieteicu 
aiziet no mūzikas skolas, jo varē-
ja spriest, ka šī nodarbe viņai nav 
domāta, par ko viņa man tagad arī 
pārmet. Bet, kad sāka mācīties dēls, 
par laimi, es rīkojos daudz prātīgāk. 
Mēs izdarījām visu iespējamo, lai 
viņš turpinātu mācības. Droši vien 
visi vēl labi atceras deviņdesmi-
tos gadus - darba algas bija zemas, 
mums bija parādi, bet vajadzēja iz-
audzināt 3 bērnus. Pašlaik ir grūti 
iedomāties, kā bērni varēja izdzīvot 
par 50 santīmiem dienā, vairāk mēs 
viņiem nevarējām iedot. (Uz dažām 
sekundēm aizdomājas, pēc tam at-
dzīvojas un turpina stāstīt.)

Tagad tas viss ir palicis aiz mu-
guras, pirms dažiem gadiem dēls 
ir beidzis Mūzikas akadēmiju un 
tagad ir tik aizņemts, ka pat kāzām 
viņam nav laika. 

- Vai tas ir iespējams?
- Kad pagājušajā rudenī mēs sa-

ņēmām ielūgumu uz viņa kāzām, 
kuras ir paredzētas 25. maijā, mēs 
nebijām ieskatījušies kalendārā. 
Tikai nesen konstatējām, ka tā ir 
pirmdiena (smejas). Izrādās, ka tā 

ir vienīgā brīvā diena viņa blīvajā 
darba grafi kā. 

- Uz jūsu galda ir bieza mape 
ar audzēkņu diplomiem. Ir pie-
ņemts uzskatīt, ka par skolotāja 
sasniegumiem liecina to skolēnu 
skaits, kas iegūst godalgas vietas 
konkursos. 

- Protams, būtu nepatīkami, ja tas, 
kas ir ieguldīts pedagoģiskajā darbā, 
nevainagotos ar skolēnu uzvarām u 
panākumiem. Gribas redzēt rezul-
tātu! Tāpēc itin bieži strādājam arī 
brīvdienās un atvaļinājuma laikā. 

- Jūsu audzēkņu vidū ir arī tie, 
kas kļuvuši par profesionāliem 
mūziķiem. Viņu fotogrāfi jas var 
redzēt jūsu kabinetā.

- Jā, es lepojos ar Raimondu Un-
guru, Vadimu Karņicki, Baibu Stiv-
riņu. 

- Starp citu, ir lieliski muzikan-
ti, kas neprot nodot savas zināša-
nas citiem. Taču jums tas izdodas 
lieliski!

- Man ir daudz paziņu, kas ir mū-
zikas skolotāji no dažādām valstīm, 
mēs satiekamies un kontaktējamies 
dažādos konkursos. Tādas situā-
cijas nav retums, bet ir arī pretējie 
gadījumi. Piemēram, viens no ma-
niem kolēģiem ieguvis muzikālo 
izglītību, bet uz skatuves es viņu 
nekad neesmu redzējis. Toties viņš 
ir brīnišķīgs pasniedzējs - uzma-
nīgs, skrupulozs, viņa audzēkņiem 

ir daudz panākumu. 
Pirmkārt, skolotājam jābūt spē-

cīgiem nerviem. Reizēm arī man ir 
sirdsapziņas pārmetumi savas nepa-
cietības dēļ. Turklāt ir nepieciešams 
atrast individuālu pieeju katram 
skolēnam.   

- Kā jums šķiet, vai piedalīša-
nās koncertos, uzstāšanās skatī-
tāju priekšā motivē bērnus cītīgi 
mācīties?

- Pašlaik mūsu audzēkņiem parā-
dījies papildus stimuls - par godal-
gotām vietām konkursos Krāslavas 
novada dome apbalvo skolēnus ar 
naudas prēmijām. Tas tiešām dar-
bojas!

Protams, daudziem bērniem pa-
tīk uzstāties publikas priekšā, taču 
ievēroju - jo vecāks kļūst skolnieks, 
jo viņš vairāk pārdzīvo un nervozē 
pirms priekšnesuma. Atbildība pie-
aug kopā ar bērnu. Ne tikai bērni, 
arī es aiz skatuves skaitu Tēvreizi 
un uztraucos tā, ka, šķiet, sirds iz-
lēks no krūtīm. 

Taču, cik daudz prieka ir tad, kad 
pēc neatlaidīga darba, pārdzīvoju-
miem un stresa mēs izcīnām pirmās 
vietas starptautiskajos konkursos!

- Anatolij, sveicam jūs jubile-
jā un vēlam daudz talantīgu au-
dzēkņu! Paldies par interviju!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

NO VIENAS SKAŅAS UZ OTRU...
Kabinetā ir vērojams vīriešiem raksturīgais askētisms. Skatienam paveras akurāta 

akordeonu rinda, tad acīs iekrīt afišas, kas ir piestiprinātas pie grāmatu skapja, pie sie-
nas var redzēt bijušo audzēkņu fotogrāfiju kserokopijas, bet tālāk ir galds, kur atrodas 
bieza dzeltena mape ar audzēkņu diplomiem un pateicībām. Trīs krēsli un nošu pults. 
Droši vien tas ir viss. Šādi izskatās akordeona spēles pasniedzēja Anatolija Livčas kabi-
nets.

Par Krāslavas Mūzikas skolas pedagogu Anatolijs Livča sāka strādāt 1978. gadā, pēc 
Rēzeknes Mūzikas vidusskolas beigšanas. Tajā pašā laikā vadīja mākslinieciskās paš-
darbības kolektīvu un estrādes ansambli Krāslavas Kultūras namā. No 1980. līdz 1994. 
gadam strādāja kultūras nama direktora amatā un savienoja šo darbu ar nodarbībām 
mūzikas skolā. 

Sākot ar 1994. gadu, Anatolijs strādā Krāslavas Mūzikas skolā par akordeona spēles 
pasniedzēju, ir metodiķis šajā jomā. Viņa solisti, kā arī akordeonistu ansambļi iegūst 
godalgotas vietas reģionālajos un valsts līmeņa konkursos, viņu vārdi ir labi zināmi ne 
tikai mūsu pilsētā, bet arī visā Latvijā. 

11. maijā Krāslavas Kultūras namā notika Anatolija Livčas audzēkņu koncerts. Bet sko-
lotāju klātesošie sveica skaistajā dzīves jubilejā. 

Pierunāt Anatoliju sniegt interviju nebija tik vienkārši. Taču šajā „KV” numurā piedā-
vājam mūsu lasītāju uzmanībai sarunu ar šo talantīgo mūziķi un pedagogu.

8. un 9. maijā karavīru kapos pie kul-
tūras nama pulcējās iedzīvotāji, lai at-
cerētos Otrā pasaules karā kritušos un 
noliktu ziedus. 

Pilsētas Vēstures un mākslas muzejā tika atklā-
ta izstāde „Krāslaviešu likteņi Otrā pasaules kara 
laikā”, kurā varēja apskatīt dažādus kara laika 
eksponātus, tostarp Sarkanās Armijas bombar-
dētāja propelleri. Lidmašīna tika notriekta 1941. 
gada vasarā pie Tartaka purva. 1985. gadā jaunie-
šu grupa notikuma vietā veica izrakumus un izvil-
ka propeleri no purva. Muzeja darbiniece Baiba 
Matvejenko klātesošajai publikai pastāstīja par 
karā ierautajiem cilvēkiem un notikumiem. 

Juris Roga, a utora foto

GODINA KRITUŠO PIEMIŅU
vēstures lappuses
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Taksatora pakalpojumi. Stigošana, dastošana.
Meža zemju un cirsmu pirkšana.  

Т.65421808, 26121733

sports

sludinājumi
 Pārdod māju  Ziedu ielā, Krāslavā. T.29105419.
 Pārdod kases aparātu, telti, šujmašīnu, velosi-

pēdu. Т. 26046404.
 Pērk dārgi - senlietas: koka ikonas, krustus, 

svētbildes, ordeņus, patvārus, pulksteņus, porce-
lāna fi gūriņas, zobenus, kara laika atribūtus, dzir-
nakmeņus, cara laika monētas. Samaksa uzreiz, 
izbraucam uz vietu. antic-war@inbox.lv. 
Т. 22433510, 26986262.

 Pērk zemi (viensētu) blakus ūdenstilpnei, 
ne mazāk kā 10 ha, klusā vietā. Samaksa uz-
reiz. Т. 29634979.

 Aprīļa beigās Jūrmalā notika starp-
tautiskās Taku orientēšanās sacensības 
invalīdiem, kā arī Latvijas mēroga sacīk-
stes. Tajās piedalījās Krāslavas novada 
invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba 
„Krāslava” sportisti. 

Vjačeslavs Lukaševičs atgriezās mājās ar trim 
medaļām, viņš ir izcīnījis 1. vietu nakts orientē-
šanās sacīkstēs, 2. vietu „TempO” sacensībās un 
3. vietu vidējā distancē. Anatolijam Lebedokam 
– 3. vieta nakts orientēšanās sacensībās. Koman-
du vērtējumā krāslavieši ieguva 1. vietu Latvijas 
čempionātā ietvaros un 3. vietu starptautiskajās 
sacensībās. 

Par personīgajiem sasniegumiem dalībniekus 
apbalvoja ar čempionāta medaļām un kausiem. 

Anatolijs Lebedoks

Invalīdu biedrība „Stariņš”
 sveic jubilejā:

Filomenu Fuks, Maiju Berezinu, Zoju 
Smirnovu, Ramonu Dilbu.

Tūkstoš dzidru saules staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību

Vēlam Jums no visas sirds!

SPĒĻU KALENDĀRS
Latgales reģiona 2.līgas futbola čempionāts

FK Krāslava – Viesīte 6.jūnija, 14.00

izglītība

Mēs – ģimene, mēs – skola, mēs – valsts 
un pašvaldību institūcijas, mēs – sabied-
rība. Ar šādu devīzi 24. aprīlī Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā notika seminārs „Domā – 
Mācies – Dari”, kas tika organizēts projek-
ta „Mācāmies un darām kopā” ietvaros un 
kura tēma bija vecāku, skolēnu un pedago-
gu sadarbības iespējas, uzlabojot zināšanu 
kvalitāti un pilnveidojot prasmes pilsonis-
kajā līdzdalībā. Pasākumā piedalījās sko-
lotāji no novada izglītības iestādēm – PII 
„Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Indras vidus-
skolas, Krāslavas pamatskolas, Krāslavas 
Bērnu un jauniešu centra, Krāslavas Valsts 

ģimnāzijas –, kā arī kultūras darbinieki, 
sabiedrības pārstāvji un skolēnu vecāki. 
Nodarbības vadīja lektore Ausma Pastore, 
kas meistarīgi apvienoja teoriju ar praksi, 
dalījās personīgajā pieredzē un prasmīgi ie-
saistīja diskusijā ikvienu klātesošo.

Kā atzina semināra dalībnieki, izaicinā-
jumi skolas, ģimenes, institūciju un sabied-
rības sadarbībai ir bijuši aktuāli vienmēr. 
Šoreiz jebkura problēma tika analizēta no 
dažādiem skatupunktiem, izskanot reizēm 
pat pretrunīgiem viedokļiem. Taču visiem 
ir zināma atziņa, ka tieši strīdos dzimst pa-
tiesība un jebkuras situācijas risinājums ro-

dams, vien runājot vienam ar otru, uzklau-
sot un sadzirdot vienam otru, piekāpjoties 
un vienojoties. Ne velti lektore piedāvāja 
situācijas, kad katrs no dalībniekiem varēja 
iejusties kā skolotāja, tā arī skolēnu vecā-
ka lomā, lai mēģinātu izprast problēmu no 
dažādiem  skatupunktiem un rast piemērotu 
risinājumu, kas būtu labvēlīgs bērnam.

Dalībnieki semināru novērtēja kā ļoti 
saturīgu un izglītojošu, kas atsauca atmiņā 
daudzas aizmirstas, bet noderīgas un allaž 
aktuālas lietas. Lūk, dažas no atziņām, ko 
teikuši pasākuma dalībnieki: „Cilvēka dzī-
vē ir daudz un dažādi notikumi, un vienmēr 
jārod kāds risinājums, vienošanās. Paldies 
par jaunām idejām un pieredzi!” „Guvu 

pārliecību par to, ka darbojos pareizā vir-
zienā un līdzīgas raizes nodarbina arī citu 
kolēģu prātus. Ļoti patika seminārā valdošā 
gaisotne un lektores darba stils. Paldies par 
optimisma un pozitīvisma devu!” „Vērtīgs 
pasākums. Daudz jaunu teorētisko lietu bija 
pasniegts ar praktisku ievirzi. Profesionāla 
lektore. Perfekta pasākuma organizācija.” 

Semināra dalībnieku vārdā gribu pateik-
ties lektorei Ausmai Pastorei par augstu 
profesionalitāti un biedrības „Attīstība” 
vadītājai Ingai Leikumai par uzaicinājumu 
līdzdarboties šajā projektā. 

  Ingrīda Grišāne,
 Krāslavas Valsts ģimnāzijas metodiķe 

SEMINĀRS „DOMĀ – MĀCIES – DARI”

30. aprīlī Krāslavas no-
vada PII „Pīlādzītis” no-
tika II Vislatvijas pirms-
skolas izglītības iestāžu 
„Pīlādzītis” salidojums. 
Atbrauca pirmsskolas 
„Pīlādzīši” no visiem 
Latvijas novadiem: Tal-
siem, Auces, Daugav-
pils un Smiltenes - kopā 
Krāslavā ieradās 26 vie-
si. 

Viesus ar uzmundrinājuma 
vārdiem apsveica Izglītības 
un kultūras nodaļas vadītāja 
L.Miglāne, novēlot labi at-
pūsties un lietderīgi pavadīt 
laiku Krāslavas „Pīlādzītī”. 
Krāslavas „Pīlādzīša” bērni 
parādīja nelielu koncertu, īpa-
šus aplausus nopelnīja balles 
deju un angļu valodas pulciņu 
audzēkņi. 

Pirmsskolas skolotājas 
aktīvi darbojās visas dienas 
garumā, no plkst. 9.00 līdz 
23.00: vēroja atklāto integrē-
to nodarbību sagatavošanas 
grupā, darbojās četrās radošās 
darbnīcās, klausījās piecas 

pedagoģiskās pieredzes ap-
maiņas, iepazinās ar Krāsla-
vas „Pīlādzīti” un prezentē-
ja savas iestādes. Patīkami, 
ka par Krāslavas „Pīlādzīti” 
mūsu kolēģes izteica daudz 
labu atzinību, augsti vērtējot 
pedagogu darbību, daudz fo-
tografējot un diskutējot par 
īpaši aktuāliem jautājumiem. 
Arī atpūtas brīžos pie kafi -
jas un pusdienu galdiem, bet 
vēlāk ekskursiju starpbrīžos, 
diskusijas un jautājumi par 
mūsu pieredzi turpinājās: par 
daudziem interešu pulciņiem, 
par latviešu valodas mācīšanu 

cittautiešu bērniem, par lo-
gopēdes darbu, par bērnu ar 
speciālām vajadzībām integ-
rēšanu utt. 

Dienas otrajā pusē salidoju-
ma dalībnieki devās ekskursi-
jā pa mūsu brīnišķīgo pilsētu, 
apmeklēja baznīcu, muzeju un 
Kulinārā mantojuma centru, 
grāfu Plāteru pils kompleksu 
un zirgu sētu „Klajumi”. Cie-
miņi uzsvēra, ka Krāslava ir 
ļoti skaista un sakopta pilsēta, 
ka šeit ir daudz iespēju intere-
santi pavadīt brīvo laiku. Kā 
izteicās viena no mūsu kolē-
ģēm no Smiltenes „Pīlādzīša”: 

„Ja man kāds teiks, ka Latvi-
jas pierobežā nekas nenotiek 
un tur nav ko redzēt - es vairs 
neticēšu! Šeit ir tik daudz, par 
ko var sajūsmināties un lepo-
ties! Noteikti vajag atbraukt 
kopā ar draugiem un ģimeni 
un iepazīties ar Krāslavu lēni 
un pamatīgi!”

Liels paldies: par intere-
santu, izzinošu, atraktīvu 
bezmaksas ekskursiju organi-
zēšanu zirgu sētas „Klajumi” 
saimniecei Ilzei Stabulniecei, 
Tūrisma informācijas centra 
speciālistei Intai Lipšānei, 
Krāslavas pils kompleksa ap-
saimniekošanas speciālistam 
Eduardam Danovskim, SIA 
„Krāslava D” priekšsēdētājai 
Viktorijai Vengrevičai - par 
gardiem pīrāgiem!

Pateicamies par salidoju-
ma atbalstu Krāslavas nova-
da domei, personīgi - domes 
priekšsēdētājam Gunāram 
Upeniekam un Izglītības un 
kultūras nodaļas vadītājai Li-
dijai Miglānei!

Jeļena Vorošilova,
salidojuma koordinatore, 

vadītājas vietniece
 izglītības jomā

PAR II VISLATVIJAS PIRMSSKOLAS 
IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU

 „PĪLĀDZĪTIS” SALIDOJUMU

Krāslavā norisinājās divpad-
smitais no 32 CSDD „Jauno satik-
smes dalībnieku forums” pirmās 
kārtas sacensību posmiem. Sešu 
komandu konkurencē pārlieci-
nošu uzvaru izcīnīja Krāslavas 
pamatskolas komanda ar nosau-
kumu „Čillī”, kuras sastāvā bija 
Edvīns Geks, Kristiāns Fadejevs, 
Aivis Plociņš, Samanta Krumpā-
ne, Sintija Patrīcija Gendele, Ka-
rīna Parazenko un skolotāja Inta 
Japiņa.

Divpadsmitajās jauno velosipēdistu 
sacensībās „Jauno satiksmes dalībnieku 
foruma 2015” pirmās kārtas sacensī-
bās Krāslavā piedalījās 6 komandas no 
Krāslavas un Dagdas novada. Divas ko-
mandas pārstāvēja Indras vidusskolu, bet 
viena - Krāslavas pamatskolu, Andzeļu 
pamatskolu, Krāslavas Varavīksnes vi-

dusskolu un Robežnieku pamatskolu. 
Kopvērtējumā 534 punktus ieguva un 
pirmajā vietā ierindojās komanda „Čillī” 
no Krāslavas pamatskolas, kura automā-
tiski iekļūst otrajā kārtā un pretendē uz 
galveno balvu. Savukārt individuālajās 
sacensībās spēcīgākais izrādījās Igors 
Parazenko.

Kopējie rezultāti:
1.vieta komandai „ Čillī” no Krāslavas 

pamatskolas, 534 punkti;
2.vieta komandai „Ritenis” no Indras 

vidusskolas, 435 punkti;
3.vieta komandai „Eži” no Andzeļu pa-

matskolas, 395 punkti;
4.vieta komandai „Varavīksne” no 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, 393 
punkti;

5.vieta komandai „Luksofors” no Ind-
ras vidusskolas, 377 punkti;

6.vieta komandai „Jaunie velosipē-

disti” no Robežnieku pamatskolas, 167 
punkti.

Jaunajiem velosipēdistiem sacensībās 
bija jādemonstrē teorētiskās zināšanas 
par ceļu satiksmes noteikumiem, jāprot 
sniegt pirmā medicīniskā palīdzība, jā-
pārzina velosipēda uzbūve, kā arī jāveic 
praktiskā braukšana. 

„Jauno satiksmes dalībnieku foruma 
2015” otrā kārta – Latvijas fi nāls pare-
dzēts no 5. līdz 6. jūnijam, un tajā pieda-
līsies komandas, kuras ieguvušas augstā-
ko vērtējumu sava reģiona pirmās kārtas 
sacensībās. Savukārt trešā kārta jeb Ei-
ropas Jauno satiksmes dalībnieku sacen-
sības notiks Austrijā, Vīnē, no 3. līdz 6. 
 septembrim, kurās piedalīsies Latvijas 
fi nāla uzvarētājkomanda.

Informāciju sagatavoja
Elīna Gārbena

JAUNO VELOSIPĒDISTU SACENSĪBĀS KRĀSLAVĀ 
UZVAR KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS KOMANDA „ČILLĪ”


