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JAUNIEŠI DISKUTĒJA AR SAEIMAS DEPUTĀTIEM
Saeimas Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija apmeklēja Krāslavu, lai apspriestu situāciju ar drošību Latgalē, kā arī sabiedrības saliedētības un migrācijas jautājumus.
Komisijas sastāvā ieradās: priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, priekšsēdētāja biedrs Andrejs Judins,
komisijas sekretārs Sergejs Mirskis, kā arī komisijas locekļi - Raimonds Bergmanis, Artuss Kaimiņš,
Janīna Kursīte, Ingmārs Līdaka, Ivans Ribakovs, Jānis Upenieks. Krāslavu apmeklēja arī Saeimas
Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese Laizāne.
Saeimas delegācija satikās ar pašvaldības vadību un apmeklēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, kur bija organizēta tikšanās ar divpadsmito klašu skolēniem. Vizītes noslēgumā Saeimas
deputāti apskatīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Tūrisma informācijas centru.
Iepazīstoties ar skolas jaunatni, Ingmārs Līdaka, kas ievēlēts parlamentā jau 4.reizi, uzsvēra:„Deputāts – tas vēl
nenozīmē, ka viņš nav cilvēks.” Un viņam ir taisnība.
Jauniešu un deputātu diskusijas laikā noskaidrojās, ka
parlamentāriešiem patiešām nekas cilvēcisks nav svešs vieni bija aktīvi, runīgi, izrādīja lielu interesi par jaunatnes
problēmām, centās godīgi atbildēt uz jautājumiem. Taču
daži deputāti vispār neiesaistījās diskusijā.
Vai viegli būt deputātam? Tāds bija pirmais skolēnu jautājums, un viņiem acumirklī atbildēja. „Nē!” uzskata Artuss Kaimiņš, jauniešu vidū populārā video bloga „Suņu
būda” izveidotājs, kas pirmoreiz kļuvis par deputātu.
„Tas nav viegli,” turpināja parlamentārietis, „bet ne visiem. Jo daži var strādāt Saeimā pat 20 gadu garumā, tāpēc
es varu tikai apbrīnot viņu spējas.”
Inese Laizāne, bijusī aktrise un teātra direktore, pārliecināta, ka visgrūtākais šajā darbā ir strādāt, neredzot ātru
rezultātu. Turklāt, pēc I. Laizānes domām, Saeimas prestižs
ir ļoti zems, un vainīgi ir daži deputāti. Tāda attieksme pret
parlamentu ir viņu uzvedības sekas.
Sergejs Mirskis runāja par to, ka vēl grūtāk ir strādāt Saeimas opozīcijā, kad pienākumi ir tādi paši kā koalīcijas
deputātiem, bet sasniegt vēlamo praktiski nav iespējams.

„Latgalei ir raksturīgs
īpašs lokālpatriotisms”

Nacionālisms un patriotisms – vai tas ir viens un tas pats?
Jānis Upenieks, kas pirmoreiz ievēlēts par Saeimas deputātu 22 gadu vecumā, atbildēja: „Esmu patriots, bet Saeimā
ir arī nacionālisti.”
Ilmārs Latkovskis, kas pirms ievēlēšanas parlamentā
strādāja par žurnālistu, domā, ka patriotisms un nacionālisms - nav viens un tas pats, taču viens neizslēdz otru.
„Jēdziens nacionālisms var būt ar negatīvu nozīmi, kad
aprobežoti cilvēki domā tikai par savu nacionālo piederību
un nav iecietīgi pret citu tautību pārstāvjiem,” atzina parlamentārietis. „Ir arī pozitīvais nacionālisms - kad cilvēki
ciena savas nacionālās tradīcijas.”
Nākamais jautājums arī bija saistīts ar patriotismu. Par
patriotu piedzimst vai par patriotu kļūst dzīves laikā? Artuss Kaimiņš uzsvēra, ka patriotisma audzināšana sākas ģimenē un tai ir jāturpinās skolā. Jādara viss iespējamas, lai
bērni labi zinātu visu par savu valsti. Piemēram, būtu pareizi organizēt ekskursijas pa Latviju par valsts līdzekļiem.
Raimonds Bergmanis, bijušais svarcēlājs, spēkavīru sa-

censību dalībnieks, Latvijas Olimpiešu kluba prezidents,
arī iesaistījās diskusijā: „Cilvēki piedzimst vienādi - gaiši
un tīri, bet jau pēc tam viss apkārtējais izveido viņu pasaules uzskatu. Piemēram, Latgalei ir raksturīgs īpašs lokālpatriotisms. Daugavpilī man bija prieks par to, ka Nacionālajos bruņotajos spēkos dienē dažādi cilvēki neatkarīgi
no viņu tautības. Viņi aizsargā savu valsti un ir gatavi atdot
dārgāko, kas viņiem ir, - savu dzīvību.”

„Integrācija ir prasme sadzīvot”

Formulējot nākamo jautājumu, divpadsmito klašu skolēni lūdza minēt sabiedrības integrācijas politikas pozitīvākos piemērus.
Par sabiedrības integrācijas jomu runāja Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Inese
Laizāne: „Veiksmīgas sabiedrības integrācijas piemērus
var novērot, kad mēs darām kaut ko kopā, piemēram, kolektīvi dejojam un dziedam Dziesmu svētkos. Sabiedrības
integrācija var izpausties arī skumjos brīžos. Piemēram,
nesen cilvēki kopā meklēja kaitbordistu, kas pazudis jūrā.
Veiksmīga integrācija ir arī tad, kad cilvēkiem ir kopīgi sarunu temati, problēmas un panākumi, prieki un bēdas.”
Lakoniska, bet kodolīga bija Jāņa Upenieka atbilde: „Integrācija - tā ir prasme sadzīvot. Ja mēs dzīvosim draudzīgi, neviens politiķis, neviens masu informācijas līdzeklis
nevarēs mūs negatīvi ietekmēt.”

„Jūs, vēlētāji, esat mūsu priekšnieki,
nevis mēs – jūsu”

Diskusija turpinājās. Artuss Kaimiņš uzdeva jautājumu
par to, kas interesē mūsdienu jaunatni - kā jaunieši pavada
savu brīvo laiku, kādus televīzijas raidījumus skatās, kādas
interneta mājas lapas apmeklē.
Tikšanās laikā bija aktualizēts jautājums par problēmām,
kas saistītas ar Latvijas televīzijas kanālu pieejamību - ne
visiem iedzīvotājiem, kas vēlas skatīties Latvijas TV kanālus, ir nepieciešamie līdzekļi, ir vajadzīgs arī speciāls
aprīkojums. Tāpēc cilvēki, kas dzīvo pierobežā, bieži skatās Baltkrievijas televīziju, jo šos kanālus var „uztvert” ar
parastu antenu.
Deputātus interesēja jauniešu nākotnes nodomi. Tika
apspriests arī jautājums par studiju maksu Latvijas augstskolās. Izrādījās, ka, izvēloties specialitāti, skolu absolventi izvērtē situāciju no dažādām pusēm, ņemot vērā studiju
maksu, savas intereses un ģimenes budžetu. Itin bieži jaunieši domā nevis par to profesiju, kas ir tuvāka sirdij, bet

par to, kura ir perspektīvāka saistībā ar turpmāko iekārtošanos darbā. Nereti izvēlas specialitāti un augstskolu, kurā
ir paredzēts vairāk budžeta vietu.
Skolotāja Irēna Gončarova jautāja, vai ir mainījies tagadējo parlamentāriešu viedoklis par sabiedrību salīdzinājumā ar to laiku, kad viņi bija vienkārši pilsoņi.
„Mans viedoklis nav mainījies,” atbildēja Artuss Kaimiņš. „Uzskatu, ka jūs, vēlētāji, esat mūsu priekšnieki, nevis mēs - jūsu.”
Artusa Kaimiņa viedoklim piekrita arī Jānis Upenieks:
„Mēs esam tādi paši cilvēki kā agrāk. Piemēram, Raimonds
Bergmanis tāpat kā agrāk ir sportists, Ingmārs Līdaka visu
mūžu strādāja ar dzīvniekiem, un arī tagad turpina to darīt.
Es tāpat kā līdz šim dzīvoju Valmierā un sportoju, skrienu.
Mans viedoklis ir mainījies tikai sakarā ar vienu aspektu –
tagad es daudz labāk saprotu, kāda ir valsts varas struktūra
un ka izmainīt kaut ko likumos nav tik vienkārši.”
Citādāka bija Sergeja Mirska atbilde: „Agrāk biju atbildīgs tikai par savu ģimeni un par saviem tuviniekiem. Pašlaik, kad esmu deputāts, saprotu, ka man izteica uzticību
daudzi Latvijas iedzīvotāji, un es rīkojos aktīvāk, jo man ir
jādomā, kā realizēt šo cilvēku cerības.”

Skolām nepieciešama valsts simbolika

Tikšanās noslēgumā skolotāja Irēna Gončarova izteica
skolas kolektīva viedokli un vērsās pie deputātiem ar konkrētiem lūgumiem:
„Cienījamie deputāti, lūdzam parūpēties par to, lai skolas
būtu nodrošinātas ar nepieciešamo valsts simboliku. Kad
pirms valsts svētkiem gribējām izrādīt savu piederību valstij, piespraužot pie apģērba lentīti Latvijas valsts karoga
krāsās, mēs saskārāmies ar problēmu. Izrādījās, ka tādas
lentītes maksā diezgan dārgi, un tās ne vienmēr var iegādāties veikalos, īpaši Krāslavā.
Parūpējieties, lūdzu, arī par to, lai katra skola saņemtu
kompaktdisku ar patriotiskām dziesmām, jo pašlaik mēs
esam spiesti meklēt mūziku internetā un izmantot to nelikumīgi.
Mēs ļoti vēlētos, lai skolā būtu pieejami videomateriāli Rīgas kinostudijā uzņemtās mākslas ﬁlmas. Neskatoties uz
to, ka dzīvojam 21. gadsimtā, mūsu skolēni labprāt skatās
60.-70. gadu kino”.
*
*
*
Pēc tikšanās ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņiem deputāti devās uz Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeju un Tūrisma informācijas centru.
Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Latkovskis, apkopojot
vizītes rezultātus, uzsvēra: „Internetā mēs lasījām vairākus
rakstus par to, ka Latgalē ir vērojama dramatiska situācija, jo šīs Latvijas daļas iedzīvotāji grib atdalīties no valsts
tāpat kā Krima. Apmeklējot Krāslavu, mēs sapratām, ka
sniegta informācija nav patiesa.”
Elvīra Škutāne,
autores foto
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SEB BANKAS FILIĀLE KRĀSLAVĀ
PĀRTRAUKS DARBU
Pirms desmit gadiem bankas raizējās, kā mazināt klientu rindas, lai tiem
nebūtu ﬁliālēs ilgi jāgaida. Mūsdienās situācija ir mainījusies. Klientiem
svarīgākais ir sev vajadzīgos pakalpojumus saņemt ērti un ātri, un to visbiežāk katrs var izdarīt savās mājās vai darba vietā, izmantojot internetbanku
vai arī dodoties pie bankomāta, atstājot nepieciešamību doties uz ﬁliāli vien
sarežģītāku jautājumu kārtošanai.
SEB bankas dati liecina, ka šobrīd 99% norēķinu notiek internetbankā un
citos elektroniskajos kanālos, un tikai 1% norēķinu tiek veikti ﬁliālēs. Cilvēku skaits, kas 2014. gadā apmeklēja SEB bankas ﬁliāles, salīdzinājumā
ar iepriekšējo gadu, ir samazinājies vidēji par 35%-40%. Tostarp, Krāslavas
ﬁliālē pērn apkalpoti par 38% mazāk klientu, nekā 2013. gadā. Redzams, ka
SEB bankas klienti aizvien biežāk izvēlas citus kanālus, jo vienlaicīgi par
27% pieaudzis Klientu centrā saņemto zvanu skaits un par 15% pieaudzis
elektroniskajos kanālos saņemto e-pastu un jautājumu skaits.
Līdz ar izmaiņām SEB bankas ﬁliāle Krāslavā pārtrauks darbu ar 6. februāri. SEB banka arī turpmāk nodrošinās visu klientu kontu, maksājumu
karšu, norēķinu un citu bankas pakalpojumu darbību tāpat kā līdz šim.
Krāslavā arī turpmāk klientiem būs pieejami:
bankomāti skaidras naudas darījumu veikšanai (bankomātos iespējams
veikt ne vien skaidras naudas darījumus, bet arī aplūkot sava konta atlikumu, pārbaudīt pēdējos veiktos darījumus un veikt dažādu rēķinu apmaksu);
internetbankas terminālis – izmantojot internetbanku, klienti var saņemt
plašu ikdienas pakalpojumu klāstu: veikt maksājumus, pārbaudīt to izpildes
gaitu, iegūt informāciju par saviem darījumiem – kontu atlikumu, veiktajiem karšu norēķiniem, depozītiem un kredītiem, līzingu, ieguldījumiem un
vērtspapīru darījumiem, cita starpā pieteikt maksājumu kartes aizvietošanu
(ja esošā karte nozaudēta, nozagta, atstāta bankomātā, aizmirsts PIN kods)
un papildu norēķina konta atvēršanu.
Ar SEB bankas maksājumu kartēm norēķinoties par pirkumu, skaidru
naudu iespējams izņemt arī ZS „Sapnis” veikalos Rīgas ielā 14, Rīgas ielā
34, Rīgas ielā 36, Rīgas ielā 61, Rīgas ielā 114a, Vienības ielā 56a, Vienības
ielā 63, Raiņa ielā 2, Lielajā ielā 48 un Aronsona ielā 16a, kā arī veikalā
„Agro” Dīķu ielā 1, veikalā „Optima D” Tirgus ielā 13 un veikalā „Tehnikas pasaule” Miesnieku ielā 1 (plašāka informācija atrodama www.naudasizmaksa.lv).
Atjaunotās maksājumu kartes, kurām beidzies derīguma termiņš, klienti var saņemt pa pastu savā pastkastītē (tām saglabājas iepriekšējais PIN
kods). Lai atjaunoto maksājumu karti saņemtu savā dzīvesvietā, aicinām
klientus aktualizēt savu kontaktadresi internetbankā vai dodoties uz kādu
no ﬁliālēm. Savukārt, ja nepieciešamas bankas speciālistu konsultācijas
klātienē, klientus gaidīsim mūsu tuvākajās ﬁliāles – Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 12/2 vai Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98.
Savu atbalstu klientiem ir gatavi sniegt arī SEB Klientu centra speciālisti, atbildot uz jautājumiem, kā arī nodrošinot virkni citu pakalpojumu.
Sazinieties ar Klientu centru pa tālruni 8777 (darba dienās no 8:00 līdz
22:00 un brīvdienās no 9:00 līdz 17:00).

KVALITATĪVA INFORMĀCIJA
PAR ES JAUTĀJUMIEM KRĀSLAVĀ
Lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju informētību un izpratni jautājumos par Eiropas Savienības
aktualitātēm un procesiem, Latvijā kopš 2005. gada darbojas 9
„Europe Direct” informācijas centri, kuru darbību koordinē Eiropas
Komisijas pārstāvniecība Latvijā.
Kopš 2000. gada darbojas Eiropas
Savienības informācijas punkti
(ESIP) Latvijas novadu bibliotēkās, ko, sākot ar 2010. gadu, koordinē un atbalsta Ārlietu ministrija.
Šobrīd Latvijā ir atvērts 31 ESIP.
Informatori regulāri saņem jaunāko informāciju, plašu izdales materiālu klāstu, kā arī tiek aicināti
uz semināriem un apmācībām.
Eiropas Savienības informācijas punkts Krāslavā darbojas no
2000. gada. Apmeklētājus visvairāk interesē jautājumi par Latvijas
– Baltkrievijas robežas šķērsošanu, robežas atļauju izsniegšana,
ceļošana, apdrošināšana. Īpaši aktīvi iedzīvotāji meklē informāciju,
piedaloties konkursos, kas saistīti
ar Eiropas Savienības tēmām.
Kopš 2000. gada tiek organizēti
gan radoši, gan informatīvi pasākumi, diskusijas, mācību kursi,
par tradīciju kļuvusi Eiropas diena. Pasākumi tiek organizēti sa-

darbībā ar Austrumlatgales EDIC,
un šogad katru mēnesi notiks kāds
pasākums saistībā ar ES tematiku,
iesaistot gan skolēnus, jauniešus, gan jebkuru citu interesentu:
„Latvijas prezidentūra – viens no
nozīmīgākajiem notikumiem Latvijas vēsturē”, „Eiropa pilsoņiem
– labāka Eiropa”, „Izlasi Eiropu”,
„Konkurētspējas paaugstināšana
Eiropas darba tirgū Latvijas jaunatnei”, „Dzintars – Baltijas jūras
dārgakmens” un citi izglītojoši pasākumi.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu informāciju, Krāslavas ESIP darbinieki pilnveido un paplašina savas
zināšanas, regulāri piedaloties apmācībās un semināros. Šī gada 19.
janvārī tika organizētas apmācības EDIC un ESIP darbiniekiem,
lai informētu par ES politikas aktualitātēm un pilnveidotu prasmes
izmantot dažādas komunikācijas
metodes, informējot sabiedrību
par ES aktuālajiem jautājumiem.
Apmācību dalībniekus uzrunāja
Inga Skujiņa (Ārlietu ministrijas
valsts sekretāra vietniece Eiropas
lietās), Marta Rībele (EPIB vadītāja) un Jeļena Ābola (EK pārstāvniecības Latvijā komunikācijas
nodaļas vadītāja).

KRĀSLAVĀ DARBĪBU UZSĀKS JAUNA BANKA
“Meridian Trade Bank” (MTB) ir gatava sniegt jums plašu bankas pakalpojumu klāstu jūsu pilsētā.
Jau 2.februārī MTB ir gatava noformēt dokumentus konta atvēršanai un maksājumu karšu saņemšanai
jaunajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 34, Krāslavā.
Februāra beigās, kad mūsu speciālisti būs pilnībā aprīkojuši telpas, Banka būs gatava sniegt Jums arī norēķinu un kases pakalpojumus.
“Meridian Trade Bank” ienāca jūsu pilsētā pēc iedzīvotāju uzaicinājuma un ir gatava kļūt par jūsu draugu!
MTB – vairāk kā 20 gadu pieredze banku nozarē. MTB – 33 klientu apkalpošanas centri Rīgā un citās
Latvijas un Lietuvas pilsētās (3 no tiem atrodas Daugavpilī). MTB – izdevīgu tarifu, augstas kvalitātes pakalpojumu un mūsdienīgu tehnoloģiju apvienojums ar individuālu pieeju katra Klienta vēlmēm.
“Meridian Trade Bank” – visiem un ikvienam! Vairāk informācijas: www.mtbank.eu

BERLĪNES „ZAĻAJĀ NEDĒĻĀ” - „KURMĪŠI”
Berlīnē (Vācijā) ar lielu vērienu pagāja starptautiskā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstāde
„Zaļā nedēļa”, kurā Latvija šogad bija partnervalsts.
Kopš izstādes atklāšanas Latvijas stends iemantojis
lielu interesi vāciešu un Berlīnes viesu vidū. Tiklīdz
izstāde no rīta tika atvērta apmeklētājiem, Latvijas
stends visas dienas garumā bija cilvēku pilns.
Latvijas pārtikas ražotājus „Zaļās nedēļas” stendā
apmeklēja ne tikai gala patērētāji, bet arī Vācijas un
citu valstu uzņēmēji – veikalu ķēžu un vairumtirdzniecības bāzu pārstāvji, interesējoties par iespējamo
sadarbību Latvijā ražoto produktu importam.
Berlīnieši un pilsētas viesi apliecina, ka šogad Latvijas stends „Zaļajā nedēļā” piesaistījis lielu uzmanību gan ar gaumīgo un atraktīvo iekārtojumu, gan
ar izstādes apmeklētājiem piedāvāto degustācijās un
tirdzniecībai atvestās pārtikas produkcijas daudzveidīgo klāstu daudzajos Latvijas ražotāju stendos.

Latvijas Lauku tūrisma asociācijas „Lauku ceļotājs”
stendā daudzi Vācijas iedzīvotāji aktīvi interesējas
par atpūtas iespējām Latvijas laukos.
Starptautiskajā pārtikas, lauksaimniecības un dārzkopības izstādē „Zaļā nedēļa” Berlīnē (Vācijā) Latviju pārstāvēja 106 uzņēmumi, zemnieku saimniecības un organizācijas. Visvairāk Latvijas stendā bija
pārstāvēti pārtikas ražošanas uzņēmumi un zemnieku
saimniecības, tai skaitā Krāslavas novada zemnieku
saimniecība „Kurmīši”.
Latvijai kā Berlīnes „Zaļās nedēļas” partnervalstij
izstādes laikā bija pievērsta īpaša uzmanība. „Zaļā
nedēļa” Latvijai ir laba iespēja turpināt iepazīstināt
pasauli ar mūsu valstī ražoto pārtikas u.c. produkciju
un atpūtas iespējām laukos.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

„NĀC SADZIEDĀT”
Ar mīlestību pret mūziku, radoši košu pavasari gaidot, sesto gadu pēc kārtas izskanēs Latvijas jauno izpildītāju konkurss „Nāc sadziedāt”
Pieteikšanās dalībai konkursā atvērta 15.01.2015. un
tā tiks slēgta 15.02.2015., konkursā piedalīties ir aicināti solisti un popgrupas no visas Latvijas, dalībnieki
vecumā no 5 līdz 21gadam, „Nāc sadziedāt” Rīgas
Stradiņa universitātes aulā izskanēs 28.februārī.
RSU aulas direktore Astra Puriņa: „„Nāc sadziedāt”
- tie ir mūzikas svētki, kuros valda prieks, jaunatne,
vēlme dziedāt un radīt. Iedvesmu, veiksmi, pacietību un spēku, gatavojoties Latvijas Jauno izpildītāju
konkursam „Nāc sadziedāt”!”
„Skanīgās balsis un pavasara gaidas ir atnesušas
iedvesmu arī šim gadam, tātad – bērni tiešām ir mūsu
svētība un mūsu nākotne,” to vēlreiz un vēlreiz apzinās
un arī šogad ar patiesu atkalredzēšanās prieku uz košu
muzicēšanu, pavasari sagaidot, aicina konkursa vadītāja. „Dziedot katrs kļūst par gaismas nesēju, dziedot mēs
godinām savus sapņus,” tā Aina Poiša.
Uzklausot dalībnieku vēlmes, šogad konkursa komiteja ir pieņēmusi lēmumu ļaut izpildīt dziesmas ne tikai
latviešu valodā, bet arī jebkurā citā pasaules valodā,
lai skan pasaules dziesmas, lai skan mūsu komponistu
darbi, lai skan tautas mūzika, lai skan pašu dalībnieku
radīta orģinālmūzika!
Konkursa žūrijas komisijā: grupas „Cosmos” dalībDalībnieki tika iepazīstināti ar
Latvijas prezidentūras Eiropas
Savienības Padomē komunikācijas aktualitātēm, Latvijas prezidentūras ES Padomē plānotajiem
rezultātiem, ES ﬁnansējumu 2014.
– 2020. gg., uzzināja par Digitālo
tirgu, Investīciju paketi un Eiropas publiskās sfēras attīstību. Lai
pilnveidotu darba efektivitāti, dalībnieki strādāja darba grupās, daloties pieredzē, izstrādājot iespējamos sadarbības mehānismus un
apgūstot jaunas, mūsdienīgas komunikācijas formas un metodes.
Informāciju sagatavoja
Liene Valdmane,
„Eiropas Kustība Latvijā”
projektu vadītāja, padomniece

nieks un dibinātājs, diriģents - Jānis Ozols, Nacionālā
teātra aktrise Madara Botmane, Nacionālās operas soliste, asociētā profesore Andžella Goba (viņas repertuārs ietver gan opermūziku, dziesmas un ciklus, sakrālo
mūziku, kā arī mūziku no mūzikliem līdz rokmūzikai),
Elīna Šimkus un grupas „Dagamba” dibinātājs un orģinālmūzikas autors, mūziķis Valters Pūce.
„Jums ir dota brīnišķīga iespēja ar savu balsi iedzīvināt mūziku. Ja Jūs dziedat no visas sirds un ticat mūzikai, tā caur Jums dzīvo un priecē ne tikai Jūs pašus,
bet arī klausītājus. Radošajā procesā ne mazāk svarīgs
ir darbs, ko Jūs ieguldāt katrā skaņā, tāpēc novēlu, lai
darbs un talants iet roku rokā un lai Jūsos ir vēlme vienmēr pilnveidoties. Un tas viss notiek patiesas mūzikas
mīlestības vārdā”, Latvijas jaunos skatuves māksliniekus iedvesmojot, teica konkursa žūrijas pārstāve Elīna
Šimkus.
„Pierādiet sevi, aizraujiet un saviļņojiet arī citus un kā
ik gadu - atcerieties, kad cilvēki dzied, viņi stāv pāri ikdienai, dziediet, attīstiet savas spējas pašradītu brīnumu
dāvāt citiem, nāciet, piedalieties kopīgi radītos svētkos
un galvenais visu dariet no sirds, lai visiem radoša un
skanīga gatavošanās konkursam!” Jūsu Aina Poiša.
Konkursa nolikums un pieteikuma anketas:
www.nacsadziedat.lv
Konkursa „Nāc sadziedāt” radošā komanda

PAR AIZLIEGUMU AUDZĒT
ĢENĒTISKI MODIFICĒTOS
KULTŪRAUGUS
Krāslavas novada dome, pamatojoties uz Ģenētiski
modificēto organismu aprites likuma 22.panta otro un
ceturto daļām paziņo, ka ir nolemts nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai jautājumu par
Krāslavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas
pasludināšanu par brīvu teritoriju no ģenētiski modificētiem kultūraugiem, nosakot aizliegumu audzēt ģenētiski
modificētos kultūraugus minētajā teritorijā.
Sabiedriskās apspriešanas termiņš - līdz 2015.gada
20.februārim.
Priekšlikumu, iebildumu un viedokļu iesniegšanas vieta Krāslavas novada domes 12.kab., Rīgas iela 51, Krāslava,
Krāslavas novads.
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PAREIZTICĪGIE ATZĪMĒJA
KUNGA KRISTĪŠANAS SVĒTKUS

„PARASTI VISI SAPŅI PIEPILDĀS,
VIENKĀRŠI IR DAUDZ JĀSTRĀDĀ…”
„Esam izgājuši īstu ceļu cauri ērkšķiem. Neviens neticēja,
kas man viss izdosies. Vieni grieza pirkstu pie deniņiem,
citi atklāti smējās: „Paspēlēsies un nomierināsies.” Izrādījās, ka tas nav par mani, un atpakaļceļa vairs nebija.”
Diāna Zavjalova ir jauna uzņēmēja. Pirms trim gadiem
viņa atvēra Krāslavā šūšanas cehu, darbu uzsāka ar četrām meistarēm, bet pašlaik viņas vadībā strādā jau 11
šuvējas.

19. janvārī pareizticīgie atzīmēja vienu no svarīgākajām ticīgo dienām - Kunga Kristīšanas svētkus. Persteņa ezerā notika ūdens svētīšanas ceremonija, ko vadīja Krāslavas
Sv. kņaza Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas priesteris Rostislavs Terehovs. Daudzi krāslavieši nenobijās no aukstuma un, pārbaudot savu izturību, iegremdējās ledainā ūdenī. Ticīgie uzskata, ka Kunga Kristīšanas svētkos ūdens ir svēts un dziedniecisks,
kristieši glabā šo ūdeni visa gada garumā, ar to iesvētot savas mājvietas, jo tam piemīt
īpašas spējas.

Elvīra Škutānes foto

NOTIKA IKGADĒJĀ
TŪRISMA UZŅĒMĒJU SANĀKSME
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) tradicionāli gada sākumā organizē
Diāna ir profesionāla šuvēja, šajā specialitātē strādāja vairākos uzņēsapulci Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem. Šis gads arī nebija izņēmums, un 22.jan- mumos, ieņēma meistares amatu.
vārī jaunajās TIC telpās (Pils iela 2) sanāca kopā vairāk nekā 25 uzņēmumu pārstāvji,
Doma uzsākt savu biznesu radusies pēkšņi un negaidīti, notika tāds
tajā skaitā Krāslavas novada izmitināšanas iestāžu saimnieki, amatnieki, „interesanto kā klikšķis. Diāna ar vīru burtiski pieķērās šai idejai un vairs nespēja
saimniecību” īpašnieki.
domāt ne par ko citu.

Sanāksme pagāja ļoti pozitīvā
gaisotnē. Krāslavas novada TIC
speciālisti iepazīstināja ar 2014.
gadā paveiktajiem darbiem, tūrisma jaunumiem un plāniem 2015.
gadam. Savukārt klātesošie uzņēmēji pastāstīja par iepriekšēja
gada tūrisma sezonas norisi, par
jaunajiem piedāvājumiem savā
saimniecībā, kā arī par nākotnes
plāniem un idejām.
Man liels prieks, ka mūsu uzņēmēji ir kā vienota un ļoti draudzīga komanda, kas strādā ar kopīgu
mērķi. Viņi nejūtas kā konkurenti,
bet gan kā sadarbības partneri, jo

ar savu tūrisma piedāvājuma dažādību spēj papildināt viens otrs.
Krāslavas novada TIC vārdā izsaku lielu pateicību visiem
Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem, kas piedalījās mūsu ikgadējā uzņēmēju sanāksmē. Esam
gandarīti par to, ka jūs atradāt
laiku, lai satiktos ar kolēģiem,
pārrunātu kopējās būtiskās tēmas,
apspriestu jaunās idejas. Paldies
par labajiem vārdiem, kas bija adresēti mūsu tūrisma informācijas
centram. Paldies arī tiem, kas gribēja piedalīties, bet dažādu iemeslu dēļ nevarēja, bet savās domās

bija kopā ar mums.
Cienījamie uzņēmēji! Liels paldies par ieguldījumu Krāslavas
novada pozitīvā tēla veidošanā
un tūrisma attīstībā. Pateicoties
Krāslavas novada domes atbalstam un mūsu kopīgajam darbam,
mūsu novads kļūst arvien pievilcīgāks tūristiem. Tikai mēs paši
saviem spēkiem un ar pozitīvo attieksmi veidosim mūsu pilsētu un
novadu sakoptu un skaistu.
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

Jau pēc dažiem mēnešiem ﬁrma tika reģistrēta, bet pēc kāda laika tā
jau darbojās. Un tagad jau trīs gadus uzņēmums „S.D.Line” ražo bērnu
apģērbu Krievijas un Somijas tirgum.
„Mums ļoti paveicās ar pasūtītāju no Somijas, tas ir mūsu pastāvīgais
partneris, ne reizi nepievīla, regulāri dod darbu,” uzsvēra Diāna. „Viņš
pats atrada mūsu uzņēmumu. Kā? Tas man līdz šim laikam ir noslēpums.”
Pēdējā laikā, sadarbojoties ar Krievijas pasūtītājiem, radās dažas
problēmas sakarā ar rubļa kursa kritumu attiecībā pret eiro. Taču Diāna
uzskata, ka tā ir pagaidu situācija. Drīz viss stabilizēsies, un darbs būs.
Kāpēc tieši bērnu apģērbs?
„Man tā ir labi zināma produkcija, pārzinu visas tās šūšanas procesa
nianses. Protams, darbs ar bērnu apģērbu ir arī tuvāks sirdij,” atzinās
Diāna. „Taču - „nekad nesaki nekad” - ja vajadzēs, pārkārtosimies un
ražosim citu produkciju.”
Diānas dzīvesbiedrs ir šujmašīnu un cita aprīkojuma mehāniķis - vissvarīgākais cilvēks uzņēmumā. Viņi uzsāka šo darbu kopā, no nulles,
kopīgi virzījās uz priekšu soli pa solim, tāpēc var uzskatīt, ka „S.D.Line”
ir ģimenes bizness.
Dzīvesbiedri plāno arī paplašināties. Taču pirms tam nepieciešams
pārdomāt un nodrošināt vairākus apstākļus, liela nozīme ir arī galvenajam faktoram - profesionālajiem kadriem. Krāslavā ir pietiekami liela
konkurence šūšanas sfērā, profesionālo šuvēju nepietiek.
„Pie mums atnāk arī tie, kas neprot šūt, bet grib strādāt. Mēs esam
gatavi viņus apmācīt. Toties gadās arī tā: cilvēks cenšas, grib iemācīties,
bet viņam nesanāk,” pastāstīja Diāna.
Tagad uzņēmēja ir ļoti pateicīga tiem, kas sāka sadarboties, kas ticēja,
ka viss izdosies, kas nebaidījās riskēt un nodrošināja pasūtījumus.
„Tolaik es it kā metos ar galvu atvarā,” atceras uzņēmuma saimniece.
„Iespējams, mēs paspējām ielēkt aizejošā vilciena pēdējā vagonā. Tagadējos laikos uzsākt biznesu šūšanas sfērā būtu vēl sarežģītāk.”
Diāna ir pārliecināta, ka uzsākt savu biznesu Krāslavā ir grūti, bet tas ir
iespējams: „Ir svarīgi izvirzīt noteiktu mērķi. Vēl svarīgāk - mīlēt to, ko dari.
Parasti visi sapņi piepildās, vienkārši ir daudz jāstrādā, jāstrādā, jāstrādā…”
Elvīra Škutāne, autores foto
Uzņēmumā „S.D.Line” gaida profesionālas šuvējas, kā arī tos, kas
vēlas iemācīties šūt. Interesenti var zvanīt pa tālr. 22333188.
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„DARIET, KO SPĒJAT, AR TO,
KAS JUMS IR, TIEŠI TUR, KUR ESAT!”

Pacietības mērs bija pilns pēc senas paziņas zvana.
Viņa ir bijusī krāslaviete, bet tagad dzīvo Rīgā. Kad
uz jautājumu „Kā iet?” es mundri atbildēju: „Viss ir
jauki!” - viņas izbrīnam nebija robežu.
„Kā jauki? Krāslavā taču tagad notiek tādas lietas!”
Nesapratu, par ko ir runa, un sāku interesēties, kādas
„tādas” lietas notiek Krāslavā.
„SEB banka aizgāja, pasta nodaļu likvidē, arī autoostas drīz nebūs,” paskaidroja paziņa, „mani vecāki
palikuši bez ģimenes ārsta, bet pie cita viņus nepieraksta.”
„Dīvaini,” atbildēju es, „mana daktere arī aizgāja
pensijā, bet pirms pāris nedēļām es bez problēmām
pierakstījos pie cita ārsta.”
Bet mana paziņa turpināja:
„Krāslavā tagad vienkārši nav iespējams normāli dzīvot! Laikam paņemsim vecākus pie sevis, uz
Rīgu.”
Baumas par to, ka no Krāslavas aiziet ne tikai SEB
banka, bet arī pasta nodaļa un autoosta, es dzirdēju arī
pirms tam. Nepievērsu tam uzmanību. Taču apgalvojums par to, ka mūsu pilsētā nav iespējams normāli
dzīvot, nepatīkami „aizķēra”. Tāpēc nolēmu, ka ir nepieciešams iegūt informāciju, kā saka, no pirmavota.
Sazinājos ar uzņēmumu „Latvijas pasts”, un sabiedrisko attiecību speciāliste Agija Tērauda atbildēja: „Nekādas izmaiņas Krāslavas pasta nodaļas darbā

nav paredzētas, nav plānota arī pārcelšanās uz citām
telpām. Bet sakarā ar to, ka no Krāslavas aiziet SEB
banka, paredzam, ka mums var palielināties ﬁnanšu
operāciju apjoms, tāpēc, iespējams, mums būs jāpalielina darbinieku skaits Krāslavas pasta nodaļā.”
Situāciju izskaidroja arī Daugavpils autobusu parka
direktors Sergejs Mihailovs. Uz manu jautājumu par
Krāslavas autoostas iespējamo slēgšanu viņš atbildēja:
„Pirmoreiz dzirdu! Kā strādājām, tā arī strādāsim. Turklāt mēs turpinām attīstīties - aiz Krāslavas autoostas
ēkas būvējam jaunas telpas autobusu remontam.”
Vai atceraties, kāda bija krāslaviešu attieksme pret
masu informācijas līdzekļos izplatītajām ziņām par to,
ka mūsu pilsētā pilnā sparā rit prokrievisko aktīvistu
aģitācija par Latgales pievienošanu Krievijai?
Tad mēs izjutām daudz negatīvo emociju sakarā ar
to, ka internetā un avīžu lappusēs, radio un televīzijas
raidījumos pret mūsu pilsētu tika izvērsta nomelnošanas kampaņa. Bet tagad paši izraisām paniku un izplatām baumas? Paši par sevi?
Skaidrs, ka visiem cilvēkiem reizēm gadās dienas
vai pat periodi, kad, kur ne paskaties – viss ir slikti,
viss sabrūk, rokas nolaižas, jo šķiet, ka dzīve nonākusi strupceļā. Šādā situācijā ir vērts atcerēties Teodora
Rūzvelta vārdus: „Dariet, ko spējat, ar to, kas jums ir,
tieši tur, kur esat!”
Elvīra Škutāne

sports
PAR FUTBOLA KLUBA „KRĀSLAVA” U-7 GRUPAS
FUTBOLISTU AKTIVITĀTĒM

kultūra

„IEDVESMAS KRĀSAS”

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta Nataļjas Parahņevičas (Braslava, Baltkrievija) gobelēnu izstāde „Iedvesmas krāsas”.

Tekstilmāksliniece Nataļja Parahņeviča strādā Braslavas tradicionālās
kultūras muzejā un vada studiju „Ля возера”. Nataļja piedalījās vairākās studijas kolektīvizstādēs. 2014.gadā Braslavas muzejā notika mākslinieces pirmā personālizstāde „Колеры натхнення”. N.Parahņeviča
visu savu dzīvi veltīja daiļradei. Mākslinieces darbi izstādē „Iedvesmas
krāsas” tika veidoti pēdējo divu gadu laikā. Darbi veidoti jauktajā tehnikā – aušanas un adīšanas. Kā saka pati māksliniece: „Gobelēnu veidošanas process līdzīgs gleznošanai, tikai krāsu vietā es izmantoju diegus.”
Darbos var redzēt abstraktus sižetus un kompozīcijas. Galvenās iedvesmas avots māksliniecei kļuva dzimtās dabas skati, baltkrievu ornamenti
un tradicionālā kultūra.
Šī izstāde veidota, pamatojoties uz sadarbības līgumu starp Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Braslavas rajona muzeju apvienību
(Baltkrievija).
Ingas Kavinskas foto

KRĀSLAVIEŠI STARPTAUTISKĀS IZSTĀDES
DALĪBNIEKI

18.janvārī futbola kluba „Krāslava” sešgadīgie un
septiņgadīgie U-7 grupas futbolisti piedalījās starptautiskajā turnīrā „Super Nova Cup 2015”, kas notika Inčukalnā. Turnīrā pieteikušās komandas tika
sadalītas vairākās grupās. Mūsu pretinieki bija komandas no Panevežas (Lietuva), „Super Nova” un
„Metta 2007” (Rīga), kā arī Krimuldas/Saulkrastiem. Ar vienu no komandām – „Super Nova” - nospēlējām neizšķirti (1:1), otru uzvarējām ar rezultātu
4:0. Aizraujošā un saspringtā spēlē diemžēl zaudējām komandai no Lietuvas ar rezultātu 2:0, toties
divās pēdējās spēlēs atkal guvām uzvaru pār komandu „Metta 2007” no Rīgas un Krimuldas/Saulkrastu
apvienoto komandu (abās spēlēs 4:0). Visas turnīra
spēles bija nozīmīgas, uzvaru pietuvināja katra iesistā bumba vārtos. Spēlējot ar lielu atdevi, sīvā cīņā
FK „Krāslava” U-7 grupas futbolisti ieguva dalīto
otro trešo vietu šajā turnīrā. Mājās atgriezās ar kausu
un medaļām.
2014. gada nogalē U-7 grupas futbolisti piedalījās
starptautiskajā turnīrā Rīgā, kur starp 17 pieredzējušām komandām ieguva godpilno 9.vietu. Vēl spēlējot 2014. gada vasaras sezonā ar šīm komandām,
mūsējie bija 14., izaugsme ir acīmredzama.
Vecgada pēdējā dienā futbola kluba radošais un
uzņēmīgais treneris Vadims Atamaņukovs novadīja
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

sporta dienu trijām futbola kluba jaunākā vecuma
futbolistu komandām. Bērni dažādās vecuma grupās
veidoja kolāžas, piedalījās stafetēs un spēlēja futbolu. Šajā pasākumā piedalījās arī futbolistu vecāki,
aizrautīgi darbojoties stafetēs un spēlējot futbolu.
Sporta dienas noslēgumā dāvanas saņēma gan liels,
gan mazs, pozitīvas emocijas guva ikviens.
Par sadarbību, pastāvīgu atbalstu un sapratni vēlamies pateikties Krāslavas novada domes administrācijai, Viktoram Aišpuram un pretimnākošajam sponsoram SIA „EV Holding” (Vadimam Varlamovam)
par līdzﬁnansējumu.
Sandra Djatkovča

sludinājumi
 Pārdod kartupeļus. T. 27131681.
 Pērkam senlietas: svečturus, ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus, patvārus,
Krievijas cara laika sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika fotogrāﬁjas, munīciju,
ķiveres, siksnas, uniformu (līdz 1945. g.), dzirnakmeņus, alus mucas, viengabala riteņus, pulksteņus.
Т. 22433510.
 Zāģējam un skaldām malku. Т. 29449857, 27021744.
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

15. janvārī tika atklāta A.Gorgoca glezniecības studijas
darbu viesizstāde Braslavas tradicionālās kultūras muzejā.

Pasākums tika organizēts ar mūziku, dejām, tajā piedalījās viesi no
rajona padomes. Sirsnīgi un patiesi viesmīlīgi. Deponēšanas līguma parakstīšanas laikā cienījamais mākslinieks A.Gorgocs pievērsa uzmanību skaistai grāmatai, un atklāšanas laikā šī grāmata tika pasniegta starp
daudzajām dāvanām. Tāpēc, ja esat Braslavā, centieties neko nelielīt vai
nesajūsmināties, ka tik neuzdāvina!
Ekspozīcijas zāle ir ļoti līdzīga mūsu staļļiem, tādas pašas mūra sienas, un mūs nedaudz māca bažas, ka akmens mūris ar savu faktūru varētu konkurēt ar izstādes darbiem, bet, kad ienesām A.Gorgoca studijas
darbus, tad tie ar savām spilgtajām un dzīvespriecīgajām krāsām lika
sajusties daudz tuvāk pavasarim, nekā tas būtu domājams janvāra vidū.
Arī izstādes atklāšana bija visai pārdomāts pasākums, tā norisinājās kā
konstruktīva saruna – intervija starp Braslavas muzeja direktori Nadeždu Dudarenoku, mākslinieku A. Gorgocu un viņa studijas vadītāju un
mūzu Ņinu Gorgocu.
Zinaīda Lapkovska, Tatjana Rukmane, Ludmila Gavrikova, Irēna
Lukjanska, Ivans Bičkovs, Marina Procevska tagad ir ne tikai Krāslavā
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