
Kraslavas Vestis

Kā paskaidroja slimnīcas galve-
nais ārsts Aleksandrs Jevtušoks, 
„Centrālās laboratorijas” fi liāli 
Krāslavā bija plānots atvērt vēl 
pirms piecpadsmit gadiem. Taču 
toreiz tas nenotika juridisko as-
pektu dēļ, un Krāslavas slimnīca 
bija spiesta atteikties no tāda pie-
dāvājuma. 

„Tagad situācija ir mainīju-
sies,” uzsvēra galvenais ārsts, „lai 
Krāslavas slimnīcas laboratorija 
varētu iziet akreditāciju, būtu jā-
iegulda ne mazāk kā 50 tūkstoši 
eiro, kurus nepieciešams piešķirt 
citiem aktuāliem mērķiem. Tā-
pēc šajā situācijā lietderīgāk bija 
apvienoties ar „Centrālo labora-

toriju”.” 
Neviens no speciālistiem, kas 

strādāja laboratorijā, bez darba 
nepalika, tagad viņi ir iekļauti 
„Centrālās laboratorijas” štatos.

Krāslavas fi liāles vadītāja Alla 
Fokina pastāstīja par priekšro-
cībām renovētās laboratorijas 
darbā: „Manuprāt, svarīgākais ir 
tas, ka tagad laboratorijas darbs 
ir pārcelts virtuālajā vidē – vi-
sus analīžu rezultātus pacienti 
un ārsti varēs saņemt e-pastos. 
Tas atbrīvos mūs no vairāku pa-
pīru pārrakstīšanas un izslēgs 
kļūdas, ko izraisa cilvēciskais 
faktors. Turklāt tagad mēs būsim 
informēti par analīžu apstrādes 
rezultātiem, kas tiek aizsūtīti uz 
Rīgu.” 

Laboratorijas tehniskā bāze 
tika papildināta ar jaunu aprīko-
jumu - hematoloģijas analizatoru 
un koagulometru, kas dos iespēju 
paaugstināt darba kvalitāti. 

Galvenā ārsta vietniece Jeļena 
Ogorelova: „Viss jaunais parasti 
tiek ieviests ar grūtībām. Mēs re-
dzējām, cik saspringti bija jāstrā-

dā pēdējo mēnešu laikā gan la-
boratorijas vadītājai, gan visiem 
darbiniekiem. Tagad visi darbi 
ir paveikti, un mums ir pieejama 
laboratorija ar plašāku analīžu 
spektru un operatīvāku rezultātu 
saņemšanu.”

Atjaunotās laboratorijas pre-
zentācijas laikā uzņēmuma „Cen-
trālā laboratorija” valdes priekš-
sēdētāja Stella Lapiņa uzsāka 
savu runu ar pateicības vārdiem: 
„Uz Krāslavu es vienmēr braucu 
ar prieku sirdī, un tā iemesls ir 
cilvēki, kuri šeit strādā. No savas 
puses mēs ceram uz ilgtermiņa 
sadarbību.”

Gunārs Upenieks atbildēja ar 
viņam raksturīgo humoru: „At-
ceros, kā kādreiz uz Krāslavu 
atbrauca „SEB bankas” pārstāv-

ji un arī bija sajūsmā par mūsu 
pilsētu un iedzīvotājiem. Viņi 
gribēja atvērt šeit savu fi liāli un 
lūdza palīdzēt ar telpām. Mēs pa-
līdzējām. Pagāja gadi, un klien-
tu apkalpošanas cents pārtrauca 
savu darbību un aizgāja no pilsē-
tas. Gribu ticēt, ka „Centrālā la-
boratorija” mūs nepievils, tāpēc 
ka mūsu iedzīvotāji ir pelnījuši 
iespēju izmantot mūsdienīgus 
pakalpojumus. Ja jūs atcerēsie-
ties par to, mūsu sadarbība būs 
veiksmīga.” 

Krāslavas novada domes vārdā 
Gunārs Upenieks pasniedza Patei-
cību laboratorijas vadītājai Allai 
Fokinai par ilggadēju un apzinīgu 
darbu veselības aprūpes jomā. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

KRĀSLAVĀ TIKA ATVĒRTA 
SIA „CENTRĀLĀ LABORATORIJA” FILIĀLE
 Pagājušajā nedēļā Krāslavas poliklīnikā notika renovētās laboratorijas prezentācija, 

kuru atvēra Rīgas uzņēmums „Centrālā laboratorija”. 
SIA „Centrālā laboratorija” Latvijas tirgū strādā jau vairāk nekā 20 gadus. Pērn visā 

valstī ir atvērtas 12 filiāles. 
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aktuālā informācija

KRĀSLAVAS NOVADA DOMES
ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO

 
2015. gada 3. februārī notika administratīvās komisijas 

kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 3 administratīvo pārkā-
pumu lietas:

- par sveša zemes īpašuma nelikumīgu izmantošanu M. L., dzim. 
1938. g., lietvedība tika izbeigta;

- par sadzīves atkritumu dedzināšanu pašvaldības teritorijā A. R., 
dzim. 1996. g.., tika izteikts brīdinājums;

- par ceļa bojāšanu A.P., dzim.1944.g., lietvedība tika izbeigta.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2015. gada 3. martā 

plkst.13:00 Krāslavas novada domes 17.kab. (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

PAZIŅOJUMI
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums „Ilūkstītes” – zemes 
gabals 2,75 ha platībā (kadastra apzīmējums 6062 007 
0230), Indras pag., Krāslavas nov. 

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2500,00 (divi tūkstoši pieci 
simti eiro), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 250,00. Ie-
pazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā 
Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2015. 
gada 24.marta plkst. 12.00. Izsole notiks 2015. gada 24.martā plkst. 
13.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. 
Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsa-
maksā viena mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 29496549.

*       *       *
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,22 
ha platībā (kadastra apzīmējums 6088 006 0203), divstā-
vu neapdzīvojama - administratīvā ēka 296,9 m2 platībā 
un palīgēka 33,0 m2 platībā (kadastra apzīmējumi 6088 
006 0203 001, 6088 006 0203 002) Miera ielā 17, Skaistā, 
Skaistas pag., Krāslavas nov.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 8000,00 (astoņi tūkstoši eiro), 
kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 800,00. Iepazīties ar iz-
soles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas nova-
da domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2015. gada 24.marta 
plkst. 12.00. Izsole notiks 2015.gada 24.martā plkst. 14.00. Personu, 
kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – no-
solīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena 
mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.    

Tālrunis uzziņām - 29496549.
 

 Eiropas Komisija (EK) ir informējusi Zem-
kopības ministriju par to, ka lēmums par 
Latvijas Lauku attīstības programmas 
(LAP) 2014.-2020. gadam apstiprināšanu ir 
gatavs.

„Mēs esam gandarīti, ka Eiropas Komisija beidzot 
apstiprināja mūsu Lauku attīstības programmu, kas 
dos iespēju sākt īstenot vairākus Latvijas lauksaim-
niekiem un lauku iedzīvotājiem būtiskus atbalsta 
pasākumus gan šajā, gan turpmākajos gados. Lauku 
attīstības programmā, ar kuru īsteno Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai atbalstu, plāno-
šanas periodā no 2014. līdz 2020. gadam Latvijai ir 
pieejams fi nansējums 1,531 miljarda eiro apmērā, 
kas ir par 11 procentiem vairāk nekā iepriekšējā plā-
nošanas periodā,” uzsvēra zemkopības ministrs Jānis 
Dūklavs.

Galvenie LAP mērķi ir ieguldījumi un investīcijas, 
kas tiks virzītas tā, lai palielinātu ekonomiski aktī-
vo un uz tirgu orientēto saimniecību skaitu, atbalstu 
novirzot lauku saimniecību konkurētspējas palielinā-
šanai, kā arī veicinot kooperācijas attīstību lauksaim-
niecībā un mežsaimniecībā.

Jaunajā LAP liels uzsvars ir likts uz pasākumiem, 
kas saistīti ar ekonomiskās izaugsmes, vides un kli-
mata mērķiem, piemēram, investīcijām, atbalstu bio-
loģiskai lauksaimniecībai, agrovides pasākumiem, 
zināšanu veicināšanai un teritorijām ar dabas ierobe-
žojumiem.

Salīdzinot ar iepriekšējo plānošanas periodu, jau-
najā LAP ir divkāršots fi nansējums LEADER akti-
vitātēm.

2015. gada martā un aprīlī Zemkopības ministrija 
plāno organizēt reģionālos seminārus, kuros lauk-
saimniekus, lauku iedzīvotājus un visus interesentus 
informēs par LAP atbalsta pasākumu īstenošanas no-
sacījumiem un citām aktualitātēm lauksaimniecībā 
un lauku attīstībā.

Iepriekšējā plānošanas periodā no 2007. līdz 
2014. gadam LAP bija pieejami 1,383 miljardi 
eiro. 

Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,

ZM Preses un sabiedrisko attiecību
 nodaļas vadītāja

EK LĒMUMS PAR LAUKU 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 

2014.-2020. GADAM APSTIPRINĀŠANU GATAVS

SADALĪTS 2015.GADA VALSTS 
ATBALSTS LAUKSAIMNIEKIEM

Lai plānveidīgi apgūtu valsts atbalstam 
piešķirtos finanšu līdzekļus 2015.gadā, val-
dība 17.februārī apstiprināja grozījumus 
noteikumos par valsts atbalstu lauksaim-
niecībai. 

Valsts budžetā katru gadu subsīdiju veidā tiek pa-
redzēts valsts atbalsts lauksaimniecības attīstībai no 
gada pamatbudžeta kopējiem izdevumiem, kas tiek 
segti no dotācijām vispārējiem ieņēmumiem, at-
skaitot iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Valsts 
atbalstam subsīdiju veidā paredzētais fi nansējums 
2015.gadam ir 8 720 490 eiro. 

Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, 
valsts atbalsta līmeni un valsts ekonomisko situāci-
ju, lauksaimniekiem ļoti nozīmīgs ir valsts atbalsts 
jomās, kuras stimulē lauksaimnieka dzīvotspēju un 
konkurētspēju. Tāpēc pieejamais fi nansējums galve-

nokārt novirzīts lauksaimniecības produktu ražotā-
jiem šādiem pasākumiem:

1) lopkopības attīstībai – 4 939 042 eiro;
2) augkopības attīstībai – 582 051 eiro;
3) starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 542 

201 eiro;
4) tirgus veicināšanai – 307 340 eiro;
5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 482 541 

eiro;
6) apdrošināšanas polišu iegādes izdevumu segša-

nai – 1 059 771 eiro;
7) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu iz-

pildes fi nansēšanai – 807 544 eiro.
Informāciju sagatavoja

Rūta Rudzīte,
ZM  sabiedrisko attiecību speciāliste

Latvijas situāciju mūžizglītības jomā rak-
sturo fakts, ka 2012. gadā 7% iedzīvotāju 
vecumā no 25 līdz 65 gadiem iesaistījās iz-
glītības pasākumos, iepretim 8,9% vidējam 
rādītājam Eiropas Savienībā. Zināšanu un 
prasmju pilnveide mūža garumā jāpadara 
par pašsaprotamu praksi, un šis projekts ir 
viena no aktivitātēm IZM īstenoto pasāku-
mu kopumā, lai 2020. gadā mūžizglītības 
pasākumos Latvijā būtu iesaistījušies 15% 
no visiem pieaugušajiem.  

Projekta uzdevums ir paplašināt institu-
cionālos un cilvēku resursus, kas iesaistīti 
pieaugušo izglītībā, kā arī turpināt regulā-
ras sadarbības modeļa izstrādi starp visiem 
mūžizglītībā iesaistītajiem „spēlētājiem”: 
valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstis-
kajām organizācijām, pieaugušo izglītības 
piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības 
pasākumu mērķauditoriju.  Projekta ietva-
ros tiks sniegta informācija par pieaugušo 
mācīšanās iespējām visā Latvijas teritorijā 

un īpaši konsultēti riska grupu pieaugušie, 
piemēram, cilvēki ar zemiem ienākumiem, 
cilvēki ar invaliditāti, jaunieši ar zemām 
pamata prasmēm un citi. Projekta laikā plā-
nots individuāli konsultēt 1500 pieaugušos 
no dažādām riska grupām.

2015. gadā visā Latvijā notiks kopumā 40 
dažāda līmeņa semināri, nodrošinot infor-
mācijas apmaiņu un debates gan ministriju, 
gan plānošanas reģionu, gan pašvaldību un 
sociālo partneru līmenī. 

Projekta ietvaros paredzēts izveidot mūž-
izglītības jautājumiem veltītu interneta lapu 
un sagatavot informatīvu bukletu. 

Projekta „Nacionālie koordinatori Eiro-
pas programmas īstenošanai pieaugušo iz-
glītības jomā” nostādnes atbilst Eiropas Sa-
vienības mūžizglītības stratēģijai 2020 un 
īsteno Latvijas izglītības attīstības pamat-
nostādnēs 2014. – 2020. gadam paredzētos 

pieaugušo izglītības uzdevumus. 
Projekts “Nacionālie koordinatori Ei-

ropas programmas īstenošanai pieaugušo 
izglītības jomā” turpina apjomīgo Eiropas 
Komisijas līdzfi nansēto projektu „Eiropas 
programmas īstenošanai pieaugušo izglī-
tības jomā”, kuru IZM īstenoja no 2012. 
gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. mar-
tam, un kurš aizsāka vienota modeļa izstrā-
di, veidojot efektīvāku pieaugušo izglītības 
sistēmu valstī. 

Informāciju sagatavoja
Daina Jāņkalne,

IZM Eiropas Komisijas projekta 
„Nacionālie koordinatori Eiropas 

programmas īstenošana pieaugušo 
izglītības jomā” 

komunikācijas koordinatore

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀTNES MINISTRIJA 
UZSĀK JAUNU MŪŽIZGLĪTĪBAS PROJEKTU

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) uzsākusi īstenot Eiropas Ko-
misijas līdzfinansētu projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas prog-
rammas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā”, kura mērķis ir iesaistīt 
mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu. Lai šo mērķi sasnieg-
tu, atbildību par vienotas pieaugušo izglītības politikas izstrādi, no-
vēršot līdzšinējo sadrumstalotību, ir uzņēmusies Izglītības un zinātnes 
ministrija. Projekta darbības laiks ir līdz 2015. gada beigām, un to līdz-
finansē Eiropas Komisija.

Kraslavas Vestis
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Piedalies ideju konkursā!

Konkursu fi nansē Krāslavas novada dome un maksimālais atbalsts vienam projektam ir 600 eiro. Kopējais 
pieejamais projektu konkursa fi nansējums 6 000 eiro. 

Lai piedalītos konkursā, projektu pieteikumi ar norādi „Projektu konkurss „Iedzīvotāji veido savu vidi”” 
jāiesniedz personīgi Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā, vai jānosūta 
pa pastu Krāslavas novada domes Attīstības nodaļai, Rīgas 51, Krāslava, LV-5601, līdz 2015.gada 31.martam. 

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašval-
dības mājas lapā www.kraslava.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@
kraslava.lv). 

Lai iedvesma jaunām idejām! Kurš cits, ja ne jūs?
Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes 

Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava 
biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta 
vai pakalpojuma radīšanai, atbalstot jaunos topošos 
uzņēmējus un veicinot jau esošo jauno uzņēmumu 
izaugsmi. Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmī-
gākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt finansiālu 
atbalstu savu prasmju un zināšanu turpmākai attīs-
tībai.

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

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

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

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstī-

bas nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta ko-
ordinatore Inta Murāne, tālr. 65620286, 29278741, 
e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
1.interneta mājas lapā www.kraslava.lv;
2.Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāsla-

vā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā vai Krāsla-
vas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, 
Krāslavā) pie uzņēmējdarbības atbalsta projekta ko-
ordinatores 12.kabinetā;

3.jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas meto-

diku, biznesa plānu un attīstības projektu pamatiem 
notiks 2015.gada 24.martā  plkst. 15.00  Skolas ielā 
7, Krāslavā.

 Inta Murāne,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta projekta 

koordinatore

      ideju konkurss 

komercdarbības 

uzsākšanai vai attīstībai

Krāslavas novada dome aicina jauniešus pie-
dalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt 
pieteikumus konkursam „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstī-
bai Krāslavas novadā”.

Konkursa mērķis - atbalstīt jauniešu iniciatīvas un 
līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas veicina jaunie-
šu intelektuālās, fi ziskās un sociālās dzīves kvalitātes 
uzlabošanu.

Projekta konkursa jomas: izglītība, dabas aizsar-
dzība, apkārtnes labiekārtošana, kultūra, māksla un 
sports.

Projekta iesniedzēji: Krāslavas novada izglītības 
iestāžu skolēnu pašpārvaldes, nevalstiskas jauniešu 
organizācijas, jauniešu klubi un neformālās jauniešu 
grupas, kurās ir apvienojušies vismaz 5 jaunieši

Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 
gadiem.

Budžets: kopējais jauniešu projektiem pieejamais 
fi nansējums 2015. gadā - EUR 4000, maksimālā fi nan-
sējuma summa viena projekta realizēšanai - EUR 300.
Projekta pieteikuma veidlapas un nolikumu meklē 
www.kraslava.lv sadaļā „Jauniešiem”.

Projekta pieteikumus jāiesniedz Krāslavas novada 
domes Izglītības un kultūras nodaļā (Skolas ielā 7, 
Krāslavā), līdz 2015. gada 13.martam.

Kontaktpersona: jauniešu koordinatore Julianna 
Moisejenkova (tālr. 26302442, e-pasts: julianna@
kraslava.lv).

  

Katra 
iniciatīva 
ir svarīga!

Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotājus 
līdz šī gada 31.martam iesniegt projektu pieteikumus 
tradicionālajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, saņemot līdzfinansējumu savas apkārtnes 
labiekārtošanai.

  jauniešu
 ideju 

fi nansēšana

Arī šogad Krāslavas novada dome organizē 
projektu konkursu jauniešiem, piešķirot finan-
sējumu jauniešu ideju īstenošanai.

2015. gada 13.februārī parakstīts 
līgums projektam „MĀCĀMIES UN 
DARĀM KOPĀ!”. Tas ir pilsoniskās 
sabiedrības iniciatīvas un iedzī-
votāju līdzdalības, vietējā līmeņa 
projekts.

Biedrības partneri projekta realizācijā ir 
Sauleskalna sākumskola, Izvaltas pamat-
skola un Krāslavas Valsts ģimnāzija. 

Projektā Krāslavas novada trīs skolu sko-
lēni (bērni, jaunieši), pedagogi, vecāki, se-
niori, sabiedrisko organizāciju, pašvaldību 
un NVO pārstāvji tiks apmācīti par dzīves 
kvalitātes uzlabošanas iespējām, attīstot 
komunikācijas un sadarbības prasmes, in-
formēti par iespējām mūžizglītības jomā, 
kā arī aicināti sadarboties iedzīvotāju lab-
klājības izaugsmei Izvaltas, Kombuļu lau-

ku kopienās, Krāslavas pilsētā un Krāslavas 
novadā kopumā. 

Projekta ietvars bāzēts uz būtisku tēmu - 
lauku un mazpilsētu iedzīvotāju dzīves kva-
litātes uzlabošanu, sekmējot pilsoniskās sa-
biedrības attīstību. Plānotas trīs aktivitātes.

1. Projekta uzsākšanas  un kapacitātes 
celšanas seminārs Izvaltā.

2. Semināru cikls „Domā–Mācies–Dari!” 

trijās vietās (Kombuļos, Izvaltā, Krāslavā). 
    Lektore Ausma Pastore.
3. Projekta noslēguma seminārs Izvaltā.
Projekts ilgtermiņā sekmēs vietējo lauku 

kopienu, kā arī pilsētas iedzīvotāju sadarbī-
bu, pilnvērtīgu skolas kā kopienas resursa 
izmantošanu, visa Krāslavas novada terito-
rijas attīstības kontekstā.

Inga Leikuma

BIEDRĪBA „ATTĪSTĪBAI” UZSĀK PROJEKTU 
„MĀCĀMIES UN DARĀM KOPĀ!”  

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) organi-
zē ideju konkursu „Jauns vides objekts kāziniekiem Krāslavas 
pils kompleksā” jaunlaulāto izklaidei vai mīlestības aplieci-
nājumu izvietošanai Krāslavas pils kompleksa teritorijā

Ideju konkurss ir veltīts Svētā Valentīna jeb visu mīlētāju dienai, kā arī 
visiem jaunlaulātajiem, kas plāno savā kāzu dienā apmeklēt Krāslavas 
pils kompleksu, pastaigāties pils parkā, nofotografēties pils fonā un pie-
miņai par šo skaistu dienu un arī kā mīlestības apliecinājumu atstāt kādu 
simbolisko lietu pils kompleksā. Bieži jaunlaulātie dod solījumu viens 
otram un atstāj uz tilta saslēgtas piekaramās atslēgas ar saviem vārdiem… 

Bet varbūt mums kopā radīsies vēl kāda interesanta ideja, kā tieši pils 
kompleksa teritorijā padarīt kāzas neaizmirstamas? Patiešām gribas, lai 
idejas realizācijas rezultātā pils kompleksā parādās unikāls vides objekts 
jaunlaulātajiem, novada iedzīvotājiem un viesiem.

Konkursa rezultātā tiks izvēlēta viena ideja, kura pēc saskaņošanas ar 
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju un pateicoties Krāsla-
vas novada domes atbalstam varētu būt realizēta. Izvērtējot idejas, tiks 
ņemta vērā atbilstība izvirzītajiem konkursa mērķiem, atbilstība pils 
kompleksa attīstības koncepcijai, oriģinalitāte un fi nansiālais izdevīgums. 

Idejas aicinām iesniegt Krāslavas novada tūrisma informācijas centrā 
(Pils iela 2, Krāslava), vai iesūtīt pa e-pastu tic@kraslava.lv līdz 2015.
gada 2.martam (plkst.17.00).

Pirms iesniegt idejas aprakstu, lūgums iepazīties ar konkursa noliku-
mu, bet idejas iesniegšanai izmantojiet veidlapu, kas atrodama Krāsla-
vas novada domes mājas lapā kraslava.lv.

JAUNS VIDES OBJEKTS 
KĀZINIEKIEM 

KRĀSLAVAS 
PILS KOMPLEKSĀ

Kraslavas Vestis
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aktuālā intervija

CIK SAULAINA 
BŪS JŪSU PENSIJA?

Ikdienā tikai retais no mums aizdomājas par saviem 
pensijas gadiem. Laikam jau tā mēs esam iekārtoti, ka par 
savu vecumdienu nodrošinājumu sākam domāt, tikai tu-
vojoties pensiju gadiem, jo līdz tam citas rūpes vienmēr 
liekas svarīgākas.

Taču statistikas pētīju-
mi rāda, ka lai arī lielākā 
daļa iedzīvotāju domā, 
ka līdz pensijai nenodzī-
vos, tomēr vidēji katrs 
no mums pensionāra 
statusā pavada aptuve-
ni 10 gadus.

Ko mēs savlaicīgi va-
ram darīt, lai palielinātu 
savus ienākumus pen-
sionāra statusā?

Uz jautājumiem atbild 
IPAS „Finasta Asset Ma-
nagement” Investīciju 
konsultante Gundega 
Pakalne.

- Ņemot vērā negatīvās demogrāfi skās tendences, Latvijā kopš 2001.
gada ir ieviests pensiju 2.līmenis, ar kura palīdzību daļa no mūsu pensi-
jai paredzētajiem līdzekļiem tiek ieguldīta fi nanšu tirgos (vērtspapīros), 
tādejādi sniedzot iespēju šim uzkrājumam laika gaitā pieaugt. 

Šogad pensiju 2.līmenim tiek novirzīti jau 5% no strādājošā bruto ie-
nākumiem un ar laiku šis iemaksu apjoms pieaugs.

Tā, piemēram, ja jūsu alga ir 360 eiro, tad ik mēnesi jūsu pensiju 2.lī-
menī nonāk 18 eiro, kas gada laikā sastāda jau 216 eiro! 

- Jā, summa nav maza. Tātad katram būtu jāpievērš uzmanība, 
kur šī nauda glabājas. Kā to var noskaidrot?

- To izdarīt ir samērā vienkārši. Var aiziet uz tuvāko VSAA fi liāli un 
palūgt izziņu par to, kurā pensiju 2.līmeņa plānā tiek uzkrāti mūsu lī-
dzekļi. Vai arī valsts portālā www.latvija.lv atrast sadaļu „Sociālie pa-
kalpojumi un nodarbinātība”, kur identifi cējoties ar savu internetbankas 
paroli var apskatīt izziņu „Valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka 
konta izraksts”.

- Kādas iespējas mums sniedz pensiju 2.līmenis?
- Iespēju būt sava pensijas uzkrājuma pārvaldītajam diezgan tiešā 

veidā! Skaidrs, ka katram pašam nav jādodas uz banku un jāpērk vērts-
papīri! Pensiju 2.līmeņa naudas pārvaldīšana ir uzticēta profesionāliem 
aktīvu pārvaldītājiem, kuru darbības stingru uzraudzību veic atbilstošās 
valsts iestādes. Taču katra pensiju 2.līmeņa dalībniekam ir sniegta ie-
spēja pašam izvēlēties gan banku, gan pensiju plānu, kurā uzkrāt savus 
līdzekļus.

- Kā to var izdarīt?
- Pensiju 2.līmeņa pārvaldošo sabiedrību (banku) var mainīt vienu 

reizi kalendārajā gadā – jums ir jādodas uz bankas fi liāli ar pasi un jā-
aizpilda attiecīgais iesniegums. Šis pakalpojums ir bez maksas! Vai otra 
iespēja ir veikt pensiju 2.līmeņa plāna maiņu sava internetbankā, tad 
nekur nav jāiet. 

- Kas tieši slēpjas zem nosaukuma „pensiju plāns”?
- Pensiju plāns apkopo visu dalībnieku naudas līdzekļus, kuri ir izvē-

lējusies šo konkrēto pensiju plānu, un iegulda šos līdzekļus ar noteiktu 
investīciju stratēģiju. Šobrīd pavisam Latvijā darbojas 20 dažādi iegul-
dījumu plāni, un protams, plašajā izvēlē var apjukt. Būtiskākais aspekts, 
izvēloties sev piemērotāko pensiju 2.līmeņa plānu, ir katra individuālā 
attieksme pret ieguldījumu risku. 

Ieguldījumu plāni, kas pārstāv aktīvo stratēģiju, paredz lielākus ie-
guldījumus akcijās, kas ir vērtspapīri, kuru cena var būtiski svārstīties, 
atkarībā no ekonomiskajām tendencēm. Taču vienlaikus arī lielāku ie-
spēju ilgtermiņā nopelnīt. Savukārt konservatīvie plāni vairāk derēs pie-
sardzīgajiem, kuri nevēlas pakļaut savu pensijas kapitālu fi nanšu tirgu 
svārstībām, jo ieguldījumi lielākoties ir vērtspapīros ar fi ksētu procentu 
ienākumu.

- Tātad tas, cik veiksmīgi tiks pārvaldīti mūsu iemaksātie līdzekļi, 
ietekmēs to, cik galu galā būs uzkrāts, kad pensijas vecums iestā-
sies?

- Tieši tā! Uzkrājuma apjomu ietekmēs personas ofi ciālie ienākumi 
(sociālo nodokli maksā no bruto algas), dalības ilgums pensiju 2.līmenī 
un izvēlētā pensiju plāna nopelnītie procenti.

- Paldies par sarunu! Nereti saka, mazāk zināsi, saldāk gulēsi… 
Tomēr šis ir jautājums, par kuru nelikties ne zinis būtu dīvaini, jo 
tas ietekmēs mūsu vecumdienas! 

-  Paldies! Visus, kam ir radusies interese noskaidrot vairāk, aicinām 
ieskatīties portālā www.manapensija.lv, kur atrodama izsmeļoša infor-
mācija par pensiju sistēmu Latvijā un visiem pensiju 2.līmeņa ieguldī-
jumu plāniem!

Daudziem cilvēkiem šķiet, ka apdrošināšana ir dārgs 
pakalpojums, tomēr nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
polišu cenas patiesībā ir ļoti pieņemamas, šobrīd  - sā-
kot no 8,50 eiro bērniem un no 11,50 eiro pieauguša-
jiem, turklāt, ja tiek apdrošināti visi ģimenes locekļi, 
tad iespējams saņemt būtiskas atlaides. Ja salīdzina šo 
summu ar izdevumiem, kas rodas traumu gadījumā, 
piemēram, apmeklējot ārstu, ārstējoties slimnīcā un ie-
gādājoties medikamentus, tad tā tiešām ir neliela. 

Pret kādiem riskiem var apdrošināties?
Cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, kādus aizsardzības 

riskus iekļaut apdrošināšanas polises segumā, kā arī iz-
vēlēties, par kādu apdrošinājuma summu viņš vēlas ap-
drošināties. Jo vairāk apdrošināšanas risku tiek iekļauti 
un jo lielāka apdrošinājuma summa, par kādu cilvēks 
vēlas apdrošināties, jo attiecīgi lielāka būs arī polises 
cena. BTA piedāvātās nelaimes gadījumu apdrošināša-
nas ietvaros, izvēloties attiecīgos apdrošināšanas aizsar-
dzības veidus, ir iespēja saņemt atlīdzību invaliditātes 
un sakropļojumu gadījumā, nāves gadījumā, saindēša-
nas, traumu un kaulu lūzumu gadījumā, kā arī saņemt 
atlīdzību par slimnīcā pavadīto laiku, par medicīniska-
jiem izdevumiem un kosmētiskajām operācijām, kas 
saistītas ar nelaimes gadījumiem un saņemt arī dienas 
naudu par darba nespējas dienām. Ņemot vērā arvien 
pieaugošo saslimšanas gadījumu skaitu ar kritiskajām 
slimībām, BTA piedāvā iespēju arī saņemt kompensāci-
ju, saslimstot, piemēram, ar šādām slimībām: miokarda 
infarktu, insultu, vēzi, Laima slimību u.c. nopietnām 
slimībām. BTA ir vienīgā apdrošināšanas sabiedrība, 
kas atlīdzina arī privātskolotāja izdevumus, ja traumas 
rezultātā bērns ilgstoši nevar apmeklēt mācību iestādi, 
kā arī atlīdzina izdevumus par konfekšu vai augļu iegā-
di kā mierinājumu bērnam pēc negadījuma. 

Kāpēc apdrošināt bērnus?
Lai kā vecāki censtos pasargāt savus bērnus no ne-

laimes gadījumiem, tomēr būt blakus savai atvasei ik 
brīdi nav iespējams. Kad bērns gūst kādu traumu, pie-
mēram, salauž roku un gūst smadzeņu satricinājumu, 
vecāki visbiežāk nodomā: „Latvijā bērniem taču ir bez-
maksas veselības aprūpe!”. Diemžēl reālajā situācijā 
nebūt tā nav. Medikamentu iegāde, dažādas procedūras, 
ja nepieciešama rehabilitācija pēc traumas, rada lielus 
izdevumus. 

Atskatoties uz aizvadītajiem gadiem, redzam, ka pie-
teikto atlīdzību skaits par nelaimes gadījumiem, kuros 
cietuši bērni, būtiski palielinājies, proti, 2014. gadā, 
salīdzinot ar 2013. gadu, atlīdzību skaits par nelaimes 
gadījumiem, kuros cietuši bērni, pieaudzis par 20 %, tai 
skaitā pērn bijuši arī vairāki gadījumi, kad bērni guvuši 
ļoti nopietnas traumas ar paliekošām sekām, kad iestā-
jusies invaliditāte. BTA pieredze liecina, ka nelaimes 
gadījumu rezultātā bērni gūst visdažādākās traumas, 
piemēram, ziemā bērni visbiežāk gūst traumas, nodar-
bojoties ar dažādām ziemai raksturīgām aktivitātēm, 
piemēram, slidojot vai slēpojot. Savukārt vasarā bērni 
gūst traumas, atpūšoties brīvā dabā, tai skaitā, lēkājot 
uz batuta, braucot ar skrituļslidām, ar velosipēdu un 
tml. Nereti vasaras laikā bērni cieš no dažādu dzīvnieku 
kodumiem. Visās sezonās traumas tiek gūtas skolā un 
sporta nodarbībās, piemēram, neuzmanīgi skraidot un 
krītot sporta stundās, kā arī sastrīdoties un sakaujoties. 
Daži negadījumu piemēri: pērn BTA izmaksāja apdroši-
nāšanas atlīdzību 583 eiro apmērā par nelaimes gadīju-
mu, kurā bērns, staigājot pa piestātni pie upes, paslīdēja, 
nokrita un guva krusta kaula lūzumu. Atlīdzību 484 eiro 
apmērā BTA pērn izmaksāja par gadījumu, kurā jaunie-
te guva ceļgala traumu, hokeja spēles laikā saskrieno-
ties ar citu spēlētāju. Kādā citā gadījumā astoņus gadus 

veca meitene, lēkājot uz batuta, salauza rokas elkoņa 
kaulu. Par šo apdrošināšanas gadījumu BTA izmaksāja 
kompensāciju 298 eiro apmērā. Un šādu negadījumu, 
kad traumas gūst bērni un tiek izmaksātas ievērojamas 
atlīdzības, ir ļoti daudz.

Bez apdrošināšanas – vairāki simti 
vai pat tūkstoši eiro par ārstēšanos

Mirklī, kad notiek nelaimes gadījums, mēs nekad 
nevaram paredzēt, no cik lielas naudas summas būs 
jāšķiras par ārstēšanos slimnīcā, medikamentiem un re-
habilitāciju. BTA izmaksātās apdrošināšanas atlīdzību 
summas nelaimes gadījumu apdrošināšanā par klientu 
gūtajām traumām svārstās no pāris desmitiem vai da-
žiem simtiem eiro līdz pat vairākiem tūkstošiem eiro. 

Jāņem vērā arī tas, ka, ja gūtās traumas rezultātā ne-
pieciešama ilgstoša ārstēšanās slimnīcā, dažādu me-
dikamentu lietošana un ilgstoša rehabilitācija, proti, 
cilvēks ilgstoši zaudē darbspējas, ievērojami sarūk arī 
viņa ikmēneša ienākumi, jo slimības lapa tikai daļēji 
kompensē iepriekš ik mēnesi regulāri gūtos ienākumus. 
Savukārt, ja cilvēks ir iegādājies nelaimes gadījumu ap-
drošināšanas polisi ar attiecīgo segumu, tad ir iespēja 
saņemt dienas naudu par katru darba nespējas dienu līdz 
pat 70 darba nespējas dienām. Šāda kompensācija no-
pietnu traumu gadījumā ir būtisks fi nansiālais atbalsts.

Kādas tendences vēl novērotas 
pēdējo gadu laikā? 

BTA jau otro gadu pēc kārtas novēro strauju kritisko 
slimību skaita pieaugumu. Jau 2013. gadā, salīdzinot ar 
2012. gadu, BTA pieteiktais apdrošināšanas atlīdzību 
skaits par saslimšanu ar kādu no kritiskajām slimībām 
bija dubultojies. 2014. gadā saņemto atlīdzību skaits ir 
dubultojies salīdzinājumā ar 2013. gada statistiku. Tas 
nozīmē, ka pēdējo divu gadu laikā saslimšanas gadīju-
mu skaits ar kritiskām slimībām pieaug ģeometriskajā 
progresijā. Turklāt ar atsevišķām kritiskajām slimībām, 
piemēram, ginekoloģiska rakstura onkoloģiskajām sa-
slimšanām, ādas vēzi un infarktu, katru gadu saslimst 
arvien jaunāki cilvēki. Saslimšanas gadījumu skaita 
pieaugumu galvenokārt ietekmē tas, ka Latvijā cilvē-
ki nereti pret savu veselību izturas ļoti vieglprātīgi un 
bezatbildīgi, neapmeklējot valsts apmaksātās veselības 
profi laktiskās pārbaudes vai pietiekami neatpūšas, pie-
kopj mazkustīgu un neveselīgu dzīvesveidu. Neraugo-
ties uz mediķu aicinājumiem un pa pastu nosūtītajiem 
uzaicinājumiem, salīdzinoši neliels iedzīvotāju pro-
cents atsaucas aicinājumam apmeklēt valsts apmaksā-
tās veselības profi laktiskās pārbaudes. Cilvēkiem būtu 
jāapzinās, ka šādām pārbaudēm ir ļoti liela nozīme – 
pateicoties regulārām profi laktiskām veselības pārbau-
dēm, slimību iespējams savlaicīgi diagnosticēt, tādējādi 
arī nodrošināt, iespējams, vieglāku un ātrāku atveseļo-
šanās procesu. 

Jāuzsver, ka saslimšana ar onkoloģisku slimību, kā 
arī sirds un asinsvadu slimību gandrīz vienmēr saistīta 
ar ilgstošu darbspēju zaudēšanu un ievērojamiem pa-
pildu izdevumiem par slimības ārstēšanu, tāpēc šādā 
situācijā izmaksātā kompensācija būs liels fi nansiālais 
atbalsts. 

Lai arī kādu drošības ekipējumu izmantotu un piesar-
dzības pasākumus veiktu, mēs nekad nevarēsim pilnībā 
izvairīties no nelaimes gadījumiem. Tāpēc, lai savlai-
cīgi gādātu par savu un tuvinieku drošību un pasargātu 
sevi no neparedzētiem izdevumiem, ir vērts apsvērt ne-
laimes gadījumu apdrošināšanas polises iegādi.

Anastasija Bēķe, 
apdrošināšanas sabiedrības

 „BTA Insurance Company” 
SE Klientu darījumu centra „Daugavpils” 

 KĀ PASARGĀT SEVI UN TUVINIEKUS 
NO NEPAREDZĒTIEM

 IZDEVUMIEM TRAUMU GADĪJUMĀ?
Nereti cilvēki, noraugoties uz citu nelaimēm, nodomā: „Ar mani jau tā nekad neno-

tiks.” Tomēr nelaimes gadījumi notiek pat visnegaidītākajos mirkļos, pat tad, kad liekas, 
ka mums nekas nedraud. Un šodien situācijās, kad tiek gūta trauma, jārēķinās ar pietie-
kami lieliem izdevumiem par ārstēšanos un medikamentiem. Daudziem cilvēkiem nav 
uzkrājumu, kurus šādās situācijās varētu izmantot, lai, negaidot rindās pie speciālistiem, 
saņemtu operatīvi nepieciešamās konsultācijas, kas visbiežāk ir maksas pakalpojumi, kā 
arī varētu veikt visas nepieciešamās procedūras. Lai pasargātu sevi no neparedzētiem 
izdevumiem traumu gadījumā, kā arī kritisko saslimšanu gadījumos, vistālredzīgākais 
risinājums ir nelaimes gadījumu apdrošināšana. 

noderīgi zināt
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

- Vai mainīsies apkures tarifs?
Atbild SIA „Krāslavas nami” 

valdes priekšsēdētājs Valērijs 
Maslovs:

- Krāslavā siltumenerģijas tarifs nemai-
nījās kopš 2008.gada, kad tas sastādīja 
39,82 Ls par 1 MWh (bez PVN), un tagad, 
pārrēķinot šo summu uz ekvivalentu eiro, 
tarifs ir 56,66 EUR/1 MWh (bez PVN), kas 
ir vidējais rādītājs Latvijā. 

2013.gada oktobrī uzņēmums pabeidzis 
siltumtrašu rekonstrukcijas darbus, tika no-
mainīti siltumtīkli divos pilsētas rajonos un 
uzstādīti individuālie siltummezgli.

2014. gads ir pirmais pilnais kalendārais 
gads, kad uzņēmums strādāja ar rekons-
truēto sistēmu, un tagad ir apkopoti visi 
nepieciešamie dati, lai sagatavotu jaunu 
tarifu projektu, ņemot vērā to, ka ir paze-
minājušies siltuma zudumi trasēs, kā arī 
naudas līdzekļus, kas ir ieguldīti rekons-
trukcijā. 

Neskatoties uz to, ka rekonstrukcijas 
projektu atbalstīja Eiropas Savienības Ko-
hēzijas fonds, un tā fi nansējums sastādīja 
765 tūkstošus eiro, arī uzņēmums ieguldī-
ja 1,4 miljonus eiro šī projekta īstenošanā. 
Tika izmantots bankas kredīts, tāpēc šie iz-
devumi arī tiks ņemti vērā, veidojot  tarifu, 
tāpat kā ietaupījumi, kas saistīti ar siltuma 
zudumu pazemināšanos siltumtīklos. Tā-
dēļ pašlaik vēl ir grūti precīzi prognozēt, 
kāds būs jaunais tarifs, taču varu apgalvot, 
ka tarifa paaugstināšana netiek plānota, jo 
rekonstrukcijas projekta ietvaros bija pare-
dzēts, ka tas nevar ietekmēt siltuma tarifa 
pieaugumu. Protams, ir arī citi faktori, pie-
mēram, elektroenerģijas sadārdzinājums, 
taču mēs centīsimies, lai arī tas neizraisītu 
siltuma tarifa paaugstināšanu. Pašlaik ir 
iespējams prognozēt, ka siltumenerģijas 
tarifs pazemināsies, taču karstā ūdens uz-
sildīšanas pakalpojums un izdevumi, kas ir 
saistīti ar  karstā ūdens cirkulāciju dzīvoja-
majā mājā, kļūs dārgāki. 

Jaunā tarifa projekts tiks sagatavots līdz 
vasaras sākumam, tad arī būs publicēta at-
bilstošā informācija. Tarifs stāsies spēkā, 
sākoties jaunajai apkures sezonai.

*       *       *
- Vai tiek risinātas problēmas, 

kas saistītas ar klaiņojošiem ka-
ķiem Aronsona ielas rajonā?

Atbild Pēteris Jaciņa, pašvaldī-
bas policijas priekšnieks:

- Krāslavas novada dome noslēdza līgu-
mu ar Daugavpils SIA „Labiekārtošana D”, 
un atbilstoši visiem noteikumiem pēc mūsu 
lūguma uzņēmuma darbinieki izķer klaiņo-
jošos kaķus un suņus un nodod patversmē.  
Pēc tam šiem dzīvniekiem tiek meklēti 
jauni saimnieki. Ja kaķiem neatrod saim-
niekus, viņus sterilizē un izlaiž tajā apvidū, 
kur viņi ir noķerti.  

Bieži vien iedzīvotāji paši veicina to, ka 
klaiņojošo kaķu skaits palielinās. Žēlsirdī-
gie „dzīvnieku draugi” baro kaķus vai at-
stāj viņiem ēdienu blakus mājas ieejai vai 
pagrabos. Līdz ar to šie paēdušie kaķi vai-
rojas vēl intensīvāk.

Cienījamie iedzīvotāji, ja jums ir žēl 
dzīvnieka, paņemiet viņu pie sevis dzīvok-
lī un rūpējieties par viņu, taču nevajadzētu 
barot klaiņojošus kaķus. Starp citu, par to ir 
paredzēta administratīvā atbildība. Tāpēc, 
izmantojot gadījumu, gribu atgādināt suņu 
un kaķu īpašniekiem, ka mājdzīvniekiem 
obligāti jābūt ne tikai vakcinētiem, bet arī 
reģistrētiem. Par šo prasību neievērošanu 
arī ir paredzēta administratīvā atbildība. 

JAUTĀJUMS
REDAKCIJAI

 Vadot ekskursiju pa Krāslavas slimnīcu, 
galvenais ārsts Aleksandrs Jevtušoks pie-
vērsa ministra uzmanību vissāpīgākajam 
jautājumam - slimnīcas uzņemšanas noda-
ļai jau sen ir vajadzīga renovācija. 

Kad bija nosaukta naudas summa, kas 
ir nepieciešama remontam (ap 120 tūkst.
eiro), Veselības ministrijas vadītājs atzina, 
ka tie nav ļoti lieli fi nanšu līdzekļi un šo 
problēmu varēs atrisināt, izmantojot Eiro-
pas Savienības struktūrfondu iespējas. 

Jau vairākus gadus ne tikai Krāslavā, bet 
arī visā Latvijā viens no aktuālākajiem jau-
tājumiem ir kadru trūkums. 

Ministrs apliecināja, ka šo problēmu 
Veselības ministrija sāk risināt jau šogad: 
„Pēc studiju beigšanas ārsti turpina apmā-
cību rezidentūrā. Padomju laikā cilvēkam, 
kas ieguvis izglītību par valsts līdzekļiem, 
pēc sadales obligāti bija jānostrādā no-
teiktā darba vietā 3 gadus. Pašlaik tāda 
situācija nav iespējama, tāpēc mēs risinā-
sim šo problēmu, izmantojot fi nansējumu 
rezidentūrai. Šogad rezidentūrai piešķirts 
par 1,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn, 
kopējā summa ir 9,5 miljoni eiro. Priekš-

roka tiks dota tiem rezidentiem, kam būs 
līgums ar pašvaldībām. Tas nozīmē, ka fi -
nansējumu, kas ir paredzēts rezidentūrai, 
mēs novirzīsim pašvaldībai un tādējādi no-
drošināsim ar speciālistiem visus Latvijas 
reģionus.” 

Izvērtējot medicīnisko pakalpojumu pie-
ejamību lauku teritorijās, vēl joprojām nav 
atrisināts jautājums par zobārstniecības pa-
līdzības sniegšanu bērniem. Ja agrāk spe-
ciāli aprīkotie autobusi regulāri brauca pa 
skolām, tad pašlaik tāda pieeja vairs netiek 
praktizēta. 

Guntis Belēvičs atzina, ka sakarā ar šo 
jautājumu ministrija saņem daudz priekš-
likumu un komentāru, taču pagaidām viss 
ir tāpat kā  agrāk - cilvēkiem, kam ir ne-
pieciešama zobārstniecības palīdzība, ir 

jāvēršas viņiem tuvākajā iestādē, kur tādi 
pakalpojumi ir pieejami. 

Noslēgumā ministrs, apkopojot vizītes 
rezultātus, norādīja: „Veselības aprūpe 
Latgalē ir augstā līmenī, taču mums ir cita 
problēma – maznodrošinātiem iedzīvotā-
jiem medicīnas pakalpojumi kļūst nepie-
ejami lielo izmaksu dēļ. Valsts uzdevums 
- panākt, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs 
varētu izmantot veselības aprūpes pakal-
pojumus neatkarīgi no sava materiālā stā-
vokļa. Tam būs nepieciešami vairāki gadi, 
bet šis mērķis ir reāli sasniedzams.” 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

MINISTRS: „LATGALĒ IR AUGSTS 
VESELĪBAS APRŪPES LĪMENIS”

20. februārī veselības ministrs 
Guntis Belēvičs  darba vizītē ap-
meklēja Latgali, kur satikās ar 
Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas 
pašvaldību vadītājiem, kā arī ie-
pazinās ar veselības aprūpes pa-
kalpojumu pieejamību reģionā 
un apmeklēja medicīnas iestā-
des. Ministra vizīte noslēgusies 
Krāslavā. 

Ilona Kriviņa, Sandra Stiv-
riņa, Laila Jakovļeva un Anita 
Ostrovska  ir Valentīnas mā-
cekles. Izvaltas kultūras nama 
nelielajā darbnīcā, kur „plecu 
pie pleca” noliktas stelles, sie-
vietes mācās, stāsta par inte-
resantiem rakstiem, apspriež 
idejas un priecājas par panā-

kumiem. Tādējādi viņu dzīve 
kļūst vēl piesātinātāka un krā-
saināka. 

Neviens no audēju darbiem 
neatkārtojas. Visi ir individuāli 
un īpaši. 

Sandras veikums ir darbietil-
pīgs, jo viņa auž tā saucamos 
„skalu deķus”. Tas ir viens no 

segu veidiem, kāds ir tikai un 
vienīgi Latgalē. Šie deķi ir blī-
vi, bet mīksti. 

Ilona auž segas. Viņas  izstrā-
dājumi ir īpaši ar to, ka tiem 
nav šuvju, tāpēc, apvienojot 
dažādus elementus, ir iespē-
jams ļoti precīzi veidot nepie-
ciešamo rakstu. 

Tradicionālās tautas jostas 
nav Valentīnas „jājamais zir-
dziņš”, tos viņa auž, lai parā-
dītu savām māceklēm vēl kādu 
paņēmienu, ko izdomā pati. 

„Tās ir Aulejas jostas, tās 
auž, izmantojot mazās stelles,” 
pastāstīja meistare, „bet sakarā 
ar to, ka mums tādu nav, es ie-
domājos, ka var mēģināt noaust 
veselas trīs jostas mūsu lielajās 
stellēs. Un mums izdevās!”

Aušana Izvaltas rokdarbnie-
cēm ir gan daiļrade, gan sa-
skarsme, gan vaļasprieks. Visu 
izstrādājumu pamatā ir viņu iz-
doma un prasmīgās rokas. Krā-
sainie skalu deķi, grīdceliņi, 
segas rotā gan pašu meistaru, 
gan tuvinieku un paziņu mājas. 
Audējas savus darbus dāvina, 
nevis pārdod. 

„Ar šo darbu nevar nopel-
nīt. Materiāli aušanai ir dārgi, 
un cik daudz darba un laika ir 

nepieciešams ieguldīt izstrādā-
jumu izgatavošanā! Es nekad 
neuzdrīkstēšos piedāvāt cilvē-
kiem samaksāt tik daudz. Un 
neviens arī nesamaksās!” atzīst 
Valentīna Onzule.

Klausoties steļļu  mūziku 
un sajūtot vilnas aromātu, die-
dziņš pie diedziņa, rindiņa pie 
rindiņas Izvaltas meistares ie-
auž tagadnē mūžīgas vērtības 
un senlaiku tradīcijas, savas 
dziesmas, sapņus un cerības. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 „KLIPU KLAPU STELLES SKAN”
Valentīnai Onzulei visvairāk patīk aust segas. Meistare pati izvēlas krāsu savie-

nojumus, rakstus un elementus. Savās zināšanās, prasmēs un pieredzē viņa labprāt 
dalās ar vietējām rokdarbniecēm, līdz ar to attīstot un papildinot meistarību. 
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SVĒTKI UN JUBILEJAS
PRIEDAINES IEDZĪVOTĀJA 

ATZĪMĒJA 100 GADU JUBILEJU
13. februārī Priedaines iedzīvotāja Jūlija Misjūne atzīmē-

jusi 100 gadu jubileju. Šajā svētku dienā cienījamo jubilāri 
sveica Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Aleksandrs Jevtušoks un sociālā dienesta darbinieki. 

Jūlija Misjūne ir dzimusi tālajā 1915. gadā Baltkrievijā. Daudzbēr-
nu ģimenei bija grūti dzīves apstākļi, tāpēc visiem bija daudz jāstrādā. 
Mazajai Jūlijai arī bija savs pienākums - govju ganīšana, tāpēc meitene 
varēja apmeklēt skolu tikai dažus mēnešus gadā. Neregulāras nodar-
bības negatīvi ietekmēja Jūlijas zināšanu līmeni, un pēc pāris gadiem 
skolotāja piedāvāja meitenei pārtraukt mācības. 

Liktenis bija tā lēmis, kā Jūlija jau bērnībā palika bez mātes. Vajadzē-
ja izdzīvot, un 15-gadīga meitene devusies peļņā uz Latviju. Šeit viņa 
iepazinās ar savu nākamo vīru Boļeslavu. 

Laulātie nodzīvoja kopā vairāk nekā 50 gadus, izaudzināja dēlu un 
divas meitas. 

Jūlija un Boļeslavs dzīvojuši mazā mājiņā blakus dzelzceļam Krāsla-
vas stacijā. Boļeslavs strādāja par dzelzceļnieku, bet Jūlija audzināja 
bērnus, vērpa vilnu, nodarbojās ar rokdarbiem un ar mājsaimniecību. 

„Turēt suņus un vistas mēs nevarējām,” pastāstīja vecākā meita Anna, 
„jo viņi izskrēja uz dzelzceļa sliedēm. Taču mums bija govis, cūkas, 
aitas un pīles.” 

Kad 1997.gadā Boļeslavs nomira, rūpes par māti uzņēmās jaunākā 
meita Marija. Kad vecākā meita Anna atbrauc apciemot māti, abas 
māsas atceras savu bērnību. Pārsteidzoši, bet fakts - mūsdienās, kad ir 
iespējams iegādāties visdažādāko pārtikas  produktu klāstu, Jūlijas un 
Boļeslava meitas vēl joprojām ar nostaļģiju atceras siltas, tikko ceptas 
maizes smaržu un garšu. 

„Dzelzceļniekiem izsniedza kviešu un rudzu miltus. Māte iemīcīja 
mīklu, bet tēvs, kas kara laikā strādāja par cepēju, meistarīgi cepa mai-
zi,” pastāstīja Anna, „ īpaši garšīga bija plaucētā rudzu saldskābmaize. 
Tētis lika maizes klaipus uz kļavu lapām. Aromāts plūda pa visu pagal-
mu.” 

„Mēs izaugām ticīgā ģimene,” turpināja stāstīt Marija. „Atzīmējām 
visus katoļu baznīcas svētkus. Pirms Ziemassvētkiem tētis obligāti no-
kāva cūku, mamma gatavoja mājas desu un krievu krāsnī cepa cūkas 
šķiņķi. 

Mātes gādība un sirds siltums, ko Jūlija Misjūne pat visgrūtākajos 
laikos spēja dot saviem bērniem, vēlāk atgriezās simtkārtīgi, un tagad 
simtgadīgā māmiņa, vecmāmiņa, vecvecmāmiņa un nu jau vecvecvec-
māmiņa izjūt savu tuvinieku mīlestību, sirsnību un uzmanību. 

Elvīra Škutāne

Apsveikumus pieņēma jubilāres meitas  - Marija un Anna

KULTŪRA

„IZVOLTĪŠI” CIEMOJĀS VIĻĀNU NOVADĀ
Jau trīspadsmito reizi Vi-

ļānu novadā noticis starp-
tautiskais Ziņģētāju un 
stāstnieku vakars, uz kuru 
tradicionāli tika uzaicināta 
folkloras kopa „Izvoltīši” no 
Krāslavas novada. 

Pasākums tika organizēts 
14.februārī, kad tiek svinēti visu 
mīlētāju svētki, tāpēc šoreiz viss 
bija par un ap tēmu „Satikšanās 
un patikšanās”.

Kā pastāstīja Izvaltas tautas 
nama vadītāja Anastasija Platace, 
dalībniekiem piedāvāja izdziedāt 
ziņģes par jaunu puišu un meitu 
attiecībām, mīlestību, iemīlēša-
nos, satikšanos un šķiršanos uz 
mūžu, nerātnībām, tikpat aizrau-
tīgu veco ļaužu mīlestību, vai arī 
apdziedāt veco ļaužu runas par 
mīlas tēmām. 

Visiem skatītājiem īpaši patika 
dziesma folkloras kopas „Izvoltī-

ši” izpildījumā, ko sacerējusi bi-
jusī kolektīva dalībniece un kād-
reizējā Izvaltas iedzīvotāja Tekla 
Škipore – „Izvaltā daudz ir puišu”.

Mājup Izvaltas dziedātājas at-
griezās ne tikai ar pozitīvām emo-
cijām un patīkamu iespaidu pilni, 
bet arī ar dāvanām.

Elvīra Škutāne,
autores foto

SPILGTS INTERJERA AKSESUĀRS - PAŠU ROKĀM
Nesen ar „Sorosa fonda – 

Latvija” finansiālo atbalstu 
tika realizēts projekts „Soli 
tālāk!”, ko īstenoja biedrī-
ba „Attīstībai”.  Izvaltā tika 
organizēti vairāki intere-
santi pasākumi un radošās 
darbnīcas pieaugušajiem. 

„Mums līdzās dzīvo daudz zi-
nošu, interesantu cilvēku, kuri 
ir gatavi dalīties ar savām pras-
mēm un pieredzi. Paldies viņiem 
par to!” uzsvēra projekta vadītāja 
Inga Leikuma.

Savā meistarībā dalījās arī Ligi-

ta Stivriņa, viņa pastāstīja rokdar-
bu pulciņa dalībniecēm par izšū-
šanas tehniskajiem noslēpumiem. 
Bet nesen Izvaltas bibliotēkā tika 
atklāta dekoratīvo spilvenu izstā-
de. Rokdarbnieču darbi ir spilgti 
un krāsaini, tie spēj padarīt neat-
kārtojamu jebkuras bērnistabas 
interjeru. 

Izvaltas bibliotēkas vadītāja 
Vita Japiņa paziņoja, ka izstādi 
varēs apskatīt vēl dažu nedēļu 
laikā. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

Jūlija ar dzīvesbiedru Boļeslavu un meitām

PASĀKUMI 
KRĀSLAVAS KULTŪRAS NAMĀ
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IZGLĪTĪBA

„Gudrs, vēl gudrāks” ir LTV1 
erudīcijas spēle skolēniem. 6.-11.
klašu skolēni sacenšas katrs savā 
klašu grupā. 

Kompetenti eksperti katrā spēlē 
ir sagatavojuši atbilstošus jautā-
jumus konkrētai vecuma grupai. 
Jautājumi ietver mācību vielu un 
sabiedriski aktuālas tēmas mūzi-
kā, mākslā, vēsturē, politikā un 
citās jomās. Savus jautājumus 
spēles dalībniekiem gan atraktīvā 
video formātā, gan tiešraidē studi-
jā, sagatavo arī sabiedrībā zināmi 
cilvēki – kultūras jomas pārstāvji, 
zinātnieki, sportisti, politiķi, mū-
ziķi un citi.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
skolniece Ieva Jokste pieteicās, 
izgāja atlasi 11.klašu grupā un tika 
uzaicināta uz pusfi nālu, kurš noti-
ka Latvijas televīzijā 12.februārī. 

Uz televīzijas raidījuma (erudītu 
konkursa) ierakstu Ievu atbalstīt 
devās viņas draugi.

Katrā klašu grupā ir trīs erudī-
tu spēles pusfi nāli, katrā piedalās 
pa12 dalībniekiem. Divi dalībnie-
ki no katra pusfi nāla tiek fi nālā. 

Konkurss notiek četrās kārtās, 

pēc katras kārtas daži dalībnieki 
izkrīt. Ieva veiksmīgi atbildēja 
gandrīz uz visiem jautājumiem 
un kļuva par sava pusfi nāla uzva-
rētāju. 2.martā Latvijas televīzi-
ja brauc uz ģimnāziju veidot par 
Ievu Joksti videosižetu, bet marta 
vidū Ieva piedalīsies LTV1 erudī-
tu konkursa „Gudrs, vēl gudrāks” 
fi nālā. Turēsim īkšķus!

Viktorija Nalivaiko, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

skolotāja 

IEVA - LTV1 
ERUDĪTU KONKURSA 

FINĀLĀ
 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.c klases skolniece Ieva 

Jokste uzvarēja LTV1 erudītu konkursa „Gudrs, vēl gud-
rāks” pusfinālā un marta vidū piedalīsies finālā

 „Gudrs, vēl gudrāks” ai-
cināja iesaistīties konkursā 
ikvienu Latvijas vispāriz-
glītojošo skolu 6. – 11. kla-
šu skolēnu. Jaunajam rai-
dījumam starts tika dots 
10. janvārī pulksten 19.30, 
kad par visgudrākā sko-
lēna titulu spēli uzsāka 6. 
klašu skolēni. Kopumā 24 
piektdienu vakaros redzē-
sim, cik talantīgi, atjautīgi 
un erudīti ir jaunie cilvēki, 
kuri pēc desmit - divdesmit 
gadiem noteiks lietu kārtī-
bu mūsu Latvijā. 

Nu jau 20 gadus Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā visi 12.klašu skolēni (un 11.klašu 
skolēni pēc izvēles) izstrādā zinātniski pēt-
nieciskos darbus. Šo gadu laikā skolā ir ta-
puši apmēram 800 garadarbu, kas Latvijas 
Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu kon-
ferencēs Rīgā ļāva mums iegūt 38 godal-
gotas vietas. Jāpiebilst, ka kopš 1997.gada 
katru gadu esam piedalījušies valsts konfe-
rencēs un katru gadu esam ieguvuši 2 – 5 
godalgas (kopš 1997.gada vien divas rei-
zes esam nopelnījuši pa vienai godalgai.). 
Augstu novērtēti darbi ir bijuši ļoti daudzās 
jomās – matemātikā (vienā gadā iegūtas 11 
godalgas), tieslietās, cittautu valodniecībā, 
ķīmijā, politikas zinībās, fi lozofi jā, pedago-
ģijā un psiholoģijā. Ir skolēni, kas zinātnis-
kos darbus izstrādā divus gadus pēc kārtas 
– 11. un 12.klasē -  un veiksmīgi tos aizstāv 
reģionā un valstī. Mums ir bijusi skolniece, 
kas viena gada laikā izstrādāja divus zināt-
niski pētnieciskos darbus dažādās jomās, 
abus veiksmīgi aizstāvēja un valstī saņēma 
divus otrās pakāpes diplomus! 

Un ir viena tēma, ko skolēni izvēlas pētīt 
katru gadu – tas ir bezdarbs. 

Izstrādājot savus zinātniski pētnieciskos 
darbus, skolēni iegūst nenovērtējamu pie-
redzi – viņiem ne vien jāmāk orientēties 
literatūrā par pētāmo jautājumu, bet jāprot 
arī tā kritiski izvērtēt, izteikt savas domas 
un pamatot savu nostāju, jāmāk pareizi un 
taktiski pasniegt savu vērtējumu un izteikt 
viedokli. Un tas nav viss. Pateicoties veik-
smīgai darbībai, skolēniem ir iespēja bez 
konkursa iestāties augstskolās, iestāties bu-

džeta grupās, jo darbi, kas guvuši godalgas 
valstī vai reģionā, sniedz savam īpašniekam 
lielus papildpunktus. Kā arī visi tie, kas  ie-
guvuši Vītola stipendiju, daļēji var pateik-
ties tieši veiksmīgi izstrādātajam zinātniski 
pētnieciskajam darbam. 

Šī gada 19.-20.februārī skolēnu zinātnis-
ki pētniecisko darbu konference sākās ar 
direktora J.Tukāna svinīgu uzrunu, kuras 
laikā tika godināta šīs brīnišķīgās idejas 

autore - direktora vietniece mācību jautāju-
mos A.Juškeviča. Visus 20 gadus viņa arī 
virza un koordinē šo darbību skolā, aici-
not tajā piedalīties arī citu skolu pārstāvjus 
– gan kā dalībniekus, gan kā klausītājus. 
Mūsu konferencēs ir piedalījušies gan pil-
sētas, gan novada skolu pārstāvji, gan arī 
Lietuvas Visaginas „Verdenes”  ģimnāzijas 
skolotāji un  skolēni.  

Arī 12.klašu skolēni kopā ar savām klašu 
audzinātājām sarīkoja pārsteigumu – ap-
sveikumu un cienastu – kafi jas pauzi sko-

lotājiem. 
Tad sākās nopietns darbs, pareizāk sa-

kot, nopietnā darba, manuprāt, svarīgākais 
posms – visiem vidusskolēniem un žūrijai, 
kas sastāv no visiem skolas skolotājiem, 
autori prezentēja savus darbus. Pēc prezen-
tēšanas skolotāji un skolēni uzdeva visda-
žādākos jautājumus par attiecīgo tēmu, tādā 
veidā noskaidrojot, cik labi autors pārzina 
savu izstrādni. Un cik daudzveidīgi darbi 

tika prezentēti! Vien neliels ieskats - sko-
lēni runāja gan par politiskajiem režīmiem 
Latvijā, gan par demokrātijas procesa ana-
līzi, sprieda par Ministru kabineta veidoša-
nos pēc V.Dombrovska valdības demisijas, 
diskutēja par tautas vēlētu Valsts preziden-
tu, analizēja angļu valodas mācīšanu un 
mācīšanos Latvijā un Portugālē (balstoties 
uz personīgo pieredzi), runāja par koopera-
tīvo mācīšanos un tās nozīmi, pierādīja, ka 
veiksmīgas mācīšanās pamatā ir laba lasīt-
prasme, stāstīja, kā ir izdevies atrast jaunus 

sudoku minēšanas paņēmienus, pierādīja 
jaunas blīvo iepakojumu ar N-tetramino 
taisnstūros teorēmas, stāstīja par mobilo 
telefonu vēsturi un to iespējām mūsdienās, 
analizēja mugurkaulu patoloģiskos izlie-
kumus, runāja par estētisko stomatoloģiju 
– zobu balināšanu, paši ieguva sveces no 
stearīna (taukiem), analizēja saules enerģi-
jas izmantošanas dzīvojamām ēkām lietde-
rību. Un galvenais ir tas, ka visiem darbiem 
ir praktisks pielietojums – priekšlikumi, ie-
teikumi, pamatojumi, pierādījumi. Ja rodas 
jautājumi –  atbildes jau gatavas! 

Un viens pierādījums tam, ka darbi tiek 
izstrādāti lietderīgi– analizējot sadarbību 
mūsu skolas volejbola komandās (vidus-
skolas zēnu un meiteņu), autori secināja, ka 
paralēli fi ziskajām prasmēm ļoti svarīga ir 
sadarbība un emocionālā saderība. Tam jo 
īpaši arī tika pievērsta uzmanība, gatavojo-
ties sacensībām. Un – sakritība vai nē – bet 
20.februārī mūsu abas komandas (gan zēni, 
gan meitenes) Krāslavas un Dagdas novada 
volejbola sacensībās ieguva 1.vietu!

Protams, ka visi garadarbi kopā ar skolē-
niem un ar lielu pacietību un mīlestību ir va-
dīti un virzīti, pārbaudīti un laboti, konsultēti 
un analizēti, formatēti un recenzēti, un atkal 
no jauna ieteikti...  To visu dara mūsu skolas 
Skolotāji! Tikai tā, darbojoties kopā, mēs sa-
sniedzam patiesi labus rezultātus!

Veiksmi un izdošanos jums, skolēni, aiz-
stāvot savus darbus reģionālajā skolēnu zi-
nātniski pētniecisko darbu konferencē!

Ilga  Stikute,
KVĢ direktora vietniece

 „Neviens neiededz gaismekli, 
lai paslēptu to aiz durvīm,
 gaismas uzdevums – 
nest vēl vairāk gaismas, 
atvērt cilvēkiem acis, 
parādīt apkārt esošos brīnumus.”

(Paulu Koelju)

Cienījamie vecāki! 
Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēk-

ņus 1. klasē un piecgadīgo un sešgadīgo bērnu saga-
tavošanās skolai grupās 2015./2016.m.g. 

Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos 
ar visiem ieinteresētiem un aicina iepazīties ar skolas 
darbu, tikties ar skolotājiem, noformēt dokumentus 
nākamajam mācību gadam. 

Pasākums notiks 12. martā, plkst.18.00, Rancāna 
ielā 4. 

Aicinām uz Krāslavas Mūzikas skolas 
audzēkņu un pedagogu pavasara koncertu

  „Lai skan!”,
kas notiks 2015.gada 10. martā plkst. 18.00

Krāslavas Kultūras namā.
Piedalīsies Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vi-

dusskolas audzēkņu kameransamblis.

Cienījamie nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji! 
Krāslavas novada dome atgādina, ka NĪN pirmā mak-

sājuma termiņš ir 31.marts. Lūdzam savlaicīgi veikt ne-
kustamā īpašuma nodokļa apmaksu. Ja nav saņemts 
maksāšanas paziņojums, lūdzam vērsties Krāslavas no-
vada domē, 18. kabinetā. T. 65681766.  

informācija

Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes Caritas grupa” 
paziņo, ka mise Krāslavas Romas katoļu Sv. Ludviga 
baznīcā par atbalstītājiem un ziedotājiem notiks 2015.
gada 9.martā, plkst. 18.00. 

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk 
savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā ma-
mogrāfā, kas ieradīsies 6.martā pie Krāslavas slimnīcas, 
Rīgas ielā 159.

Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655. 
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sludinājumi

Katrām sacensībām mēs nopiet-
ni gatavojamies, jo nezinām, kāda 
būs trase. Šī gada 19. – 21. febru-
ārī mēs, Krāslavas Bērnu un jau-
niešu centra tūrisma pulciņš „Sap-
San”, piedalījāmies valsts līmeņa 
sacensībās „Rīgas pilsētas Pļav-
nieku ģimnāzijas sporta tūrisma 
kauss 2015”. Uz šīm sacensībām 
no Krāslavas novada brauca 17 
bērni, kas startēja dažādās vecuma 
grupās. Lielākā daļa braucēju bija 
308.Krāslavas jaunsargu vienības 
pārstāvji, kam ne vien patīk dar-
boties Jaunsardzē, bet kas savas 
prasmes un zināšanas pilnveido, 
nodarbojoties arī ar sporta tūris-
mu. Šāda veida sacensībās mēs 
piedalījāmies jau trešo reizi.

Katru gadu sacensībās mēs no-
vērojam, kā uzlabojas komandu 
sniegums, kā arī cenšamies pie-
rādīt, ka esam labākie. Tas moti-
vē skolēnus cīņai, kā arī bērniem 
rodas vēl lielāka interese nodarbo-
ties ar šo sporta veidu. 

Šogad, kā arī iepriekšējos gados, 
mūs izmitināja skolā pa klasēm. 
Uz skolu atbraucām piecas stun-
das agrāk, lai paspētu izmēģināt 
trasi pirms sacensībām. Nākamajā 
dienā sākās sacensības, un bērni 
uzrādīja labus rezultātus. Šogad 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu 
komandu bija mazāk. Pirmajā die-
nā visi dalībnieki iesaistījās indi-
viduālās sacensībās, veicot četrus 
etapus – trase, sporta orientēša-
nās, mezglu siešana un kāpšana 
sienā. Rezultāti gan nebija augsti, 
bet priecēja tas, ka visi centās no 

visa spēka. Bija redzams, kā bērni 
pārdzīvoja, uztraucās par zemiem 
rezultātiem. Dienas beigās tika 
paziņoti rezultāti - Alise Samso-
noviča (Krāslavas Valsts ģimnāzi-
ja) uzrādīja otro labāko rezultātu 
45 cilvēku konkurencē. A grupā 
(pieaugušajiem) piedalījāmies 
pirmo reizi. Visos iepriekšējos ga-
dos mēs vērojām, mācījāmies, kā 
to dara citi, fi lmējām, mēģinājām 
noskaidrot tos elementus, kas ne-
pieciešami vecākajai grupai (17-
19 gadi). Pateicoties Krāslavas 
novada domes atbalstam, mums 
bija iespēja apmeklēt vairākas sa-
censības Latvijā un gūt šādu pie-
redzi. Un šoreiz rezultāti nebija 
slikti, un tos mēs, domāju, noteikti 
ar laiku uzlabosim.  

Otrās dienas sacensībās bērniem 
vajadzēja pierādīt, kā viņi māk 
darboties komandā (4 dalībnie-
ki). Komandai bija jāizpilda trīs 
elementu veidi, kur katram bija 
ierobežots laiks. D grupā (visjau-
nākajā, t.i.,  2003.dz.g. un jaunā-
ki)  – Mareks Podjava (Krāslavas 
pamatskola), Oskars Vaivodišs 
(Krāslavas Valsts ģimnāzija), Vik-
torija Kuzņecova un Andris Droz-
dovs (Robežnieku pamatskola) 
savu darbu veica brīnišķīgi un čet-
ru komandu konkurencē ieguva 
1.vietu! C grupu (jaunākā grupa, 
t.i., 2001. – 2002.dz.g.) 7 koman-
du konkurencē Krāslavas novadu 
pārstāvēja divas komandas – Ali-
se Samsonoviča (Krāslavas Valsts 
ģimnāzija), Karīna Volkoviča, 
Karīna Kurica un Natālija Ērgle 

(Krāslavas Varavīksnes vidus-
skola), kas ieguva otro vietu, un 
Liāna Moisejenkova, Jana Barga-
na (Krāslavas Valsts ģimnāzija), 
Agnese Viosna un Anastasija Jaci-
na (Robežnieku pamatskola), kas 
ieguva 1.vietu!

B grupā (vidējā grupa, t.i., 
1999. – 2000.dz.g.) Alise Sivko 
(Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la) piedalījās tikai individuālajās 
sacensībās, rezultāti šoreiz nebija 
augsti, bet prieks, ka šī lieta patīk 
un viņa cenšas. 

A grupā (vecākā grupa, t.i., 
1995. – 1998.dz.g) Ilmārs Mu-
rāns, Edgars Kairāns (Krāslavas 
Valsts ģimnāzija) un Raimonds 
Jacina (Robežnieku pamatskola) 
veica vissarežģītāko trasi ar da-
žādiem atsevišķiem elementiem. 
Šoreiz neveicās, kā gribējās, bet 
galvenais jau ir tas, ka jauniešiem 
ir mērķis, ko viņi cenšas sasniegt. 

Paldies Robežnieku pagastam, 
kas piedāvāja mums transportu 
un tik saprotošu šoferi, paldies 
Krāslavas Bērnu un jauniešu cen-
tram, kas vienmēr atbalsta mūsu, 
tūristu, idejas un palīdz tās īstenot. 
Bet vislielākais paldies bērnu ve-
cākiem, kas uzticas man un ļauj 
saviem bērniem iepazīt pasauli arī 
šādā veidā. 

 Dzintars Patmalnieks, 
Krāslavas Bērnu 

un jauniešu centra
sporta tūrisma pulciņa vadītājs 

SACENSĪBAS RĪGĀ

 Pārdod māju Krāslavas centrā 
ar zemes gabalu (12 āri). Krāsns 
apkure, ūdensvads, pirts. Ir zemes-
grāmata. Nav dārgi. Т. 29723750.

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā).

 Pārdod kartupeļus. Т.27131681.
 Pērk zemi (viensētu) blakus 

ūdenstilpnei, ne mazāk kā 10 
ha, klusā vietā. Samaksa uzreiz. 
Т.29634979.

Ar dziesmām, jautrām rotaļām, 
aizraujošām sacensībām un garšīgām 
pankūkām Izvaltā tika svinēti Meteņi 

Elvīras Škutānes foto

 Invalīdu biedrība 
„Stariņš”

 sveic dzimšanas
 dienā 

Evelīnu Ozoliņu
Katra diena, ko gaidi un vadi,
Zelta mēteli plecos tev liek.
Sapņo! 
Tie tavi skaistākie gadi,
Kuros dvēsele bagāta tiek.
Lai ir vienmēr saules gana,
Lai ir silts, kad stipri vēji pūš!

  Pārdod 2-istabu dzīvokli Krāsla-
vā, 53 m2, 4. stāvs. Т.29479591.

  PĒRKAM lauku īpašumus, 
mežu, cirsmas. Palīdzam ar do-
kumentu kārtošanu, veicam meža 
projektus, cirsmu dastošanu, sti-
gošanu. Samaksa - darījuma die-
nā. T.27035075. 

  Pārdod 2-istabu dzīvokli un lie-
totas mēbeles: sekciju, galdu, TV 
galdiņu, 4-durvju skapi, trimo, le-
dusskapi, virtuves skapjus un gal-
du. Т.26740600.


