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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Pieteikties konkursam var jebkura Krāslavas novada ie-
dzīvotāju grupa (gan fi ziskas personas, gan biedrības un 
nodibinājumi) ar projektu, kas saistīts ar dzīves kvalitātes 
uzlabošanu novadā un ko iedzīvotāji pašu spēkiem spēj 
gan sagatavot, gan īstenot. 

Konkursu organizē Krāslavas novada dome un maksimā-
lais atbalsts vienam projektam ir 570 eiro. Kopējais pie-
ejamais projektu konkursa fi nansējums 6 000 eiro. Liela 
projektu pieteicēju skaita un līdzīgas kvalitātes projektu 
gadījumā priekšroka tiek dota projektiem, kas nav saņēmu-
ši fi nansējumu 2009. - 2012.gadu konkursos, projektiem, 
kam tiek piesaistīts papildus līdzfi nansējums, kā arī projek-
tiem, kuru rezultāti ir pieejami plašākai publikai.

Lai piedalītos konkursā, projektu pieteikumi ar norādi 
„Projektu konkurss ”Iedzīvotāji veido savu vidi” jāiesniedz 
personīgi Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā Sko-
las ielā 7 (11.kab.), Krāslavā, vai jānosūta pa pastu Krāsla-
vas novada domes Attīstības nodaļai, Rīgas 51, Krāslava, 
LV-5601, līdz 2014.gada 18.aprīlim plkst. 12.00. 

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un ie-
teikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapā 
www.kraslava.lv. Papildus informāciju un konsultācijas 
iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, pie programmas 
koordinatores Ināras Dzalbes (tālr. 29185871, e-pasts: 
inara@kraslava.apollo.lv, Attīstības nodaļā Skolas ielā 7, 
Krāslavā, 11.kabinetā). Informatīvā sanāksme par projektu 
pieteikumu sagatavošanu plānota 7.aprīlī plkst.14.00 (tikai 
ar iepriekšēju pieteikšanos!).

Ne velti Nīderlandes fonda KNHM, ar kura atbalstu šīs 

projektu iniciatīvas pirms sešiem gadiem tika uzsāktas, otrs 
nosaukums ir „Sabiedrība ar dvēseli”. Šis projektu kon-
kurss tiešām parāda, ka novadā ir aktīvi cilvēki, kas ir ga-
tavi iesaistīties un izdarīt vairāk, kā no viņiem tiek prasīts. 
Pēdējos piecos gados īstenoti neskaitāmi projekti pilnīgi 
visā novada teritorijā, kuros iesaistījās dažādu vecumu un 

statusu brīvprātīgie, sakārtojot savas teritorijas, iekārtojot 
rotaļu un sporta laukumus, dabas takas, atpūtas vietas, ku-
ras izmanto gan paši, gan citi iedzīvotāji. Paldies viņiem 
par to un veiksmi šī gada entuziastiem!

Ināra Dzalbe
Attīstības nodaļas vadītāja

Liellopu fermas celtniecība z/s „Raudovišķi” rit pilnā sparā.  Marta beigās būvobjektu apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 
Rakstu par ministra vizīti lasiet 5. lappusē.

DARĀM PAŠI SAVAM PRIEKAM!
Krāslavas novada iedzīvotāji līdz šī gada 

18.aprīlim tiek aicināti piedalīties nu jau par 
tradicionālu kļuvušajā projektu konkursā „Ie-
dzīvotāji veido savu vidi”, saņemot līdzfinansē-
jumu savu ideju ieviešanai tuvākās apkārtnes 
labiekārtošanai.

Liellopu fermas celtniecība z/s „Raudovišķi” rit pilnā sparā.  Marta beigās būvobjektu apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs. 

 Šodien numurā:
  Informācija zemniekiem: izmaiņas tiešo 

         maksājumu nosacījumos - 2. lpp.;
  Intervija ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju 

        Gunāru Upenieku - 3. lpp.;
  Sociālās sfēras jautājumi – A.Bērziņa un A. Barčas vizīte - 4. lpp.;
  Zemkopības ministra tikšanās ar Krāslavas zemniekiem - 5. lpp.;

  Kultūras jaunumi - 7. lpp.;
  Krāslavas sportistu panākumi - 8. lpp.
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19. martā Veselības ministrijā notika Ei-
ropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
un Eiropas Sociālā fonda (ESF) uzraudzības 
komisijas sanāksme, kuras laikā speciālisti 
uzklausīja Veselības ministrijas sagatavo-
to informāciju par paveikto ERAF un ESF lī-
dzekļu apguvē 6 mēnešu pārskata perioda 
(no 2013.gada septembra līdz 2014.gada 
martam) ietvaros.

Līdz šim kopumā noslēgti līgumi par 507 ģimenes 
ārstu prakšu attīstību par kopējo fi nansējumu gandrīz 
4.9 miljonu eiro apmērā. Finansējums novirzīts, lai 
uzlabotu prakšu darbību, ir iegādātas medicīnas ierī-
ces, mēbeles, šobrīd turpinās iepirkumu procedūras 
būvniecības, renovācijas un rekonstrukcijas darbiem 
un datortehnikas iegādei. Šī gada aprīlī plānots izslu-
dināt pēdējo kārtu ģimenes ārstu praksēm ar kopējo 
fi nansējumu 1,1 miljons eiro.

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības 

dienestā (NMPD) kopumā jau iegādātas 105 specia-
lizētās automašīnas, tuvākajā laikā tiks piegādātas 
35, bet papildus tiks rīkots iepirkums vēl 23 auto-
mašīnām, tādējādi, nomainot automašīnas reģionos. 
Paralēli tiek atjaunots neatliekamās palīdzības brigā-
žu aprīkojums, iepērkot defi brilatorus un mākslīgos 
plaušu ventilatorus.

ESF aktivitātē apmācītas gandrīz 47 tūkstoši ārst-
niecības personu, kas pilnveidoja profesionālās ie-
maņas un prasmes 121 programmā. Vislielākā apmā-
cāmo interese ir bijusi par profesionālajiem kursiem, 
kuros varēja pilnveidot savas zināšanas dažādos spe-
cifi skos jautājumos, kas tieši skar ārstniecības per-
sonas darbību. Plašu rezonansi guva “Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības sniegšana ārkārtas situāc ijās 
ar daudz cietušajiem”, kas notika 2013.gada septem-
brī Kundziņsalā. 

Ilze Arāja,
VM Komunikācijas nodaļas 

Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu lietās 

Lai nepieļautu cilvēka un dzīvnieku infi-
cēšanos vai saindēšanos, kā arī patogēno 
mikroorganismu nokļūšanu un izplatīšanos 
vidē, valsts atbalsta dzīvnieku izcelsmes 
blakusproduktu, t.sk. dzīvnieku līķu savāk-
šanu un likvidēšanu. Tomēr ne visi dzīvnie-
ku īpašnieki un turētāji ir informēti par to, 
ka Latvijā darbojas divi uzņēmumi, kuri ir 
noslēguši līgumu ar Lauku atbalsta die-
nestu (LAD) par dzīvnieku līķu savākšanas, 
transportēšanas un likvidēšanas veikšanu. 
Tādēļ atgādinām dzīvnieku īpašniekiem 
par šā pakalpojuma veikšanas kārtību. 

Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums ir 
savlaikus ziņot veterinārārstam par dzīvnieku sa-
slimšanu, lai dzīvniekiem sniegtu nepieciešamo ve-
terinārmedicīnisko aprūpi un novērstu dzīvnieku no-
beigšanos. Situācijā, ja dzīvnieks ir nobeidzies, par to 
nekavējoši jāziņo veterinārārstam un komersantiem, 
kuri nodarbojas ar blakusproduktu, kas nav paredzēti 
cilvēka patēriņam (t.sk. dzīvnieku līķu), savākšanu. 
Dzīvnieku īpašnieku vai turētāju pienākums nodroši-
nāt dzīvnieku līķu savākšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, kā arī apmaksāt izdevumus komer-
santam par dzīvnieku līķu transportēšanu - saskaņā 
ar piestādīto rēķinu, un segt pilnīgi visus izdevumus, 
kas nepieciešami komersantam, lai dzīvnieku līķus 
savāktu, transportētu, pārstrādātu un likvidētu.

Piesakot komersantiem dzīvnieku nobeigšanās ga-
dījumus, īpašniekiem vai turētājiem ir jānosauc dzīv-
nieka identifi kācijas numurs (dzīvnieka un dzīvnieku 
novietnes reģistrācijas numurs), kā arī jāseko līdzi 

dzīvnieka līķa pavaddokumenta aizpildīšanas prasī-
bu ievērošanai, pārbaudot informācijas pareizību, it 
īpaši ierakstīto nobeigušos dzīvnieku skaitu un svaru. 

Šāda ir vispārējā kārtība, ja dzīvnieku novietnē no-
beidzies dzīvnieks un tā īpašnieks vai turētājs vēlas 
saņemt līķa likvidēšanas pakalpojumu. Savukārt, ja 
īpašnieks šā pakalpojuma veikšanu pieteiks uzņēmu-
miem, kuri ir noslēguši līgumu ar LAD, rēķina sa-
maksas kārtība būs atšķirīga. Rēķinu par pakalpoju-
mu tad apmaksās nevis dzīvnieka īpašnieks, bet gan 
LAD no šim mērķim piešķirtā fi nansējuma – ja visi 
pārējie normatīvajos aktos reglamentētie nosacījumi 
būs izpildīti.

Lai pretendētu uz valsts atbalstu, komersantiem 
(uzņēmumiem) jāizpilda virkne nosacījumu. 

Valsts atbalsta apmēru dzīvnieku līķu savākša-
nai, transportēšanai, pārstrādei un likvidēšanai, tā 
piešķiršanas kārtību un kritērijus, kā arī pasākumu 
kopumu, kā nodrošināma dzīvnieku līķu savākšana, 
transportēšana, pārstrāde, likvidēšana un izsekojamī-
ba, nosaka Ministru kabineta 2013.gada 17.decem-
bra noteikumi Nr.1524 „Noteikumi par valsts atbal-
stu lauksaimniecībai”. 

LAD 2014.gadā par dzīvnieku līķu savākšanu, 
transportēšanu, pārstrādi un likvidēšanu ir noslēdzis 
līgumus ar šādiem komersantiem:

1) SIA „Baltic Trade”, reģ. Nr. LV40103262852, 
tālr. 28373234, 29298192,

2) SIA „Reneta”, reģ. Nr. LV40003502366, tālr. 
63822498, 29337148. 

Rūta Rudzīte, 
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

Valdība apstiprināja Zemkopības minis-
trijas sagatavotos grozījumus valsts un ES 
atbalsta piešķiršanas kārtībā tiešā atbal-
sta shēmu ietvaros. 

Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz pa-
lielināt īpašā atbalsta kopējo pieejamo apmēru un 
nosacījumus jaunam īpašā atbalsta veidam par liel-
lopiem. Tāpat grozījumi paredz pārtraukt atsevišķo 
maksājumu par cukuru un atcelt prasību, kas noteica, 
ka vienoto platībmaksājumu (VPM) var saņemt tikai 
par lauksaimniecības zemi, kas 2003. gada 30. jūnijā 
bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī.

Grozījumi atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz, ka 
papildu esošajiem īpašā atbalsta veidiem šajā gadā 
tiek ieviests jauns īpašais atbalsts par liellopiem. 
Atbalsta mērķis ir saglabāt liellopu gaļas ražošanu, 
veicinot liellopu nobarošanu un gaļas ieguvi Latvijā. 
Kopējā atbalsta summa paredzēta 2,6 miljonu eiro 
apmērā.

Ņemot vērā, ka turpmāk VPM varēs saņemt par ik-
vienu lauksaimniecības zemes hektāru, kurš būs labā 
lauksaimniecības un vides stāvoklī, grozījumi paredz 
iespēju lauksaimniekam lauku reģistrā iekļaut arī 
jaunus lauku blokus – līdz šī gada 1. maijam Lauku 
atbalsta dienestā iesniedzot lauku bloku precizēšanas 
iesniegumu. 

Kopējais publiskais fi nansējums tiešo maksājumu 
shēmas ietvaros 2014. gadā paredzēts 201,7 milj. 
eiro, tai skaitā vienotais platību maksājums 158,7 
milj. eiro, ar ražošanu saistītais (īpašais atbalsts) 
10,1 milj. eiro un pārejas posma valsts atbalsts 32,9 
milj. eiro. Pārejas posma valsts atbalsts 2014. gadā ar 
identiskiem saņemšanas nosacījumiem pieejams no-
zarēs, kurās 2013. gadā tika piešķirti papildu valsts 
tiešie maksājumi.

Viktorija Kalniņa,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

NOTIKUSI ES FONDU UZRAUDZĪBAS SANĀKSME

DZĪVNIEKU ĪPAŠNIEKIEM PIEEJAMS ATBALSTS
 PAR NOBEIGUŠOS DZĪVNIEKU LIKVIDĒŠANU 

IZMAIŅAS TIEŠO MAKSĀJUMU NOSACĪJUMOS

Stažēšanās programmas ietva-
ros dalībnieki apmeklēja vairā-
kas Lietuvas pašvaldības – Zara-
sus, Dusetas, Visaginu, Ignalinu, 
Švenčonis, Utenu un Anīkščus 
– kur tikās ar pašvaldību vadību, 
attīstības un investīciju piesais-
tes speciālistiem, kā arī apskatīja 
ievērojamākos sabiedriskos ob-
jektus. Tikšanās laikā program-
mas dalībnieki pārrunāja kopīgas 
sadarbības iespējas, kā arī dalījās 
pieredzē un idejās. „Pierobežas 
pašvaldības Latvijā un Lietuvā ir 
līdzīgas, līdz ar to mums ir kopē-
jas sociālekonomiskās attīstības 
intereses. Krāslavas novada paš-
valdība šobrīd cieši sadarbojas 
ar Zarasu, Ignalinas, Utenas paš-
valdībām. Kopā esam īstenojuši 
infrastruktūras, izglītības, uzņē-
mējdarbības attīstības aktivitātes, 
taču darbības lauks ir plašs, idejas 
sadarbībai - neizmērojamas. Ko-
municējot ar pašvaldību attīstības 
ekspertiem, izkristalizējās ideja 
nākamos projektus īstenot rado-
šās uzņēmējdarbības jomā”, pār-
domās dalījās Krāslavas novada 
domes Telpiskās plānošanas un 
projektu speciāliste Gunta Čižika. 

Latvijas pašvaldību pārstāv-
ji varēja izbaudīt krāšņu kultū-
ras vērtību buķeti, jo ikviena no 
augstākminētajām pašvaldībām 
piedāvāja apskatīt kultūras un 
sporta centrus, amatniecības un 
radošo nodarbību centrus, biblio-
tēkas, mākslas galeriju, mākslas 
inkubatoru, kā arī dažādus citus 
tūrisma un sabiedriskos objektus. 
Stažēšanās programmas dalīb-
niekiem bija iespēja darboties arī 
praktiski, grebjot koku un griežot 
papīra taureņus. Izzinošas un in-
teresantas bija ārstniecības augu 
pārstrādes fabrikā (Švencionys), 
kas darbojas un saglabā tējas ra-
žošanas tradīcijas Baltijā un visā 
Eiropā vairāk kā simt gadus.

Visiem apmeklētajiem tūrisma 
objektiem cauri vijās kāda kopīga 
iezīme – tie visi būvēti un labie-
kārtoti, balstoties uz radošām di-
zaina idejām, interaktīviem un 

funkcionāliem risinājumiem. Tas 
ir veids, kā objektu padarīt inte-
resantāku, pievilcīgāku, lai pie-
saistītu apmeklētājus un tūristus. 
Otrs svarīgais faktors ir rūpes par 
iedzīvotājiem – tiem savā pašval-
dībā jājūtas ērti.

Jāatzīmē, ka stažēšanās prog-
ramma bija labi organizēta, kai-
miņi mūs uzņēma ļoti laipni, tādēļ 
tikšanās visās apmeklētajās paš-
valdībās bija atvērtas un pozitīvas, 
viesošanās laikā guvām daudz pa-
tīkamu iespaidu un emociju. Ne-
noliedzami, vēl viens no būtiska-
jiem ieguvumiem bija iepazīšanās 
un ciešāku kontaktu nodibināšana 
ar pārējiem kolēģiem no mūsu 
pašu pašvaldībām. Visi stažēša-
nās programmas dalībnieki bija 
vienisprātis – pieredzes un ideju 
apmaiņa noteikti sniegs iespējas 
turpmākai sadarbībai Eiroreģiona 
„Ezeru zeme” darbības teritorijā. 

Starptautiskā speciālistu stažē-
šanās programma norisinājās pro-
jekta „Eiroreģiona „Ezeru zeme” 
trešais solis” ietvaros, kas paredz 
kopēju nākotnes plānošanu Latvi-
ju – Lietuvas – Baltkrievijas pie-
robežu teritoriju stabilai sociāli 
ekonomiskai attīstībai.

Informāciju sagatavoja:
Sigita Āboliņa,

Viļānu novada sabiedrisko 
attiecību speciāliste 

Sigitas Āboliņas un Guntas 
Čižikas foto

UZ LIETUVU –  PĒC IDEJĀM
 JAUNIEM SADARBĪBAS 

PROJEKTIEM
Ar mērķi iepazīt kaimiņvalsts pašvaldību darbu, kā arī 

gūt papildus pieredzi, iespaidus un jaunas idejas kopīgu 
projektu realizācijai laikā no 11. – 14.martam Lietuvā no-
risinājās starptautiskā četru dienu speciālistu stažēšanās 
programma Eiroreģiona „Ezeru zeme” projekta „Trešais 
solis” ietvaros. Latviju pārstāvēja Attīstības, telpiskās 
plānošanas, projektu, izglītības un sabiedrisko attiecību 
speciālis ti no Balvu, Kārsavas, Krāslavas, Daugavpils, Ag-
lonas, Riebiņu, Rēzeknes un Viļānu novadiem. 
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- Kāds ir jūsu viedoklis par 
diskusiju?

- Patīkami, ka, neskatoties uz si-
tuāciju ārpolitikā un arī iekšpoliti-
kā, premjere Laimdota Straujuma 
atrada laiku, lai tiktos ar Latgales 
pašvaldību vadītājiem. Viens no 
svarīgākajiem izskatāmajiem jau-
tājumiem bija par policentriskas 
attīstības investīciju sadalījumu, 
par lielo pilsētu un pārējo novadu 
attīstību, izmantojot ES struktūr-
fondu līdzekļus.

Šobrīd esošā valdības plāna 
redakcija paredz sagatavot zi-
ņojumu par plānošanas reģiona 
darbības pilnveidošanu, izvērtējot 
plānošanas reģionu lomu reģionu 
ekonomiskajā attīstībā, pārņemot 
tieši Latgales pieredzi.

Mūsu priekšlikums premjer-
ministrei bija saistīts ar to, ka 
Eiropas struktūrfondu apgūšanā 
būtu jāievēro šo resursu kvotas 
reģioniem, ievērojot kritērijus – 
iedzīvotāju skaitu, nodarbinātību, 
teritorijas platību un iekšzemes 
kopproduktu uz vienu iedzīvotāju 
un tamlīdzīgi.

Laimdota Straujuma piekrita, 
ka, atbalstot reģionus, ieguvējas 
būs visas novadu pašvaldības un 
iedzīvotāji.

- Uz ko var cerēt mūsu novada 
iedzīvotāji?

- Ja pirms pāris gadiem mēs aiz-
stāvējām savu programmu par ce-
ļiem uzņēmējiem Krāslavas pilsē-
tā, tad tagad plānojam papildināt 
attīstības programmu arī ar lauku 
teritoriju.

Mums ir ceļa posmi, kuri no-
teiktā laikā būtu jāuztaisa. Un te 
runa ir par ceļiem, kas saistīti ar 
uzņēmējdarbību. Tas ir mūsu prin-
cips - iespēju robežās atbalstīt sa-
vus uzņēmējus.

Viens no šādiem ceļa posmiem 
ir Rīgas ielas posms no poliklī-
nikas uz Baltkrievijas pusi, līdz 
pašai pilsētas robežai. Te tuvumā 
atrodas Krāslavas mēbeļu ražot-
ne, kuras eksistence gan šobrīd ir 
problemātiska, un jautājums par 
darbošanos turpmāk ir diskutabls, 
taču mēs esam aizstāvējuši to pro-
jektu.

Mums vēl ir Raiņa iela, kur 
strādā gan kulinārijas, gan iepa-
kojuma un šūšanas ražotnes. Tas 
ir posms no Rēzeknes ielas līdz 
Lakstīgalu ielai – tā ir šaura un 
mūs neapmierina. 

Mēs esam solījuši tur gājēju 

pārejas un, tāpēc ka te notiek ra-
žošana, arī stāvvietas. Jautājums 
vēl ir par Vasarnīcu ielu, kur at-
klāts šūšanas cehs, to mēs arī ce-
ram iekļaut savā programmā. 

Varētu būt, ka mums parādīsies 
jauna ražotne, domāju, ka mēs 
obligāti to aizstāvēsim un mēģi-
nāsim sakārtot vismaz ceļa in-
frastruktūru, pat tad, ja tas nebūs 
pilsētā, bet laukos, mēģināsim pa-
līdzēt. Ļoti ceru, ka viss iecerētais 
arī izdosies, jo, kad mēs ieguvām 
iepriekšējo ceļa naudu, komisijai 
atbraucot, mums bija, ko parādīt. 
Daudzi bija izbrīnīti, ka šeit no-
tiek ražošana. 

Domāju, mums šoreiz arī būs 
diezgan viegli, jo tie ir reāli uzņē-
mumi, reāla tranzītiela arī ir, va-
rētu dabūt fi nansējumu, protams, 
būs vajadzīgs laiks.

Diemžēl ir problēmas ar mūs-
dienu likumdošanu konkursos, 
kur var ilgi ņemties ar dažādām 
sūdzībām un tamlīdzīgi, tāpēc 
jāprojektē laicīgi. Ceļu attīstības 

programma ir ļoti nopietns jautā-
jums, tāpat kā lauku uzņēmējdar-
bība, taču mums bija tikšanās ar 
Zemkopības ministru, un izvērtās 
konstruktīva saruna par mūsu va-
jadzībām.

- Par ko vēl šobrīd novadā 
tiek domāts, izņemot ceļus?

- Sāpīgs jautājums ir sporta in-
frastruktūras sakārtošana, jo paš-
laik programmās tās nav, bet mēs 
esam runājuši nu jau ar diviem ie-
priekšējiem VARAM ministriem, 
kuri ir to akceptējuši, tagad gaidī-
sim nākamo un ceram, ka mums 
palīdzēs atrisināt šo jautājumu. 

Domes deputāti vienbalsīgi ir 
piekrituši, ka šis jautājums ir jāri-
sina, un es domāju, ka tas virzīsies 
uz priekšu. 

Kā būs ar aktīvās atpūtas cen-
tru? Šobrīd izskatās, ka tas būs 
izveidots, izmantojot pašvaldības 
naudu. 

Paralēli, protams, tiek domāts 
par lauku ceļiem, kā arī vietām, 
kas nodrošina iedzīvotājus ar dar-

bu – fermām, darbnīcām un tam-
līdzīgi.

Jautājums ir arī par ražošanas 
zonām pierobežā, ko mēs tagad 
risinām un cenšamies aktīvi dar-
boties Latvijas – Lietuvas – Balt-
krievijas pārrobežu programmā. 

Tās ir darba vietas pierobežā, tā 
ir robežšķērsošanas infrastruktū-
ras uzlabošana un ražošanas zonas 
Krāslavā. 

Centīsimies, lai uzņēmējiem, 
kuri gribēs ko attīstīt, mēs varē-
tu piedāvāt ūdeni, kanalizāciju, 
elektrību, pievadceļus, lai viņiem 
nebūtu tik daudz naudas jāiegulda 
tādās lietās, labāk, lai būtu nopirk-
ti kādi darbgaldi. Viss tiek virzīts 
uz darbavietu radīšanu, cerēsim, 
ka mums tas izdosies. 

 - Vai Latgales pašvaldību va-
dītāji ir vienoti savā Latgales 
nākotnes vīzijā?

- Protams, nē. Lielās pilsētas 
ir lielās pilsētas, mazie novadi ir 
mazie. Bet varbūt tas vidējais drīz 
kļūs par mazo?

Šodien ieguvēji ir tie novadi, 
kas nesadalījās. Naudas izteiksmē 
tā ir daudz nopietnāka summa, arī 
iedzīvotāju skaits un vēl vesela 
sadaļa koefi cientu, bet katram ir 
savas problēmas. 

Ja šodien pasaka, ka būs 5 mil-
joni Latgalei, tad visi draugi, bet, 
kad sāksies dalīšana, domāju, sāk-
sies kādas problēmas. Lielās pil-
sētas domās tā, un mazie novadi  
- citādāk.

Programmas sadaļā „Policen-
trija” ir tā saucamie „kaimiņu 
projekti”, un mēs ar Dagdu esam 
jau runājuši par kopprojektiem, 
lai kopīgiem spēkiem piesaistītu 
līdzekļus, ko ieguldīt novadu at-
tīstībā.

- Kuri būs pirmie darbi, pava-
sarim iestājoties?

- Pirmais – Pārrobežu sadarbī-
bas programmā jāatrod kopsau-
cējs ar Iekšlietu un Finanšu mi-
nistrijām, kas saistīts ar robežu, jo 
līdz 14.maijam mums jābūt gata-
vības stadijā, jāpierāda ierēdņiem, 
kāpēc mums tas vajadzīgs, jo var 
piesaistīt ievērojamus naudas lī-
dzekļus. 

Jautājums, kā mums tas izdo-
sies, jo katram ir savas intereses. 

Ja runājam par pilsētu, nedomā-
ju, ka pēc šīs ziemas ir tik traki. 
Lielajā Talkā mums daudz prob-
lēmu, tā tik vēlu. Taču es aicinu 
organizācijas, biedrības un visus 
iedzīvotājus sakopt savas teritori-
jas laicīgi, protams, skatoties pēc 
laika apstākļiem. 

Mums arī vieglāk nodrošināt 
tehniku un savākt gružus.

- Vai tikšanās ar premjermi-
nistri jums likās cerīga Latga-
lei?

- Šodien ir tāda situācija – it kā 
valdība ir, bet rudenī ir vēlēšanas, 
jautājums, kā viss mainīsies un, 
protams, premjerei grūti ko apso-
līt un izdarīt tik īsā laika periodā. 

Katrā ziņā pret Latgales prog-
rammu viņa diezgan nopietni iz-
turējās jau toreiz, kad bija Zem-
kopības ministre, un arī šobrīd 
premjere sola, ka fi nansējums 
Latgales attīstības programmai 
tiks turpināts.

Protams, nevar zināt, kā Strau-
jumas kundze izturēs lielo pašval-
dību spiedienu. Lai viņai izdodas! 

- Paldies par sarunu! 
Inga Kavinska

intervija

PREMJERE SOLA, 
KA FINANSĒJUMS  LATGALES 
ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAI

 TIKS TURPINĀTS
14.martā Ministru prezidente Laimdota Straujuma reģionālās vizītes laikā Rēzeknē ti-

kās ar Latgales pašvaldību pārstāvjiem un Latgales plānošanas reģiona attīstības pado-
mes locekļiem, lai diskutētu par finansējuma sadali Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.
gada plānošanas periodā, kā arī par Latgales attīstības programmas nākotni. Sarunās 
piedalījās arī mūsu novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

 Kā pastāstīja civilās aizsardzības speciā-
lists Jānis Skerškāns, šogad komisijas sa-
stāvs ir nedaudz mainījies, tās pārstāvji tika 
nomainīti Krāslavas mežniecībā, Zemes-
sardzē, Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

Sēdes laikā tika izskatīti aktuālie jau-
tājumi, kas saistīti ar iedzīvotāju drošību. 
Jānis Skerškāns pievērsa uzmanību tam, 
ka Krāslavas pilsētu šķērso starpvalstu 
nozīmes tranzītceļš, un dažādu dienestu 
pārstāvji apsprieda preventīvos drošības 
pasākumus, kā arī sadalīja pienākumus un 
dažādu dienestu atbildību negadījumos, kas 
saistīti ar bīstamo kravu transportēšanu vai 

ar citām tehnogēnām katastrofām un nelai-
mes gadījumiem.

Komisijas locekļi veltīja īpašu uzmanību 
un apsprieda vairākus jautājumus, kas sais-
tīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes un 
Valsts ceļu dienesta tehniskajām iespējām 
un rīcību iespējamo katastrofu gadījumos. 

Jānis Skerškāns pastāstīja: „Mēs detalizē-
ti apspriedām, kāda tehnika ir šo dienestu 
pārziņā, ko darīt ar bīstamajām kravām avā-
rijas gadījumā, kad nepieciešams atjaunot 
transporta kustību, kur atrast papildu tehni-
ku, celtņus. Tika aktualizēts jautājums par 

tehnisko līdzekļu trūkumu Valsts ugunsdzē-
sības un glābšanas dienestā, kas ir nepiecie-
šami, ja ugunsgrēks izraisījies daudzstāvu 
mājā. Speciālo kāpņu, pa kurām ugunsdzē-
sēji varētu tikt līdz 4.-5. stāvam, VUGD 
Krāslavas nodaļā vienkārši nav.” 

Krāslavas novada civilās aizsardzības 
komisijas locekļi nolēma nosūtīt rakstisku 
iesniegumu VUGD vadībai ar lūgumu no-
drošināt Krāslavas nodaļai visu nepiecieša-
mo tehnisko aprīkojumu. 

Ar neizpratni komisijas locekļi uzņēma 
to faktu, ka VUGD pārrobežu mācības 
naftas piesārņojuma Daugavā likvidēšanā 

tika organizētas Daugavpilī (tika modelēta 
situācija, kad no naftas rūpnīcas Polockā 
(Baltkrievija) notikusi naftas noplūde upē), 
neskatoties uz to, ka vistuvāk Baltkrievijas 
robežai atrodas Krāslavas pilsēta, kura avā-
rijas gadījumā tiks piesārņota pirmā. 

Neskatoties uz to, ka šopavasar plūdi ne-
tiek prognozēti, komisijas sēdē bija izska-
tīti varianti, kā ar Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienesta līdzekļu palīdzību eva-
kuēt vecāka gadu gājuma cilvēkus no ap-
pludinātajām teritorijām.

Savukārt Pārtikas un veterinārā dienesta 
pārstāvis pastāstīja par mājdzīvnieku un 
meža dzīvnieku infi cēšanas riskiem, par in-
fekcijas slimību sekām, kā arī par iespēja-
miem profi laktiskajiem pasākumiem.

Elvīra Škutāne

TIKA APSPRIESTI DROŠĪBAS PASĀKUMI
19. martā novada domē notika kārtējā Krāslavas novada civilās aizsardzības komisijas sēde.
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sociālā sfēra  

Uzrunājot klātesošos, novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pievērsa 
uzmanību tam, ka tieši A. Barča un A. Bēr-
ziņš ir tie, kas savulaik palīdzēja aizstāvēt 
Krāslavas slimnīcu un saglabāt pašvaldības 
aģentūru „Krāslavas Slimokase”. 

Pasākums turpinājās patīkamā gaisotnē 
- Andris Bērziņš, Latvijas Bērnu fonda va-
dītājs, pasniedza piecām Krāslavas novada 
daudzbērnu ģimenēm naudas prēmiju. Kat-
ra ģimene saņēma 300 eiro. 

Tikšanās laikā Aija Barča pastāstīja ie-
dzīvotājiem par pēdējiem notikumiem LR 
Saeimā. Sociālo un darba lietu komisijas 
kompetencē ir jautājumi, kas saistīti ar pen-
sijām, sociālajiem pabalstiem, nodarbinātī-
bu un veselības aprūpi, tāpēc tika apspries-
tas tieši šīs sfēras aktualitātes.

Par pensiju indeksāciju
Aija Barča uzsvēra, ka pašlaik Saeimas 

deputāti apspriež grozījumus likumā „Par 
valsts pensijām”, tie ir saistīti ar indeksāci-
ju, kas tiek plānota šī gada oktobrī. Plānots 
indeksēt visas pensijas, taču pielietojamais 
koefi cents būs atkarīgs no pensijas apmēra 
– jo lielāka summa, jo mazāks indekss. 

Apspriešanas stadijā ir arī cits priekšli-
kums - no 2015.gada pensiju indeksācijā 
ņemt vērā arī darba stāžu. Pašlaik tiesības 
uz vecuma pensiju ir Latvijā dzīvojošām 
personām, kuras bijušas pakļautas valsts 
obligātajai pensiju apdrošināšanai un sa-
sniegušas likumā noteikto pensijas piešķir-
šanas vecumu. Nepieciešamais apdrošinā-
šanas stāžs – 15 gadi.

Sociālo un darba lietu komisijas priekšsē-
dētāja atzina, ka daudzus iedzīvotājus, kam 
ir mazāks stāžs, tādas likuma prasības ne-
apmierina. Taču, pēc Aijas Barčas domām, 
ja ir liela vēlēšanās, pat lauku teritorijās, 
kaut arī ar nelielu atalgojumu, ir iespējams 
atrast darbu, lai „sakrātu” gadus, kas ir ne-
pieciešami stāžam. 

Par pensiju „griestiem”
Runājot par priekšlikumu noteikt pensiju 

„griestus”, A. Barča paskaidroja, ka tas ir 
diezgan sarežģīts jautājums, un ir nepiecie-
šams izvērtēt visus argumentus „par” un 
„pret”. 

Vecuma pensiju aprēķina, ņemot vērā 
uzkrāto pensijas kapitālu laikā no 1996.
gada 1.janvāra līdz pensijas piešķiršanas 
mēnesim, vidējo apdrošināšanas iemaksu 
algu laikā no 1996.gada janvāra līdz 1999.
gada decembrim,  apdrošināšanas stāžu 
līdz 1995.gada 31.decembrim, laika posmu 
(gados), par kuru no pensijas piešķiršanas 
gada tiek plānota vecuma pensijas izmak-
sa. Ja būs paredzēta noteikta pensijas sum-
ma – „griesti”, kurus nevarēs pārsniegt, 
tad obligāti aktualizēsies jautājums par to, 
kādai ir jābūt šai summai, jo, iespējams, 
Rīgā tas ir viens variants, Liepājā - jau cits, 
bet Krāslavā - trešais. Pieņemt maksimālo 
pensijas apmēru visas Latvijas ietvaros būs 
problemātiski.  Otrkārt, rodas jautājums par 
to, kā sadalīt pensijām paredzēto sociālās 
apdrošināšanas iemaksu summu. Treškārt, 
cilvēkiem, kas tagad strādā, nebūs stimula 
maksāt sociālo nodokli pilnībā, ja viņi zi-
nās, ka saņems tādu pašu pensiju kā visiem, 
bet ne vairāk. Darba algas aploksnēs kļūs 
vēl populārākas.

Par pabalstiem atraitņiem
Nākamais Krāslavas pensionāru jautā-

jums bija par priekšlikumu izmaksāt atrait-
nei pusi no mirušā vīra pensijas. A. Barča 
uzsvēra, ka Latvijā apgādnieka zaudējuma 
pensiju saņem bērni līdz 18 gadiem vai līdz 
24 gadiem, ja viņi turpina mācības. Kas 
attiecas uz atraitņiem, tad uzskatīt mirušo 
dzīvesbiedru par apgādnieku var, novērtē-
jot viņa pensijas apmēru, respektīvi - ja tas 

bija lielāks. 
Taču arī šis jautājums ir „nūja ar diviem 

galiem”. Piemēram, kā pastāstīja A. Barča,  
Rīgā ir Vientuļo pensionāru biedrība, tajā 
darbojas cilvēki, kuri nekad nebija precēju-
šies, un tie, kas dzīvoja laulībā, bet viņiem 
nebija bērnu. Šīs biedrības pārstāvji pirmie 
izteica priekšlikumu piemaksāt mirušā dzī-
vesbiedra pensijas daļu pēc viņa nāves. 

„Viņi gan visu mūžu dzīvoja sev par prie-
ku un visus savus līdzekļus tērēja savām 
vajadzībām. Tieši viņiem varētu būt kaut 
kādi uzkrājumi atšķirībā no tiem, kas audzi-
nāja bērnus un tagad palīdz mazbērniem,” 
ir pārliecināta Aija Barča. „Līdz ar to arī šī 
jautājuma risināšana nebūs tik vienkārša.”

Pašlaik Latvijā ir divi pabalstu veidi lau-
lātā nāves gadījumā - apbedīšanas pabalsts 
divu mēnešu pensijas apmērā un vienreizējs 
pabalsts divu pensiju apmērā. Tādējādi, at-
raitnim vai atraitnei dzīvesbiedra nāves ga-
dījumā tiek izmaksātas četras pensijas. 

Piemaksas par darba stāžu
A. Barča pastāstīja par to, ka savulaik 

Saeimā notika karstas diskusijas sakarā ar 
piemaksām par darba stāžu līdz 1996. ga-
dam. Andris Bērziņš, Sociālo un darba lietu 
komisijas deputāts, piedāvāja noteikt šādu 
aprēķinu - 1 lats par katru darba stāža gadu.  
Taču tika pieņemts lēmums piemaksāt par 
katru gadu 0,70 santīmus. Šīm piemaksām 
valsts budžeta ietvaros tika piešķirti 145 
miljoni latu. 

Cilvēkiem, kas aizgāja pensijā no 2012. 
gada 1. janvāra, atcēla šīs piemaksas, pa-
matojot šo lēmumu ar ekonomiskās krīzes 
situāciju. Taču Andris Bērziņš plāno atkal 
aktualizēt šo jautājumu un panākt, lai pie-
maksu par darba stāžu, kas uzkrāts līdz 
1996. gadam, varētu saņemt visi pensionāri. 

Par veselības aprūpi
Pensionārus, kas piedalījās tikšanās, inte-

resēja arī vairāki veselības aprūpes jautāju-
mi, tādi kā stomatoloģisko pakalpojumu ce-
nas un izmaksas par ārstēšanos sanatorijā. 

Aija Barča pastāstīja par Liepājas piere-
dzi, kur stomatologa darba algai tiek pie-
šķirts fi nansējams no pašvaldības budžeta, 
līdz ar to iedzīvotājiem ir iespēja saņemt 
lētākus pakalpojumus. Savukārt Rīgā ir 
stomatologi, kas piedāvā atlaides pensio-
nāriem. Ja analizēt situāciju visas valsts 
mērogā, tad var secināt, ka līdzekļiem ve-
selības aprūpes jomā, kas domāti dažādiem 
atvieglojumiem, jābūt paredzētiem valsts 
pamatbudžetā, un Aija Barča apsolīja izpē-
tīt šo jautājumu. 

Pārrunājot cenas par ārstēšanos sanatori-
jā, Sociālo un darba lietu komisijas priekš-
sēdētāja precizēja, ka Latvijā ir divas sa-
natorijas, kur pakalpojumiem tiek piešķirti 
valsts līdzekļi – „Vaivari” un „Jaunķemeri”. 
Ja pacients atrodas ārstniecības iestādes sta-
cionārā, tad ir jāvēršas pie ārstējošā ārsta, 
kurš izrakstīs nosūtījumu, citos gadījumos 

ir jāvēršas pie ģimenes ārsta, kurš, izvērtē-
jot pacienta veselības stāvokli, nepiecieša-
mības gadījumā var izrakstīt nosūtījumu. 

Ir vēl viena iestāde - Sociālās integrāci-
jas valsts aģentūra Jaundubultos, kas pie-
dāvā rehabilitācijas procedūras par valsts 
līdzekļiem. Nosūtījumu piešķir pašvaldības 
sociālais dienests, un to ir tiesīgi saņemt 
darbaspējīgie iedzīvotāji, strādājošie pen-
sionāri un represētie. 

Tikšanās laikā tika uzdots jautājums par 
medicīniskajiem pakalpojumiem lauku te-
ritorijās. A.Barča atzīmēja, ka pieejamība 
un pieņemšanas laiks ir atkarīgi no ģimenes 
ārstu darba grafi ka. Kas attiecas uz valsts 
atbalstu, tad no budžeta līdzekļiem tiek 
apmaksāts divu medmāsu un ārsta palīga 
darbs. 

Par medmāsas mājas vizīti (injekciju 
veikšana) valsts maksā aptuveni 12 eiro. 
Pēc ārsta nosūtījuma no valsts līdzekļiem 
tiek apmaksātas ergoterapeita un fi ziotera-
peita vizītes pie pacientiem, kuri sirgst ar 
smagām slimībām (insults, infarkts). 

Par vardarbībā cietušo 
bērnu rehabilitāciju

Diemžēl ne mazāk aktuāls par iepriekš mi-
nētajiem ir jautājums par vardarbībā cietušo 
bērnu rehabilitāciju. Andris Bērziņš, kurš 
šos jautājumus risina jau desmitiem gadu, 
pastāstīja, ka diemžēl no vardarbības cietušo 
bērnu skaits nevis samazinās, bet gan palie-
linās. Pagājušajā gadā vien apmēram 1200 
bērniem tika sniegta rehabilitācija sociālās 
rehabilitācijas centros un tik pat daudz bēr-
niem viņu dzīvesvietās. Visvairāk bērni cieš 
no psiholoģiskas, fi ziskas un seksuālas var-
darbības. Kā pozitīvu lēmumu, lai pasargātu 
vardarbības upurs, A. Bērziņš uzsvēra Saei-
mā nesen pieņemtos grozījumus Civilproce-
sa likumā, kuros paredzēts, ka pamest mājas 
ir spiests varmāka, nevis vardarbības upuris. 
Diskusijas gan vēl rada šī principa īstenoša-
na praksē. Tāpat pozitīvi vērtējami, ņemot 
vērā Eiropas Savienības regulu, nesen pie-
ņemtie grozījumi, kas paredz, ka vardarbībā 
cietušo bērnu rehabilitācijai nepieciešamais 

fi nansējums nevar tikt ierobežots.
Par pašvaldību sociālo
 dienestu stiprināšanu

Attiecībā uz sociālo jomu Andris Bērziņš 
norādīja, ka šobrīd Saeimā notiek diskusi-
jas par pašvaldību sociālo dienestu stiprinā-
šanu. Šobrīd lielu daļu sociālo dienestu lai-
ka aizņem „darbs ar papīriem”, kā rezultātā 
nav iespējams pietiekami daudz laika veltīt 
tiešai saskarsmei ar cilvēkiem, kuriem ir 
nepieciešama sociālā palīdzība. Taču tieši 
šī saskarsme un iedziļināšanās konkrētās 
dzīves situācijās varētu palīdzēt samazināt 
sociālās problēmas sabiedrībā un līdz ar to 
arī izmaksājamo pabalstu apjomu. Tadēļ, kā 
uzsvēra A. Bērziņš, lai atbalstītu pašvaldī-
bu sociālos dienestus viņu svarīgajā darbā, 
šobrīd Saeimā tiek diskutēts par nepiecieša-
mību rast papildu fi nansējumu arī no valsts 
puses.

Par kredītsaistību dzēšanu
Tāpat ne vienam vien šodien aktuāls ir 

jautājums par kredītsaistību dzēšanu. Šajā 
sakarā Andris Bērziņš vērsa uzmanību, ka 
šobrīd Saeimā tiek izskatīts likumprojekts, 
kurā paredzēts tā dēvētais „nolikto atslēgu 
princips”. Šis princips paredz iespēju segt 
kredītu, atdodot bankai īpašumu, kuram 
kredīts ņemts, tādējādi novēršot situāciju, 
kad no mājokļiem izlikti cilvēki ir spiesti 
ilglaicīgi turpināt hipotekāro kredītu at-
maksu. Šādā veidā kredītņēmējiem būtu 
iespēja tikt brīviem no bankas „važām”, ne-
vis visu atlikušo mūžu „nest” grūti panesa-
mās kredītsaistības, bieži vien ierobežojot 
savas ģimenes tēriņus pat pamatvajadzībās. 
Šobrīd minētais likumprojekts ir izskatīts 
divos lasījumos, vēl atlicis trešais. Sapro-
tams, banku sektors pret tiem iebilst.

*       *       *
Darba vizītes turpinājumā pēc tikšanās 

ar Krāslavas novada iedzīvotājiem Andris 
Bērziņš un Aija Barča devās uz Dagdas no-
vadu. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 

SAEIMAS DEPUTĀTI ATBILDĒJA UZ KRĀSLAVIEŠU JAUTĀJUMIEM 
17. martā Krāslavas novadu apmeklēja 11.Saeimas Sociālo un darba 

lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča un komisijas deputāts Andris 
Bērziņš, kas tikšanās laikā ar iedzīvotājiem pārrunāja aktuālus sociālās 
jomas jautājumus. 
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darba vizīte

Tikšanās ar zemniekiem sā-
kās ar patīkamu momentu. 

Ministrs Jānis Dūklavs pasnie-
dza Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājam Gunāram Upe-
niekam Zemkopības ministrijas 
augstāko apbalvojumu - medaļu 
„Par centību”. Mūsu pašvaldī-
bas vadītājs saņēma šo apbal-
vojumu par nopelniem Latvijas 
lauksaimniecības labā.

Tikšanās laikā ministrs atbil-
dēja uz zemnieku jautājumiem 
un pastāstīja par galvenajiem 
jautājumiem, kas saistīti ar nā-
kamo plānošanas periodu. Va-
saras beigās tiks izsludināti 
projektu konkursi investīciju 
programmu ietvaros, kas dos 
iespēju zemnieku saimniecī-
bām padomāt par attīstību. Īpašs 
valsts atbalsts ir paredzēts vidējo 
un mazo zemnieku saimniecību 
attīstībai. Nepaliks bez atbalsta 
arī jaunie zemnieki. Pašlaik, kā 
uzsvēra ministrs, notiek pārru-
nas ar dažādu banku vadītājiem 
par investīciju programmām: 

„Man patīk baņķieru noska-
ņojums, viņi ir gatavi atbalstīt 
mūsu iniciatīvu un grib saprast, 
kuras lauksaimniecības nozares 
būs visperspektīvākās nākamajā 
taksācijas periodā.”

Tagad Latvijas lauksaimniecī-
bas politikā par prioritāro nozari 
ir izvirzīta gaļas šķirņu liellopu 
audzēšana.

„Par liellopu gaļu interesējas 
ne tikai Skandināvijā, bet arī 
austrumu valstu pārstāvji. Tieši 
šis tirgus ir ļoti labvēlīgs, gaļas 
eksporta cena ir daudz augstāka 
nekā vietējā tirgū. Piemēram, 
liellopu gaļas piegādes iespējas 
ļoti interesē Ķīnu, taču ir jāsap-
rot, ka tādi apjomi Latvijai nav 
reāli. Iepriekšējos gados šī noza-
re nebija pietiekami labi atbals-
tīta, taču nevar vienkārši teikt, 
ka šī nozare tagad būs prioritāra, 
tas vēl neko nenozīmē, jo valstij 
ir jānodrošina šai nozarei priekš-
rocības,” uzsvēra Jānis Dūklavs.

Valsts sekretāre Dace Lu-
caua pievērsa zemnieku 

uzmanību tam, ka ir pastiprinā-
jusies uzraudzība unkontrole no 
Eiropas Savienības puses.

„Pēdējā laikā Brisele ir no-
skaņota ļoti nopietni un stingri 
uzrauga, lai katrs konkrēts pro-
jekts, kas ir īstenots saimnie-
cībā, sasniegtu savu konkrēto 
mērķi. Briseles kontrole kļuvusi 
daudz stingrāka un ietekmīgāka, 
viņi ar neuzticību izturas pat pret 
visiem mūsu dienestiem, kas 
iesniedz atskaites,” akcentēja 
Dace Lucaua.

Valsts sekretāre aicināja zem-
niekus, kas realizē investīciju 
projektus piena saimniecībās, ar 
īpašu uzmanību izturēties pret 
tādu punktu kā kūtsmēslu krā-
tuvju ierīkošana – tā ir Eiropas 
Savienības prasība, kas noteikti 
jāizpilda, citādi ir paredzēti brī-
dinājumi un naudas sodi.

Marta sākumā, kā pastāstī-
ja valsts sekretāre, izskatīšanai 
Briselē ir iesniegta Latvijas lau-
ku attīstības programma, kura ir 
jāakceptē līdz gada beigām. Ru-

denī ar šo programmu būs iespē-
jams iepazīties piecās Latvijas 
reģionu pilsētās. Prezentācijās 
piedalīsies ministrijas speciā-
listi, kas ir atbildīgi par visām 
apakšprogrammām, viņi skaid-
ros, kas konkrēti iekļauts prog-
rammā un kā tā tiks realizēta. 
Valsts sekretāre neizslēdz iespē-
ju, ka tāda konference Latgales 
reģiona zemniekiem var tikt or-
ganizēta arī Krāslavā.

Krāslavas novada pašval-
dības vadītājs Gunārs 

Upenieks pievērsa ministrijas 
pārstāvju uzmanību lauku ceļu 
stāvoklim.

Valsts sekretāre Dace Lucaua 
atbildēja, ka sakarā ar to, ka tu-
vākajā laikā prioritārā nozare 
būs liellopu audzēšana, valsts 
paredzēja speciālo programmu, 
kuras ietvaros katrai pašvaldībai 
tiks piešķirta kvota to ceļu re-
montam un celtniecībai, kas ved 
pie lauku ražotnēm, kurās tiek 
nodrošinātas darba vietas.

Otrā tikšanās daļa bija pare-

dzēta zemnieku jautājumiem, un 
pēc tam ministrs un valsts sekre-
tāre devās uz Kalniešu pagastu.

Uzņēmuma „Akva Systems” 
īpašnieks Saftars Rahi-

movs organizēja nelielu ekskur-
siju pa zivkopības fermu un pa-
stāstīja par saviem turpmākajiem 
plāniem.

Jānis Dūklavs ieteica uzņēmē-
jam rakstīt projektus, lai preten-
dētu uz fi nansējumu nākamajā 
plānošanas periodā.

„Tas ir uzņēmīgs cilvēks, kurš 
ieguldīja savā projektā daudz 
personīgu līdzekļu. Viņš tikai 
uzsāk sava biznesa attīstību, un 
priekšā ir labas perspektīvas,” 
tāds ir zemkopības ministra vie-
doklis par Saftaru Rahimovu.

Aleksandra Ivanova saim-
niecību „Raudovišķi” 

zemkopības ministrs apmeklēja 
jau ne pirmo reizi.

„Ar šo saimnieku es iepazinos 
pirms četriem gadiem, un tas, 
cik daudz ir izdarīts šo gadu ga-
rumā, mani ļoti iepriecina,” atzi-
nās Jānis Dūklavs. „Aleksandrs 
Ivanovs labi prot izmantot gan 
Eiropas naudu, gan savus lī-
dzekļus, un iegulda naudu racio-
nāli. Ir izremontētas darbnīcas, 
ierīkota kalve, bet tagad Alek-
sandrs būvē liellopu fermu.”

Vizītes noslēgumā ministrs 
uzsvēra, ka šis darba 

brauciens viņu iepriecināja: „Šo-
dien es runāju ar zemniekiem, 
kas nodarbojas ar graudaugu 
audzēšanu. Daudzi interesējas 
par tādu nozari kā gaļas lopko-
pība – tas ir perspektīvs darba 
virziens. Esmu gandarīts par to, 
ka Krāslavas novadā atgriežas 
jaunatne. Šodien man bija iespē-
ja aprunāties ar trim jauniešiem, 
kas ir pabeiguši augstskolas un 
atgriezušies mājās, lai saimnie-
kotu savā zemē. Tas ir brīnišķī-
gi!”

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 

ZEMKOPĪBAS MINISTRU
 IEPRIECINĀJA

KRĀSLAVAS ZEMNIEKU UZŅĒMĪBA
21.martā Krāslavas novadu apmeklēja zemkopības ministrs Jānis Dūklavs un valsts sekretāre Dace Lucaua. Ministri-

jas pārstāvji tikās ar Krāslavas un Dagdas novadu zemniekiem, bet pēc tam apmeklēja divus objektus Kalniešu pagas-
tā — uzņēmumu „Akva Systems”, kas nodarbojas ar storu ikru ražošanu un zemnieku saimniecību „Raudovišķi”, kuras 
specializācija ir graudaugu un rapša audzēšana un realizācija, kā arī gaļas šķirņu liellopu audzēšana.
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darbi, notikumi, cilvēki

Krāslavas novada inva-
līdu biedrības locekļi dar-
bosies jaunajās telpās. No 
Sociālā dienesta ēkas bied-
rība pārcēlās uz Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas sā-
kumskolas telpām. 

Tas bija nepieciešams sakarā ar 
atbalstīto projektu, kura ietvaros 
ieplānots sniegt veļas mazgāšanas 
pakalpojumus, bet Sociālā die-
nesta telpās nav paredzēta veļas 
mazgājamās mašīnas pieslēgšana. 
Līdz ar to Krāslavas novada paš-
valdība piedāvāja invalīdiem brī-

vas telpas ar atsevišķu ieeju Vara-
vīksnes sākumskolas ēkā.

„ Kad mēs pirmo reizi redzējām 
vietu, uz kurieni būs jāpārceļas, 
iespaidi nebija iepriecinoši,” pa-
stāstīja biedrības valdes priekš-
sēdētāja Žanna Gaļiļejeva. „Taču 
tagad, pēc remonta, kuru fi nansēja 
Krāslavas novada dome un kurā 
mēs iesaistījāmies kā  „dizaineri”, 
telpas ir pilnīgi citādākas.”

Pašlaik ir vieta gan sastatnim, 
kur atrodas biedrības dalībnieku 
darinātie rokdarbi, gan mīkstajām 
mēbelēm, kas piešķir mājīgumu, 

gan virtuves stūrītim, kur var pa-
gatavot aromātisko tēju. Vairs 
nepastāv problēmas, kas bija sais-
tītas ar humānās palīdzības kravu 
glabāšanu, tagad tam ir paredzēta 
atsevišķa telpa. 

Kabinetā, kas ir domāts biedrī-
bas valdei, ir lietišķa atmosfēra, 
te biedrības locekļi mācās strādāt 
ar datoru, veikt maksājumus in-
ternetā un sazināties, izmantojot 
„skaipu”.

Tāpat kā jebkurā kolektīvā, arī 
invalīdu biedrībā ir savas tradīci-
jas un svētki. Dažādus pasākumus 
plašākai auditorijai invalīdi varēs 
organizēt skolas aktu zālē. Ir pa-
domāts arī par cilvēkiem, kas pār-
vietojas ratiņkrēslā. Kā pastāstīja 
Krāslavas novada domes speciā-

lists darba aizsardzības un civi-
lās aizsardzības jautājumos Jānis 
Skerškāns, speciāli šim mērķim 

pirms ieejas ēkā ir ierīkots elek-
triskais pacēlājs.

Elvīra Škutāne, autores foto

BIEDRĪBA „STARIŅŠ”  
DARBOSIES JAUNAJĀS TELPĀS

Firma „GSK” nodarbojas ar 
metāla produkcijas, cauru-

ļu, elektropreču un santehniskā 
aprīkojuma pārdošanu. Piedāvā 
tādu pakalpojumu kā elektrodzi-
nēju, apkures katlu, hidrošļūteņu 
remonts. Sniedz pakalpojumus 
elektromontāžā, metālapstrādē, 
veic kontrolmērījumus un ierīko 
elektroinstalācijas. 

Uzņēmums tika reģistrēts 1993.
gadā. Taču nebūs pareizi uzska-
tīt, ka tieši šajā laikā fi rma uzsāka 
savu darbību. 

„Mēs vienkārši turpinājām strā-
dāt, izmantojot bijušās „Laukteh-
nikas” bāzi,” pastāstīja Aleksandrs. 
„Bija konkrēts virziens - metālap-
strāde. Kad radās problēmas ar iz-
ejvielām, pašiem bija jādomā par 
metāla piegādi, tā izveidojās vēl 
viena darbības nozare  - metāla iz-
strādājumu pārdošana. Un tā viss 
pamazām aizgāja.”

Plašs pakalpojumu spektrs ļauj 
uzņēmumam izvairīties no apgro-
zījuma samazināšanas atkarībā no 
sezonas. Vasarā pasūtījumu pama-

tā ir metāla izstrādājumu izgatavo-
šana - žogi, vārti, karnīzes. Ziemas 
periodā ir pieprasīti darbi, kas sais-
tīti ar apkuri un ūdens attīrīšanas 
iekārtām lauku teritorijās. 

Pašlaik kolektīvā strādā ap-
tuveni 20 darbinieku, tie ir 

galvenokārt vidēja vecuma cilvēki. 
Aleksandrs gribētu, lai darbinieku 
vidū būtu vairāk jauniešu, tikai 
mūsdienās tādus speciālistus ir 
grūti atrast. 

Izeja - pieņemt darbā studentu-
praktikantu, apmācīt un parādīt vi-
sus darbības etapus  - no mācekļa 
līdz meistaram. Taču uzņēmums 
nevar to atļauties fi nansiālu apsvē-
rumu dēļ. 

„Varu minēt piemēru - mēs atra-
dām cilvēku, kurš gribēja kļūt par 
metinātāju, un viņam jau gandrīz 
viss sanāca. Un kur viņš ir šodien? 
Skotijā,” atzinās Aleksandrs. „Pro-
tams, jaunatni var saprast, viņiem 
vajag kaut kā sākt dzīvot, bet mēs 
nevaram maksāt tik, cik viņi grib.”

Aleksandrs, kam ir augstākā 
izglītība un specialitāte in-

ženieris mehāniķis, uzskata, ka zi-
nāšanas ir svarīgas visās profesijās 
- gan metinātājam, gan virpotājam 
vai atslēdzniekam. Vai ir iespējams 
iemācīties būt par uzņēmēju, vai ir 
jāpiedzimst par biznesmeni?

No vienas puses, pēc Aleksandra 
domām, prasmei veidot biznesu jā-
būt jau asinīs, bet no citas puses – ir 
gadījumi, kad pati dzīve liek iesais-
tīties uzņēmējdarbībā. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi atbalstīt tos, kas tikai sāk. 

„Mūsdienās uzsākt savu biznesu 
ir ļoti sarežģīti,” apgalvo pieredzē-
jušais uzņēmējs. „Taču, ja cilvē-
kam ir vēlēšanās, nav svarīgi, vai 
viņu gaida panākumi vai ieceres 
nepiepildīsies, tik un tā ir nepiecie-
šams viņu atbalstīt. Mans princips 
ir šāds - ja cilvēks kaut ko mēģina 
izdarīt, viņš jau ir malacis.”

Viss „metāliskais” Aleksand-
ram patika jau bērnībā, 

dzelži un mašīnas viņam vienmēr 
bija saistošāki nekā, piemēram, 
ķieģeļi un celtniecība. Taču arī tās 
zināšanas un prasmes, kas ir sirds-
lieta, jāapgūst visa mūža garumā. 

Nozare savā attīstībā ir gājusi uz 
priekšu lieliem soļiem, tehnoloģi-
jas pilnveidojas, tāpēc, kā ar hu-
moru atzīst Aleksandrs, lieti noder 
visu studentu paradums - kaut kur 
un kaut ko nošpikot. Paši klienti 
liek attīstīties un mācīties. Infor-
māciju par  jaunumiem var uzzināt 
arī no piegādātājiem, kas piedāvā 
savas preces. 

„Gribētos, lai cilvēki ar kaut 
ko nodarbotos – jo labāk viņiem 
klājas, jo labāk ir arī mums,” tik 
vienkārša ir Aleksandra dzīves for-
mula. 

Uz jautājumu, vai uzņēmuma 
vadītājam izdodas arī at-

pūsties, Aleksandrs atbildēja: „Mē-
ģinu. Kaut gan telefons neklusē 
gan darba dienās, gan brīvdienās.” 

Vai Latgalē ir labi apstākļi uzņē-
mējdarbības attīstībai? 

„Bez šaubām, Rīgā ir savi aps-
tākļi, bet Krāslavā - citādi, bet arī 
Latgalē kādam ir jādzīvo un jā-
strādā,” ir pārliecināts Aleksandrs. 
„Protams, es gribētu atrast labus 
speciālistus, palielināt darba apjo-
mus. Taču pašlaik galvenais ir sa-
glabāt to, kas mums jau ir.” 

Elvīra Škutāne, autores foto

„GRIBĒTOS, LAI CILVĒKI
 AR KAUT KO NODARBOTOS”

Ne reizi vien nācās dzirdēt, ka sadarbība ar Krāslavas novada uzņēmumu „GSK” vien-
mēr ir pozitīva, tā darbinieki cenšas iedziļināties jebkurā situācijā un sniegt pakalpoju-
mus pēc iespējas kvalitatīvāk, ar vienu vārdu sakot, vienmēr palīdzēs. 

Gatavojoties intervijai ar SIA „GSK”’ vadību, es atkal dzirdēju vārdu „palīdzēt”, tikai 
tagad šo domu izteica firmas vadītājs Aleksandrs Savickis: „Tikko sarunājos ar cilvēku, 
kuram mēs diemžēl nevaram palīdzēt, trūkst iespēju.”

Mūsdienās saskarsmē ar uzņēmējiem esam pieraduši dzirdēt šādus vārdus – „pārdot”, 
„nopirkt”, „sniegt pakalpojumu”, „nopelnīt”, turpretī „GSK” darbinieki saka - „palīdzēt”.

Krāslavas novada dome aicina darba 
devējus, kas veic komercdarbību vai akti-
vitātes Krāslavas novadā, piedāvāt darba 
vietas skolēniem vecumā no 15 līdz 19 ga-
diem 2014.gada vasaras brīvlaikā laikā no 
16.jūnija līdz 12.augustam.

Dome apņemas atmaksāt Darba devējam darba de-
vēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto 
jaunieti, kas aprēķināta no minimālās stundas tari-
fa likmes pusaudžiem, pilngadīgā Skolēna obligātās 
veselības pārbaudes izmaksas (līdz EUR 15) un do-
tāciju EUR 10 mēnesī par katru nodarbināto skolēnu.

Lai piedāvātu darba vietas, darba devējiem līdz 
4.aprīlim jāiesniedz aizpildīts pieteikums Krāsla-
vas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7, 
Krāslavā.

Iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas 
Krāslavas novada domē, Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļā un Krāslavas novada mājas lapā 
www.kraslava.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņē-
mējdarbības atbalsta projekta koordinator e Agita 
Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-pasts: agi-
takruglova@inbox.lv.

AICINA DARBA DEVĒJUS PIEDALĪTIES
 KRĀSLAVAS NOVADA SKOLĒNU  

VASARAS NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ

25.martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas die-
nā, krāslavieši nolika ziedus pie pieminekļa „Māte Latgale 
raud”.

Elvīras Škutānes foto
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KULTŪRA

VERNISĀŽA RĪGĀ  
Rīgā, Baltijas Starptautiskās akadēmijas telpās, ir atklā-

ta gleznotāja Andreja Gorgoca mākslas studijas dalībnie-
ku darbu izstāde.

Izstādes atklāšana sakrita ar A.Gorgoca mākslas studijas 7 gadu jubi-
leju, jo tieši šajā laikā tā uzsāka savu darbību Krāslavas kultūras nama 
telpās. Visu šo gadu garumā glezniecības meistarklasēs piedalījās vai-
rāki Krāslavas iedzīvotāji. Mākslinieka studijas audzēkņu izstādes tika 
rīkotas gan kultūras namā un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, 
gan Daugavpilī. Taču Rīgā šī izstāde tika organizēta pirmo reizi. 

Kad bija saņemts aicinājums no Rīgas, Krāslavas studijas dalībnieki 
– Ivans Bičkovs, Zinaīda Lapkovska, Tatjana Rukmane, Marina Pro-
cevska,  Irēna Lukjanska, Juta Bubina, Andris Skumbiņš  - ar prieku un 
saviļņojumu skatītāju vērtējumam nodeva 32 darbus. Tiem piebiedrojās 
Rīgas studijas dalībnieki - Olga Karole, Anželika Samuščenkova un Vita 
Plūme - ar saviem 16 darbiem. Pats skolotājs šajā izstādē piedalījās ar 
dažiem darbiem no Olgas Karoles privātās kolekcijas, kurus vēl nere-
dzēja krāslavieši.

Andrejs Gorgocs izstādes atklāšanā uzsvēra, ka darbs ar audzēkņiem 
ir ļoti interesants: „Manuprāt, es nevis mācu, bet drīzāk palīdzu cilvē-
kam atklāties. Pēc manām domām, meistara uzdevums ir nevis mācīt 
atbilstoši kaut kādam noteiktam stilam, bet atklāt ikviena cilvēka indi-
vidualitāti. Esmu ļoti gandarīts, kad redzu, kā attīstās mani audzēkņi, 
pilnveido savu meistarību, izmēģina savus spēkus jaunā tehnikā. Tas 
labi redzams arī studijas dalībnieku  darbu izstādēs.”    

Ekspozīcija ir izvietota Baltijas Starptautiskās akadēmijas divos stā-
vos, tā ir interesanta un daudzveidīga, jo var redzēt dažādus mākslas 
žanrus un glezniecības tehnikas. Informācija par vernišāžu masu infor-
mācijas līdzekļos izraisīja dzīvu interesi vēl pirms izstādes atklāšanas.

Ņina Gorgoca

12.martā Krāslavā notika 
liels pasākums, kurā pulcē-
jās ap 500 bērniem un jau-
niešiem no Krāslavas (17 
kolektīvi) un Dagdas nova-
diem (6 kolektīvi).

Līdz XI Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētkiem palika tikai 
gads. Viss repertuārs vēl nav ap-
gūts, bet katrs kolektīvs parādīja 
savu tērpu valkāšanas kultūru, 
skatuves kultūru un dejas māksli-
niecisko izpildījumu.

Žūrijā tika aicināti vietējie pie-
redzes bagāti dejotāji un deju 
skolotāji: Jāzeps Ornicāns, Inga 
Kavinska, Ina Zandare, Ligita 
Pelnika un VISC interešu izglītī-
bas un audzināšanas darba noda-
ļas vecākā referente Ilze Mažāne.

Kolektīvi pierādīja, ka ir poten-
ciālie XI Skolu dziesmu un deju 
svētku dalībnieki.

I pakāpi ieguva:
1. – 2. klašu deju kolektīvu grupā 

- Krāslavas pamatskolas 1. klašu 
deju kolektīvs „Vārpiņa”, kol.vad. 
Inta Beikule;

3. – 4. ( B) deju kolektīvu grupā 

- Krāslavas pamatskolas 4. klašu 
deju kolektīvs, kol.vad. Inta Bei-
kule; 

3. – 6. (C) klašu deju kolektīvu 
grupā - Krāslavas BJC deju kolek-
tīvs „Pastaliņas”, kol.vad. Valda Ti-
mule, Dagdas vidusskolas 4. klases 
deju kolektīvs „Ritums”, kol.vad. 
Rita Vaišļa, Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas 4. klašu deju kolektīvs 
„Liesmiņa”, kol.vad. Aina Guba;

5. – 6. ( A) klašu un 5. – 9.(C) 
klašu deju kolektīvu grupā - Dag-
das vidusskolas 5. klašu deju ko-
lektīvs „Atspolīte”, kol.vad. Rita 
Vaišļa, Indras vidusskolas 5. – 9. 
klašu deju kolektīvs „Indriņa”, kol.
vad. Lidija Trušele;

7. – 9.klašu grupā - rāslavas 
Varavīksnes vsk. deju kolektīvs 
„Varavīksne”, kol.vad.Valda Ti-
mule, Krāslavas BJC deju kolek-
tīvs „Raita”, kol.vad.Valda Timule, 
Dagdas vidusskolas 7. – 8. klašu 
deju kolektīvs „Ritenītis”, kol. vad. 
Aina Murāne;

10. – 12. klašu deju kolektīvu 
grupā - Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas deju kolektīvi „Rakari” un „Ju-

mis”,  kol.vad. Ingrīda Grišāne.
Pārējie kolektīvi saņēma II pa-

kāpes diplomus (kol.vad. Inta 
Beikule, Aloida Andžāne, Gunta 
Streļča, Rita Vaišļa).

Krāslavas novada deju skolotā-
ju metodiskās apvienības vadītā-
jai Ingrīdai Grišānei ir prieks, ka 
mums nav kolektīvu, kas ieguva 
III pakāpes diplomus, bet priekšā 
vēl daudz darāmā.

Paldies visām deju kolektīvu 
vadītājām par ieguldīto darbu, 
skolu administrācijai  par atbalstu 
saviem dejotājiem, visiem skolo-
tājiem, kas palīdzēja sagatavot un 
pieskatīt bērnus skates laikā, kā 
arī Krāslavas KN direktorei un 
tehniskajam personālam.

Visu ieguldītais darbs skatē pār-
vērtās skaistos deju svētkos, pal-
dies!

Mēs esam ceļā uz XI Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētkiem, 
kuri notiks Rīgā 2015. gadā no 6. 
līdz 12. jūlijam. 

Rita Vekšina, 
Krāslavas bērnu 

un jauniešu centra direktore 

TAUTAS DEJU KOLEKTĪVU SKATE

Projektu konkursa mērķis – mo-
tivēt jauniešus sava biznesa vei-
došanai vai attīstībai, inovatīva 
produkta/pakalpojuma radīšanai, 
veicinot jaunu komersantu vai 
saimnieciskās darbības veicēju vei-
došanos vai esošo attīstību novadā.

Projektu iesniedzēji – jaunie-
ši vai jauniešu grupa vecumā no 
18 līdz 30 gadiem, kuri iepriekš 
nav veikuši komercdarbību vai 
saimniecisko darbību un fi ziskas/
juridiskas personas (vecumā no 
18 līdz 30 gadiem), kam darbība 
reģistrēta Krāslavas novadā ne vē-
lāk kā vienu gadu pirms projektu 
konkursa izsludināšanas dienas 
(03.03.2014.).

Projekta prasības - nodibināt un 
reģistrēt komercreģistrā komer-
santu, uzsākt komercdarbību vai 
reģistrēt un uzsākt saimniecisko 
darbību Krāslavas novadā vai 
attīstīt jau esošo uzņēmumu vai 

saimniecisko darbību.
Projektu pieteikumu pieņemša-

na notiek no 2014.gada 3.marta 
līdz 2014.gada 11.aprīlim.

Konkursa pieteikumu var ie-
sniegt personīgi vai nosūtīt pa 
pastu Krāslavas novada pašvaldī-
bai (Rīgas ielā 51, Krāslava, LV-
5601).

Kontaktpersona: Krāslavas 
novada domes uzņēmējdarbības 
atbalsta projekta koordinatore 
Agita Kruglova, tālr. 65620032, 
25608633, e-pasts: agitakruglo-
va@inbox.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu 
var iepazīties interneta mājas lapā: 
www.kraslava.lv;

Krāslavas novada domē (Rīgas 
ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – 
lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas 
novada domes Attīstības nodaļā 
(Skolas ielā 7, Krāslavā);

jums tuvākajā pagasta pārvaldē.

konkurss

AICINĀM JAUNIEŠUS 
PIEDALĪTIES 

PROJEKTU KONKURSĀ
Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pietei-

kumu konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.

No 19. līdz 22. martam Maskavā, centrā-
lajā izstāžu kompleksā „Ekspocentrs” no-
risinājās 21. starptautiskā tūrisma izstāde 
„MITT 2014”. Izstāde MITT tiek uzskatīta 
par vienu no piecām nozīmīgākajām tū-
risma nozares izstādēm pasaulē. Šogad iz-
stādē piedalījās vairāk nekā 2000 tūrisma 
kompāniju no 198 pasaules valstīm. 

18.martā, dienu pirms izstādes sākuma, Latvijas 
vēstniecībā Maskavā notika arī neliela preses 
konference, kurā apmēram trīsdesmit žurnālistus 
iepazīstināja ar Latvijas tūrisma aktualitātēm. 
Tatjana Kozačuka, Krāslavas novada TIC vadītāja, 
iepazīstināja klātesošos ar Latgales reģiona 
jaunumiem, uzsverot speciāli Maskavas tirgum 
izstrādāto 5 dienu gastronomisko maršrutu ar iespēju 
nogaršot visdažādākos Latgales kulinārā mantojuma 
ēdienus un dzērienus. 

Šogad izstādes „MITT” partnervalsts bija Itālija, 
kas Maskavā startēja ar milzīgu stendu. Blakus 
Itālijas stendam atradās Latvijas dizaina ziņā 
pievilcīgais stends „Latvia. Otdohņi bez sujeti” 
(Izbaudi Latviju nesteidzoties!), un apmeklētāju 
straume to pamanīja un pie tā labprāt apstājās. Stends 
bija 72 kvadrātmetrus liels ar 28 darbavietām.

Strādājot pie kopīgā Latvijas nacionālā stenda, ko 
organizēja Tūrisma attīstības valsts aģentūra (TAVA) 
ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
atbalstu, Latgales pārstāvji uzsver, ka šogad no 
stenda apmeklētāju puses bijusi interese iepazīties 

ar gastronomiskā tūrisma piedāvājumiem, tieši ar to, 
kas saistās ar ekoloģiski tīriem produktiem, reģionālo 
ēdienu baudīšanu, alus brūvēšanu, maizes cepšanu, 
vīna darināšanu, siera siešanu, saldumiem un citiem 
piedāvājumiem. 

Latgales reģionu šajā izstādē pārstāvēja Krāslavas 
novada TIC vadītāja Tatjana Kozačuka, Ludzas 
novada TIC vadītāja Līga Kondrāte, Preiļu novada 
TIC speciāliste Inese  Martinkus, kā arī Daugavpils 
Marka Rotko mākslas centra pārstāvji Viktorija 
Kozlovska un Žanna Muravska. 

Latgales reģiona tūrisma speciālisti izstādes 
apmeklētājiem piedāvāja ne tikai Latgales novadu 
informatīvās brošūras, bet arī bija sagatavojuši 
5 dienu gastronomisko maršrutu, kas garantē 
nesteidzīgu un kvalitatīvu atpūtu Latgalē, nobaudot 
kulinārā mantojuma ēdienus un dzērienus. 
Savukārt Latgales tūrisma piedāvājuma jaunums - 
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs -tūristus 
aicināja iepazīties ar pasaules slavenā mākslinieka 
abstraktā ekspresionisma pamatlicēja Marka Rotko 
oriģināldarbiem, kā arī citām organizētajām izstādēm 
un citu mākslinieku darbiem. 

Daži no Latgales stenda apmeklētājiem, kuri jau ir 
bijuši mūsu skaistajā reģionā, atzīst, ka latgalieši var 
lepoties ar Latgales zilajiem ezeriem, viesmīlīgajiem 
cilvēkiem, kā arī garšīgo un ekoloģisko ēdienu. Šādu 
piedāvājumu ļoti trūkst tādā lielā pilsētā kā Maskavā!

,
Krāslavas novada TIC 

tūrisms

LATGALES REĢIONS TIKA PĀRSTĀVĒTS
 STARPTAUTISKAJĀ TŪRISMA IZSTĀDĒ 

„MITT 2014” MASKAVĀ
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Frizētavā „TavsStils” Raiņa ielā 

13, Krāslavā (blakus veikalam 
„Kristīne) savus pakalpojumus 
piedāvā pieredzējušas vīriešu un 
sieviešu frizieres un nagu kop-
šanas speciāliste, kas piedāvā vi-
sus manikīra veidus, tai skautā ar 
ilgnoturīgās gēllakas pārklājumu, 
parafīna vanniņas rokām, pedikī-
ru , pie meistares var veikt arī uz-
acu korekciju, nokrāsot uzacis un 
skropstas. 

LATVIJAS ČEMPIONĀTS
 JUNIORIEM

 BRĪVAJĀ CĪŅĀ 
No tālās Liepājas, kur no-

tika Latvijas čempionāts ju-
nioriem brīvajā cīņā, Krāsla-
vas cīkstoņi pārveda trīs 
augstākās raudzes medaļas. 

Esam jau pieraduši, ka mūsu mei-
tenes sacensībās ierindojas pirma-
jās vietās, arī šī reize nebija izņē-
mums - Jeļizaveta Greitāne un Olga 
Plutjakova  ieguva zelta medaļas.
Zēni parasti ieguva tikai otrās vie-
tas. Taču šogad Deinis Gorenko pir-
mo reizi kļuva par čempionu. Sma-
gie treniņi attaisnojās, un Deinis ir 
ieguvis Latvijas čempiona titulu.
Stabilitāte ir meistarības pazīme - 
Deinis bija otrais Rīgas kausa iz-
cīņas sacensībās un Latvijas pieau-
gušo čempionātā, un tagad kļuvis 
par čempionu savā vecuma grupā. 
Deiņa rezultāts iedvesmoja pārējos zēnus un pierādīja, ka no-
pietni treniņi un ticība saviem spēkiem tuvina uzvarai. 
Tas ir tikai sezonas sākums, un mūsu spēcīgajiem cīkstoņiem vēl priek-
šā daudzas starptautiskas sacensības.

Jevgēņijs Tarvids

VIKTORS ĻEBEDEVS  ATKAL UZ GODA PJEDESTĀLA
8. martā Jelgavā notika Latvijas atklātais čempionāts svara stieņa spiešanā guļus ar 

ekipējumu. Mūsu novadu pārstāvēja sportists Viktors Ļebedevs.
 Šajās sacensībās par godalgām cīnījās174 dalībnieki visās vecuma grupās - gan sievietes, gan vīrieši. 

Sacīkstēs piedalījās arī spēkavīri no Lietuvas un Igaunijas. Vecuma grupā 60 gadi un vairāk (svara kategorijā 
līdz 83 kg) pirmo vietu ar rezultātu 125 kg izcīnīja atlēts no Mažeiķu pilsētas (Lietuva) Z.Širvinskas. Otro 
vietu ieguva mūsu novada pārstāvis Viktors Ļebedevs ar rezultātu 115 kg. Trešajā vieta ierindojās spēkavīrs 
Jānis Dzērve, kurš ieguva bronzas medaļu,  viņa rezultāts - 105 kg. 

SLĒPOTĀJI NOSLĒDZA SEZONU

pateicība

 Biedrība „Stariņš” sveic martā dzimušos:
Asteriju Rusecku, Lidiju Saviču.

Šī diena lai ir skaistāka par citām, šī diena, 
tikai reizi gadā aust.
Lai pietiek spēka katram dzīves rītam,
 lai katrs rīts kā skaisti ziedi plaukst!

Gribam izteikt sirsnīgu pateicību Krāslavas novada domei, kas 
palīdzēja atrisināt invalīdu biedrības problēmu un piešķīra mums 
nepieciešamās telpas. Liels paldies par atbalstu!

Īpašu pateicību gribam izteikt SIA „Nordserviss”, p/a „Labiekār-
tošana K” un Jānim Skerškānam, kas piedalījās invalīdu biedrības 
telpu remontdarbos un labiekārtošanas darbos. Bez jūsu darba un 
bez jūsu palīdzības mums būtu grūti izdzīvot. Vēlam jums stipru 
veselību, neizsīkstošu enerģiju, stabilitāti, attīstību un labklājību!

Invalīdu biedrība „Stariņš”

reklāma

sludinājumi
 Pārdod vasarnīcu - 6,5 āri. Ir 

jāņogulāji, ābeles. Т. 26070517.
 Pērkam dārgi  - kara laika 

fotogrāfi jas, munīciju, ķiveres, 
siksnas, uniformu (līdz 1945. 
g.), dzirnakmeņus, alus mucas, 
viengabala riteņus, pulksteņus. Т. 
26277955. 

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

 Izgatavoju mēbeles pēc pasūtī-
juma. Т. 26040043.

KRĀSLAVAS ŠĀVĒJI 
LATVIJAS ČEMPIONĀTĀ

14.-15. martā Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās 
Dobelē notikušajā Latvijas Jaunatnes čempionātā ložu 
šaušanā vidējā vecuma grupā. 

Pirmajā dienā šāvēji izpildīja divus vingrinājumus MŠ -30 (30 šāvie-
nus guļus) un PŠ-40 (40 šāvienus ar pneimatisko šauteni). Vingrināju-
mā MŠ-30 Rihards Plociņš ieguva 1.vietu, Rihards Misjuns ierindojās 
4.vietā, bet Deniss Solims un Anete Andžāne 6.vietā. Vēlos piebilst, ka 
konkurence bija sīva un nieka pāris punkti varēja mainīt medaļnieku 
sarakstu.

Šaušanā ar pneimatisko šauteni neizdevās uzrādīt labus rezultātus, 
līdz ar to Rihardam Plociņam 5.vieta, Rihardam Misjunam 7.vieta un 
Artūram Verigo 11.vieta.

Otrajā diena šāvēji cīnījās visgrūtākajā vingrinājumā MŠ-3x20 (pa 20 
šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). Krāslavieši uzrādīja labus rezultātus - 
Rihards Misjuns ieguva 2.vietu, bet Rihards Plociņš ierindojās 3.vietā.

Sergejs Šveds

Ar komandas „Krāslava 
Ritms-R” uzvaru noslēdzās 
Daugavpils pilsētas atklā-
tais telpu futbola čempio-
nāts. 

Uzvarētāji tika noskaidroti 
pēdējā mačā, kurā mūsu pilsē-
tas sportisti apsteidza koman-
das „Norteks” un „LDZ Cargo”. 
Pirms pēdējās spēļu kārtas vado-
šajā pozīcijā izvirzījās „Norteks”, 
kas par diviem punktiem apstei-
dza „Krāslavu”. Pirmie no favo-
rītiem laukumā devās krāslavieši, 
kas ar savu uzdevumu tika galā, 
pārspējot „RSS-LRC”. Atlika gai-
dīt „Norteks” un „LDZ Cargo” 
spēles rezultātu. 

„Norteks” bija nepieciešama 
tikai un vienīgi uzvara, tomēr 
„LDZ Cargo” izrādījās pārāk ciets 
riekstiņš. Spēle noslēdzās ar kau-

jiniecisku neizšķirtu 3:3, kas nozī-
mēja, ka par pilsētas čempioniem 
kļuva Krāslavas spēlētāji. 

Otrajā vietā - „Norteks”, bet 
trešajā - „LDZ Cargo”. Ceturtajā 
pozīcijā „Dauer”, 5. vietā – „LDZ 
Termināls”, 6. – „RSS-LRC”, 7. – 
„Ilūkste” un 8. vietā - „BFC Dau-

gava”.
Savās komandās par labākajiem 

spēlētājiem tika atzīti: 
Aivars Ugorenko („BFC 

Daugava”), Armins Kaniņš 
(„Ilūkste”),  A.Timofejevs („RSS-
LRC”), Andrejs Makarovs („LDZ 
Termināls”),  Ņikita Kaļiņins 
(„Dauer”), Andrejs Dmitrijevs 
(„LDZ Cargo”),  Jurijs Sokolovs 
(„Norteks”), Jevģēnijs Maksim-
čuks („Krāslava”).

Turnīra labākais vārtsargs -Va-
lērijs Voitkevičs („Norteks”).

Labākais laukuma spēlētājs - 
Guntars Silagailis („Norteks”).

Labākais bombardieris -Vladi-
mirs Žavoronkovs („Krāslava”).

Turnīra vērtīgākais sportists - Va-
dims Atamaņukovs („Krāslava”).

KOMANDA „KRĀSLAVA RITMS-R” - 
DAUGAVPILS ČEMPIONĀTA UZVARĒTĀJA

9. martā Madonā Latvijas čempionāta trešajā posmā 
slēpotāji sacentās vidēja garuma distancēs brīvajā stilā 
ar masu startu.

Jauniešu grupā (V-18) 20 km distancē Ojārs Vanags sīvā cīņā iegu-
va sudraba medaļu Latvijas čempionātā. Natālija Kovaļova 10 km dis-
tancē sieviešu konkurencē, kur startēja arī labāka Latvijas biatloniste 
Ž.Juškane, ieguva ceturto vietu. Sņežana Jegorčenko S-16 grupā 7,5 km 
distancē ierindojās sestajā vietā.

Natālija Kovaļova šogad izmēģināji sevi arī citā sporta veida - biat-
lonā. Marta sākumā Latvijas čempionātā starp juniorēm viņa kļuva par 
divkārtējo Latvijas čempioni.

Ilona Vanaga, distanču slēpošanas trenere.


