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NOSKAIDROTI KONKURSA 
„ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, JŪS ROTĀJAT MŪSU NOVADU” LAUREĀTI
Ir noslēdzies Krāslavas nova-

da pašvaldības rīkotais konkurss 
„Rotājot savas mājas, jūs rotājat 
mūsu novadu”, kurā tika vērtēti 
28 konkursam pieteiktie objekti 
un noskaidroti konkursa laureāti.

Konkursā tika aicināts pie-
dalīties ikviens jaunizveidotā 
Krāslavas novada privātmājas vai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
iedzīvotājs, uzņēmums un iestā-
de (valsts un pašvaldības), kas ar 
savu noformējumu svētku laiku 
vēlējās padarīt gaišāku, skaistāku 
un svinīgāku. Konkursam iesū-
tītos pieteikumus vērtēja žūrijas 
komisija.

Konkursa žūrijas komisija no-
teica pa vienam uzvarētājam katrā 
no 4 atsevišķām nominācijām. 

Visiem konkursa dalībniekiem 
tika sagatavota un pasniegta bal-
va – sienas kalendārs 2022. ga-
dam un suvenīrs. Uzvarētāji katrā 
nominācijā saņēma arī piemiņas 
balvas.

Privātmāju rotātāji (īpaš-
nieki):

Jevgēnija Sergejenko, Alejas 
iela 3, Krāslava;

Aleksandrs Griņevičs, Dūmu 
iela 1, Krāslava;

Andris Sergejevs, Priežu iela 6, 

Krāslava;
Jānis Dzalbs, Dārza iela 3a, 

Krāslava;
Juta Skudra, Sauleskalna iela 

23, Krāslava;
Maksims Račickis, Mazā iela 1, 

Krāslava;
Mihails Pobudins, Lielā iela 31, 

Krāslava;
Ināra Mackeviča, Lāčplēša iela 

6, Krāslava;
Žans Buko, Tirgus laukums 1, 

Robežnieku pagasts;
Dainis Silinevičs, Ezermalas 

iela 26, Dagda;
Andris Kolītis, Domorišķi, An-

dzeļu pagasts;
Larisa Meikšāne, Meža iela 11, 

Porečje, Bērziņu pagasts;
Ingrīda Rutko, Skolas iela 10, 

Porečje, Bērziņu pagasts;
Rita Reča, „Ineses”, Šķaunes 

pagasts;
Valentīna Vaišļa, „Palmas”, 

Ezernieku pagasts.
Uzvarētājs: Jevgēnija Sergejen-

ko, Alejas iela 3, Krāslava.

Daudzstāvu dzīvojamo 
māju, māju logu, balkonu 
un lodžiju rotātāji:

Inga Paceviča, Raiņa iela 6, 
dz.15, Krāslava;

Božena Dzalbe, Latgales iela 2, 

dz.7, Krāslava;
Sergejs Vaivodišs, Vienības iela 

63, dz. 9; Krāslava.
Uzvarētājs: Inga Paceviča, Rai-

ņa iela 6, dz.15, Krāslava.

Uzņēmumi:
Krāslavas autoosta, Rīgas iela 55, 

Krāslava;
SIA „Dagdas komunālā saimnie-

cība”, Rēzeknes iela 4, Dagda;
IK „AIVARS C”, „Ceļa mājas”, 

Dagdas pagasts.
Uzvarētājs: SIA „Dagdas komu-

nālā saimniecība”, Rēzeknes iela 4, 
Dagda.

Valsts un pašvaldības ies-
tādes:

Krāslavas novada pirmsskolas 
izglītības iestāde „Pīlādzītis”, Aron-
sona iela 1, Krāslava;

Krāslavas Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības punkts, Rīgas iela 
159, Krāslava;

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la, Rancāna iela 4, Krāslava;

Ķepovas Saietu nams, Neikšāni, 
Ķepovas pagasts;

Šķaunes „Māmiņu centrs”, Saulī-
tes iela 7, Šķaune;

Skaistas Tautas nams, Miera iela 
6, Skaista.

Uzvarētājs: Krāslavas Neatlie-

kamās medicīniskās palīdzības 
punkts, Rīgas iela 159, Krāslava.

Pateicība arī Svetlanai Škagalei 
par izrotāto lapeni pie mājām.

Šogad žūrija noteica arī 
simpātiju balvas.

Tās saņēma:
Andris Sergejevs, Priežu iela 6, 

Krāslava;
Mihails Pobudins, Lielā iela 31, 

Krāslava;
Dainis Silinevičs, Ezermalas iela 

26, Dagda;
Krāslavas Varavīksnes vidussko-

la, Rancāna iela 4, Krāslava.

Krāslavas novada pašvaldība un 
žūrijas komisija izsaka pateicību 
ikvienam novada iedzīvotājam un 
uzņēmējam, kas rotāja savas mājas, 
pagalmus un darbavietas, lai kopīgi 
radītu svētku noskaņu novadā un 
padarītu šos svētkus gaišākus vi-
siem novada iedzīvotājiem. Lai arī 
konkursā tiek noteikti laureāti, uz-
varētāji esam mēs visi – gan tie, kas 
rada svētku noskaņu, gan tie, kas to 
bauda. 

Novēlam, lai nākamajā konkursā 
dalībnieku skaits kļūst vēl kuplāks! 

Sanita Karpoviča

APBALVOTI 
FOTOKONKURSA 

UZVARĒTĀJI

„Krāslavas Vēstis” izsludinā-
tajā fotokonkursā „Ziemassvētki 
ģimenes lokā” piedalījās 30 auto-
ru ar 68 fotogrāfi jām. Konkursa 
uzvarētāju apbalvošana un veici-
nāšanas balvu pasniegšana notika 
zem klajas debess Grāfu Plāteru 
pils kompleksa teritorijā. 

1. vieta – Aleksandra Juhņeviča.
2. vieta – Inga Prilucka. 
3. vieta – Sarmīte Puncule-Ja-

piņa.
Veicināšanas balvas saņēma: 

Astrīda Daniļeviča, Dace Samso-
noviča, Gunta Ļaksa-Timinska, 
Margarita Žavnerčika, Skaidrīte 
Šēnvalde, Solvita Varnase un Ēri-
ka Zarovska.

Juris Roga
Anatola Kauškaļa foto
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projekti

2021. gads pagāja administra-
tīvi teritoriālās reformas un divu 
ārkārtas situāciju ēnā, tomēr uz-
sāktie darbi, lai arī nedaudz pie-
sardzīgāk kā ierasts, turpinājās. 

Sakarā ar jaunā novada izveidi, 
iezīmējot kopīgos attīstības vir-
zienus, tika izstrādāti divi jauni 
attīstības plānošanas dokumenti 
– ilgtspējīgas attīstības stratēģi-
ja un attīstības programma, kas, 
nenoliedzami, tik neparastā laikā 
pats par sevi bija liels izaicinā-
jums. Plānots, ka lielās prioritātes 
paliks nemainīgas - labāki ceļi, 
pieejamāki pakalpojumi, kvalita-
tīvs izglītības un brīvā laika pa-
vadīšanas iespēju piedāvājums, 
uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides 
veidošana, saglabāts kultūrvēs-
turiskais mantojums un vienots 
tūrisma piedāvājums, cenšoties 
maksimāli piesaistīt fi nansējumu 
projektu īstenošanai. Paldies vi-
siem kolēģiem un iedzīvotājiem, 
kas iesaistījās dokumentu izstrā-
des procesā! Jau šogad jāuzsāk 
darbs pie jaunā teritorijas plāno-
juma izstrādes.

Ceļi un vide uzņēmējdar-
bības attīstība

Pagājušajā gadā ierasti vairāki 
projekti bija saistīti ar uzņēmēj-
darbības veicināšanu.

ERAF uzņēmējdarbības atbal-
sta programmu ietvaros ir veikta 
Skaistas pagasta ceļa „Bogdāni 
- Ornicāni” posma, Krāslavas pa-
gasta ceļa „Pastaru Krāslavas ap-
braucamais ceļš” posma un Au-
lejas pagasta ceļa „Ceļš uz Šķipu 
gateri” posma pārbūve. ELFLA 
pasākuma „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku ap-
vidos” ietvaros ir pārbūvēts An-
dzeļu pagasta autoceļš „Mamo-
nova - Karaļi” 1,70 km garumā.

Šogad plānots turpināt Ind-
ras ielas ražošanas zonas attīs-
tību Krāslavā, veikt 3,5 km ceļa 
„Indra – Pāternieki – Koškovci” 
(V630) posma asfaltēšanu pie 
lielākajiem zemniekiem Indras 
pagastā, kā arī turpināt iesāktās 
iestrādes ceļa pieslēgumam uz 
potenciālo ražotni Kalniešu pa-
gastā.

Ir izstrādāti būvprojekti un tu-
vākajā laikā jāplāno fi nansēju-
ma piesaiste pilsētu tranzītielām 
- Krāslavas Rīgas ielai, kā arī 
Dagdas pilsētas Daugavpils ielai. 
Ir saņemti vairāki priekšlikumi 
potenciāliem ceļu infrastruktū-
ras projektiem Ūdrīšu, Skaistas 
un Andrupenes pagastā, tomēr 
diemžēl ELFLA Pamatpakalpo-
jumu programmas pašvaldības 
grants ceļu pārbūve jaunajā ES 
fondu plānošanas periodā vairs 
nav plānota, savukārt, ERAF 
projekti ceļu attīstībai var tikt 
īstenoti tikai saistībā ar pašvaldī-
bas ceļiem un cieši sadarbojoties 
ar uzņēmējiem, kas rada darba 
vietas un iegulda privātas inves-
tīcijas. Ir daži varianti, bet, ja ga-
dījumā ir citi uzņēmēji, kas plāno 
savu attīstību, tad nekas nav no-
kavēts, konkrētas idejas var iesū-
tīt arī turpmāk.

Tradicionālajā Krāslavas no-
vada pašvaldības jauniešu biz-

nesa ideju konkursā 2021. gadā 
atbalstīti divi jauniešu projekti. 
Emīlijas Vagales projekts „Foto 
studijas izveidošana un fotogrāfa 
pakalpojumi- „Emily´s Photo-
graphy”” un SIA „GheorgeBirca” 
Georgija Birkes projekts „Kuli-
nārā mantojuma degustācijas tel-
pas izveide Indras pagastā”.

Pašvaldība kā gala labuma 
saņēmējs turpināja dalību arī 
vairākos mazākos projektos vie-
tējo iniciatīvu, amatnieku, māj-
ražotāju un tūrisma uzņēmēju 
atbalstam, piemēram, projektā 
„Vietējās pārtikas ražošanas un 
piegādes atbalsta sistēmas attīs-
tība Utenas – Latgales pārrobežu 
reģionā” un „Praktiskā māksla” 
(ieviesējs - Eiroreģiona „Ezeru 
zeme” Latvijas birojs), projektā 
„Amatniecība bez robežām” (ie-
viesējs - Latgales plānošanas re-
ģions), kā arī biedrības „Krāsla-
vas rajona partnerība” īstenotajā 
projektā saistībā ar „Eurovelo 

11” maršruta izstrādi.
2021. gada nogalē ir iesniegts 

un ir vērtēšanā projekts LEADER 
pasākumā mājražotāju atbalsta 
vietas „Dagdā kai sātā – vītejūs 
ražuotuoju atbolstam”” izveidei.

Kultūrvēsturiskā manto-
juma saglabāšana

Lielākais pagājušā gada ganda-
rījums - projekta „Bella Culture” 
ietvaros (Latvijas – Lietuvas – 
Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programma), kurā Krāslavas 
novada dome ir vadošais part-
neris, tika veiksmīgi pabeigti 
Krāslavas pils staļļu atjaunoša-
nas darbi ēkas daļā gar Pils ielu, 
iegādāts moderns aprīkojums un 
izveidots amatniecības centrs ar 
četrām mūsdienīgām darbnīcām. 
Ar pārliecību var teikt, ka vēl 
viena pils kompleksa ēka ir pilnī-
bā piepildīta ar saturu. Krāslavas 
pils komplekss kopā ar vēl pie-
cām Latgales muižām kā bied-
rības „Latvijas Piļu un muižu 
asociācija” biedrs ir iesaistījies 
Latvijas – Krievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projektā 
„630 sajūtu verstis”, kura ietva-
ros 2021. gadā izveidots jauns, 
sajūtu un izjūtu pilns, tūrisma 
maršruts ar vairākām mārketinga 
aktivitātēm, lielformāta spēles ar 
Krāslavas pils tematiku, 3D eks-
kursija Krāslavas pils kompleksā 
(www.kraslava.lv/Kraslavasmui-

za360/), kā arī vēsturiskajam sti-
lam pietuvinātu tērpu komplekts 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja grāfam un grāfi enei. Va-
ram būt lepni, ka 2021. gada no-
galē Krāslavas pils komplekss 
ir saņēmis Latgales Tūrisma 
gada balvu kā labākais tūrisma 
produkts un tā jaunizveidotais 
Krāslavas Amatniecības centrs 
– LIAA „Eksporta un inovācijas 
balvu 2021” nominācijā „Eks-
portspējīgākais jaunais tūrisma 
produkts biedrību, nodibinājumu, 
plānošanas reģionu un pašvaldī-
bu iestāžu grupā”! Šogad būtu 
nepieciešams turpināt vēsturiskā 
žoga nostiprināšanas darbus Rī-
gas ielas posmā, kā arī izstrādāt 
idejas jauniem projektiem, jo tiks 
izsludinātas vairākas pārrobežu 
programmas.

Kultūras tradīciju saglabāšanai 
un sabiedrisko aktivitāšu dažā-
došanai vietējiem iedzīvotājiem 
Ezernieku pagastā LEADER 

programmas ietvaros tika iegā-
dāti sieviešu un vīriešu tautas 
tērpi vidējās paaudzes deju kopai 
„Bukmuiža”.

Tuvākajā laikā plānots saga-
tavot projektus Laimes muzeja 
teritorijas labiekārtošanai, Jaun-
domes muižas attīstībai, Andru-
penes muzeja piedāvājuma attīs-
tībai un citus.

Vides labiekārtošana
2020. gada nogalē saņemto bal-

vu konkursā „Ģimenēm draudzī-
ga pašvaldība” Krāslavas novada 
pašvaldība pagājušajā vasarā iz-
mantoja, sadarbībā ar sociālajiem 
partneriem izvēloties vietas un 
uzstādot Krāslavā desmit soliņus 
un atkritumu urnas, kā arī, sadar-
bībā ar Krāslavas māmiņu klubu 
LEADER pasākuma projekta ie-
tvaros, sakārtojot teritoriju Meža 
takas uzstādīšanai pie Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas 
centra.

Laukumā starp Tirgus un Rī-
gas ielu ar Valsts Kultūrkapitāla 
fonda atbalstu parādījās neliels 
jauns vides objekts „Rātsnams”, 
kurā attēlota pirmā monumentālā 
mūra celtne Krāslavā – rātsnams. 

Pagājušajā gadā Krāslavas pusē 
ir īstenoti 24 iedzīvotāju iniciētie 
projekti tradicionālajā mazo pro-
jektu konkursā „Iedzīvotāji veido 
savu vidi”, savukārt, bijušā Dag-
das novada teritorijā - 8 iedzīvo-

tāju iniciatīvu projekti ikgadējā 
projektu konkursā „Sabiedrība ar 
dvēseli 2021”. Ir atjaunoti rotaļu 
un sporta laukumi, labiekārtoti 
sakrālie objekti un atpūtas vietas. 
Plānots, ka līdzīgs projektu kon-
kurss tiks organizēts arī jaunajā 
novadā.

ELFLA LEADER pasākuma 
ietvaros 2021. gadā pabeigta 
Adamovas dabas takas atjauno-
šana Ūdrīšu pagastā. Tuvākajā 
laikā nepieciešams izstrādāt in-
teresantas idejas Krāslavas skatu 
laukuma labiekārtošanai.

Pagājušajā gadā Krāslavā turpi-
nājās Zirga ezera peldvietas lab-
iekārtošana, izstrādāta attīstības 
koncepcija Persteņa ezera krasta 
attīstībai, jo īpaši ņemot vērā to, 
ka tur aktīvu darbošanos aktīvās 
atpūtas piedāvājuma jomā uzsācis 
arī jauns uzņēmējs. Tuvākajā laikā 
nepieciešama arī Dagdas pilsētas 
un vairāku novada ciemu publisko 
peldvietu sakārtošana.

Sociālā joma un veselības vei-
cināšana

Sociālās jomas projektu akti-
vitātes 2021. gadā ārkārtējas si-
tuācijas laikā bija samērā apgrū-
tinoši ieviest attālināti, jo tas no 
visiem prasa milzīgu pacietību, 
augstas darba spējas un nerimsto-
šu motivāciju turpināt uzsākto un 
nepadoties grūtībām. Ņemot vērā 
epidemioloģisko situāciju, ieplā-
notie pasākumi tika organizēti 
dažādos formātos, galvenokārt, 
tiešsaistē.

Neskatoties uz to, Latvijas – 
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programmas projektā „Sociālo 
pakalpojumu kvalitātes uzlaboša-
na un dažādības attīstība Lietuvas 
un Latvijas bērniem ar speciālām 
vajadzībām” ietvaros 2021. gadā 
turpinājās 3 neformālo program-
mu aprobēšana Dagdas vidussko-
lā, ģimenes kluba konsultācijas 
vecākiem un bērniem, 2 „zoom” 
lekcijas pedagogiem un citiem 
interesantiem, 6 dienu nometne 
bērniem, uzbūvēta āra klase no-
darbībām u.c. aktivitātes.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrie-
vijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas projektā „Sociālās iek-
ļautības veicināšana, organizējot 
kopējus pasākumus un uzlabojot 
sociālos pakalpojumus Krāslavas 
un Polockas pašvaldībās”, tika 
organizētas „Boccia” spēles un 

kustību terapijas apmācības, ke-
ramikas un suvenīru veidošanas, 
kā arī fi lcēšanas un kvilinga meis-
tarklases. Apmācībās un meistar-
klasēs piedalījās sociālajā sfērā ie-
saistīti pašvaldību un nevalstisko 
organizāciju speciālisti ar mērķi 
pilnveidot prasmes un zināšanas 
līdzīgu meistarklašu organizēšanā 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, 
sociālā riska ģimenēm ar bērniem. 
Kvalitatīvu meistarklašu orga-
nizēšanai tika iegādāts nepiecie-
šamais inventārs un aprīkojums 
(mēbeles, piemērotas cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām - galdi, krēsli, 
elektriskās šujmašīnas, termopre-
se, vaska kausēšanas iekārta, fi lcē-
šanas mašīna, izgriešanas un relje-
fu izspiešanas mašīna, ratiņkrēslu 
kāpurķēžu pacēlājs u.c.). 2022. 
gadā plānots īstenot projekta nos-
lēguma pasākumus, t. sk., organi-
zēt „Boccia” spēles sacensības, kā 
arī „Lego” festivālu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām un sociālā ris-
ka ģimenēm ar bērniem, iesaistot 
sociāli mazāk aizsargātās iedzīvo-
tāju grupas sabiedriskajās norisēs, 
kā arī izveidot Multi - sensoro 
centru Pils ielā 5, Krāslavā, kas 
būs nopietns ieguldījums sociālās 
palīdzības sistēmas attīstībā.

ES deinstitucionalizācijas 
programmas ietvaros turpinās 
projekta īstenošana bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un 
ģimeniskai videi pietuvināta pa-
kalpojuma izveidei; tiek domāts 
arī par pakalpojumiem pieaugu-
šām personām ar garīga rakstura 
traucējumiem. 

2021. gadā, ņemot vērā pandē-
mijas ietekmi, ar mazāku vērienu 
turpinājās Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) fi nansētā novada iedzīvo-
tāju veselības veicināšanas pro-
jektu aktivitātes gan Krāslavas, 
gan Dagdas pusē, bet pa šo laiku 
projektā ir veikti grozījumi par 
papildu fi nansējuma piesaisti, lai 
projektu aktivitātes visā jaunā 
novada teritorijā varētu turpinā-
ties līdz 2023. gada septembrim.

Eiropas Sociālā fonda projek-
ta „Proti un dari!” īstenošanas 
termiņš šobrīd tiek pagarināts 
līdz 2023. gada beigām. Jaunie-
ši, īstenojot savas individuālās 
pasākumu programmas, varēs 
apmeklēt mācību kursus, iegūt 
pirmo darba pieredzi, apzināt sa-
vas iespējas turpināt izglītību vai 
iesaistīties nodarbinātībā. 

Citi projekti
Tuvojas noslēgumam kom-

pleksais un vērienīgais ERAF 
projekts Krāslavas novada vispā-
rējo izglītības iestāžu mācību vi-
des uzlabošanai, tostarp, pabeigta 
jaunā internāta būvniecība Raiņa 
ielā Krāslavā, tajā vēl tiks pie-
gādātas mēbeles un aprīkojums. 
Izglītības jomā 2022. gadā tiks 
uzsākta projekta „Dagdas vidus-
skolas ēkas atjaunošana” realizā-
cija, kuru fi nansē un realizē ASV 
Bruņoto spēku Virspavēlniecība 
Eiropā (EUCOM) Humānās pa-
līdzības programmas ietvaros, 
sadarbojoties ar USACE.

(Turpinājums 3. lpp.)
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(Turpinājums. Sākums 2. lpp.)

Eiropas projekta „WiFi4EU” 
ietvaros šogad Krāslavā, Izvaltā, 
Augstkalnē un Ezerkalnā tiks uz-
stādīti kopumā 11 jauni interneta 
pieejas punkti.

Ar Zivju fonda atbalstu pa-
gājušajā gadā ir iegādāts laivas 
motors, termokamera, trīs meža 
kameras un binoklis, kā arī ie-
laisti zandarta mazuļi Krāslavas 
novada Lielā Gusena, Ormijas un 
Indras ezeros. Zivju resursu pa-
vairošana tika veikta arī Dagdas 
ezerā ar 19000 zandartu mazu-
ļiem un Ežezerā ar 22500 līdaku 
mazuļiem.

Gatavojoties jaunajam plā-
nošanas periodam un Eiropas 
„zaļā kursa” ieviešanai, šogad 
un turpmākajos gados liela vē-
rība tiks pievērsta projektiem, 
kas saistīti ar zaļiem un viediem 
risinājumiem pašvaldības infra-
struktūrā un atjaunojamo energo-
resursu izmantošanai, piemēram, 
ERAF projektu konkursā ener-
goefektivitātes paaugstināšanai 
un atjaunojamo energoresursu 
izmantošanai pašvaldību ēkās 
jau uzstādīta saules kolektoru 
sistēma Krāslavas peldbaseina 
energoefektivitātes uzlabošanai, 
vērtēšanā ir vairāki projekti paš-
valdības ēku energoefektivitātes 

uzlabošanai, tiek gatavoti  jauni 
tehniskie dokumenti turpmā-
kiem projektu konkursiem – ēku 
energoefektivitātei, saules ba-
teriju uzstādīšanai (piemēram, 
uz atdzelžošanas iekārtām Ezer-
malas ielā un VSPC „Dagda”), 
viedākam ielu apgaismojumam 
Krāslavā un Dagdā un citi. 

Lai mums visiem laimīgs Jau-
nais gads un saticīga dzīvošana 
jaunajā Krāslavas novadā no Na-
rūtas līdz Daugavai!

Attīstības nodaļas komandas 
vārdā -

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

PROJEKTI
PROJEKTI JAUNAJĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ 

TURPINĀS

Sākoties jaunajam gadam, ik 
gadu Krāslavas novada pašvaldī-
bas Tūrisma informācijas centrs 
(turpmāk TIC) veic aizvadītā 
gada tūrisma nozares attīstības 
analīzi, balstoties uz apmeklētāju 
statistiku objektos un tūrisma pa-
kalpojumu sniegšanas vietās. 

Tāpat kā 2020. gads, arī 2021. 
gads lielākoties tika pakļauts Co-
vid-19 vīrusa izplatības ierobe-
žojumiem. Periodiski nācās slēgt 
tūrisma objektus, tika ierobežots 
apmeklētāju skaits un grupu 
braucieni. 

Kopš 10. augusta Krāslavas 
novadā ir sākusies bēgļu krīze 
un ir izsludināts ārkārtas stāvok-
lis arī šajā jautājumā. Tas pilnībā 
liedz iespēju apmeklēt pierobežas 
pagastus, kas ceļotājiem ir ļoti 
saistoši un izraisa lielu interesi. 
Piedruja kā vēsturiski spēcīga 
un unikāla vieta, velomaršruts 
Nr.789, vides objekts „7 krēsli” 
joprojām ir pieejami tikai vie-
tējiem iedzīvotājiem, jo citiem 
cilvēkiem pagaidām netiek iz-
sniegtas uzturēšanās atļaujas šajā 
teritorijā. Krāslavas novada TIC 
saņēma daudzus satrauktu ceļo-
tāju un tūrisma uzņēmēju zvanus 
par šo situāciju.

Divu gadu laikā ir mainījusies 
arī ceļotāju uzvedība. Liela daļa 
cilvēku izvēlējās objektus, kas at-
rodas brīvā dabā (pastaigas dabas 
takās, parkos, kultūrvēsturiskās 
vietās u.c.), apejot tos, kas ir tel-
pā (muzeji, dažāda veida ekspo-
zīcijas u.c.). Līdz pat augustam 
ceļoja tikai individuālie tūristi un 
ģimenes. Protams, tas viss ietek-
mē kopējo tūrisma nozares attīs-
tību.

Taču vasarā cilvēki steidzās 
ceļot, redzēt vēl neredzēto un gūt 
atelpu no lielās spriedzes. Neska-
toties uz to, ka daļa ceļotāju šo-
vasar atkal devās iepazīt ārvalstu 
piedāvājumu, vietējais tūrisms 
bija iecienīts. Par to liecina no 
tūrisma uzņēmējiem saņemtās 
ziņas par apmeklētāju skaitu. 
Daudzi vietējie ceļotāji atklāja 
Krāslavas novadu kā lielisku ga-
lamērķi nesteidzīgai atpūtai kādā 
no piedāvātajām brīvdienu mā-
jām ezera vai upes krastā, bagāto 
dabas un kultūrvēsturisko vērtību 
iepazīšanai, unikālo tūrisma ob-
jektu apmeklējumam, kulinārā 
mantojuma produkcijas baudīša-
nai un amatniecības tradīciju ie-
spēju atklāšanai, kā arī daudzvei-
dīgo aktīvās atpūtas piedāvājumu 
iepazīšanai. 

2021. gadā tika īstenota ad-
ministratīvi teritoriālā reforma, 
apvienojot Krāslavas un Dag-
das novadu un Aglonas novada 
Grāveru, Kastuļinas un Šķelto-
vas pagastu. Reformas rezultātā 
Krāslavas novads kļuvis lielāks 
un tūrisma piedāvājums ir vēl 
daudzveidīgāks un plašāks. Šo-
brīd Krāslavas novads ir ne tikai 
ezeriem bagātākais novads Latvi-
jā (ap 330 ezeru), bet arī viens no 
naktsmītnēm bagātākajiem nova-
diem Latvijā, kas viennozīmīgi 

pozitīvi sekmē tūrisma attīstību 
visa novada teritorijā. 

Krāslavas novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzēju sta-
tistika 

Krāslavas novada TIC ik gadu 
tūrisma sezonas noslēgumā apkopo 
statistikas datus. 2021. gada nogalē 
Krāslavas novada TIC speciālisti 
apkopoja statistiku nu jau par visiem 
teritoriālās reformas rezultātā izvei-
dotā Krāslavas novada tūrisma ob-
jektiem un naktsmītnēm. 

Pēc reformas Krāslavas nova-
dā ir gandrīz 90 naktsmītnes. Tas ir 
ļoti liels skaits, tāpēc droši var teikt, 
ka sev piemērotu māju brīvdienu 
pavadīšanai var atrast teju jebkurš 
ceļotājs, jo piedāvājumā ir gan ma-
zas ģimenes mājas, gan lieli atpūtas 
kompleksi, apartamenti pilsētā un 
kopmītņu stila naktsmītnes. 

Plašāks kļuvis dabas objektu 
skaits, jo tagad Krāslavas novadā ir 
ne tikai dabas parki „Daugavas loki”, 
„Drīdža ezers” un „Cārmaņa ezers”, 
bet arī daļa Rāznas Nacionālā parka. 
Amatniecības jomā liels un nozī-
mīgs papildinājums ir jaunatklātais 
Krāslavas Amatniecības centrs, kas 
atrodas Krāslavas pils kompleksā. 
Novadā ik gadu tiek veidoti jauni tū-
risma objekti, kas veiksmīgi papildi-
na kopējo tūrisma piedāvājumu. 

Apkopojot Krāslavas novada tū-
risma objektu apmeklētāju statisti-
ku, var secināt, ka Krāslavas nova-
dā sezona ir bijusi ļoti produktīva. 
Neskatoties uz to, ka Latgalē 2021. 
gadā, salīdzinot ar 2020. gadu, 
viesojās par 17% ceļotāju mazāk, 
Krāslavas novada statistika rāda, ka 
pie mums viesojās par 8% ceļotāju 
vairāk (apt. 90 000 cilvēku). Tas ir 
neliels, bet ļoti nozīmīgs pieaugums 
šajā sarežģītajā laikā. Tas liecina 
par to, ka ne vien ceļotāji, bet arī 
tūrisma uzņēmēji ir pratuši pielā-
goties esošajai situācijai un turpina 
strādāt. Salīdzinot ar 2020. gadu, 
naktsmītņu kopējā statistika 2021. 
gadā ir pieaugusi par 18%, kopē-
jais nakšņotāju skaits – 26 230 per-
sonas. Vērtējot tūrisma mītņu jeb 
naktsmītņu darbību, ir svarīgi tas, 
cik dienas/naktis katrā konkrētā vie-
tā ir noslogotas jeb cik dienas tajā 
dzīvo tūristi. 2021. gadā, tāpat kā 
gadu iepriekš, spilgti iezīmējas ten-
dence, kas vēsta par tūristu uzvedī-
bas maiņu. Šobrīd cilvēki labprātāk 
iznomā vienu māju uz ilgāku laiku 
(pat nedēļu vai vairāk) un apmeklē 
dažādus objektus tuvējā apkārtnē 
un blakus esošajos novadus, nevis 
sava ceļojuma laikā iznomā vairā-
kas naktsmītnes. 

Ezeri un upes, viennozīmīgi, ir 
tas, kas piesaista lielo ceļotāju skai-
tu. Mūsu novadam tā ir nenovērtē-
jama bagātība. Šie dabas resursi 
dod veldzējumu karstās vasaras 
dienas, sniedz miera sajūtu, laiski 
makšķerējot, kā arī ļauj piedzīvot 
nebijušas sajūtas laivojot vai supo-
jot. Uz šo brīdi Krāslavas novadā ir 
14 aktīvās atpūtas uzņēmumi, kas 
sniedz laivu, kajaku, SUP dēļu un 
cita ūdens inventāra nomu. 

(Turpinājums 6.lpp.)

TŪRISMA ATTĪSTĪBA 
KRĀSLAVAS NOVADĀ 

2021. GADĀ

TŪRISMS

Laikā no 2021. gada 1. jūli-
ja līdz 31. decembrim Indras 
vidusskolas atbalsta biedrī-
ba „Skola ar nākotni” īstenoja 
vienu no 47 projektu konkursa 
„Atbalsts jauniešiem Covid-19 
pandēmijas radīto seku mazi-
nāšanai” ietvaros atbalstītajiem 
projektiem „Kopā drošāk!”.

Projekta īstenošana sākās ar 
situācijas apzināšanos, cik lielā 
apjomā pandēmijas sekas ir skā-
rušas Indras, Piedrujas un Ro-
bežnieku jauniešus. Aptaujas re-
zultātā tika noskaidrots, ka TOP 
3 lietas, kā pietrūka jauniešiem 
attālināto mācību laikā, bija 
tikšanās ar draugiem (40,5 %), 
skolotāja klātbūtnes (18,9 %) un 
skolas pasākumu (ekskursijas, 
koncerti, diskotēkas) (18,9 %).

Tāpēc jaunieši ar prieku ie-
saistījās nākamajā projekta ak-
tivitātē - četru dienu diennakts 
nometnē „Kopā drošāk!”.  Ar šo 
nometni varējām sniegt jaunie-

šiem to, kā viņiem visvairāk trū-
ka mājsēdē – tikšanos ar vienau-
džiem, nometnes pedagogu un 
lektoru klātbūtni un daudzveidī-
gus pasākumus.

Pārliecinošs vairākums atzi-
na, ka nometnē pavadītais laiks 
uzlaboja viņu psihoemocionālo 
stāvokli pēc attālinātajām ap-
mācībām. To visvairāk veicināja 
lāzertaga spēle un brauciens ar 
laivām pa Daugavu. Taču ne ma-
zāk atzinīgi tika novērtēta iespē-
ja izrauties no mājām un dzīvot 
istabiņās ar vienaudžiem, saru-

nas ar nometnes pedagogiem un 
sportiskās aktivitātes. Nometnes 
noslēgumā līdzi atmiņām par 
lietderīgi pavadīto laiku jaunieši 
paņēma arī pašu veidotās ziepī-
tes kā suvenīru mājiniekiem.

Nometnes laikā jauniešiem 
tika piedāvāts uzzīmēt skices 
motivējošajai fotosienai. Spilg-
tākos tēlus apkopojām fotosie-
nas maketā un, atsākot mācības 
skolā, tā tika izvietota Krāslavas 
novada skolās.

Jau nometnē tika organizētas 
nodarbības ar psihologu, mā-
cību laikā tās turpinājās citādā 
formātā. Jaunieši varēja izman-
tot individuālas psihologa kon-
sultācijas, kuru laikā psiholo-
ģe Velta Daņiļeviča runāja par 
jauniešu emocionālo stāvokli 
un iepazīstināja ar metodēm, kā 
patstāvīgi tikt galā ar stresa si-
tuācijām. Mācību laikā pieciem 
jauniešiem tika piedāvāta iespē-
ja izmantot datorus un austiņas. 

Aprīkojuma trūkums arī rada 
emocionālo spriedzi attālināto 
mācību laikā, tāpēc jaunieši at-
zinīgi novērtēja piedāvāto iespē-
ju.

Decembris ir projekta nos-
lēguma mēnesis. Lai izrunātu 
projekta laika gūtās atziņas un 
pārrunātu, kādu iespaidu uz 
jauniešiem atstāja projekta akti-
vitātes, tikāmies „ZOOM” kon-
ferencē. Tajā izrunājām, kādas 
sekas atstāj šis sarežģītais laiks, 
atkārtojām metodes, kā cīnīties 
ar stresu, izteicām cerību un ticī-

bu, ka 2022. - Tīģera gads - būs 
labvēlīgāks. 

Projekta ietvaros tika īstenota 
vēl viena neparasta aktivitāte – 
slēpošana Sauleskalnā. Tas bija 
aizraujošs un neaizmirstams 
piedzīvojums, kura ietvaros tika 
iepazīta vēl viena izklaides vieta 
Krāslavas novadā.

Projekta noslēdzošajā aptaujā 
jaunieši atzina, ka projekta akti-
vitātes ievērojami uzlaboja emo-
cionālo stāvokli. Kā visnozī-
mīgākā no projekta aktivitātēm 
tika minēta diennakts nometne, 
otrajā vietā ierindojās individu-
ālas konsultācijas. Absolūtais 
vairākums atzina, ka projektā 
gūtās zināšanas, prasmes un 
metodes noteikti izmantos arī 
turpmāk Covid-19 pandēmijas 
izmainītajā pasaulē. 

Gandrīz visi dalībnieki atzi-
na - pateicoties tam, ka bija ie-
saistījušies projektā, viņi kļuva 
emocionāli noturīgāki attieksmē 
pret Covid-19 pandēmiju. Citē-
jot kādu no atbildēm -  projekta 
aktivitātes ļāva „uz mirkli vis-
pār aizmirst par epidēmiju un 
atgriezties tajā laika, kad Covid 
nebija”.

Projekts noslēdzies, bet turpi-
nājums sekos. Joprojām skolas 
var izmantot mūsu motivējošo 
fotosienu, jauniešiem ir pieejami 
datori un austiņas, jau ir jaunie-
šu atbalstītas ieceres turpmāka-
jiem projektiem. Mēs nevaram 
mainīt situāciju, bet attieksmi 
pret to izmainīt ir mūsu spēkos. 
Nepaliksim vienatnē, bet būsim 
kopā, jo kopā drošāk! Mēs esam 
viens otram vajadzīgi!

Projekts tiek īstenots Izglī-
tības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts prog-
rammas 2021.–2023. gadam ie-
tvaros.

Vija Sjadro,
projekta „Kopā drošāk!” (nr. 

VP2021/1-132) vadītāja

KOPĀ DROŠĀK!
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Krāslavas iedzīvotājiem šogad 
tika dota unikāla iespēja – pašiem 
izgatavot rotājumus, ar kuriem 
rotāt Ziemassvētku egli un kopīgi 
radīt pilsētā svētku noskaņu. 

Projekta „Practical arts” ietva-

ros rīkoto meistarklašu laikā tika 
izgatavoti rotājumi no lietotiem 
priekšmetiem, mantām un mate-
riāliem, dodot tiem iespēju tikt 
izmantotiem atkārtoti. 

Trešās Adventes svētdienā 

Krāslavas iedzīvotāji, kuri pie-
dalījās „Practical arts” projekta 
radošajās meistarklasēs, kopā 
ar saviem draugiem devās rotāt 
Krāslavu. Ar apgleznotām bur-
ciņām un gaismas virtenēm tika 
izrotāti koki Latgales ielā, posmā 
no Vienības ielas līdz Sporta ielai. 

Par svētku egli tika izvēlēta 
skaistule Latgales ielā, kuras za-
ros tagad rotājas krāslaviešu dari-
nāti eglīšu rotājumi – lielas bum-
bas un sapņu ķērāji no plastmasas 
maisiņiem, svētku vainadziņi no 
strēmelītēs sagrieztiem maizes 
maisiņiem, eleganti dekori no lie-
tota apģērba. Egle izskatās koši 
un svinīgi. Un svarīgākais ir tas, 
ka šo svētku noskaņu radīja paši 
pilsētas iedzīvotāji. #latlit #prac-
ticalarts.

Inga Pudnika-Skerškāne

IEDZĪVOTĀJI ROTĀ EGLI AR PAŠU DARINĀTIEM 
ROTĀJUMIEM

Ikdienas steigā nereti cilvēki 
dažādiem priekšmetiem un lietām 
nepievērš nekādu vērību. Visbie-
žāk tās ir savu laiku nokalpojušas, 
vairs nevajadzīgas mantas, kas 
nonāk atkritumu tvertnēs. Tomēr 
ne visi izmestie priekšmeti ir ti-
kai un vienīgi atkritumi, lielu daļu 
no tiem var izmantot pat vairākas 
reizes.

Projekta „Practical arts” ietva-
ros tika rīkotas vairākas meistar-
klases, kuru laikā priekšmetiem 
tika dots jauns pielietojums. Meis-
tarklašu ciklā tika aptvertas piecas 
tēmas: stikls, plastmasa, tekstils, 
koks un metāls. Visu šo materiā-
lu priekšmeti ir sastopami katrā 
mājsaimniecībā, turklāt diezgan 
lielos apmēros. Tos izmantojot ti-
kai vienreiz un izmetot, atkritumu 
kalni aug kā milži.

Šī projekta ietvaros cilvēki mā-
cījās saskatīt priekšmetu atkār-
totas izmantošanas iespējas, kas 
ir visai plašas. No izmantotiem 
priekšmetiem un mantām katrs 
pašrocīgi var izgatavot mājas de-
korus, dārza dekorus, dažādus vi-
des objektus un pat mēbeles.

Divās tamborēšanas meis-
tarklasēs, ko vadīja Inga Pud-

nika-Skerškāne, tika izveidoti 
Ziemassvētku dekori. Vienā no 
nodarbībām draudzīgā dāmu 
kompānija aizrautīgi aptamborēja 
lietotas stikla pudeles. Veicot šādu 
darbu, var lietderīgi izmantot ne-
vajadzīgu dziju, kas mazos kamo-
liņos krājas maisos vai kastēs, kā 
arī izārdīt vairs nederīgu vilnas 
apģērbu. Otrā darbnīcā tamborē-

šanas process kļuva izaicinošāks 
– tika veidoti eglīšu rotājumi no 
plastmasas maisiņiem. Meistar-
klases laikā tapa lielas bumbas, 
kas tika dekorētas ar tamborētiem 
plastmasas dekoriem, un vainagi 
no strēmelītēs sagrieztiem plast-
masas maisiņiem.

Šai darbnīcai sekoja stikla ap-
gleznošanas meistarklase Elvīras 
Škutānes vadībā. Tās laikā stik-
la burciņas pārtapa lukturīšos un 
svečturīšos, tādējādi piešķirot 
burciņām „otro dzīvi”. Burciņas 
kļuva krāsainas, smalki izdeko-
rētas un pat greznas. Pieskaņojot 
krāsas savam mājoklim vai dārza 
terasei, šādā veidā var izgatavot 
gaumīgus rotājumus svētkiem.

Tekstila meistarklasē ar Maiju 
Šuļgu dalībnieces šuva eglīšu ro-
tājumus. Dažādie audumi tika aiz-

gūti no vecām kleitām, blūzēm un 
svārkiem, kas nereti krājas skapju 
plauktos, sen aizmirsti un nevie-
nam nevajadzīgi. Tekstils ir viens 
no visbiežāk izmestajiem mate-
riāliem, taču no tā var izgatavot 
daudz interesantu lietu: sākot no 
iepirkuma maisiņiem un beidzot 
ar dārza mēbelēm.

Kaut arī koka mēbeles, durvis, 
logus un citus koka priekšmetus 
vairums cilvēku neuzskata par at-
kritumiem, tomēr arī tie lielā apjo-
mā nokļūst poligonos. Izrādās, arī 
koka priekšmetiem var rast radošu 
pielietojumu. Koktēlnieks Varis 
Vilcāns kokapstrādes meistarkla-
sē parādīja, kā no veciem koka 
rāmjiem izgatavot Ziemassvētku 
rotājumu – lukturi. Lielizmēra 
dekors lieliski papildina jebkuras 
sētas vizuālo izskatu.

Metāla pārstrādes meistarklasē 
dalībniekiem bija iespēja pavie-
soties pie diviem pilnīgi dažādiem 
meistariem. Valērijs Konstanti-
novs savā kalēja darbnīcā Līvānos 
izgatavo dažādus priekšmetus no 
vecām metāla atslēgām, nederī-
giem darba rīkiem. Viņš izgatavo 
gan praktiskas lietas, gan dekorus. 
Meistarklases laikā viņš iepazīs-
tināja ar darbnīcā esošo aprīko-
jumu un ļāva interesentiem izkalt 
naglas. Savukārt Aleksandrs Nes-
terjuks Preiļos ir izveidojis metā-
la mākslas galeriju, kurā plašākai 
apskatei izvietojis savus radītos 
mākslas darbus. Katram no tiem ir 
dziļa doma un stāsts. Darbi veido-
ti no vecu motociklu un citu me-
tāla priekšmetu detaļām. Tā bija 
iedvesmojoša un aizraujoša cie-
mošanās vietās, kur šķietami sma-
gais materiāls pārtop īstos māks-
las darbos. #latlit #practicalarts

Visās darbnīcās izgatavotie Zie-
massvētku priekšmeti rotā Krāsla-
vu svētku laikā.

RADOŠAJĀS DARBNĪCĀS DAŽĀDIEM MATERIĀLIEM 
PIEŠĶIR „OTRO DZĪVI”

Projektu LLI-489 „Dusetu un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi 
ar atkārtotas resursu izmantošanas aktivitātēm” jeb „PRACTICAL ARTS”, ko līdzfinan-
sē Eiropas Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 
2014.-2020. gadam, īsteno nevalstiskā organizācija „Sprendimų centras” un biedrība 
Eiroreģions „Ezeru zeme”. Projekta mērķis ir stiprināt abas šīs pašvaldības un risināt to 
problēmas, kas saistītas ar atkārtotu resursu izmantošanu.

Krāslavas novada Centrālā bib-
liotēka aicina bērnus, vecākus un 
skolotājus izmantot iespēju izlasīt 
un papriecāties par īsgrāmatiņām. 
Baltijas autoru  īsgrāmatiņas ir pie-
ejamas bērniem visā pasaulē.

Noslēdzies gads, kura laikā 
Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
bērnu literatūras un lasītveicinā-
šanas organizācijas, apvienojot 
spēkus, īstenojušas starptautisku 
projektu „Baltijas autoru īsgrā-
matiņas” (Tiny Books from Baltic 
Authors). Baltijas kultūras fonda 

fi nansējums un nacionālo kultūras 
institūciju iesaiste un atbalsts palī-
dzēja apvienot 36 bērnu grāmatu 
autorus no trīs Baltijas valstīm, 
lai radītu īsus, ilustrētus, vienā la-
paspusē ietilpināmus stāstus. Tie 
tulkoti 10 valodās un brīvi lejup-
lādējami www.tinybooks.eu  

Īsgrāmatiņas var ņemt palīgā 
bērnudārzos, skolās un mājās, 
lai bērnos modinātu interesi par 
grāmatām, veidotu stāstīšanas un 
zīmēšanas iemaņas, izkoptu em-
pātiju, paplašinātu zināšanas par 
pasauli, nostiprinātu rakstpratību 
un vizuālizpratni, veicinātu kritis-
ko domāšanu, attīstītu iztēli un ra-
došumu un, protams, vēl daudzas 
citas prasmes un attieksmes. 

Īsgrāmatiņas pieejamas oriģi-
nālvalodās – lietuviski, latviski 
un igauniski, kā arī tulkojumos – 
vācu, angļu, spāņu, franču, krievu 
(skat. книги- крошки) , poļu un 
itāļu valodās. Sagatavotais meto-
diskais materiāls palīdzēs vecā-
kiem un skolotājiem atklāt stāstu 
nozīmi kopā ar bērniem.

Informāciju sagatavoja 
publicēšanai 

Viktorija Urbanoviča, 
Krāslavas NC bibliotēkas BLN 

vadītāja
Autores foto

BĒRNIEM un VECĀKIEM
ĪSGRĀMATIŅAS

Arī 2021./2022. mācību gada 
1. semestrī skolēniem bija ie-
spēja gūt zināšanas un iespaidus 
„Latvijas skolas somas” ietvaros. 
Aktivitāšu klāsts gana plašs, taču 
daudzas no tām pilnvērtīgi bau-
dāmas ir tikai un vienīgi klātienē. 
Māksla ir smalka matērija, tāpēc 
centāmies izvēlēties to, kas snieg-
tu maksimālo prieku par redzēto 
un dzirdēto.

Pirmā aktivitāte noritēja no-
vembrī, Latvijas dzimšanas dienas 
priekšvakarā, - audiovizuā lā kon-
certlekcija „Lāčplēša dienā”, ku-
ras laikā dziedā tā ja Rū ta Dū duma-
Ķ irse un komponists Jā nis Ķ irsis 
atcerējās un godināja visus, kuri 
izcīnījuši neatkarīgu Latvijas val-
sti. Tas bija muzikāls stāsts par 
Latvijas vēsturi. Svinīgs, nedaudz 
smeldzīgs, labi saprotams. Vieni 
koncertlekciju noklausījās skolas 
aktu zālē, kur rudenī tika uzstādīta 
jauna audio tehnika, liels ekrāns, 
kas ļauj baudīt priekšnesumu labā 
kvalitātē. Citi to darīja savā kabi-
netā, bet bija arī tie, kas koncer-
tu klausījās mājās, ģimenes lokā. 
Minēto aktivitāti skatījās un klau-
sījās visi 1.-12. klases skolēni.

Otrā aktivitāte noritēja decem-
brī. Izcilā komponista Mārtiņa 
Brauna rokopera „Mauglis”, kuru 
kritiķi ir nosaukuši par vērienīgā-
ko un spilgtāko muzikālo izrādi 
bērniem un jauniešiem, kas tapu-
si Latvijā pēdējo gadu laikā. Tajā 
piedalās aktieri un dziedātāji Igors 
Siliņš, Kārlis Tols, Aija Dzērve, 
Juris Vizbulis, Edgars Lipors, 
Elīna Bojarkina, Rihards Zelez-

ņevs („Spēlmaņu nakts” godalgas 
„Gada labākais jaunais aktieris” 
laureāts), Jānis Kirmuška, Māris 
Skrodis, Rūdolfs Trēziņš, Anato-
lijs Kreipāns, Jēkabs Reinis (god-
algas „Lielais Kristaps” laureāts), 
Juris Millers un Jānis Skanis, kā 
arī tautas deju kolektīva „Dzinta-
riņš” dalībnieki. Izrādi noskatījās 
un vēl turpina skatīties 6.-12. kl. 
skolēni. Stāsts par mīlestību, no-

devību - to, ko saucam par dzīvi. 
Mīļākie varoņi – pantera, jautrie 
pērtiķi, lācis, vilki, čūska, taču 
pāri visam – Mauglis. Interesants 
dizains, gaismas un skaņu efekti, 
mūsdienu tehnoloģijas, aktieru 
spēle un mūzika. Ir grūti nosaukt 
to, kas šajā izrādē patika visvai-
rāk. Bet varbūt arī nevajag!? Ja 
notika rezonanse, tad mērķis ir 
sasniegts!

Izskanēja 2021. gads. Vēl viens 
gads, kad mākslas darbus baudī-
jām attālināti. Ko esam zaudējuši? 
Ko esam atraduši un paturējuši? 
Katram sava pieredze. Niansēta. 
Vai tiešām esam gatavi atteikties 
no mākslas klātbūtnes? No mūzi-
kas vibrācijām, kuras izstaro ins-
truments un izpildītājs, no dzīvās 
sarunas, no acu skatiena…?

Veselību un veiksmi 
2022. gadā vēlot – 
Irina Gončarova

„LATVIJAS SKOLAS SOMAS” 
AKTIVITĀTES
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Ikviena ēdināšanas uzņēmuma 
ēdienkartē ir vismaz pāris gaļas 
ēdieni. Šī ēdienu grupa vienmēr ir 
bijusi iecienīta. Arī pavāram, kurš 
prot pareizi un garšīgi pagatavot 
gaļas ēdienus, tiek īpašs gods. „Lo-
cal food” noslēdzošā apmācību 
diena tika veltīta tieši šai ēdienu 
grupai. 9. decembrī Krāslavā pavā-
ri jau pazīstamā šefpavāra Tomasa 
Godiņa vadībā mācījās gatavot vis-
dažādākos gaļas ēdienus. 

Šefpavārs Godiņš kā pirmo saga-
tavoja liellopa fi lejas tartaru. Cepot 
steiku, virtuves šefs stāstīja, kā pa-
gatavot dažādas gatavības pakāpes 
steiku. Tika runāts par gaļas ēdie-
niem piemērotākajām garšvielām 
un pagatavošanas metodēm. 

Runājot par gaļas ēdieniem, at-
sevišķi jāizceļ medījumu gaļa. Ir 
cilvēki, kas piesardzīgi lūkojas 
tās virzienā, nezinot, kā pareizi to 
pagatavot. Apmācību laikā tika 
sniegtas atbildes arī uz šāda veida 
jautājumiem. 

Liellopa un aļņa steiki, jēra karē 
un citi baudāmi gaļas ēdieni, kas 
pasniegti ar krāsnī ceptiem dārze-
ņiem vai sautētiem burkāniem ar 
piparmētrām. Un visam pāri kara-
liska sarkanvīna mērce vai mērce 
ar āboliem. 

Pirms došanās uz virtuvi šefpa-
vārs stāstīja par gaļas veidiem, par 
pareizu gaļas griešanu un citām 
aktuālām lietām saistībā ar gaļas 
ēdienu pagatavošanu.

KATRĀ ĒDIENKARTĒ 
PA GAĻAS ĒDIENAM

Turpinot apmācību ciklu pro-
jekta „Local foods” ietvaros, 
kurās piedalās Krāslavas nova-
da, Augšdaugavas novada un 
Rēzeknes ēdināšanas uzņēmumu 
pavāri, šefpavārs Tomass Go-
diņš motivē uzņēmējus izvēlē-
ties vietējas izcelsmes produktus 
un pierāda, ka šiem produktiem 
piemīt tikpat unikālas garšas 
nianses kā pasaulē atzītajiem. 

8. decembrī Rēzeknē pulcējās 
tie pavāri, kuriem tuva piena 
produktu izmantošana ēdienu 
gatavošanā. Šīs grupas produkti 
tiek izmantoti, gatavojot gan pa-
matēdienus, zupas, mērces, gan 
desertus.

Šo nodarbību pievienotā vēr-
tība – ēdienu pagatavošanā tika 
izmantoti vietējo mājražotāju 
produkti, šoreiz dodot priekšro-
ku sieriem. 

Ēdienu radīšanā tika izmantoti 
Ināras Mālkalnes marinētie sie-

ri un cepšanai paredzētais siers, 
Ludmila Peculevičas (Krāsla-
vas novads, Kalniešu pagasts) 
„Belper Knolle” ar dažādām 
garšvielām, haloumi, rikota ar 

ķiplokiem un dillēm, puscietais 
siers, alpu siers, kā arī Smiltenes 
burrata un saldais krējums, „Ra-
sas” krēmsiers. 

Vietējo sieru bagātīgā gar-
ša pārsteidza ne vien apmācību 
dalībniekus, bet arī šefpavāru, 
kuram turpat uz vietas bija jā-
izdomā receptes, kādos ēdienus 
izmantot pēkšņi virtuvē parādī-
jušos sierus no mājražotājiem. 
Nebija ilgi jāgaida, kad šefpa-
vārs vienu pēc otra jau sauca 
ēdienus ar sieru. 

Apmācību laikā tika pagata-
voti un izgaršoti vairāki ēdie-
ni, kuru receptes pavāri labprāt 
piefiksēja savās recepšu grāma-
tās. Tika pasniegts cepts Māl-
kalnes siers ar aveņu-ingvera 
marmelādi, marinēts Mālkalnes 

siers ar biešu čatniju un rukolu. 
Tika pagatavotas divas zied-
kāpostu krēmzupas: vienā no 
tām tika pievienots Ludmilas 
„Belper Knolle” siers, otrā tika 

dekorēta ar Ludmilas alpu sie-
ra čipsiem un ķirbju sēkliņām. 
Visi kopā izgaršoja burratu ar 
bazilika pesto un hurmu. Bez 
ievērības un atzinības nepalika 
arī krēmīgā polenta ar puscieto 
sieru un trifeļu eļļu. Noslēgumā 
– klasika un visiem iemīļotais 
„creme brulee”.

Siera izmantošana ēdienos, tā-
pat kā piena produkti kopumā, ir 
neizsmeļama. Pielietojums ir tik 
daudzveidīgs, ka pavāriem atliek 
vien būt radošiem un nebaidīties 
eksperimentēt savā virtuvē un 
pārsteigt ar ēdieniem, kas uzbur 
svētkus. Vietējas izcelsmes pie-
na produkti, kas nāk no vietējām 
zemnieku saimniecībām un māj-
ražotājiem, ir lielisks resurss, ar 
ko pārsteigt gardēžus.

Gaļas ēdieni tiek gatavoti teju 
katrā virtuvē, taču, lai pagatavo-
ti patiesu garšīgu gaļas ēdienu, 
pavāram ir jāzina un jāņem vērā 
daudz nianšu. Šefpavārs Tomass 
Godiņš projekta „Local foods” 
ietvaros rīkotajās apmācībās, kas 
notika 2. decembrī Krāslavā, mā-
cīja pavārus pagatavot putnu gaļas 

ēdienus. Visierastākā izvēle ir vis-
tas gaļa, tomēr šoreiz bija iespēja 
gatavot arī gaili, pīli, paipalu un 
tītara gaļu.

Šefpavāra vadībā tika pagata-
voti daudzi smalki ēdieni. Krāsnī 
tika cepts „Sportiskais gailis”, ko 

pasniedza ar dārzeņu un turku zir-
ņu ragū. Galdā tika celta arī pīles 
krūtiņa ar sarkanajiem kāpostiem, 
sarkanvīna-upeņu mērci un bur-
kānu biezeni. Pārsteidzoši garda 
izdevās sviestā cepta paipala ar 
burkānu-sinepju biezeni un alus-
rudzu maizes mērci. 

Apmācību dalībnieki iemācī-
jās pagatavot vistu aknu pastēti, 
kas tika pasniegta ar rudzu mai-
zes grauzdiņu, bumbieru čatniju, 
apelsīnos un vasabi grauzdētām 
mandelēm un redīsu dīgstiem. 
Šefpavārs, kas ikdienu pavada 
restorāna virtuvē, prasmīgi apvie-
noja daudzās sastāvdaļas, lai radī-
tu ēdienu kā mākslas darbu.

Brīvā gaisotnē pavāri un citi 
interesenti diskutēja par aktuā-
lām ēdienu gatavošanas niansēm, 
meklēja atbildes par neskaidrām 
lietām putnu gaļas ēdienu pagata-
vošanas procesā, kā arī visi kopā 
izskatīja dažādus variantus ēdienu 
pasniegšanā. 

Kā saldais ēdienus šajās ap-
mācībās bija tas, ka šefpavārs ie-
mācīja pagatavot Benedikta olu. 
Nereti ir dzirdēts, ka šis ēdiens 
nepadodas. Izrādās, tam nepie-
ciešamas tikai īstas lauku olas un 
nedaudz pacietības.

Apmācības organizē biedrība Eiroreģions „Ezeru zeme”, īstenojot projektu Nr.LLI-416 „Vietējās pārtikas ražošanas 
un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales pārrobežu reģionā” (LOCAL FOODS), ko līdzfinansē Eiropas 
Savienība Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam. 

VIETĒJAIS SIERS PIEŠĶIR SMALKAS GARŠAS 
NIANSES IZCILOS RESTORĀNA ĒDIENOS

Pasaulē mainās pilnīgi viss, 
arī ēdienu gatavošanas veidi, 
receptes un izvēlētās izejvielas. 
Veģetārās virtuves ēdieni jau ir 
pazīstami un sabiedrībā ieņē-
muši stabilu vietu, bet vegānie 
ēdieni ir jauna tendence, kas 
plašākai sabiedrībai kļuvusi pa-
zīstama tikai pēdējos gados. 

Gan vienu, gan otru ēdienu 
pagatavošanā tiek izmantoti 
dārzeņi, pākšaugi, augļi. Vegā-
ni nelieto nekādus produktus, 
kas pilnībā vai daļēji iegūti no 
dzīvniekiem. Vieni saka, ka 
šādu ēdienu izvēle ir modes 
lieta, citiem tā ir iekšēja nepie-
ciešamība un pārliecība. Lai arī 
kāda būtu cilvēka motivācija, 
izvēle par labu šiem ēdieniem 
izskan aizvien biežāk, līdz ar to 
arī ēdināšanas iestādēm ir jāiet 
uz priekšu tandēmā ar tenden-
cēm pasaulē. 

Projekta „Local foods” ietva-
ros šefpavārs Tomass Godiņš 
Krāslavas novada, Rēzeknes, 
Augšdaugavas novada ēdinā-
šanas iestāžu pavāriem 1. de-
cembrī apmācībās „Vegānie un 

veģetārie ēdieni” stāstīja par 
veģetāro un vegāno virtuvi, kā 
arī mācīja, kā pagatavot intere-
santus un sātīgus ēdienus, neiz-

mantojot dzīvnieku izcelsmes 
produktus, bet izvēloties, pie-
mēram, kuskusu, bulguru, kvi-
noju, pērļu grūbas, lēcas, dārze-
ņus un sēnes. Svarīgākais ir tas, 
ka šo ēdienu pagatavošanā var 
izmantot lielu daļu izejvielu, 

kas pieejamas mūsu reģionā. 
Šefpavāra vadībā apmācību 

dalībnieki mācījās pagatavot 
gan pamatēdienus, gan desertus 

un mērces. Pagatavotie ēdieni ir 
lielisks veids kā papildināt ik-
dienas un svētku maltītes.

Materiālus lappusei 
sagatavoja 

Inga Pudnika-Skerškāne,
autores foto

VEGĀNO UN VEĢETĀRO ĒDIENU GATAVOŠANA 
NO VIETĒJIEM PRODUKTIEM

PAVĀRI IEPAZĪST PUTNU GAĻAS 
ĒDIENU NIANSES

IZSOLE
Krāslavas novada pašvaldība pa-

ziņo, ka Publiskas personas man-
tas atsavināšanas likumā noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli tiek pārdots Krāslavas 
novada pašvaldības nekustamais 
īpašums „Pastari”, kas sastāv no 
četriem zemes gabaliem ar kopējo 
platību 31,29 ha, Šķeltovas pagas-
tā, Krāslavas novadā (kadastra nu-
murs 6094 004 3147).

Izsolāmās mantas nosacītā cena 
– EUR 36400,00 (trīsdesmit seši 
tūkstoši četri simti eiro, 00 centi), 
kas ir izsoles sākumcena, nodroši-
nājums - EUR 3640,00. Iepazīties 
ar izsoles noteikumiem var pašval-

dības tīmekļvietnē (www.kraslava.
lv). Izsoles pretendentu reģistrācija 
izsolei notiek līdz 2022. gada 31. 
janvārim plkst.10.00. darba laikā 
Krāslavas novada pašvaldības ēkā 
2. kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
nogādājot pieteikumu personīgi, ar 
kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 
2022. gada 31. janvārī plkst. 10.30. 
Personas, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz izsolāmo mantu – nav. 
Samaksu – nosolīto summu, atrē-
ķinot iemaksāto nodrošinājumu, 
jāsamaksā divu nedēļu laikā no iz-
soles dienas.    

Tālruņi uzziņām 65681764, 
65681754. 
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(Turpinājums. Sākums 3.lpp.)

Šajā kategorijā ir iekļauta arī 
velo noma (5 iznomātāji), izjā-
des (1 uzņēmējs), sporta atrak-
ciju parki (1 uzņēmums). Šajā 
kategorijā jau vairākus gadus 
pēc kārtas vērojams pieaugums, 
2021. gadā tas palielinājies par 
16% (apkalpoto skaits - 6559 
cilvēki). 

Ņemot vērā pasaulē esošo si-
tuāciju, kad cilvēki vēlas aizvien 
vairāk laika pavadīt brīvā dabā, 
ir palielinājies arī dabas objek-
tu apmeklējums. Šīs kategorijas 
objektos ir visgrūtāk noteikt cil-
vēku skaitu. Statistika ir aprē-
ķināta objektos, kuros uzstādīti 
elektroniskie apmeklētāju skai-
tītāji – Adamovas dabas taka, 
Jaundomes dabas taka un Andru-
penes dabas taka. Trīs dabas ta-
kas kopā ir apmeklējuši 12 588 
cilvēki. Tas, salīdzinot ar 2020. 
gadu, ir par 16 % vairāk. 

Neliels samazinājums vēro-
jams amatnieku darbnīcās un 
muzeju apmeklējumā. Aizvadī-
tajā sezonā apmeklētājus uzņē-
ma 7 amatnieku darbnīcas un 
10 muzeji un novadpētniecības 
istabas, ekspozīcijas. Apmeklē-
tāju skaita samazinājums skaid-
rojams ar to, ka cilvēki saistībā 
ar vīrusa Covid-19 izplatību ilgu 
laiku nevēlējās apmeklēt objek-
tus telpās. Amatniecībā vērojams 
samazinājums par 13% (kopē-
jais apmeklētāju skaits – 3005 
cilvēki), bet muzejos par 17% 
(kopējais apmeklētāju skaits – 
11909 cilvēki). Vislielākais ap-
meklētāju skaita samazinājums 
ir vērojams Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejā – par 35% 
mazāk (apmeklētāju skaits – 
3124 cilvēki). Visaktīvāk tūristi 
apmeklēja Laimes muzeju Indrā 
(kopā - 3920 cilvēku), kas ir par 
1,5% vairāk nekā 2020. gadā. 

Kultūrvēstures objektus (pilis, 
muižas, baznīcas u.c.) ir apmek-
lējuši 12035 tūristi, tas ir par 9% 
vairāk nekā 2020. gadā. Liels 
apmeklētāju skaita pieaugums 
vērojams Krāslavas Sv. Lud-
viga Romas katoļu baznīcā, to 
2021. gadā ir apmeklējuši par 
617 cilvēkiem vairāk, salīdzinot 
ar 2020. gadu, pieaugums ir par 
29%. 

Krāslavas novadā tūristus uz-
ņem 7 „interesantās” saimniecī-
bas. Aizvadītajā sezonā tās ap-
meklēja 5576 cilvēki, tas ir par 
8% vairāk nekā 2020. gadā. 

Krāslavas novadu 2021. gadā 
galvenokārt apmeklēja vietējie 
tūristi. No kopējā ceļotāju skaita 
tikai aptuveni 2% bija ārvalstu 
ceļotāji. Ar Covid-19 saistītie 
ierobežojumi, kas arī 2021. gadā 
bija spēkā, nemotivēja ceļotājus 
no ārzemēm doties uz Latgali. 
Balstoties uz statistikas datiem, 
TOP 10 valstis, no kurām ceļotā-
ji devušies uz Krāslavas novadu, 
šosezon ir: Vācija (223), Lietuva 
(195), Polija (148), Lielbritānija 
(95), Igaunija (56), Krievija (30), 
Baltkrievija (30), Francija (19), 
ASV (19) un Nīderlande (15).

Krāslavas novada TIC sta-
tistika

Krāslavas novada tūrisma in-
formāciju var saņemt Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas cen-
trā (Pils iela 2, Krāslava) un Da-
gdas Tūrisma informācijas punktā 

(Skolas iela 6, Dagda). 2021. gadā 
abas organizācijas kopā apmek-
lēja 10933 cilvēki, t.sk. Krāsla-
vas novada TIC – 10060 cilvēki 
un Dagdas Tūrisma informācijas 
punktu - 873 cilvēki. 

Krāslavas novada TIC apmeklē-
ja 9810 Latvijas jeb vietējie tūristi 
un 250 ārvalstu tūristi. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, apkalpoto 
tūristu skaits ir samazinājies par 
9%. Ārvalstu tūristu īpatsvars ir 
2,5% no kopējā apmeklētāju skai-
ta, kas ir samazinājies par 63% 
salīdzinoši ar 2020. gadu.  TICu ir 
apmeklējuši tūristi no 13 valstīm. 
Visvairāk tūristu TICā bija no Lie-
tuvas (63), Vācijas (53), Polijas 
(42) un Igaunijas (15). 

Būtisks faktors ir tas, ka 2021. 
gada ceļotāji pārsvarā bija ģime-
nes ar bērniem un nelielas drau-
gu kompānijas. Valstī noteikto 
Covid-19 ierobežojumu dēļ līdz 
augustam netika uzņemtas lielas 
ekskursiju grupas. Tikai sākot ar 
augustu, lielā mērā pateicoties 
jaunatklātā Krāslavas Amatnie-
cības centra darbībai, Krāslavas 
grāfu Plāteru pils kompleksu, t.sk. 
Krāslavas novada TICu, apmeklē-
ja organizētas ekskursiju grupas. 

Krāslavas novada TIC pa-
veiktie darbi 2021. gadā

Pasākumu un citu aktivi-
tāšu īstenošana projektu 
ietvaros

Projekta „BELLA CULTURE” 
ietvaros 2021. gada 14. jūlijā tika 
atklāts Krāslavas Amatniecības 
centrs, kas atrodas vienā no pils 
kompleksa saimniecības ēkām – 
šķūnī. Centrs strādā tiešā Krāsla-
vas novada TIC pakļautībā. Kopš 
atklāšanas dienas centru ir ap-
meklējuši gandrīz 1000 cilvēku. 
Amatniecības centra piedāvājuma 
iepazīšanai tika rīkotas divas at-
vērto durvju dienas (7. augustā un 
10. septembrī), kā arī 2021. gada 
decembrī tika rīkots Ziemassvēt-
ku radošo darbnīcu cikls. Liels 
prieks un gandarījums ir par to, 
ka konkurencē starp 11 pieteik-
tajiem uzņēmumiem kategorijā 
„Eksportspējīgākais jaunais tūris-
ma produkts Latvijā” 1.vieta tika 
piešķirta mūsu nesen atklātajam 
Krāslavas Amatniecības centram. 

Projekta „BELLA CULTURE” 

ietvaros sadarbībā ar Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
speciālistiem tika sagatavota in-
formācija un izveidota 4 izglīto-
jošu video sērija par Krāslavas 
podniecību, kokapstrādi, aušanu 
un kulināro mantojumu, kā arī 1 

Krāslavas Amatniecības centra 
video reklāmas klips. Katrs no 4 
videosižetiem stāsta par konkrētu 
amatu kopš grāfu Plāteru laikiem 
līdz mūsdienām. Interesanti ir tas, 
ka galvenā stāstītāja lomā ir ani-
mēts personāžs - grāfs Plāters. 
Visus video sižetus var noskatīties 
„YouTube” kanālā Krāslavas no-
vada Tūrisma informācijas centra 
profi lā. 

Projekta „BELLA CULTU-
RE” ietvaros 2021. gada 7. un 8. 
septembrī tika rīkotas apmācības 
„Tradicionālā kulinārā mantoju-
ma un amatniecības prasmju pie-

lāgošana mūsdienām”. To laikā 
online režīmā notika apmācību 
teorētiskā daļa, kurā piedalījās 
arī Baltkrievijas un Lietuvas pār-
stāvji, bet praktiskā daļa – tūrisma 
objektu apmeklējums – notika at-
sevišķi katrā valstī. 40 dalībnieki 
no Latgales novadiem apmeklēja 
atpūtas kompleksu „Lejasmalas”, 
zirgu sētu „Klajumi” un Krāslavas 
pils kompleksu Krāslavas novadā, 
Lielbornes muižu Augšdaugavas 
novadā un Arendoles muižu Vār-
kavas novadā. 

Krāslavas novada TIC sadarbī-
bā ar biedrību „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” Krāslavas grā-
fu Plāteru pils kompleksa teritori-
jā organizēja 2 lielus pasākumus: 
7. augustā – Kulinārā mantoju-
ma produkcijas un amatniecības 
izstrādājumu festivālu projekta 
„BELLA CULTURE” ietvaros un 
10. septembrī – Tējas un kulinārā 
mantojuma produkcijas festivālu 
projekta „LOCAL FOODS” ie-
tvaros. 

2021. gada decembrī Krāslavas 
novada TIC sadarbībā ar bied-

rību „Latgales kulinārā manto-
juma centrs” projekta „LOCAL 
FOODS” ietvaros organizēja 
starptautisko konkursu „Latgales 
reģiona un Utenas apriņķa vietē-
jais ēdiens”, kā arī nodrošināja 
vietējās produkcijas prezentāciju 
un degustāciju Latgales ēdinā-
šanas uzņēmumu vadītājiem un 
pavāriem ar mērķi – veicināt sa-
darbību un vietējās produkcijas 
atpazīstamību.

2021. gadā ir pabeigta starptau-
tiskā velomaršruta „Euro Velo 11” 
marķēšana, ir saskaņotas un uzstā-
dītas „EuroVelo11” norādes velo 
maršruta posmā, kas vijās cauri 
Krāslavas novadam.

Dažādu pasākumu orga-
nizēšana un piedalīšanās 

2021. gadā Krāslavas novada 
TIC aktīvi iesaistījās dažādu pa-
sākumu un akciju organizēšanā, 
t.sk. rīkoja Vafeļu recepšu akciju 
un apceļošanas akciju „Daugava 
vieno”, bija Lielās talkas organi-
zators Krāslavas novadā, kā arī 
iesaistījās pasākuma „Mājas ka-
fejnīcu dienas” organizēšanā. 

Latgales garo pārgājienu marš-
ruts „Ezertaka” vijās arī cauri 
Krāslavas novadam. Saskaņota 
maršruta marķēšana, izstrādāts 
digitāls maršruts, apkopota infor-
mācija par visiem 49 posmiem. 
Izveidots digitāls ceļvedis par 

„Ezertakas” posmiem. 
3. oktobrī Krāslavas novada 

TIC rīkoja 25 km garo rudens 
pārgājienu dabas parkā „Dauga-
vas loki”. Pārgājienā piedalījās 55 
dalībnieki no Krāslavas, Preiļiem, 
Rēzeknes un Rīgas.

Infrastruktūras uzlaboša-
nas darbi

Krāslavas novada TIC darbi-
nieki aktīvi iesaistījās Zirga ezera 
publiskās pludmales labiekārtoša-
nā. Pateicoties Krāslavas novada 
pašvaldības fi nansējumam, notika 
ezera krasta līnijas tīrīšana un lab-
iekārtošana, t.sk. tika nomainīta 
laipa, uzstādīta jauna ģērbtuve, 
koka soli, saulessargi, multifunk-
cionāls trenažieris, 2 veidu šūpo-
les un slidkalniņš bērniem. 

Krāslavas grāfu Plāteru pils 
kompleksa teritorijā ir sagata-
vots un uzstādīts info stends ar 
pils kompleksa shematisko karti 
ar attēlotiem objektiem un kon-
taktinformāciju, kā arī atjaunota 
informācija latviešu, krievu un 
angļu valodā 10 info planšetēm, 

kas ir uzstādītas pils kompleksa 
teritorijā. 

Mārketinga materiālu izdošana
Krāslavas novada TIC sagata-

voja un izdeva Krāslavas novada 
ceļvedi, kurā ievietotas novada 
un pilsētu kartes, kā arī apkopo-
ta informācija par jaunizveidotā 
(apvienojot Krāslavas un Dagdas 
novadus) Krāslavas novada tūris-
ma objektiem - naktsmītnēm, ap-
skates objektiem, saimniecībām, 
aktīvās atpūtas iespējām, amat-
nieku darbnīcām un citiem tūris-
ma pakalpojumiem. 2021. gadā 
buklets izdots latviešu (6000 eks.) 
un krievu (3000 eks.) valodā. Jau-
najam bukletam ir cits formāts, 
tādējādi tas kļuvis ērtāks līdzpa-
ņemšanai. 

Atjaunots buklets „Krāslavas 
grāfu Plāteru pils komplekss”. 
Tajā publicēta pils kompleksa 
shematiska karte un īsi apraksti 
par katru pils kompleksa objek-
tu. Buklets izdots latviešu valodā 
(3000 eks.).

Sagatavots un izdots vietē-
jā mēroga velo maršruta Nr.789 
„Krāslava – Piedruja” informa-
tīvais materiāls – karte latviešu/
angļu/krievu valodā (3000 eks.).

Krāslavas novada TIC sadarbī-
bā ar citiem Latgales TICiem pie-
dalījās Latgales ceļveža „Vasals 
Latgalē!” izdošanā. Tajā apkopota 

informācija par visiem Latgales 
ievērojamākajiem tūrisma objek-
tiem. Latgales ceļvedis ir izdots 
latviešu, lietuviešu, igauņu, angļu 
valodā, kopā – 10 000 eks. 

Atjaunotas Krāslavas novada 
skatu kartiņas. Izdots 12 skatu 
kartiņu komplekts, kurā atainotas 
pazīstamākās novada vietas un 
objekti.

Visus šos mārketinga materiā-
lus var saņemt bezmaksas Krāsla-
vas novada Tūrisma informācijas 
centrā darba dienās no plkst.8.45 
līdz 17.15 un brīvdienās no plkst. 
10.00 līdz 15.00. 

Krāslavas novada TIC kolektīvs 
pateicas ikkatram tūrisma noza-
rē strādājošajam par ieguldījumu 
Krāslavas novada attīstībā, jo 
mēs visi kopā veidojam Krāslavas 
novada tēlu un radām vidi, kurā 
dzīvojam paši un ko bauda mūsu 
ciemiņi. 

Krāslavas novada iedzīvotājiem 
vēlam iekšēju mieru un pārliecību 
par saviem spēkiem, kā arī vairāk 
priecīgu brīžu 2022. gadā.

TIC kolektīvs
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Projekti

Decembra vidū projekta „Local 
foods” ietvaros risinājās aizraujošs 
starptautisks konkurss „Latgales 
reģiona un Utenas apriņķa vietē-
jās produkcijas ēdiens”. Konkursa 
mērķis - izvēlēties labākos ēdienus 
trijās kategorijās (zupa, pamatē-
diens, deserts), kas pagatavoti no 
vietējām izejvielām (min.70%).

Konkurss norisinājās gan Lat-
galē, gan Utenas apriņķī Lietuvā. 
Tajā varēja piedalīties jebkurš 
Latgales reģiona (LV) un Utenas 
apriņķa (LT) ēdināšanas sektora 
uzņēmums (restorāns, kafejnīca, 
viesu māja u.c.), kas konkrēta ēdie-
na pagatavošanā izmanto vietējās 
izejvielas.

Latgalē konkursam pieteicās 11 
ēdināšanas uzņēmumu pārstāvji: 
brīvdienu māja „Sidari” (Krāsla-
vas novads), muzejs „Andrupenes 
lauku sēta” (Krāslavas novads), 
viesnīca „Piedruja” (Krāslavas no-
vads), Lielbornes muiža (Augšdau-
gavas novads), restorāns „Ro-
zālija” (Rēzekne), SIA „Intolia” 
(Ludza), kafejnīca „Rudzupuķes” 
(Augšdaugavas novads), Aglonas 
maizes muzejs (Preiļu novads), 
SIA „Lucia” (Ludza), viesu nams 
„Mežinieku mājas” (Preiļu no-
vads), atpūtas vieta „Skaistā Rāz-
na” (Rēzeknes novads).

Kopā Latgales uzņēmēji iesnie-
dza 28 ēdienus: 10 no tiem katego-
rijā „Zupas”, 11 ēdienus kategorijā 
„Pamatēdiens” un 7 ēdienus kate-
gorijā „Deserti”.

Uzvarētājus noteica speciāli 
konkursam izveidota komisija. Tās 
sastāvā bija šefpavārs Tomass Go-
diņš, biedrības „Latgales kulinārā 
mantojuma centrs” valdes locekle 
Juta Bubina un Žaneta Moiseja, 
Krāslavas novada centrālās biblio-
tēkas pārstāve, kura piedalījās arī 
„Latgales pavārgrāmatas” izdoša-
nā.

Katrs žūrijas loceklis saņēma 
ēdienu aprakstus un to fotogrāfi jas 
elektroniskā formātā. Vērtētājiem 
nebija zināmi ēdienu iesniedzēju 
vārdi, tādējādi radot apstākļus, kas 
ļauj objektīvi izvērtēt konkursa 
pretendentu veikumu.

Uzvarētāji ir noteikti katrā ka-
tegorijā. Starp desmit iesniegta-

jām zupām pilnīgi vienādu punktu 
skaitu saņēma divi ēdieni, līdz 
ar to godinām divus uzvarētājus. 
Kategorijā „Zupas” 1. vietu iegu-
va Lielbornes muiža (ceptu ķirbju 
krēmzupa ar kausēto sieru, saldo 
krējumu, rukolas pesto, bekona 
kraukšķi un garšvielās grauzdē-

tiem Indijas riekstiem) un Andru-
penes lauku sēta (piena zupa „Cy-
gana kļockys”).

Šīs kategorijas 2. vietu dala 
brīvdienu māja „Sidari” (sildo-
šā tomātu zupa ar rudzu ierauga 
kviešu maizi) un Lielbornes muiža 
(gaspačo ar haloumi). Savukārt 3. 
vietā ierindojās restorāns „Rozāli-
ja” (pērļu grūbu zupa).

Tikpat sīva konkurence bija kate-
gorijā „Pamatēdiens”. Vienpadsmit 
ēdienu konkurencē pārliecinošu 1. 
vietu ieguva viesnīca „Piedruja” 
(pildīta līdaka). Pēc komisijas pār-

stāvju vērtējuma 2. vietu ieguva 
Andrupenes lauku sēta (kartupeļu 
laiviņas), bet 3. vietu Lielbornes 
muiža (kraukšķīgā paipala citrusu-
medus marinādē ar burkānu-apel-
sīnu biezeni, topinambūru biezeni, 
sarkanvīna-brūkleņu mērci, bazili-

ka eļļu un karamelizētiem burkā-
niem).

Kategorijā „Deserti” uzvaras 
laurus plūca tradīcijas un klasika, 
jo gandrīz ar maksimālo punktu 
skaitu 1. vietā ierindojās Andrupe-
nes lauku sēta (Andrupenes kļoc-
kas), nedaudz atpaliekot no uzva-

rētāja, 2. vietu ieguva brīvdienu 
māja „Sidari” (vienkāršais upeņu 
„Napoleons”), bet dalītajā 3. vie-
tā ierindojās restorāns „Rozālija” 
(biezpiena deserts ar smiltsērkšķu 
mērci) un Lielbornes muiža (ķirb-
ju-siera kūkas tartalete ar tumšo 
šokolādi, karamelizētām kanēlī 
mandelēm, ķirbju-baltās šokolādes 
mērci un cidoniju saldējumu).

Konkursa dalībnieki saņēma dip-
lomus, pateicības rakstus un piemi-
ņas balvas par piedalīšanos konkur-
sā, kas izceļ reģionu vietējo garšu 
un unikalitāti ēdienos, kuros apvie-
nojas vietējas izcelsmes izejvielas 
un mūsdienīgs to pielietojums.

Paldies ikvienam, kurš atsaucās un 
ar degsmi iesaistījās šajā aktivitātē!

Konkursu rīko biedrība „Latgales 
kulināra mantojuma centrs” sadar-
bībā ar biedrību Eiroreģions „Eze-
ru zeme” un Lietuvas Zemnieku 
savienības Zarasu nodaļu, īstenojot 
projektu Nr.LLI-416 „Vietējās pār-
tikas ražošanas un piegādes atbalsta 
sistēmas attīstība Utenas – Latga-
les pārrobežu reģionā” (LOCAL 
FOODS), ko līdzfi nansē Eiropas 
Savienība Interreg V-A Latvijas-
Lietuvas pārrobežu sadarbības 
programma 2014.-2020.gadam.

Inga Pudnika-Skerškāne, 
autores foto

NOTEIKTI UZVARĒTĀJI ĒDIENU KONKURSĀ

Ziemassvētku fotokartīšu ap-
maiņas projekta mērķis bija dalī-

ties ar labām emocijām un radīt 
Ziemassv ētku noskaņu pandē-

mijas laikā. Mūsu siltie vēlē-
jumi bija kā īsts Ziemassvētku 
brīnums. Šī projekta laikā sko-
lēni veidoja ar rokām darinātus 
Ziemassvētku foto. Katrā kartītē 
skolēni rakstīja Ziemassvētku 
vēlējumus. Skolēni sagatavoja 
īsus video par savas tautas Zie-
massvētku paražām. Janvārī visi 
kopā spēlēsim „kahoot” spēli par 
Eiropas valstu Ziemassvētku tra-
dīcijām.

Skolēniem projekti patīk, 
un tie ir vajadzīgi. Par to lie-
cina skolēnu jautājums - „Kad 
mums būs nākamais projekts?”

A. Lukša, I. Bovtramoviča, 
angļu valodas skolotājas

ZIEMASSVĒTKU FOTOKARTĪŠU 
APMAIŅAS STARPTAUTISKAIS PROJEKTS 

„ETWINNING”  IETVAROS

Projekta mērķis ir mudināt at-
tīstīt vietējo pārtikas ražotāju at-
balsta sistēmu, tādējādi veidojot 
jaunas iespējas vietējai ekonomi-
kai, nodrošināt vietējo produk-
tu izstrādi un pārdošanu tieši no 
ražotājiem patērētājiem. Projektu 
realizēja divi partneri: vadošais 
partneris - Lietuvas Zemnieku sa-
vienības Zarasu nodaļa un partne-
ris Latvijā - biedrība „Eiroreģions 
„Ezeru zeme””. Projekta ievieša-
nas teritorija Latgalē: Krāslavas 
un Augšdaugavas novadi un Rē-
zekne.

Abu projekta īstenotāju teritori-
jās ir nodarbinātības iespēju trū-
kums un zems iedzīvotāju ienā-
kumu līmenis. Šajos pierobežas 
reģionos – Latgales pierobežā un 
Utenas apriņķī - laba alternatīva 
esošās situācijas uzlabošanai ir 
pašnodarbinātība un līdzdalība 
vietējā pārtikas produktu tirgū, 
attīstot tā sauktās īsās pārtikas 
piegādes ķēdes: ražošana, popu-
larizēšana, pārdošana un piegāde. 

Veicinot sadarbību starp vie-
tējiem ražotājiem un dažādo-
jot ēdienkartes, akcentējot tieši 
vietējo produktu izmantošanu, 
ēdināšanas uzņēmumiem tika 
organizētas vairākas apmācības 
ēdināšanas uzņēmumu vadītājiem 
un pavāriem. Tajās tika aptvertas 
vairākas aktuālas un svarīgas tē-
mas: piena produktu izmantošana 
ēdienu gatavošanā, putnu gaļas 
ēdienu pagatavošana, gaļas ēdie-
nu pagatavošana, vegānie un ve-
ģetārie ēdieni. 

Tika rīkoti vairāki semināri. 
Viens no tiem bija veltīts mārke-
tinga jautājumiem, kas ir svarīgi 
katram uzņēmumam. Citā semi-
nārā tika runāts par ēdināšanas 
iestāžu ikdienas darba organizē-
šanu, pielāgošanos pasaulē notie-
košajam, kā arī par aprīkojumu 
un produktu kvalitāti. Trešais se-
minārs tika organizēts par ārstnie-
cības augu un garšaugu pārstrādi. 

Lai uzlabotu vietējo restorānu, 
kafejnīcu un citu ēdināšanas ies-
tāžu darbu, projekta ietvaros tika 
piesaistīts savas jomas profesio-
nālis, šefpavārs Tomass Godiņš. 
Viņš ar lielu atsaucību un degsmi 
vadīja apmācības, kā arī konsul-
tēja 10 ēdināšanas uzņēmumus. 
Konsultācijās tika diskutēts par 
ēdienkarti, galda klājumu, darbu 
ar klientiem un savu komandu, 
kā arī par aktualitātēm pavār-
mākslā. 

Projekta ietvaros starptautis-
kajos konkursos („Latgales re-
ģiona un Utenas apriņķa vietējās 
produkcijas ēdiens” un „Latgales 
un Utenas pierobežas reģionu 
vietējais produkts”) piedalījās 
dalībnieki gan no Latgales, gan 
Utenas apriņķa. Konkursu mērķis 
– aktualizēt un pievērst uzmanību 
vietējiem produktiem, kurus iz-
mantojot var radīt unikālas garšas 
ēdienus. 

Sadarbībā ar biedrību „Latga-
les kulinārā mantojuma centrs” 
tika rīkotas vietējās produkcijas 
degustācijas ar mērķi veicināt 
sadarbību starp vietējiem uzņē-

mējiem un ražotājiem. Vietējās 
produkcijas komplektus, kuru sa-
stāvā bija pašcepta maize, mājas 
cietais siers, mājas kūpinājumi, 
zāļu tējas, medus, skābēti kāpos-
ti un mājas vīns, saņēma kon-
kursa „Latgales reģiona un Ute-
nas apriņķa vietējās produkcijas 
ēdiens” uzvarētāji un dalībnieki, 
kā arī konsultāciju dalībnieki. 

Tika rīkoti divi festivāli: „Tē-
jas festivāls” Krāslavā un „Grū-
bu festivāls” Rēzeknē, notika 
vietējo zemnieku tirgi Utenas 
apriņķī, Lietuvā. Latgalē diemžēl 
nē, jo tirgu organizēšana 2021. 
gada nogalē bija aizliegta un no-
teikumi nesaprotami un neprog-
nozējami.

Lai palīdzētu vietējiem ražo-
tājiem pārdot savus produktus, 
vietējo Latgales produktu ražo-
tāju un ēdināšanas uzņēmumu 
vajadzībām iegādāta šujmašīna 
logo un citu mārketinga mate-
riālu izšūšanai, vakuumēšanas 
iekārtas, skatuves, teltis un mē-
beles un Utenas ražotāji – ēdiena 
pārvadāšanas furgonu atbilstoši 
higiēnas normu prasībām. 

„Projekta rezultātā ir saņemts 
milzum labas atsauksmes un pa-
veiktā pozitīvs novērtējums. Tas 
dod motivāciju jauniem izaici-
nājumiem un darbiem, lai mūsu 
uzņēmējiem veidotos vēl lielāka 
produktu pievienotā vērtība, līdz 
ar to rastos arī peļņa un ganda-
rījums!”, lepni uzsver projekta 
koordinatore Latvijā Ilze Stabul-
niece.

Projektu Nr.LLI-416 „Vietējās 
pārtikas ražošanas un piegādes 
atbalsta sistēmas attīstība Utenas 
– Latgales pārrobežu reģionā” 
(LOCAL FOODS) līdzfi nansē 
Eiropas Savienība Interreg V-A 
Latvijas-Lietuvas pārrobežu 
sadarbības programma 2014.-
2020. gadam. ERAF fi nansē-
jums: 187459,00 EUR. Projekta 
mērķis – mudināt attīstīt vietējo 
pārtikas ražotāju atbalsta sistē-
mu, tādējādi veidojot jaunas ie-
spējas vietējai ekonomikai, no-
drošināt vietējo produktu izstrādi 
un pārdošanu tieši no ražotājiem 
patērētājiem.

Inga Pudnika-Skerškāne

Noslēdzies projekts „Vietējās pārtikas ražošanas 
un piegādes atbalsta sistēmas attīstība Utenas – 
Latgales pārrobežu reģionā” (LOCAL FOODS)
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statistika

PAZIŅOJUMS

2021. gadā Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
59 jaundzimušie: 24 meitenes un 
35 zēni.

Visvairāk jaundzimušo reģis-
trēts martā – 7 un jūlijā - 9.

Vismazāk jaundzimušo reģis-
trēts augustā – 2 un novembrī - 2.

Laulībā dzimuši 34 bērni.  Atzī-
ta paternitāte 22 jaundzimušajiem. 
Nav ieraksta dokumentos par bēr-
na tēvu 3 bērniem.

Reģistrēts viens dvīņu pāris.
Pirmie bērni dzimuši 17 māmi-

ņām, otrie bērni – 20 māmiņām, 
trešie – 12 māmiņām, ceturtie bēr-
ni – 5 māmiņām, piektie – 4 mā-
miņām, septītais - 1 māmiņai.

 
 Bērnu vecāku vecums:
                           mātes     tēvi
18-20 gadi  1    -
21-25 gadi 10   7
26-30 gadi 24   13
31-35 gadi 16   18
36-40 gadi  9   14
41-45 gadi  1   4

Bērnu vārdi:

meitenēm:
 divas Sofi jas, divas Emilijas, 

divas Milanas
 pārējie vārdi -
Laimdota Aniela, Laura, Leila, 

Arina, Adelīna, Alisija, Megija, 
Milena, Adriāna, Amēlija, Ste-
fanija, Ariana, Vanesa, Marija, 
Santa, Agnese, Elizabete, Alek-
sandra.

zēniem:
divi Martini, divi Markusi, divi 

Raivji, divi Linardi, divi Armandi, 
divi Dāvidi.

pārējie vārdi – Davids, Emīls, 
Sergejs, Ringolds, Viktors, Niko-
las, Teodors, Agris, Leo, Evans, 
Matīss, Imīrs, Aleksejs, Kristaps, 
Ernests, Oskars, Deniss, Nikita, 
Tomass, Marks, Arsenijs, Niko-
lajs, Artjoms.   
  

Laulības 2021. gadā
Krāslavas novadā reģistrētas 

88 laulības: 78 laulība noslēgtas 
Krāslavas novada Dzimtsarakstu 
nodaļā, 1 laulība Izvaltas Romas 
katoļu baznīcā, 9 laulības Priedai-
nes Romas katoļu baznīcā.

13 laulības noslēgtas ar ārzem-
niekiem (Krievija, Vācija, Ukrai-
na, Lietuva, Baltkrievija, Polija).

Pirmo reizi laulībā stājušies 62 
vīrieši un 58 sievietes, otro reizi 
– 23 vīrieši un 21 sieviete, trešo 
reizi – 3 vīrieši un 7 sievietes.

 
Laulības slēdzēju vecums: 

                          vīrieši    sievietes
līdz 17 gadiem     -              -
18-20 gadi  -     3
21-25 gadi         10             16
26-30 gadi        26              21
31-35 gadi 15   15
36-40 gadi  9    5
41-45 gadi  5   10
46-50 gadi  8    5
51-55 gadi  5    5
56-60 gadi  3    6
61-65 gadi  4     1

66-70 gadi         2    1
71-75 gadi          1              -
Uzvārdi pēc laulības noslēg-

šanas
69 gadījumos ģimenes izvē-

lējušās uzvārdu pēc vīra uzvār-
da, 15 pāri palikuši katrs savā 
uzvārdā, 1 gadījumā ģimene 
izvēlējās uzvārdu pēc sievas uz-
vārda, un 3 gadījumos sieva sa-
vam uzvārdam pievienoja vīra 
uzvārdu.

Visvairāk laulību noslēgts jūlijā 
– 20.

Vismazāk laulību noslēgts mar-
tā - 1, janvārī - 2, novembrī - 2.

Vispār nebija – februārī.

Miršana 2021. gadā
2021. gadā Krāslavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
294 miršanas gadījumi – 136 vī-
rieši un 158   sievietes.

Visvairāk miršanas gadījumu 
reģistrēts aprīlī – 38.

Vismazāk miršanas gadījumu 
reģistrēts jūlijā - 22.

Miršana pēc vecumiem:
            vīrieši         sievietes
no 0 līdz 18         -             -
no 19 līdz 30   1             -
no 31 līdz 40   1             -
no 41 līdz 50   8   3
no 51 līdz 60 30   8
no 61 līdz 70 27 25
no 71 līdz 80 34 36
no 81 līdz 90 32 66
no 91 līdz 95  3            15
no 96 līdz 100   -   5

Dzimšana
Reģistrēti – 34 bērni, 13 meitenes 

un 21 zēns.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts 

septembrī – 0, visvairāk maijā – 5.
Laulībā dzimuši - 21 bērns.
Atzīta paternitāte – 12 bērniem.
Nav ieraksta dokumentos par bēr-

na tēvu – 2 bērniemю
Pirmie bērni dzimuši – 7 māmi-

ņām, otrie bērni – 14, trešie bērni - 4, 
ceturtie bērni – 6, piektie bērni – 1, 
sestie bērni – 1, vienpadsmitais bērns 
– 1 māmiņai.

                              Māte                Tēvs
18 – 20 gadi             2                       1
21 – 25 gadi             3                       -
26 – 30 gadi            12                     11
31 – 35 gadi            11                      8
36 – 40 gadi             4                       6
41 – 45 gadi             2                       5
46 – 50 gadi             -                        -
51 – 55 gadi             -                        1

Bērnu vārdi:
meitenēm – Ņina, Sabīna, Polīna, 

Alise, Marija, Nikola Viktorija, Sa-

manta, Ariana, Ketrīne, Emma, Mi-
lana, Zlata;

zēniem – divi Dāvidi, divi Artjo-
mi, Kirils, Andrejs, Eliots, Dēvids,

Raivis, Juris, Jāzeps, Raitis, Rei-
nis, Alekss, Martins, Iļja, Dmitrijs,

Rinalds, Raiens, Jēkabs, Jamatoю

Laulības
Reģistrētas 16 laulības.
13 laulības dzimtsarakstu nod. tel-

pās, 3 laulības ārpus dzimtsarakstu 
nod. telpām.

No tām 2 laulības reģistrētas ar ār-
zemniekiem (Vācija, Lietuva).

1. reizi laulībā stājās 10 vīrieši un 
8 sievietes, 2. reizi – 4 vīrieši un 7 
sievietes, 3. reizi – 1 vīrietis un 1 sie-
viete, 4. reizi – 1 vīrietis.

                              vīr.            siev.
18 – 20 gadi           -                -
21 – 25 gadi           -                2
26 – 30 gadi           4               4
31 – 35 gadi           3               3
36 – 40 gadi           -                -
41 – 45 gadi           1               2

46 – 50 gadi           2               2
51 – 55 gadi           3               1
56 – 60 gadi           1               1
61 – 65 gadi           1               -
66 – 70 gadi           -                -
71 – 75 gadi           1               1

Miršana
Reģistrētas 143 miršanas, 82 – vī-

rieši un 61 – sieviete.
                                       vīr.      siev.
no 0 līdz 18 gadiem         -             -
no 19 līdz 30 gadiem         -                -
no 31 līdz 40 gadiem          1                1
no 41 līdz 50 gadiem          2                2
no 51 līdz 60 gadiem          7                5
no 61 līdz 70 gadiem        20               5
no 71 līdz 80 gadiem       26              11
no 81 līdz 90 gadiem      23              23
no 91 līdz 95 gadiem         3              11
no 96 līdz 100 gadiem        -                3

Visvairāk miršanas reģistrētas no-
vembrī – 21.

Vismazāk miršanas reģistrētas jū-
lijā – 5.

DZIMŠANA 2021. GADĀ

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA (DAGDA) 
2021. GADS

Jaunatnes starptautisko prog-
rammu aģentūra Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam ietvaros 
izsludināja atklāto projektu 
konkursu „Atbalsts jauniešu 
iniciatīvu projektu „Labbūtības 
ceļakarte skolā” īstenošanai”.

Projektu konkursa mērķis: 
sniegt atbalstu izglītības iestā-
des jauniešu pašpārvalžu inicia-
tīvu projektiem - labbūtības ce-
ļakartes aktivitāšu īstenošanai, 
kas ir identificētas, balstoties 
jauniešu vēlmēs un vajadzībās, 
un saplānotas JSPA organizētās 
mācībās par skolēnu labbūtības 
ceļakartes izstrādi, tādējādi no-
stiprinot psihoemocionālo un 
pilsoniskās līdzdalības kompe-
tenci Latvijas izglītības iestā-
dēs, veidojot pilsoniski aktīvu, 
līdzdalībā balstītu jauniešu pa-
audzi pēc-Covid-19 laikmetā.

Priežmalas pamatskolas paš-
pārvaldes komanda – Amanda 
Reščenko, Kārlis Kristiāns Vi-
gups, Milana Butkeviča, Valē-
rija Bogdanova un pašpārvaldes 
konsultants Sandra Rakova – 
piedalījās triju dienu mācībās, 
kuras 12., 13. un 14. augustā 
noritēja Preiļos.

Apmācības vadīja profesionā-
li un radoši jaunatnes speciālisti 
Kristīna Castranovo un Sergejs 
Andrejevs. Trīs dienu laikā no-
ritēja produktīvs un interesants 
darbs ar Latgales skolu jaunie-
šiem, tā rezultātā katra dalīb-
skola guva idejas un praktiskas 
zināšanas un iemaņas „Labbūtī-
bas ceļakartes” izveidei.

Priežmalas pamatskolas sko-
lēnu komanda izstrādāja projek-
tu „Labbūtības ceļakartes ak-
tivitāšu īstenošana Priežmalas 
pamatskolā”, kas tika iesniegts 
konkursam un veiksmīgi apstip-
rināts, tā rezultātā šī projekta 
realizēšanai tika  iegūti 1000 
eiro.

Covid-19 pandēmija un val-
stī noteiktie drošības pasāku-
mi saslimstības ierobežošanai, 
attālinātais skolēnu mācību un 
vecāku darba process, ir atstāju-
ši ietekmi uz bērnu un ģimenes 
emocionālo labsajūtu, mentālo 
veselību, skolēnu mācību re-
zultātiem, kā arī radījuši lielu 
slodzi daudziem vecākiem, kuri 
apvienojuši darbu ar bērnu pie-
skatīšanu. Priežmalas pamat-
skolas skolēnu aptaujā tika no-
skaidrots, ka lielākā problēma ir 

mācību rezultātu pazemināšanās 
un mācību motivācijas trūkums. 
Lielākā daļa skolēnu atzīst, ka 
ir pasliktinājušās attiecības ar 
vecākiem, kas ļoti ietekmēja 
emocionālo stāvokli. Daļa sko-
lēnu atzīmējuši, ka ļoti daudz 
laika pavada sociālajos tīklos, 
un sakarā ar to ir radušies miega 
traucējumi. Skolēni arī atzīstas, 
ka attālināto mācību laikā trūka 
saskarsmes ar skolas biedriem 
un draugiem, tas ietekmēja viņu 
emocionālo stāvokli un vēlmi 
mācīties.

Projektā plānotās aktivitātes 
bija paredzētas visām klašu gru-
pām - 1.-4. klašu izglītojama-
jiem, 5.,6. klasei un 7.-9. klašu 
grupai. Atsevišķas nodarbības 
paredzētas skolas pašpārvaldes 
dalībniekiem.

Skolas pašpārvaldei tika or-
ganizētas nodarbības, kuru lai-
kā tika sniegta informācija par 
pašpārvaldes darbības nozīmi 
skolā, tika sniegtas idejas ieros-
mei, notika komandas saliedē-
šanas aktivitātes. Pašpārvaldes 
dalībnieki mācījās organizēt 
savu darbību, kļuva aktīvāki, 
uzzināja, kur var smelties idejas 
interesantai skolas dzīves orga-
nizēšanai. Īpaša uzmanība tika 
veltīta skolas vides labiekār-
tošanai. Patīkama skolas vide 
rosinās skolēnus aktīvāk iesais-
tīties mācību darbā, veidosies 
motivācija mācīties un uzlabo-
sies mācību rezultāti. Lai sko-
lēniem būtu patīkami atrasties 
skolā, interesanti pavadīt laiku 
starpbrīžos vai pēc stundām, 
tika izveidotas grīdas rotaļas: 
„Klasītes”, „Alfabēts”, „Reizrē-
ķins”, „Pēddziņi” un „Atraktī-
vās pēdas”. Lai skolēniem tiktu 
nodrošinātas vietas skolā, kur 
var pabūt kopā ar draugiem pa-
tīkamā, skaistā vidē, tika izvei-
dotas 2 atpūtas vietas - „Miera 
osta” un „Ceļinieka piezīmes”. 
Vairākas nodarbības vadīja paš-
pārvaldes dalībnieki, kas uzla-
boja skolēnu savstarpējo attie-
cību kvalitāti.

Nodarbībās kā vadītāji pieda-
lījās arī brīvprātīgie no blakus 
esošo novadu bērnu un jauniešu 
centriem, tas veicinās jauniešu 
turpmāko sadarbību un kopīgu 
pasākumu organizēšanu.

Analizējot projektā paveikto, 
pašpārvaldes dalībnieki atzina, 
ka, pateicoties šī projekta no-
darbībām un aktivitātēm, viņi 
ieguva jaunas zināšanas - kā 
strādāt komandā, kā organizēt 
pasākumus, kā sadarboties ar 
citu skolu jauniešiem.

Projekts īstenots Izglītības un 
zinātnes ministrijas Jaunatnes 
politikas valsts programmas 
2021.-2023. gadam ietvaros.

Sandra Rakova,
Priežmalas pamatskolas 

direktore

LABBŪTĪBAS CEĻA KARTE 
PRIEŽMALAS PAMATSKOLĀ

Krāslavas novada bāriņtiesa 
atgādina, ka saskaņā ar spē-
kā esošajiem normatīvajiem 
aktiem, visiem aizbildņiem, 

aizgādņiem un nepilngadīgo 
bērnu mantas pārvaldītājiem ir 
pienākums līdz 2022. gada 1. 
februārim iesniegt Krāslavas 

novada bāriņtiesā norēķinus 
par iepriekšējo gadu. Neskaid-
rību gadījumā zvanīt pa tālr. 
65623319.


