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Latgales pirmizrādi 11. janvārī Krāslavā 
piedzīvoja Viestura Kairiša spēlfi lma „Piļsāta 
pi upis”. Filma demonstrēta vispirms Latgalē, 
tā izrādot pateicību par Latvijas skaistā reģio-
na iedzīvotāju milzīgo un entuziastisko atbal-
stu fi lmas tapšanā. Pirmizrāde Krāslavā tika 
uzņemta ar stāvovācijām. Rīgas pirmizrāde 
fi lmai notiks šonedēļ — trešdien, 15. janvārī, 
kinoteātrī „Splendid Palace”, stundu vēlāk arī 
„Kino Citadele/Forum Cinemas”. 

Uz fi lmas Latgales pirmizrādi bija ieradušies 
gan fi lmas veidotāji, gan galveno lomu aktieri: 
Dāvis Suharevskis, Agnese Cīrule un Gundars 
Āboliņš. Savas lomas uz ekrāna Krāslavā pir-
mo reizi novērtēja arī vietējie mazāku un lielā-
ku lomu tēlotāji, kuri fi lmējās Krāslavā, Ludzā, 
Piedrujā, Rēzeknē un Varakļānos. Kopumā 
masu skatos fi lmā iesaistījās gandrīz tūkstotis 
Latgales iedzīvotāju. Filmas aktieru atlases va-
dītāja Māra Liniņa ar pateicību atceras, ka dau-
dzi no masu skatu dalībniekiem bijuši tik en-
tuziastiski, ka pirms fi lmēšanās nemaz neesot 

uzdevuši parastos jautājumus par to, cik ilgi 
jāfi lmējas, vai dos ēst un kas par to vispār būs. 

Pēc Krāslavas pirmizrādes vairāki skatītāji 

dalījās pirmajos iespaidos par redzēto. Dzej-
niece Anna Rancāne novērtē, ka fi lma ir lako-
niska un režisoram ir izdevies „izstāstīt Latga-
les-Latvijas-pasaules vēstures stāstu bez tādām 
lielām pārspīlētām emocijām un patosa. Filmā 
nav tādas „sataisītas etnogrāfi jas”, un latgalie-
šu valoda tur ir ļoti organiska”. Māris Susējs, 
Bites lomas atveidotājs, pēc fi lmas noskatīša-
nās teica: „Kairišs par vēsturi runā ar pieskā-
rieniem, kuri cilvēkiem liks domāt.” Un vēl — 
fi lma atgādina, ka mums jābūt pateicīgiem, ka 
vairs nedzīvojam tādā laikā un „īstenībā mums 
nav tiesību daudz čakarēties”. Valodniece un 
kultūrvēsturniece Lidija Leikuma par režisora 
darbu saka: „Viņš ir malacis. Dabūt tik īsā si-
žetā visu to blīvumu, lai nebūtu nomācošs ie-
spaids, tā ir liela veiksme. Liela veiksme!”

Savas sajūtas pēc fi lmas nodošanas Latvi-
jas skatītājiem raksturoja arī režisors Viesturs 
Kairišs: „Bija satraucoši un ārkārtīgi emocio-
nāli fi lmu parādīt Krāslavā. Un vispār palaist to 
cilvēkos. Jā, pāri visam tas ir satraucošs mirk-

lis, to var saprast tikai tie, kas to piedzīvojuši 
— izlaist no sevis veselu savas dzīves posmu, 
sakoncentrētu nepilnu divu stundu mirklī. Lai 
fi lmai brīnišķīgs mūžs, kas iesākts gleznainajā 
Latgales pilsētā pie upes. Upe ietecēja pati sava 
avota gultnē.” 

Vēsturisko attiecību drāmu par notikumiem 
Latvijā 20. gadsimta 30. un 40. gados režisors 
Viesturs Kairišs veidojis kopā ar saviem ilgga-
dējiem radošajiem partneriem – mākslinieci 
Ievu Jurjāni un operatoru Gintu Bērziņu. Stu-
dijā „Ego Media” producēto fi lmu fi nansē Na-
cionālais kino centrs, arī Lietuvas un Čehijas 
kino institūcijas; atbalsta Krāslavas, Ludzas, 
Rēzeknes un citu Latgales pilsētu pašvaldī-
bas, „Latvijas Finieris”, „Circle K”, „Merrild”, 
„Salmo”, „Tvaikonis” un citi.

Filmas izplatītājs Latvijā ir „ACME Film”, 
kas arī piedalās fi lmas fi nansēšanā. 

Informāciju sagatavoja 
„Ego Media”,

Ingas Pudnikas foto

KRĀSLAVĀ PIRMIZRĀDĪTA VIESTURA KAIRIŠA SPĒLFILMA 
„PIĻSĀTA PI UPIS/PILSĒTA PIE UPES”  

Dzimšana 
2019. gadā Krāslavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 80 
jaundzimušie: 39 meitenes un 41 
zēns. Visvairāk jaundzimušo reģis-
trēts jūnijā – 11. ismazāk jaundzimu-
šo reģistrēts septembrī – 2. Laulībā 
dzimuši 54 bērni.  Atzīta paternitāte 
18 jaundzimušajiem.  Nav ieraksta 
dokumentos par bērna tēvu 8 bēr-
niem. Reģistrēti divi dvīņu pāri. Pir-
mie bērni dzimuši 22 māmiņām, ot-
rie bērni – 32 māmiņām, trešie – 14 
māmiņām, ceturtie bērni – 8 māmi-
ņām, piektais – 1 māmiņai, astotais – 
1, vienpadsmitais bērns – 1 māmiņai 
un divpadsmitais - 1 māmiņai.

 Bērnu vecāku vecums
                     mātes          tēvi
18-20 gadi 6   1
21-25 gadi 14  6
26-30 gadi 37 25
31-35 gadi 12 19
36-40 gadi  6 10
41-45 gadi  5   3
46-50 gadi  -   6
51-55gadi             -               2

Bērnu vārdi
meitenēm: trīs Sofi jas, trīs Alises, 

trīs Ksenijas, divas Annas,
 pārējie vārdi - Luīze, Mirosla-

va, Deļija, Viktorija, Estere, Arian-
na, Jana, Katrīne, Keitija, Safi ne, 
Arina, Maria, Mija, Eva, Jasmīna, 
Evija, Laura, Ieva, Alisa, Mila, Mi-
lana, Esta, Džesamīna, Kira, Justīne, 
Amanda, Diana, Severīna.

zēniem: trīs Danieli, trīs Maksi-
mi, divi Marki, divi Nikitas un divi 
Andreji,

pārējie vārdi – Maikls, Samirs, 
Bogdans, Raitis, Rūdolfs, Niks, Er-
vīns, Dominiks, Deniss, Alekss, Mi-
rons, Matvejs, Ivans, Ritvars, Jānis, 
Markuss, Jegors, Anvars, Dainis, 
Harijs, Pāvels, Roberts, Oskars, Ai-
gars, Dinārs, Deivids, Emīls, Leo, 
Mirans.

Laulības 
Krāslavas novadā reģistrētas 84 

laulības: 71 laulība noslēgtas Krāsla-
vas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 
5 laulības Krāslavas Romas katoļu 
baznīcā, 5 laulības Priedaines Romas 

katoļu draudzē un 3 laulības Izvaltas 
Romas katoļu draudzē. 9 laulības 
noslēgtas ar ārzemniekiem (Igauni-
ja, Ukraina, Krievija, Baltkrievija, 
Vācija, Lietuva). Pirmo reizi laulībā 
stājušies 56 vīrieši un 53 sievietes, 
otro reizi – 23 vīrieši un 26 sievietes, 
trešo reizi – 5 vīrieši un 5 sievietes.

Laulības slēdzēju vecums  
                          vīrieši       sievietes
līdz 17 gadiem      -               1
18-20 gadi             -   3
21-25 gadi             8            20
26-30 gadi 22 20
31-35 gadi 20 11
36-40 gadi 12   5
41-45 gadi   5   6
46-50 gadi   5 10
51-55 gadi   5    2
56-60 gadi   3    1
61-65 gadi   1    2

 66-70 gadi   2    2
71-75 gadi              -               1
76-80 gadi              -                -
81-85 gadi             1               -
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
67 gadījumos ģimenes izvēlējušās 

uzvārdu pēc vīra uzvārda, 14 pāri pa-
likuši katrs savā uzvārdā,      3 gadī-
jumos līgava pievieno vīra uzvārdu, 
iegūstot dubulto. Visvairāk laulību 
noslēgts augustā – 19 un septembrī 
– 13. Vismazāk: martā – 2 .

Miršana 
2019. gadā Krāslavas novada 

Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēts 281 
miršanas gadījums –               139  
vīrieši  un  142   sievietes. Visvairāk 
miršanas gadījumu reģistrēts martā 
– 37. Vismazāk miršanas gadījumu 
reģistrēts augustā - 16, septembrī – 

16 un novembrī - 16.
Miršana pēc vecumiem 
                        vīrieši        sievietes
no 0 līdz 18          -                  -
no 19 līdz 30  -                  -
no 31 līdz 40  2     1
no 41 līdz 50  8     2
no 51 līdz 60 20     8
no 61 līdz 70 38   15
no 71 līdz 80 39   34
no 81 līdz 90 30   57
no 91 līdz 95   2               21
no 96 līdz 100   -      4
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aktuālā informācija

PAZIŅOJUMS  
Krāslavas novada bāriņtiesa atgā-

dina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem, visiem aiz-
bildņiem, aizgādņiem un nepilnga-
dīgo bērnu mantas pārvaldītājiem 
ir pienākums līdz 2020. gada 1. 
februārim iesniegt Krāslavas novada 
bāriņtiesā norēķinus par iepriekšējo 
gadu. Neskaidrību gadījumā zvanīt 
pa t.65623319.

2020. gada 7. janvārī no-
tika Administratīvās komi-
sijas kārtējā sēde, kurā tika 
izskatītas 5 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

- par dzīvnieku slēpšanu  no 
Pārtikas un veterinārā dienesta 
inspektora, dzīvnieku nereģis-
trēšanu normatīvajos aktos no-
teiktajā kārtībā, dzīvnieku ne-
identifi cēšanu (nemarķēšanu) vai 
izvairīšanos no to uzskaites paš-
valdībā, divām personām tika uz-
likts naudas sods 7 EUR apmērā 
(katrai);

- par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pārva-
dāšanas prasību pārkāpšanu, per-
sonai tika izteikts brīdinājums;

- par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu, personai tika izteikts 
brīdinājums;

- par bērna aprūpes pienākumu 
nepildīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti 
gada laikā pēc administratīvā soda 
uzlikšanas, personai tika uzlikts 
naudas sods 210 EUR apmērā.

ADMINISTRATĪVĀ 
KOMISIJA ZIŅO

VALSTS ZEMES DIENESTS 
INFORMĒ

Valsts zemes dienests, atbildot 
uz Krāslavas novada domes 2019. 
gada 19. decembra vēstuli, ar kuru 
lūgts izskatīt jautājumu par Die-
nesta Daugavpils biroja Krāsla-
vas klientu apkalpošanas centra 
saglabāšanu, informē, ka Dienests 
turpinās nodrošināt klientu apkal-
pošanu Krāslavas klientu apkal-
pošanas centrā divas dienas ne-
dēļā, otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 
13.30 līdz 17.00.

Centrālā finanšu un līgu-
mu aģentūra (CFLA) ir izslu-
dinājusi trešo atlases kārtu 
Ekonomikas ministrijas sa-
gatavotajā Eiropas Savienī-
bas (ES) fondu programmā 
par Kohēzijas fonda (KF) at-
balstu energoefektivitātes 
paaugstināšanai ražošanas 
objektos. Šajā atlases kārtā 
pieejamais KF finansējums 
projektu īstenošanai ir gan-
drīz 11,7 miljoni eiro.

Apstrādes rūpniecības nozares 
komersanti iesniegumus ES fondu 

līdzfi nansējuma saņemšanai var 
iesniegt no 2020. gada 9. janvāra 
līdz 2020. gada 9. aprīlim.

ES fondu atbalsts paredzēts 
rūpnieciskās ražošanas ēku un 
noliktavu energoefektivitāti pa-
augstinošu pārbūves vai atjau-
nošanas darbu veikšanai, kā arī 
energoefektīvu ražošanas un tās 
blakusprocesus nodrošinošo ie-
kārtu iegādei, lai aizstātu esošās, 
mazāk energoefektīvās iekārtas. 
Tāpat paredzēts, ka fi nansējumu 
var ieguldīt ēku inženiersistēmu 
atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, 

sekundāro energoresursu atgūša-
nai no ražošanas tehnoloģiskajiem 
procesiem un atjaunojamo enerģi-
jas avotu izmantošanā, kā arī pro-
jekta tehniskās dokumentācijas 
sagatavošanai.

Vienam fi nansējuma saņēmē-
jam un viņa saistītajiem uzņēmu-
miem maksimālais KF fi nansēju-
ma apmērs trešās atlases kārtas 
ietvaros ir 1 miljons eiro. KF at-
balsta intensitāte ir līdz 30 % no 
kopējām projekta attiecināmajām 
izmaksām.

Programmas trešajā atlases 

kārtā pieejamais KF fi nansējums 
projektu īstenošanai ir 11 679 793 
eiro.

Par izsludināto projektu atlasi 
papildu informāciju būs iespējams 
gūt seminārā, kas notiks 2020. 
gada 29. janvārī, Rīgā. Pieteikša-
nās semināram klātienē – CFLA 
mājaslapā, semināram tiks nodro-
šināta arī tiešraide internetā.

Seminārā tiks sniegta noderīga 
informācija par nosacījumiem at-
balsta saņemšanai un projekta ie-
snieguma sagatavošanu.

UZŅĒMĒJIEM PIEEJAMS ES FONDU ATBALSTS
 ENERGOEFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANAI APSTRĀDES RŪPNIECĪBĀ 

Sākot ar 2020. gada 1. janvāri 
spēkā stāsies grozījumi*, kas pa-
redz izmaiņas pacientu līdzmak-
sājumu apjomā, saņemot valsts 
apmaksātos veselības aprūpes 
pakalpojumus. Visiem iedzīvotā-
jiem līdzmaksājumu summas būs 
samazinātas, izņemot līdzmaksā-
jumu par ģimenes ārsta apmeklē-
jumu personām līdz 65 gadu ve-
cumam.

Pacientu līdzmaksājums pie ģi-
menes ārsta personām no 65 gadu 
vecuma līdzšinējo 1,42 eiro vietā 
būs 1 eiro. Savukārt personām 
līdz 65 gadu vecumam, apmeklē-
jot ģimenes ārstu, būs jāmaksā 2 
eiro par vizīti. Pacienta līdzmak-
sājums par ģimenes ārsta mājas 
vizīti paliks nemainīgs – 2,85 eiro.

Visiem iedzīvotājiem būs sama-
zināti līdzmaksājumi, veicot iz-
meklējumus un apmeklējot ārstu 
speciālistu. Ja iepriekš pacienta 

līdzmaksājums bija 4,27 eiro, tad 
no nākamā gada – 4 eiro. Līdzīgi 
samazināsies arī līdzmaksājums 
par gultas vietu dienas stacionārā 
– no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstēša-
nos diennakts stacionārā, sākot ar 
otro dienu ārstniecības iestādēs, 
līdzmaksājums p aliek nemainīgs 
– 10 eiro, savukārt par ārstēšanos 
aprūpes nodaļās vai gultās un no 
onkoloģiskām vai onkohemato-
loģiskām saslimšanām, alkohola, 
narkotisko, psihotropo un toksis-
ko vielu atkarības līdzšinējo 7,11 
eiro vietā pacienta līdzmaksājums 
būs 7 eiro. 

Pacienta līdzmaksājums da-
tortomogrāfi jas izmeklējumiem 
bez kontrastvielas, sākot ar 1. 
janvāri, būs 14 eiro, nevis 14,23 
eiro. Savukārt par izmeklējumu 
ar kontrastvielu 21,23 eiro vietā 
būs jāmaksā 21 eiro. Par kodol-
magnētiskās rezonanses izmeklē-

jumu bez kontrastvielas līdzšinējo 
28,46 eiro vietā būs jāmaksā 28 
eiro, bet par izmeklējumu ar kon-
trastvielu līdzšinējo 35,57 eiro 
vietā jāmaksā 35 eiro.

NVD atgādina, ka vairākas 
iedzīvotāju grupas no pacientu 
līdzmaksājumiem ir atbrīvotas, 
piemēram, bērni līdz 18 gadu 
vecumam, politiski represētās 
personas, 1. grupas invalīdi, trū-
cīgas personas un citas. Plašāka 
informācija par pacientu līdzmak-
sājumiem, tostarp no pacientu 
līdzmaksājumiem atbrīvotajām ie-
dzīvotāju grupām, pieejama NVD 
tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv 
sadaļā „Veselības aprūpes pakal-
pojumi”– „Pacienta līdzmaksāju-
mi”. 

Līdz ar Latvijas pievienošanos 
Eirozonai 2014. gadā pacientu 
līdzmaksājumu summas no latiem 
tika konvertētas uz eiro. Tā rezul-

tātā pacienta līdzmaksājums 1 lata 
apmērā tika konvertēta uz 1,42 
eiro, bet 3 lati uz 4,27 eiro un lī-
dzīgi ar citām līdzmaksājumu lik-
mēm. Tā kā norēķini ar cipariem 
aiz komata nav ērti ne pacientiem, 
ne ārstiem, turklāt neveicina sa-
biedrības izpratni par veselības 
aprūpes pakalpojumu apmaksas 
kārtību, kā arī ir sarežģītas un 
grūti uztveramas, tika pieņemts 
lēmums atgriezties pie apaļām 
summām, kā tas bija pirms eiro 
ieviešanas.

*Grozījumi Ministru kabineta 
2018. gada 28. augusta noteiku-
mos Nr. 555 „Veselības aprūpes 
pakalpojumu organizēšanas un 
samaksas kārtība”.  

                 Informāciju sagata-
voja: Sintija Gulbe,

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas

 vadītāja

IZMAIŅAS PACIENTU LĪDZMAKSĀJUMU APMĒROS, SĀKOT NO 2020. GADA

Ikviens pensiju 2.līmeņa da-
lībnieks, kurš vēl nav pieprasījis 
vecuma pensiju (tai skaitā priekš-
laicīgo), no šī gada var izvēlēties, 
kā izmantot viņa pensiju 2.līmenī 
uzkrāto kapitālu, ja gadījumā viņš 
nomirst līdz vecuma pensijas pie-
šķiršanai. To nosaka Valsts fondēto 
pensiju likums.

Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras (VSAA) dati liecina, ka 
vidēji ik gadu vairāk nekā 5000 
pensiju 2.līmeņa dalībnieku no-

mirst, nesasniedzot pensijas vecu-
mu. Līdz šim uzkrātais pensijas ka-
pitāls pēc viņu nāves tika ieskaitīts 
valsts pensiju speciālajā budžetā.

Tagad pensiju 2.līmeņa dalībnie-
ki var noteikt, kā VSAA rīkoties ar 
uzkrāto pensiju 2. līmeņa kapitālu 
viņu nāves gadījumā:

– nodot mantojumā Civillikumā 
noteiktajā kārtībā;

– pievienot citas personas pensi-
ju 2.līmeņa kapitālam;

– ieskaitīt valsts pensiju speciā-

lajā budžetā.
Ja persona vēlas savu pensiju 

2.līmeņa uzkrājumu nodot manto-
jumā vai pievienot citas personas 
pensiju 2.līmeņa kapitālam, jāvēr-
šas VSAA ar iesniegumu, norādot 
attiecīgo izvēli.

Savukārt, visos gadījumos, kad 
persona savu izvēli nebūs norādī-
jusi, mirušā pensiju 2.līmeņa uzkrā-
jumu VSAA ieskaitīs valsts pensiju 
speciālajā budžetā. Iesniegumu 
VSAA visērtāk iesniegt elektronis-

ki portālā „Latvija.lv” , izvēloties 
iesniegumu „Par uzkrātā valsts fon-
dētās pensijas kapitāla izmantošanu 
nāves gadījumā pirms vecuma pen-
sijas piešķiršanas”, nosūtot ar drošu 
elektronisku parakstu uz e-pasta ad-
resi: edoc@vsaa.gov.lv, kā arī to var 
izdarīt personīgi VSAA vai Valsts 
un pašvaldību vienotajos klientu 
apkalpošanas centros.

Izvēli persona var mainīt, VSAA 
ņems vērā pēdējā saņemtajā iesnie-
gumā norādīto.

Plašāka informācija par pensiju 
2.līmeņa mantošanas iespējām in-
terneta vietnē „www.kampensiju.
lv”.

NO 2020. GADA PENSIJU 2.LĪMEŅA 
KAPITĀLU VAR MANTOT

Autotransporta direkcija atgādina, 
ka no 2020. gada 15. janvāra reģio-
nālo maršrutu autobusos biļetes cena 
pieaugs par 10 centiem, bet vilcienos 
– par 10 vai 20 centiem (atkarībā no 
reģiona). Vienlaikus braucieniem vil-
cienos tiks palielināts atlaižu klāsts, 
tajā skaitā kļūs lētākas internetā iegā-
dātās biļetes. Elektroniski pārdotajām 
viena brauciena biļetēm, kas maksā 

vismaz 2,10 eiro, tiks piemērota atlai-
de 10% apmērā. Savukārt e-biļetēm, 
kas maksā mazāk par 2,10 eiro, atlaide 
saglabāsies 5% apmērā.  

Gan starppilsētu, gan vietējās no-
zīmes maršrutos maksa par braucie-
nu autobusā pieaugs par 10 centiem, 
savukārt vilciena biļetes cena A un B 
zonas robežā palielināsies par 10 cen-
tiem, bet, braucot tālākos posmos, tā 

pieaugs par 20 centiem. Pasažieriem 
arī turpmāk būs iespēja iegādāties 
abonementa biļeti, maksājot par brau-
cienu lētāk – braucienam autobusos tā 
nodrošina atlaidi 10%, 15%, 20% ap-
mērā, bet vilcienā atlaidi var saņemt 
līdz pat 46% apmērā. Iedzīvotāji, kuri 
abonementa biļeti būs iegādājušies 
pirms 15. janvāra, varēs to izmantot 
līdz derīguma termiņa beigām. 

NO 15. JANVĀRA MAINĪSIES REĢIONĀLO MARŠRUTU
 AUTOBUSU UN VILCIENU TARIFI

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiks parakstu 
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta 
apturētajiem likumiem ,,Grozījumi Republikas pilsētas domes 
un novada domes vēlēšanu likumā” un ,,Grozījums likumā „Par 
pašvaldībām”. 

Parakstīties par apturēto likumu nodošanu tautas nobalsošanai 
varēs klātienē, parakstu vākšanas vietās Latvijā un ārvalstīs. 

Krāslavas novadā noteiktas 12  parakstu vākšanas vietas: 
Novada domes ēkā, Rīgas iela 51, Krāslava  - pirmdien, 

trešdien, piektdien, sestdien, svētdien (plkst. 9.00 – 13.00); 
otrdien, ceturtdien (plkst. 15.00 – 19.00).

Pagasta pārvaldes ēkās - pirmdien, trešdien, piektdien, 
sestdien, svētdien (plkst. 9.00 – 13.00); otrdien, ceturtdien (plkst. 
13.00 – 17.00):

R. Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pag., 
Pasta iela 2, Indra, Indras pag.,
Saules iela 3, Izvalta, Izvaltas pag.,
,,Daugava”, Kalnieši, Kalniešu pag.,
Kaplavas iela 3, Kaplava, Kaplavas pag., 
Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pag. 

PARAKSTU
 VĀKŠANA

Krāslavas novada domes organizē-
tās publiskās apspriešanas jautājumā 
„Vai Jūs atbalstāt Aglonas novada 

Šķeltovas, Grāveru un Kastuļinas pa-
gastu pievienošanu Krāslavas nova-
dam, īstenojot uzsākto administratīvi 

teritoriālo reformu?” rezultāti:
Aptaujā piedalījās 503 Krāslavas 

novada iedzīvotāji, atbilde ,,Jā” – 467 
iedzīvotāji, atbilde ,,Nē” – 35 iedzīvo-
tāji, 1 nederīga aptaujas anketa.   

PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS REZULTĀTI
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projekti

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka dzīvokļa pabal-
sta dzīvojamās telpas īres vai pārval-
dīšanas maksas par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lie-
tošanu, aprēķināšanu un izmaksas 
kārtību Krāslavas novada pašvaldībā 
bērnam bārenim vai bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības un atro-
das bērnu aprūpes iestādē, audžuģi-
menē vai pie aizbildņa, no dienas, 
kad sasniedzis pilngadību, līdz 24 
gadu vecuma sasniegšanai.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. dzīvokļa kompensējamā pla-

tība – platība dzīvoklī, ko izmanto 
izdevumiem par dzīvojamās telpas 
lietošanu aprēķināšanai, nosakot to 
vienistabas dzīvoklī – dzīvokļa ko-
pējās platības apmērā, bet divu un 
vairāku istabu dzīvoklī – 30 m2, ne-
pārsniedzot dzīvokļa kopējo platību.

2.2. dzīvokļa pabalsts – pabalsts 
dzīvojamās telpas īres maksas, mak-
sas par pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvojamās telpas lietošanu.

2.3. pilngadību sasniedzis bērns 
– šo Noteikumu izpratnē – bērns 
bārenis un bērns, kurš palicis bez 
vecāku gādības un atrodas bērnu ap-
rūpes iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, no dienas, kad sasniedzis 
pilngadību, līdz 24 gadu vecuma 
sasniegšanai, ja Krāslavas novada 
bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par 
bērna ārpusģimenes aprūpi.

II. Dzīvokļa pabalsta piešķiršanas 
un izmaksas kārtība

3. Dzīvokļa pabalstu pilngadību 
sasniegušam bērnam piešķir šādu ar 
vienas dzīvojamās telpas lietošanu 
saistītu izdevumu segšanai:

3.1. izdevumiem par dzīvojamās 
telpas lietošanu (īres maksa, nepie-
ciešamie izdevumi par obligāti vei-
camajām pārvaldīšanas darbībām) 
ne vairāk kā 3,00 EUR mēnesī par 
1 m2, nepārsniedzot dzīvokļa kom-
pensējamo platību;

3.2. izdevumiem par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvojamās tel-
pas lietošanu, ja tie nav ietverti īres 
maksā vai nepieciešamajos izdevu-
mos par obligāti veicamajām pārval-
dīšanas darbībām, šādā apmērā:

3.2.1. siltumenerģija karstā 
ūdens nodrošināšanai ne vairāk kā 1 
m3 mēnesī;

3.2.2. siltumenerģija apkures no-
drošināšanai 2 EUR par 1 m2 mēne-
sī par laika periodu no 1. oktobra līdz 
30. aprīlim;

3.2.3. kurināmā iegādei (ja mā-
joklim ir individuālā apkure) – līdz 
40 EUR mēnesī vienam mājoklim 
laika periodā no 1. oktobra līdz 30. 
aprīlim, ja nesaņem kompensāciju 
par 3.2.2. apakšpunktā paredzēta-
jiem pakalpojumiem;

3.2.4. ūdens un kanalizācijas vai 
asenizācijas pakalpojumiem ne vai-
rāk kā 4 m3 mēnesī;

3.2.5. sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanai – ne vairāk kā 3 
EUR mēnesī;

3.2.6. elektroenerģijai atbilstoši 
skaitītāja rādījumiem, bet ne vairāk 
kā 100 kWh mēnesī;

3.2.7. gāzei, atbilstoši skaitītāju 
rādījumiem, bet ne vairāk kā 2 EUR 
mēnesī;

3.2.8. mājoklī ar gāzes balonu – 
ne vairāk kā 2 EUR mēnesī.

4. Lai pieņemtu lēmumu par dzī-
vokļa pabalsta piešķiršanu vai attei-
kumu, Krāslavas novada pašvaldības 

iestādē „Sociālais dienests” (turp-
māk – Sociālais dienests) pilngadību 
sasniegušam bērnam jāiesniedz:

4.1. iesniegums, kas adresēts So-
ciālajam dienestam;

4.2. īres līguma kopija (uzrādot 
oriģinālu), apsaimniekošanas līguma 
kopiju (ja tāds ir noslēgts) un komu-
nālo pakalpojumu līguma kopijas (ja 
tādi ir noslēgti);

4.3. komunālo pakalpojumu rē-
ķinu vai čeku kopijas atbilstoši 3.2. 
apakšpunktā norādīto pakalpojumu 
saņemšanai.

5. Pēc Noteikumu 4. punktā minē-
to dokumentu iesniegšanas un uzrā-
dīšanas, ne vēlāk kā 10 darba dienu 
laikā, Sociālais dienests pieņem lē-
mumu par dzīvokļa pabalsta piešķir-
šanu vai atteikumu piešķirt dzīvokļa 
pabalstu.

6. Dzīvokļa pabalstu piešķir ar tā 
mēneša 1. datumu, kurā ir pieņemts 
lēmums par dzīvokļa pabalsta pie-
šķiršanu, un lēmums ir spēkā, līdz 
pilngadīgais bērns sasniedz 24 gadu 
vecumu.

7. Dzīvokļa pabalstu izmaksā par 
periodu, kurā saskaņā ar lēmumu 
dzīvokļa pabalsts piešķirts, ja piln-
gadību sasniegušais bērns Sociālajā 
dienestā ir iesniedzis maksājumu ap-
liecinošu dokumentu vai rēķinu par 
veicamajiem maksājumiem. Minētie 
dokumenti Sociālajā dienestā ie-
sniedzami katru mēnesi, bet ne vēlāk 
kā viena mēneša laikā no maksāju-
mu veikšanas vai rēķinu izsniegša-
nas dienas, izņemot gadījumus, kad 
objektīvu iemeslu dēļ tas nav bijis 
iespējams.

8. Dzīvokļu pabalstu Sociālais 
dienests pilngadību sasniegušajam 
bērnam uz viņa norādīto norēķinu 

kontu pārskaita 10 darba dienu laikā 
no rēķina vai maksājumu apliecino-
ša dokumenta saņemšanas dienas.

9. Dzīvokļa pabalsts netiek mak-
sāts par personām, kuras mitinās vie-
nā mājsaimniecībā ar pilngadību sa-
sniegušu bērnu, izņemot gadījumus, 
ja vienā mājsaimniecībā mitinās vai-
rāki pilngadību sasnieguši bērni.

10. Sociālais dienests neizmaksā 
dzīvokļa pabalstu, ja konstatē, ka: 

10.1. par 3.punktā minētajiem pa-
kalpojumiem un īres maksu netiek 
maksāts;

10.2. pakalpojumi, par kuru ie-
sniegts Noteikumu 8. punktā mi-
nētais rēķins vai maksājumu ap-
liecinošais dokuments, pilngadību 
sasniegušais bērns nav izmantojis 
vai to izmantojusi cita persona.

11. Sociālais dienests pieņem 
lēmumu atcelt piešķirto dzīvokļa 
pabalstu, ja konstatē, ka dzīvokļa 
pabalsta saņēmējs neatbilst Noteiku-
mos noteiktajām prasībām dzīvokļa 
pabalsta saņemšanai.

12. Dzīvokļa pabalsta saņēmējam 
ir pienākums nekavējoties informēt 
Sociālo dienestu, ja tiek mainīta dzī-
vesvieta.

III. Lēmuma apstrīdēšana un pār-
sūdzēšana

13. Sociālā dienesta pieņemto 
lēmumu var apstrīdēt Krāslavas no-
vada domē Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
Krāslavas novadā.

14. Krāslavas novada domes pie-
ņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Administratī-
vā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

III. Noslēguma jautājums
15. Noteikumi stājas spēkā likuma 

„Par pašvaldībām” 45. panta noteik-
tajā kārtībā.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts. Sais-

tošie noteikumi nosaka dzīvokļa 
pabalsta dzīvojamās telpas īres vai 
pārvaldīšanas maksas par pakalpo-
jumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, aprēķināšanu un 
izmaksas kārtību Krāslavas novada 
pašvaldībā bērnam bārenim vai bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku gādības 
un atrodas bērnu aprūpes iestādē, au-
džuģimenē vai pie aizbildņa, no die-
nas, kad sasniedzis pilngadību, līdz 
24 gadu vecuma sasniegšanai.

Projekta nepieciešamības pamato-
jums.

Saistošie noteikumi „Par dzīvokļa 
pabalstu bērnam bārenim, kurš pa-
licis bez vecāku gādības” izstrādāti, 
ņemot vērā likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 
pantu, kurā noteikts, ka pašvaldībai 
ir pienākums maksāt dzīvokļa pabal-
stu bērnam bārenim un bērnam, kurš 
palicis bez vecāku gādības un atro-
das bērnu aprūpes iestādē, audžuģi-
menē vai pie aizbildņa, no dienas, 
kad bērns sasniedzis pilngadību, līdz 
24 gada vecuma sasniegšanai. 

Plānotā projekta ietekme uz paš-
valdības budžetu.

Noteikumiem ir ietekme uz bu-
džetu.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldī-
bas teritorijā. Nav attiecināms. 

Administratīvās procedūras un 
konsultācijas ar privātpersonām.  
Iestāde, kurā privātpersona var vēr-
sties saistošo noteikumu piemēroša-
nā, ir Krāslavas novada pašvaldības 
iestāde „Sociālais dienests”.

KRĀSLAVAS NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/14 
„PAR DZĪVOKĻA PABALSTU BĒRNAM BĀRENIM, KURŠ PALICIS BEZ VECĀKU GĀDĪBAS” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2panta pirmo un piekto daļu  

Krāslavas novada dome veik-
smīgi turpina īstenot „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2. specifi s-
kā atbalsta mērķa „Uzlabot vis-
pārējās izglītības iestāžu mācību 
vidi” projektu „Krāslavas novada 
izglītības iestāžu infrastruktūras 
sakārtošana un mācību vides uz-
labošana Krāslavas Valsts ģim-
nāzijā un Krāslavas pamatskolā”. 
Projekta mērķis ir izglītības infra-
struktūras attīstība, skolu mācību 
vides uzlabošana, sporta infra-
struktūras sakārtošana, jaunāko 
tehnoloģiju ieviešana kvalitatīvā-
kai un, uz kompetencēm balstītai 
mācību satura pilnveidošanai, jau-
nas dienesta viesnīcas būvniecība.

2020. gads tiks veltīts projek-
tā iesaistīto skolu modernizā-
cijai un ergonomiskās mācību 
vides izveidošanai. Mūsdienās 
ļoti strauji attīstās tehnoloģijas 
un to izmantošana izglītībā. IKT 
(informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas) izmantošana veicina 
izmaiņas izglītības sistēmā kopu-
mā, tās sniedz iespējas izglītības 

procesā gan informācijas analīzei, 
gan kompetenču attīstībai, gan 
katra skolēna individuālo spēju 
pilnveidošanai un izglītības pie-
ejamības nodrošināšanai. Balsto-
ties uz skolu vajadzībām un IKT 
pielietojumu mācību procesa no-
drošināšanai, skolām ti ks iegādāti 
interaktīvie ekrāni, portatīvie da-
tori, planšetdatori, nepieciešamās 
programmatūras, 3D printeri un 
robotikas komplekti.

Viens no projekta mērķiem ir 
veicināt IKT mērķtiecīgu pielieto-
šanu izglītības sistēmā, lai paaug-
stinātu izglītības kvalitāti. IKT iz-
mantošana mācību procesā sniedz 
iespējas veidot efektīvu mācību 
vidi, kombinējot tekstu, attēlus, 
animācijas, video un audio infor-
māciju, kā arī pilnveido skolēnu 
sadarbības prasmju attīstību. 

Projekta budžeta kopējās at-
tiecināmās izmaksas sastāda 
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfi -
nansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 
31. decembrim. 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

Projekta „Karjeras at-
balsts vispārējās un profe-
sionālās izglītības iestādēs” 
ietvaros 2019. gada de-
cembra mēnesī Krāslavas 
pamatskolā bija ieradusies 
„K-komanda”. 

 2.-4.kl. skolēniem notika in-
teraktīva, izglītojoša aktivitāte 
improvizācijas teātra aktieru („K-
komanda”) izpildījumā. Nodarbī-
bā piedalījās 3 aktieri, kas pirma-
jā daļā attēloja dažādu profesiju 
pārstāvjus, bet otrajā daļā skolēni, 
kuri vēlējās, tika aicināti piedalī-
ties profesiju etīdēs. Skolēni tika 
iedrošināti uzstāties un paust savu 
viedokli klases priekšā, piemēroties dažādām situā-
cijām un nebaidīties kļūdīties.

„K-komandas”  pārstāvju vadībā 5.-8.kl. skolēniem 

notika interaktīva, izglītojoša aktivitāte „Profesiju 
šarādes”, kuru laikā skolēni minēja profesijas, kā arī 
paši raksturoja profesijai raksturīgās prasmes.

Spēle „Karjeras puzle” 7.-8.klasēm – ir izglītojoša 
spēle diskusijas formātā. Spēles gaitā tika apskatītas 
3 profesiju (ārsta, pavāra un IT speciālista) vispārī-
gās un speciālās prasmes. Bērni tika sadalīti koman-
dās, skolēni piemeklēja prasmes atbilstoši profesijai.
Aktivitātes laikā jaunieši izprot, ka nav iespējams 
kļūdīties, ja grupa spēj argumentēt savu viedokli. 
Skolēni ar interesi piedalījās aktivitātēs, uzzināja 
daudz noderīga savu mērķu sasniegšanai.

Olita Truskovska 
un Skaidrīte Gasperoviča, 

Krāslavas pamatskolas
pedagogi karjeras konsultanti

„K-KOMANDA” KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀIKT TEHNOLOĢIJAS 
KRĀSLAVAS SKOLĀS



4
Ceļu infrastruktūra

2019. gadā Krāslavas novada dome turpi-
nāja ieviest Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākumu pašval-
dības grants ceļu atjaunošanai. Ir pabeigta 
grants ceļa ,,Stacija Krāslava – Vilmaņi” 
pārbūve visā tā garumā (3,42 km). Ceļam ir 
veikta pamatnes pārbūve un uzklāts asfalts, 
tāpēc, izmantojot šo apbraucamo ceļu, var ērti 
nokļūt no dzelzceļa stacijas līdz autoceļam 
A6, kas ir ievērojams uzlabojums tiem, kas 
brauc, piemēram, virzienā no Kombuļiem uz 
Daugavpili. Pagājušajā gadā ir uzlaboti grants 
ceļi ,,Meža Doski - Žaunerāni” (1,89 km) 
Aulejas pagastā, ,,Stremki – Lupandi” (1,24 
km) Piedrujas pagastā, ,,Vaivodi - Rusakova 
– Indra” (1,85 km) Indras pagastā un ,,Plei-
ku apbraucamais ceļš” (450 m) Robežnieku 
pagastā, savukārt, šogad, noslēdzot Lauku 
atbalsta dienesta administrēto pasākuma 
”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana 
lauku apvidos” īstenošanu 2014. – 2020.gadu 
plānošanas periodam, pārbūves darbi plānoti 
ceļu posmos ,,Grantiņi 2 – Matulišķi” Kapla-
vas pagastā un ,,Čenčupi - Ezeriņi – Vēveri” 
Skaistas pagastā. 

Pagājušajā gadā ir sakārtots valsts ceļš uz 
Indru un tagad laimi lūkot Indras Laimes mu-
zejā var aizbraukt bez putekļiem. Latvijas – 
Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas ietvaros pagājušogad uzsākta 
kravas automašīnu stāvlaukuma būvniecība 
Pāterniekos, lai risinātu jautājumu par perio-
diskām kilometrus garām rindām uz valsts 
autoceļa A6.

Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 
uzņēmējdarbības atbalsta programmā ir sa-
kārtots atlikušais Izvaltas ielas posms, veikta 
ceļa posma ,,Pleiku apbraucamais ceļš” Ro-
bežnieku pagasta Pleiku ciemā, kā arī ceļa 
,,Dauguļi-Raudovišķi” posma Kalniešu pa-
gastā asfaltēšana. 2020. gadā ir plānots veikt 
ceļa ,,Augstkalne – Saksoni” asfaltēšanu Ūd-
rīšu pagastā un Kalna ielas posma pārbūvi 
Augstkalnes ciemā. Izvērtējot situāciju, ka 
vairāki uzņēmēji, kas attīsta savu darbību, 
atrodas pie valsts ceļiem, pēc pašvaldības 
iniciatīvas tiek rosināta atsevišķu ceļu posmu 
pārņemšana, lai varētu piesaistīt Eiropas Sa-
vienības līdzekļus ceļu infrastruktūras uzla-
bošanai, piemēram, Indras pagastā. 

Projekti
 uzņēmējdarbības attīstībai

Bez jau minētā atbalsta ceļu infrastruktūrai, 
kas saistīta ar uzņēmējdarbību, pagājušgad ir 
”iekustējušies” vairāki vērienīgi pašvaldības 
projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbības vei-
cināšanu un degradēto teritoriju sakārtošanu 
novadā. Uzsākti divi ERAF projekti Indras 
ielas ražošanas zonas attīstībai Krāslavā, bi-
jušās linu rūpnīcas teritorijā, un cerams, ka 
šogad ražošanas zona piedzīvos sajūtamas 
pārvērtības. Turpinās darbs pie Loģistikas 
centra izveides. Šie projekti var tikt īstenoti, 
tikai cieši sadarbojoties ar uzņēmējiem, kas 
šajās teritorijās rada darba vietas un iegulda 
privātas investīcijas; tas ir jauns izaicinājums 
pašvaldībām, tāpēc liels paldies uzņēmējiem 
par atbalstu. 

Ir īstenotas arī daudzas mazākas uzņēmēj-
darbības veicināšanas aktivitātes. ELFLA 
LEADER pasākuma projekta ietvaros pašval-
dība izveidoja preču zīmi “Ražots Krāslavas 
novadā”, kurai 2019. gadā jau pieteikušies 
desmit uzņēmēji. Pirmo drosmīgāko vidū, 
par kuriem, gatavojoties ikgadējam pasāku-
mam ,,Krāslavas novada uzņēmējs”, ir iz-
veidots arī neliels video, ir mājražotāja Dina 
Skudra, zemnieku saimniecība ,,Kurmīši”, 
mājražotājs Sergejs Zakrevskis, SIA ,,Krāsla-
vas Avots”, keramiķis Valdis Pauliņš, SIA 
,,Akva Systems”, mājražotājs Ainārs Dzalbs, 
SIA ,,Papa Wood”, zemnieku saimniecība 
,,Ādami” un mājražotāja Valentīna Pugaje-
va. Jebkurš Krāslavas uzņēmējs, kas to vēlas, 
var pieteikties Attīstības nodaļā preču zīmes 
lietošanas atļaujas saņemšanai. LEADER 
pasākuma ietvaros ir uzsākti vēl divi projekti 

uzņēmējdarbības veicināšanai - tirdzniecības 
vietas izveidei Indrā, kā arī velotūrisma attīs-
tībai pierobežā.

Tradicionālajā pašvaldības jauniešu biz-
nesa ideju konkursā 2019.gadā atbalstīti trīs 
jauniešu projekti. Kā jaunas biznesa idejas 
startēja projekti ,,Mazās ceļu būvniecības 
tehnikas nomas pakalpojumi Krāslavā un 
Latvijā” (idejas autors Emīls Ronalds Puzo) 
un ,,SLUSH-ICE dzērienu izbraukuma tirdz-

niecība” (idejas autore Sņežana Sergejeva), 
savukārt, kā pilnveidots piedāvājums - jau-
nietes Evijas Vagales izstrādātais tūrisma pie-
dzīvojums Latgalē ,,Lost in Latgale” - gida 
vadīts kajaku pārgājiens pa Sauleskalna ezeru 
sistēmu. Patīkami, ka pagājušā gada nogalē 
tieši Evijas un viņas komandas biznesa ide-
ja jau saņēmusi Latgales tūrisma gada balvu 
kā labākais jaunā tūrisma piedāvājums, kā arī 
Latgales plānošanas reģiona balvu kā gada 
jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs.

Kopš 2017. gada 23 novada jaunieši iesais-
tījās ESF projektā ,,Proti un dari!”, īstenojot 
savas individuālās pasākumu programmas 
- apmeklējot mācību kursus, iegūstot pirmo 
darba pieredzi, apzinot savas iespējas turpināt 
izglītību vai iesaistīties nodarbinātībā. Prog-
rammas prioritāte ir paša jaunieša intereses, 
zināšanas, hobiji un, protams, mērķi, kurus 
viņš vēlas sasniegt. Vairāki jaunieši projekta 
ietvaros gan atrisināja mobilitātes problēmu, 
gan atrada darbu, kā arī uzsāka studijas. 

Kultūras mantojums 
un amatniecības tradīcijas

Pagājušgad turpinājās arī Krāslavas pils 
kompleksa attīstība. Staļļu otrajā stāvā, telpā, 
kur savulaik dzīvojis un radījis mākslinieks 
Valentīns Zlidnis, ir atklāta māksliniekam 
veltīta piemiņas istaba, kā arī ar Latgales kul-
tūras programmas atbalstu izveidota animēta 
glezna ar atpazīstamākajiem gleznotāja dar-
biem ,,Kad gleznas atdzīvojas…”. Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs, piesaistot Mu-
zeju programmas fi nansējumu, gada beigās 
staļļos ierīkoja atklāto tēlnieces Vandas Zē-
valdes krājumu. 2019. gada maijā tika uzsāk-
ta Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas projekta ,,Bella 
Culture” īstenošana, kuru iniciējis Krāslavas 
novada Tūrisma informācijas centrs, kurā 
paralēli daudzām izglītojošām, pieredzes ap-
maiņas un mārketinga aktivitātēm sadarbības 
pašvaldību amatniekiem un kulinārā manto-
juma uzņēmējiem šogad plānots veikt atjau-
nošanas darbus ēkas daļā gar Pils ielu ar mēr-
ķi ierīkot tajā amatniecības centru ar četrām 
mūsdienīgām darbnīcām. 

Vides veidošana
2019. gadā īstenots rekordliels skaits iedzī-

votāju iniciēto projektu - 23 projekti pašval-
dības mazo projektu konkursā ,,Iedzīvotāji 
veido savu vidi”. Kopš programmas darbī-
bas uzsākšanas īstenoti jau 200 projekti gan 
Krāslavas pilsētā, gan visos novada pagastos. 
Ir atjaunoti rotaļu un sporta laukumi, labiekār-
toti pagalmi, sakrālie objekti, atpūtas vietas, 

izveidoti jauni vides objekti… Uz reģionālo 
balsošanu kā trīs labākie Krāslavas novada 
projekti tika izvirzīti: iedzīvotāju grupas ,,Lai-
mes muzeja atbalstītāji” projekts ,,Laimes 
sajūtu un dabas vērošanas taka Indrā”, iedzī-
votāju grupas ,,Krāslavas motors” projekts 
,,Autoservisa ,,Krāslavas motors” teritorijas 
labiekārtošana” un biedrības „ATTĪSTĪBAI” 
projekts ,,Vides sakārtošana un jaunu objektu 
izveide Izvaltas ciemata centrā”. 

Gribētos teikt milzīgu paldies visiem, kas 
iesaistās projektu īstenošanā - tas prasa ļoti 
daudz sava brīvā laika un brīvprātīgā darba, 
bet dod arī kopības un piederības sajūtu un 
gandarījumu par paveikto. Veidojam Krāsla-
vas novadu kopā!

Īstenoti vairāki projekti Krāslavas novada 
dabas vērtību aizsargāšanai. Ar Zivju fonda 
atbalstu ir iegādāts niedru pļāvēja komplekts, 
kas publiskajos ezeros ļaus attīstīt esošās 
un izveidot jaunās zivju nārstu vietas. Top 
projekts Adamovas ainavu takas attīstībai, 
tostarp, ar Krāslavas novada uzņēmēju un 
iedzīvotāju līdzdalību takas skatu platformas 
izveidei.

Sociālā joma 
un veselības veicināšana

Sociālajā jomā LEADER projekta ietvaros 
ir veikts iepirkums par specializētā transporta 
iegādi; pakalpojums būs pieejams šī gada va-
sarā. Tiek īstenoti ES projekti deinstituciona-
lizācijas programmu īstenošanai bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem un ģimeniskai 
videi pietuvināta pakalpojuma izveidei; tiek 
domāts arī par pakalpojumiem pieaugušām 
personām ar garīga rakstura traucējumiem. 
2020. gadā plānots uzsākt Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projektu 
,,Enjoy being together”, kura ietvaros tiks 
uzlaboti sociālie pakalpojumi Krāslavas un 
Polockas pašvaldībās, organizējot kopējus 
pasākumus ģimenēm un bērniem ar īpašām 
vajadzībām un sociālajā sfērā iesaistītajiem 
pašvaldību un nevalstisko organizāciju spe-
ciālistiem, kā arī izveidojot multisensoros 
centrus un iegādājoties aprīkojumu dažādām 
mērķgrupu radošajām nodarbībām. Ceru, 
šogad parādīsies kādas iespējas bērnu rotaļu 
laukumu aprīkošanas turpinājumam, veidojot 
Krāslavu kā ģimenēm draudzīgu vidi.

2019. gadā turpinājās Eiropas Sociālā fonda 
(ESF) fi nansētā novada iedzīvotāju veselības 
veicināšanas projekta aktivitātes, kurās iesais-
tījās 2674 iedzīvotāji; kopš projekta uzsākša-
nas 2017.gadā dalībnieku skaits ir pieaudzis 
līdz nepilniem sešiem tūkstošiem! Pagājušā 
gada jūlijā, pilsētas svētku laikā, jau trešo 
reizi notika Veselības svētki, kurus apmeklē-
ja 634 dalībnieki - visu vecumu un interešu 
pārstāvji izmēģināja dažādas sporta aktivi-
tātes, veica veselības ekspres-testus, saņēma 
profesionāļu atbildes par daudziem aktuāliem 
jautājumiem un jauki pavadīja laiku ģimenes 
lokā. Tāpat projekta ietvaros sekmīgi darbo-
jās ,,Topošo vecāku skola” un ,,Jauno vecāku 
skola”, notika nodarbības ,,Senioru skolā” un 

veco ļaužu pansionātos. Krāslavas peldbasei-
nā tika organizētas nodarbības ,,Vingrošana 
ūdenī” un ,,Peldētapmācība” gan mazuļiem, 
gan viņu māmiņām. Uzsākta sirds, asinsvadu 
un onkoloģiskās veselības profi lakses dienu 
organizēšana, nodarbību cikli par pusaudžu 
pubertāti un reproduktīvo veselību, kā arī 
nodarbības bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Gada laikā organizētas 8 nometnes skolēniem 
(214 dalībnieki) un 7 veselības dienas (571 
dalībnieks), kuru laikā novada skolēni iesais-
tījās fi ziskās aktivitātēs, izzinošās lekcijās un 
diskusijās, uztura meistarklasēs, rodot pama-
tojumu veselīgam dzīvesveidam.

No publiskās infrastruktūras projektiem 
var pieminēt jauno skeita laukumu Artilērijas 
ielā Krāslavā ar īpaši izturīgo segumu, kas ir 
izveidots 2019. gadā pēc Krāslavas jaunieša 
Raimonda Moiseja ierosinājuma sadarbībā ar 
Latgales plānošanas reģionu un Latgales re-
ģiona attīstības aģentūru, pārrobežu projekta 
,,Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, 
balstoties uz sporta aktivitātēm (risk-free)” 
ietvaros. Šī gada janvāra sākumā projekta 
ietvaros vairākās Latgales izglītības iestādēs, 
tai skaitā Krāslavas Valsts ģimnāzijā, notika 
pasākumi ar mērķi popularizēt veselīgu un 
aktīvu dzīvesveidu reģiona bērnu un jauniešu 
vidū - kopīgi treniņi ar zināmiem, iedvesmo-
jošiem un aktīviem cilvēkiem, sportistiem un 
treneriem. Krāslavā pasākumu vadīja Anita 
Pužule – profesionāla atlēte, vairākkārtēja na-
cionāla un starptautiska mēroga turnīru uzva-
rētāja un godalgotu vietu ieguvēja, fi tnesa un 
veselīga dzīvesveida speciāliste. 

Citu jomu aktivitātes
Tuvojas noslēgumam vairāku Latvijas – 

Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 
projektu īstenošana. Projekta ,,Mobility” 
ietvaros, kas ir jau noslēdzies, Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas teritoriālajai struktūr-
vienībai ir iegādāts daudzpusīgs aprīkojums 
mācību programmu pilnveidošanai; savukārt 
projekta ,,Synergy for Security” ietvaros tiek 
veikta pilsētas videonovērošanas sistēmas 
modernizācija, nomainot vairākas videonovē-
rošanas kameras un iegādājoties datu serveri 
ilgākai datu uzglabāšanai. Projekta ietvaros 
ir iegādāts arī mobilais videonovērošanas 
komplekts, kā arī pilsētas skolās ir ierīkoti 
informatīvie monitori. Projekta ,,TransForm” 
ietvaros pašvaldības darbiniekiem bija iespēja 
papildināt savas zināšanas par degradētu teri-
toriju attīstības iespējām. 

Šobrīd valstī nopietni tiek domāts par jau-
no administratīvi teritoriālo reformu. Saskaņā 
ar VARAM nostādnēm 2021. gadā ir plānots 
apvienot Krāslavas un Dagdas novadus. Ik-
katram iedzīvotājam bija iespēja izteikt savu 
viedokli publiskajā apspriešanā, vai minētajai 
administratīvajai teritorijai būtu pievienojami 
arī trīs Aglonas novada pagasti, kas savulaik 
bija daļa no Krāslavas rajona teritorijas, bet 
kurus šobrīd plānots pievienot Preiļu nova-
dam. 

2019. gadā ir pabeigta jaunās Krāslavas 
novada Attīstības programmas 2019.–2025. 
gadam izstrāde. Programmas izstrādes laikā 
tika iesniegtas četras projektu idejas no ie-
dzīvotājiem, vienai no kurām – multi-funk-
cionālas trases izveidei, par kuru iedzīvotāji 
aptaujā izteica vislielāko atbalstu, jau tiek 
izstrādāta tehniskā dokumentācija, un pēc tās 
pabeigšanas tiks meklētas iespējas būvdarbu 
fi nansēšanai. 

Mīļš paldies visiem novadniekiem, kolē-
ģiem, sadarbības partneriem - biedrībām un 
uzņēmējiem, kas iegulda darbu Krāslavas 
novada attīstībā – gan rakstot un īstenojot 
projektus, gan sekmējot novada uzņēmējdar-
bības vides attīstību, gan aktīvi iesaistoties 
brīvprātīgajā darbā! 

Jaunajā gadā visiem vēlu stabilitāti un iz-
augsmi; lai darbs dod gandarījumu, draugi – 
prieku, bet ģimene – sirdsmieru un mīlestību!

Attīstības nodaļas komandas vārdā - 
Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja

PROJEKTU KALEIDOSKOPS
Gadu mija ir īstais laiks jau tradicionālajam 

projektu aktualitāšu apskatam Krāslavas novadā
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ATZĪMĒ LATGALES 
ATBRĪVOŠANAS SIMTGADI

Atzīmējot Latgales 
atbrīvošanas simtgadi, 
2020. gada pirmajā pusē 
Aizsardzības ministrija 
un Nacionālie bruņotie 
spēki, tai skaitā Zemes-
sardzes 3. Latgales brigā-
de, sadarbībā ar pašvaldī-
bām Latgalē rīkoja virkni 
svinīgu pasākumu.

Aizsardzības ministrs 
Artis Pabriks aicināja 
kopā ar mūsu armiju svi-
nēt Latgales atbrīvošanas 
simtgadi: „1920. gadā 
par Latgales atbrīvošanu 
kopā ar mūsu karavīriem 
cīnījās poļu sabiedrotie. 
Arī šodien, pēc simts ga-
diem, poļu karavīri sniedz 
būtisku ieguldījumu Lat-
vijas drošībā un aktīvi piedalīsies šajos Latvijai nozīmīgajos svētkos.”

Šī gada 3. janvārī notika Daugavpils atbrīvošanas simtgades svinības, 
kuras aizsardzības nozare rīkoja sadarbībā ar Polijas vēstniecību Latvijā. 
Svinību ietvaros norisinājās piemiņas pasākums pie Slobodkas krusta – pie-
miņas vietas 1920. gadā Latvijas brīvības cīņās kritušajiem poļu karavī-
riem. Daugavpilī arī tika atjaunota okupācijas gados iznīcinātā plāksne, kas 
veltīta pilsētas atbrīvošanai no lieliniekiem. 

Savukārt 3. janvāra pēcpusdienā notika dievkalpojums Krāslavas Sv. 
Ludviga Romas katoļu baznīcā un restaurētā pieminekļa Latgales atbrīvo-
šanā kritušajiem poļu karavīriem atklāšana Krāslavas kapos.

16.  janvārī Rušenicā, Feimaņu pagastā, Rēzeknes novadā tiks atklāts pie-
miņas stends Latvijas armijas 3. Jelgavas kājnieku pulkam, kas pirms simts 
gadiem piedalījās Latgales atbrīvošanā. Piemiņas stends atradīsies pie 3. 
Jelgavas kājnieku pulkam veltītā pieminekļa Rušenicā. 

Tam sekos Preiļu atbrīvošanas svinības 18. janvārī un Nacionālo bruņoto 
spēku diena Rēzeknē 21. janvārī un Ludzā – 26. janvārī. 

Latgales atbrīvošanas simtgades noslēdzošais pasākums būs Nacionālo 
bruņoto spēku reģionālā parāde Daugavpilī 4. maijā, kurā piedalīsies Na-
cionālo bruņoto spēku  un NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas 
grupas vienības, tai skaitā, Polijas bruņoto spēku vienības un tehnika, sim-
bolizējot gan Latvijas armijas ieguldījumu valsts aizsardzībā, gan arī pēc 
gadsimta nezudušo ciešo saikni ar mūsu sabiedrotajiem. 

1919. gada decembrī, noslēdzoties Rietumkrievijas Brīvprātīgo armijas 
padzīšanai no Latvijas teritorijas, bija atlicis noslēdzošais Latvijas Neatka-
rības kara posms –  Latgales atbrīvošana. 1919. gada jūlijā izveidotā  Latvi-
jas armija šo uzdevumu veica kopā ar Polijas bruņotajiem spēkiem, smagās 
kaujās atbrīvojot Latgali no lielinieku kontroles. 

Daugavpils, Preiļu, Rušenicas, Rēzeknes, Ludzas un citu apdzīvoto vietu 
atbrīvošana iezīmē Latvijas armijas uzvaru ceļu, kas noslēdzās 1920. gada 
11. augustā ar Latvijas-Padomju Krievijas miera līgumu. Līdz ar Miera lī-
guma parakstīšanu noslēdzās Latvijas Neatkarības karš.

Jau ziņots, ka 7. janvārī Liepājā tika atklāti Latvijas Neatkarības kara un 
Latvijas armijas 100. gadadienas pasākumi, kas norisinājās šogad un turpi-
nāsies 2020. gadā. Pasākumi notiek hronoloģiski atbilstoši vēstures notiku-
miem visā Latvijā, atspoguļojot to vēsturisko virzību Latvijas teritorijā un 
izšķirošās cīņas.

1918. gada 18. novembrī svinīgā Tautas padomes sēdē tika pasludināta 
Latvijas neatkarība. Tomēr idejai par neatkarīgu un demokrātisku Latvi-
jas Republiku bija gan ārēji, gan iekšēji ienaidnieki. Tāpēc gatavība veidot 
savu valsti Latvijas tautai bija jāpierāda un jāizcīna uzvara Latvijas Neatka-
rības karā, savu valsti aizstāvot ar ieročiem rokās.

Latvijas armija tika izveidota 1919. gada 10. jūlijā, apvienojot Atsevišķo 
brigādi ar Ziemeļlatvijas brigādi. Dažus mēnešus vēlāk, 1919. gada 11. no-
vembrī, šī jaunizveidotā armija atbrīvoja Rīgu no Bermontiešu karaspēka.

1919. gadā pēc Cēsu kaujām, kad Ziemeļlatvijas brigāde kopā ar igau-
ņiem pilnībā sakāva vācbaltiešu landesvēru un vācu Dzelzsdivīziju, 3. jūlijā 
tika noslēgts Strazdumuižas pamiers un 6. jūlijā Ziemeļlatvijas brigāde ie-
nāca Rīgā, kur viņus sagaidīja Dienvidnieki. 1919. gada 10. jūlijā Pagaidu 
valdība ofi ciāli iecēla amatā pirmo armijas virspavēlnieku ģenerāli Dāvidu 
Sīmansonu, kurš nākamajā dienā izdeva pavēli Latvijas armijai Nr.1.

Atceroties šos nozīmīgos vēsturiskos notikumus, Aizsardzības ministrija 
un Nacionālie bruņotie spēki vēlas īpaši godināt to dienu piemiņu un atzī-
mēt Latvijas armijas un Latvijas Neatkarības kara simtgadi, organizējot pla-
šus pasākumus visā Latvijas teritorijā, hronoloģiski virzoties no pirmajām 
kaujām Kurzemē līdz Latgales atbrīvošanas kaujām.

Plašāka informācija par Latvijas Neatkarības karu un Latvijas armijas 
100.gadadienu pieejama Nacionālo bruņoto spēku tīmekļvietnē: www.mil.
lv/lv/latvijas-neatkaribas-kars.

Vita Briže,
AM Militāri publisko attiecību departamenta

Preses nodaļas vecākā referente

Priedaines Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas no Sjē-
nas Romas katoļu baznīca ir visjaunākā Krāslavas no-
vadā, tā tika atvērta 2001. gadā. Dievnama  ēkas iekšējā 
interjera neatņemama sastāvdaļa ir koks un skaistas vit-
rāžas. 

Baznīca tika konsekrēta divu Eiropas aizbildņu - 
Sv.Brigitas un Sv.Katrīnas no Sjēnas - godam 2007. 
gadā, bet nesen dievnamā parādījās šo svēto ikonas. 
Šādu dāvanu Priedaines katoļu draudzei pirms Ziemas-
svētkiem pasniedza draudzes loceklis Vitālijs Trubovičs. 

26. decembrī pirms svētbilžu iesvētīšanas draudzes 
prāvests Janušs Bulašs pateicās Vitālijam par dāvanu, 
uzsverot, ka labie darbi paliek mūsu atmiņā uz ilgiem 
gadiem.

Uzziņai. Svētā Brigita (1303-1373) bija Zviedrijas ka-
raļu dzimtas atvase. Viņa apprecējās ar princi Ulfu Gud-
marsonu un laida pasaulē astoņus bērnus. Pēc vīra nāves 
Brigita piedzīvoja vairākus Kristus ciešanu redzējumus 
un dziļi tās pārdzīvoja. Pēdējos divdesmit trīs dzīves ga-
dus viņa pavadīja Romā lūgšanās un nabadzībā.  

Par svētu Brigitu pasludināja pāvests Bonifācijs IX 
1391. gada 7. oktobrī. 1999. gada 1. oktobrī pāvests Jānis 
Pāvils II viņu pasludināja par Eiropas debesīgo aizbildni. 
Romā un citviet pasaulē joprojām darbojas svētās Brigi-

tas dibinātais un mātes Marijas Elizabetes Hesselblades 
atjaunotais Vissvētā Pestītāja ordenis.

Svētā Katrīna no Sjēnas (1347-1380) bija pēdējais 
bērns 24 bērnu ģimenē. Jau sešu gadu vecumā Katrīna 
sajuta aicinājumu veltīt savu dzīvi Dievam. Meitene ie-
stājās svētā Dominika trešajā ordenī un veltīja sevi lūgša-
nām un žēlsirdības darbam.

Katrīna bija viena no sava laika gudrākajām sievietēm, 
kuras vārdos ieklausījās gan bīskapi un kardināli, gan 
arī pats pāvests. Viņas nopelnu dēļ pāvests Gregors XI 
atgriezās Romā no Aviņonas (Francijā) trimdas. Svētā 
Katrīna no Sjēnas bija izcila mistiķe, savas dzīves laikā 
viņa piedzīvoja daudzas atklāsmes un redzējumus.

„Viņas mācība ir neatkārtojama. Viņa vairāk ir sko-
lotāja nekā skolniece.” (Kanonizācijas bulla). Katrīna ir 
uzrakstījusi slavenus garīgās dzīves un teoloģijas darbus, 
īpaši „Dialogu”. Svētās sekotāji sauca viņu par māti. Arī 
šodien tā var teikt visa dominikāņu ģimene. 

Sagatavoja Elvīra Škutāne, autores foto

PRIEDAINES ROMAS KATOĻU BAZNĪCĀ
 TIKA IESVĒTĪTAS JAUNAS SVĒTBILDES

Jau piekto gadu pēc kārtas Aulejas pagastā tiek izdots kalendārs, visiem līdz-
darbojoties un atbalstot. Izmantojam fotogrāfi jas, kuras iesūta paši autori, gan 
no bibliotēkas un Tautas nama foto arhīva. 

Galvenais nosacījums, lai cilvēkiem ir atpazīstamas vietas, svarīgi notikumi 
mūsējiem - aulejiešiem. Kalendārs ir pieprasīts, interesējas arī attālāk dzīvojo-
šie Aulejas iedzīvotāji. 

Šoreiz kalendārā divi svarīgi mums notikumi: Etnogrāfi skajam ansamblim 
„Aulejas sievas” astoņdesmit pastāvēšanas gadi un Aulejas baznīcai - 310 gadi.
Kalendārus var saņemt Aulejas pagasta pārvaldē un bibliotēkā.

Zinaīda Pikmane, 
Aulejas pagasta bibliotēkas vadītāja

AULEJAS KALENDĀRS 2020. GADAM

JAUNGADA
 ATSKAŅAS 

ROBEŽNIEKOS
Katrs bērns vienmēr ar nepacie-

tību gaida Ziemassvētku brīnumu. 
Pieaugušo pienākums ir, neskato-
ties uz materiālo labklājību, laika 
trūkumu, realizēt bērnu sapņus. 
Ļoti labi,  ja ir daudz draugu, 
„sponsoru”, atbalstītāju, kuri var 
palīdzēt organizēt pasākumu, radīt 
svētku sajūtu. 

Jau daudzus gadus Robežnieku 
pagasta iedzīvotājiem ir iespēja 
sadarboties ar Latvijas Sarkanā 
Krusta Krāslavas komitejas iz-
pilddirektori Sandru Molotoku. 
Pateicoties tam, šogad Robežnie-
ku pamatskolas skolēni apmeklē-
ja Jaungada pasaku Varavīksnes 
vidusskolā. Pirmsskolas vecuma 
bērniem Robežnieku Tautas namā 
notika tikšanās ar pasaku varo-
ņiem. Bērniem vēl ilgi atmiņā pa-
liks tikšanās ar dinozauriem, dejas 
ar tīģeriem, dziedāšana ar Labo 
rūķīti Veltu Daniļeviču, saņemtās 
dāvanas no azartiskā Salaveča. 

Vecāki ir patei-
cīgi par iespēju 
papildināt savus 
fotoalbumus ar 
jaunām bildēm. 
Būdami pateicīgi 
Robežnieku pa-
gasta pārvaldei 
par izsniegtajām 
saldajām dāva-
nām, bērni sagai-
dīja savu Ziemas-
svētku brīnumu.

Maija Šemele
 un vecāki 
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Jaunajiem vecākiem

- Ideja atvērt savu kafejnīcu man 
dzima aptuveni pirms desmit ga-
diem, kad mans bērns vēl bija mazs, 
un nebija iespēju kaut kur aiziet pa-
ēst un omulīgi pasēdēt kopā ar mazu 
bērnu. Gadiem ejot, radās iespēja 
realizēt šo ideju, pateicoties Nodar-
binātības Valsts dienesta atbalstam, 
realizējot projektu „Pasākumi ko-
mercdarbības vai pašnodarbinātības 
uzsākšanai”. 

- Kad jūsu kafejnīca vēra vaļā 
durvis saviem apmeklētājiem? 

- Pagājušā gada nogalē – 30. de-
cembrī. Tas nav nejaušs datums, 
gribējās, lai jaunā kafejnīca ir kā ne-
liela dāvana mūsu pilsētai, sagaidot 
Jauno 2020. gadu. 

Sākotnēji plānojām brokastu 
kafejnīcu, tālab pirmdien, otrdien, 
trešdien un ceturtdien strādājam 
no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00, 
piektdien - no plkst. 8.00 līdz plkst. 
19.00, sestdien - no plkst. 10.00 
līdz plkst. 19.00 (visās dienās bez 
pārtraukuma). Taču jau pašā sā-
kumposmā pēc aktīvām klientu 
atsauksmēm esmu sapratusi, ka zie-
mas periodā vēlamais darba laiks 
ir no 10.00 un ilgāk vakarā. Lai 
pie mums varētu iegriezties arī pēc 
darba. Darbalaiks bija testa režīmā, 
un jau pašlaik kļūst skaidrs, ka ideja 
par brokastu kafejnīcu ziemas laikā 
nav pieprasīta. Tāpēc koriģēsim ka-
fejnīcas darbalaiku atbilstoši klientu 
vēlmēm un mūsu iespējām, jo esam 
tikai trīs darbinieki un mūsu darba-
laiks jāpielāgo likumdošanai.  Bet 
jau tagad ir skaidrs, ka vasarā būs 
cits darbalaiks, jo ceram attīstīties 
un pieņemt papildu darbiniekus.

- Uz ko specializējaties?
- Šī būs pankūku un dažādu kā-

rumu (konditoreja) kafejnīca ģime-
nēm ar bērniem. Uz to netieši norāda 

izvēlētais nosaukums - „Karamele”. 
Kafejnīca būs ģimenēm draudzīga - 
jau ir ierīkots neliels bērnu stūrītis, 
kur ir dažas bērnu rotaļlietas un bil-
žu grāmatas. Rotaļlietu un grāmatu 
klāsts tiks papildināts. 

Protams, kafejnīcu var apmeklēt 
jebkurš – arī pensionāri, jaunieši, 
draugu kompānijas utt. Saviem dar-
biniekiem un klientiem nodrošinām 
bezvadu WiFi internetu bez mak-
sas. Esmu ievērojusi, ka daudziem 
patīk apsēsties tieši pie loga, caur 
kuru vērot, kas notiek ārā. Kafej-
nīcā pie viena galda ir arī dīvāns, 
kur var omulīgi pasēdēt. Lai telpās 
radītu iespējami lielāku mājīguma 
sajūtu, tika piesaistīta dizainere, 
kura palīdzēja visu ierīkot atbilstoši 
mūsu iecerēm. Man tas bija ļoti sva-
rīgi – radīt mājīgumu.

- Kāda ir ēdienkarte?
- Pamatu pamats visam ir dažādu 

veidu pankūkas. Šobrīd jau pieeja-
mas piecu dažādu veidu pankūkas, 
kurām piedāvājam daudz dažādu 
pildījumu, tostarp pašu gatavots vai 
ievākts. Piemēram, tagad kafejnīcā 
piedāvājam avenes un mellenes, 
kas ir ievāktas vasarā mežā un sa-
saldētas. Ir dažādas pašu gatavotas 
mērces. Faktiski mums te ir īsta mā-
jas virtuve, bet pielāgota atbilstoši 
ēdināšanas uzņēmumiem izvirzītām 
prasībām. Klientiem piedāvājam uz 
vietas gatavotus konditorejas izstrā-
dājumus – kūkas un desertus, mājas 

saldējumu un pašceptu maizi bez 
ierauga. Ēdienkarte tiks papildināta, 
un mainīta, lai klientiem būtu inte-
resanti atnākt vēl un vēl, ikreiz cerot 
uz kādu jaunumu, uz jaunu garšu. 
Desertu veidus neatklāšu, visi laipni 
gaidīti mūsu kafejnīcā!

- Vai ir ēdieni tikai pēc pasūtī-
juma?

- Mūsu konditorejas izstrādāju-
mus iespējams pasūtīt arī mājas 
svinībām. Visiem gribas siltu un 
svaigu maizi, bet tās izgatavoša-

nas process ir laikietilpīgs. Tāpēc 
maize ir pieejama pēc pasūtījuma, 
kafejnīcā tā būs pieejama nelielā 
daudzumā apmeklētājiem. Pārējais 
viss dabūjams uzreiz, turklāt svaigs. 
Zupas šobrīd vēl nepiedāvājam, bet 
drīzumā piedāvājumā būs pašu ga-
tavoti pelmeņi. Ar laiku, domāju, 
izveidosim kādu komplekso pus-
dienu piedāvājumu. Šī ir vieta tālā-
kai attīstībai. Mēs pagaidām neko 
nepiegādājam ārpus kafejnīcas, bet 
dodam līdzi ņemšanai. Ir iepakoju-

ma kastītes, arī kafi ju var paņemt 
līdzi. Mums ir profesionāls kafi jas 
automāts, līdz ar to klienti var bau-
dīt kvalitatīvu un aromātisku dažā-
du veidu kafi ju. 

- Kur meklējat receptes?
- Mūsdienās tā nav liela problēma 

– ir specializētā literatūra, to papil-
nam žurnālos un internetā, atlasām 
mūs interesējošas publiski pieeja-
mas receptes, pielāgojam savai ie-
cerei un klientu gaumei. Galu galā 
arī pats reizēm radi kaut ko jaunu no 
izejvielām, kas ir ledusskapī. 

- No cik lielas summas jāšķiras, 
lai paēstu jūsu kafejnīcā? 

- Domāju, ka mūsu cenas ir pie-
tiekoši demokrātiskas. Es uzskatu, 
labāk ir, ja cilvēks atnāk, un paēd, 
nevis pamielo acis aiziet projām 
tukšu vēderu, jo ir par dārgu. Tā-
lab cenas cenšos noturēt pieejamas. 
Alkoholu pagaidām netirgojam, bet 
plānojam, ka klientiem drīzumā būs 
iespēja baudīt kafi ju ar balzāmu vai 
ied zert glāzi laba vīna, atzīmējot 
kādu īpašu notikumu. 

- Kādi ir nākotnes plāni?
- Plānojam pilnveidot savu pro-

fesionālo līmeni un  izveidot ēdien-
karti, kas apmierinās gan pilsētas 
iedzīvotājus, gan arī viesus un tū-
ristus. Jau sākumposmā no klien-
tiem ir radusies interese par svinību 
rīkošanu.  Pieteikt kafejnīcu svi-
nībām var jebkurā laikā pa tālruni 
29437482 (Ingūna). Apmeklējiet 
jauno kafejnīcu, nobaudiet ēdie-
nus un izdariet savus secinājumus. 
Noteikti uzklausīsim klientu ietei-
kumus gan par ēdienkarti, gan par 
darbalaiku, gan būsim pateicīgi par 
idejām. 

- Paldies par interviju! Lai 
jums labi sokas!

Juris Roga, autora foto

MĀJĪGA KAFEJNĪCA KRĀSLAVAS SIRDĪ
Mūsu pilsētā Daugavas lokos nereti nākas dzirdēt jautājumu - kur pie jums var paēst? 

Jo tuvāk nāk atvaļinājumu un ceļojumu sezona, jo biežāk šis jautājums izskan. Lai arī 
mūsu pilsētā ēdināšanas jomā strādā vairāki uzņēmēji, problēma paēst tomēr pastāv 
ilgu laiku. Ir cerība, ka situāciju pozitīvi uzlabos jaunatvērtā kafejnīca „Karamele”, kas 
izveidota pie Krāslavas autoostas kādreizējā ziedu veikalā. Kafejnīcas vadītāja Ingūna 
Nartiše pastāstīja, ka viņa uzsākusi realizēt savu senu ieceri par mājīgu kafejnīcu ģime-
nei ar bērniem. 

Gribu apsveikt visus krāslaviešus - gan 
mazos, gan pieaugušos - Jaunajā gadā 
un novēlēt labklājību visās dzīves jomās 
un galvenais - labu veselību, fizisko un 
garīgo! Šajā rakstā, kā tas bija apsolīts 
iepriekš, runa būs par bērnu neirozēm, 
kas ir ļoti aktuāls jautājums mūsdienās. 

Neiroze ir atgriezenisks psihes funkcionālais 
stāvoklis, kad tiek traucēta nervu šūnu darbība, 
nevis to struktūra (neirozei ir atgriezenisks rak-
sturs). Bērnu neirozes (BN) ir bīstamas ne tikai 
tāpēc, ka tā ir smaga slimība, bet arī sakarā ar ve-
cāku attieksmi pret šo traucējumu. Vecāki bieži 
vien nepamana vai ignorē BN pirmās pazīmes, 
saistot tās ar vecuma īpatnībām, kaprīzēm, fan-
tāzijām. 

BN pazīmes var būt dažādas
Uzvedības traucējumi: bērns ir daudz raudu-

līgāks nekā parasti, viegli aizkaitināms, bailīgs, 
satraukts (slimīgi aizdomīgs), viņam ir miega 
traucējumi, pasliktinājās apetīte, koncentrēšanās 
spējas, vērojama vienaldzīga attieksme pret to, 
kas agrāk interesēja. 

Ķermeniskās izpausmes: uzmācīgas kustības 
- mirkšķināšana, plecu raustīšana, ieklepošanās, 
stostīšanās, matu plūkāšana. Šīs tika veida kus-
tības izraisa emocionālo spriedzi, kas pieprasa 
fi zisko izlādēšanos. Ja šo tiku apvaldīt (aizliegt), 
tad iekšējā spriedze pieaugs. 

Somatiskās izpausmes: samazinās imunitāte, 
bieža saaukstēšanās, astmatisks klepus (bērns 
nevar izteikt vārdos, kas viņam kaiš), alerģiskās 
reakcijas - neirodermīts (situācijas noliegšana), 
nakts enurēze, sāpes vēderā, slikta dūša. 

Esmu pārliecināta, ka daudzi vecāki ir saskāru-
šies ar šiem bērnu uzvedības traucējumiem. 

Galvenais BN iemesls - psihotraumatisks fak-
tors (viens vai vairāki), ar kuriem bērns nespēj 
tikt galā patstāvīgi. Mazi bērni ir pakļauti baiļu 

neirozei (bailes no tumsas, dažādām būtnēm, 
vientulības, nedrošības).   

Minēšu dažus piemērus no savas prakses sais-
tībā ar šiem faktoriem. Zēns, kam ir 10 gadu, 
nobijās no Vangas foto internetā, sāka redzēt 
spokus un „draudzēties” ar viņiem. Viņš labi mā-
cās parastā skolā. Mamma, pamanījusi dēla hi-
peremocionalitāti, vērsās pie neirologa, savukārt 
ārsts ieteica fi zioterapiju. Meitene, kurai ir 7 gadi, 
katru rītu cieš no sliktas dūšas, ko izraisa bailes 
un nepārliecinātība par sevi skolā. 6-gadīgai mei-
tenei ir trīs tēti (bioloģiskais, krusttēvs un tas, ar 
kuru mamma pašlaik dzīvo), turklāt visi trīs pre-
tendē uz tēva lomu meitenes dzīvē. Visās šajās 
situācijās ir nepieciešama vecāku un profesionāļu 
līdzdalība. Un es kā masiere atklāju šādus „skele-
tus skapī” masāžas seansu laikā, sadarbojoties ar 
šiem bērniem. Ne vecāki, ne ārsti-neirologi nebi-
ja informēti par šiem traumējošajiem faktoriem, 
par ko bērni nevienam nestāstīja, vai nu baido-
ties, ka viņus nesapratīs, vai arī neapzinoties, kas 
provocē tādu stāvokli.  

Tāpēc vēršos pie vecākiem – lūdzu, runājiet, 
kontaktējieties ar bērniem, lai zinātu, kā dzīvo 
jūsu atvases. Nelamājiet un nenosodiet! Nodro-
šiniet psiholoģiski un emocionāli komfortablu 
atmosfēru ģimenē! Neignorējiet iespējas ap-
meklēt bērnu psihologu, neirologu, fi zioterapei-
tu! Apmeklējiet kopā ar savu mazuli pozitīvos 
pasākumus, kur bērns caur kustībām un ar balss 
palīdzību var atbrīvoties no savas emocionālās 
spriedzes! Svarīgas ir arī fi ziskās aktivitātes, bet 
tieši tās, kas rada prieku un možumu jūsu bēr-
nam, nevis apmierina tikai jūsu ambīcijas. 

Uz jūsu jautājumiem atbildēšu pa tālr. 
29690829.

Natālija Raubiško, 
mediķe fi zioloģe, masiere

BĒRNU NEIROZE  Šī mācību gada sākumā Valsts 
policijas Latgales reģiona pār-
valde izsludināja konkursu sko-
lēniem „Atstarotāju laboratori-
ja - būšu redzams!”.

Tika iesūtīti 52 skolēnu radošie darbi. 
Visaktīvākā vecuma grupa - 5.-9.klašu sko-
lēni, iesūtīja 36 darbus. Vērtējot konkursa 
darbus, žūrija pievērsa uzmanību konkursa 
nolikuma prasību ievērošanai, idejas oriģi-
nalitātei, izstrādājuma praktiskajam pielie-
tojumam un darba prezentācijai.

Konkursa uzdevums bija padarīt sevi 
par redzamāku ceļu satiksmes dalībnieku, 
pašam sameistarojot gaismu atstarojošus 
elementus. Sauklī „Būšu redzams!” ie-
tverta apņemšanās ik dienu piedomāt pie 
„droša apģērba” izvēles un gaismu atsta-
rojošo elementu izmantošanas.

Atstarotāju laboratorijas mērķis bija ap-
kopot idejas „droša apģērba” izveidē, in-
teresanta dizaina gaismu atstarojošu vestu 
izstrādē, gaismu atstarojošo elementu vei-
došanā, kā arī labāko ideju publiskošanā 
citu cilvēku iedvesmai.

Apsveicam Krāslavas pamatskolas 7. a 
klases skolnieces, kuras nosūtīja uz kon-
kursu divus darbus un ieguva 3. vietu!

Paldies Jurgitai Rimai, Kristiānai Ste-
piņai, Diānai Višņakovai, Līgai Lipšānei, 
Arinai Dilbai, Angelinai Čerņavskai par 
viņu idejām un ieguldīto darbu.

Paldies skolotājai Veltai Daņiļevičai par 
atbalstu! Sveicam uzvarētājus!

Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas
 7.a klases audzinātāja

KONKURSA REZULTĀTI  

19. decembrī Indras pamatskolas 6. 
un 7. kl. skolēniem paveicās saņemt 
gada pēdējo dāvanu, kura sniedza īpa-
šus un jaunus iespaidus, pateicoties 
programmas „Latvijas skolas soma” 
ietvaros ieplānotajam Daugavpils te-
ātra izrādes apmeklējumam. Tas bija 
tiešam neparasts Daugavpils teātra ie-
studējums „Raganiņa”, kas ir pirmais 
Daugavpils teātra iestudējums bērniem, 
kurā kopā ar latviešu valodu skanēja 
latgaļu mēle. Izlasot afi šā, ka aktieri ru-
nās latgaliski, nedaudz nobijāmies, ka 
neko nesapratīsim, bet izrādās, ka vel-
ti.  Šī izrāde bija saprotama ikvienam, 

jo bija veidota tā, lai iepazīstinātu ar 
valodas skanējumu un lai jautrā noska-
ņā, ar asprātību un dziesmu starpnie-
cību frāzes latgaliski iespiestos mūsu 
atmiņā. Pēc izrādes noskatīšanās mēs 
pat mēģinājām atkārtot dažu s vārdus 
latgaliski. Skanēja jautri!

Paldies programmas „Latvijas skolas 
soma” sniegtajam atbalstam un Indras 
pagasta pārvaldei par transportu! Lai 
visiem radošs un laimīgs Jaunais gads!

Ilona Bunto, 
Indras pamatskolas 

6. un 7.kl. audzinātāja 

INDRAS „SKOLAS SOMĀ”
 ARĪ BURAMVĀRDI... 
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kultūra

Ne katru gadu Baltijas reģiona 
klimats iepriecina mūs ar laika 
apstākļiem, kas palīdz radīt Zie-
massvētku un Jaungada noskaņu. 
Tā bija arī šogad. Ne visiem palī-
dzēja Jaungada rotājumi un deko-
rācijas pilsētas ielās, māju pagal-
mos, balkonos un logos, jo daudzi 
krāslavieši sūrojās par to, ka ārā ir 
drūms un pelēks laiks un viņiem 
nemaz nav svētku noskaņojuma. 
Daudzi... Taču ne tie, kas apmek-
lēja pirmssvētku pasākumus, ko 
mūsu pilsētā organizē Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas kolektīvs. 

2020. gada priekšvakarā, tāpat 
kā katru gadu, Jaungada noskaņu 
Krāslavā radīja jau tradicionālais, 
šogad 31. pēc kārtas, Jaungada 
pasakas priekšnesums, kā arī iz-
klaides pasākums (JAK festivāls), 
kas tagad, starp citu, ieguvis citu 
nosaukumu – „Jaungada Comedy 
show”. 

Pasakas patīk visiem – gan pie-
augušajiem, gan bērniem. Tāpat 
kā iepriekšējos gados Jaungada 
priekšnesums iepriecināja skatītā-
jus ar fantastiski skaistiem, krāsai-
niem pasakas varoņu tērpiem, jaut-
rām dziesmām, aizraujošām dejām 
un humora dzirksti. 

Šo augsto latiņu, ko pacēla 
Jaungada pasakas orgkomiteja 
un priekšnesuma dalībnieki, spē-
ja noturēt arī „Jaungada Comedy 
show” spēlētāji. Izklaides pasā-
kums norisinājās Krāslavas Kultū-
ras namā, un tas atkal pulcēja pilnu 
skatītāju zāli. 

Skatuviskās uzstāšanās, joku 
dzīšanas, dziedāšanas un dejoša-
nas prasmē sacentās trīs koman-
das – vidusskolēni, absolventi un 
vecāki. Neskatoties uz to, ka katrai 
komandai bija savas stiprās puses 
– vieni parādīja sevi kā saliedētā-
kais kolektīvs, citi – kā inteliģen-
tākais, bet trešie bija vispozitīvā-
kie, žūrija, apkopojot visus „par” 
un „pret”, izvēlējās uzvarētāju. 
Noteikti jāpiebilst, ka žūrijas vie-
doklis sakrita ar skatītāju viedokli 
– jautrākā, asprātīgākā, oriģinālākā 
un artistiskākā izrādījās vidussko-
lēnu komanda. 

Nodārdēja Jaungada svētki, 
sākās 2020. gada darba ikdiena. 
Paldies Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas kolektīvam par emoci-
jām piepildītu svētku laiku! Vēlam 
jūsu radošajai komandai daudz 
jaunu ieceru, ideju un iedvesmu! 
Un esiet pārliecināti, jūsu vislielā-
kā komanda – skatītāju komanda 
– jūs nekad nepievils! 

 PALDIES
 PAR

 SVĒTKU
EMOCIJĀM!  

Krāslavas iedzīvotāju vienotība 
– tā par šovprogrammu „Paaudžu 
cīņa”, kas nesen norisinājās kultūras 
namā, sociālajos tīklos uzrakstīja 
krāslavietis Viktors Bernāns. Un 
šim raksturojumam nevar nepie-
krist. 

Organizatori un pasākuma vadītā-
ji – Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-
vas teritoriālās struktūrvienības ko-
lektīvs – jau no sākuma brīdināja, 
ka, lai gan nosaukums liecina par 
gaidāmo cīņu, zaudētāju šoreiz ne-
būs. Un tā arī notika – ieguvēji bija 
visi, it īpaši skatītāji. 

Vēl pirms šova sākuma kultūras 
nama foajē bija jūtams, ka šī prog-
ramma nebūs ierasts pasākums. 
Un tas apstiprinājās jau pēc pirma-
jām priekšnesuma minūtēm. Īpašs 
bija viss, sākot ar šovprogrammas 
formātu, „Paaudžu cīņas” dalībnie-
kiem, repertuāru un beidzot ar ska-
tītāju noskaņojumu. 

Šoreiz uz skatuves iznāca vispa-
rastākie krāslavieši un mūsu pilsētas 
viesi – bērni, jaunieši un pieaugušie. 
Kaut gan daudzi no viņiem nav pro-
fesionāli vokālisti un dejotāji, aktie-
ri un modeļi, viņi uzstājās vienkārši 
lieliski, un tāpēc skatītāji neskopo-
jās ar aplausiem, sajūsmas izsaucie-
niem un sirsnīgiem smiekliem. 

Inna un Viktors Bernāni graciozi 
griezās dejā, viņu kustības savaldzi-
nāja ne tikai visas dāmas, kas sēdēja 
zālē, bet arī vīriešus. Kopā ar Artū-
ru Trepšu no Dagdas dziedāja visa 
zāle, bet Aleksandrovas internātpa-

matskolas audzēkņu modes skatei 
klātesošie sekoja ar drebošu sirdi – 
lai tikai viss izdotos! Krāslavas pub-
likas mīluļi – sporta deju dejotāji 
Evita Gorenko, Elizabete Križanov-
ska un Ričards Škagalis ar atbalsta 
grupu - tā uzkarsēja skatītājus zālē, 
ka daudziem ar grūtībām izdevās 
nosēdēt uz vietas. Skaļus un ilgsto-
šus aplausus skatītāji veltīja Indras 
senioru kolektīvam „Labvakar”, dā-
mām no Grāveru deju grupas ,,Li-
Dejas” un maziem dejotājiem no 
Dagdas deju grupas ,,Nika”. 

Šo izklaides programmu noteikti 
var nosaukt par ģimenes pasākumu. 
Vecāki bija ieradušies atbalstīt sa-
vus bērnus, bērni – vecākus, sievas 
– vīrus un vīri - sievas. Piemēram, 
krāslaviešu Valteru ģimeni uz ska-
tuves prezentēja trīs paaudzes. Jau-
niešu komandā aktīvi startēja Alīna 
Valtere, vecākās paaudzes grupā 
– viņas tēvs Jurijs un vectēvs Jānis, 
bet pārējie ģimenes locekļi atbalstīja 
savējos no zāles. 

Vistālāko ceļu līdz Krāslavai 
mēroja rīdzinieki – reperis Deniss 
Stepanovs, profesionālais MMA 

(jauktās cīņas māks-
las) cīkstonis, Ei-
ropas, Latvijas un 
Baltijas čempions 
Aleksandrs Čižovs 
un viņa treneris, bi-
jušais krāslavietis 
Andrejs Maslovs. 

Kā uzsvēra 
Andrejs Maslovs, 
kad viņš uzzināja 
par dzimtajā pilsētā 

ieplānoto pasākumu, tad uzaicinā-
ja apmeklēt Krāslavu tos cilvēkus, 
kam ir tuvs sports un kam ir piere-
dze saskarsmē ar bērniem, kuriem 
nepieciešams sabiedrības atbalsts. 

„Mēs nolēmām atbraukt un atbal-
stīt Krāslavas bērnus. Pēc pasākuma 
satiksimies ar jauniešiem, pastāstī-
sim par sevi, saviem panākumiem. 
Dzīvē var sasniegt visu, galvenais 
– vēlēties īstenot savus mērķus. 
Iespējams, mūsu pieredze būs ļoti 
noderīga, un mums izdosies kādu 
motivēt.” 

Skatītājus sajūsmināja divas re-
pera Denisa Stepanova dziesmas, 
ar tikpat lielu prieku zāle uzņēma 
lirisko dziesmu par Krāslavu un aiz-
raujošos Spānijas akordus Viktora 
Bernāna izpildījumā. 

Pusotra stunda pagāja vienā elpas 
vilcienā, un, kad pasākuma vadītāji 
atvadījās no skatītājiem, visiem gri-
bējās turpinājumu, nu kaut uz pavi-
sam īsu brītiņu... 

Šovprogrammas galvenā inicia-
tore, radošās komandas iedvesmo-
tāja un šova režisore – tehnikuma 
pedagoģe Žanna Drozdovska. Īste-
not ideju viņai palīdzēja pedagogi 
Larisa Rukmane, Agita Svarinska, 
Ineta Urtāne un, protams, visa šova 
dalībnieku komanda. 

Cerēsim, ka šovprogrammai „Pa-
audžu cīņa” būs turpinājums arī nā-
kotnē un tā kļūs par brīnišķīgu  jaunā 
gada sākumu Krāslavā. 

BRĪNIŠĶĪGS JAUNĀ GADA SĀKUMS 

Lappusi sagatavoja Elvīra Škutāne 
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BASKETBOLA DIENA SKOLĒNIEM  
Decembrī Krāslavas Sporta skolas zālē pulcējās Krāslavas novada 

skolēni, lai piedalītos basketbola sacensībās. 
Vidusskolas jauniešiem par uzvaru cīnījās Krāslavas Valsts ģimnāzi-

jas un Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komandas. Pārliecinoši pirmo 
vietu un kausu ieguva Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni.

Pamatskolas vecuma grupā starp 2004.-2005.gadā dzimušiem jaunie-
šiem par uzvaru cīnījās divas komandas. Labākā bija Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas komanda un Krāslavas pamatskolas skolēniem otrā 
vieta. 

Meitenēm šajā vecuma grupā piedalījās divas komandas no Robež-
nieku pamatskolas un viena no Indras pamatskolas. Uzvarot abās spē-
lēs, pirmo vietu un kausu izcīnīja Indras pamatskolas meitenes. Robež-
nieku pamatskolas pirmā komanda ieguva otro vietu un Robežnieku 
pamatskolas otrā komanda – trešo vietu.

Starp 2006.-2007. gadā dzimušiem zēniem savu dalību pieteica 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, Krāslavas pamatskolas 
un Robežnieku pamatskolas komandas. Pirmo vietu un kausu izcīnīja 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda, otro vietu ieguva Robež-
nieku pamatskolas komanda un trešo – Krāslavas pamatskolas skolēni. 

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

VIKTORS LEBEDEVS 
UZSTĀDĪJA 4 LATVIJAS 

REKORDUS
2019. gada beigās Valmierā no-

tika Latvijas čempionāts klasiskajā 
spēka trīscīņā junioriem, jauniešiem 
un veterāniem. 

Krāslavietis Viktors Ļebedevs 
startēja savā vecuma grupā - spor-
tistiem virs 60 gadiem un svara ka-
tegorijā līdz 74 kg. Spēka trīscīņas 
pirmajā disciplīnā, pietupienos ar 
svaru stieni uz pleciem, sportista 
rezultāts – 130 kg, otrajā disciplīnā 
- svaru stieņa spiešanā guļus – Vik-
tora rezultāts bija 95 kg. Svaru stie-
ņa vilkmē no zemes ar stājas spēku 
krāslavietis pieveica 155 kg smagu 
svaru stieni. Kopsummā Viktors 
Ļebedevs tika galā ar ievērojamu 
rezultātu - 380 kg, līdz ar to viņš ir 
kļuvis par absolūto čempionu svara 
kategorijā līdz 74 kg un uzstādījis 
četrus Latvijas rekordus. 

Pirms trim gadiem, 2016. gadā, 
Viktors uzstādīja trīs Latvijas rekor-
dus svara kategorijā līdz 83 kg un 
kopumā trīs vingrinājumos sasnie-
dza lielisku rezultātu - 410 kg. 

Sportists uzsvēra, ka savus rekor-
dus viņš velta dzimtajai Krāslavai. 

Viktors sveic visus sporta vete-
rānus  Jaunajā gadā un novēl stipru 
veselību! 

Sagatavoja Elvīra Škutāne,
autores foto

Decembra beigās Krāslavas 
Sporta skolā pulcējās Krāsla-
vas novada sportisti, viņu treneri 
un vecāki uz svinīgo pasākumu 
„Sporta laureāts - 2019”. Šogad ar 
naudas balvām un piemiņas kau-
siem tika apbalvoti labākie spor-
tisti par sasniegumiem gan Latga-
les, gan valsts mēroga sacensībās.     

Krāslavas Sporta skolā tika 

sveikti sportisti, kuri trenējas gan 
individuālos (vieglatlētika, distan-
ču slēpošana, ložu šaušana, brīvā 
cīņa), gan komandu (basketbols, 
futbols) sporta veidos.

Sportistu sumināšanas ceremo-
nijā piedalījās Krāslavas novada 
Izglītības pārvaldes vadītāja Lidi-
ja Miglāne, kā arī vadītājas viet-
niece Sņežana Petroviča un sporta 

skolas direktors Artis Upenieks.
Pasākuma laikā visiem klāteso-

šajiem bija iespēja izvērtēt katra 
sporta veida prezentāciju par spor-
tistu treniņiem un sacensībām. 

Sporta skolas audzēkņi aktī-
vi iesaistās arī citās ārpus skolas 
aktivitātēs. Šoreiz mūs ar saviem 
skaņdarbiem iepriecināja mūzi-
kas skolas absolvente Adriāna 

Šuminska un mūzikas skolas au-
dzēknis Mārtiņš Severīns Vecelis.

Krāslavas Sporta skolas vadība, 
treneri, skolas audzēkņi un viņu 
vecāki pateicas Krāslavas novada 
domei par fi nansiālo atbalstu.     

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas 

metodiķe

SPORTA LAUREĀTS - 2019

VIEGLATLĒTIKA
Turpinās sagatavošanas posms 

startiem Latvijas čempionātos. 
Sportisti dažāda mēroga sacensī-
bās jau uzlaboja savus personiskos 
rekordus. 

Ludzā medaļas izcīnīja mūsu 
visjaunākie sportisti: 

U10 vecuma grupā – Arnis Ozo-
liņš – 2. vieta 60 m skriešanā (10.3 
sek.) un 3. vieta tāllēkšanā – 3.15 
m;

U12 – 2. vieta - Dmitrijs Ada-
movičs – 60 m (9,5 sek.); 

U14 – 2. vieta - Santa Ostrovska 
– augstlēkšanā (1.40 m);

U16 – 2. vieta - Terēza Podja-
va - 60 m (8.3 sek.) un Anastasija 
Apenko – 60 m/b (10.3 sek.);  

U18 - 1.vieta - Artjoms Jemeļja-
novičs 60 m skriešanā (7.2 sek.);

vieta - Evelīna Sitnika - 800 m  
(2:44,9 min); Samanta Krumpāne 
2. vieta - 60 m/b (10.5 sek.) un 3. 
vieta 3-solī - 9,59 m. 

Decembrī lēcēji tradicionāli 
brauca uz turnīru uz Novopoloc-
ku, ar kuru sadraudzības attiecības 
turpinās jau no pagājušā gadsimta:  

1. vieta augstlēkšanā ar jauno 
personisko rekordu Katrīnai Ļak-
sai - 1.60 m; 

2. vieta U14 vecuma grupā San-
tai Ostrovskai - 1.40 m;

3. vieta augstlēkšanā U16 vecu-
ma grupā - Viktorijai Zubovičai ar 
jauno personisko rekordu - 1.45 
m. 

No Preiļiem, startējot pieaugušo 
konkurencē, 3 meitenes (U18 gru-
pa) atveda 4 medaļas: zelta medaļa 
Danielai Timmas tāllēkšanā - 5.32 
m un Katrīnai Laksai augstlēkšanā 
- 1,55 m,  bronza - Danielai 60 m/b 
(attālums un augstums pieaugušo 
līmenī) - 9.7 sek. un 60 m (8.3 
sek.) Samantai Krumpānei. 

Ventspils Ziemassvētku kausā 
lielisku uzvaru ar jauno personis-
ko rekordu svinēja Daniela Timma 
- 5.47 m, apsteidzot visas pretinie-
ces ar pēdējo, sesto mēģinājumu. 

Sudraba medaļu no Ventspils 
atveda Katrīna Ļaksa, aizlecot 
1.58  m augstlēkšanā. 

Janvāra sākumā daži U18 gru-
pas atlēti piedalījās sacensībās 
Madonā.  Pārliecinošu uzvaru 
1000 m skriešanā svinēja Evelīna 
Sitnika - 3:18,6 sek. 

vieta tāllēkšanā - 4.60 m - Alek-
sandrai Soročinai. Artjomam 
Jemeļjanovičam 3. vieta 60 m 
skriešanā (7,4 sek.) un 4. vieta tāl-
lēkšanā - 5.50 m. 

Inese Umbraško, 
Krāslavas Sporta skolas

 direktora vietniece 

2019. gada 21. decembrī 
Preiļos notika starptautis-
kais kungu kauss volejbolā, 
kur sacensībās piedalījās 
6 vīriešu un 6 sieviešu ko-
mandas, tajā skaitā sievie-
šu konkurencē piedalījās 
komanda no Baltkrievijas 
un divas komandas no Krie-
vijas. Vīriešu konkurencē 
trešajā vietā ierindojās Ma-
donas komanda, otro vietu 
ieguva Maltas spēlētāji, 
bet sacensību kauss tika 
pasniegts Krāslavas vīriešu 
komandai. 

Sieviešu konkurencē par trešo 
vietu tika apbalvota Pleskavas 
komanda, otrajā godalgotā vietā 
ierindojās Rīgas komanda, bet par 
turnīra uzvarētājām kļuva koman-
da no Vitebskas. 

2019. gada 23. novembrī 
Krāslavas kungu kausa volejbolā 
trešajā vietā ierindojās Daugav-

pils novada komanda, otro vietu 
ieguva Preiļu komanda un Krāsla-
vas kungu komanda svinēja uzva-
ru.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas un 
Varavīksnes vidusskolas jauniešu, 
KVĢ meiteņu volejbola koman-
das piedalījās Rēzeknes novada 
junioru līgā, kur sacensības tika 
novadītas Maltas daudzfunkcio-
nālā sporta zālē 2019. gada 26. 
oktobrī un 23. novembrī – priekš-
spēles, bet 23. decembrī - fi nāl-
spēles.  

Augsto trešo vietu ieguva jau-
niešu komanda, jaunietes ierin-
dojas astotajā un KVĢ meitenes 
devītajā vietā.

15. decembrī sievietēm un 22. 
decembrī vīriešiem Krāslavas 
Varavīksnes sporta zālē notika 
Krāslavas Ziemassvētku volejbo-
la turnīri. Sievietēm sešu koman-
du konkurencē pirmo vietu ieguva 
Dagdas vidusskolas jaunietes, par 

otro vietu tika apbalvota Krāsla-
vas skolu absolventu komanda, 
trešajā vietā ierindojās KVĢ mei-
teņu komanda. 

Savukārt vīriešiem, septiņu ko-
mandu konkurencē pirmo vietu 
ieguva Dagdas vidusskolas jau-
niešu komanda, 2. vietā ierindojās 
Varavīksnes vidusskolas jaunieši, 
trešo vietu ieguva KVĢ jaunieši.

Pateicamies Dmitrijam Silovam 
par organizētu MIX volejbola 

Ziemassvētku turnīru skolēniem 
2019. gada 18. decembrī Vara-
vīksnes vidusskolas sporta zālē 
un Haroldam Kavinskim par or-
ganizētu Ziemassvētku volejbola 
turnīru skolēniem Dagdas vidus-
skolas sporta zālē 19. decembrī.

Pateicamies Krāslavas novada 
domei par atbalstu volejbola attīs-
tīšanā Krāslavas novadā. 

Dmitrijs Duškins, 
KVĢ sporta skolotājs

VOLEJBOLA SACENSĪBAS
 2019. GADA NOGALĒ  

Izsaku pateicību Krāslavas 
slimnīcas ārstiem Tatjanai 
Šulmanei, Jeļenai Krasņiko-
vai un Konstantīnam Proko-
fjevam par labu ārstēšanu, uz-
manību un rūpēm. 

Ināra 
Bogdanova-Jermolajeva  


