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1. jūnijā Krāslavas novada domē viesojās SIA 
„Latgran” valdes loceklis Mārtiņš Zvejnieks, 
kuram domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
pasniedza Krāslavas novada pašvaldības atzi-
nības rakstu par atsaucību, sapratni un sniegto 
fi nansiālo atbalstu novada ģimenēm ārkārtas 
situācijas laikā. S askaņā ar līgumu uzņēmums 
„Latgran” ziedoja 429 veikala „Maxima” vien-
reizējas dāvanu kartes 20,00 eiro vērtībā katram 
pirmsskolas vecuma bērnam (no 1,5 gada līdz 6 
gadiem ieskaitot), kas apmeklē Krāslavas nova-
da pirmsskolas izglītības iestādi. 

Pasniedzot Atzinības rakstu, G. Upenieks īpa-
ši uzsvēra, ka pašvaldība vēlējās izteikt pateicī-
bu uzņēmumam tieši 1. jūnijā - Starptautiska-
jā bērnu aizsardzības dienā. Reizē ar Atzinības 
rakstu Mārtiņš Zvejnieks saņēma arī pazīstamā 
podnieka Valda Pauliņa darināto keramikas 
vāzi, kā arī vairākas grāmatas par Krāslavu, kas 
stāsta par māksliniekiem un cilvēkiem mūsu 
novadā.

Juris Roga, autora foto 

PAŠVALDĪBA 
PATEICAS 

UZŅĒMUMAM
 ,,LATGRAN”

Kā jau tas ierasts, arī šogad 1. 
jūnijā - Starptautiskajā bērnu aiz-
sardzības dienā - pašvaldība godi-
nāja 72 mazuļus, kas gada laikā ir 
dzimuši Krāslavas novadā. 

Tiesa, izsludinātās ārkārtas si-
tuācijas dēļ šogad nebija iespē-
jas organizēt svētku koncertu par 
godu šiem skaistajiem svētkiem. 
Saņemt tradicionālo dāvanu - sud-
raba karotīti ar novada ģerboni un 
bērnu sedziņu - ģimenes tika aici-
nātas uz Krāslavas novada Dzimt-
sarakstu nodaļas svinīgo sarīkoju-
mu zāli, kur viņus sveica nodaļas 
vadītāja Ināra Ūdre. Sumināšana 
notika pieklusinātā gaisotnē, ska-
not tikai mūzikas fonogrammai.

Dāvanu saņēmēji, kā sarunājuši, 

ieradās pa vienam un sveikšana norisa bez jebkādas 
aizķeršanās. Visi bija labā noskaņojumā, priecājās un 
smaidīja. Šie svētki jaunajām ģimenēm ir ļoti nozī-
mīgi un atmiņā paliekoši, neatkarīgi no tā, cik klusu 
vai skaļi tie norit ārēju apstākļu ietekmes dēļ. 

Juris Roga,
autora foto

MAZIE KRĀSLAVIEŠI SAŅEM 
DĀVANU NO PAŠVALDĪBAS
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aktuālā informācija

Valsts pārbaudījumi un 
iestājpārbaudījumi pamat-
izglītības, vidējās izglītības 
un augstākās izglītības pa-
kāpē, bērnu un jauniešu no-
metnes, pieaugušo mācību 
process, interešu izglītības 
process, kā arī vēl vairākas 
sporta aktivitātes varēs no-
ritēt klātienē no 2020. gada 
1. jūnija. 

Par šādiem nosacījumiem lēma 
Ministru kabinets, pieņemot gro-

zījumus 2020. gada 12. marta rī-
kojumā Nr. 103 „Par ārkārtējās 
situācijas izsludināšanu”. Izglītī-
bas un zinātnes ministrija (IZM) 
rosināja atvieglot Covid-19 izrai-
sītās ārkārtējās situācijas līdzši-
nējo regulējumu, lai pakāpeniski 
atgrieztos pie pilnvērtīga izglītī-
bas procesa. Respektējot iepriekš 
noteiktos ierobežojumus, daudzas 
izglītības jomas aktivitātes varēja 
īstenot tikai daļēji.

Lēmums nozīmē, ka arī augstā-
kās izglītības pakāpē valsts pār-

baudījumi varēs noritēt klātienē, 
ja tie nebūs iespējami attālināti. 
Klātienes formātu varēs izmantot 
arī profesionālās kvalifi kācijas 
eksāmeniem un iestājpārbaudīju-
miem.

Pieņemtie rīkojuma grozīju-
mi paredz atļaut nometņu darbī-
bu no 1. jūnija. Tā kā nometnes 
mēdz būt ļoti dažādas – sākot no 
interešu izglītības un beidzot ar 
piedzīvojumu un sporta nomet-
nēm, kā arī to formāti mēdz būt 
dažādi – dienas vai diennakts, – 

ir sagatavotas nometņu rīkošanas 
vadlīnijas, kuras tiks nodotas no-
metņu organizatoriem. Par inte-
rešu izglītības nometnēm papildu 
informāciju varēs saņemt Valsts 
izglītības satura centra Neformā-
lās izglītības departamentā, par 
sporta nometnēm – IZM Sporta 
departamentā.

Neievērojot 2 m distanci, būs 
atļauti sporta treniņi (nodarbības) 
tādiem sportistiem, kuri ir Lat-
vijas pieaugušo izlašu, Latvijas 
Olimpiskās vienības un Latvijas 
Paralimpi skās vienības dalībnieki, 
kā arī tādu komandu sporta spēļu 
augstāko līgu komandu dalībnie-
ki, kuri veic no rakstveida līguma 
izrietošus sportista pienākumus. 
Tomēr tas nebūs attiecināms uz 
cīņu sporta veidu sportistiem.

Lai gan valdība izšķīrās par Co-
vid-19 izraisītās ārkārtējās situā-

cijas ierobežojumu mazināšanu, 
tomēr jāatceras, ka nosacījumi 
pulcēšanās, publisko vietu un pa-
sākumu apmeklēšanai joprojām ir 
spēkā – ne vairāk kā 25 personu 
pasākumi, ievērojot 2 m distanci 
un stingrus higiēnas noteikumus. 
Visās sabiedrības darbības jomās 
pakāpeniski ir jāatgriežas pie ie-
rastā dzīves ritma, bet izšķirošs 
būs individuālās atbildības fak-
tors. Tas, cik rūpīgi katrs ievēros 
epidemioloģiskās drošības notei-
kumus, kā arī izglītības un sporta 
procesa organizatoru prasības, jau 
tuvākajā laikā parādīs, vai Latvi-
jas sabiedrība spēj organizēti rīko-
ties, turpinot Covid-19 izraisītās 
slimības ierobežošanu.

Izglītības un zinātnes 
ministrijas

Komunikācijas nodaļa

 NO 1. JŪNIJA VAIRĀKAS
 IZGLĪTĪBAS 

JOMAS AKTIVITĀTES 
VARĒS ĪSTENOT KLĀTIENĒ

 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pa-

kalpojuma apmaksu par 2020. gada III ceturksni 21.34 EUR apmērā jāveic līdz 2020. 
gada 30. jūnijam (ieskaitot). Iemaksas veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar pasta vai 
bankas starpniecību slimokases kontā. Brīdinām, ka, nesamaksājot laikā, jūsu apdroši-
nāšanas karte tiks anulēta.

      Slimokases administrācija

Nacionālais veselības dienests (NVD) informē, ka, 
sākot ar 20. maiju pieejami gandrīz visi valsts ap-
maksātie plānveida ambulatorie veselības aprūpes 
pakalpojumi. Vēl pagaidām ierobežojumi saglabāti 
plānveida stacionāro pakalpojumu jomā un dienas 
stacionārā nav pieejamas plānveida operācijas, kas 
tiek veiktas, izmantojot vispārējo anestēziju (en-
dotraheālo anestēziju vai laringeālo masku). Vien-
laikus ārstniecības iestādēs tiek saglabātas stingras 
epidemioloģiskās drošības prasības, savukārt iedzī-
votājiem, pirms došanās pie ārsta vai uz izmeklē-
jumu joprojām spēkā iepriekšējā kārtība - iepriekš 
jāsazinās un jāvienojas par vizītes laiku, bez iepriek-
šēja pieraksta doties nedrīkst.

Noteikts, ka pirms plānveida operācijām vai in-
vazīvajām manipulācijām ārstējošais ārsts pacientu 
nosūta Covid 19 testa veikšanai, un manipulācija tiks 
veikta tikai negatīva testa rezultāta gadījumā.

No 20. maija stacionārajā veselības aprūpē pa-
pildus jau iepriekš nodrošinātajiem pakalpojumiem 
(onkoloģiskās, dzīvību glābjošas, kā arī tādas operā-
cijas, kuru atcelšanas rezultātā var iestāties invalidi-
tāte)  pieejama:

izgulējumu, tai skaitā komplicētu ar osteomielītu 
un ilgstoši nedzīstošu, hronisku ādas, mīksto audu 
čūlu mikroķirurģiska ārstēšana;

acu operācijas, kas bez ķirurģiskas iejaukšanās 
draud ar aklumu, ja nepieciešama stacionāra ārstē-
šana;

invazīva ārstēšana pacientiem ar sirds ritma trau-

cējumiem;
kohleārā implantācija;
orgānu transplantācija;
locītavu endoprotezēšana.
Neskatoties uz to, ka valsts ambulatoro apmaksā-

to veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana gandrīz 
pilnībā atjaunota, NVD atgādina, ka ārstniecības ies-
tādēs pacientu apkalpošanas temps šobrīd ir ievēro-
jami lēnāks nekā tas bijis iepriekš, jo līdz ar pakal-
pojumu atjaunošanu, ieviesti stingrāki piesardzības 
pasākumi - jānodrošina atsevišķa pacientu plūsma, 
jāierobežo pacientu skaits, kas vienlaicīgi uzturas 
ārstniecības iestādes telpās, jānosaka precīzs ieraša-
nās laiks veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai, 
kā arī pēc katra pacienta vizītes jāveic dezinfekcijas 
pasākumi. Tāpat ārstniecības iestādēs gan mediķiem, 
gan pacientiem jānodrošina individuālie aizsardzības 
līdzekļi. Tāpat ārstniecības iestādēm ir saglabāta ie-
spēja sniegt attālinātas speciālistu konsultācijas, ja 
tas ir iespējams.

NVD aicina pacientus kopā ar ģimenes ārstu vai 
ārstējošo ārstu izvērtēt, kādi veselības aprūpes pa-
kalpojumi šobrīd  ir nepieciešami un nav atliekami, 
īpaši būtiski tas ir personām, kuras vecākas par 60 
gadiem un personām ar novājinātu imunitāti, kurām 
Covid 19 infekcija var izraisīt smagas sekas. 

                                         Informāciju sagatavoja: 
Sintija Gulbe,

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

ATJAUNOTA LIELĀKĀ DAĻA 
VALSTS APMAKSĀTO PLĀNVEIDA

VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU

Lai vasara būtu piedzīvojumiem 
bagāta un tiktu aizvadīta bez lie-
kām rūpēm un raizēm, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas die-
nests (VUGD) aicina vecākus 
pārrunāt ar bērniem piecus jautā-
jumus par drošību.

Kā uzvesties, atpūšoties pie 
ūdens?

Peldēties ieteicams tikai ofi -
ciālajās peldvietās (par to liecina 
zīme „Peldēties atļauts”). Ja tuvu-
mā nav šādu peldvietu, tad tādās 
peldvietās, kuru krasts ir lēzens, 
ar cietu pamatu, bez lielas strau-
mes un atvariem. Bērniem var 
ļaut rotaļāties ar piepūšamiem 
peldlīdzekļiem (riņķi, matracīši, 
bumbas u.c.), peldēties tik tālu, 
cik pieaugušais var labi redzēt un 
nepieciešamības gadījumā var ātri 
piesteigties palīgā. Visdrošāk būs, 
ja pieaugušais atradīsies ūdenī 
starp krastu un dziļumu. Nodar-
bojoties ar kādu no ūdens sporta 
veidiem vai vizinoties ar laivu, 
kuteri vai kādu citu peldlīdzekli, 
bērniem obligāti jāvelk glābšanas 
vestes.

VUGD atgādina, ka pie ūdens-
tilpēm uz mirkli nepieskatīts bērns 
var pakļūt zem ūdens un noslīkt. 
Piemēram, piemājas dīķi bieži 
kļūst par traģēdijas iemeslu, tāpēc 
bērnu nedrīkst atstāt pagalmā bez 
pieskatīšanas, ja tajā ir izveidots 
dīķis vai piepūšamais baseins. 
VUGD aicina vecākus apzināties, 
ka atrašanās ar bērnu pie ūdens 
nav atpūta, bet gan divkāršs darbs, 
jo bērni bez pārtraukuma ir jāuz-
mana visu laiku – pat uz minūti 
novēršot uzmanību no bērna, var 
notikt liela nelaime un viņš var ie-
krist ūdenī.

Kā rīkoties, ja notikusi nelai-
me, un kādos gadījumos jāzva-
na uz tālruni 112? 

Nereti brīžos, kad notikusi ne-
laime, ne tikai bērni, bet arī pieau-
gušie apjūk un nezina, kā pareizi 
rīkoties un kur ir zvanīt, lai sa-
ņemtu palīdzību. Pieaugušajiem ir 

jāpārrunā ar bērniem rīcība situā-
cijās, kad ir notikusi nelaime – jā-
pārrunā tas, kuros gadījumos ir jā-
zvana ugunsdzēsējiem glābējiem 
uz tālruni 112 un kāda informācija 
jāsniedz piezvanot, kā arī jāpār-
runā iespējamā rīcība situācijās, 
kad ir notikusi nelaime, bet nav 
pieejams telefons – tad ir jāmeklē 
tuvākais pieaugušais un jāizstāsta 
par notikušo. 

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu iz-
stāstīts un viņi apzinātos, ka par 
katru nelaimi ir nekavējoties jā-
ziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt 
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bēr-
nam ir jāizskaidro, ka viņam par 
nelaimes izraisīšanu nedraudēs 
sods, citādāk kritiskā brīdī bērns 
domās nevis par to, kā izglābties 
pašam, bet gan par to, kā izvairī-
ties no gaidāmā soda.

Kā droši lietot plītis un elek-
troierīces, paliekot mājās bez 
pieaugušo klātbūtnes?

Vasarā noteikti būs arī dienas, 
kas jāpavada mājās bez pieaugušo 
klātbūtnes. Atstājot vienatnē bēr-
nus, aicinām vecākus parūpēties, 
lai bērniem pašiem nav jāgata-
vo vai jāsilda ēdiens uz plīts, jo, 
nepareizi darbojoties ar plīti vai 
aizmirstot ēdienu uz tās un aiz-
skrienot ar draugiem spēlēties, var 
izcelties ugunsgrēks. 

Ne vienmēr bērnu izraisīto 
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, 
jo ugunsgrēki nereti izceļas tieši 
no bērnu nezināšanas vai nepras-
mes veikt saimnieciskos darbus. 
Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi 
darboties ap plīti vai kādu citu 
sadzīves tehniku, VUGD ierosina 
vecākiem kopā ar bērniem to iz-
mēģināt, piemēram, gatavot ēdie-
nu un tikai pēc tam ļaut bērnam 
rīkoties virtuvē patstāvīgi.

Kāpēc jāinformē pieaugušais 
par to, kur plāno doties un cik 
ilgi?

Vasaras brīvlaikā daudzi bērni 
mājās paliks vieni, tādēļ vecākiem 
būtu jāiemāca bērni regulāri pa-

BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ: 
5 JAUTĀJUMI, 
KAS JĀPĀRRUNĀ AR BĒRNIEM

vēstīt, kurp viņi nolēmuši doties 
un ar ko kopā, un cik ilgu laiku 
būs prom. 

Ikvienam vecākam būtu jā-
būt spējīgam atbildēt uz jautāju-
mu, kur pašlaik atrodas un ar ko 
nodarbojas viņa nepilngadīgais 
bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ, 
lai gadījumos, ja ar bērnu ir noti-
cis kāds nelaimes gadījums, vecā-
ki varētu palīdzēt un informēt par 

bērna atrašanās vietu. 
Kāpēc nedrīkst atrasties un 

staigāt pa pamestām ēkām un 
būvlaukumiem?

Ja bērni vasaras brīvlaiku pava-
da pilsētā, aiciniet viņus neizvēlē-
ties pamestas jaunceltnes un ēkas 
kā pastaigu un rotaļu vietu. Tas 
var būt ļoti bīstami, jo ir iespē-
jams nokrist no liela augstuma, 
iekrist bedrē ar būvgružiem, tā-

dējādi gūstot nopietnas veselības 
problēmas un pat apdraudot savu 
dzīvību.

VUGD aicina vecākus pārrunāt 
ar bērniem viņu drošības jautā-
jumus, lai bērni nekāptu uz ēku 
jumtiem un nestaigātu pa pames-
tām ēkām.

VUGD novēl 
saulainu un drošu vasaru!
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Valdība pēc Kultūras minis-
trijas ierosinājuma lēma no š.g. 
1. jūnija atļaut atsākt organizētu 
amatiermākslas kolektīvu - koru, 
deju kolektīvu, pūtēju orķestru, 
kokļu mūzikas ansambļu, vokālo 
ansambļu, amatierteātru, folklo-
ras kopu, etnogrāfi sko ansambļu, 
tautas mūzikas grupu (kapelu), 
tautas lietišķās mākslas studiju 
vai pulciņu u.c. amatiermākslas 
kolektīvu - darbību un mēģināju-

mus iekštelpās un ārtelpās, vien-
laikus strikti ievērojot ar kultūras 
ministra rīkojumu izdotā sanitārā 
protokola prasības.

Tāpat valdība lēma no 1. jūni-
ja klātienes valsts pārbaudījumu, 
t.sk. profesionālās kvalifi kācijas 
eksāmenu, un iestājpārbaudījumu 
norisi izglītības iestādē izglīto-
jamajiem izglītības ieguvei pa-
matizglītības un vidējās izglītības 
pakāpē un profesionālās ievirzes 

izglītības programmās, ievērojot 
sanitārā protokola prasības, ko sa-
gatavojusi Izglītības un zinātnes 
ministrija.

Lita Kokale,
Kultūras ministrijas 

Sabiedrisko attiecību 
nodaļas vadītāja

COVID-19  IETEKME 
LATGALES REĢIONA 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS 

RĀDĪTĀJOS
Covid-19 pandēmijas dēļ Latvijā izsludinātā ārkārtējā si-

tuācija kopš 12. marta ir viesusi virkni striktu ierobežoju-
mu, kas negatīvi ietekmēja visu tautsaimniecību kopumā. 
Dažas nozares tas skāra īpaši smagi, piemēram, tūrisms, 
sabiedriskā ēdināšana, izmitināšana, publisku pasākumu 
rīkošana, mākslinieciskā darbība. Sekojot līdzi uzņēmēj-
darbības rādītāju izmaiņām, Latgales plānošanas reģiona 
Latgales uzņēmējdarbības centrs ne tikai aptaujāja reģio-
na uzņēmējus, bet arī analizēja publiski pieejamo infor-
māciju Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) un Valsts 
ieņēmumu dienesta (VID) tīmekļa vietnēs.

Apskatot bezdarba rādītājus Latgales reģionā no 31. janvāra līdz 30. 
aprīlim, redzam gan reģistrētā bezdarba pieaugumu (+996), gan brīvo 
vakanču samazinājumu (-182). Kopējais reģistrētais bezdarba rādītājs 
uz 30.04.2020 Latgalē sastādīja 15,3%, kas vidēji divreiz vairāk nekā 
citos reģionos. 

31. janvāris 29. februāris 31. marts 30. aprīlis
Brīvo darba
 vietu skaits 1507 1649 1365 1325

Reģistrēto 
bezdarbnieku 
skaits

16654 16579 16693 17650

Analizējot VID datus par piešķirto dīkstāves pabalstu Latgales reģio-
na uzņēmumiem, uz šī gada 12. maiju atbalsts tika piešķirts 72 uzņēmu-
miem, kas kopā 2018. gadā nodarbināja 899 darbiniekus. 

Nozare
Uzņēmumu 
skaits

Kopējais nodar-
bināto skaits 
2018. gadā

Tirdzniecība 13 91
Pakalpojumi 28 273

Ēdināšanas uzņēmumi 19 140
Tūrisms un ceļojumi, viesnīcas, 

k afejnīcas, bāri, restorāni 5 45
Apstrāde, ražošana 7 350

Savukārt nodokļu termiņa pagarinājumu ir saņēmuši 2 Latgales reģio-
na uzņēmumi, kas pārstāv vairumtirdzniecības un apstrādes sektorus.

Atskatoties uz iepriekšējo krīzi 2009. gadā, tās ietekmes sekas Latga-
les reģions salīdzinājumā ar Rīgas reģiona uzņēmumiem sajuta ar laika 
nobīdi vairāku mēnešu izteiksmē, taču kopējie uzņēmumu darbības fi -
nanšu rādītāji uzrādīja daudz zemāku kritumu salīdzinājumā ar pārē-
jiem reģioniem un īpaši ar Rīgas reģionu. Lielā mērā to var izskaidrot ar 
uzņēmēju piesardzīgo stratēģisko plānošanu, iekšējiem resursiem. 

Informāciju sagatavoja
Latgales plānošanas reģiona 

Latgales uzņēmējdarbības centrs 

aktuālā informācija
VALDĪBA NO 1. JŪNIJA ĻAUJ ORGANIZĒT 

AMATIERMĀKSLAS KOLEKTĪVU
 DARBĪBU UN MĒĢINĀJUMUS

izsoles

IZSOLE
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija So-

lovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā iz-
solē Antoņinai Ņikitinai piederošo nekustamo īpašumu Ezerlejas, adrese: 
„Ezerlejas”, Kaplavas pagasts, Krāslavas novads, kadastra Nr. 6070 009 
0412. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopē-
jo platību 71,4 ha (zemes vienība 6,3 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
60700080016 un zemes vienība 65,1 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 
60700090412).

Piedzinēji: SIA „AM fi nances”, jur. adrese: Vienības iela 4-11, Daugav-
pils; „Luminor Bank” AS Latvijas fi liāle, jur. adrese: Skanstes iela 12, Rīga.

Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena 
ir 38 100,00 EUR. Izsoles solis: 700,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama 
ar pievienotās vērtības nodokli.

Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma 1.izsolē, līdz 
2020. gada 28. jūnijam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāno-
sūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita 
nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 
3810,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.Nr.08046611453, depozīta kontā 
Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma 
mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2020. 
gada 8. jūnijs plkst.13.00, izsoles noslēguma datums un laiks - 2020. 
gada 8. jūlijs plkst.13. 00. Tālr.uzziņām 64624889, 26111586.

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā 
mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – septiņi 
dzīvokļi:     

Adrese
Kadastra
 numurs

Platī
ba
m2

Istabu
skaits

Izsoles
sākum
cena
EUR

Nodro
ši
nājums
EUR

Izsoles
datums,
laiks

Raiņa iela 9 – 13, Krāslava 6001 900 2742 45,5 2 800,00 80,00 16.06.2020.
10.30.

Rīgas iela 110 – 15, Krāslava 6001 900 0174 45,2 2 1000,00 100,00 16.06.2020.
11.00.

Baznīcas iela 4 – 13, Krāslava 6001 900 2740 41,0 2 1000,00 100,0 16.06.2020.
11.30.

N.Rancāna iela 16–13, Krāslava 6001 900 2749 40,4 2 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.00.

Lielā iela 18 – 2, Krāslava 6001 900 2741 37,9 1 1000,00 100,00 17.06.2020.
10.30.

Lielā iela 18 – 39, Krāslava 6001 900 2747 37,8 1 1000,00 100,00 17.06.2020. 
11.00.

Lielā iela 18 – 73, Krāslava 6001 900 2745 38,2 1 1000,00 100,00 17.06.2020. 
11.30.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretenden-
tu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 16.jūnijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir 
pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas. 

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa bul-
vāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA „Kraswood”, reģ. Nr. 41503052842 piederošā nekustamā īpašuma 
pēc adreses Induļi, Robežnieku pagasts, Krāslavas nov., kadastra apzīmējums 6086 002 0230, reģistrēta 
Robežnieku pag. zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000489246 un sastāv no zemes vienības (kadastra ap-
zīmējums 60860020230) - 1,8 ha un zemes vienības (kadastra apzīmējums 60860080100) – 1 ha, koppla-
tībā 2,8 ha. Parādnieks: SIA „Kraswood”, reģ.Nr. 41503052842, Dārza iela 46, Krāslava, Krāslavas nov. 
Piedzinējs: Eksporta un ražošanas republikāniskais un unitārais uzņēmums „Belļeseksport”, (100994804); 
AS „Monify”, Dzirnavu iela 36, Rīga. 

Īpašuma izsoles sākumcena - 5000,00 EUR. Izsoles solis - 500,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. 

Izsole sākuma datums ir 2020. gada 21. maijā plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums - 2020. gada 22. 
jūnijā pulksten 13.00. Visām personām, kurām uz Nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdo-
šanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. jūnijam, izmantojot elektronisko vietni, jāno-
sūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmērā no nekus-
tamā īpašuma novērtējuma 500,00 eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ.   nr.  25077712171,   
depozīta   kontā   nr.:   LV43TREL9199089001000,   Valsts   Kase,   kods TRELLV22, maksājuma mērķī 
norādot piešķirtā rēķina numuru. 

Uzziņas pa tālr. 29183199. 

Latgales apgabaltiesas iecirkņa Nr. 27 zvērināta tiesu izpildītāja Žanna Osipova, prakses vieta Raiņa 
bulvāris 3-1, Preiļi, rīko pirmo izsoli SIA „Kraswood”, reģ.Nr. 41503052842 piederošā nekustamā īpa-
šuma pēc adreses „Krēsliņmājas”, Kombuļu pag., Krāslavas nov., kadastra apzīmējums 6074 001 0072, 
reģistrēta Kombuļu pag. zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 201 un sastāv no zemes vienības (kadastra apzī-
mējums 60740010072) kopplatībā 4,2ha. Parādnieks: SIA „Kraswood”, reģ.Nr. 41503052842, Dārza iela 
46, Krāslava, Krāslavas nov. Piedzinējs: Eksporta un ražošanas republikāniskais un unitārais uzņēmums 
„Belļeseksport”, (100994804); AS „Monify”, Dzirnavu iela 36, Rīga. 

Īpašuma izsoles sākumcena - 1500,00 EUR. Izsoles solis - 150,00EUR. Izsoles cena nav apliekama ar 
pievienotās vērtības nodokli. Pēc kārtas tā ir pirmā izsole. Izsoles sākuma datums ir 2020. gada 21. maijā 
plkst.13.00 un izsoles noslēguma datums 2020. gada 22. jūnijā pulksten 13.00. 

Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic 
savas prasības tiesā līdz izsoles dienai.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020. gada 10. jūnijam, izmantojot elektronisko vietni, 
jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē, iemaksājot nodrošinājumu 10% apmē-
rā no nekustamā īpašuma novērtējuma 150,00 eiro, zvērināta tiesu izpildītājas Žanna Osipova, reģ. nr. 
25077712171,  depozīta kontā  nr.: LV43TREL9199089001000, Valsts Kase, kods TRELLV22, mak-
sājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru. 

Uzziņas pa tālr. 29183199.
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2019. gadā tika demon-
tēta bīstamā stāvoklī eso-
ša daudzdzīvokļu ēka Rai-
ņa ielā 4, Krāslavā. Šobrīd 
tiek plānota tuvumā esošā 
pagalma labiekārtošana, 
paralēli domājot, kā attīstīt 
jauniegūto zaļo zonu no-
jauktās ēkas vietā. 

No 2020. gada 23. aprīļa 
līdz 10. maijam Krāslavas 
novada pašvaldība veica 
aptauju, kurā iedzīvotāji 
tika lūgti izteikt savu vie-
dokli un priekšlikumus par 
konkrēto teritoriju, kā arī 
par Krāslavas pilsētas zaļo 
zonu attīstību kopumā.

Aptaujā saņemtas 127 atbildes, 
kā arī 7 konkrētāki priekšlikumi. 
Lielākais respondentu daudzums 
– 43,3% - ir vecumā no 26 līdz 
40 gadiem, 38,6% - no 41 līdz 64 
gadiem, 11% vecumā no 15 līdz 
25 gadiem, 7,1% vecumā virs 65 
gadiem. Vairāk nekā ¾ no dalīb-
niekiem ir no Krāslavas, tai skaitā 
18,1% no Raiņa ielas un 8,7% - 
Baznīcas ielā dzīvojošie.

Absolūtais vairākums - 99,2% 
respondentu ir pamanījuši to, ka ir 
nojaukta daudzdzīvokļu ēka Rai-
ņa ielā 4 Krāslavā, un 74% uzska-
ta, ka teritorija pēc ēkas nojaukša-
nas jau šobrīd izskatās pietiekoši 
sakopta. 

Atbildot uz jautājumu par prio-
ritāri nepieciešamajiem uzlaboju-

miem, visvairāk atbilžu - 28,3% 
ir saņemtas par koku stādīšanu, 
18,1% iedzīvotāju domā, ka ne-
pieciešama kāda pilsētvides ele-
menta ierīkošana, 16,5% domā, 
ka prioritāte būtu soliņu ierīko-
šana, 12,6% ir par puķu dobju ie-
rīkošanu, savukārt, 8,8% ir iztei-
kuši viedokli, ka uzlabojumi nav 
nepieciešami. 

Lielākais skaits no konkrētāka-
jiem priekšlikumiem par Raiņa 4 
teritorijas attīstību (51 atbilde) ir 
bijuši par neliela skvēra veido-
šanu (soliņi, profesionāli veidoti 
apstādījumi - ziedoši košumkrū-
mi, koki, puķu dobes, interesanti 
pilsētvides elementi, tai skaitā, 
lai pie tiem var arī, piemēram, 
nofotografēties). Vairāki respon-
denti piedāvāja veidot skvēru kā 
radošuma zonu ar īpaša dizaina 
soliņiem, iespējams, sadarbībā ar 
Krāslavas Mākslas skolu, kā arī 
veltot to Krāslavas radošo per-
sonību piemiņai. Nākamais po-
pulārākais piedāvājums bija par 
rotaļu vai sporta (piemēram, āra 
trenažieru) laukuma izveidi. Vai-
rāki respondenti norādīja, ka ne-
vajadzētu veidot neko tādu, kas 
nevajadzīgi novērstu autovadītāju 
uzmanību, un jebkurā gadījumā 
būtu īpaši jādomā par bērnu dro-
šību, ja minētajā teritorijā tiktu 
veidots rotaļu laukums. Attiecībā 
uz rotaļu laukumu, ir saņemti arī 
diametrāli pretēji viedokļi, ka jau-
nā zaļā teritorija būtu veidojama 

vairāk kā atpūtas zona senioriem, 
jo bērniem ir izveidotas jau citas 
vietas. Ir iesniegti arī priekšlikumi 
jaunas ēkas būvniecībai, kas būtu 
līdzīga kādreizējām vēsturiska-
jām ēkām, vai arī varētu uzbūvēt 
jaunu funkcionālu ēku, kurā va-
rētu izvietot, piemēram, boulinga 
zāli. Priekšlikumos akcentētas arī 
praktiskas lietas - gan tas, ka sā-
kumā ir jāsakārto pats pagalms, uz 
kuru šobrīd atveras skats no ielas 
puses, gan tas, ka būtu jānozāģē 
līkā priede.

Tika saņemtas arī 48 atbildes 
ar priekšlikumiem citu Krāslavas 
pilsētas skvēru un zaļo zonu at-
tīstībai. Vairāki respondenti ko-
mentēja, ka Krāslavā ļoti pietrūkst 
mūsdienīgi ierīkotu puķu dobju, 
ar graudzālēm un daudzgadīga-
jām puķēm, kādas ir daudzās citās 
pilsētās, īpaši – pavasarī ziedo-
šo. Nepieciešams vairāk soliņu 

un atkritumu urnu (tai skaitā pils 
parkā un ar skatu uz Daugavu 
un Persteņa ezeru). Pie Persteņa 
un arī Zirga ezeriem jāsakārto 
pludmales. Nepieciešami bērnu 
rotaļu laukumi un sakārtoti māju 
iekšpagalmi. Jāatjauno un ikdie-
nā vairāk jāpieskata Adamovas 
dabas taka, kuru apmeklējot visi 
pilsētas ciemiņi. Jāveido prome-
nāde gar Daugavu. Nepieciešams 
īstenot vairāk starpinstitucionālu 
(Būvvalde, Mākslas skolas, BJC, 
mākslinieki, amatnieki, daiļdārz-
nieki, PA „Labiekārtošana k” utt.) 
projektu. Vairāki priekšlikumi bi-
juši par to, ka Krāslavā kopumā 
nepieciešams ierīkot vairāk pilsēt-
vides elementu, kas saistīti tieši ar 
Krāslavu un tās vēsturi.

Tika minētas arī vairākas sa-
kārtojamās zaļās zonas un ēkas, 
kas atrodas privātīpašumā, bet 
veido pilsētas koptēlu – bijušās 

viesnīcas teritorija, Berendejev-
ka, Adamovas skatu laukums, ēka 
netālu no domes Pārceltuves ielā, 
teritorija aiz baznīcas līdz Studen-
tu ielai un slēgtā veikala „Jumis” 
skatlogi.

Paldies par ikkatru no iesniegta-
jiem priekšlikumiem, kas ir apko-
poti iesniegti domes vadībai. Pār-
steiguma balvas par konkrētākiem 
priekšlikumiem no Krāslavas no-
vada domes saņems Jeļena Bluse, 
S. Virza un Nataļja Raubiško.

Nepasliktinoties situācijai 
saistībā ar pašvaldības budžetu 
Covid19 seku mazināšanas pa-
sākumiem, daudzdzīvokļu māju 
pagalma ceļu infrastruktūru Baz-
nīcas – Raiņa ielā varētu labiekār-
tot jau šogad, savukārt, nākamgad 
varētu plānot budžetā teritorijas 
attīstību Raiņa ielā 4.

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

APKOPOTI
IEDZĪVOTĀJU VIEDOKĻI

 PAR TERITORIJAS
 ATTĪSTĪBU

darbi, notikumi, cilvēki

28. maijā notika Krāslavas novada 
domes sēde, kurā deputāti nolēma ie-
celt Mariju Micķeviču par Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas direktori. Viņas 
kandidatūra tika izvēlēta no trim pre-
tendentiem, kuri piedalījās konkursā uz 
direktora amatu.

Šobrīd Marija ieņem Dagdas pašvaldības 
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas 
amatu. Jaunā direktore savus pienākumus 
Varavīksnes vidusskolā sāks pildīt 1. jūlijā.

IECEĻ JAUNU
 SKOLAS 

DIREKTORI
Ar šī gada 1. jūniju praksi Krāsla-

vā uzsāk Latgales apgabaltiesas zvē-
rināta notāre Meldra Kaļva.

Prakses vietas adrese: Lāčplēša 
iela 5, Krāslava, Krāslavas novads.

Notāre pieņem: pirmdienās no 
plkst.13.00 līdz 18.00, no otrdienas 
līdz ceturtdienai no plkst.09.00 līdz 
17.00 (ar pārtraukumu šajās dienās 
no plkst. 12.00 līdz 13.00),  piektdie-
nās - no plkst.08.00 līdz 13.00.

Kontaktinformācija: tālrunis: 
28363891, e-pasta adrese: meldra.
kalva@latvijasnotars.lv.

PRAKSI KRĀSLAVĀ 
UZSĀK 

ZVĒRINĀTA 
NOTĀRE

GAISMAS CEĻŠ 
SĀKSIES KRĀSLAVĀ

Sagaidot 2020. gada vasaras Saulgriežus, apkārt Latvijai pa „1836” 
ceļu, kas vijas pa Latvijas (pie)robežu, tiks nestas Gaismas lāpas – izgais-
mojot Latviju, veidojot Gaismas un mīlestības ceļu.

Apvienojoties „1836”, „Stirnubuks.lv” komandām, Dinam Vecānam, kurš 2017. gadā 
apskrēja apkārt Latvijai, un brīvprātīgo tempa turētāju komandām, divas gaismu lāpas no 
Krāslavas uzsāks ceļu viena otrai pretī, lai nepilnu 6 dienu laikā, 20. jūnija novakarē, sa-
tiktos Kolkas ragā. 

Skrējiens uzsāksies 16. jūnijā Krāslavā, un tā dalībnieki mainīsies aptuveni ik pa 20 
km, nododot lāpu viens otram, nodrošinot Gaismas ceļa nepārtrauktu ritējumu, vijoties ap 
Latviju. Skrējiens notiks pa „1836” ceļu, kas 2018. gadā tika dāvāts Latvijai tās simtgadē.

Potenciālajiem komandu kapteiņiem pieteikties, sazinoties ar Rimantu: rimants@stirnu-
buks.lv, tālr. 29558557.

Informācija par skrējienu: Inese Krūze, „1836” ceļa koordinatore,
fonds1836@gmail.com, tālr. 29289859.
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projekti

Krāslavas novada dome ir īstenojusi vai-
rākus projektus Indras pagastā, lai veici-
nātu vietējo iedzīvotāju iniciatīvu. 2019. 
gadā Indras pagasta aktīvo iedzīvotāju 
grupa vērsās pašvaldībā ar ieceri izveidot 
Indras ciemā jaunu stacionāro tirdzniecī-
bas vietu, lai varētu organizēt vietējās pro-
dukcijas tirgus dienas.

Kā iespējamā idejas īstenošanas vieta tika izvēlēts 
pašvaldības zemes īpašums pie Indras Laimes mu-
zeja, lai vietējie mājražotāji varētu popularizēt savu 
produkciju arī Laimes muzeja apmeklētājiem, kā arī 
lai piedāvātu Indras pagasta viesiem kulinārā manto-
juma degustāciju.

Lai īstenotu Indras iedzīvotāju ieceri un veicinātu 
uzņēmējdarbības attīstību pagastā, Krāslavas nova-
da dome sagatavoja un iesniedza projektu biedrības 
„Krāslavas rajona partnerība” organizētā „LEADER 
pieejas” pasākuma projektu konkursā „Atbalsts vi-
des radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta 
vietējā produkcija, un jaunu realizācijas veidu īste-
nošanai, atpazīstamības tēla veidošanai, kā arī darbi-
nieku kompetenču un produktivitātes celšanai”. Pro-
jektu iesniegums par stacionārās tirdzniecības vietas 
izveidošanu vietējās produkcijas realizācijai Krāsla-
vas novada Indras ciemā tika izvērtēts, saņēma pozi-
tīvu Lauku atbalsta dienesta atzinumu un 2019. gada 
nogalē tika uzsākta projekta īstenošana.

Projekta ietvaros tiks izveidota jauna āra tirdznie-
cības vieta vietējo uzņēmēju produkcijas tirdzniecī-
bai, uzstādīts āra kamīns, lai varētu piedāvāt kulinārā 
mantojuma degustāciju, iegādāti āra terases sildītāji 
un uzstādīts tualetes konteiners apmeklētāju komfor-
tam.

Krāslavas novada dome ir ieinteresēta attīstīt ino-
vatīvas vietējo iedzīvotāju ieceres uzņēmējdarbības 
un jaunu pakalpojumu attīstībai lauku teritorijās, kas 
veicinātu novada atpazīstamību vai jaunus sadarbī-
bas modeļu attīstību starp vietējiem uzņēmējiem, 
mājražotājiem un pašvaldību.

 Aina Dzalbe,
projektu speciāliste

INDRĀ TOP
 VIETĒJĀS PRODUKCIJAS 

TIRDZNIECĪBAS VIETA Reģionālās attīstības fon-
da projekta „Krāslavas un 
Dagdas novadu ceļu tīkla re-
konstrukcija uzņēmējdarbības 
veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ie-
tvaros Ūdrīšu pagastā un Augstkalnes ciemā tika uzsākti 
ceļa infrastruktūras pārbūves darbi.

Līdz 2020. gada augusta beigām ir plānots veikt Kalna ielas posma 
un pašvaldības ceļa „Augstkalne - Saksoni” pārbūves darbus, izbūvējot 
asfalta segumu (1265 m).

Darbus veic SIA „Ošukalns”, un to kopējās izmaksas bez PVN sastā-
da EUR 426 984.10

ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa 
„Pleiku apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa 
„Dauguļi – Raudovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot 
asfalta segumu, kā arī Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā 
pārbūves darbi.

Projekta mērķis ir Krāslavas un Dagdas novadu ceļu un ielu infra-
struktūras pārbūve, tādā veidā reģenerējot tām pieguļošās degradētās 
teritorijas, nodrošinot ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu 
darba vietu radīšanu.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020. gada septembrim.
Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; 

Eiropas Reģionālās attīstības fonda fi nansējums – EUR 2 819 138,15; 
Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību 
līdzfi nansējums – EUR 848 262,59.

 Andris Rukmans, Elvīras Škutānes foto

TIKA UZSĀKTI ŪDRĪŠU 
PAGASTA KALNA IELAS POSMA

 PĀRBŪVES DARBI

Biedrība „Futbola klubs 
„Krāslava”” nolēma pie-
dalīties Krāslavas rajona 
partnerības izsludinātajā 
LEADER projektu konkursa 
aktivitātē „Vietējās ekono-
mikas stiprināšanas inicia-
tīvas” un „Vietas potenciāla 
attīstības iniciatīvas” rīcībā 
2.2. „Atbalsts sabiedris-
ko aktivitāšu dažādošanai 

vietējiem iedzīvotājiem” ar 
domu iegādāties sportistu 
garderobēm pielāgotu va-
goniņu.

Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas stadionā regulāri notiek da-
žādu līmeņu sacensības - 2. līgas 
spēles, Jaunatnes čempionāts, FK 
„Krāslava” organizēti pasākumi. 
Grūtības iepriekš sagādāja tas, ka 
sportistiem bija jāpārģērbjas uz 

soliem ārā vai jāizmanto skolas 
ģērbtuves. Tāpēc radās ideja ie-
gādāties ģērbtuvēm pielāgotu va-
goniņu, kurā ērti būtu pārģērbties 
divām un vairāk komandām. Va-
goniņā ir arī telpa, kurā var novie-
tot treniņiem paredzēto inventāru.  

Projekta „Sportistu gardero-
bēm pielāgota vagoniņa iegāde 
sporta laukuma infrastruktūras 
papildināšanai” (Nr. 19-03-AL33-
A019.2202-000001) attiecināmo 
izmaksu summu veido ELFLA 
fi nansējums: 8655,30 (90 % at-
balsta intensitāte no attiecināmām 
izmaksām) un Krāslavas novada 
pašvaldības fi nansējums: 961,70 
EUR.

Izsakām pateicību biedrībai 
„Krāslavas rajona partnerība” par 
piedāvāto iespēju iesaistīties pro-
jektu konkursā, Krāslavas novada 
domei par līdzfi nansējumu, LAD 
speciālistiem par palīdzību pro-
jekta realizēšanā, kā arī novada 
iedzīvotājiem par aktīvu iesaistī-
šanos kluba aktivitātēs.

Īpaši vēlamies pateikties 
Krāslavas pašvaldības aģentūrai 
„Labiekārtošana K” un personī-
gi Ēvaldam Cauņam par to, ka 
gan šajā, gan arī citos biedrības 
projektos vienmēr sniedz nepie-
ciešamo palīdzību, lai veiksmīgi 
īstenotu katru aktivitāti.

Biedrība 
FK „Krāslava”

 JAUNAS ĢĒRBTUVES 
SPORTISTIEM

NVA uzsāk akciju sezonas
 nodarbinātības veicināšanai

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA), sākot ar šī gada 
maiju, rīko īpašu akciju „Sezonas darbi” un aicina darba 
devējus, kuri meklē sezonas darbiniekus, iesaistīties akci-
jā, reģistrēt sezonas darba piedāvājumus NVA CV un va-
kanču portālā (https://cvvp.nva.gov.lv) vai jebkurā NVA 
filiālē visā Latvijā. 

Darba devēju reģistrētās sezonas vakances tiks operatīvi publicētas 
vienkopus un ik dienu aktualizētas sadaļā „Sezonas darbi” NVA tīmekļ-
vietnes galvenajā lapā (www.nva.gov.lv), kā arī sadaļās „Klientiem” 
un „Darba devējiem”. Līdz ar to darba meklētāji varēs ērti un ātri iegūt 
informāciju par aktuālajām sezonas vakancēm un piemeklēt sev vis-
piemērotāko darba vietu, savukārt darba devējiem tā būs iespēja atrast 
sezonas darbiniekus. 

NVA reģistrētie bezdarbnieki, strādājot sezonas darbus, var saglabāt 
arī bezdarbnieka statusu, jo līdz šī gada 31. decembrim bezdarbniekiem 
ir pagarināts īslaicīgās nodarbinātības periods, proti – NVA reģistrētais 
bezdarbnieks saglabā bezdarbnieka statusu, ja ir nodarbināts uz noteik-
tu laiku, kas gada periodā nepārsniedz kopumā 120 dienas.
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intervija

jaunajiem vecākiem

- Lūdzu, iepazīstiniet ar sevi 
lasītājus!

- Mana dzimtā vieta ir Krāsla-
vas novada Auleja, kur pagāja 
bērnība, skolas gadi un rit pie-
augušā dzīve. Mācījos Aulejas 
pamatskolā, vēlāk - Dagdas vi-
dusskolā. Profesionālās izglī-
tības meklējumos manā dzīves 
ceļā bija pāris koledžas, bet 
profesiju  „Lauku īpašuma ap-
saimniekotājs” apguvu un iegu-
vu Viduslatgales Profesionālajā 
vidusskolā. Lai gan pašreiz al-
gotu darbu strādāju Iekšlietu mi-
nistrijas struktūrā, lauku dzīves-
veids mans ir ļoti tuvs, var sacīt, 
esmu iesakņojies laukos, lauku 
vidē. Arī pamathobiji ir saistīti 
ar lauku dzīvesveidu - medības, 
makšķerēšana un sportiskas ak-
tivitātes.

- Pirms turpinām par pro-
jektu, būtu interesanti uzzi-
nāt, kā tapa z/s „ZARUPI” un 
kāda ir tās pamatnozare? 

- Pirmsākumā vecākiem bija 
piemājas saimniecība, kas prasī-
ja daudz rūpju, zināšanu un spē-
ka, tālab kādā brīdī aktuāls kļuva 
jautājums - likvidēt vai paplaši-
nāt? Es biju par paplašināšanu, 
un saimniecības turpmākais lik-
tenis tika nodots manās rokās. 
Nodibināju bioloģisko zemnieku 
saimniecību, pamazām sāku to 
paplašināt, īstenojot savus izvē-
lētos mērķus. Šobrīd jau apsaim-
niekoju aptuveni 140 hektārus 
zemes. Saimniecības pamatno-
zare ir gaļas lopkopība, nedaudz 
attīstu arī piena lopkopību – ir 
aptuveni 60 liellopu. 5-6 mēne-
šus vecus gaļas liellopus realizē-

jam Izsoļu namā. Vēl, protams, 
saimniecība nodrošina ģimenes 
ikdienas vajadzības.

- Kā nonācāt pie domas par 
malkas skaldīšanas pakalpoju-
ma ieviešanu? 

- Lai saimniecība paplašinātos 
un augtu, sapratu, ka nepiecie-
šams palielināt lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes platības, 
kas man ir gan īpašumā, gan 
nomā. Zeme vietām bija diezgan 
aizaugusi, arī bebri daudzviet 
padara savu darbiņu, radot prob-
lēmas apsaimniekotājam. Cen-
šos katru zemes pleķīti sakārtot 
un uzturēt labā lauksaimniecības 
stāvoklī. Līdz ar to man ir ko 
zāģēt. Pagaidām iztieku bez al-
gotiem darbiniekiem, tālab ļoti 
svarīgi ir visus darbus maksi-
māli mehanizēt, lai tos paveiktu 
iespējami īsākā laikā. Tā tapa 
ideja par malkas zāģētāju-skal-
dītāju. Pieprasījums pēc skaldī-
tas malkas novadā ir un tuvākos 
pārdesmit gadus noteikti būs. 
Malka ir arī labs papildus peļņas 
avots saimniecībai. Saimniecī-
bā arī turpmāk aktuāla tēma būs 
lauksaimniecības zemes iegāde, 
tā ka izejmateriāls būs un iekārta 
tiks noslogota ilgus gadus.

- Kas jums palīdzēja darbā 
ar projektu?

- Ideju par malkas skaldītāju 
uzklausīja un projektu uzraks-
tīt palīdzēja drauga sieva Inese. 
Liels paldies biedrībai „Krāsla-
vas rajona partnerība” un Lauku 
atbalsta dienestam par man dota-
jām iespējām.

- Cik vienkārši vai sarežģī-
ti bija izvēlēties piemērotāko 

malkas skaldītāju? 
- Manām vajadzībām piemē-

rotākā malkas skaldītāja izvēli 
noteica piedāvājums, jāatzīst, 
profesionālajā jomā šī izvēle ir 
visai ierobežota. Tas nav skaldī-
tājs par dažiem simtiem eiro, kā-
dus iegādājas iedzīvotāji savām 
mājsaimniecībām. Profesionālie 
skaldītāji veic vairākas funkcijas 
un nav lēti, tālab bija nepiecie-
šams rakstīt projektu, lai saņem-
tu fi nansiālu atbalstu tā iegādei.

Nereklamēšu fi rmu, es izvē-
lējos malkas skaldītāju, kas ir 
vienkāršs lietošanā, kam ir nelie-
las ekspluatācijas izmaksas, kas 
ir aprīkots ar izkraušanas trans-
portieri, līdz ar to nepieciešams 
mazāk fi ziska spēka un to var 
apkalpot viens cilvēks. Pievērsu 
uzmanību arī tam, kāds ir skaldī-
šanas ātrums un iegādājos tādu, 
kas darba dienas laikā spēj sa-
skaldīt apmēram 25 kubikmetrus 
malkas. Gada laikā tas ir ievēro-
jami liels apjoms. Cik saskaldīšu 
es? Pagaidām plānoju apmēram 
300 steru gadā, un ar katru gadu 

šis apjoms augs. Laukos aktuāla 
problēma ir darbavietas, patei-
coties projektam  varēšu pieņemt 
vienu algotu darbinieku. Plāno-
jam būvēt angāru ar žāvēšanas 
iekārtu malkas žāvēšanai, lai 
malkai dotu pievienoto vērtību 
– ziemā jebkurā laikā cilvēkiem 
būs pieejama sausa malka, ma-
zums, kādam pietrūkst. Skaldī-
šanas process pagaidām intesīvi 
rit ziemā, vasarā skaldītājs prak-
tiski netiek izmantots laika trū-
kuma dēļ, jo ir jāsteidz sagatavot 
lopiņiem barība ziemai. Bet tā 
tas ir pagaidām, nākotnē skaldī-
tājs tiks noslogots arī vasarā.

- Kā jebkuri jauninājumi arī 
mehanizēta malkas skaldīšana 
raisa dažādas diskusijas. Vieni 
aizstāv sentēvu metodes - mal-
kas skaldīšanu savām rokām, 
citi ir par mehanizāciju un lai-
ka ekonomiju…

- No pieredzes saku, malkas 
skaldīšana ar tehniku tāpat ir 
baudāms process un pie lieliem 
apjomiem - ideāls risinājums. 
Pie malkas skaldīšanas ar cirvi 

es vairs neatgriezīšos un ietau-
pīto spēku un laiku izmantošu 
lietderīgāk. Faktiski, tas ir katra 
cilvēka gaumes un izvēles jau-
tājums - skaldīt malku ar cirvi 
vai izmantot malkas skaldīšanas 
iekārtu. Bet, kā zināms, laiks 
uzņēmējdarbībā ir ļoti svarīgs 
resurss, tas jāizmanto maksimāli 
efektīvi.

- Kā tieši tiks sniegts malkas 
skaldīšanas pakalpojums – ie-
kārta tiks izīrēta, jūs dosities 
pie pasūtītāja un padarīsiet 
darbu, vai kādā citā formātā? 

- Malkas skaldītājs noteikti 
netiks izīrēts, jo esmu dziļi pār-
liecināts, ka jebkurš mehānisms 
teicami un ilgstoši strādā tikai 
viena saimnieka rokās. Es varu 
doties pie pasūtītāja, ja skaldā-
mās malkas apjomi ir gana lieli 
un pasūtītājs atrodas netālu. Bet 
pārsvarā skaldītāju izmantošu uz 
vietas savā saimniecībā, savu-
kārt iedzīvotājiem pakalpojumu 
sniegšu, pārdodot iekārtas sa-
skaldītu malku. 

- Vai nākotnē plānojat pie-
dāvāt vēl kādus jaunus pakal-
pojumus, kas ļoti nepieciešami 
lauku vidē dzīvojošiem?

- Ir tāds teiciens: „Nekad nesa-
ki nekad!” Plānu daudz un lieli, 
kā būs – to redzēsim nākotnē. 
Varu pateikt, ka ir plāns reali-
zēt sen lolotu sapni, kura īste-
nošanai pirms 15 gadiem kopā 
ar māsu uzrakstīju projektu, bet 
pie realizācijas tā arī netikām. 
Par kādu sapni tieši ir runa, lai 
paliek noslēpums. Uz turpmāku 
sadarbību visiem un jaunām ide-
jām!

- Paldies par interviju!
Juris Roga

PAR PAPLAŠINĀŠANU,
 NEVIS LIKVIDĒŠANU!

Uzņēmējiem piedaloties Krāslavas rajona partnerības 
LEADER projektu konkursā un tos īstenojot, tiek radīta 
dzīvošanai un darbam labvēlīga, sakopta, mūsdienīga un 
radoša vide. Čaklākie un veiksmīgākie novada uzņēmēji 
ir labs piemērs arī tiem, kuri vēl tikai domā uzsākt savu 
uzņēmējdarbību, tālab vērts iepazīt viņu pieredzi. 

Aulejietis Ivars Pitrāns īstenoja projektu „Malkas skal-
dītāja iegāde un malkas skaldīšanas pakalpojuma ievie-
šana Aulejas pagasta zemnieku saimniecībā „ZARUPI” ”, 
kas tagad ir uzraudzībā. 

MANAS KĀJAS, KĀJIŅAS... 
Vasarā ir daudz lielisku iespēju, lai parūpētos par mūsu bērnu kāju 

(pēdu) veselību. Visi pieaugušie zina, cik svarīgi un vērtīgi saglabāt ve-
selīgas un aktīvas kājas, kas nodrošina vieglumu un ērtības mūsu pār-
vietošanās laikā. Bet ne visi aizdomājas par to, kad un kā veidojas kāju 
veselība. Jau agrā bērnībā, pat zīdaiņa vecumā. 

Manā praksē apakšējo ekstremitāšu saspringums mazuļiem līdz gada 
vecumam ir vērojams pietiekami bieži. Es teiktu, ka tas ir otrajā vietā 
aiz paaugstināta muskuļu tonusa kakla un plecu rajonā. Jāuzsver, ka sa-
springums mazuļa kājās ir tieši saistīts ar muguras lejasdaļas, vēdera, 
iegurņa iekšējo muskuļu saspringumu. Ir svarīgi, izmantojot fi zioterapi-
jas līdzekļus, novērst visas iespējamās problēmas ar stāju un ortopēdiju.   

Cilvēka gaita atspoguļo arī viņa psiholoģisko stāvokli: var just stin-
gru pamatu zem kājām vai arī otrādi - būt nepārliecinātam un atrautam 
no zemes, par ko liecina „lidojošā gaita” - staigāšana uz pirkstgaliem. 
Uzmanīgi vērojiet savu bērnu gaitu un, ja pamanījāt kādu deformāciju, 
konsultējieties ar speciālistiem - masieri, ortopēdu, osteopātu! Vasarā 
noteikti biežāk ļaujiet bērniem skriet un staigāt basām kājām pa zemi 
(pēdas velve veidojas dabiskā ceļā), izmantojiet pēdas stiprināšanas vin-
grinājumu elementus (vēlams - spēles formātā)! Starp citu, mazuļiem 
līdz 3 gadu vecumam anatomiski pēdas forma ir plakana, tāpēc nav ne-
pieciešams valkāt speciālos apavus (ja nav ārsta norādījumu). 

Vēlu visiem lielisku un veselīgu vasaru!  
Natālija Raubiško, mediķe-fi zioloģe, masiere

Pašvaldība aicina jauniešus piedalīties 
un iesniegt pieteikumus konkursam „Jau-
niešu biznesa ideju konkurss komercdarbī-
bas uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas no-
vadā”, kura mērķis ir motivēt un palīdzēt 
jauniešiem īstenot savas biznesa idejas, 
piešķirot finansiālu atbalstu. 

Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 ga-
diem (ieskaitot), kas vēlas uzsākt saimniecisko dar-
bību vai komercdarbību Krāslavas novadā, un jaunie 
uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk 
kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināša-
nas dienas. Projektu pieteikumu pieņemšana notiks 
no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 26. jūnijam 
plkst. 13.00.

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

Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstī-

bas nodaļas projektu koordinatore Inta Murāne, tālr. 
656 20033, e-pasts: inta.murane@kraslava.lv.

Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: 
1) tīmekļvietnēs - https://kraslava.lv, www.

kraslavasvestis.lv;
2) Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, 3.kab.), 

kā arī Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā 
(Skolas ielā 7, 6.kab.);

3) jums tuvākajā pagasta pārvaldē;
4) nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi:  inta.mu-

rane@kraslava.lv.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodi-

ku notiks individuāli  Skolas ielā 7 (6.kab.), Krāsla-
vā, iepriekš piesakot vizīti uz e-pasta adresi: inta.
murane@kraslava.lv vai zvanot uz tālr. 656 20033, 
mob.29278741.

Inta Murāne,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas

projektu koordinatore

KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA 
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU 

PROJEKTU KONKURSU

konkurss
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izglītība

- Mūsu novadā ir vairākas izglītības iestādes. 
Vai mācības klātienē arvien nav atļautas nevienā 
no tām? Līdz kuram datumam turpināsies mācī-
bu process skolās?

- Mācības klātienē nav atļautas. Mācību gads 1.-8. 
klasēm un 10.-11. klasēm beidzas 29. maijā. 9. kla-
sēm mācības beidzas 29. maijā, bet mācību gads 12. 
jūnijā, savukārt 12. klasēm mācības beidzās 15. mai-
jā, bet mācību gads beigsies 7. jūlijā.

- Tuvojas eksāmenu laiks. Vai visi izlaiduma 
klašu skolēni ir vienlīdzīgā situācijā, mācoties at-
tālināti?

- Jā, jo gan Krāslavas Valsts ģimnāzija, gan Vara-
vīksnes vidusskola ir nodrošinājušas izglītojamos, 
kuriem tas bija nepieciešams, ar datoriem.

- Vai būs pieejamas mācību konsultācijas klā-
tienē, jeb tikai attālināti?

- Jau kopš 18. maija ir pieejamas mācību konsul-
tācijas klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus, 
gan grupām, gan individuāli.

- Kas tiks pielaisti eksāmeniem? Skolēns tiks 
pielaists eksāmenu kārtošanai vai nē, ja viņam 
ir elpceļu slimības pazīmes? Kā eksāmena tel-
pā tiks risināts distancēšanās jautājums, vai būs 
nepieciešamas sejas maskas? Vai tiks organizēta 
ēdināšana, vai tiks sniegta medicīniskā palīdzība, 
ja būs nepieciešams. Vārdu sakot, kas par ko pa-
rūpēsies?

- Sadarbībā ar Veselības ministriju ir sagatavoti „Ie-
teikumi 9. un 12. klašu izglītojamo un profesionālās 
izglītības iestāžu audzēkņu pirmseksāmenu klātienes 
konsultāciju un valsts pārbaudījumu organizēšanai 
un norisei ārkārtējās situācijas laikā”, kuru pamatā 
ir regulējums distancēšanās, higiēnas, individuālo 
aizsardzības līdzekļu un pašizolācijas ievērošanai, ja 
skolēns ir atgriezies no ārvalstīm. Skolās būs nodro-
šināti individuālās aizsardzības līdzekļi, atbilstošs 
telpu plānojums, lai netiktu pārsniegts personu skaits 
(25 cilvēki), kā arī noteikts eksāmenu ilgums (3 stun-
das). Jāatceras, ka uz eksāmenu nedrīkstēs doties, ja 
ir elpceļu infekcijas pazīmes. Gan Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā, gan Varavīksnes vidusskolā eksāmenu 
laikā dežūrēs skolas medmāsas.

- Kā skolēni nokļūs uz eksāmena vietu, ja līdz 
eksāmenu vietai kājām jāmēro pārāk tāls ceļš?

- Mūsu novadā tie ir tikai daži skolēni, jautājums 
katrā konkrētā gadījumā tiek risināts ar skolas admi-
nistrāciju.

- Vai centralizētie eksāmeni būs līdzīgi kā ie-
priekš gan to norises ilguma, gan uzdevumu ap-
joma ziņā?

- Valsts izglītības satura centrs sagatavojis detali-
zētu informāciju par eksāmenu norisi, ar kuru aici-
nām iepazīties ne tikai skolu direktorus un skolotā-
jus, bet arī vecākus un skolēnus. Lai gan katru gadu 
top šāds eksāmenu norišu apraksts, šoreiz tas ir ar pa-
pildu akcentiem, jo ņemta vērā ārkārtējā situācija un 
valstī noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi. 
Šī informācija arī mazinās satraukumu un neziņu par 
eksāmenu norisi kopumā. Veiksmi eksāmenos! 

Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās ir šā-
das:

- eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stun-
dām;

- samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot ek-
sāmenu grūtības pakāpi;

- svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
- eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.
Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks at-

tālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu la-
pas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, 
zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšu (zilas/
melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC 
skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.
Eksāmenu norises darbības laiki publicēti VISC viet-
nē.

- Kādiem kritērijiem ir jāizpildās, lai skolēns 

iegūtu atestātu par pamata vai vidējo izglītību? 
- Lai saņemtu atestātu par vispārējo vidējo izglītī-

bu, izglītojamajam jākārto trīs obligātie centralizētie 
eksāmeni:

- vienas svešvalodas (pēc izvēles) centralizētais 
eksāmens;

- latviešu valodas centralizētais eksāmens;
- matemātikas centralizētais eksāmens.
Ceturtais, izvēles eksāmens nav obligāts. Izglītoja-

mais pēc izvēles, ja nepieciešams iestājai augstskolā, 
var kārtot arī ceturto vai vairākus centralizētos/ne-
centralizētos/skolas veidotos eksāmenus. 

Lai saņemtu apliecību par pamatizglītības prog-
rammas apguvi, izglītojamajam ir:

- jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos 
gadā;

- vērtējums ne vairāk kā vienā mācību priekšmetā 
gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītī-
bas standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasnie-
gumu vērtēšanas kārtībai nav zemāks par 4 ballēm. 
Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums 
valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uz-
skatāms par vienu vērtējumu.

- Kur un kad tiks izsniegti atestāti? Vai izlaidu-
mi tiks svinēti? Vecāki varēs piedalīties kādā no 
pasākumiem? 

- Par to lems katra skola patstāvīgi, ievērojot Mi-
nistru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 
103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” teikto 
un visus Veselības ministrijas un Slimību profi lakses 
un kontroles centra ieteikumus. 

- Kā mācību gads noslēgsies pirmsskolas izglītī-
bas iestādēs izlaiduma grupām? Ir paredzēti pa-
sākumi ar vecāku vai aizbildņu piedalīšanos?

- Pirmsskolas izglītības iestādēs jau notiek klātie-
nes nodarbības obligātajā izglītības vecumā esoša-
jiem bērniem. Diemžēl pasākumi ar vecāku klātbūtni 
netiks organizēti.

- Kā ritēs skolēnu vasaras brīvlaiks? Ir pare-
dzēti kādi organizēti pasākumi vasarā bērniem?

- Noteikti cit ādāk, kā iepriekšējos gados, lai gan 
nometņu darbība no 1. jūnija ir atļauta, taču jāseko 
līdzi Veselības ministrijas un Slimību profi lakses un 
kontroles centra norādījumiem, lai ierobežotu vīrusa 
izplatību. Lai gan valdība ir samazinājusi dažādus ie-
robežojumus, tas nozīmē, ka nometņu darbības laikā 
ir jāievēro stingri nosacījumi, kas pasargās darbinie-
ku un bērnu drošību un veselību. Mūsu novadā par to 
tiks vēl lemts.

- Kā atsāksies jaunais mācību gads – attālināti 
vai klasēs?

- Ceru, ka nākamais mācību gads atsāksies klātie-
nē!

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

JĀSEKO INFORMĀCIJAI 
UN JĀBŪT GATAVIEM ĀTRI REAĢĒT

Tuvojas mācību gada noslēgums, kas būs atšķirīgs no iepriekšējiem. Svarīgāko šajā 
sakarā intervijā izstāsta Krāslavas novada domes Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija 
Miglāne.

„ĶENGURS – 2020” KRĀSLAVAS 
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ 

Konkurss „Ķengurs” ir īstās matemātikas sacensības, kurās bērniem 
tiek dota iespēja ieraudzīt matemātikas pievilcīgo pusi, izjust prieku par 
saviem intelektuālajiem sasniegumiem, gūt pirmās uzvaras un veikt at-
klājumus, tā ir iespēja saprast, cik tas ir lieliski - pašam rast atbildi uz 
āķīgiem jautājumiem un spēt pielietot matemātikas stundās iegūtās zi-
nāšanas, risinot jaunus, nepazīstamus uzdevumus. 

Miljoniem skolēnu daudzās pasaules valstīs jau sen ir zināms, kas ir 
„Ķengurs”. Tas ir starptautiskais matemātikas konkurss-spēle ar devīzi 
„Matemātika visiem”. 

 Konkursa nosaukums ir saistīts ar tālo Austrāliju. Bet kāpēc? Dažā-
das matemātikas sacensības jau sen tika rīkotas daudzās valstīs, bet Ei-
ropa, kur ir radies šis jaunais konkurss, atrodas ļoti tālu no Austrālijas! 

Viss ir saistīts ar to, ka XX gadsimta 80. gadu sākumā slavenais Aus-
trālijas matemātiķis un pedagogs Pīters Hollorans (1931 - 1994) izdo-
māja divus ļoti svarīgus jauninājumus un ieviesa nopietnas izmaiņas 
tradicionālo skolas olimpiāžu norisē un organizēšanā. Viņš sadalīja vi-
sus olimpiādes uzdevumus trīs sarežģītības kategorijās, turklāt ar no-
sacījumu, ka ar visvienkāršākajiem uzdevumiem jātiek galā ikvienam 
skolēnam. Galvenais konkursa mērķis – padarīt matemātiku par pievil-
cīgāku, interesantāku un pieejamāku lielam skaitam skolēnu.

Vienkārši, bet interesanti jautājumi un uzdevumi nodrošināja vispla-
šāko interesi par konkursu, bet datorpārbaude deva iespēju operatīvi 
apstrādāt vairākus darbus. Jaunā sacensību forma izrādījās tik laba un 
ērta, ka 80. gadu beigās tajās piedalījās jau ap 500 tūkstošiem Austrāli-
jas skolēnu. 

1991. gadā Francijas matemātiķu grupa, atsaucoties uz Austrālijas 
pieredzi, organizēja līdzīgu pasākumu Francijā. Par godu Austrālijas 
kolēģiem konkurss ieguva nosaukumu „Ķengurs”. Lai uzsvērtu to, ka 
uzdevumi ir interesanti un neparasti, to sāka dēvēt par konkursu-spēli. 
Un tad konkurss ieguva popularitāti dažādās valstīs un kontinentos. 

Sakarā ar ārkārtējo situāciju, ko izsludināja Latvijas Republikas Mi-
nistru kabinets, konkurss „Ķengurs – 2020” tika pārcelts divas reizes. 
Tas tika organizēts 2020. gada 15. maijā. 

Neskatoties uz šo sarežģīto situāciju, šogad konkursa „Ķengurs” da-
lībnieku skaits Latvijā bija 5108, bet mūsu skolā – 52. Aktīvākie mūsu 
skolas ietvaros bija 2. kl. skolēni (13 dalībnieku), 4. kl. skolēni (9 dalīb-
nieki) un 10. kl. skolēni (7 dalībnieki). Skolēnu rezultāti mūs patīkami 
pārsteidza. LINDA ZDANOVSKA (2. b klase), ANASTASIJA BOG-
DANOVIČA (3.a klase), DĀNIELS PAVLOVIČS (8. a klase) iekļuva 
„Latvijas Top 20” savās klašu grupās un saņēma diplomus „Labākajam 
no labākajiem”. 

Labākie klašu paralēlēs - TOMASS BERGS (4.b klase), NIKA NI-
PĀNE (5.а klase), RIHARDS SOROGOVECS (6.a klase), VADIMS 
DIMBOVSKIS (7.b klase), ALEKSANDRA SOROČINA (9. a klase), 
GUNTIS UNGURS (10.a klase), VIKTORIJA PETROVSKA (11. kla-
se). 

Mēs esam pateicīgi visiem dalībniekiem, kas, neskatoties uz neieras-
tu konkursa „Ķengurs” formātu, aktīvi piedalījās konkursā un uzrādīja 
labus rezultātus. 

Savukārt tie, kas vēlas piedalīties konkursā „Ķengurs -2021”, var sākt 
gatavoties un iepazīties ar iepriekšējo gadu uzdevumiem. Lai atrisinātu 
lielāko daļu no tiem, nav nepieciešamas kādas speciālas zināšanas ma-
temātikā, bet tikai mazliet drosmes un atjautības. 

Mēs ceram, ka nākamajā gadā konkursā „Ķengurs”  piedalīsies vēl 
vairāk jaunu „ķengurēnu”! Apsveicam uzvarētājus un novēlam jaunas 
uzvaras! Uz tikšanos 2021. gada konkursā! 

Natālija Kirkiļeviča un Vija Kavševiča, 
konkursa „Ķengurs” organizatores 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā

Padziļināti piedāvājām apgūt:
- bioloģiju,
- matemātiku,
- sociālās zinības (vēsture, eko-

nomika),
- angļu valodu.
Skola piedāvā šādus speciali-

zētos kursus:
- VAM (Valsts aizsardzības mā-

cība); 
- teātris un drāma;
- komerczinības (projektu va-

dība, lietvedības/grāmatvedības 
pamati).

Nepieciešamie dokumenti:
- iesniegums (skolas veidlapa),
- apliecība par vispārējo pamat-

izglītību, sekmju izraksts, 
- izglītojamā personu aplieci-

nošs dokuments (pase, ID karte 
vai dzimšanas apliecība),

- bērna medicīniskā karte (iz-
ņemot Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas absolventus) - veidlapa 
Nr.026/u.

Detalizētu informāciju varat sa-
ņemt skolas mācību daļā, zvanot 
pa tālruni 29520676, vai arī elek-
troniski, rakstot uz vimar@inbox.
lv.

Individuālās sarunas mācību 
plāna sastādīšanai plānojam 1.07.-
03.07.

Dokumentu pieņemšana notiks 
no 15.06.2020. līdz 30.06.2020. 
lietvedības darba laikā (zvanot pa 
tālruni 65681468, nepieciešamī-
bas gadījumā iespējams vienoties 
par citu laiku):

pirmdien no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 12.00; 

otrdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 
12.00; 

trešdien no plkst. 9.00 līdz plkst. 
12.00; 

ceturtdien no plkst. 9.00 līdz 
plkst. 12.00; 

piektdien no plkst.9.00 līdz 
plkst. 12. 00.

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA 
UZŅEM SKOLĒNUS 2020./2021.MĀCĪBU GADA 10. KLASĒS
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UZMANĪBU
 VASARNĪCU ĪPAŠNIEKIEM!

Sākusies vasarnīcu sezona, un šajā sakarā Krāslavas pašvaldības po-
licija atgādina, ka visiem vasarnīcu īpašniekiem ir jābūt spēkā esošam 
līgumam par atkritumu apsaimniekošanu, kas noslēgts ar SIA “Krāsla-
vas nami.” 

Ja vasarnīcas īpašniekam nav noslēgts līgums par atkritumu apsaim-
niekošanu, tad par to ir paredzēta administratīvā atbildība, soda apmērs 
- sākot no 70 eiro. Pašvaldības policija kontrolē līguma esamības faktu.

IZGLĪTĪBA

„Drossinternets.lv” š.g. aprīlī nāca klajā ar 
jauniem „Aitu dzīve” materiāliem 6-11 gadus 
veciem bērniem, aicinot ģimenes izmantot 
tos un piedalīties konkursā, izdomājot aitām 
vārdus. Ģimenēm bija jānoskatās izglītojošas 
animācijas filmiņas un jāiesniedz savas idejas 
aitu vārdiem. 

„Drossinternets.lv” pateicas visām ģimenēm, kuras 
piedalījās „Izdomā aitām vārdus!” konkursā. Kopā tika 
saņemtas 406 idejas fi lmiņu galveno varoņu vārdiem. 
„Drossinternets.lv” izvēlējās sešus vārdus, kas aitām pie-
stāvētu vislabāk. Konkursā uzvarēja aitu vārdi: Auncerī-
te, Zibsnīte, Pārdrošīte, Piparīte, Drosmis un Lecīte. 

Paldies Krāslavas pamatskolas 3.a klases skolēniem,  
skolēnu vecākiem un klases audzinātājai Valentīnai Gekai 
par piedalīšanos konkursā!

Alīna Grineviča deva vārdu aitai Zibsnītei un saņēma 
dāvanu! Apsveicam! Alīna saņēma aitu ar pašu iedoto 
vārdu.

Materiālu sagatavoja 
informātikas skolotāja

Jeļena Japiņa

„IZDOMĀ AITĀM VĀRDUS!”
 KONKURSA UZVARĒTĀJI

KRĀSLAVAS 
BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS 

ORGANIZĒ BRĪVĀ LAIKA
RADOŠĀS NODARBES 
„NĀC, RODI UN RADI”

Norise - 2.-19. jūnijs plkst. 10.00-13.00.   
Skolu audzēkņus no 7 līdz 12 gadiem gaida radoši skolotāji, kuru 

vadībā varēs lietderīgi un jautri pavadīt brīvo laiku lietišķajā mākslā, 
kustību mākslā, foto-video, sporta aktivitātēs! 

Vecākiem pieteikties personīgi, aizpildot iesniegumu plkst. 9.00-
17.00 Krāslavas Bērnu un jauniešu centrā (Raiņa ielā 25,  Krāslavas VĢ 
1. stāvā pa labi). 

Informācija uzziņām pa  tālruni 29661865.

Krāslavas Mākslas skola izsludina uzņemšanu 27.05.20.-
12.06.20. mācību uzsākšanai 2020./2021.m.g. no 9 gadu 
vecuma sešgadīgajā profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammā „Vizuāli plastiskā māksla” (kods 20V 21101), 7-8 
gadu vecumā -  sagatavošanas grupā.

Tālrunis uzziņām 65681164. Gaidām jūs Raiņa ielā 6, 
Krāslavā darba dienās (14.00-16.00).

RVT VAIRĀK NEKĀ IZGLĪTĪBA!
Profesionālās izglītības kompetences centrs Rīgas Valsts tehnikums 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības uzņemšana 2020./2021.m.g.
Programmas 
Ar pamatizglītību (mācību ilgums 4 gadi) 
- Tērpu izgatavošanas un stila speciālists
- Auto virsbūvju remontatslēdznieks
- Mēbeļu galdnieks
Jaunums!!!
- Programmēšanas tehniķis (4 gadi)
- Datorsistēmu tehniķis (4 gadi)
Uzņemšanai nepieciešamie dokumenti:
- izglītības dokuments (kopija)
- sekmju izraksts (kopija)
- pase/personas apliecība vai dzimšanas apliecība (kopija)
- 4 foto (3X4)
- pamatizglītības sertifi kāts (kopija)
- medicīnas izziņa - forma 0-27u (jānorāda veiktās potes)
Dokumentus pieņem: 
PIKC RVT, Krāslavā, Aronsona iela 3, 2.st. administrācijas kabinetā 

no 15. jūnija darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00.
Tālrunis uzziņām: 27062780, 26568587
e-pasts: aivars.andzans@rvt.lv; larisa.rukmane@rvt.lv 
Tīmekļvietnes: kraslava.rvt.lv; rvt.lv

Mīļie vecāki, noslēdzas 2019./2020.mācību gads, kurš ritēja neierasti – mazliet vairāk nekā  
2 mēnešus attālinātas mācības, karantīna, distancēšanās…   Dažādus darbus  veicāt šajā lai-
kā: zīmējāt, dziedājāt, mācījāties no galvas, adījāt, apguvāt valodas, vingrojāt, fotografējāt, 
rakstījāt. 

    Augstu vērtējam jūsu palīdzību un atbalstu, pateicamies par īsziņām un jautājumiem,  
padomiem un līdzdalību,  jaukajiem foto un video! 

                      Jauku vasaru vēlot, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāji

            Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 9.klases absolventi! 
Apsveicam! Devītā klase pievarēta. Priekšā vasara – atpūtas, piedzīvojumu un plānu kal-

šanas laiks. Tveriet saules starus, meklējiet un atrodiet īstus draugus, būvējiet gaisa pilis! 
Būvējiet uz nebēdu, jo kad, ja ne tagad? 

                                                                                         Veiksmi vēlot,
jūsu skolotāji

Tradicionāli maijā beigās Krāslavas Kul-
tūras namā notika pasākums, kurā apbal-
voja Krāslavas novada izglītības iestāžu 
skolēnus un skolotājus par gūtajiem rezul-
tātiem valsts, reģionālajās mācību priekš-
metu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konferencēs, profesionālās 
ievirzes un interešu konkursos, sacensībās. 

Šogad maijā sakarā ar valstī noteiktajiem ierobe-
žojumiem ārkārtas situācijas laikā ikgadējais svinīgs 
apbalvošanas pasākums tika atcelts. Bet kā katru 
gadu izglītības iestādes iesniedza pieteikumus par 
naudas balvas piešķiršanu skolēniem un viņu skolo-
tājiem.

Covid-19 izsludinātās ārkārtas situācijas dēļ klā-
tienē bija atcelti vai pārcelti daudzi reģionālie un 
valsts pasākumi (skates, konkursi, olimpiādes, spar-
takiādes utt.), tāpēc šogad apbalvojamo skaits ir 
mazāks nekā citos gados. Mūsu novada izglītības 
iestāžu pārstāvji piedalījās Latvijas skolēnu 44.zi-
nātniski pētniecisko darbu Latgales reģiona un valsts 
konferencēs, Krievu valodas (svešvalodas) 23. valsts 

olimpiādē un Vēstures valsts 26.olimpiāde; Latvijas 
skolēnu 73.spartakiādes sacensībās rudens krosā, 
dambretē, volejbolā, basketbolā, distanču slēpošanā 
un tautas bumbā; akordeona spēles, dziedātāju un 
vijolnieku konkursos; interešu izglītības skatuves 
runas un vokālās mūzikas konkursos, sporta tūrismā 
un robotikas sacensībās. 

Naudas balvas par panākumiem olimpiādēs un 
zinātniski pētniecisko darbu konferencēs tika pie-
šķirtas 19 skolēniem, interešu izglītībā par sasnie-
gumiem sporta sacensībās – sešām komandām un 
trīs skolniecēm, par panākumiem profesionālajā ie-
virzes konkursos – diviem ansambļiem un pieciem 
audzēkņiem, interešu izglītībā par teicamiem rezul-
tātiem konkursos un sporta tūrisma sacensības - di-
viem ansambļiem, divām komandām un 18 audzēk-
ņiem. Naudas balvas tika piešķirtas 35 pedagogiem. 
Krāslavas pašvaldība šogad šim mērķim iedalīja 
2210 eiro. Balvu saņēmēji tika aicināti saņemt bal-
vas šī gada 25. maijā. 

Sņežana Petroviča, 
Krāslavas novada

 Izglītības pārvaldes vadītājas viet niece

PASNIEGTAS BALVAS
 PAR PANĀKUMIEM MĀCĪBĀS

Tajās lapās, ko mūžības vēji nu šķirsta, paliek cilvēka mūžs...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušās darbinieces Elvīras Svarinskas tuvajiem, viņu pēdējā gaitā 

izvadot.
Krāslavas novada dome


