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Cienījamie novadnieki,
sirsnīgi sveicu Latvijas Valsts svētkos!
Pēdējā laikā mēs visi esam saskarušies ar vairākiem dzīves izaicinājumiem. Es ticu, ka
šajā saspringtajā periodā kopīgiem spēkiem mēs varam un spējam atrisināt jebkuras
problēmas. Man ir liels prieks, ka, neraugoties uz grūtībām, mēs tomēr esam saliedēti,
stipri, atbalstām cits citu un darām katrs savu darbu ar vislabākajiem nodomiem.
Paldies visiem par sapratni un ticību! Šajā laikā mums ir jābūt atbildīgiem, saprotošiem un pacietīgiem. Nezaudēsim ticību un ar saviem darbiem veidosim novadu un Latviju skaistu, radošu un lepnu. Parādīsim, ka esam vienota un stipra tauta, kas rūpējas
par savu dzimtenes nākotni, darot labus darbus ar mīlestību un atbildību.
Novēlu izbaudīt šo svētku sajūtu, kas iedvesmos jauniem mērķiem un idejām!
Lai izdevušies, sirsnīgi un priecīgi svētki!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

BALVAS NOMINĀCIJĀ
„GADA CILVĒKS” UN „MŪŽA IEGULDĪJUMS”

27. oktobrī notika Krāslavas
novada domes sēde, kurā deputāti balsoja par konkursa uzvarētājiem nominācijā „Gada
cilvēks” un „Mūža ieguldījums”, pamatojoties uz konkursa „Krāslavas novada Gada
cilvēks” nolikumu un komisijas
iesniegto izvērtējumu.
Par nesavtīgi ziedoto laiku,

rūpēm par citiem un godprātīgi
veikto darbu balva nominācijā
„Gada cilvēks” tiks pasniegta Žanim Škagalam.
Par entuziasmu, ieguldītu
darbu bērnu un jauniešu sporta
dzīves organizēšanā un veiksmīgiem sasniegumiem balva
nominācijā „Mūža ieguldījums”
tiks pasniegta Innai Radevičai.

Par ilggadīgu un godprātīgi
veiktu darbu sava novada un tā
iedzīvotāju labā balva nominācijā „Mūža ieguldījums” tiks
pasniegta Ēvaldam Cauņam.
Apbalvošana notiks Krāslavas Kultūras namā 18. novembrī plkst. 18.00 Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas
svinīgā sarīkojuma laikā.
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projekti
DAGDĀ VIESOJAS PROJEKTA
„EIROPA PILSOŅIEM” DALĪBNIEKI

No 25. līdz 27. oktobrim Dagdā
viesojās programmas Eiropa pilsoņiem projekta „Network for a new
Europe”/„Tīklošanās Eiropā - NET4EU” dalībnieki no 4 valstīm:
Rumānijas, Ungārijas un Itālijas un
paši saimnieki no Dagdas. Tātad
šoreiz Dagda uzņēma ciemiņus no
Eiropas, jo ne velti projekta nosaukums pasaka pats par sevi: Eiropa
pilsoņiem. Tas nozīmē, ka pilsoņi
iepazīst citu Eiropas valstu pieredzi
un savus kaimiņus: tuvākos vai tālākos.
24. oktobrī projekta dalībnieki
ieradās Rīgā un apmeklēja mūsu
valsts galvaspilsētu Rīgu. 25. oktobrī 19 viesi devās uz Krāslavas
novada pašvaldības Dagdas pilsētas
un pagastu apvienību, lai diskutētu
par projekta tēmu, apmeklēja daudzas apvienības iestādes, kas ir realizējušas Eiropas Savienības (ES)
projektus.
Viesi patīkami bija pārsteigti
par Latgales un Krāslavas novada
skaisto dabu, cilvēku viesmīlību
un vēlmi darboties un dzīvot šeit
dzimtajā Krāslavas novadā. Viesi
apmeklēja Dagdas bērnu un jauniešu centru, darbojās kopīgā aktivitātē
ar jauniešiem, priecājās par Dagdas
vidusskolas skolēna - topošā ģitārista Linarda Kalniņa melodisko ģitāras skanējumu. Dienas noslēgumā
apmeklēja Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu
apvienību Tikās ar Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Trūli.
Projekta dalībnieki plānoja turpmākās aktivitātes. Diskutēja par
izsludinātā videokonkursa „My
personally idea of Europe; with EU
or without EU”/ „Mans viedoklis
par Eiropu/ar ES vai bez ES” kontekstu.
26. oktobrī Jaundomes muižā notika starpvalstu konference. Projekta partneri diskutēja par eiroskepticismu, tā ietekmi uz tālāko ES
attīstību. Kārtējo reizi mēs varam
lepoties ar mūsu skolēnu un skolotāju muzikālajiem priekšnesumiem.
Bija atklāšana, iepazīstināšana ar
pasākuma kuplo skaitu dalībniekiem. Alessandra Tuzza - projekta
galvenā koordinatore no Itālijas
- sveica klātesošos ar sev piemītošo itāļu šarmu. Tēmas nopietnas.
Ieskatu jaunākajos Eirobarometra pētījumos par eiroskepticismu
sniedza šo rindu autore - Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas direktore
Marija Micķeviča.

Kā vispārīgi tiek uztverta ES?
Eirobarometra aptauja 2022. gada
jūnijā un jūlijā liecina, ka 65 % eiropiešu ir optimistiski par ES nākotni, un tas ir trīs punktu pieaugums
salīdzinājumā ar līdzīgu aptauju šā
gada janvārī. Pozitīvais priekšstats

kurs. Par to un cik dažādi projekti
tika realizēti Krāslavas novada pašvaldības Dagdas pilsētas un pagastu apvienībā ar ES atbalstu stāstīja
Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas projektu speciāliste
Olga Gekiša.

par ES tagad ir 47 % (+3 procentpunkti), kas ir augstākais līmenis
kopš 2009. gada rudens, bet 36 %
respondentu ir neitrāls viedoklis un
16 % – negatīvs viedoklis par ES.
Turklāt 49 % eiropiešu sliecas uzticēties ES (+2 procentpunkti) un 34
% – savai valdībai.
Turpinājumā par Eiropas pilsoņu lielākajām bažām ES un valstu
līmenī. Atbildot uz jautājumu par
vissvarīgākajām problēmām, ar
kurām pašlaik saskaras ES, vairāk nekā trešdaļa respondentu min
cenu pieaugumu (34 %, +10 procentpunkti kopš februāra un tagad
pirmajā vietā) un energoapgādi (28
%, +12 procentpunkti un tagad otrajā vietā no septītās vietas), kā arī
„starptautisko situāciju” (arī 28 %).
Dzīves dārdzība šķiet arī viena no
galvenajām valsts problēmām vairāk nekā pusei (54 %, +13 procentpunkti), seko energoapgāde (22 %,
+11 procentpunkti) un ekonomiskā
situācija (20 %, +1 procentpunkts).
Tas neizbrīna, jo vairāk nekā seši no
katriem desmit respondentiem (62
%) apgalvo, ka karš Ukrainā ir nopietni ietekmējis viņu personiskās
ﬁnanses.
Par eiroskepticismu no Latgales
skatupunkta dedzīgi runāja Dagdas TIC vadītājs Juris Viļums. Juris
operēja ar interesantiem faktiem
par, kopš Latvijas iestāšanās ES,
izteica savus priekšlikumus reģionu
vienmērīgākai attīstībai. Jaunatne
un ES. Viedokļi. Iespējas. Un par
to visu dalījās pārdomās Dagdas
jaunatnes lietu vadītājs Aivars Bač-

Partnervalstu pārstāvji savās runās stāstīja par eiroskepticismu viņu
valstīs un kā tas ietekmē tālāko ES
attīstību. Itāļu kolēģi uzsvēra, ka
Covid-19 ieviesa dziļu krīzi Itālijā,
Itāļiem pat sākuma periodā bija radies iespaids, ka ārkārtas situācijā ir
atstāta viena pati, nesaņemot palīdzību no citiem Eiropas partneriem.
Rumāņi stāstīja par to, cik svarīgi
viņiem izpildīt tehniskos kritērijus,
lai pievienotos Šengenas zonai.
Katra kavēšanās diena ar Rumānijas pievienošanos Šengenas zonai,
ir izdevīga valsts eiroskeptiķiem.
Ungāri stāstīja par to, ka vēlas vairāk ES sadarbību jomās,
kā klimata pārmaiņas, enerģētika,
aizsardzība un drošība, transporta
infrastruktūras attīstība, inovāciju
un tehnoloģiju attīstība. Diskusijas par to, vai pareizais laiks runāt
par eiroskepticismu? Varbūt īstais
laiks, saistībā ar esošo krīzi pasaulē
likt vairāk eirooptimisma un it īpaši
jauniešos?
Konferencē piedalījās skolu jaunieši, skolotāji, jaunatnes darbinieki, kultūras darbinieki, bibliotekāri
un vietējie iedzīvotāji.
Viesi
apmeklēja
Krāslavu,
Krāslavas TIC un Krāslavas amatniecības centru. Konferences laikā
par tulkošanu rūpējās Ezernieku pamatskolas angļu valodas skolotāja
Svetlana Grebnova.
Projekts ﬁnansēts no ES programmas „Eiropa pilsoņiem”.
Marija Micķeviča
Autores foto

LATVIJAS UN MOLDOVAS SADARBĪBAS
PROJEKTS

No 31. oktobra līdz 3. novembrim Latvijā viesojās Moldovas
bibliotekāri, kuru vizītes laikā
notika konference un vairākas
partneru sanāksmes, lai iedvesmotu vietējos bibliotekārus un
palīdzētu viņiem attīstīt prasmes reaģēt uz izaicinājumiem
un jaunajām lomām, ko nes šā
brīža reģionālie drošības izaicinājumi. Pasākumā piedalījās
arī Ukrainas bibliotēkas pārstāve, informējot, kā bibliotēkas ir

piemērojušās darbam kara apstākļos.
31. oktobrī Latvijas un Moldovas sadarbības projekta ietvaros Latvijas Nacionālajā
bibliotēkā notika konference
„Bibliotēkas kā vietējās sociālās noturības un demokrātijas
veidotājas drošības izaicinājumu laikos”. Konferencē piedalīties tika aicināti Latvijas un
Moldovas bibliotekāri, vietējo
kopienu līderi, pašvaldību un

NVO pārstāvji, kā arī ikviens,
kas ieinteresēts medijpratības,
demokrātijas un integrācijas
jautājumos.
1. un 2. novembrī turpinājās
Latvijas, Moldovas un Ukrainas labākās prakses apmaiņa
starp bibliotekāriem Latgalē
– Daugavpilī, Latgales Centrālajā bibliotēkā. Ieskatu par
demokrātijas ilgtspējas veicināšanu Krāslavas novadā sniedza
Krāslavas novada centrālās bib-

PRAKTISKĀS UN EFEKTĪVĀS
ETIĶETES, SASKARSMES UN
KOMUNIKĀCIJAS APMĀCĪBAS

27. oktobrī Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā notika
tīmekļseminārs „21. gadsimta tendences komunikācijā” ar
saskarsmes, etiķetes un komunikācijas treneri Kristīnu Sprūdžu, kas tika rīkots ar projekta
„Europe Direct Austrumlatgalē”
ﬁnansiālo atbalstu, izmantojot
tiešsaistes platformu „ZOOM”.
Kristīna Sprūdža - profesionālis ar starptautisko pieredzi etiķetes, komunikācijas, saskarsmes un protokola jautājumos.
20 gadu garumā viņas uzkrātā
pieredze Valsts prezidenta padomnieku komandā, Saeimas
kancelejā, Aizsardzības, Ārlietu,
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijās, NATO samita birojā, LR pārstāvniecībā
Briselē, Eiropas Komisijas Sekretariātā Briselē un MBA studijās ASV (Morehead University),
kā arī vadot LR proklamēšanas
90. gadadienas biroju, ļauj katru tikšanos ar auditoriju padarīt
klausītājiem praktiski noderīgu.
Etiķetes un saskarsmes prasmju
apmācību un konsultāciju jomā
Kristīna darbojas vairāk kā 15
gadus. Par savu darbu un ieguldījumu sabiedrībai nozīmīgos
projektos Kristīna Sprūdža saņēma valsts apbalvojumu Atzinības
krustu, kā arī vairākkārtēji Valsts
prezidenta, Valsts ministru prezidenta un aizsardzības ministra
goda rakstus un medaļas.
Šobrīd mēs visi dzīvojam un
izdzīvojam pasaulē, kurā sajukušas robežas starp personīgo un
publisko, darbu un atpūtu, saziņa
ar klientiem, kolēģiem, ģimeni
un draugiem noris 24/7. Dažas
iestādes, uzņēmumi un pat valstis pārmaiņām pielāgojas ātrāk
un veiksmīgāk, citas ne. Tādēļ,
ka konkrēto cilvēku izpratne un
zināšanas par komunikāciju un
pieklājību reālajā un digitālajā
vidē atšķiras.
Lai būtu soli priekšā pārējiem
un justos pārliecināts par savu
rīcību, pasākuma dalībnieki – 58
cilvēki no visas Latvijas - pie-

dalījās praktiskās un efektīvās
etiķetes, saskarsmes un komunikācijas apmācībās. Etiķetes,
saskarsmes un komunikācijas
prasmes ir svarīgs priekšnosacījums pozitīvu attiecību veidošanai, kā arī profesionālajai un
personīgajai izaugsmei. Tādēļ
šīs zināšanas ir būtiski ik pa brīdim nostiprināt un atsvaidzināt.
Kopīgajā pasākumā dalībnieki
noskaidroja kā efektīvi komunicēt klātienē un attālināti, pie kā
jāpiedomā, lai saskarsmē ar citiem sniegtu un saņemtu pozitīvas emocijas, kā risināt pārpratumus un mazināt konﬂiktus un
veiksmīgi veidot personīgo dzīvi, karjeru un darbavietas tēlu.
Dalībnieku ieguvumi pēc apmācībām:
atjaunoja un nostiprināja zināšanas par komunikācijas, saskarsmes un etiķetes pamatprincipiem;
apguva iemaņas, kas spēlē būtisku lomu veiksmīgas virtuālās
un reālās vides saskarsmes procesā;
noslīpēja prasmes, lai strādātu
efektīvāk, radošāk, precīzāk un
jaudīgāk;
iegūtās zināšanas veicinās personīgo izaugsmi un uzlabos dzīves kvalitāti, izvērtējot nepieciešamās darba un atpūtas robežas.
Pasākuma dalībnieki atzina,
ka četru stundu ilgas apmācības pagāja nemanot. Pasākuma
laikā saskarsmes, etiķetes un
komunikācijas trenere dalījās ar
savu profesionālo pieredzi par
dažādiem saskarsmes aspektiem
un atbildēja uz papildus jautājumiem par tēmu.
Šis seminārs visiem ir sniedzis
jaunas zināšanas, iespējas un
pārdomas. Etiķetes, saskarsmes
un komunikācijas prasmes mēs
nemitīgi cenšamies uzlabot un
nostiprināt, lai sasniegtu vēl lielākus panākumus dzīvē un darbā.
Ilona Cabule,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas
sistēmas administratore

liotēkas speciālisti Žaneta Moiseja un Margarita Žavnerčika ar
labās prakses piemēriem starpnozaru pieejā – sadarbībā ar
vietējām kopienām, pašvaldību,
NVO un starpkultūru pieejā –
darbā ar multikulturālās kopienas paradumiem un pilsoniskām
aktivitātēm.
Pēcpusdienā sekoja lokālās
demokrātijas prakses piemēri,
dodoties vizītē uz Dagdu, kad
bibliotekāru grupa no Moldovas
viesojās Krāslavas novada Dagdas bibliotēkā, Dagdas Jauniešu
iniciatīvu centrā un Andrupenes
lauku sētā.
Veiksmes stāstu prezentācijas
un tematiskās aktivitātes izdevās
turpināt ar interesantām diskusijām, kontaktinformācijas apmaiņu un protams konstruktīviem
partnerības priekšlikumiem.
Pasākumu organizēja biedrība

„Latvijas Platforma attīstības sadarbībai” (LAPAS) sadarbībā ar
Moldovas bibliotekāru biedrību,
Latvijas Nacionālo bibliotēku
un Vidzemes augstskolu, īstenojot attīstības sadarbības projektu
„Bibliotekāri kā lokālās demokrātijas, attīstības un noturības
veidotāji”.
Projekta mērķis ir sekmēt lokālās demokrātijas attīstību un
vietējo kopienu noturību, paaugstinot bibliotekāru zināšanas un
prasmes Moldovā un Latvijā.
Projekta tiešā mērķa grupa ir
bibliotekāri no vietējām kopienām.
Projekts saņēmis Ārlietu ministrijas ﬁnansējumu 2022. gadā
no attīstības sadarbības budžeta.
Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas
metodiķe
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Aktuālā informācija
PAZIŅOJUMS PAR IZSOLI

VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”
elektronisko izsoļu vietnē https://
izsoles.ta.gov.lv pārdod nekustamo īpašumu „Stacijas”, Vecdome,
Dagdas pagastā, Krāslavas novadā, ~ 200 m attālumā no Dagdas
pilsētas.
Nekustamā īpašuma sastāvs:
- zeme ar kopējo platību 0,4482
ha;
- dzīvojamā māja ar kopējo platību
135,5m2;
- šķūnis ar kopējo platību 18,1 m2;
- šķūnis ar kopējo platību 10,1 m2;
- šķūnis ar kopējo platību 28 m2.
Īpašuma teritorijā daļēji atrodas
kultūras piemineklis – Niperu senkapi.
Izsoles sākumcena: 4600,00
EUR, izsoles solis: 450,00 EUR.
Izsoles sākums - 2022. gada
1. novembrī, izsoles noslēgums
- 2022. gada 1. decembrī plkst.
13.00, reģistrācija izsolei notiek
līdz 21.11.2022. plkst. 23.59.
Ar izsoles noteikumiem un īpašuma novērtējumu var iepazīties
elektronisko izsoļu vietnes sludinājumā šeit, kā arī VSIA „Latvijas
Vides, ģeoloģijas un meteoroloģi-

jas centrs” tīmekļvietnē.
Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022. gada 21.
novembrim nepieciešams iemaksāt nodrošinājuma summu EUR
460,00 apmērā un reģistrācijas
maksu EUR 200,00 apmērā Valsts
sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un
meteoroloģijas centrs” kontā Nr.
LV25UNLA0055000617927, A/S
„SEB Banka”, kods UNLALV2X,
ar atzīmi „Nekustamā īpašuma
„Stacijas”, Vecdome, Dagdas pagasts, Krāslavas novads, izsole”,
kā arī jāveic maksājums Tiesu
administrācijas kontā saskaņā ar
elektronisko izsoļu vietnē reģistrētam lietotājam sagatavoto rēķinu.
Papildus informācija par nekustamo īpašumu: Ivars Jankovskis,
tel.: +371 26653939.

PAR KLAIŅOJOŠU DZĪVNIEKU
IZĶERŠANU KRĀSLAVAS NOVADĀ

Kā nosaka Dzīvnieku aizsardzības likums un saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas reglamentē
dzīvnieku labturības jomu, vietējā
pašvaldība organizē klaiņojošu
vai bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu dzīvnieku izķeršanu.
Par klaiņojošiem suņiem un
kaķiem iedzīvotāji var informēt
Krāslavas novada pašvaldības
policiju, zvanot uz iecirkņa tālruņa numuru: (+371) 65622907, lai
Pašvaldības policija varētu pārbaudīt situāciju un sazināties ar
suņu un kaķu ķērājiem, ja būs nepieciešama šāda veida sadarbība.
Krāslavas novada pašvaldība
regulāri organizē dzīvnieku –
kaķu, suņu – izķeršanu pilsētā –
galvenokārt daudzdzīvokļu māju
pagalmos. Izķertie dzīvnieki tiek
nogādāti SIA „Rēzeknes namsaimnieks” patversmē (Rēznas
iela 13b, Rēzekne, LV-4601).
Standarta klaiņojoša dzīvnieka
izķeršana notiek šādi:
- iedzīvotājs ziņo pašvaldības
policijai par klaiņojošu dzīvnieku;
- policijas darbinieki dodas pārbaudīt informāciju;
- ja ir nepieciešamība, tiek izsaukti patversmes darbinieki, kuri
noķer dzīvnieku (ne vienmēr tas

izdodas un ne vienmēr ar pirmo
reizi);
- dzīvnieks tiek nogādāts dzīvnieku patversmē, kur tiek veikta
fotoﬁksācija un sastādīts akts par
dzīvnieka izķeršanu;
- patversme reizi mēnesī pašvaldībai izraksta rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem – izbraukumiem,
dzīvnieka izķeršanu, nogādāšanu
patversmē, aprūpi, sterilizāciju,
beigtu dzīvnieku savākšanu.
No 2022. gada sākuma SIA
„Rēzeknes namsaimnieks” dzīvnieku patversmes darbiniekiem
kopumā par pakalpojumiem samaksāti 9999 eiro.
Iepriekš noslēgtais līgums ar
SIA „Rēzeknes namsaimnieks”
dzīvnieku patversmi pašlaik ir
pārtraukts. Šobrīd notiek cenu
aptauja par (klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu)
pakalpojumu iepirkšanu.
Tuvākajā laikā jaunais līgums
„Par klaiņojošo mājdzīvnieku izķeršanu un uzturēšanu” tiks noslēgts un darbs ar klaiņojošo suņu
un kaķu populācijas samazināšanu turpināsies.
Krāslavas novada
pašvaldības policija

projekti
IR ATBALSTĪTS PROJEKTS PAR TRANSPORTA
INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANU
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANAI

2022.gada augustā Krāslavas
novada pašvaldība un Centrālā
ﬁnanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta
5.6.2.0/22/I/001 „Nepieciešamās
infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novada
Kalniešu pagastā” īstenošanu.
Projekta ietvaros Krāslavas novada Kalniešu pagasta teritorijā ir
paredzēta ceļa „Spalvi – Trušeļi”
posma pārbūve (1134 m), veicot
ceļa asfaltēšanu. Papildus būvdarbiem tiks nodrošināto to būvuzraudzība un autoruzraudzība, kā arī
tiks veikti nepieciešamie projekta
publicitātes pasākumi.
Projektā iekļautais lauku ceļš
nodrošina piekļūšanu pie daudzu
ﬁzisko personu un zemnieku saim-

niecību īpašumiem Krāslavas novada Indras pagastā.
Veicot transporta infrastruktūras
uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem
tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot
sociālo un ekonomisko aktivitāšu
pieejamību. Tiek paredzēts, ka
veicot transporta infrastruktūras
sakārtošanu ar uzņēmējdarbību
saistītajā teritorijā, paaugstināsies
privāto investīciju apjoms, kā arī
tiks izveidotas jaunas darbavietas.
Sakārtota transporta infrastruktūra
ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba vietu
sasniedzamības nodrošināšanai,
kā arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes

paaugstināšanai. Tiek paredzēts,
ka labumu no projekta darbībām
gūs 1 komersants, kas apliecināja,
ka izveidos 23 jaunās darbavietas
un veiks ieguldījumus sava uzņēmuma attīstībai vismaz EUR
565000.00 apmērā.
Projekta realizācija ir plānota
līdz 2023. gada jūlijam.
Projekta plānotas kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR
549084.88, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzﬁnansējums
EUR 466722.15 (85%).
Andris Rukmans,
Krāslavas novada pašvaldības
Attīstības nodaļas
projektu realizācijas speciālists

JAUNIEŠU INICIATĪVU PROJEKTS
UN KRĀSLAVAS LEĢENDAS

Pēdējā mācību dienā pirms rudens brīvlaika mūsu klase īstenoja
Krāslavas novada jauniešu iniciatīvu
projektu „Tūrisma taka „Krāslavas
leģendas”. Ideja uzrakstīt un realizēt
šo projektu radās sakarā ar Krāslavas
pilsētas 100. dzimšanas dienas gaidīšanu. Lai pievērstu mūsu jaunāko
skolasbiedru uzmanību šī mācību
gada notikumam, mēs nolēmām
apvienot rudens dabas baudīšanu,
svaigu gaisu, āra aktivitātes un seno
pilsētas leģendu stāstīšanu, organizējot 1.-4. klašu skolēniem jautru un
interesantu pastaigu pa taku „Krāslavas leģendas”.
21. oktobra rīts izdevās brīnišķīgs
– silts un bezvējains, un, galvenais,
bez nokrišņiem. Katra klase savā
laikā devās ceļā un pēc 45 minūtēm
sasniedza Pilskalnu. Šeit, takas pirmajā objektā, bērnus sagaidīja Raganiņa. Kā vēsta teika par Pilskalnu,
šajā vietā sensenos laikos atradusies
raganas mājiņa un saimniecei bijuši
20-30 melni kaķi. Skatoties uz Daugavas rāmo tecējumu, atcerējāmies
arī nostāstu par upes rakšanu.
Nākamais takas objekts bija akmens, pie kura izvietojām divu jaunavu – daiļās un neglītās – ﬁgūras.
Leģenda par Augusta akmeni tiek
uzskatīta par visvecāko Krāslavas
leģendu, un tā stāsta par divām sievietēm, kuras parādījās uz akmens
Jāņu naktī. Ar akmeni saistīta vēl
viena leģenda – par poļu karaļa Augusta medībām.
Uzkāpjot Karņicka kalnā, mūsu
ekskursanti noklausījās pašu roman-

tiskāko un skaistāko leģendu par
Jozefa Karņicka un Emīlijas Plāteres
mīlestību.
Pie grāfa parka dīķa skolēni uzzināja par noslēptiem dārgumiem,
pie grotiem – par pazemes ejām un
kazemātiem, bet pie pils satikās ar
grāfu un grāﬁeni, kuri pastāstīja par
to, kā pils un tās apkārtne izskatījās

stundas, un nu pienāca brīdis katram
izlozēt jautājumu un pārbaudīt iegūtās zināšanas par Krāslavas leģendām, kā arī par vēsturiskajiem faktiem, notikumiem un personībām.
Rudens brīvdienās, kad bija vairāk
brīvā laika, mēs izveidojām savdabīgu dāvanu par godu pilsētas jubilejai
– kalendāru, kurā var izlasīt leģendas

tad, kad šeit valdīja Plāteru vairākās
paaudzēs.
Nākamais pieturas punkts atradās
pie vecajām dzirnavām, kur sākas
vienīgais pilsētā bruģētais ceļš uz
Šokolādes kalnu. Tieši šeit bērnus
sagaidīja jautra rotaļa un leģenda par
vissaldāko vietu pilsētā.
Visbeidzot, atnākuši pie Persteņezera, visi atcerējās, kāpēc ezeram ir
šāds nosaukums. Pagāja gandrīz trīs

un apskatīt mūsu fotogrāﬁjas ar brīnišķīgajiem pilsētas skatiem un tādā
veidā atdzīvināt skaistās pilsētas leģendas un pāršķirstīt dzimtā novada
vēstures lappuses. Projekts īstenots
ar Krāslavas novada pašvaldības atbalstu.
Anastasija Vanaga
un Renārs Škagals,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 10.a klases skolēni

DAGDAS PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES „SAULĪTE”
ROTAĻU LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA

Ar Krāslavas novada pašvaldības atbalstu iedzīvotāju projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2022” Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”
audzēkņu vecāki, sadarbojoties ar
iestādes pedagogiem, ir labiekārtojuši rotaļu laukumu, padarot to
drošāku, funkcionālāku un ērtāku
gan iestādes bērniem, gan pedagogiem projekta Nr.33-2022 „Da-

gdas pilsētas PII „Saulīte” rotaļu
laukuma labiekārtošana” ietvaros.
Vecāku padomē tika apspriesta
problēma - audzinātājām ar bērniem, atrodoties rotaļu laukumā,
bija norobežojumu trūkums starp
grupiņām. Īpaši tas bija aktuāli
mazākā vecuma grupiņām - „Ķipariņi”, „Zvaniņi”, „Mārītes”,
„Podziņas”, kur ir liels audzēkņu skaits un audzinātājas ﬁziski

nespēja izsekot bērna gaitām un
kvalitatīvi pievērsties bērnu pieskatīšanai. Kā arī laika gaitā bija
nolietojušies soliņi, kuriem būtu
jānomaina dēļi.
Audzēkņu aktīvākie tēti brīvprātīgi vakaros zāģēja, ēvelēja,
krāsoja un skrūvēja kopā dēļus,
lai rezultātā izveidotu norobežojošus žodziņus starp grupiņu
rotaļu laukumiem un atjaunotu

novecojušos soliņus. Supertēti, ar
kuriem lepojamies par paveiktiem
apjomīgiem darbiem: Gints Runis, Stanislavs Maļkevičs, Anatolijs Silinevičs, Raitis Azins un
Artjoms Gekišs!
Projekta ietvaros PII „Saulīte”
rotaļu laukumā ir tapuši 4 norobežojošie žodziņi ar kopēju garumu
ap 70 m, lai iezīmētu grupiņu teritorijas, kā arī veikta 4 soliņu segu-

ma atjaunošana.
Šāda veida sadarbība stiprināja
vecāku un audzinātāju saikni un
rādīja labu piemēru bērniem, kā
visi kopā spējam darīt labas un
noderīgas lietas. Tiek plānots arī
turpmāk uzturēt un turpināt iesākto sadarbībā ar PII administrāciju
un audzinātājām.
Irīna Plotka,
projekta vadītāja
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Visā Latvijā no 17. līdz 21. oktobrim ar vairāk nekā 3300 pasākumiem tika atzīmēta Karjeras
nedēļas desmitgade. Skolēni iesaistījās Valsts izglītības attīstības
aģentūras (VIAA) rīkotajās diskusijās, apmeklēja uzņēmumus, piedalījās konkursos un mācībstundās, kā arī izzināja uzņēmējspējas
pašu spēkiem, izmantojot izstrādāto digitālo rīku.
Karjeras nedēļas laikā Krāslavas

novadā 80% skolēnu no astoņām
izglītības iestādēm piedalījās gan
VIAA rīkotājos, gan savas skolas
pedagogu rīkotajos pasākumos.
Optimālākie veidi, kā sekmēt skolēnu izpratni par uzņēmējspējām,
bija tikšanās ar vietējiem uzņēmējiem vai ekskursijas uz zemnieku
saimniecībām, uzņēmumiem un
iestādēm:
- tikšanās ar uzaicinātiem vietējiem uzņēmējiem tādas nozarēs kā
tūrisms, pārtikas ražošana, tekstilizstrādājumu ražošana, biškopība,
amatniecība, transports, tikšanās ar
mākslinieci, ar atpūtas kompleksa
„Lielbornes muiža” īpašnieci un

IZGLĪTĪBA
KRĀSLAVAS NOVADĀ AIZVADĪTA KARJERAS NEDĒĻA
a/s „Latvijas valsts meži” darbiniekiem Rēzeknes birojā;
- došanās ciemos pie zemnieku
saimniecību īpašniekiem - „Eži”,
„Klajumi”, „Kurmīši”, „Saknes”,
„Akmeņi VVF’;
- ekskursijas uz uzņēmumiem
SIA „Minolta”, SIA „Fravia”, SIA
„Staisons”, SIA „Lija L2”, SIA
„NEMO”, SIA „IV Plus”, ražotnes
„Latvilna” apmeklējums.
Cerams, ka daudzi skolēni ir po-

zitīvi novērtējuši dalību Karjeras
nedēļā.
Dagdas vidusskolas 9.a klases
skolēnu un klases audzinātāja:
„Apkopojot Karjeras nedēļas ieguvumus, redzējām un uzzinājām par
iespējām darboties dažādās dzīves
jomās: kultūrā, sportā, tautsaimniecībā; ar savām radošajām spējām un rokām darīt darbus. Vajadzīga tikai mūsu griba, uzņēmība,
zināšanas un prasmes. Pamatu tam
visam mēs iegūstam jau tagad, mācoties skolā.”
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. b un 9. c klases skolēni:
„Mēs visi bijām pateicīgi uzņēmu-

ma vadītājai par interesanto, vērtīgo stāstījumu un redzēto.”
Dagdas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Saulīte”: „Tomēr
visspilgtāk bērnus uzrunāja un
ieinteresēja uzņēmējdarbības iespējas z/s „Eži”. Bērniem bija liels
prieks un gandarījums iepazīt visu
darbības secību, lai nonāktu pie
gardas sulas. Audzēkņi tika iepazīstināti ar plašo augļu un ogu, kā
arī dārzeņu laukiem, kurus vajag
kopt, lai iegūtu bagātu ražu. Apmeklēja milzīgas siltumnīcas, kur
tiek audzēti dažādi ogulāji. Bērniem bija iespēja arī pašiem ievākt
ražu un, protams, nogaršot. Bet
visnepacietīgāk bērniem bija sagaidīt brīdi, kad nu no pašu sarūpētajiem āboliem tiks izspiesta sula.
Audzēkņiem iepazinās ar procesu,
kā top sula. Paldies visiem uzņēmējiem par jauku uzņemšanu!”
Karjeras nedēļas fotogalerijas pieejamas izglītības iestāžu tīmekļvietnēs http://www.
dagdasvidusskola.lv/jaunumi/,
https://www.varaviksne.lv/#h.
s1spb4cx10ib, http://www.piisaulite.lv/20222023mg/, par Indras
pamatskolas aktivitātēm informācija ir atrodama sociālajā tiklā
www.facebook.com.
Karjeras nedēļas pasākumos šogad kopumā piedalījušies vairāk
nekā 110000 skolēni. Pasākumu
ciklā ar saukli „Uzņēmējspējas
– tavas superspējas!” skolēni izzināja, kas ir uzņēmējspējas, kādēļ tās ir svarīgas savas karjeras
veidošanā un kā tās var attīstīt,
savukārt vecāki un pedagogi guva
vērtīgus padomus, kā palīdzēt bērniem atklāt savus talantus. Karjeras nedēļas pasākumus organizēja

Valsts izglītības attīstības aģentūra
(VIAA) sadarbībā ar Latvijas pilsētām un novadiem.
„Karjeras nedēļa ir kļuvusi par
nozīmīgu notikumu, ko ik gadu
aizvadām rudenī. Lai gan karjeras
atbalsta pasākumi skolās norisinās
visu gadu, Karjeras nedēļas laikā
tiek īpaši izcelta kāda no karjeras
izglītības jomas aktuālām tēmām.
Šo desmit gadu laikā Karjeras
nedēļa ir izaugusi no pāris pasākumiem valstpilsētās līdz tūkstošiem pasākumu teju katrā novadā,
pilsētā un skolā. Tā ir tradīcija, kas
jāturpina izglītības iestādēs gan
skolēnu intereses rosināšanai par
savu spēju un prasmju izzināšanu,
apsverot savas nākotnes karjeras
ievirzi, gan kā atbalsts pedagogiem
karjeras izglītības īstenošanā,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās.
Šogad Karjeras nedēļas aktivitāšu mērķis bija sekmēt skolēnu,
vecāku, pedagogu izpratni par
uzņēmējspējām kā zināšanu, prasmju un rakstura īpašību kopumu,
kas nepieciešams ikvienam veiksmīgas karjeras veidošanā. Tās
ietvaros tika izstrādātas tematiskās
mācībstundas un palīgmateriāli,
lai palīdzētu skolotājiem atraktīvā
veidā izskaidrot skolēniem uzņēmējspēju konceptu un nozīmību.
Izstrādātie materiāli ir pieejami
VIAA tīmekļvietnē.
Karjeras nedēļā notika divas
VIAA organizētās tiešsaistes diskusijas. Diskusijā jauniešiem „Kādas superspējas veidos manu nākotni?” kopā ar moderatoru Dāvi
Plotnieku uzņēmēji, augstskolu
pasniedzēji, radošās industrijas
pārstāvji pārrunāja, kā uz potenciālo darbinieku spējām, prasmēm

un kompetencēm lūkosies darba
devēji nākotnē, kā arī dalījās savā
pieredzē par skolā un ārpus tās
piedāvātajām iespējām jauniešu
personības attīstīšanā. Savukārt
diskusijā vecākiem „Kā palīdzēt
bērnam atklāt savas superspējas?”
kopā ar moderatoru Ansi Bogustovu tika pārrunāts, kā pamanīt
un atpazīt bērna stiprās puses, kā
palīdzēt bērnam izkopt talantus
un izvēlēties savu karjeras ceļu,
neraugoties uz vecāku vēlmēm un
bažām. Diskusiju ieraksti ar subtitriem būs pieejami VIAA youtube
kontā tuvākās nedēļas laikā.
Karjeras nedēļas laikā skolēni
kopā ar skolotājiem viesojās uzņēmumos, iepazinās ar to darbiniekiem un izzināja viņu spilgtākās
uzņēmējspējas. Aktivitāti papildināja iespēja piedalīties sociālo tīklu konkursos.
Par Karjeras nedēļu
Karjeras nedēļa ir pasākumu
cikls, ko VIAA organizē sadarbībā ar
Latvijas pilsētām un novadiem. Tajā
jauniešiem ir iespēja iepazīt arvien
jaunas ar karjeras izglītību saistītas
tēmas - darba tirgus tendences, nākotnē pieprasītākās profesijas, skolā
iegūto zināšanu un prasmju pielietojums izvēlētajā nozarē. Kopumā desmit gadu laikā Karjeras nedēļā notikuši gandrīz 16000 pasākumu, kuros
piedalījušies vairāk nekā 840000
skolēnu. Karjeras nedēļa ir viena no
VIAA īstenotā projekta „Karjeras
atbalsts vispārējās un profesionālās
izglītības iestādēs” aktivitātēm ar
Eiropas Sociālā fonda un valsts ﬁnansējumu.
Snežana Petroviča,
Krāslavas novada
Karjeras nedēļas koordinatore

KULTŪRIZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „LATVIJAS SKOLAS SOMA” TURPINĀS

Kultūrizglītības
programmas
„Latvijas skolas soma” iespējas
bērni un jaunieši bauda jau piekto
mācību gadu, un, kā teica Kultūras
ministrs Nauris Puntulis, tā ir atnākusi uz palikšanu.
Šo gadu laikā ir pārdzīvotas daudzas pārmaiņas. Uzsākot programmas īstenošanu, mēs pat iedomāties nevarējām, ka kādreiz būsim
liegti kultūru un mākslu baudīt
klātienē. Pandēmijas laikā radās
daudz dažādi digitāli piedāvājumi.
Tā bija jauna pieredze gan kultūras un mākslas radītājiem, gan
baudītājiem. Šobrīd programmas
„Latvijas skolas soma” ietvaros
pasākumus var apmeklēt klātienē, aicināt māksliniekus pie sevis
vai izmantot digitālās iespējas un
piedzīvot programmas piedāvātos
pasākumus attālināti. Katrs izvēlas
pēc savām vēlmēm, vajadzībām un
iespējām. Kaut gan iespējas, jāsaka, šobrīd nav lielas. 2022./2023.
m. g. 1. semestra ﬁnansējums uz
vienu skolēnu ir 4 EUR. Ceram,
ka nākamajā posmā tas tiks palielināts.
Ne tikai skolēni, pierimstot pandēmijai, dodas izbraukumos, īstenojot programmu „Latvijas skolas
soma”. 2022. gada 17. oktobrī
Latvijas Nacionālajā teātrī programmas „Latvijas skolas soma”
koordinatori pašvaldībās un skolās

tika aicināti atkal satikties klātienē,
lai turpinātu iepazīt Latvijas kultūru un iedvesmotos tālākajam darbam. Katram novadam tika izsūtīti
divi ielūgumi. No Krāslavas novada uz forumu devās programmas
koordinatore Krāslavas novadā
Regīna Pauliņa un Priežmalas pamatskolas direktore, programmas
koordinatore bijušajā Aglonas novadā Sandra Rakova. Iepriekšējo
reizi klātienē tikšanās notika 2019.
gadā Latvijas Nacionālajā operā un
baletā.
Pasākums bija burvīgs! Pats Latvijas Nacionālais teātris ar savu
cēlumu, graciozitāti un greznumu
jau radīja pasakainu atmosfēru un
noskaņu. Pirms pasākuma izmantojām iespēju un devāmies ekskursijā pa teātra noslēpumainākajiem
stūrīšiem. Apmeklējām aktieru fo-

ajē, dekorāciju
tapšanas telpas,
ieskatījāmies
butaforiju tapšanas procesā un
aktieru grimētavā, uzzinājām
dažus teātra noslēpumus un to,
kā aktieri viens
otru reizēm izjoko.
Forumu atklāja programmas
„Latvijas skolas soma” vadītāja
Aija Tūna: „Pasaulē tik daudz kas
mainījies, kopš iepriekšējo reizi
klātienē tikāmies 2019. gadā Latvijas Nacionālajā operā un baletā,
taču kultūra nemainīgi bijusi tā,
kas palīdzējusi cilvēkiem gan rast
prieku un mierinājumu pandēmijas
radītajā izolācijā gan atrast veidu,
kā runāt ar bērniem un jauniešiem
tepat netālu notiekošā kara apstākļos, ieliekot notiekošo plašākā
kontekstā. Šī klātienes tikšanās iecerēta ne vien kā iespēja paplašināt
zināšanas par kultūras daudzveidību un dalīties pieredzē par programmas norisi klases, skolas un
pašvaldības līmenī, bet arī kā paldies par programmai veltīto darbu
un rūpēm.”
Klātesošos uzrunāja Latvijas Republikas kultūras ministrs Nauris

Puntulis, Latvijas Nacionālā teātra direktors Jānis Vimba, Latvijas
Nacionālā kultūras centra direktore
Signe Pujāte, Valsts izglītības satura centra vadītāja Liene Voroņenko.
Turpinājumā programmas „Latvijas skolas soma” komanda iepazīstināja ar aktualitātēm. Lai
nostiprinātu izpratni par kultūras
nozaru daudzveidību programmas
„Latvijas skolas soma” saturā un
to potenciālu mācību un audzināšanas darbā, forumā uzstājās dažādu kultūras nozaru eksperti - Latvijas Kultūras akadēmijas (LKA)
Kultūras un mākslu institūta zinātniskā asistente, lektore, kritiķe,
Rīgas Starptautiskā kinofestivāla
kuratore Dārta Ceriņa runāja par
kino kā izglītības procesu, dizaina
biroja „H2E” dibinātāja, Latvijas
Mākslas akadēmijas profesore Ingūna Elere vēstīja par dizaina nozari un tā lomu demokrātijā, par
pārmaiņām muzeju nozarē stāstīja
pētniece, LKA maģistra programmas „Kultūras mantojuma pārvaldība un komunikācija” direktore,
Latvijas Muzeju biedrības valdes
locekle Elīna Vikmane, par cirka
nozari Latvijas kultūrtelpā runāja
VSIA „Rīgas cirks” valdes locekle
Māra Pāvula, savukārt uz teātri kā
starpdisciplināru mākslu aicināja
paskatīties Latvijas Nacionālā teāt-

ra mākslinieciskais vadītājs Elmārs
Seņkovs.
Savā pieredzē, īstenojot programmu „Latvijas skolas soma”,
dalījās Valmieras tehnikuma direktores vietniece kultūrizglītības
un personības attīstības jomā Vita
Zeibote, Rīgas 85. pamatskolas
vēstures skolotāja Ligita Straube
un Rīgas Purvciema vidusskolas
direktora vietniece izglītības jomā
Gita Pohevica.
Dienas noslēgumā foruma dalībniekus ar īpašu un brīnišķīgu muzikālu sveicienu „Dziesmas zem zaļā
jumta” iepriecināja Latvijas Nacionālā teātra mākslinieki.
Diena bija tik piepildīta un pozitīvām emocijām pilna, vienkārši eleganta! Mājup atgriezāmies
iedvesmotas un uzlādētas jaunam
darba cēlienam, jeb, kā teica Ingūna Elere, „uzpildītas ar latvietību”.
To novēlu arī visiem programmas
„Latvijas skolas soma” dalībniekiem - sevī „uzpildīt latvietību”.
Regīna Pauliņa,
programmas
„Latvijas skolas soma”
koordinatore Krāslavas novadā
Autores foto
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Sasniedzot pensionēšanās vecumu, agrāk vai vēlāk cilvēks dodas
pelnītā atpūtā un, zaudējot ierasto
darba vidi, reizēm rodas diskomforts. Līdz ar to daļai pensionāru aktualizējas jautājums, ko darīt tālāk,
lai piepildītu savas dienas ar kaut ko
interesantu un noderīgu, nepaliktu
vienatnē, nezaudētu ﬁzisko formu
un lai dzīve neliktos grūtsirdīga. Vairāki mūsu lasītāji lūdz pastāstīt, kas
tā tāda - „Senioru skola” Krāslavā?
Uz šo un dažiem citiem jautājumiem
atbild Tatjana Azamatova, biedrības „Sociālās attīstības aģentūra
„Pieci airi”” dibinātāja.
- Es vēl gribētu piebilst, ka aiziešana pensijā krasi samazina senioru
sociālo kontaktu skaitu, jo vairs nav
jāievēro noteikts dienas režīms, līdz
ar to rodas daudz brīvā laika, kā arī
apjukuma, nepiepildījuma, neskaidras nākotnes un pat dzīves jēgas zaudēšanas sajūta.
Turpinot par biedrību „Pieci airi”,
akcentēšu, ka tā jau vairākus gadus
strādā ar Krāslavas senioriem, tostarp organizē un īsteno neformālās
izglītības kursu pensijas vecuma
cilvēkiem „Senioru skola”. Būdama
sociologs pēc izglītības, sekoju līdzi
sabiedriskās dzīves norisēm un zinu,
ka Latvijā notiek sabiedrības novecošanās process. Saskaņā ar statistiku mūsu valstī pirms divdesmit gadiem - gadsimtu mijā - vēl bija 15%
senioru, bet šodien Latvijā ir 21%
iedzīvotāju vecumā virs 65 gadiem,
un šī tendence pieaug. Esmu pārliecināta, ka vecāka gadagājuma cilvēku problēmas nevar skaidrot tikai ar
nabadzību. Ir vēl dažas sliktas lietas:
vientulība, dzīves jēgas zaudēšana,
depresija utt. Lai gan sabiedrības novecošanās procesu nevar apturēt, var
samazināt to negatīvās sekas, izmantojot salīdzinoši lētus paņēmienus.
Tāpēc, reaģējot uz demogrāﬁskajām izmaiņām, kopā ar psihologu
Raimondu Lazdu 2015. gada novembrī izveidojām bezmaksas neformālās izglītības kursu Krāslavas
pensijas vecuma cilvēkiem - „Senioru skolu”. Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas darbinieki palīdzēja
mums savākt senioru grupu no savu
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pastāvīgo lasītāju vidus. Bibliotēkas
vadība piešķīra telpu nodarbību rīkošanai, tur mēs arī darbojamies līdz
šim laikam - šī gada septembrī sākās
jau astotais mācību gads.
„Senioru skolas” nodarbības notiek vienreiz nedēļā - ceturtdienās,
sākot no plkst. 15.00 pulcējamies
bibliotēkas telpās, Dīķu ielā 5. Šobrīd katrā tikšanās reizē piedalās ap
20 cilvēku, lai lietderīgi pavadītu
laiku un iemācītos kaut ko jaunu.
Pirms Covid-19 pandēmijas lekcijas
apmeklēja aptuveni 50 seniori vecumā no 65 līdz 90 gadiem. Vairākums
senioru ir piekrituši būt par biedrības
„Sociālās attīstības aģentūra „Pieci
airi”” atbalstītājiem un uzrakstījuši

no galvenajiem vecāka gadagājuma
cilvēku labklājības nosacījumiem ir
regulāri sociālie kontakti. Iesaistoties regulārā un interesantā darbībā,
cilvēki ir mazāk pakļauti izolācijas
riskam, retāk slimo un mazāk vēršas
pēc medicīniskās palīdzības, labāk
orientējas sabiedriskajos procesos,
izjūt lielāku gandarījumu par dzīvi.
- Kāds ir „Senioru skolas” piedāvājums?
- No oktobra līdz aprīlim - ziemas semestrī - notiek nodarbības,
kurās tiek apskatītas dažādas tēmas:
veselīgs dzīvesveids, ekoloģijas un
klimata pārmaiņas procesi, jaunas
tehnoloģijas, zināšanas par cilvēka
smadzenēm un novecošanās pro-

vēki ļoti atsaucīgi izturas pret mūsu
darbu, daudzi iesaistās mūsu skolas
pasākumos. Radošo profesiju pārstāvji, kā arī profesionāļi, kuriem ir
radošs hobijs, labprāt piekrīt dalīties
savās zināšanās un meistarībā ar senioriem. Piemēram, ļoti veiksmīgas
bija ﬁlcēšanas nodarbības, ko vadīja
friziere un māksliniece Inga Skumbiņa. Māksliniece Inga Maijere iepazīstināja ar origami mākslu, bet
vēstures skolotāja Viktora Kalniša
vadībā seniori izzina mūsu pilsētas
vēsturi fotogrāﬁjās. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt.
- Vai „Senioru skolas” dalībnieki atbalsta viens otru un kāds ir šis
atbalsts?

atbilstošu iesniegumu. Lai gan viņi
formāli nav biedrības biedri, pensionārus vieno kopīgi pasākumi, veidojas jaunas draudzības un brīva laika
pavadīšanas iespējas.
Jāpiebilst, ka vairs neesam vieni 2019. gadā līdzīga „Senioru skola”
durvis vēra Kuldīgā un Aglonā, bet
2021. gadā - Ikšķilē.
- Kas ir „Senioru skolas” dalībnieki? Var brīvi pieteikties ikviens
interesents?
- „Senioru skola” ir atvērta grupa - iestāties var ikviens, kurš grib
saturīgi pavadīt laiku. Grupā nav ne
iestāšanās, ne dalības maksas, tās
darbība tiek uzturēta, biedrībai īstenojot projektus. Kopš pagājušā gada
mūsu „studentu” skaits ievērojami
pieauga, pateicoties tam, ka mums
pievienojas jauni un jauni dalībnieki.
Tā ir ļoti pozitīva tendence, jo viens

cesiem utt. Vasaras semestrī - no
maija līdz augustam - tiek organizētas radošās darbnīcas un pastaigu
ekskursijas uz nozīmīgiem kultūrvēsturiskiem objektiem. Cilvēkiem
vecumdienās ir ne mazāk svarīgi kā
jaunībā gūt jaunus iespaidus: garšas, smaržas, kustības, emocijas. Un
ne jau garlaicības pēc, bet tādēļ, lai
saglabātu normālu ﬁzisko un psiholoģisko veselības stāvokli. Daļa
no vecākā gadagājuma cilvēkiem
nezina, kur vērsties, lai saņemtu palīdzību vai konsultāciju, slikti orientējas tiesību jautājumos, likumos un
normatīvajos aktos. Cenšamies pēc
iespējas reaģēt uz cilvēku lūgumiem
un vajadzībām, organizējot skolas
darbu.
„Senioru skolas” aktivitātēm pievērsa uzmanību arī vietējā sabiedrība. Sociāli aktīvi vidējā vecuma cil-

- Kā jau teicu, „Senioru skolas”
dalībnieki veido savstarpēji jaunus
sociālos kontaktus, kas ir potenciāls
atbalsts sarežģītā dzīves situācijā.
Piemēram, ārkārtas situācijas laikā,
kas tika izsludināta Covid-19 infekcijas izplatības dēļ, cilvēki bija izolēti, palika mājās. Šādos apstākļos
var pasliktināties iepriekš psihiski
stabilu cilvēku emocionālais stāvoklis. Īpaši tas attiecas uz sociāli
jūtīgām iedzīvotāju grupām, t.i.
senioriem. Neraugoties uz klātienes nodarbību atcelšanu, „Senioru
skolas” organizatori un dalībnieki
turpināja sazināties. „Senioru skolas” aktīvisti - četri-seši cilvēki - regulāri zvanīja no sava telefona bez
ﬁnansiāla atbalsta un apjautāja citus
seniorus par viņu pašsajūtu, kā arī
atgādināja, kādi pasākumi ir aktuāli saistībā ar valdības lēmumiem.

Svarīgs papildus mērķis bija informēt seniorus par aktuāliem Latvijas
valdības lēmumiem, jo viena daļa
no mūsu senioriem ikdienā dzīvo
citā informatīvajā telpā, kurā ir ļoti
spēcīga ārvalstu informācijas kanālu ietekme krievu valodā.
Vēl es gribētu pastāstīt par Senioru skolas jauno pieredzi - sadarbību ar Lietuvas kolēģiem. Šovasar
man bija tas gods iepazīties ar Dr.
Zitu Žebrauskieni, Lietuvas Nacionālās trešās paaudzes universitāšu asociācijas prezidenti. Šī gada
augustā personiskas tikšanās laikā
Zebrauskenes kundze uzaicināja
„Senioru skolu” piedalīties Starptautiskajā senioru deju festivālā
„Deju bize – 2022”, kas norisinājās
24. septembrī Viļņā. Šis „Senioru
skolas” dalībnieku brauciens tika
organizēts, lai mūsu novadnieki varētu ieraudzīt, cik daudzveidīga ir
senioru dzīve šajā kaimiņvalstī un
cik dažādas iespējas ir radītas, lai
seniori saglabātu aktīvu un veselīgu
dzīvi. Deju kolektīvs „Mežrozīte”
kopā ar vadītāju Aloidu Andžāni
uzstājās ar divām dejām svētku
koncertā, kurā piedalījās 20 kolektīvu. Mūsu senioru priekšnesumu
sagaidīja ar aplausiem, šis kolektīvs
ieguva festivāla goda balvu.
Notikumi „Senioru skolā” tiek
atspoguļoti ne tikai drukātajā presē,
bet arī sociālajos tīklos. „Senioru
skolas” lapa sociālajā tīklā „facebook” ir izveidota 2016. gada septembrī, tajā mēs publicējam aktuālo
informāciju par tēmām, kas saistītas
ar sabiedrības novecošanos. Viena
no galvenajām lapas funkcijām nodarbību plāna publicēšana. Vēl šī
lapa darbojas kā savdabīga mediju
zona, kur „Senioru skolas” dalībnieku bērni un mazbērni, kas dzīvo citās pilsētās un valstīs, var sekot līdzi
notikumiem, apskatīt fotogrāﬁjas no
pēdējām tikšanās reizēm.
Nobeigumā aicinu visus pensijas
vecuma interesentus sazināties ar
mums un kļūt par Krāslavas „Senioru skolas” apmeklētājiem!
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga
Foto no „Senioru skolas” arhīva

TURPINOT INICIATĪVU „DARBĪGĀS KOPIENAS” LATGALĒ,
JAU CETURTO GADU STIPRINĀS VIETĒJĀS KOPIENAS

Izglītības iniciatīvu centrs sadarbībā ar „British Council” pārstāvniecību Latvijā jau ceturto gadu Latgalē
turpina īstenot iniciatīvu „Darbīgās
kopienas”, stiprinot sadarbību, uzticēšanos un saliedētību vietējās
kopienās. Aizvadīto trīs gadu laikā
Augšdaugavas, Ludzas, Preiļu un
Rēzeknes novados, kā arī Daugavpils pilsētā ir izveidoti 8 kopienu resursu centri, kuros organizētas vairāk
nekā 60 dažādas aktivitātes, iesaistot
ap 2000 Latgales iedzīvotāju.
Jaunajā iniciatīvas īstenošanas
posmā, paplašinot „Darbīgajās
kopienās” Latgalē iesaistīto loku,
plānots izveidot vēl divus jaunus
kopienu resursu centrus Krāslavas
novadā. Tiks organizēti dažādi kopienu aktīvistu iniciēti pasākumi
un aktivitātes, lai saliedētu vietējos
iedzīvotājus, veicinātu līdzdalību,
kā arī bagātinātu bērnu un jauniešu
mācīšanās un sadarbības pieredzi ar

pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu
un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat
tiks sniegts atbalsts pedagogiem,
nodrošinot iespēju apgūt jaunas
prasmes sadarbībai ar ģimenēm un
kopienu. Latgales reģiona izglītības
iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem arī būs iespēja īstenot pašiem savus projektus kopīgās
dzīves telpas pilnveidošanai.
„Caur vietējo kopienu iniciatīvām
vēlamies parādīt labo praksi starpkultūru un starpkopienu sadarbībā,
kopienu daudzveidīgo identitāti
un attīstības iespējas. Ir ļoti svarīgi
sniegt atbalstu kopienām, lai, veidojot kontaktu loku un sadarbības tīklu,
tās spētu realizēt sev nozīmīgas iniciatīvas, kas būtu vērstas uz vietējo
cilvēku saliedēšanu un mazaktīvu
sabiedrības locekļu iesaisti. Katrā
kopienā ir līderi, kuri līdzcilvēkus
spēj ieinteresēt kopīgam darbam.
Taču „Darbīgo kopienu” iniciatīvas

īstenošanas pieredze mums ir uzskatāmi parādījusi, ka svarīgs un nozīmīgs ir katrs kopienas pārstāvis. Paši
iniciatīvas dalībnieki atzīst, – ikviens
var veikt pozitīvas pārmaiņas savā
kopienā,” stāsta Izglītības iniciatīvu
centra direktore Daiga Zaķe.
„„British Council” pārstāvniecība
Latvijā jau septīto gadu programmas
„People to People” ietvaros veicina pilsoniski aktīvas un saliedētas
sabiedrības nostiprināšanos, tāpēc
mums ir nozīmīgi turpināt atbalstīt
iniciatīvu „Darbīgās kopienas” Latgalē. Mums ir patiess prieks redzēt,
kā Latgales iedzīvotāji no dažādām
kopienām un izglītības iestādēm sadarbojas, lai īstenotu savas idejas –
labiekārto un sakopj apkārtējo vidi,
sniedz atbalstu vientuļiem senioriem, iesaista vietējās apkaimes norisēs mazaktīvos jauniešus un kopīgi
spriež par to, kas viņiem ir būtisks.
Ticu, ka tieši šāda vietējo kopienu

sadarbība palīdz veidot pasauli par
labāku vietu, kur dzīvot,” uzsver
„British Council” pārstāvniecības
Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.
„Darbīgo kopienu” iniciatīva
Latgales reģionā tika uzsākta 2019.
gadā sadarbībā ar „British Council”
pārstāvniecību Latvijā, Daugavpils
pilsētas Izglītības pārvaldi un Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novadu pašvaldībām, bet projekta turpinājumā
tajā iesaistījās arī toreizējo Ilūkstes,
Vārkavas un Zilupes novadu pašvaldību iestādes. Iniciatīvas ietvaros
tika īstenoti izglītojoši semināri un
darbnīcas pedagogiem un kopienu
aktīvistiem, veidojot un nostiprinot
sadarbības, pilsoniskās līdzdalības
un līdzatbildības prasmes, un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes
savas dzīves vides uzlabošanai. Iniciatīvas īstenošanā jau iesaistījušās
vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas, kā arī ap 2000 dalībnieku –

pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību
iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu
un citu organizāciju pārstāvji.
Izglītības iniciatīvu centra iniciatīva „Darbīgās kopienas” tapusi sadarbībā ar „British Council” pārstāvniecību Latvijā „People to People
Cultural Engagement” programmas
ietvaros. Programmas mērķis ir atbalstīt vietējo kopienu izglītības,
kultūras, sociālās uzņēmējdarbības
aktivitātes, kas veicina sabiedrības
saliedētību. Programma tiek īstenota
sadarbībā ar vietējām organizācijām.
Vairāk par „British Council” darbību
Latvijā meklē www.britishcouncil.
lv.
Kristīne Liepiņa,
projekta „Darbīgās kopienas”
Latgalē vadītāja
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Iedzīvotāji interesējas, vai administratīvi teritoriālā reforma ir
ienesusi pārmaiņas novada tūrisma speciālistu darbā? Pašreizējo
situāciju izklāsta Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra
(TIC) vadītāja Tatjana Kozačuka.
- Šobrīd novadā strādā Krāslavas novada TIC un Dagdas Tūrisma informācijas punkts (TIP) –
abas patstāvīgas struktūrvienības
(katrā strādā attiecīgi trīs un divi
speciālisti) un tās nav viena otrai
pakļautas. Bet starp mums jau
vairākus gadus pastāv gana cieša
sadarbība. Kopš novadu apvienošanas mēs vairs nedalām, lūk, tie
ir Krāslavas novada objekti, vai
– tie ir Dagdas novada objekti, jo
tagad mēs dzīvojam un strādājam
vienā kopīgā – Krāslavas – novadā. Darba apjoms nav sarucis, tas
ir pieaudzis. Piemēram, lai gan
informācija kādreiz tika gatavota par abiem novadiem, mums
pagāja turpat trīs mēneši, lai to
visu apkopotu portālam www.
visitkraslava.com, kas ir vienīgais tūrisma portāls, kurā apkopots praktiski viss, kas attiecas
uz tūrisma jomu Krāslavas novadā – gan naktsmītnes, gan kultūrvēsturiskie objekti, gan aktīvā
atpūta un cita informācija. Mums
vajadzēja precizēt katra objekta
informāciju, savākt fotogrāﬁjas
par katru objektu, iztulkot informāciju piecās valodās, un nu jau
portālā ir viss atrodams.
- Kāds ir nākotnes redzējums?
- Šobrīd ir tā, ka mēs, speciālisti
Krāslavā, strādājam uz visu novadu, Dagdā – pamatā uz savu Dagdas pusi un palīdzot arī mums. Bet
strādāt divām struktūrām atsevišķi
viena novada ietvaros nav pareizi,
jābūt vienotai struktūrai un vienotai vadībai, līdzīgi kā apvienotā
novada citās jomās. Domāju, ka
tas tā arī būs. Turklāt esoša situācija jauc cilvēkiem prātus, radot
nevajadzīgas ilūzijas. Bet par to
jau lems pašvaldības vadība un
deputāti.
Es redzu mūs visus strādājam
vienotā kolektīvā, jābūt arī vienam tūrisma portālam, lai cilvēki
iegūtu informāciju vienviet. Nav
jāpārdzīvo par to, ka portāls sauk-
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sies www.visitkraslava.com, jo
tomēr Krāslava ir novada centrs,
arī jebkurā citā novadā ir viena
galvenā pilsēta, kā, piemēram
www.visitludza.lv vai www.visitpreili.lv. Vēl mums nepieciešams
arī vienots darbalaiks. Krāslavas
TIC durvis atvērtas katru dienu,
arī sestdienās un svētdienās. Izņēmums ir dažas dienas gadā,
kad visi varam atpūsties. Dagdas
TIP rīkojās citādi – viņi brīvdienās strādāja pēc pieprasījuma. Bet
man šķiet, ka cilvēki brauc atpūsties tieši brīvdienās, tātad būtu pareizi informācijas punktam strādāt
arī brīvdienās.
Katru gadu mēs apkopojam
statistiku, pērn tāda bija jau par
visu apvienoto novadu. Tomēr
tolaik bija grūti salīdzināt 2020.
un 2021. gada statistiku, jo TIC
un TIP bija dažādas pieejas. Šogad jau būs savādāk - statistikas
dati par 2022. gadu būs pilnībā

salīdzināmi ar 2021. gada statistiku. Mēs šos jaunos datus noteikti
publicēsim pašvaldības informatīvajā telpā, lai ikviens var ar tiem
ērti iepazīties. Ieskatam, mums
apvienotajā novadā ir visvairāk
ezeru un visvairāk naktsmītņu.
Šobrīd, gatavojot jaunu tūrisma
bukletu, saskaitījām 88 naktsmītnes – nelielas lauku mājas, atpūtas
bāzes, brīvdienu mājas, kempingi,
glempingi un citas. Tas ļoti daudz,
tās ir ļoti dažādas, starp citu, arī
šis apkopošanas darbs prasa lielu
laika resursu.
- Ne reizi vien iedzīvotāji izsaka neapmierinātību ar sabiedriskās ēdināšanas problēmu un
jautā, kāpēc infocentrs neuzņemas nodrošināt šo pakalpojumu?
- Tūrisma informācijas centrs
nedrīkst nodarboties ar komercdarbību, mūsu galvenais uzdevums ir formulēts jau pašā nosau-

kumā, proti, informēt interesentus
par tiem, kuri sniedz naktsmītnes,
ēdināšanas pakalpojumus, piedāvā aktīvo atpūtu utt. Informācijas centrs drīkst iekasēt naudu
tikai par ekskursiju vadīšanu – ir
apstiprināts nolikums par izcenojumiem ekskursijām un semināru
zāles izmantošanu TIC ēkas 2.
stāvā.
Tajā pašā laikā piekrītu, ka
Krāslavā ēdināšanas jautājums
ir ļoti sāpīgs un aktuāls, bet TIC
nedrīkst uzņemties šo funkciju.
Protams, mēs darām visu ko vien
spējam – uzrunājam savu paziņu
loku, pie katras izdevības aicinām
uzņēmējus apsvērt iespēju piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus
mūsu novadā, bet mēs nevienu
nevaram piespiest to darīt. Man
grūti pateikt, kāpēc uzņēmējiem
nav lielas intereses, iespējams, tas
ir rentabilitātes jautājums, bet vasarā tas noteikti būtu izdevīgi.
Pašvaldība noslēgusi sadarbības
līgumu ar biedrību „Latgales kulināra mantojuma centrs”, un biedrība piedāvā ēdienu degustācijas
pakalpojumu tūristu grupām, bet
tā nav ēdināšana ierastā izpratnē
un nav TIC pakalpojums.
- Par komercdarbības ierobežojumu lasītājs iebildīs – TIC
telpās taču tirgo suvenīrus...
- Suvenīri, kas tiek tirgoti mūsu
telpā, arī nav TIC pakalpojums.
Suvenīrus tirgo biedrība, kas ir
novada amatnieku un kulinārā
mantojuma dažādu uzņēmumu
kopums. Pašvaldība iznomā biedrībai šīs telpas, bet biedrība savukārt katru mēnesi sedz attiecīgās
izmaksas, amatnieki un uzņēmēji
katru mēnesi saņem naudu par
realizēto produkciju. Biedrības
mērķis ir palīdzēt vietējiem ražotājiem realizēt savu produkciju
un plašāk reklamēties. Īstenībā, ja
mēs nebūtu iesaistījušies biedrības darbā, tad nekā nebūtu.
No pieredzes zinu, ka mūsu infocentra funkcijas daudzi iedzīvotāji jauc ar tūrisma ﬁrmas un
tūroperatoru funkciju. Dažreiz
mums saka - sagatavojiet maršrutu, iekasējiet naudu un mēs brauksim. Bet tā nedrīkstam darīt! Kad
brauc grupa, jautājam, kādas viņu

intereses, ko grib redzēt, kurp grib
aizbraukt utt.? Ņemot vērā atbildes, sastādām maršrutu un aprakstām cenas, taču viņi norēķinās
nevis ar mums, bet tieši ar tiem
uzņēmējiem, kuru pakalpojumus
ir izvēlējušies.
- TIC paspārnē ir Krāslavas
amatniecības centrs - liels objekts, kurā darbojas sešas mūsdienīgi aprīkotas darbnīcas. Kā
tam sokas?
- Labi. Mums ir cilvēks, kurš
koordinē amatniecības centra darbu un visu pieskata. Ir vienots tālruņa numurs un e-pasts, lai grupas
vai individuālie apmeklētāji piesakās vienviet. Tad mūsu darbinieks sazinās ar katru no amatniekiem, piesaka viņiem ekskursijas
un viss notiek.
Vispār mēs daudz palīdzam novadam ar dažādu pasākumu organizēšanu. Grūti nošķirt, cik tā ir,
vai nav mūsu funkcija, bet - darām. Pavasarī tika rīkots brauciens
ar laivām „Lielais plosts”, tā organizēšanā iesaistāmies jau trešo
gadu un cilvēki labprāt piedalās.
Šī ir laba reklāmas iespēja uzņēmējiem, kuri iznomā laivas. Tas
pats ar pārgājieniem. Šogad tika
rīkots jau trešais „Lielais pārgājiens”. Tā mērķis nav tikai baudīt
krāšņo dabu, bet apmeklēt un iepazīties ar tūrisma objektu piedāvājumu. „Lielais pārgājiens” pulcē arvien vairāk cilvēku un arvien
plašāk Latvijā uzzina par mūsu
tūrisma uzņēmējiem un viņu piedāvājumu.
Pastāv arī virkne citu pilsētai un
novadam nozīmīgu pasākumu, ko
mēs organizējām šogad – Gurķu
svētki Krāslavas pilsētas svētku
ietvaros, pieci gadatirgi, tik tikko
pagāja „Leģendu nakts” Krāslavas pils kompleksā. Koordinējām
starptautiskā velomaršruta „EuroVelo11” atklāšanas pasākumu,
aktīvi iesaistījāmies „Ezertakās”,
kas ir Latgales pārgājienu maršruts 1070 km garumā, izstrādē
(trases garums Krāslavas novadā
– 125 km).
Neeksistē viens informācijas
veids, kā piesaistīt tūristus, tas ir
komplekss darbs.
Juris Roga

162 LATGALES MĀJSAIMNIECĪBAS DĀRZKOPĪBAS PROJEKTOS
SAGATAVOJUŠAS BAGĀTĪGUS KRĀJUMUS ZIEMAI

Noslēdzoties dārzkopības sezonai, bagātīgus krājumus ziemai ir
sagatavojušas 814 mājsaimniecības
visos Latvijas reģionos. Iesaistoties
Borisa un Ināras Teterevu fonda
programmas „Pats savam SAIMES
GALDAM” projektos, tās pavasarī saņēma sēklas, stādus un dārza
piederumus, lai izaudzētu pārtiku
savam saimes galdam. Ļaudis atzīst
– fonda atbalsts un pašu darbs ļauj
būtiski ietaupīt līdzekļus. Latgalē
projektos iesaistījās 162 mājsaimniecības.
Pērn projektos iesaistījās 700 ģimenes visos Latvijas reģionos. Lai
arī šogad pavasarī bija plānots dārzkopības darbos iesaistīt līdzīgu skaitu mājsaimniecību, rezultāti izrādījušies izcilāki – projektos iesaistījās
814 mājsaimniecības, aptverot 2966

personas. Liela daļa projektu dalībnieku ir daudzbērnu ģimenes, seniori, personas ar invaliditāti. Projektos
piedalījušās arī vairākas ģimenes no
Ukrainas.
Pamudinājumu iesaistīties
dārzkopības projektos cilvēki saņēma no 23 Latvijas
bezpeļņas organizācijām,
kuras šogad ieguva Borisa
un Ināras Teterevu fonda
atbalstu. Tās īstenoja projektus, dārzkopības darbos iesaistot uzņēmīgus un rosīgus
iedzīvotājus 22 novados un
4 valstspilsētās.
Latgalē atbalstu ir saņēmušas 5
Latgales bezpeļņas organizācijas,
kuras darbos iesaistīja 159 mājsaimniecības. Savukārt „ziedot.lv” šīs
programmas ietvaros ir atbalstījusi

vēl 3 Latgales mājsaimniecības.
Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas
komitejas Dagdas nodaļas projektā piedalījās 62 Krāslavas novada

mājsaimniecības. Latvijas Sarkanā
Krusta Latgales komiteja darbos
iesaistīja 19 Rēzeknes grūtībās nonākušās ģimenes. Biedrība „Nīdermuižas draudze” dārza darbiem

nepieciešamo sagādāja 32 Preiļu
novada Aizkalnes un Pelēču pagasta mājsaimniecībām. Biedrība „Eņģeļi ar mums” aptvēra 26 Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un
Ludzas novada mājsaimniecības. Balvu Teritoriālā
Invalīdu biedrība projekta
darbos iesaistīja 20 Balvu
novada mājsaimniecības.
Visbiežāk ļaudis izvēlējās
audzēt kartupeļus, tomātus,
gurķus, burkānus, bietes,
kabačus, ķirbjus, kāpostus,
dažādus zaļumus. Nereti
daļu no izaudzētā projektu
dalībnieki dāvina veco ļaužu pansionātiem, sociālajiem centriem, zupas
virtuvēm, vai vienkārši – citām ģimenēm, kurām klājas grūti, tādējādi
kļūstot arī par devējiem.

Fonds turpinās atbalstīt cilvēku
vēlmi pašu rokām rūpēties par savu
un līdzcilvēku labklājību - nākamo
projektu konkursu programmā „Pats
savam SAIMES GALDAM” (www.
saimesgaldam.lv) fonds plāno izsludināt 2023. gada sākumā. Kā līdz
šim, tajā varēs piedalīties Latvijas
bezpeļņas organizācijas, kuras vēlas
iesaistīt grūtībās nonākušus, taču uzņēmīgus savas apkaimes iedzīvotājus darbos, kas uzlabotu viņu dzīves
apstākļus.
Plašāk par programmu „Pats savam SAIMES GALDAM”: www.
saimesgaldam.lv
Diana Bogdanova,
labdarības projektu vadītāja
Foto no Borisa un Ināras Teterevu
fonda arhīva.

7
KULTŪRA
KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSĀ VEIKSMĪGI
NORITĒJA PASĀKUMS
„LEĢENDU NAKTS 2022”

Šī gada 29. oktobrī pilīs un muižās visā Latvijā notika pasākums
„Leģendu nakts 2022”. Šo pasākumu jau 11. reizi organizēja biedrība
„Latvijas Piļu un muižu asociācija”.

Kopumā 27 Latvijas pilis un muižas,
tajā skaitā Krāslavas grāfu Plāteru
pils komplekss, piedalījās šajā pasākumā, piedāvājot apmeklētājiem
visdažādākās aktivitātes. Pasākuma
tēma šogad bija brīnumi, maģija un
zinātnes atklājumi.
Ap plkst. 20.00 vairāk nekā 200
cilvēku sapulcējās Krāslavas pils
pagalmā, pie Krāslavas novada Tū-

risma informācijas centra (TIC), lai
piedalītos vakara ekskursijā un atklātu Krāslavas pils kompleksa skaistumu un burvību diennakts tumšajā
laikā. Ekskursiju vadīja Krāslavas

Vēstures un mākslas muzeja galvenā
krājuma glabātāja Alla Lomanovska,
kura bija iejutusies pēdējās muižas
grāﬁenes Marijas Stefānijas Annas

Franciskas lomā.
Ekskursijas dalībniekiem bija unikāla iespēja apmeklēt pils foajē un
apskatīties Guntas Gulbes-Kalvānes un Aijas Daukštes (no Aglonas)
lielformāta ziedu izstādi „Ziedu un
gaismu rotaļas”. Izstādes apgaismojumu nodrošināja Krāslavas Kultūras nams.
Pasākuma dalībnieki iepazinās arī
ar Latgales keramiķu grupas izstādi
„Iesākumā bija māls” un Gitas Palmas gleznu izstādi „Starp stacijām”,
kas ierīkotas pils kompleksa staļļos.
Lielu interesi izpelnījās projekta
„Bella Culture” ietvaros izveidoto
īsﬁlmu demonstrēšana ar animētu
personāžu - grāfu Plāteru galvenajā
lomā, kurš iepazīstina ar podniecību, kokapstrādi, aušanu un kulināro
mantojumu Krāslavas novadā kopš
Plāteru laikiem līdz mūsdienām.
Krāslavas Amatniecības centrā
notika atvērto durvju vakars. Visi
interesenti varēja klātienē iepazīties
ar keramikas, kokapstrādes, aušanas,
stikla dekoru un aromātu darbnīcu
piedāvājumiem. Bērni savukārt tika
aicināti uz radošajām darbnīcām
„Maģiskā Krāslavas pils”, ko vadīja
PII „Pīlādzītis” audzinātājas Ilona
Eisaka, Laurita Stikute un Aina Rihlicka.
Terasē pie Krāslavas Amatniecības centra varēja padzert karstu tēju,
ko piedāvāja āra tējnīca „Mežvīni”
un noklausīties dziedātājas Brigitas
Madelānes vairāk nekā stundu garo
uzstāšanos.
Pasākumu „Leģendu nakts 2022”
organizēja Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs sadarbībā ar
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas Amatniecības centra amatniekiem. Pasākumu ﬁnansē
Krāslavas novada pašvaldība.
Krāslavas novada
TIC kolektīvs
Jura Rogas foto

ZIEMASSVĒTKU LABDARĪBAS AKCIJA

Biedrība „Latgales jauniešu sadarbības tīkls” organizēja projekta
„Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai
sabiedrībā” kārtējo aktivitāti.
Šī gada 25. un 28. oktobrī Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Valsts tehnikuma
(PIKC RVT) Krāslavas tehnoloģiju
un inovāciju centra telpās iesākās
projekta „Iekustini sevi un sabiedrību!” Ziemassvētku labdarības akcija
„Baltiem soļiem ziema nāk”. Akcijā
varēja piedalīties jebkurš Krāslavas
novada jaunietis vecumā no 13 līdz
25 gadiem, sadarbojoties ar pedagogiem Jāni Kukli un Rutu Zambari,
jaunieši gatavoja Ziemassvētku dāvanas no auduma un koka Krāslavas
novada veco ļaužu pansionāta iemītniekiem un aprūpes centra darbiniekiem. Darbojoties laiks paskrēja
nemanot.
Labdarības akcijā jau iesaistījās un
piedalījās PIKC RVT Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra audzēkņi, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 8. klases skolnieces, Krāslavas

BALTKRIEVU DZIESMU
FESTIVĀLS VISAGINĀ

Atsaucoties uz Lietuvas baltkrievu savienības uzaicinājumu, Dagdas baltkrievu biedrība „Verbica”,
Ezernieku „Tautību studija” un Dagdas Kultūras centra pārstāvji 22.
oktobrī apmeklēja XXVI Baltkrievu dziesmu festivālu, kas šogad izskanēja Visaginas pilsētā Lietuvā.
Delegāciju vadīja Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Aivars Trūlis.
Festivāls pulcināja dalībniekus
no baltkrievu kopienām Lietuvā un
Latvijā. Pasākums guva ļoti plašu
skatītāju atbalstu, Kultūras centra
zāle bija pārpildīta, kas ir apliecinājums tam, ka baltkrievu kultūra
Lietuvā tiek saprasta, mīlēta un atbalstīta.
Latvijas baltkrievu kopienas

festivālā pārstāvēja Dagdas baltkrievu biedrība ar ansambli „Tautību studija” un Daugavpils baltkrievu kultūras centrs ar ansambli
„Kupalinka”. Festivālu atklāja
un noslēdza mājinieki Visaginas
baltkrievu ansambļi „Svitanak”
un „Suzorje”. Pasākuma gaitā uz
skatuves kāpa mākslinieciskie
kolektīvi un individuālie dziesmu
izpildītāji no Viļņas, Klaipēdas
un Šaļčininkai, skanēja gan baltkrievu tautasdziesmas, gan autordziesmas, gan modernās baltkrievu estrādes dziesmas.
Festivāla dalībnieki dāsni dāvāja
skatītājiem savu talantu, skaistumu
un baltkrievu dziesmu sirsnību.
Inese Plesņa,
Dagdas Kultūras centra vadītāja

AMATIERTEĀTRU SAIETS
KRĀSLAVĀ
Krāslavas Kultūras namā 22.
oktobrī notika amatierteātru saiets
„Randiņš maskās”. Saieta moto
bija „Joki kaulus nelauž!”. Skatītāji varēja iepazīt citu amatierteātru
kolektīvu radošo sniegumu. Gan-

ki”, režisore Aija Bitinas. Ar joku
karuseļa skečiem „Katram sava
vaina”, „Vizīte pie ārsta” un „Bēru
nauda” mūs iepriecināja Madonas
novada Degumnieku TN amatierteatris „Cits modelis”, režisore

drīz triju stundu garumā (bez pārtraukuma) mums visiem bija iespēja baudīt burvīgo teātra atmosfēru.
Saietā piedalījās Ludzas novada Isnaudas TN amatierteātris
„Isnauda”, kas mums piedāvāja
izrādi „Kāzas”, režisore Eleonora
Obrumāne. Šova uzvedumā „Kurš
kuru” mēs bijām kopā ar Preiļu
novada KC amatierteātri „Voraunī-

Iveta Šķēle. Krāslavas amatierteātra „Smalkais stils” aktieri uzņēmās atbildību par saieta norisi, jo
visiem ir zināms, ka „Joki kaulus
nelauž!”.
Voldemārs Varslavāns,
Krāslavas amatierteātra
„Smalkais stils” režisors
Anatola Kauškaļa foto

IZSKANĒJA „ZAVAĻINKA”

ģimnāzijas 9. klases skolnieces,
Andrupenes un Andzeļu Bērnu un
jauniešu centra brīvprātīgie jaunieši.
Jaunieši, mēs jūs aicinām, esiet
aktīvi un iesaisties arī jūs mūsu labdarības akcijā! Ņemiet līdzi draugus
un nāciet, kopā sagādāt Ziemassvētku dāvanas citiem ir tik aizraujoši!
Sekojiet informācijai PIKC RVT
Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju

centra „facebook” lapā. Mēs jūs gaidīsim!
Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas
valsts programmas
2022.-2024. gadam valsts budžeta
ﬁnansējuma ietvaros.
Agita Svarinska,
projekta koordinatore
Autores foto

Oktobra vidū Svariņu Tautas
namā skaisti un koši izskanēja XI mazākumtautību kultūras
svētki „Zavaļinka”. Tie bija īpaši, jo šogad tautas namam apritēja 70 gadi.
Tautas namā pulcējās gan dejotāji, gan dziedātāji - visus vienoja kopības sajūta un vēlme
parādīt etnisko daudzveidību.
Skatītājiem bija iespēja apskatīt
dalībnieku krāšņos tērpus.
„Zavaļinkā” satikās gan savstarpēji pazīstami kolektīvu dalībnieki, gan arī jauni dalībnieki, kuri dalījās savos iespaidos,
dibināja kontaktus un aicināja
ciemos.
Pasākumā pozitīvu emociju lādiņu sniedza festivāla karaliene un viņas klauns, kurš mācījās dziedāt, dejot un iepazīties.
Festivālā dziesmas un dejas cieši

savijās ar viesu labajiem pateicības vārdiem, kas sildīja klātesošo sirdis.
Tautas nama vadītāja Erna
Šļahota pateicās visiem iepriekšējiem tautas nama vadītājiem,
kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem, visam tehniskajam
personālam un visiem apmeklētājiem. Bez viņu paveiktā darba
nebūtu neviena koncerta un pasākuma.
Mākslinieks Jānis Šuipis tautas nama vadītājai pasniedza ļoti
vērtīgu dāvanu – paša gleznotu
pirmā tautas nama Svariņos attēlu.
Lai katram sirdī mīt mīlestība
un acīs mirdz laimes uguntiņas!
Sanita Karpoviča,
Dagdas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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Sports/Izglītība

SLĒPOTĀJU KROSS - 2022

28. oktobrī slēpošanas un biatlona trasē „Jankas” Pļaviņās pēc
gada pārtraukuma norisinājās
Aizkraukles novada pašvaldības
un Latvijas Slēpošanas federācijas rīkotais tradicionālais slēpotāju kross, kas pulcēja vairāk
nekā 130 dalībnieku.
Augstus rezultātus šajās sacen-

sībās sasniedza Krāslavas novada
Sporta skolas distanču slēpošanas audzēkņi.
Labāko laiku 3 km garā distancē sieviešu grupā uzrādīja Adriana Šuminska un ieguva slavenā
trenera Imanta Vītola ceļojošo
kausu, kā arī uzvarēja savā vecuma grupā.

Jauniešu
grupā
(2004.2005.g.dz.) 5 km garā distancē
sudraba medaļu ieguva Artemijs
Kozačuks. Savukārt V16 vecuma
grupā (2006.-2007.g.dz.) 3. vietu
izcīnīja Gregors Pauliņš, bet Mārtiņš Severīns Vecelis ieguva 5. vietu un Rihards Lisenoks - 7. vietu.
Meitenēm S10 vecuma grupā
Viktorija Hmeļnicka ierindojās
9. vietā starp 28 dalībniecēm,
bet S12 vecuma grupā (2010.2011.g.dz.) Evija Avsjukeviča
ieguva 4. vietu, Dace Kairāne
ierindojās 6. vietā, Inese Pitrāne 8. vietā, bet Alīna Grineviča – 10.
vietā. S14 vecuma grupā bronzas
medaļu ieguva Ariana Tribisa,
Valērija Burceva ierindojās 5.
vietā, bet Viktorija Rutkovska –
6. vietā.
Krāslavas novada
Sporta skolas
distanču slēpošanas treneri
Natālijas Kovaļovas foto

SKOLĒNU VOLEJBOLS

22. septembrī vidusskolēni piedalījās novada sacensībās volejbolā.
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā
pulcējās jauniešu volejbola komandas no Krāslavas ģimnāzijas,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas,

gavpilī. Starp jaunietēm otro vietu
ieguva Dagdas vidusskolas komanda, bet trešo – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas komanda. Jauniešu
vidū otro vietu izcīnīja Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas skolēni,

kuri 13. oktobrī piedalījās Latgales
reģiona skolēnu volejbola sacensībās, kas tika rīkotas Balvos. Zēnu
komandu grupā otro vietu ieguva
Krāslavas gr. Plāteru pamatskolas
volejbolisti, bet trešo – Krāsla-

„CODEWEEK2022” KRĀSLAVAS
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

„Code Week” jeb ES programmēšanas nedēļa ir iedzīvotāju iniciatīva,
kuras mērķis ir iepazīstināt ikvienu ar
programmēšanu un digitālo pratību
interesantā un saistošā veidā. Mūsu
skolā šai nedēļai vienmēr tiek veltīta
īpaša uzmanība, un ar katru gadu tajā
tiek iesaistīti arvien vairāki skolēni.
Piemēram, izmantojot visiem pazīstamu iedomātā skaitļa minēšanas
spēli, 4. un 5. klašu skolēni runāja
par to, kas ir datoriskā domāšana. 7.
un 8. klašu skolēni interesantā veidā
atkārtoja tēmu par algoritmiem, izspēlējot lielformāta spēli „Cody-Roby”. Algoritmiskā domāšana, cīņas

gars un sadarbība
bija jūtama visas
stundas garumā.
Vēl 7. klases
skolēniem
bija
iespēja iejusties
komiksu un spēļu
veidotāju lomās,
darbojoties vizuālās programmēšanas vidē „Scratch”. Skolēni
izmantoja krāšņas stāstu kārtis, par
kurām jāpateicas programmēšanas
nedēļas vēstniecei Elīnai Raženai.
9. klases skolēni ar programmēšanu
jau ir labi pazīstami, tāpēc viņiem
tika piedāvātas iespējas pielietot
savas zināšanas nedaudz citādā veidā - viņi izmantoja labi pazīstamu
„html” valodu zīmējumu veidošanā
„Khanacademy” programmēšanas
vidē. Mūsu programmēšanas nedēļa
pagāja ļoti interesantā, radošā un aizrautīgā gaisotnē.
Marianna Rukmane,
Guntis Ungurs,
datorikas skolotāji, autoru foto

Aktuālā informācija

KRĀSLAVĀ NOFORMĒS
UN IZSNIEGS PERSONAS
DOKUMENTUS

Janvārī un februārī divas reizes
mēnesī Krāslavas Kultūras nama
pirmajā stāvā (Rīgas iela 26) iedzīvotājiem būs iespēja noformēt
un saņemt pasi un personas apliecību jeb eID karti.
Pakalpojumu varēs saņemt tikai
pēc iepriekšēja pieraksta, kas tiks
nodrošināts pa tālruni 27331143
katru pirmdienu no plkst. 8.30

līdz plkst. 11.30. Ārpus šī laika
pieraksts netiks veikts.
Pieraksta dienas: 21. novembrī;
28. novembrī; 5. decembrī; 12. decembrī un 19. decembrī.
Pieņemšanas dienas un laiks:
4. janvārī (9.00-15.20); 18. janvārī (9.00-15.20); 1. februārī
(9.00-15.20); un 15. februārī
(9.00-15.20).

SAMAZINĀTA KOMISIJAS
MAKSA RĒĶINU APMAKSAI
VAS „LATVIJAS PASTS” PASTA
NODAĻĀS

No 10. novembra VAS „Latvijas Pasts” un Krāslavas novada
pašvaldība uzsākusi sadarbību par
maksājumu pieņemšanu pasta nodaļās rēķiniem ar svītrkodiem, kura
dod iespēju apmaksāt rēķinus pasta

nodaļās ar samazinātu komisijas
maksu, līdzšinējo 4.00 EUR vietā
maksājot tikai 0.50 EUR par viena
rēķina apmaksu. Sadarbība dod iespēju arī pieteikt pakalpojumu dzīvesvietā zvanot uz 67008001.

PAZIŅOJUMS

Dagdas vidusskolas un Rīgas Valsts
tehnikuma.
Krāslavas ģimnāzijas divas komandas – jaunieši un jaunietes
– kļuva par sacensību uzvarētājkomandām un rezultātā abas pārstāvēja mūsu novadu Latgales reģiona
skolēnu volejbola sacensībās Dau-

bet trešo – Rīgas Valsts tehnikuma
komanda.
6. oktobrī Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas zālē notika volejbola
sacensības pamatskolas vecuma
grupai (8.-9. klase). Šoreiz gan meiteņu, gan zēnu konkurencē uzvarēja Krāslavas Varavīksnes skolēni,

Informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis”
Iznāk: vienu reizi mēnesī
Izdevējs: Krāslavas novada pašvaldība
Iespiests: SIA „Latgales druka”
Tirāža: 8400 eksemplāru
Informatīvais izdevums ir BEZMAKSAS

vas ģimnāzijas komanda. Meiteņu
grupā otro vietu izcīnīja Krāslavas
ģimnāzijas komanda, bet trešo –
Dagdas vidusskolas komanda.
Ilona Vanaga,
Krāslavas novada
Sporta skolas metodiķe
Dmitrija Silova foto

Sakarā ar energoresursu cenu
kāpumu un pirts apmeklējuma
skaita straujo samazināšanos no
2022. gada novembra par 25%
tiek paaugstināti pirts tariﬁ un
izmainīts pirts darba graﬁks. No

2022. gada novembra pirts strādās
vienu reizi divās nedējās. Šogad
pirts strādās 26. novembrī, 10.
decembrī un 23. decembrī (piektdiena).
SIA „Krāslavas slimnīca”

SENIORU BALLE

20. novembrī plkst. 15:00 Krāslavas kultūras namā senioru balle, līdzi
ņemams groziņš.
Krāslavas novada pensionāru biedrība
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