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Līgo svētki Krāslavā

SATIKSMES MINISTRS UN KRĀSLAVAS PAŠVALDĪBAS VADĪTĀJS
APSPRIEDA NOVADAM AKTUĀLOS JAUTĀJUMUS

20. jūnijā satiksmes ministrs Tālis Linkaits ieradies
Krāslavā un tikšanās laikā
ar domes priekšsēdētāju
Gunāru Upenieku apsprieda mūsu novada svarīgākās problēmas.

Pirms mēneša Krāslavas novada dome nosūtījusi Satiksmes ministrijai vēstuli ar aicinājumu ieplānot ministra un citu ministrijas
atbildīgo personu vizīti Krāslavas
novadā, lai aktualizētu gadu gaitā
sasāpējušas un neatrisinātas problēmas.
Jau vairākus gadus pašvaldība
strādā pie jautājuma, kas saistīts ar tilta pār Daugavu nodošanu valsts īpašumā. Pašlaik tilta
brauktuves daļā būtu jāmaina visa
hidroizolācija, taču pašvaldībai
šī objekta remontdarbi būs pārāk
liela ﬁnansiālā nasta.
Tikšanās laikā Gunārs Upenieks informēja ministru, ka VAS
„Latvijas Valsts ceļi” piekrita
Krāslavas pašvaldības priekšlikumam pārņemt tiltu valsts īpašumā
ar nosacījumu, ka novada dome
pārņems savā īpašumā vairākus
valsts ceļu posmus 116,5 km
garumā. Mūsu novada vadītājs
uzsvēra, ka tādai pašvaldībai kā
Krāslavas novads šāds apjoms ir
neizmērojami liels. Turklāt piedāvāto ceļu posmu izvēles kritēriji ir
grūti izskaidrojami - netika ņemti
vērā tādi aspekti kā stratēģiskas
nozīmes ceļi, satiksmes intensitāte, seguma veids.
Tikšanās laikā tika panākta vienošanās ar ministru, tagad vēlreiz
ir jāizvērtē VAS „Latvijas Valsts
ceļi” ierosinājumi un jāsasniedz
rezultāts, kas ir pieņemams abām

pusēm.
Līdzīga situācija ir saistīta arī
ar tranzītielu, kurai nepieciešams
regulārs remonts.
Stāstot par šo sasāpējušo problēmu, G. Upenieks pievērsa ministra uzmanību tam, ka Krāslavā Augusta iela un Rīgas iela ir
diezgan garas, turklāt pilsētā nav
apvedceļa. Novada domes priekšsēdētājs uzskata, ka, rīkojot valsts
konkursu un piešķirot ﬁnansējumu tranzītielu remontam Latvijas
pilsētās, visi šie apstākļi ir noteikti jāņem vērā.
Sarunā ar ministru tika apspriests jautājums par ceļa asfaltēšanu līdz Robežnieku pagasta
centram. Atbildot uz jautājumu,
satiksmes ministrs norādīja, ka
atbilde varētu būt pozitīva, ja būs
pietiekošs ﬁnansējums.
2015. gada beigās Krāslavas
novada dome saņēma vēstuli, ko
parakstīja 200 Izvaltas pagasta
iedzīvotāji, kas lūdza renovēt vairākus valsts ceļu posmus pagasta
teritorijā. 2018. gadā tika uzsākti
valsts ceļa posma „Krāslava – Izvalta” pamatnes sagatavošanas
darbi, lai noklātu dubultās virsmas segumu. Tika sakārtoti grāvji
un caurtekas, bija ieguldīti valsts
līdzekļi.
Pašvaldība ir vērsusies Satiksmes ministrijā ar lūgumu rast
iespēju turpināt ceļa rekonstrukciju līdz pagasta centram. Pavasarī
ceļa posma sliktā stāvokļa dēļ bija
jāierobežo satiksme kravas transportam, kura svars pārsniedz 10
tonnas. Tas būtiski aizkavēja un
dažreiz pilnībā pārtrauca lauksaimniecības kooperatīvu un atsevišķu lauksaimnieku ikdienas

darbu, viņu saražotās produkcijas realizāciju, kā arī apgrūtināja
sabiedriskā transporta kustību un
skolēnu pārvadājumus.
Šī jautājuma risināšana ir īpaši
aktuāla arī tāpēc, ka nākotnē varētu slēgt Izvaltas pamatskolu.
Satiksmes ministrs paziņoja
Krāslavas novada domes priekšsēdētājam, ka šis ceļa posms nav
izņemts no autoceļu sakārtošanas
programmas, un līdz 2022. gadam
tas tiks rekonstruēts.
Tikšanās laikā ar satiksmes ministru G. Upenieks runāja ne tikai
par problēmām, kuru risināšanai
ir nepieciešama ministrijas palīdzība, bet arī stāstīja par to, ko
pašvaldība dara patstāvīgi, kā arī
par pašvaldības projektiem transporta un satiksmes jomā.
Jau šogad Krāslavas novada
Piedrujas pagasta Pāterniekos
paredzēts sākt būvēt publisko
stāvvietu ar pieslēgumu valsts
autoceļam A6, kas dos iespēju nodrošināt autovadītājiem, kuriem
jāstāv rindā, atbilstošas sanitārās
normas, kā arī sniegt ēdināšanas
pakalpojumus.
Ministru ieinteresēja prezentācija par pašvaldības darbību, attīstot ideju par loģistikas centra
izveidošanu uz Latvijas-Baltkrievijas robežas Pāterniekos. Tālis
Linkaits atzinīgi novērtēja pašvaldības taktiku un rīcības plānu.
Satiksmes ministrs pastāstīja
par ministrijas iecerēm elektriﬁcēt dzelzceļa līniju līdz Daugavpilij, bet nākotnē, iespējams, arī
līdz robežai ar Baltkrieviju. Tālis
Linkaits uzsvēra, ka Baltkrievijas puse arī ir ieinteresēta attīstīt
dzelzceļa infrastruktūru šajā teri-

torijā.
Satiksmes ministrija plāno attīstīt dzelzceļa pasažieru pārvadājumus. Iespējams, nākamajā gadā
testa režīmā piektdienās un svētdienās kursēs pasažieru vilciens
Rīga – Krāslava - Rīga.

Vizītes turpinājumā ministrs
apskatīja autoceļa posmu Indras
pagastā, kur šogad tiks uzsākti remontdarbi.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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aktuālā informācija
ADMINISTRATĪVĀ
PAR
KOMISIJA
SIA „KRĀSLAVAS NAMI”
ZIŅO
ŪDENSSAIMNIECĪBAS

2019. gada 4. jūnijā notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika
izskatītas 13 administratīvo
pārkāpumu lietas:

par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos, personai tika uzlikts naudas sods 140 EUR apmērā;
par namīpašuma neuzturēšanu
pienācīgā kārtībā, divām personām tika uzlikts naudas sods 150
EUR apmērā (katrai);
par nepilngadīgo personu, kas
jaunākas par 16 gadiem atrašanos
sabiedriskās vietās bez vecāku,
aizbildņu vai personu, kas viņus
aizstāj, klātbūtnes no plkst.23.00
līdz plkst.06:00, ja tas izdarīts
atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, personai
tika uzlikts naudas sods 20 EUR
apmērā;
par tāda transportlīdzekļa izmantošanu ceļu satiksmē, attiecībā uz kuru nav izdarīta tā īpašnieka civiltiesiskās atbildības
obligātā apdrošināšana, un par to
noteikumu pārkāpšanu, kuri paredz papildu prasības velosipēdu
un mopēdu vadītājiem, piemērots
audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis nepilngadīgajam – izteikts
brīdinājums;
par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, tika
izbeigta lietvedība administratīvā
pārkāpuma lietā;
par dzīvnieku slēpšanu no Pārtikas un veterinārā dienesta inspektora, dzīvnieku nereģistrēšanu normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā, dzīvnieku neidentiﬁcēšanu (nemarķēšanu) vai izvairīšanos
no to uzskaites pašvaldībā, ja tas
izdarīts atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas,
personai tika uzlikts naudas sods
210 EUR apmērā;
par iekšējās kārtības noteikumu
neievērošanu kultūras, izglītības,
sporta, atpūtas, tirdzniecības un
citās sabiedriskās iestādēs, piemērots audzinoša rakstura piespiedu
līdzeklis nepilngadīgajam – izteikts brīdinājums;
par sadzīves un cita veida atkritumu dedzināšanu pilsētas vai
ciemata administratīvajā teritorijā,
personai tika izteikts brīdinājums;
par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu, personai tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
par sējumu nobradāšanu, uz lauka esošās savāktās lauksaimniecības kultūru ražas bojāšanu vai
iznīcināšanu, stādījumu bojāšanu,
ko izdarījuši lopi vai putni, pret
personu tika izbeigta lietvedība
administratīvā pārkāpuma lietā;
par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu 2 personām tika izteikts brīdinājums (katrai).
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2019. gada 2.
jūlijā plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

PAKALPOJUMU
TARIFU PROJEKTU

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija
(turpmāk – Regulators) 2019. gada 12. Jūlijā plkst.
12.00 Krāslavas novada domes sēžu zālē Rīgas ielā
51, Krāslavā, Krāslavas novadā, rīkos uzklausīšanas
sanāksmi par SIA „Krāslavas nami” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis
SIA „Krāslavas nami” pilnvaroto pārstāvi, kas varēs
komentēt iesniegtā ūdenssaimniecības pakalpojumu
tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu.
Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota
iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „Krāslavas nami” iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.
Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 11.jūlijam (kontaktpersona Dace Čodare-Plaude, t. 66222344; dace.codare@sprk.gov.lv).
Iepazīties ar SIA „Krāslavas nami” iesniegtā
ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projekta
kopsavilkumu var Regulatora tīmekļvietnē www.
sprk.gov.lv, sadaļā: Aktuāli/Sabiedrības līdzdalība/
Uzklausīšanas sanāksmes/Uzklausīšanas sanāksmes
2019. gadā.
Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā,
un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā.
Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek ﬁksēta protokolā.

IZSOLE

Latgales apgabaltiesas 31.iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Gaida
Rutkovska, prakses vieta: Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pirmajā izsolē pārdod Intai Lipšānei piederošās
433/1300 domājamās daļas no nekustamā īpašuma „Akācijas”, kas atrodas
Aulejas pag., Krāslavas nov., kadastra
Nr.6048 006 0089. Piedzinējs: OŪ
AF „PORTFELIS”, A.Weizenbergi
20, 10151, Tallina, Igaunija. Viss nekustamais īpašums sastāv no diviem
apbūvētiem zemes gabaliem ar kopējo
platību 7,91 ha. Būves nepieder zemes īpašniekam. Nekustamā īpašuma
433/1300 domājamo daļu piespiedu
pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena noteikta 1900 EUR. Izsoles sākumcena nav apliekama ar pievienotās
vērtības nodokli. Izsoles solis - 100
EUR.
Personai, kura vēlas piedalīties
izsolē, līdz 2019. gada 7. jūlijam,
izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājai lūgumu autorizēt dalību izsolē un
jāieskaita nodrošinājumu 10% ap
mērā no nekustamā īpašuma novērtējuma (190 EUR) tiesu izpildītājas Gaidas Rutkovskas, reģ.
Nr.LV15055811479, depozīta kontā Nr.LV30T REL9199020003000,
Valsts kasē, maksājuma mērķī noradot piešķirtā rēķina numuru. Izsoles sākuma datums - 2019. gada
17. jūnijs plkst.13.00 un izsoles
noslēguma datums - 2019. gada
17. jūlijs plkst.13.00. Tālr. uzziņām
64624889, mob.t.26806595.

ATVIEGLOTI NOSACĪJUMI
AIZDEVUMIEM MAZAJIEM UN
VIDĒJIEM UZŅĒMĒJIEM
18. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumiem par aizdevumiem sīko, mazo un
vidējo saimnieciskās darbības veicēju atbalstam, paplašinot saņēmēju loku, atbalstāmās nozares, investīciju aizdevumu nosacījumus, nodrošinājuma prasības,
kā arī garantijas apjomu.
Atbilstoši atbalstītajiem grozījumiem aizdevumus
turpmāk varēs saņemt plašāks saimnieciskās darbības
veicēju loks, nevis tikai tādi, kas ir komersanti, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, vai individuālie uzņēmumi.
Turpinot uzsākto darbu pie valsts atbalsta programmu nosacījumu harmonizēšanas, paplašināts arī atbalstāmo nozaru saraksts. Turpmāk aizdevumus varēs arī
saņemt tādi uzņēmumi, kas darbojas vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības; transportlīdzekļu, mašīnu
un iekārtu, individuālās lietošanas priekšmetu, sadzīves aparatūras un iekārtu iznomāšanas; ēdināšanas
pakalpojumu; administratīvo un apkalpojošo dienestu
darbības; izglītības; mākslas, izklaides un atpūtas, kā
arī elektroenerģija un siltumapgādes un citās nozarēs.
Tāpat turpmāk aizdevumus komersanti varēs saņemt
energoefektivitātes paaugstināšanai.
Vienlaikus, lai mazinātu administratīvo slogu uzņēmumiem, kas piesakās atbalsta programmai, tiek
samazināts iesniedzamo dokumentu apjoms. Saimnieciskās darbības veicējam kopā ar aizdevuma pieteikumu vairs nebūs jāiesniedz kredītiestādes atteikuma
vēstule vai e-pasta izdruka.
Iepriekš uzņēmumiem bija iespēja saņemt procentu
likmes subsīdiju 50 % apmērā no kopējiem investīciju
aizdevuma procentu maksājumiem. Ņemot vērā, ka
kreditēšanas apjomi valstī ir stabilizējušies, līdz ar to
tiek atcelts šis atbalsta veids.
Atbalstu programmas ietvaros sniedz akciju sabiedrība „Attīstības ﬁnanšu institūcija „Altum””.
Elita Rubesa-Voravko,
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļa

KRĀSLAVAS NOVADĀ VAR PIETEIKTIES
MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM 63 PROGRAMMĀS

Latvijā kopumā šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlēties apgūt kādu no vairāk nekā 800 dažāda garuma un satura izglītības programmām,
kas pieejamas 46 Latvijas pilsētās un novados.
Krāslavas novadā piedāvāto mācību klāsts audzis no 39 izglītības programmām 2018. gadā uz
63 mācību programmām šogad. Mācības divās
izglītības programmās pieejamas arī blakus esošajā Dagdas novadā.
Visā Latvijā, tostarp arī Krāslavas novadā pirmoreiz var pieteikties mācībām mūžizglītības
kompetencēs, kas palīdz iegūt dzīves garumā
noderīgas prasmes, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū. Krāslavas novadā šīs kompetences var
apgūt kādā no 30 izglītības programmām, kuru
klāstā ir tādas mācības kā komandas darba vadīšanas ABC, digitālās prasmes darba vajadzībām,
produkta veidošana un pārdošana, iecere veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai, ﬁnanšu un
informācijas pratība pieaugušajiem un citas.
Līdzīgi kā iepriekšējās kārtās 33 izglītības
programmas Krāslavas novadā pieejamas astoņās tautsaimniecības nozarēs. To vidū ir septiņas
izglītības programmas, kuru noslēgumā iegūt
profesiju - kļūt par ēku būvtehniķi, elektromontieri, šuvēju, loģistikas darbinieku un noliktavas
darbinieku.

jiem.lv jebkurā diennakts laikā. Iedzīvotājiem
vairs nav jāsūta pieteikums e-pastā vai jādodas
uz izglītības iestādi klātienē.
Ja strādājošajiem nepieciešams informatīvs atbalsts piemērotāko mācību izvēlei vai nav iespēju pieteikties mācībām tiešsaistē, konsultācijas
un iespēju pieteikties klātienē nodrošina pieaugušo izglītības koordinatori 82 VIAA sadarbības
pašvaldībās, tostarp arī Krāslavas un Dagdas novadā. Visu koordinatoru kontakti pieejami www.
macibaspieaugusajiem.lv.
Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz
neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki
bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba
attiecības, un strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais mācīties šī projekta ietvaros var vienu
reizi. Krāslavas un Dagdas novada iedzīvotāji
var pieteikties mācībām arī citās Latvijas vietās.
Krāslavas novadā mācības šajā kārtā piedāvā piecas izglītības iestādes - Rīgas Valsts tehnikums, Latgales mācību centrs, mācību centrs
„BUTS”, mācību centrs „FIBRA” un mācību
centrs „PLUS”.
Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem iedzīvotājiem mācības ir bez maksas, pārējiem strādājošajiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var
ﬁnansēt arī darba devējs. Mācību maksa ir atkarīga no izglītības programmas veida un ilguma.
Tie ir vidēji 36 eiro īsākajās izglītības programmās, kā arī vairāki simti eiro garākajās programmās, kurās var iegūt profesiju.
Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu
mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa
vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit
tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusa-

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā tajā no-

Visā Latvijā turpinās ceturtā pieteikšanās kārta
Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā „Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts
izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Krāslavas
novadā var pieteikties mācībām 63 izglītības
programmās piecās izglītības iestādēs.

Krāslavas novadā palielinājies
mācību klāsts

Jaunums - pieteikšanās tiešsaistē

Mācījušies jau vairāk
nekā 170 cilvēku

ritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo. No
Krāslavas un Dagdas novada projektā līdz šim
iesaistījušies vairāk nekā 176 strādājošie, no kuriem 78% mācības pabeiguši. 23% jeb gandrīz
katrs ceturtais mācību dalībnieks ir vecumā no
45 gadiem, kas apliecina novadu iedzīvotāju gatavību mācīties mūža garumā.
Līdz šim Krāslavas un Dagdas novada iedzīvotāju vidū populārākās mācību programmas ir
bijušas dažādu kategoriju autovadītāju apmācība, apmācība darbam ar motorzāģi un krūmgriezi, mācības šūto un dekoratīvo izstrādājumu ražošanas tehnoloģijā un autokrāvēja vadīšanā, kā
arī jaunākās tendences konditorejas izstrādājumu
gatavošanā un noformēšanā. Daļa no tām pieejamas apguvei arī šajā kārtā.
ES fondu pieaugušo izglītības projekta „Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto
personu profesionālo kompetenci, lai novērstu
darbaspēka kvaliﬁkācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo
konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu ﬁnansē Eiropas Sociālais fonds
un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25
miljonus eiro.
Papildu informācija:
Zane Ieviņa
Kampaņas „Tuvāk jaunam darbam!”
sabiedrisko attiecību speciāliste
P.R.A.E. Sabiedriskās attiecības
T. (+371) 26278178
Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 67785461, Mob.: 25541985
E-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv
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darbi, notikumi, cilvēki
TIKA PARAKSTĪTS VĒSTĪJUMS NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM,
KAS TIKS IEMŪRĒTS JAUNO SAKARU MASTU PAMATOS

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits apmeklēja Latgali, kur
piedalījās arī VAS Latvijas
Valsts radio un televīzijas centra
(LVRTC) veiktajos apraides mērījumos, kā arī kopā ar LVRTC
valdes priekšsēdētāju un Krāslavas novada domes priekšsēdētāju parakstīja vēstījumu nākamajām paaudzēm, kas jau
pēc mēneša tiks iemūrēts jauno
Skaistas un Viļakas sakaru mastu pamatos.
„Sakaru nozare un infrastruktūra
ir kļuvusi par visaptverošu tīklu,
kas visdažādākajās tehnoloģiskajās
platformās savieno informācijas
radītājus un sniedzējus ar informācijas saņēmējiem. Viena no šī tīk-

la redzamākajām daļām ir sakaru
torņi un masti, kas cieši saistīti gan
ar LVRTC, gan ar valsts vēsturi
kopumā. Divdesmitā gadsimta trīsdesmitajos gados tieši Latvijā bija
augstākie koka radio masti Eiropā,
bet pusgadsimtu vēlāk galvaspilsētā tapa augstākais tornis Eiropas
Savienībā. 2019. gadā Viļakas un
Krāslavas novados tiek būvēti jauni sakaru masti. To uzdevums vēl
daudzkārt svarīgāks par pirmo vai
augstāko torņu uzdevumu. Jaunajiem sakaru mastiem jākalpo par
pamatu informatīvās telpas stiprināšanai reģionā,” teikts vēstījumā.
Kapsulas ar vēstījumu 100 m
augsto mastu pamatos tiks iemūrētas jau aptuveni pēc mēneša, kad

LLKC Krāslavas konsultāciju birojs rīkoja pieredzes apmaiņas braucienu skolu jauniešiem, lai iepazīstinātu ar
uzņēmējdarbības iespējām laukos. Pasākumā piedalījās 20 cilvēki, tajā skaitā trīs skolotāji.
Saulainā 6. jūnija rīta stundā devāmies uz zemnieku saimniecību
„Raudovišķi” Kalniešu pagastā, lai
iepazītos ar uzņēmējdarbības attīstības iespējām karjeras izvēlei laukos,
kā arī, lai uzzinātu par darba iespējām lauku saimniecībās. Neraugoties
uz lielo darbu apjomu, mūs laipni
sagaidīja saimnieks Aleksandrs Ivanovs.
Uzzinājām, ka zemnieku saimniecība „Raudovišķi” dibināta 1995.
gadā, tās kopplatība bija 10,4 ha. Šobrīd zemnieku saimniecība „Raudovišķi” ir viena no lielākajām saimniecībām Krāslavas novadā, nodarbojas
ar graudu un rapša audzēšanu, papildnozares ir HE (Herefordas) gaļas
lopu audzēšana un šķeldas ražošana.
Nedaudz tiek sniegti pakalpojumi.
Kopš saimniecības dibināšanas tiek
iegādāta tikai jauna tehnika, kas ļauj
ekonomiski un racionāli strādāt un
attīstīties. Strādā pats īpašnieks kā
pašnodarbināta persona un algoti
strādnieki.
Zemnieku saimniecība „Raudovišķi” ir vairākkārt pretendējusi uz
ES projektiem, kā rezultātā iegādāta
moderna lauksaimniecības tehnika,
uzbūvētas lauksaimniecības nozīmes ēkas un gaļas liellopu novietne. Skolēniem bija iespēja ierāpties
jaudīgo kombainu kabīnēs, apskatīt
iespaidīgo gaļas liellopu fermu, atjaunoto darbnīcu ēkas, novērtēt jaunbūvējamo, moderno kalti. Saimnieks
uzsvēra, ka tehnika ir patiešām moderna un jaudīga, vajadzīgi jauni, zinoši un spējīgi darbinieki, lai strādātu ar to. Viņš aicināja apgūt traktora/
kombaina vadītāja profesiju, tad arī
būs iespēja strādāt un veidot karjeru

savā dzimtajā novadā.
Zemkopības ministrijas konkursā
„Sējējs 2016” veicināšanas balva
konkursa grupā „Gada lauku saimniecība” tika piešķirta Krāslavas novada z/s „Raudovišķi”, un tās saimniekam Aleksandram Ivanovam.
Nesen Aleksandrs Ivanovs iegādājās īpašumā arī bijušo Kalniešu
pamatskolas ēku, kurā šobrīd ir atklāta Kalniešu pagasta muzeja istaba. Muzejā pieejami reti 1878. gada
dokumenti, kurus parakstījis imperators Aleksandrs, kā arī citi interesanti
un vērtīgi dokumenti un liecības.
Apskatāmi senie darbarīki, sadzīves
priekšmeti, tajā skaitā 1900. gadā ražotā šujmašīna, kura ir darba kārtībā.
Izveidota un skatāma ekspozīcija par
uzņēmējdarbības attīstību Kalniešu
novadā mūsdienās. Skolēni ar interesi klausījās stāstījumu, salīdzinot nupat redzēto saimniecībā ar moderno
tehniku un muzejā skatāmos senos
darbarīkus. Kaﬁjas pauzē skolēni
dāsni tika cienāti ar svaigām ogām,
garšīgām kūkām.
Zemnieku saimniecībā „Kurmīši” ir ārstniecības augu audzētāja
ar bagātu pieredzi. „Kurmīšu” zāļu
tējas ir plaši pazīstamas Latvijā un
ārpus tās. Skolēniem tika stāstīts par
dažādām nezālēm – ārstniecības augiem, kurus audzē „Kurmīšos” jau
25 gadus. Saimnieko videi draudzīgi. Vasaras mēnešos tiek nodarbināti skolēni ravēšanā un augu daļu
ievākšanā. Vēl esot dažas brīvas vakances jūlijā un augustā. Saimniecībai „Kurmīši” pieder arī bioloģiska
vaska pārstrādes rūpnīca, tā piedāvā
biškopjiem vaska šūnu izgatavošanu
no pašu vaska vai šūnu maiņu pret

sāksies to būvniecība. Kā ziņots
iepriekš, šī gada martā LVRTC
parakstīja līgumu par divu jaunu
apraides mastu būvniecību. Masti
nepieciešami, lai stiprinātu informatīvo telpu pierobežā, kur nereti
kaimiņvalstu TV kompāniju raidošās iekārtas atrodas iedzīvotājiem
ﬁziski tuvāk, tāpēc šīs programmas
ir vienkāršāk uztveramas.
’’Šeit ir tā vieta, kur savu vārdu
rod mūsu Likteņupe Daugava. Arī
šeit ir jādzird dziesmas par to!” parakstot vēstījumu nākotnei, uzsvēra Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Vietās, kur iecerēta torņu būvniecība, šobrīd iedzīvotājiem ir
iespējama TV un radio uztveršana.

Tomēr, tā kā šajās vietās tuvākie
LVRTC raidītāji atrodas salīdzinoši tālu, bet kaimiņvalstu raidošās
iekārtas ir vien dažu km attālumā
un nodrošina krietni lielāku signāla līmeni, veidojas situācija, ka kaimiņvalstu programmas ir uztveramas ar vienkāršākām uztverošajām
antenām.
Par sabiedrisko mediju uztveršanu satiksmes ministrs pārliecinājās
arī vien dažus kilometrus no Latvijas – Baltkrievijas robežas esošajā
Piedrujā, kur LVRTC veica uztveršanas mērījumus, secinot, ka visu
Latvijas sabiedrisko mediju programmu uztveršana ir iespējama,
tomēr kaimiņvalstu programmu
apraides jauda šajā vietā ir vairākkārt lielāka, jo raidītāji atrodas tikai dažu kilometru attālumā.
„Infrastruktūras attīstība šobrīd
ir LVRTC prioritāte, jo 95 darbības
gadu laikā esam pārliecinājušies,
ka tā ir visdrošākā investīcija ilgtspējīgai sakaru, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju nozares
attīstībai. Nenoliedzami valstij un
elektronisko sakaru pakalpojumu
operatoriem pieejamā infrastruktūra ir arī viens no valsts drošības
stūrakmeņiem,” uzsvēra LVRTC
valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.
Lai jaunos apraides mastus varētu izmantot arī citu elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai,
paredzēts, ka torņi tiks pieslēgti arī

platjoslas optiskajam tīklam, tādējādi paverot iespējas reģionālajiem
un nacionālajiem elektronisko
sakaru pakalpojumu operatoriem
pieslēgties platjoslas tīklam un nodrošināt apkaimes iedzīvotājiem
augstas kvalitātes interneta u.c. pakalpojumus.
Kā ziņots iepriekš, LVRTC nodrošina bezmaksas apraidē esošo
televīzijas programmu, kā arī sabiedriskā radio pārraidīšanu tādā
apjomā, kādā katra raidorganizācija to pasūta. Šobrīd Latvijas Televīzijas 1.programma un pārējās
bezmaksas apraidē esošās programmas ir pieejamas 99.77% no
sauszemes teritorijas, sasniedzot
99.87% iedzīvotāju. Arī Latvijas Radio 1.programma pieejama
97.6% no sauszemes teritorijas,
sasniedzot 99.0% iedzīvotāju. Salīdzinājumam - 2000. gadā LTV
1. programma bija pieejama tikai
94.91% no sauszemes teritorijas,
sasniedzot 98.62% iedzīvotāju,
bet Latvijas Radio 1. programma
2002. gadā tika izplatīta 92.7%
sauszemes teritorijas, sasniedzot attiecīgi 97.9% iedzīvotāju.
Vineta Sprugaine,
korporatīvās komunikācijas
daļas vadītāja
VAS Latvijas Valsts
radio un televīzijas centrs,
Elvīras Škutānes
foto

KRĀSLAVAS NOVADA SKOLĒNI
DODAS PIE UZŅĒMĒJIEM
vasku, kā arī izgatavo vaska sveces. tās. Tā lepojas ar sakopto vidi, izvei- teriāliem un, cik vien iespējams, ar
Saimniecības iekārtas ļauj pārstrādāt vasku, jau sākot ar 5 kg, līdz ar
to nodrošina, ka katrs biškopis saņem vaska šūnas, kas izgatavotas no
konkrētā biškopja vaska. Katra vaska partija tiek sterilizēta un ﬁltrēta.
Saimniecība ražo arī tranu šūnas, kas
ļauj biškopim tās pielietot savā dravas tehnoloģijā. Saimnieks pastāstīja
par zied ūdeņu tapšanas procesu un

doto infrastruktūru, skaistajiem, labi
koptajiem zirdziņiem, ko saimniece
Ilze sauc par draugiem.
Zirgu sēta „Klajumi” ir Latvijas
šķirnes zirgu audzētava un bioloģiskā saimniecība. Tā organizē
harmoniskas, ainaviskas izjādes
un pārgājienus ar rūpīgi sagatavotiem, prātīgiem Latvijas, Lietuvas
un Baltkrievijas braucamā tipa šķir-

ļāva izbaudīt to burvīgās smaržas.
Skolēni tika cienāti ar „Kurmīšu”
tējām un medu.
Tālāk mūsu ceļotāju gala mērķis
bija zirgu sēta „Klajumi” Kaplavas
pagastā. Šurp devāmies, lai iepazītos ar uzņēmējdarbības attīstības
iespējām, kā arī, lai uzzinātu par
darba iespējām laukos tūrisma nozarē, attīstot zirgkopību un tūrismu,
izmitināšanu un ēdināšanu. Saimnieces Ilzes Stabulnieces vecvectēvs šo
zemi izpirka Kārļa Ulmaņa laikos,
saņemot aizdevumu uz izdevīgiem
nosacījumiem, tādējādi kļūstot no
kalpa par saimnieku. Šīm mājām ir
bagāta vēsture. Šobrīd z/s „Klajumi”
strauji attīstās, ir plaši pazīstama ar
savu piedāvājumu Latvijā un ārpus

ņu zirgiem. Ar „Klajumu” zirgiem
var jāt arī bez pieredzes. Te var pārlaist nakti īpašās brīvdienu mājās,
baudīt latgalisku maltīti „Klajumu
ķēķī”. 2007. gadā „Klajumi” ieguva
„Sējējs 2007” laureāta balvu ekotūrisma grupā un ģimenei draudzīgākās atpūtas vietas statusu Latgalē.
„Klajumiem” piešķirts Zaļais sertiﬁkāts. Pagājušajā gadā „Klajumu”
saimniece Ilze Stabulniece ieguvusi
LTV1 kulinārā šova „Īstās latvju
saimnieces” uzvarētājas titulu. Šai
saimniecībā ieraudzījām sēļu sētai
un Ulmaņlaikiem raksturīgo apbūvi, ko saimnieki saglabā un attīsta
arī šobrīd, papildinot ar skaistām,
jaunām būvēm. Brīvdienu namiņš
iekārtots no videi draudzīgiem ma-

„zirgu” tematiku. Viesiem tiek piedāvātas zirgu izjādes un 2-7 dienu
pārgājieni zirgu mugurās dabas parkā „Daugavas loki”, aizsargājamo
ainavu apvidū „Augšdaugava” un
Latvijas – Baltkrievijas pierobežā.
Latvijas braucamā tipa un vietējie
zirgi ir nosvērtas dabas un uzticami,
soļojot izstrādātajos maršrutos. Pašlaik saimniecībā ir 12 zirgi. Zirgu
sēta „Klajumi” piedalās arī kāzu ceremonijās un citās viesībās, piedāvājot izbraucienus droškās vai kamanās, ar vai bez eskorta. Zirgu sētas
„Klajumi” vārds ir izskanējis Latvijā
un pāri tās robežām, tās zirgus var
sastapt ne vien Krāslavas novadā,
bet arī citviet Latvijā: Daugavpilī,
Madonā un pat Rīgā! Saimniecība ir
atvērta plašam apmeklētāju lokam.
Pieredzes apmaiņas brauciens tika
ﬁnansēts Valsts Lauku tīkla aktivitātes „Informatīvie pasākumi jauniešiem un skolēniem” ietvaros un
organizēts ar mērķi radīt interesi par
lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm, un veidot skolēniem
izpratni par nozaru darbību Latvijas laukos, īpatnībām un tradīcijām
skolēnu karjeras izvēles jautājumu
noskaidrošanai. Sirsnīgi pateicamies
Robežnieku pamatskolas direktorei
Maijai Šemelei, skolotājām par atbalstu un atsaucību, skolēniem par
ieinteresētību, kā arī īpaša pateicība
saimniekiem par stāstījumu un saimniecību izrādīšanu.
Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas konsultāciju
biroja uzņēmējdarbības
konsultante
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intervija
- Tie tiešām ir aktuāli jautājumi. Reizēm
paši krāslavieši zina mazāk nekā rīdzinieks
vai kurzemnieks, kurš atbraucis ciemos un ar
bukletu rokās mums stāsta, ko gribētu apskatīt pilsētā un novadā. Turpretī vietējais mums
saka – nezinu, ko parādīt… Ja runājam par
TIC piedāvātajām ekskursijām, tad pie mums
var pasūtīt divu veidu ekskursijas. Viena ir pa
pils kompleksu, kas ir centrālais tūrisma objekts un to labprāt apmeklē grupas un vietējie
iedzīvotāji, bet otra aptver visu pilsētu.
- Pieņemsim, ka savus viesus cilvēks
pats grib izklaidēt, neiesaistot TIC darbiniekus…
- Noteikti vajag atvest savus viesus uz pils
kompleksu. Tas ir objekts, uz kuru dodas teju
visi pilsētas viesi. Pastaigāties pa pils kompleksu var arī bez TIC starpniecības, tas ir
brīvi pieejams jebkurā diennakts laikā. Tepat atrodas Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejs ar pils staļļos ierīkoto jauno ekspozīciju „Pi vīna golda”. Savukārt TIC ēkas
trešajā stāvā ir apskatāms unikāls piedāvājums - 1500 porcelāna lelles. Vietējie savus
ciemiņus pie mums ved arī pēc suvenīriem,
kas pamatā ir vietējo amatnieku darinājumi.
Ja kāds arī nav, tad jebkurā gadījumā tas tiek
pasniegts ar mīlestību no Krāslavas. Liela
daļa no šiem suvenīriem ir iegādājami tikai
pie mums.
Ja nav nepieciešami mūsu gida pakalpojumi, tomēr iesaku paņemt pie mums centrā
jaunizdoto bukletu „Krāslavas grāfu Plāteru
pils komplekss”, kas izdots gan latviski, gan
krieviski un ir pirmais šāds izdevums tieši
par pils kompleksu. Bukletā ir kompleksa
plāns un apraksts par katru ēku, līdz ar to
praktiski jebkurš var visu izstaigāt pat vienatnē un neko nepalaist garām. Tāpat ir pieejams buklets „Krāslavas novads Daugavas
lokos”, kurā apkopota informācija par visu
tūrisma piedāvājumu novadā. Tas izdots četrās valodās: latviešu, krievu, angļu un vācu.
- Ja, izstaigājot kompleksu, cilvēks saprot, ka bez gida viņš neiegūst to, ko gribējis, vai var palūgt un nekavējoties saņemt
gida palīdzību?
- Ja gids nav aizņemts, tad var, bet tomēr
labāk par to padomāt vismaz dažas dienas
iepriekš, tad nebūs problēmu. Ja pēkšņi šo
lēmumu pārdomā, pasūtījumu var atcelt, bet
arī to būtu vēlams darīt vismaz pāris dienas
pirms noteiktā datuma.
- Ko var parādīt viesiem ārpus pils kompleksa?
- Liela daļa viesu noteikti brauc uz Priedaines skatu torni, kura augstums ir 32 metri
un tas ir viens no augstākajiem koka skatu
torņiem Latvijā. Tas ir bezmaksas dabas objekts, torņa pakājē ir labiekārtota atpūtas vieta, var paņemt līdzi uzkodas un tur atpūsties.
No torņa pakājes gar Daugavas krastu vijas
reģionālais velomaršruts nr. 35.
Iebraucot no Daugavpils puses, ir skatu
laukums ar Krāslavas krēslu, uz kura var uzkāpt un vērot apkārtni – arī populārs atpūtas
objekts pilsētas viesu vidū. Diemžēl šogad
nevaru ieteikt doties uz Adamovas dabas
taku, jo tā ir avārijas stāvoklī un labiekārtošanas darbi tiks pabeigti jau pēc aktīvās tūrisma
sezonas. Protams, aizliegt turp doties nevienam nevaram, bet jābūt ļoti uzmanīgiem.
Pilsētas viesi labprāt piesakās vizītē pie
keramiķa Valda Pauliņa, kurš ir ne tikai šīs
jomas speciālists, bet arī labs stāstnieks un
atļauj tūristiem pašiem darboties ar mālu. Pie
viņa var doties, iepriekš sazinoties.
Noteikti iesaku aizvest uz mūsu pilsētas
centrālo laukumu, kur var apskatīt strūklaku,
promenādi. Brīnišķīgs skats uz pilsētu ir no
tilta pār Daugavu. Pirmais, ko tur var apskatīt
- sala Daugavas vidū un Krāslavas koka arhitektūra, kas tieši no tilta ir redzama interesantā rakursā. Uzkāpjot Karņicka kalnā, paveras
labs skats uz pilsētu. Varbūt ne visi pilsētnieki zina, ka ne tikai Ostas ielā, bet arī Vidze-

KĀ IZKLAIDĒT SAVUS CIEMIŅUS VASARĀ?
Vasara viennozīmīgi ir atvaļinājumu, tūrisma un ciemošanās laiks. Kurp aizvest savus viesus, ko viņiem parādīt mūsu pilsētā, kā iepriecināt bērnus? Uz šiem un citiem jautājumiem atbildes meklēju pie Tatjanas Kozačukas, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra (TIC) vadītājas.

mes ielā ir uzstādīts koka fotorāmis, kur var
skaisti fotografēt dabas ainavu vai uztaisīt
selﬁju. Jāapmeklē arī pilsētas peldbaseins.
Ja interesē sakrālais mantojums, noteikti
vērts apskatīt katoļu un pareizticīgo baznīcas
pilsētas centrā. Starp citu, baznīca ļoti precīzi
pieraksta statistiku par apmeklētājiem, par ko
mēs esam ļoti pateicīgi, jo tas ir liels atspaids
arī mūsu darbā.
- Vai ir kāds interesants piedāvājums
pilsētai tuvākajā apkārtnē?
Jau otro gadu ir iespējams pasūtīt pirts
mucu uz riteņiem ar skanīgu nosaukumu –
„Papa Sauna”. Ļoti savdabīgs un interesants
pakalpojums, bet pieejams tikai pēc pasūtījuma.
Kombuļu pagastā ir iezīmējies jauns un
interesants pieturpunkts – „Lost in Latgale”.
Autentisks ekotūrisma piedzīvojums. Kopš
jūnija pašā Latvijas austrumu pierobežā,
Krāslavas novada Kombuļu pagastā, tuviem
un tāliem reģiona viesiem ir iespēja doties
gida vadītā kajaku braucienā pa Sauleskalna
ezeru sistēmu, kura laikā iepazīt apkārtnes
dabu, kultūrvēsturi un piedzīvot īstus džungļus zilo ezeru zemē. Nākamie publiskie laivu
braucieni šosezon tiek plānoti 2019. gada 29.
jūnijā, 21. jūlijā un 16. augustā.
Noteikti iesaku apmeklēt sporta atrakciju parku „Starp debesīm un zemi” Ūdrīšu
pagasta Bartķeviču ciemā, kurā saimnieko Podjavu ģimene. Tur ir pieejama gaisa
šķēršļu trase, dīķis, lapene, nesen ģimene
izveidoja arī veselības taku. Parkā var spēlēt
airsoftu un futgolfu. Bet jauns piedāvājums
ir tīmbildings - dažādu pasākumu svinēšana
svaigā gaisā, piedaloties komandās dažādos
sporta uzdevumos.
- Karstās vasaras dienās gribas baudīt
atpūtas iespējas pie ūdeņiem. Ko var atrast?
- No pilsētas teritorijā esošajiem ūdensbaseiniem Persteņa ezers ir pašvaldības īpašumā, bet Zirga ezers pārsvarā ir privātais
īpašums. Pie abiem ezeriem ir labiekārtotas
pludmales, tur cilvēki labprāt atpūšas. Persteņa ezera pludmale ir labāk aprīkota, jo
pašvaldība piesaistīja dažu projektu ﬁnansējumu.
Daugavas krastos mums nav labiekārtotu
pludmaļu. Ņemot vērā Daugavas unikalitāti posmā pie Krāslavas, aprīkot pludmali ir
diezgan sarežģīti. Taču pilsētā ir vietas, kur
var piekļūt Daugavai un peldēties.
Ārpus pilsētas, 25 km attālumā, Sīvera
ezera krastā, ir jauka vieta - kempings „Sīveri”. Klusa vieta, saprātīga maksa par iebraukšanu, labiekārtota pludmale.
Savulaik populārais Sauleskalns pie Drīdža ezera šobrīd diemžēl ir praktiski neapsaimniekots un atpūtniekiem nav īpaši piemērots, kaut arī cilvēki joprojām turp dodas
peldēties.

Ja gribas atpūtu pie ūdeņiem, tad ārpus
pilsētas ir gana daudz tādu vietu. Mēs esam
naktsmītnēm bagātākais novads – ārpus pilsētas darbojas 34 izmitināšanas iestādes, kas,
salīdzinot ar citiem novadiem, ir ļoti daudz.
Vairākums no tām piedāvā atpūtu pie ūdenstilpnēm. Plašāka informācija ir pieejama
bukletos, kurus par brīvu var saņemt TIC.
- Vai kaut kur novadā ir atrakcijas uz
ūdens?
- Aktīvās atpūtas cienītāji var iznomāt laivas vai plostus, piedalīties zemūdens niršanā.
Par cita veida atrakcijām uz ūdens tieši pilsētā mums informācijas nav.
- Kur Krāslavā var paēst?
- TIC darbiniecēm, kuras ikdienā uzklausa
gan sajūsmu par pilsētu, gan pretenzijas, tas
ir sāpīgs jautājums… It īpaši, ja cilvēki meklē
ēdināšanas pakalpojumus svētdienās. Jāsaka
godīgi, nekāda lielā izvēle, kur var paēst bez
iepriekšējā pieteikuma, nav. Pilsētā darbojas
ēdamnams „Daugava”, kafejnīca „Mārīte”,
kafejnīca „Tokyo Town”, kafejnīca „Todes”
un „Kebab Bar”. Vai ar to pietiek? Laikam
jau ne. Manuprāt, tā ir brīva niša. Protams,
ir brīvdienu mājas, ir Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedri, bet tur paēst var tikai pēc
iepriekšēja pieteikuma. Skaidrs, ka tūrisms ir
sezonāls bizness - ja vasarā ir tūristu grupas,
tad ziemā tāda pieplūduma nav un apgrozījums nav pietiekams, lai darbotos.
- Vai pilsētā ir īpašs piedāvājums bērniem?
- Bērnu rotaļu laukums pretī veikalam
„Beta”, nākotnē būs skeitparks Artilērijas
ielā. Kā jau pirmīt sacīju, pils kompleksā ir
apskatāma 1500 porcelāna leļļu kolekcija.
Protams, arī keramiķu Pauliņu darbnīca, kur
var izveidot svilpauniekus. Ārpus pilsētas
apmeklētāji var doties uz z/s „Kurmīši”, kas
nodarbojas ar tēju ražošanu un ļauj apmeklētājiem pašiem izgatavot vaska sveces, var
apmeklēt šķēršļu trasi Ūdrīšu pagastā, z/s
„Akati” mini zoodārzu Robežniekos, kur var
apskatīt strausus un citus putnus, Laimes muzeju Indrā, zirgu sētu „Klajumi”. Starp citu,
14. jūlijā zirgu sētā „Klajumi” notiks ikgadējs pasākums „Kumeļu rotaļas”. Visur bērniem būs ko darīt un patiks. Līdz objektiem
novada teritorijā attālumi nav lieli, tāpēc tie
pieejami ikvienam.
Pilsētā ir jauns piedāvājums – elektroskūteru noma. To bērni un jaunieši ir novērtējuši
un iecienījuši. Vēl Krāslavā uzņēmējs iznomā batutus, tiesa, pēc iepriekšējas rezervācijas. Jau pāris gadus parkā darbojas tenisa
korts un pēc iepriekšējā pasūtījuma turp var
doties spēlēt tenisu gan bērni, gan pieaugušie. Vēl ir brīvdabas trenažieri pie pamatskolas un peldbaseins, kas bērniem ļoti patīk.
- Atpūtāmies, izskrējāmies, iztrakojāmies, nopeldējāmies, bet gulēt arī gribas.
Gadās visus viesus nemaz nevar izvietot

nelielā dzīvoklītī, kur tad?
- Šobrīd mūsu pilsētā ir 11 naktsmītnes.
Tās ir gan viesu mājas, gan apartamenti jeb
dzīvokļi. Pārējās 34 atrodas ārpus pilsētas.
Jāatzīst, ka, neskatoties uz lielo mītņu skaitu,
naktsmītnes jārezervē laicīgi. Ir bijuši gadījumi, kad tūristi TICā lūdz palīdzību atrast
naktsmājas uz tuvāko nakti, bet, apzvanot
tūristiem piemērotās naktsmītnes, mums nākas konstatēt, ka viss ir aizņemts. Protams,
dažreiz kādam paveicas, bet vasarā viss jau
laicīgi rezervēts. Liela daļa naktsmītņu ir
iekļautas starptautiskajā rezervēšanas sistēmā „booking.com”. Tas ir ērts pakalpojums,
kuru lietojot, cilvēki var attālināti rezervēt
naktsmītni, to var darīt arī, zvanot pa tiešo
māju saimniekiem. Plaša informācija par
naktsmītnēm ir pieejama Krāslavas novada
tūrisma portālā www.visitkraslava.com.
Man ir patiess prieks, ka brīvdienu māju
saimnieki attīstās un pilnveido savu sniegto
pakalpojumu, piedāvājot viesiem un tūristiem kaut ko jaunu.
Informācijas klāsts ir plašs, tāpēc mēs labprāt aicinām visus uz TIC. Mēs palīdzēsim
atrast piemērotākās atpūtās vietas, sniegsim
nepieciešamo informāciju gan pilsētas viesiem, gan vietējiem iedzīvotājiem.
- Ja aizmirsies paņemt savu fotoaparātu
vai videokameru, pie jums to var iznomāt?
- Nē, tā ir niša uzņēmējiem, lai viņi darbojas, ja saskata izdevīgumu.
- Kā ir ar iespēju iznomāt velosipēdus?
- Tos iznomā Jevgēņijs Podjava, viņš arī
piedāvā velosipēdu remontu. Pēc iepriekšēja
pasūtījuma velosipēdus iznomā arī biedrība
„Sportists”. Krāslavā velosipēds kļūst arvien
populārāks braucamrīks. Ja viss izdosies,
plānojam labiekārtot jaunu velomaršrutu
no Krāslavas līdz Piedrujai ar domu attīstīt
pierobežu. Krāslavu šķērso Eiropas mēroga
velomaršruts „Eirovelo 11”, kas praktiski jau
izveidots, bet Latgales posms pagaidām bija
vienīgais nemarķētais, un tuvākajā laikā tas
tiks nomarķēts.
Jāatzīst, ka arvien vairāk cilvēku pievēršas
aktīvajai atpūtai. Nekad nebiju iedomājusies,
ka „Lielais plosts 2019” pa Daugavu pulcēs
vairāk nekā 200 dalībnieku, turklāt prieks par
to, ka piedalījās daudz vietējo iedzīvotāju.
- Visbeidzot, vai Krāslavā ir izklaides iespējas vakaros?
- Koncerti, mūzikas vakari, dejas tik regulāri kā Rīgā pie mums, protams, nenotiek.
Bet mums ir lieli pasākumi, kur var baudīt
gan dzīvo mūziku, gan dejot utt. Kas attiecas
uz TIC, mēs jau trešo gadu iesaistāmies akcijā „Izgaismo Latviju!”, rīkojot saulgriežu
nakts pasākumu Krāslavas grāfu Plāteru pils
kompleksā. 21. jūnijā visi bija laipni aicināti uz pils kompleksu, lai piedalītos radošajās
darbnīcās un laikmetīgās dejās, kā arī noskatītos brīvdabas kino izrādi.
Runājot par pilsētas svētkiem, tad 19. jūlija pēcpusdienā pie Krāslavas Kultūras nama
notiks „Tējas festivāls”, bet vakarā – ekskursija pa pilsētu ar velosipēdiem. Tā būs pilsētas vēstures izzināšana brīvā gaisotnē. Par
vēstures faktu izklāstu rūpēsies Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja darbinieki.
Visu nākamo dienu, 20. jūlijā, pils kompleksā notiks valsts mēroga reģionālais pasākums „Novada garša”. Tas ir Latvijas Lauku
konsultāciju un izglītības centra pasākums,
kas šovasar notiek piecās Latvijas pilsētās.
Tā galvenais mērķis ir popularizēt vietējo ražotāju produkciju. Kā jau tradicionāli katru
gadu, arī šogad ciemos ar savu produkciju
atbrauks viesi no Baltkrievijas.
- Paldies par interviju!
Juris Roga
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NOVADA CENTRĀLAJĀ BIBLIOTĒKĀ JAUNA IZSTĀDE
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā skatāmas Krāslavas
mākslinieces Vijas Plotkas gleznas, pastelī zīmētas klusās dabas.
Brūnos toņos zīmētie augļi un
dārzeņi rada pilnbrieda vasaras
skaistumu. Pelēkos toņos zīmētie
trauki ļauj ielūkoties mūsu bērnības trauku skapītī. Mākslinieces
pamatdarbs ir Krāslavas Varavīksnes vidusskolas vizuālās mākslas
skolotāja, bet viņas aizraušanās
kopš agras bērnības ir zīmēšana.
Kopā ar Vijas Plotkas gleznām savu radošo veikumu izrāda
keramiķu Valda un Olgas Pauliņu vadītā pulciņa jaunie keramiķi – Inga Pudnika, Edīte Lukša
un Marina Procevska. Kā atzīst
pašas iesācējas, viņas ar atsaukušās Olgas Pauliņas aicinājumam,
tumšajos rudens un ziemas vakaros padarboties ar mālu, iegūt jaunas prasmes. Apmācību process
ir bijis sarežģīts, jo griezt virpu ir
gana grūti, pirmie radītie darbiņi

drupuši smalkās lauskās, apdedzināšanas procesā radītais ieguvis
pavisam citu veidolu, nekā bijis
iedomāts. Bet izstādē piedāvātas
rotas, aksesuāri un lielāki darbi –
māla trauki, svečturi ir radīti ar
lielu mīlestību.
Paldies jaunajām māksliniecēm
par uzdrošināšanos un pašizpausmi! Paldies skolotājai Olgai Pau-

liņai par iedvesmu un padomiem!
Arī pašas Olgas darbi ir apskatāmi
izstādē.
Gribat redzēt, kā gleznas saplūst ar kopā māla veidojumiem?
Nāciet uz bibliotēkas lasītavu! Izstāde skatāma līdz jūlija beigām.
Valentīna Magidas,
novada centrālās bibliotēkas
direktore

tautību kolektīvi).
Festivāla sākumā plkst.17.00
notika svētbrīdis Višķu katoļu baznīcā. Mūzikas un mākslas skolas
pūtēju orķestra pavadījumā sākās
svētku dalībnieku gājiens uz estrādi. Svētkus atklāja Daugavpils novada Domes priekšsēdētājs Arvīds
Kucins. Dalībniekus sveica Latvijas
Pensionāru Federācijas priekšsēdētāja vietniece Dzintra Žilde un Labklājības ministre Ramona Petraviča.

Pasākums notika ļoti aizraujoši, ne
saule, ne lietus netraucēja. Koncertu noslēdza visiem dziedātājiem un
dejotājiem ar solistu Andri Baltaci
dziedot dziesmu „Skaidra volūda”.
Ceļojošais svētku karogs tika nodots Rugāju novadam, kur 2020.
gadā notiks festivāls.
Novēlējums senioriem: „Lai nenogurst roka, un sirds nav no koka.”
Valentīna Kokina

projekti

Tradicionālo amata prasmju attīstīšana
un integrēšana tūrisma nozarē
Krāslavas novada Indrā

Pateicoties AS „Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda
atbalstītajai „Latgales kultūras programmai” un tās piešķirtajam ﬁnansējumam, Krāslavas novada biedrība „Laimīgi Indrā”, jūlijā uzsāks īstenot projektu „Tradicionālo amata prasmju attīstīšana un integrēšana
tūrisma nozarē Krāslavas novada Indrā”.
Projekta īstenošanas mērķis ir apmācīt Indras pagasta rokdarbniekus
un amatniekus jaunām prasmēm, iedrošināt un iedvesmot tos patstāvīgam darbam un jaunu produktu radīšanai. Projekta īstenošanas laikā
būs iespējams apmeklēt nodarbības, kurās tiks apgūtas jaunas prasmes,
iegūtas gan praktiskās, gan teorētiskās zināšanas.
Īstenojot projektu, tiks organizēti šādi nodarbību cikli:
No 2019. gada 11. jūlija Indras Aušanas darbnīcā būs iespējams apmeklēt nodarbības „Rokdarbu un aušanas prasmes”. Nodarbības tiek
plānotas 11., 18., 25. jūlijā no pl. 10.00 – 12.00.
No 2019. gada 12. septembra līdz novembra beigām Indras Kultūras
namā būs iespējams apmeklēt nodarbības „Dizaina produktu izstrāde
un keramikas pamati”.
Biedrība „Laimīgi Indrā”

TŪRISMA DIENA INDRĀ

Mācību gada pēdējā diena Indras pamatskolā izdevās īpaši dinamiska,
pateicoties projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā” ietvaros organizētajai Tūrisma dienai.
Indras pamatskolas skolēni saņēma vērtīgus padomus, kā veidot vese-

SENIORU
FESTIVĀLS

Šī gada 16. jūnijā Daugavpils novada Višķu pagasta estrādē notika
Latgales reģiona XVII dziesmu un
deju festivāls „Saulei pretī mūžu
ejot”, kura mērķis bija atbalstīt sociālās integrācijas procesu, iepazīstināt sabiedrību ar senioru māksliniecisko kolektīvu darbību un
nodrošināt tradīciju nepārtrauktību.
Mūsu galvenais uzdevums ir rosināt
senioru aktivitāti, iesaistoties kultūras pasākumu norisēs.
Festivālā piedalījās vairāk nekā
1100 pašdarbnieki no Latgales novadiem un pilsētām, kā arī ciemiņi
no Lietuvas. Dalību pieņēma 23
pašvaldības.
Koncerta programmu veidoja
amatiermākslas kolektīvu kopīgais
repertuārs attiecīgajā žanrā (Eiropas
dejas, tautas dejas, līnijdejas, vokālie ansambļi/kori, folkloras kopas/
etnogrāﬁskie ansambļi, mazākum-

līgu ēdienkarti vasarā. Skolēnu vecākiem bija piedāvāta iespēja uzzināt
vairāk par sirds veselību, apmeklējot J. Pogumirska lekciju.
Dienas turpinājumā bērni pārbaudīja savas prasmes un iemaņas pirmās
palīdzības sniegšanā, telts salikšanā, mugursomas sakārtošanā un citās
pārgājienā nepieciešamās aktivitātēs.
Veselības diena noslēdzās ar kopīgu gājienu uz Tēvijas parku, kur tika
izdejota Veselības deja un apēstas gardas picas.
Veselības dienā iegūtās zināšanas varēs izmantot visas vasaras garumā,
kā arī dalīties ar uzzināto arī ar citiem. Lai visiem droša, saturīga un jautra
vasara!
Biedrība „SKOLA AR NĀKOTNI”

BUMBU PAVĒLNIEKI
Ar tādu nosaukumu šogad Futbola klubs „Krāslava” organizēja un Krāslavas
novada domes ESF projekta
„Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilaksei
Krāslavas novadā” ietvaros
tika finansēta dienas nometne.

No 10. līdz 14. jūnijam 25 novada jaunieši tika iesaistīti daudzās
ﬁziskās un izzinošās aktivitātēs.
Pirmajā dienā tika izrunāti nometnes noteikumi, misija un izveidots nometnes vizuālais noformējums. Dienas turpinājumā tika
izspēlētas komandas saliedēšanas
spēles un psiholoģes Veltas Daņiļevičas vadībā pārrunātas dažādas
mērķu sasniegšanas stratēģijas,
kuras arī veiksmīgi tika izspēlētas
dažāda veida pārbaudījumos.
Otrā diena iesākās ar ﬁzioterapeites Jeļenas Buiko lekciju un
praktisko nodarbību par pareizas

stājas veidošanu un iesildīšanās
nozīmīgumu. Vēlāk nometnes
dalībnieki galvenā Bumbu pavēlnieka Vadima Atamaņukova vadībā uz skolas stadiona pilnveidoja
dažādas futbola spēles iemaņas.
Trešajā dienā izmantojām „SILENE RESORT & SPA” īpašos
piedāvājumus skolēniem „Meža
drosminieki” un „Peintbolisti”.
Šī diena izdevās gan emocionāli
piesātināta, gan ﬁziski noslogota,
bet pēc dalībnieku atziņām arī pati
interesantākā.
Ceturtajā dienā nometnes dalībnieki, sadalījušies divās komandās, pārbaudīja savas orientēšanās
prasmes, šoreiz uzmanīgi izpētot
pilsētas parka teritoriju. Pēc tam
šajās pašās komandās tika pārbaudīts, kuri tad ir prasmīgākie
bumbu pavēlnieki. Uzvarēja, protams, draudzīgākā un saliedētākā
komanda, bet dienas noslēgumā
tika atzīts, ka uzvarētāji ir visi, jo
katrs par sevi šajā dienā atklāja ko

jaunu.
Nometnes pēdējā dienā jauniešiem tika dots uzdevums uzﬁlmēt
videosižetu par nometnē pavadīto nedēļu. Pilnīgi visi teicami
tika galā ar uzdevumu, un mēs
atklājām jaunus un talantīgus
raidījumu vadītājus, montāžas
speciālistus, aktierus un scenāristus. Nometnes noslēgumā noskatījāmies mākslas ﬁlmu „Spēlē kā
Bekhems” par draudzību, toleran-

ci, mērķtiecību.
Līdz ar to piecas vasaras dienas
tika pavadītas gan aktīvi sportojot, gan atklājot sevī un citos
jaunas spējas un īpašības. Pēdējā
dienā gan dalībnieki, gan skolotāji izjuta skumjas par šķiršanos,
jo šajās dienās bijām sadraudzējušies, kaut gan sanāca diezgan
raibs kolektīvs – ar lielāku un mazāku sportisko pieredzi, astoņgadīgie un četrpadsmitgadīgie. Taču

laikam tieši ar šo dažādību bijām
interesanti viens otram un ieguvām jaunu kolektīvo pieredzi.
Paldies visiem dalībniekiem,
pedagogiem, lektoriem, uzņēmumam „Lekon” par garšīgajām brokastīm un pusdienām un Krāslavas novada domei par iespēju
piedalīties šajā projektā!
Līdz nākamajai vasarai!
Vija Sjadro
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,,NĀC, RODI UN RADI” BIBLIOTĒKĀ
Krāslavas Bērnu un jauniešu centra vasaras nodarbes „Nāc, rodi un radi”
audzēkņi nu jau kuru reizi atrod laiku, lai interesanti pavadīt laiku Krāslavas
novada Centrālajā bibliotēkā. 6. jūnijā aktīvi piedalījās pasākumā, kas bija
veltīts slavena krievu dzejniekā Aleksandra Puškina 220 dzimšanas gadadienai. Lasot un klausoties Puškina pasakas, mēs no pašas bērnības pierodam
vērtēt vārda dziļumu, skaidrību un vienkāršību. Katra dzejnieka pasaku rindiņa glabā Puškina dvēseles daļiņu. Bērni apmeklēja grāmatu izstādi, noskatījās
prezentāciju par Puškina pasakām. Visiem patika vecā labā pasaku animācijas
ﬁlma.

PROGRAMMĒŠANAS NOMETNE
Krāslavas pamatskolas 7. klašu
skolēni izteica vēlmi radoši padarboties arī vasarā, pateicoties
skolas administrācijas atbalstam,
šo ideju izdevās arī realizēt. Jūnija pirmajā nedēļā apskatījām dažādas programmēšanas valodas.
Eksistē vairāki simti programmēšanas valodu, kā arī katru mēnesi
tiek aktualizēti programmēšanas
valodu top 10, top 100. Bet vai

visas valodas no „topiem” ir aktuālas arī darba tirgū? Viena no
izvēlētajām programmēšanas valodām bija skriptu valoda, kura ir
ne tikai aktuāla, bet arī pieprasīta
darba tirgū. Otra izvēlētā valoda
ļauj ne tikai apgūt programmēšanas pamatprincipus, bet arī izmantot robotikas zināšanas. Otrā izvēle mums likās visaizraujošākā, jo
varējām konstruēt elektronikas

projektus un tad likām veikt uzrakstītos algoritmus. Neskatoties
uz to, ka tas nemaz nav vienkārši, skolēni lieliski tika galā ar visiem uzdevumiem. Plānojām arī
nākamās sezonas konkursus, apspriedām dalību sacensībās. Liels
prieks par skolēnu radošumu un
aktivitāti arī vasarā!
Daiga Kušnire,
informātikas skolotāja

VĒSTURE, MAKSLA UN INOVĀCIJAS

Pasākuma turpinājumā visi krāsoja ilustrācijas no pasakām.
Puškina pasaku burvestība turpina dzīvot mūsdienu paaudzē.
Galda spēļu stunda par Latvijas dabu, ģeogrāﬁju, vēsturi un tradīcijām arī
iesaistīja audzēkņus daudzveidīgās aktivitātēs.
Jaunā izglītojošā un izklaidējošo galda spēle „Šurpu turpu“ piedāvā lielisku iespēju kopā ar draugiem vai ģimeni apceļot Latvijas skaistākās vietas,
neizejot no mājas. Spēle „Šurpu turpu“ (Brain Games ) nodrošina atpūtu izglītojoties un ļauj iepazīt dažādas Latvijas vietas. Viens no spēles mērķiem ir
sekmēt interesi un vēlmi apskatīt spēlē iepazītās vietas arī klātienē. „Šurpu
turpu“ varētu kļūt par aizraujošu mācību uzdevumu skolēniem dabaszinības
vai ģeogrāﬁjas stundās.
Spēle ir ļoti vienkārša un ir piemērota gan pieaugušajiem, gan bērniem no
7 gadu vecuma. Spēles laukums ir Latvijas karte, tās teritorija sadalīta 4 novados ar kopumā 60 apskates objektiem. Katram apskates objektam ir sava
informācijas kārts ar aprakstu par to. Lai uzvarētu, ir jāapmeklē 4 objekti —
pa vienam katrā novadā — un jāizpilda spēles beigu uzdevums, kuru spēlētāji izlozē spēles sākumā. Īpaša uzmanība pievērsta Latvijas tūrisma objektu
vēsturei, to izcelsmei, teikām un nostāstiem. Spēle dod impulsu skolēniem
kļūt tuvākiem ar savu zemi un valsti. Spēle rotaļīgā veidā dod nelielu ieskatu
Latvijā, kur katrs var ieraudzīt gan jau pazīstamas vietas, gan uzzināt ko jaunu. Nāc un izspēlē šo spēli arī tu!
Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja un KBJS skolotāja

PROFESIJA - TENISA TRENERIS

Vai tev patīk nodarboties ar sportu? Vai tevi interesē dažādu sporta
spēļu noteikumi? Vai tev patīk lasīt
dažādas sporta ziņas? Ja tu atbildēji
apstiprinoši uz šiem jautājumiem,
savu nākotni vari droši saistīt ar
sportu.
Maijā Krāslavas pamatskolā notika tikšanās ar tenisa treneri Alekseju Abramovu. Treneris Aleksejs
stāstīja par savu darbu ikdienā,
kādas prasmes un rakstura īpašī-

bas nepieciešamas, lai strādātu par
treneri. Skolēni mācēja nosaukt arī
pazīstamākos tenisa čempionus no
Latvijas – Aļona Ostapenko, Anastasija Sevastova, Ernests Gulbis.
Tikšanās laikā katram tika izsniegta tenisa raķete, bumbiņa, un pirmās kustības varēja izmēģināt visi
skolēni.
Lai kļūtu par labu sporta treneri, būtiska ir attīstīta analītiskā
domāšana, lai spētu saskatīt spor-

Mācību gada pēdējā nedēļā Indras pamatskolas 4.klases skolēni devās izzinošā ekspedīcijā uz Preiļiem,
lai rastu atbildes uz daudziem jautājumiem, kuri parādījās sagatavošanas stadijā: kāpēc Preiļu ģerbonī ir
attēlots krauklis, kas tādi ir Borhi un
kā tie ir saistīti ar šo pilsētu, kur dzīvo baltā Dāma, vai leļļu radīšana ir
māksla un vai jāizmet veca mopēda
detaļas?
Iniciatīva “Latvijas skolas soma”
deva mums iespēju klātienē saņemt
atbildes uz šiem un daudziem citiem
jautājumiem par vienu no Latgales
skaistākajām pilsētām
Iepazīšanās ar pilsētu sākās Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejā, kur krājumā ir vairāk nekā 20
000 vienības, kas atspoguļo novada
vēsturi, saimniecisko, izglītības un
kultūras attīstību, ievērojamu personību lomu dažādos novada un valsts
vēstures notikumos.
tistu spējas - ātrums, izveicība,
koordinācija. Ja vēlies būt par treneri - īpaša uzmanība ir jāpievērš
tādiem mācību priekšmetiem kā
sports, veselības mācība, bioloģija, psiholoģija, ētika un svešvalodas. Tikšanās noslēgumā treneris
A.Abramovs visus aicināja vasarā
uz tenisa nodarbībām jaunajā tenisa kortā. Paldies Krāslavas novada
domei, ka Krāslavā ir pieejams tik
mūsdienīgs tenisa korts!
Pasākums notika projekta „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros.
Skaidrīte Gasperoviča,
Krāslavas pamatskolas
pedagogs karjeras konsultants

Muzejā skolēniem tika piedāvāta radošā nodarbība ‘‘Pogaļa”, kuras mērķis ir sniegt un padziļināt
zināšanas par svarīgu Latgales lauksaimniecības nozari – linapstrādi, iepazīstināt ar linu pārstrādes produktu
dažādību, to izmantošanu. Darbības
rezultātā visi bērni kļuva par pašveidota laimes amuleta īpašniekiem, kā
arī nogaršoja lauku maizi ar linu eļļu.
Muzeja otrajā stavā mēs aplūkojām gleznu izstādi un izpildījām vairākus gides uzdevumus, lai pārbaudītu, vai esam uzmanīgi apmeklētāji.
Un tad mēs nokļuvām pasakā!
Tiešām reālajā dzīvē tik daudz neparastu leļļu neviens nebija redzējis!
Mazās galma dāmas, fejas un troļļi,
čigāni, austrumu princeses un pazīstamu pasaku varoņi šeit raud un smejas, tenko un koķetē, dzied un dejo.
Noskatoties nelielu ﬁlmu par galerijas īpašnieci un mākslinieci Vladlenu Mihailovu, mēs uzzinājām, kā

viņa veido savus darbus un ka katra
lelle ir prototips kādam mākslinieces
dzīvē sastaptam cilvēkam.
No smalkas leļļu pasaules mēs devāmies uz inovāciju pasauli – jaunatklāto Metāla galeriju. Mūs sagaidīja
galerijas īpašnieks un galvenais inovators Aleksandrs Nesterjuks un viņa sieva, datorgraﬁkas dizainere Alīna, kuri parādīja, ka no vecām, liekas
nevajadzīgām detaļām, metāla gabaliem arī var izdarīt mākslas darbu. Mazie apmeklētāji bija sajūsmā
un sāka kalt plānus, ko viņi taisīs no
mājās esošām detaļām.
Viss šajā dienā redzētais un piedzīvotais veicināja skolēnu interesi gan par Latgales vēsturi, gan par
mākslas un inovāciju daudzveidību,
kā arī rosināja vasaras brīvlaikā pašiem radoši darboties.
Ilona Beitāne-Špaka,
Indras pamatskolas
4.klases audzinātāja

„TELIA” PROJEKTS KRĀSLAVĀ

Krāslavas pamatskolas 8. klases atsaucās aicinājumam piedalīties „Telia” projektā. Projekta mērķis ir noskaidrot, ko jaunieši vēlas pateikt saviem vecākiem un pedagogiem par tiešsaites spēļu spēlēšanu. Šajā projektā piedalās septiņas valstis – Latvija, Lietuva, Igaunija, Somija, Zviedrija,
Norvēģija, Dānija - no katras valsts apmēram simts jauniešu. Mūsu skolu
pārstāvēja 20 skolēni.
„Telia” projekts notiek vairākās Latvijas skolās. 24. maijā uz Krāslavu
atbrauca pārstāves no „Telia” un „drossinternets.lv”. Meitenēm un zēniem
tika sniegta instrukcija par „Platagon” multiplikācijas ﬁlmiņu izveides
programmas lietošanu. Skolēniem tika izdalītas planšetes un viņi strādāja
grupās pa 4 cilvēki. Katra grupa izdomāja savas multﬁlmas sižetu par tēmu
„Ko es pieaugušajiem vēlos pateikt par tiešsaites spēļu spēlēšanu?”, veidojot vizuālo un audio noformējumu.
Ar nepacietību Krāslavas pamatskolas 8. klases skolēni gaida projekta
rezultātus. Tie būs zināmi rudenī, kad visi rezultāti tiks apkopoti.
„Telia” projekta vadītāja un „drossinternets.lv” pārstāvis bija ļoti apmierināti ar mūsu skolēnu darbiem. Paldies skolēniem par atbalstu.
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja
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izglītība

VASARA DROŠA UN INTERESANTA
Mācību gada nogalē, gatavojoties saulainam un ilgi gaidītam
brīvlaikam, Indras pamatskolas
skolēnu pašpārvalde organizēja
pēcpusdienu „Vasara droša un interesanta”. Ideju deva mūsdienu
jauniešu problēma – savu brīvo
laiku lielāka skolēnu daļa saista ar viedtālruņiem un internetu.
Skolasbiedri neprot atrast sev citu
lietderīgu nodarbošanos, viņi no-

slīkuši virtuālajā pasaulē, attaisnojot savu izvēli ar to, ka laukos
nav ko darīt. Realizējot projektu,
kuru atbalstīja Krāslavas novada
dome, mēs gribējām parādīt skolasbiedriem, ka atpūsties un pavadīt brīvo laiku var arī citādāk - gan
lietderīgi, gan interesanti.
Lielāka daļa aktivitāšu bija saistīta ar kustīgām spēlēm, jo kad, ja
ne vasarā, var daudz laika pava-

dīt svaigā gaisā! Sanāca jautri un
azartiski. Spēlējot uzmanību pievērsām arī drošības jautājumiem.
Gribam pateikties Krāslavas
novada domei un Krāslavas novada Izglītības pārvaldei, kas atbalstīja mūsu jauniešu projektu un
deva skolēniem iespēju realizēt
radošas idejas.
Indras pamatskolas
skolēnu pašpārvalde

EKSKURSIJA PA KRĀSLAVAS APKĀRTNI
Maijs ir īpašs mēnesis skolēnu
dzīvē. Absolventi kārto eksāmenus,
atvadās no skolas un gatavojas patstāvīgai dzīvei. Tie, kas vēl turpinās
mācības savā dzimtajā skolā, ar nepacietību gaida vasaras brīvlaiku.
Pēdējās mācību dienās parasti notiek
ekskursijas un pārgājieni. Mācību
gada noslēgumā, 29. un 30. maijā,
Krāslavas gr. Plāteru v.n Poļu pamatskolas audzēkņi apmeklēja vietējo
vēstures un mākslas muzeju, kā arī
Valda Pauliņa keramikas darbnīcu,
kur var izjust māla pieskārienu rokām.
Ekskursija sākās ar Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja apmeklējumu. Muzeja pedagogs aizraujoši
stāstīja skolēniem par vienu no izplatītākajiem un garšīgākajiem produktiem mūsu novadā – par kartupeļiem. Bērni uzzināja, ka šis dārzenis
tiek lietots cilvēku uzturā jau vairāku
gadsimtu garumā. Leģenda vēsta, ka
uz Krāslavu kartupeļus atveda grāﬁ
Plāteri. Pirms 400 gadiem, bada laikā Īrijā, kad kartupeļu bija ļoti maz,
nomira miljons iedzīvotāju. Bērni
uzzināja arī par pasaulē dārgākajiem
kartupeļiem, to kilograms maksā līdz
pat 500 eiro. Kara laikā kartupeļi tika
vērtēti ļoti augstu, jo tajos ir daudz C
vitamīna, kas palīdz turēties pretī dažādām slimībām. Šis unikālais dārzenis ir spējīgs augt un attīstīties pat

uz Marsa. Tika veikti eksperimenti,
kuru ietvaros kartupeļus audzēja
Marsa videi pietuvinātos apstākļos
siltā telpā. Pārsteidzošākais bija tas,
ka dārzenis sāka augt.
Tālāk skolēni apskatīja latgaļu,
poļu, baltkrievu, ebreju un krievu
virtuves piederumu ekspozīciju. Izmantojot interaktīvo ierīci, bērniem
bija iespēja pašiem pagatavot baltkrievu un poļu tradicionālos ēdienus
– kartupeļu sacepumu (babku) un
bigosu.
Ekskursijas noslēgumā skolēni
devās pie Krāslavas podnieka V.
Pauliņa. Bērni apskatīja māla izstrādājumu izstādi un izmēģināja savus
spēkus šajā amatā. Keramiķis piedā-

vāja skolēniem uztaisīt sev piemiņas
suvenīru - šķīvi kļavu lapas formā.
Bērnu aktivitātes darbnīca bija ļoti
interesantas! Skolēni labprāt pašu
rokām darināja izstrādājumus un
gandarīti un priecīgi par izdevušos
pasākumu devās mājās. Krāslavas
gr. Plāteru v.n Poļu pamatskolas
audzēkņi pavadīja pēdējās mācību
dienas labvēlīgā un izzinošā vidē.
Tiem, kas vēl nesteidzas atvadīties
no skolas, bija iespēja piedalīties
vasaras nometnē, kas norisinājās no
3. līdz 15. jūnijam. Skolas gadi ir
neaizmirstams laiks! Bērnība paiet
ļoti ātri, tāpēc ir vērts jebkuru savas
dzīves mirkli pavadīt harmoniski un
lietderīgi!

„SAULESZAĶĒNI” PROFESIJU PASAULĒ

MĀCĪBU VIZĪTE LIETUVĀ
Krāslavas pamatskolas 5,b., 7. un 8a.klašu skolēni devās izzinošā mācību vizītē uz Lietuvas Etnokosmoloģijas muzeju un Anīkšču pastaigu taku
koku galotnēs projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” mācību jomas „Fizikas gads” ietvaros. Mācību vizītes mērķi ir
iepazīt vizuālās, emocionālās, etniskās, garīgās, kognitīvās, pragmatiskās
un ontoloģiskās attiecības ar kosmisko pasauli.
Muzeja būtība ir attiecības starp kosmisko pasauli. Piecās zālēs ir atšķirīgas attiecības starp cilvēku, cilvēci un kosmisko pasauli, senatnīgās
etniskās tradīcijas, pasaules mērījumi, kalendāri, astronomija, kosmonautika, ārpuszemes dzīvības meklēšana, mūsu civilizācijas nākotne, tagadne
un pagātne. Apskatījām dažāda veida meteorītu gabaliņus, kā arī varējām
pataustīt meteorīta gabaliņu. Gids pastāstīja par slavenākajiem pasaules
kosmonautiem. Viens no padomju slavenajiem kosmonautiem nācis no
Lietuvas – Aleksejs Jeļisejevs. Apskatījām citplanētieti un arī iemūžinājām to fotogrāﬁjās.
Pēdējais posms muzeja apmeklējumā ierasti ir skatu laukums, kāpām
pa kāpnēm 14 stāvu augstumā. Laukums ir neparasts, jo to klāj kupols,
bet gar malām apskatāmas stikla ﬁgūras. 32 metru augstumā skats paveras
neatkārtojams - Labanoras meža panorāma un zilie 6 ezeri un „Lietuvas
Saules kalendārs” - astoņu staru akmens aplis, kas simbolizē saules ritumu un četras debespuses. Saules stari norāda ekvinokcijas un saulgriežus.
Tuvumā ir divus metrus liels kalts saules pulkstenis un planētu modeļi.
Šis Saules pulkstenis Etnokosmoloģijas muzejā ir lielākais kaltais roku
darba trīsdimensiju telpisks Saules pulkstenis Lietuvā, kas atgādina, ka
kādreiz cilvēki saprata, ka neskaidrais ķermeņa ēnas garums un pozīcija
telpā ir atkarīga no Saules pozīcijas debesīs. Pēc ekskursijas pastaigājāmies pa pilskalnes taku.
Braucām uz Anīkščiem pastaigāties pa taku koku galotnēs. Tas ir 300
metrus garš ceļš virs priežu meža starp koku galotnēm. Pastaigu ceļš sākas pie Puntukas akmens, kas ir otrais lielākais Lietuvā, vedot augšup uz
skatu laukumu un tālāk aizvijoties starp koku galotnēm 21 metra augstumā. Izveidots arī 34 metrus augsts skatu tornis. Pavisam nesen Lietuvas
Galotņu taka saņēmusi arī ANO Pasaules tūrisma organizācijas godalgu.
Ekskursija noslēdzās ar pērkonu un zibeņošanu un pamatīgu lietusgāzi.

Skolotājas Silva Skride un Daiga Kušnire

Krāslavas pamatskolas
1.–4. klašu rotaļu lauciņa
„Sauleszaķēni 2019” dalībnieki 7. jūnijā Eiropas Sociālā fonda projekta „Karjeras atbalsts vispārējās
un profesionālās izglītības
iestādēs” ietvaros devās
izzinošā vizītē uz „JuRita”
mini zoodārzu Daugavpils
novada Naujenes pagastā,
lai uzzinātu, kādu profesiju
pārstāvji tur var strādāt.

Bērni uzzināja, ka ik dienu
par dzīvniekiem rūpējas divi cilvēki Juris un Rita, kuri pārstāv
dažādas profesijas. Viņi ir gan
dzīvnieku kopēji, gan arī veterinārārsti, sagādnieki, kuri piegādā
dzīvniekiem barību, apkopēji, kas
tīra viņu mājas, dārznieki, gidi,
administratori un citi. Kopā ar
skolotājiem Irēnu, Ināru, Galinu,
Laimoni, Silvu un Jeļenu skolēni
devās pastaigā, vēroja dzīvniekus,
ielūkojās darbinieku un speciālistu ikdienas gaitās.
Mini zoodārzā bija lieliska iespēja redzēt, iepazīt un pabarot dažādus dzīvniekus: alpakas, lamas,

ķengurus, dambriežus, punduraitas, pundurkazas, ponijus, ēzeļus,
zirgus, trušus un citus dzīvniekus.
Skolēniem bija iespēja vērot, kā
pastaigājas pundurvistiņa ar savu
saimi, priecāties par krāšņo pāvu
ģimeni. Uzdot neskaitāmus jautājumus par to - kur mācījušies, kāpēc izvēlējušies šādu nodarbi, kā
jākopj, kā pareizi jābaro šie mīluļi. Lai arī saule šai dienā mūs stipri sildīja, nemaz negribējās doties
prom no šīs mežu ieskautās vietas.
Paldies Minizoo saimniekiem

- Jurim Šadurskim un Ritai Kočmarjovai, jo viņiem šī nodarbošanās nav bizness un pat ne hobijs;
tas ir dzīvesveids. Paldies laipnajiem un atsaucīgajiem īpašniekiem par jauki pavadīto laiku!
13. jūnijā jaunie „Sauleszaķēni”
mācījās darboties ar IT, jo tā ir nākotne, pat tagadne. Mēs veidojām
reﬂeksiju karjeras pasākumam
„Uzņēmējdarbība Latvijā” ar īpašu programmu – „Padlet”.
„Padlet” ir kā tāfele, bet tikai uz
monitora ekrāna. Šeit var ievietot

to, kas jums patīk – augšupielādēt videoklipu, ierakstīt interviju, uzspiest selﬁju, uzrakstīt savu tekstu vai skatīties, kā jūsu tāfele atdzīvojas. Tiklīdz citi to pievienos, lapa tiks atjaunināta reālā laikā.
Bērni ātri iemācījās kā rīkoties jaunā vidē un ar prieku izpildīja „Padlet” tāfeli, apkopojot savas zināšanas par dažādas profesijas pārstāvjiem
mini zoodārzā „JuRita”.
Krāslavas pamatskolas skolotājas
Silva Skride un Jeļena Japiņa
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Jau trešo gadu Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrs iesaistās akcijā „Izgaismo Latviju”, rīkojot vasaras
saulgriežu pasākumu Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksā.

Elvīras Škutānes foto
Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto Krāslavas
Sporta skolas direktora amatu. Pieteikumi iesniedzami novada domē
3. kabinetā no 28. jūnija līdz 17. jūlijam (pulksten 17.00) personīgi,
vai nosūtot pa pastu uz adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51,
Krāslava, LV – 5601. r drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv.
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties kraslava.lv un www.
kraslavasvestis.lv vai klātienē - novada domes 3. kabinetā.

NO IDEJAS LĪDZ ELEKTRĪBAS PIESLĒGUMAM:
AR KO SĀKT?
Ja esat iegādājies zemi un gatavojieties būvēt savu
sapņu māju vai arī vēl tikai lūkojaties pēc nekustamā
īpašuma, iespējams, apsverat domu par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu. Kā pie tāda tikt? Cik laika un naudas būs vajadzīgs? – Lūk, atbildes uz šiem
un vairākiem citiem jautājumiem, kas jums palīdzēs
vienkārši un ērti īstenot ideju par jauna elektrības pieslēguma ierīkošanu jūsu īpašumā.
PIETEIKŠANA
Kā pieslēgt īpašumu elektrotīklam vai atjaunot elektrības piegādi?
Ja nekustamajā īpašumā nav pieslēguma elektrotīklam, pieteikumu jauna pieslēguma ierīkošanai iesniedziet AS „Sadales tīkls” (ST) klientu portālā e-st.lv.
Ja īpašums jau bijis apdzīvots, tajā ir saglabājies pieslēgums elektrotīklam un nepieciešams tikai atjaunot
elektrības piegādi, vērsieties ar pieteikumu pie sava
elektrības tirgotāja.
Cik jaudīgu elektrības pieslēgumu man vajag?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē
nosakiet jaunam elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators
pieejams sadalestikls.lv.
SAGATAVOŠANAS UN
IERĪKOŠANAS DARBI
Vai man būs jāpiesaista vēl citi speciālisti un kas
veiks elektrības pieslēguma tehniskos darbus?
Jā, jums būs jāizvēlas sertiﬁcēts elektriķis, kas ierīkos ēkas iekšējo elektrotīklu. Atsevišķos gadījumos
arī elektrotīkla izbūves projekta izstrādātājs. Izbūvi
līdz sadalnei veiks konkursa kārtībā ST atlasīts būvnieks. Par elektrotīklu no sadalnes līdz jūsu īpašumam
un pašā īpašumā atbildīgs būs jūsu izvēlēts sertiﬁcēts
elektriķis. Jūsu īpašuma elektrotīklu ar kopējo savienos, kā arī sadalni un skaitītāju uzstādīs ST speciālisti.
Cik daudz laika vajadzēs un kā zināšu, kādi darbi
jau paveikti un kas vēl jādara?
Atkarībā no projekta sarežģītības pakāpes jauna
elektrības pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielināšana var aizņemt no dažām dienām līdz vairākiem
mēnešiem. Klientu portālā e-st.lv sekojiet līdzi visiem
elektrības pieslēguma sagatavošanas darbiem, kā arī
iesaistieties tajos. Reģistrējiet savu tālruņa numuru un
saņemiet aktuālo informāciju arī SMS formā!
IZMAKSAS
Kā tiek aprēķinātas izmaksas?
Jauna elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes
palielināšanas izmaksas ir atkarīgas no pieprasītās jaudas un veicamo darbu apjoma. Tās sastāv no faktiskajām izmaksām, piemēram, maksas par sadalni, tās
uzstādīšanu, kabeļa vai vada pievilkšanu līdz sadalnei

SV. DONĀTA
ATLAIDU DIEVKALPOJUMI

27. jūnijs (ceturtdiena)
17.00 – Demenes Rom. kat. draudzes kora „Aizturi
elpu” koncerts
18.00 – Sv. Mise (poliski) Litānija Vissv. Jēzus
Sirds godam (poliski)
Euharistiskā procesija
28. jūnijs (piektdiena)
8.00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9.30 – Sv. Mise (poliski)
11.30 – Sv. Mise (latviski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 18.00
18.00 – Sv. Mise (latviski)
Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam (latviski) pie lielā altāra
Euharistiskā procesija
29. jūnijs (sestdiena)
Svēto apustuļu Pētera un Pāvila svētki
8.00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija
Visu svēto litānija (latviski) pie lielā altara

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI!

9.30 – Sv. Mise (latviski) sv. Donāta kapelā
11.30 – Sv. Mise (poliski)
Vissv. Sakramenta adorācija līdz plkst. 17.00
17.00 – Kora „Gloria” koncerts
18.00 – Sv. Mise (poliski)
Litānija Vissv. Jēzus Sirds godam (poliski) pie lielā altāra
Euharistiskā procesija (baznīcā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam
30. jūnijs (svētdiena)
8.00 – Sv. Mise (krieviski). Euharistiskā procesija
Visu svēto litānija (poliski) pie lielā altāra
9.30 – Sv. Mise (poliski) sv. Donāta kapelā
11.45 – Bīskapa sagaidīšana
12.00 – Sv. Mise (latviski), celebrē V. E. bīskaps
J. Bulis
Iestiprināšana. Euharistiskā procesija (ārā) ar apstāšanos kapelā, litānija sv. Donāta godam, himna
„Te Deum”
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u.c., un ieguldījumiem, kas nodrošina kopējā elektrotīkla pieejamību. Ja esat iegādājies zemi vai ēku, kurā
nav pieslēguma elektrotīklam, vai vēl tikai plānojat to
darīt, iesniedziet konkrētā īpašuma jauna elektrības
pieslēguma ierīkošanas pieteikumu klientu portālā
e-st.lv un saņemiet izmaksu aprēķinu par brīvu.
Vai varu atgūt izmaksas?
Lai sekmētu uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides attīstību, klientiem, kuru elektrības pieslēgums vai
pieslēguma jaudas palielinājums ir 0,4kV (kilovolti)
elektrotīklā ar jaudu lielāku par 100A vai vidsprieguma elektrotīklā, ir iespēja piecu gadu laikā no jauna
elektrības pieslēguma ierīkošanas vai slodzes palielināšanas brīža atgūt par pakalpojumu samaksāto 100%
apmērā. Rūpīgi izvērtējiet elektrības pieslēgumam nepieciešamo jaudu, lai atgūtu investīcijas un arī vēlāk
lietotu elektrību nepārmaksājot!
EFEKTIVITĀTE
Kādēļ atteikties no liekās elektrības pieslēguma jaudas?
Ar slodzes aprēķina kalkulatora palīdzību tiešsaistē
pārliecinieties, vai visa īpašumā pieejamā elektrotīkla
jauda tiešām nepieciešama. Samazinot elektrības pieslēguma jaudu atbilstoši šī brīža vajadzībām, samazināsies arī kopējās izmaksas par patērēto elektroenerģiju.
Kā varu samazināt īpašumā pieejamo elektrotīkla
jaudu?
Piesakiet pieslēguma jaudas samazināšanu klientu portālā e-st.lv un saņemiet šo pakalpojumu bez
maksas. Rūpīgi izvērtējiet šī soļa nepieciešamību un
ņemiet vērā, ka slodzes atjaunošana ir maksas pakalpojums. Jūsu ērtībām slodzes aprēķina kalkulators
pieejams sadalestikls.lv.
CITI PIESLĒGUMI
Ko darīt, ja elektrība nepieciešama īslaicīgi?
Ja organizējat pasākumu ārpus telpām, iekārtojat āra
kafejnīcu vai plānojat būvdarbus īpašumā, kurā nav
pieslēguma elektrotīklam, un šāds pieslēgums nepieciešams vien uz laiku, kas nepārsniedz 24 mēnešus,
pieteikumu īslaicīga pieslēguma ierīkošanai iesniedziet klientu portālā e-st.lv.
Ko darīt, ja nav pieļaujams elektrības padeves pārtraukums?
Ja īpašumā esošajām elektroietaisēm nav pieļaujami
elektrības piegādes pārtraukumi, ar ģeneratora palīdzību izveidojiet autonomu elektroapgādi.
Vairāk informācijas
SADALESTIKLS.LV

Informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” pārtrauc komerciālu sludinājumu pieņemšanu. Nākamajos izdevuma
numuros tiks publicēti tikai tie sludinājumi, par kuriem samaksa tika veikta jau iepriekš.

sludinājumi
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir
pieredze. T. 26290911.
 Auto datordiagnostika un remonts. T.27745005.
 Pārdod lietotus: velosipēdu,
elektroērģeles, mēbeles un sadzīves
tehniku (no Vācijas). T. 22053960.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu

atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts, automobiļu ritošās daļas un
bremžu sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts.
T.29413904.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi,
vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Jebkuras sarežģītības automobiļu ritošās daļas remonts. T.
29413904.

Kad vakaram Tavam neausīs vairs rīts,
Kad mūžības gājiens Tev iezvanīts,
Tava dvēsele pie Dieva iet,
Kur saule nekad vairs nenoriet.
Krāslavas katoļu baznīcas draudze izsaka līdzjūtību vikāram
Rodionam Doļam viņa lielajās bēdās, tēvu mūžībā pavadot.
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