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KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

LIDIJA MIGLĀNE: „MĒS VARAM TIKT GALĀ
AR VISIEM UZDEVUMIEM
UN IZVIRZĪTAJIEM MĒRĶIEM!”
1. septembrī Krāslavas novada vispārizglītojošās skolās mācības uzsāka 1182 skolēni. Par to,
kādi jauninājumi un pārmaiņas sagaida skolēnus, skolotājus un vecākus jaunajā mācību gadā,
pastāstīja Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne.
- Esam gandarīti par to, ka šajā mācību gadā mūsu novadā
nav samazinājies skolēnu skaits. Krāslavas Valsts ģimnāzijā pēc
apvienošanās ar Krāslavas pamatskolu mācīsies 595 skolēni,
bet Krāslavas Varavīksnes vidusskolā - 420. Audzēkņu skaits
Krāslavas gr.Plāteru v.n. poļu pamatskolā palicis praktiski tajā
pašā līmenī – tagad tur mācīsies par diviem skolēniem vairāk.
Divās lauku skolās darbosies pirmsskolas grupas – Indras pamatskolā (8 bērni) un Robežnieku pamatskolā (6 bērni). Krāslavas pilsētā ir divas pirmsskolas izglītības iestādes - PII „Pienenīte” apmeklēs 217 audzēkņu, bet PII „Pīlādzītis” - 188 bērni.
- Kopš šī mācību gada ir slēgta Izvaltas pamatskola. Kur
mācīsies bērni, kas to apmeklēja?
- Lielākā daļa skolēnu tagad apmeklēs Krāslavas Valsts ģimnāziju, bet ir bērni, kas mācīsies Daugavpils un Daugavpils novada skolās. Izvaltas pagasta pirmsskolas vecuma bērniem ir
nodrošināta iespēja braukt uz Krāslavas pirmsskolas izglītības
iestādēm ar skolas autobusu.
- Kā divu Krāslavas skolu – ģimnāzijas un pamatskolas
– apvienošana ietekmēja darba vietu skaitu? Vai bija paredzēta štatu samazināšana?
- Pašlaik bez darba ir palikuši tikai divi nakts sargi, kas strādāja nepilnu darba laiku - 0,63 darba slodzes. Diemžēl nav darba,
ko viņiem varētu piedāvāt. Visi pārējie darbinieki ir saņēmuši
darba piedāvājumus un ir nodarbināti.
- Kā ir plānots izmantot ēku, kur agrāk atradās ģimnāzija?
- Šajā ēkā savu darbu turpinās Krāslavas Bērnu un jauniešu
centrs. Tur norisināsies arī nodarbības ķīniešu valodā un valsts
aizsardzības mācības (VAM) stundas. Nākotnē ir doma izvietot
tur mākslas un mūzikas skolu.
- Kā tiks īstenots mācību process Covid-19 pandēmijas
apstākļos?
- Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija piedāvā trīs mācību
procesa īstenošanas modeļus (A, B un C), atbilstoši kuriem skolas
var organizēt savu darbu. A modelis paredz mācību procesa realizēšanu klātienē, B modelis paredz daļēji attālinātas mācības: 1.-6.
klase mācās klātienē, savukārt 7.-12. klasē ir paredzēts, ka 40%
mācību stundu varētu notikt attālināti.

Krāslavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums, atbilstoši
kuram visas novada skolas, izņemot ģimnāziju, strādās saskaņā
ar A modeli. Krāslavas Valsts ģimnāzijas darba organizēšanai kā
rezerves variants ir izvēlēts B modelis. Pašvaldība ir pieņēmusi
šādu lēmumu sakarā ar to, ka pagaidām nav skaidrs, kā norisināsies skolēnu pārvietošanās skolā, pēc kāda graﬁka darbosies
garderobe, kā tiks sadalīta skolēnu plūsma uz skolu atbilstoši ieeju skaitam skolas ēkā, kur bērni atradīsies starpbrīžu laikā utt.
Mācības attālināti tiks ieviestas tikai pēc nepieciešamības.
1. septembrī visas skolas uzsāka mācību gadu klātienē. Svētku līnijas, ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus,
notika visās skolās. Ģimnāzija organizēja pasākumu pilsētas estrādē, kur ir pietiekami daudz vietas. Zinību dienas svinīgā līnija
Varavīksnes vidusskolā tradicionāli norisinājās skolas pagalmā.
- Vai ir paredzētas kādas izmaiņas interešu izglītības
jomā?
- Gan vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm, gan
interešu izglītības īstenotājiem Covid-19 izplatības laikā ir izstrādāti metodiskie ieteikumi, kā organizēt mācību procesu,
ievērojot drošības pasākumus – distances ievērošanu, higiēnas
prasības utt.
- Vai ir kādas izmaiņas pedagogu kolektīvos? Vai skolās
parādījās jauni skolotāji?
- Diemžēl jauno pedagogu šogad nav. Tomēr izmaiņas ir,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolai ir jauna direktore – Marija
Micķeviča.
- Ko jūs gribētu novēlēt skolotājiem, vecākiem un bērniem?
- Pirmkārt, šis mācību gads ir īpašs ar to, ka 1., 4., 7. un 10.
klasē sākas kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana. Tas ir jauns izaicinājums mums visiem. Nākamā aktualitāte – situācija, kas ir saistīta ar Covid-19 pandēmiju. Mums
visiem jāiemācās sargāt sevi un apkārtējos. Aicinu vecākus būt
saprotošiem un ievērot skolās un pirmsskolas izglītības iestādēs noteikto kārtību. Ja jūs novērojat kaut kādus infekcijas slimības simptomus – klepu, iesnas un paaugstinātu temperatūru
– lūdzam atstāt bērnu uz dažām dienām mājās. Vecākiem būs
arī vēl viens pienākums - ja bērns neapmeklēs skolu vai bēr-
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Cienījamie skolotāji, vecāki, bērni!
Apsveicu Jūs jaunā mācību gada sākumā!
Pagājušajā gadā Jūs atradāties tālu cits
no cita, bet, neskatoties uz to, vienmēr bijāt
kopā. Vēlos pateikties Jums par to, atbalstīt
un novēlēt stipru veselību un panākumus!
Lai jaunais mācību gads ir interesants, spilgtām krāsām bagāts un ražīgs!
Gunārs Upenieks,
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

nudārzu, obligāti būs jāsniedz informācija par bērna kavējuma
iemeslu. Ir jāakcentē arī tas, ka ieeja skolā un bērnudārzā trešajām personām (ieskaitot vecākus) būs aizliegta. Izņēmums būs
pirmsskolas izglītības iestādes, kad iestāsies auksts laiks. Vecāki
varēs ieiet bērnudārzā, lai palīdzētu bērnam noģērbties, taču viņiem obligāti būs jāievēro visi nepieciešamie drošības pasākumi, ko noteiks mācību iestāde.
- Gribētos noslēgt interviju uz optimistiskas nots!
- Ja pagājušajā mācību gadā mums izdevās tikt galā ar attālinātā mācību procesa organizēšanu un veiksmīgi noslēgt mācību
gadu, tad esmu pārliecināta, ka mēs varam tikt galā ar visiem
uzdevumiem un izvirzītajiem mērķiem, sasniegsim iecerēto un
iegūsim labus rezultātus arī šajā mācību gadā!
Elvīra Škutāne
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ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 1. septembrī
notika Administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā
tika izskatītas 4 administratīvo pārkāpumu lietas:

par Bērnu tiesību aizsardzības
likuma 79. panta otrās daļas pārkāpšanu personai tika uzlikts naudas sods 150 EUR apmērā;
par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta pārkāpšanu personai
tika uzlikts naudas sods 10 EUR
apmērā;
par Enerģētikas likuma 118.
panta otrās daļas pārkāpšanu personai tika uzlikts naudas sods 70
EUR apmērā;
par maznozīmīga miesas bojājuma, tas ir, miesas bojājuma, kas
izraisījis īslaicīgas, maznozīmīgas
sekas, bet nav izraisījis veselības
traucējumu vai vispārējo darbspēju zaudējumu, tīšu nodarīšanu, ja
to izdarījis nepilngadīgais, personai tika piemērots audzinoša rakstura piespiedu līdzeklis - izteikts
brīdinājums.
Administratīvās komisijas nākamā sēde notiks 2020. gada 6.
oktobrī plkst.13.00 Krāslavas novada domes 20.kab. (Rīgas ielā
51, Krāslavā).

PAR AUTOCEĻU UZTURĒŠANU LATGALĒ

Lai uzlabotu mobilitāti un satiksmes drošību,
VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” šogad Latgales reģionā veicis selektīvo vienkārtas virsmas
apstrādi uz 34 reģionālajiem un vietējiem valsts
autoceļu posmiem, kuru asfalta segums ir sliktā
tehniskā stāvoklī. Selektīvā vienkārtas virsmas
apstrāde autoceļiem ar melno segumu veikta turpat 75 km garumā.
Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde pagarina
autoceļa seguma kalpošanas laiku un darbu rezultātā tiek nodrošināta autoceļa seguma ūdensnecaurlaidība, kā arī uzlabota satiksmes drošība
kopumā. Virsmas apstrādes darbi tiek veikti vasaras sezonā, un to izpildes laiks ir atkarīgs no
gaisa temperatūras, nokrišņiem un citiem faktoriem.
Selektīvā vienkārtas virsmas apstrāde Latgales
reģionā veikta šajā sezonā veikta vienā vai vairākos posmos uz šādiem autoceļiem:
A6 Rīga–Daugavpils–Krāslava–Baltkrievijas
robeža (Patarnieki)
A13 Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–
Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi)
P36 Rēzekne–Gulbene
P46 Dubļeva–Cērpene

IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā
kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas
novada pašvaldības īpašumā esoša kustamā manta – automašīna
MAZDA6, valsts reģistrācijas nu-

P48 Kārsava–Tilža–Dubļukalns
P50 Kārsava–Krievijas robeža (Aizgārša)
P52 Ploski–Zilupe–Šķaune–Ezernieki
P55 Rēzekne–Dagda
P57 Malta–Sloboda
P58 Viļāni–Preiļi–Špoģi
P61 Krāslava–Dagda
P62 Krāslava–Preiļi–Madona (Madonas apvedceļš)
P63 Līvāni–Preiļi
V459 Pleševa–Čilipīne–Kudreva
V499 Rogovka–Mežvidi–Pušmucova
V502 Pievedceļš Mežvidu stacijai
V521 Ņukši–Andži
V527 Garbari–Evertova
V555 Dziļāri–Vecstružāni–Rogovka
V562 Greivuļi–Ilzeskalns
V573 Nagļi–Īdeņi
V579 Rēzekne–Stoļerova–Kaunata
V580 Rēzekne–Ciskādi–Ružina
V592 Varakļāni–Nagļi–Žogoti
V593 Vērēmi–Rogovka
V616 Dagda–Andzeļi–Ezernieki
V631 Piedruja–Aleksandrova
V636 Krāslava–Izvalta–Šķeltova–Aglona

murs HP 9248.
Izsolāmās mantas nosacītā cena
– EUR 300,00 (trīs simti EUR, 00
centi), kas ir izsoles sākumcena,
nodrošinājums - EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
pašvaldības tīmekļvietnē (www.
kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz
2020. gada 22. septembrim plkst.

KAS JĀZINA PAR VALSTS APMAKSĀTU
SOCIĀLO REHABILITĀCIJU
NO ATKARĪBĀM CIETUŠAJIEM
Mēs kļūdāmies, ja domājam,
ka atkarība ir vienkārši rakstura
vājums un izlaidība. Atkarība IR
slimība. Kad tā kādu pārņem savā
varā, cilvēks zaudē kontroli pār to,
ko dara, lieto vai izmanto. Tas brīdis, kad atkarība sasniedz robežu
un sāk kļūt kaitīga gan pašam atkarīgajam, gan citiem, piemēram,
ģimenei, var pienākt pakāpeniski
un nemanāmi.
Turklāt - problēmas, ko sev vai
citiem ir radījis atkarīgs cilvēks,
pašam var pat nebūt saprotamas.
Turklāt atkarības jēdziens mūsdienās ir krietni plašāks nekā tikai
atkarība no kādām apreibinošām
vielām.
Atkarībās nonākušajiem nepieciešama palīdzība. Augustā
valdība pieņēma noteikumus,
kas regulē kārtību, kādā atkarībās nonākušie var saņemt valsts
ﬁnansētus sociālās rehabilitācijas
pakalpojumus – valsts palīdzību
cīņā pret šīm atkarībām. Un šāda
rehabilitācija ir pieejama ne tikai
tiem, kas atkarīgi no apreibinošām
vielām, bet arī tādiem, kas atkarīgi
no procesiem. Piemēram, datorspēlēm, mobilā telefona, azartspēlēm.
Turpmāk šie valsts ﬁnansētie
pakalpojumi cīņā pret atkarībām
būs pieejami divos veidos – institūcijā jeb specializētā iestādē
un arī dzīvesvietā. Šeit svarīgi saprast, ka pakalpojums dzīvesvietā
nenozīmē, ka pakalpojums tiks
nodrošināts mājvietā! Saskaņā ar
Sociālo pakalpojumu un sociālās

palīdzības likumu šis ir pakalpojums, kas pieejams, piemēram,
krīzes centrā vai dienas centrā.
Vienkāršāk sakot - šāds pakalpojums tiek organizēts tā, lai tā
saņemšana būtu ērti sasniedzama
un organizēta netālu no vietas,
kur cilvēks dzīvo. Valdība lēmusi,
ka pilngadīgas personas šādu pakalpojumu dzīvesvietā varēs sākt
saņemt no nākamā - 2021. gada
sākuma.
Bet bērni šādu rehabilitācijas
pakalpojumu var saņemt jau tagad. Pilotprojekts, kas paredz psihosociālu atbalstu pusaudžiem ar
vielu vai procesu atkarību risku,
tika uzsākts jau 2018. gada pavasarī sadarbībā ar nodibinājuma
„Bērnu slimnīcas fonds” struktūrvienību „Pusaudžu resursu centrs”
(PRC).
Šobrīd uz pilotprojektā uzkrātās zināšanu un pieredzes bāzes
Rīgā un Liepājā ir pieejams valsts
ﬁnansēts sociālās rehabilitācijas
pakalpojums dzīvesvietā bērniem,
kuriem ir izveidojusies apreibinošu vielu vai procesu atkarība vai
arī pastāv tās izveidošanās risks.
PRC programmu ir izveidojuši Bērnu universitātes klīniskās
slimnīcas speciālisti sadarbībā
ar starptautiskiem partneriem no
Lielbritānijas un Austrālijas. Starp
PRC speciālistiem ir gan pusaudžu psihologi, psihoterapeiti un
mediķi, gan sporta treneri un ﬁzioterapeiti.
Centrs darbojas pēc sabiedrībā
balstīta palīdzības principa – tā

galvenais princips ir nevis sodīt
vai ievietot slēgta tipa iestādēs,
bet palīdzēt pusaudža konkrētajā
dzīves situācijā novērst riskus un
realizēt savu potenciālu.
Kas jādara, lai bērns saņemtu
šādu palīdzību?
Šo pakalpojumu var pieprasīt
klātienē pie pakalpojuma sniedzēja vai arī neklātienē – pa telefonu,
izmantojot WhatsApp aplikāciju
Rīgā tel. 29164747 vai rakstot epastu info@pusaudzim.lv. Liepājā konsultāciju var pieteikt pa
tālruni vai WhatsApp 26623422,
vai rakstot e-pastu liepaja@pusaudzim.lv.
Pakalpojumu institūcijā gan
pieaugušiem, gan bērniem nodrošina VSIA „Slimnīca „Ģintermuiža”” Jelgavā (gintermuiza.lv)
un, lai tam pieteiktos, ir jāvēršas
savas dzīvesvietas pašvaldības sociālajā dienestā.
Jaunie Ministru kabineta noteikumi paredz, ka pieaugušie, kuri
vēlas saņemt valsts ﬁnansētu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā, savus dokumentus
pakalpojuma saņemšanai var iesniegt savas dzīvesvietas sociālajā
dienestā vai paši bez sociālā dienesta iesaistes nosūtīt tos uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru.
Institūcijā pakalpojumu iespējams saņemt uz laiku līdz 12 mēnešiem, dzīvesvietā – līdz sešiem
mēnešiem.
Egils Zariņš,
LM Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists

V641 Peipiņi–Prusaki–Grāveri
V676 Vasiļova–Višķi–Grāveri
V723 Spivakiški–Demene–Lietuvas robeža
V748 Pelēči–Aizkalne–Korsikova
V749 Aglonas stacija–Aizkalne–Babri
V762 Aglona–Višķi
Autoceļu lietotājiem jāņem vērā, ka, uzsākot
vienkārtas virsmas apstrādes darbus, autoceļa
posmā tiek uzstādītas satiksmes organizācijas
zīmes - ieviests ātruma ierobežojums 50 km/h,
brīdinājuma ceļa zīme „Uzbērta grants vai šķembas”, kā arī aizlieguma ceļa zīme „Apdzīt aizliegts”. Pēc seguma noformēšanās, brīvais materiāls tiek noslaucīts un ierobežojumi atcelti.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas darbiem
tiešsaistes režīmā var sekot līdzi VAS „Latvijas
Valsts ceļi” tīmekļvietnes kartē (www.lvceli.
lv), kā arī aplikācijā „Waze”, kurā iespējams arī
informēt par valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par
bīstamām situācijām uz ceļa aicinām informēt arī
VAS „Latvijas Valsts ceļi” Satiksmes informācijas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni
80005555.
Juris Aksels Cīrulis,
LAU Komunikācijas daļa

10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51,
Krāslavā, nogādājot pieteikumu
personīgi (iepriekš sazinoties, tālruņa numurs 65681754), ar kurjeru
vai pa pastu. Izsole notiks 2020.
gada 22. septembrī plkst. 11.00.
Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu,
jāsamaksā vienas nedēļas laikā no

izsoles dienas. Visus izdevumus
(t.sk. transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis), kas saistīti ar automašīnas pārreģistrāciju CSDD,
sedz pircējs.
Automašīnu var apskatīt, iepriekš sazinoties un vienojoties par
konkrētu apskates laiku ar Viktoru
Škutānu, tālrunis 29484786.
Tālrunis uzziņām 65681764.

LAUKSAIMNIEKI VIENOTĀ
PLATĪBMAKSĀJUMA
AVANSU SĀKS SAŅEMT
NO 16. OKTOBRA

Eiropas Komisija ir pieņēmusi lēmumu atļaut ES dalībvalstīm, tostarp
arī Latvijai, izmaksāt lielāku vienotā platības maksājuma (VPM) un
bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu. VPM avanss būs par
20% lielāks nekā citus gadus un tiks izmaksāts 70 procentu apmērā, bet
bioloģiskās lauksaimniecības avansa maksājums būs 85 procentu apmērā. Šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu lauksaimnieku ﬁnansiālās grūtības un naudas plūsmas problēmas, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija.
Lauku atbalsta dienests (LAD) pirmās avansa izmaksas veiks no
16. oktobra. VPM avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs
pabeigtas administratīvās pārbaudes, savukārt bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma avansu saņems lauksaimnieki, kuru saimniecībās būs
pabeigta atbilstības nosacījumu pārbaude, tādēļ Zemkopības ministrija
un LAD aicina lauksaimniekus pārliecināties elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, vai ir sniegtas visas nepieciešamās atbildes LAD.
Plānots, ka oktobrī vienotā platības maksājuma avansa maksājumos
tiks izmaksāti aptuveni 102 miljoni eiro. Plānotā vienotā platības maksājuma likme šogad ir lielāka nekā iepriekšējos gados – aptuveni 90 eiro
par hektāru, un avansā lauksaimnieki saņems 61,6 eiro par hektāru. Bioloģiskās lauksaimniecības maksājuma likme (atkarībā no audzētajiem
kultūraugiem) palikusi nemainīga – no 97 līdz 485 eiro par hektāru.
Tiem lauksaimniekiem, kuri vasarā ir saņēmuši VPM avansa maksājumu kā īstermiņa aizdevumu, no aprēķinātās kopējās atbalsta summas
vispirms tiks ieturēts izmaksātais aizdevums. Atlikusī summa tiks pārskaitīta uz lauksaimnieka bankas kontu.
Pārējos platību maksājumus LAD sāks izmaksāt šī gada decembrī.
Informāciju sagatavoja Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

3
aktuālā informācija

LIAA BIZNESA INKUBATOROS
GAIDA JAUNOS UZŅĒMĒJUS

Uzņēmumi, kuri izstrādājuši inovatīvus produktus vai pakalpojumus un
vēlas attīstīt savu uzņēmējdarbību,
tiek aicināti pieteikties uzņemšanai
14 Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūras (LIAA) biznesa inkubatoros.
Pieteikumus pirmsinkubācijas (PINK)
un inkubācijas (INK) programmās varēs iesniegt no 1. līdz 20. septembrim.
PINK programmā tiks uzņemti 257 topošie uzņēmēji, bet inkubācijas programmā – 76 uzņēmumi.

„Biznesa inkubatoru programma turpināsies
līdz 2023. gada beigām, un šī būs pēdējā lielā
uzņemšana, jo LIAA biznesa inkubatori būs
sasnieguši savu maksimālo kapacitāti, apkalpojot aptuveni 600 jauno uzņēmumu. Mūsu
mērķis ir uzrunāt jaunos uzņēmējus, kuri strādā tehnoloģiju nozarēs un kuriem ir augsts
eksporta potenciāls. To, ka Biznesa inkubatori
ir lieliska vieta, kur augt, apliecina arī tādi uzņēmumi kā SIA „Azeron” no Ventspils, kurš
2019. gada oktobrī atnāca uz inkubatoru ar
īpašu, paša spēkiem izveidotu, datorspēlēm
pielāgotu klaviatūras prototipu. Šobrīd uzņēmumā strādā jau vairāk nekā 60 darbinieki,
produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 75
valstīm, bet kopējais apgrozījums šī gada sešu
mēnešu periodā pārsniedzis 500 tūkstošus
eiro,” norāda LIAA Biznesa inkubatoru departamenta direktore Laura Očagova, uzsverot, ka
„Azeron” stāsts ir labs piemērs, kā ar LIAA
biznesa inkubatoru sniegto atbalstu var strauji
augt un sasniegt savus biznesa mērķus.
PINK programma piemērota jaunajiem uz-

ņēmējiem, kuri vēl ir tikai ceļā uz savu produktu vai pakalpojumu, bet INK programmā
aicināti pieteikties tie uzņēmumi, kuri jau ir
izstrādājuši savus produktus vai pakalpojumus
un uzsākuši saimniecisko darbību.
Biznesa inkubatori piedāvā tā dalībniekiem
ne vien bezmaksas apmācību iespējas, mentoru konsultācijas un koprades telpas, bet arī
grantus līdz 50 % no attiecināmajām izmaksām dažādu pakalpojumu apmaksai un ražošanas iekārtu iegādei. Izejmateriālu iegādei
uzņēmumi var piesaistīt līdzﬁnansējumu 30
% apmērā no attiecināmajām izmaksām. Jāuzsver, ka atbalsts neatmaksājamu grantu veidā
uzņēmumiem ir pieejams jau no uzņemšanas
inkubatorā. Šobrīd katrs trešais inkubatora uzņēmums eksportē savas preces vai pakalpojumus. Nozīmīgākās eksporta valstis pašlaik ir
Lielbritānija, Igaunija, Vācija un ASV.
Pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas
un inkubācijas programmās biznesa inkubatoros Kuldīgā, Daugavpilī, Madonā, Jelgavā,
Jūrmalā, Rēzeknē, Ogrē, Talsos, Valmierā,
Ventspilī, Liepājā, Siguldā un Radošo industriju inkubatorā notiks no 1. līdz 20. septembrim.
Jēkabpils biznesa inkubatorā atvērta pieteikumu pieņemšana pirmsinkubācijas programmā.
Vairāk informācijas par biznesa inkubatoru
programmu un pieteikšanās kārtību var iegūt
LIAA tīmekļa vietnē: https://www.liaa.gov.lv/
lv/programmas/biznesa-inkubatori
LIAA biznesa inkubatoru programmu ﬁnansē Latvijas Republika un Eiropas Reģionālais
attīstības fonds projektā „Reģionālie biznesa
inkubatori un Radošo industriju inkubators”.

AICINĀM UZŅĒMĒJUS
PIETEIKTIES DALĪBAI
Latvijas lielākā uzņēmēju biedrība Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamera - sadarbībā ar Latgales Plānošanas reģionu aicina uzņēmējus pieteikties dalībai Iespēju festivālā „Uzņēmēju
Dienas Latgalē 2020”, kas šī gada 25.
un 26. septembrī norisināsies jaunuzceltajā Rēzeknes Olimpiskajā centrā.
Dalība klātienē ar izstāžu stendiem
Izstāde klātienē pulcēs uzņēmējus no
Latgales un visas Latvijas, lai iepazīstinātu apmeklētājus ar savu daudzveidīgo
produktu un pakalpojumu klāstu. Neapšaubāmi, pasākums noritēs saskaņā ar
visiem aktuālajiem pulcēšanās regulējumiem, pastiprināti rūpējoties par dalībnieku un apmeklētāju drošību.
Dalība attālināti ar virtuālo stendu
Lai pasākumam piesaistītu iespējami
plašāku uzņēmumu un interesentu auditoriju, šogad pirmo reizi bez ierastās
klātienes piedāvājam dalībniekiem arī
virtuālo dalību, nodrošinot tiešsaistes
video komunikāciju no saviem birojiem
vai ražotnēm ar „Cisco Webex” platformas palīdzību. Vienlaikus apmeklētājiem būs iespēja tiešsaistē sekot līdzi
zālē notiekošajam pasākuma tiešraidē
„Iespēju Festivāla” tīmekļvietnē, „facebook” proﬁlā, kā arī portālā „TVNet”.
Lai sasniegtu maksimāli gan klātienes,
gan attālināto apmeklētāju auditoriju,
iespējams piedalīties pasākumā gan ar

izglītība

PIRMS MĀCĪBU GADA SĀKUMA
PĀRRUNĀJIET AR BĒRNIEM
DROŠĪBAS JAUTĀJUMUS

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina
vecākus un pedagogus pārrunāt ar
skolēniem jautājumus, kas saistīti
ar drošību – kas jādara, lai nepieļautu ugunsnelaimi un kā rīkoties
gadījumā, ja nelaime ir notikusi
un nepieciešama palīdzība. Aicinām arī studentus un pasniedzējus
atcerēties par ugunsdrošību, lai
saspringto studiju laiku neaptumšotu ugunsnelaimes!
Diemžēl statistika rāda, ka
ugunsgrēkos iet bojā un cieš bērni. Pērn ugunsgrēkos tika izglābti
57 bērni, cieta – 17, bet gāja bojā
trīs bērni. Arī šogad ugunsgrēkā ir
gājis bojā viens bērns. Nezināšana
un neapdomīga rīcība bieži noved
pie traģiskiem gadījumiem, no
kuriem varēja arī izvairīties, laikus rūpējoties par drošību.
Kā rīkoties, ja notikusi nelaime,
un kādos gadījumos jāzvana uz
tālruni 112!
Nereti brīžos, kad notikusi nelaime, ne tikai bērni, bet arī pieaugušie apjūk un nezina, kā pareizi rīkoties un kur ir zvanīt, lai
saņemtu palīdzību. Pieaugušajiem
ir jāpārrunā ar bērniem rīcība situācijās, kad ir notikusi nelaime
– jāpārrunā tas, kuros gadījumos
ir jāzvana uz tālruni 112 un kāda
informācija jāsniedz piezvanot,
kā arī jāpārrunā iespējamā rīcība
situācijās, kad ir notikusi nelaime,
bet nav pieejams telefons – tad ir
jāmeklē tuvākais pieaugušais un
jāizstāsta par notikušo.

Ir svarīgi, lai bērniem tiktu izstāstīts un viņi apzinātos, ka par
katru nelaimi ir nekavējoties jāziņo, jo tad vēl ir iespējams glābt
gan cilvēkus, gan īpašumus. Bērnam ir jāizskaidro, ka viņam par
nelaimes izraisīšanu nedraudēs
sods, citādāk kritiskā brīdī bērns
domās nevis par to, kā izglābties
pašam, bet gan par to, kā izvairīties no gaidāmā soda.
Kā droši lietot plītis un elektroierīces, paliekot mājās bez pieaugušo klātbūtnes?
Skolas laikā, iespējams, būs arī
dienas, kas jāpavada mājās bez
pieaugušo klātbūtnes. Atstājot
vienatnē bērnus, aicinām vecākus
parūpēties, lai bērniem pašiem
nav jāgatavo vai jāsilda ēdiens uz
plīts, jo, nepareizi darbojoties ar
plīti vai aizmirstot ēdienu uz tās
un aizskrienot ar draugiem spēlēties, var izcelties ugunsgrēks.
Ne vienmēr bērnu izraisīto
ugunsgrēku iemesls ir pārgalvība, jo ugunsgrēki nereti izceļas,
jo bērni nezina vai neprot veikt
saimnieciskos darbus. Pirms uzticēt bērniem patstāvīgi darboties
ar plīti vai kādu citu sadzīves tehniku, VUGD ierosina vecākiem
kopā ar bērniem to izmēģināt,
piemēram, gatavot ēdienu, un tikai pēc tam ļaut bērnam rīkoties
virtuvē patstāvīgi.
Aicinām stāstīt un atgādināt
bērniem, kā pareizi uzlādēt elektroierīces, piemēram, tālruņus un
datorus, ievērojot ražotāju noteik-

tās instrukcijas un nepieļaujot ierīču pārkaršanu.
Kāpēc jāiegaumē atrašanās vietu adreses un jāinformē pieaugušais par to, kur plāno doties un cik
ilgi?
Mācību gads būs piepildīts gan
ar nodarbībām skolā un interešu
izglītības pulciņos, gan pasākumiem draugu lokā, tādēļ vecākiem būtu jāiemāca bērni regulāri pavēstīt, kurp viņi nolēmuši
doties un ar ko kopā, un cik ilgu
laiku būs prom. Aiciniet bērnus
iegaumēt biežāk apmeklēto vietu
adreses, lai nepieciešamības gadījumā varētu nosaukt savu atrašanās vietu.
Ikvienam vecākam būtu jābūt
spējīgam atbildēt uz jautājumu,
kur pašlaik atrodas un, ar ko nodarbojas viņa nepilngadīgais
bērns. Tas ir nepieciešams tādēļ,
lai gadījumos, ja ar bērnu ir noticis kāds nelaimes gadījums, vecāki varētu palīdzēt un informēt par
bērna atrašanās vietu.
Aicinām vecākus un pedagogus
izmantot VUGD mājaslapas sadaļā „Drošības padomi” pieejamos
ieteikumus, lai stāstītu bērniem
par ugunsdrošību un pareizu rīcību ārkārtas gadījumos: www.
vugd.gov.lv/lat/drosibas_padomi.
VUGD skolēniem, viņu vecākiem, skolotājiem, studentiem
un pasniedzējiem novēl drošu un
zināšanām bagātu jauno mācību
gadu!

klātienes, gan virtuālo stendu.
Dalība B2B starptautiskās
tīklošanās platformā
Neapšaubāmi, Iespēju Festivāli „Uzņēmēju Dienas” ir lielākie un nozīmīgākie šāda veida reģionālie pasākumi,
taču, lai tos attīstītu starptautiskā līmenī, piedāvājam uzņēmumiem pieteikties
starptautiskās tīklošanās pasākumā, kas
norisināsies „Uzņēmēju Dienas Latgalē
2020” ietvaros. Uz tīklošanos aicinām
uzņēmumus, kas pārstāv kokrūpniecības, būvniecības, metālapstrādes, tekstila vai kosmētikas nozares. Ārvalstu
uzņēmumu vidū informāciju par pasākumu izplatām, izmantojot plašo kameru tīklu visā pasaulē, LTRK un LIAA
pārstāvjus ārzemēs, kā arī EEN tīklu,
tādējādi uzrunājot plašu starptautisko
auditoriju.
Tiešsaistes semināri jeb vebināri
Ņemot vērā vienmēr plašo dalībnieku interesi par iespējām plašākai auditorijai pastāstīt par savu piedāvājumu,
pirmo reizi organizējam tiešraides kanālu, kas pilnībā sastāvēs no pasākuma
dalībnieku veidota satura – vebināriem.
Tā ir iespēja veidot 20-30 minūšu garas
prezentācijas, pastāstot vairāk par savu
uzņēmumu un piedāvājumu apmeklētājiem tiešsaistē, kā arī pašiem īpaši aicinot interesentus pievienoties tiešraidei.

GODALGOTS KRĀSLAVAS
BJC FOTOPULCIŅA
AUDZĒKNES DARBS

Jau 48. gadu nelielā Čehijas pilsētiņā Lidicē tiek organizēts Starptautisks bērnu mākslas konkurss – izstāde „LIDICE“. Apvienoto Nāciju
Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020. gadu ir pasludinājusi
par Starptautisko augu aizsardzības gadu un, atsaucoties šim aicinājumam, konkursam „Lidice 2020” tika piedāvāta tēma „AINAVA”.
Izvērtēšanai uz Rīgu februāra mēnesī tika iesūtīts liels darbu skaits
no visiem Latvijas novadiem - zīmējumi, gleznojumi, veidojumi, divdimensiju un trīsdimensiju darbi, foto, ﬁlmas/animācija. No Krāslavas
Bērnu un jauniešu centra - deviņi audzēkņu darbi. No lielā skaita tika
atlasīti 230 darbi, kuri pārstāvēs Latviju Čehijā. Starp tiem Krāslavas
BJC fotopulciņa „Kadrs” audzēknes Madaras Ērikas Daņiļevičas divi
darbi, pulciņa skolotājs Anatols Kauškalis.
Konkursam Čehijā tika iesūtīti vairāk nekā 22 tūkstoši bērnu darbi no
visas pasaules, no Latvijas - 230 darbi un 50 no tiem ir apbalvoto vidū.
Pēc konkursa žūrijas lēmuma Latvijas bērniem ir piešķirtas 7 medaļas
un 43 goda raksti.
Ar goda rakstu ir apbalvots Krāslavas BJC fotopulciņa „Kadrs” audzēknes Madaras Ērikas Daņiļevičas darbs „Kaijas”.
Apsveicam Madaru Ēriku un skolotāju Anatolu!
Godalgoto autoru darbus var apskatīt tīmekļvietnē: https://www.
mdvv-lidice.cz/en/current/exhibits/europe/26/
Aina Guba,
Krāslavas BJC, vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas jomas
koordinatore Krāslavas novadā
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JĀNIS BORDĀNS UZRAUDZĪS
NOTIKUMU ATTĪSTĪBU

Krāslavu apmeklēja
tieslietu ministrs Jānis Bordāns, lai tiktos
ar pagājušogad jūlijā
mūsu pilsētas centrā
līdz nāvei piekautā
jaunieša tuviniekiem
un pašvaldības vadību. Pēc tikšanās
ministrs piekrita īsai
intervijai.

- Bordāna kungs! Daugavpils tiesa nolēma atbrīvot no apcietinājuma
divus apsūdzētos lietā
par jauna vīrieša nāvējošo piekaušanu pērn
Krāslavā, kā arī draudu
izteikšanu. Daudzi mūsu
pilsētas iedzīvotāji ir dziļā šokā un neizpratnē par šādu tiesas lēmumu. Vai jums ir kādi nomierinoši vārdi, kurus sacīt krāslaviešiem,
lai mazinātu pieaugušo satraukumu?
- Tiklīdz tiesas pieņemtais lēmums netiek savlaicīgi un saprotami paskaidrots, loģiski rodas šaubas. Pilnīgi saprotu sabiedrības neizpratni un
šoku. Tieši tāpēc uzsveru tiesām, ka tām ir atbildība sabiedrības priekšā
un pienākums skaidrot savus pieņemtos lēmumus iedzīvotājiem. Personīgi uzraudzīšu notikumu attīstību šajā lietā.
- Kāpēc pēc aizvadītās tiesas sēdes nu jau visas trīs šajā slepkavības lietā apsūdzētās personas ir brīvībā? Kas un kā nodrošina
šo personu uzraudzību? Jūs šīs tikšanās laikā dzirdējāt, ka daudzi
krāslavieši izjūt bailes un netaisnības sajūtu, kam pretī stāv nesodāmības izjūta…
- Tieši tāpēc arī ieradāmies Daugavpilī, lai ar tiesas priekšsēdētāju
pārrunātu lietas virzību. Drošības līdzekļu grozīšana nenozīmē, ka persona ir atbrīvota un netiks sodīta. Tieši tāpēc tiek piemēroti citi drošības
līdzekļi. To mērķis ir panākt, ka apsūdzētais netraucē procesa norisei,
neizdara jaunus noziegumus un nerada sabiedrības apdraudējumu laikā
līdz krimināllietas iztiesāšanas pabeigšanai.
Ja tiks konstatēta noteikto drošības līdzekļu pārkāpšana, tad tiesai ir
pienākums tos pārskatīt un tā var lemt arī par stingrākiem drošības līdzekļiem.
- Jebkura slepkavība ir baiss notikums, kas savā ziņā cilvēkos
mazina drošības sajūtu, līdz ar to arī vēlmi būt par liecinieku un
liecināt. Kurš konkrēti ir atbildīgs par to, lai šī lieta maksimāli raiti
virzītos uz priekšu?
- Notikušais ir sevišķi smags un nežēlīgs noziegums. Šobrīd tiesas
atbildībā ir nodrošināt lietas virzību, pārbaudīt prokuratūras iesniegtos
pierādījumus un pieņemt taisnīgu spriedumu.
- Vai tā netiks novilcināta, par ko krāslaviešiem arī lielas bažas, jo
vairāk tāpēc, ka tiesas sēdes ir slēgtas.
- Likums nosaka gadījumus, kad lietu izskatīšana notiek slēgtā tiesas
sēdē. Taču tas nevar kļūt par iemeslu, lai sabiedrībai nesniegtu informāciju par tiesas procesa gaitu. Neatklājot konkrētās krimināllietas faktiskos apstākļus, tiesu varas pārstāvjiem vajadzētu spēt skaidrot savus
lēmumus, lai iedzīvotājiem būtu izpratne par tiesneša rīcību. Uzskatu,
ka spēja izskaidrot pieņemto lēmumu, norāda uz to, ka pieņemts ne tikai
likumīgs, bet arī taisnīgs lēmums.
- Šo gadījumu jau no paša sākuma pavada dažādas attaisnošanās
medijos, kas nāk ar novēlošanos. Varbūt valstī pietrūkst likumi, lai
amatpersonas varētu rīkoties visupirms jau sabiedrības drošības
interesēs? Kas ir jāmaina?
- Vēlreiz gribu uzsvērt – ikviena tiesneša pienākums ir saprotami un
savlaicīgi skaidrot tiesas rīcību likuma ietvaros. Novēlota informācija
ir tas iemesls, kāpēc rodas šaubas par tiesas rīcību. Tieši informācijas
trūkums rada sajūtu, ka medijos tā ir amatpersonu attaisnošanās – ja atbildes tiek sniegtas tikai tad, kad žurnālists sāk uzdot savus jautājumus.
Lai gan sabiedrībai būtu svarīgi no pašiem tiesnešiem saņemt informāciju par apstākļiem un argumentiem viņu pieņemtajiem lēmumiem.
Tā ir tiesnešu atbildība sabiedrības priekšā un būtiska daļa no amata
pienākumiem.
- Tikšanās laikā Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks drošības jautājumu akcentēja arī plašāka kontekstā, proti, ka pierobežā nacionālā drošība jāpaceļ augstākā līmenī. Jāpastiprina Valsts policijas kapacitāte, jāpaplašina pašvaldības policijas pilnvaras utt. Vai ņemsiet vērā šos ieteikumus?
- Šajā jautājumā esam vienisprātis, īpaši pierobežā sabiedriskajai kārtībai un drošībai ir jābūt visaugstākā līmenī. Apņemos šos ar nacionālo
drošību saistītos jautājumus nekavējoties apspriest ar valdības vadītāju!
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga,
autora foto

ZEMNIEKI GŪST ZINĀŠANAS
PIENA LOPKOPĪBĀ

LLKC Krāslavas konsultāciju
birojs 27. augustā piena ražošanas
saimniecību īpašniekus aicināja
piedalīties mācību braucienā uz
šajā nozarē pieredzējušām saimniecībām.
Viļānu novada akciju sabiedrība „Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacija” nodarbojas ar
piena teļu izaudzēšanu un nobarošanu līdz „kondīcijai” 600 kg
dzīvsvarā. Savukārt Riebiņu novada Stabulnieku pagasta zemnieku saimniecība „Pumpuri” piena
lopkopību papildina ar pievienotās vērtības radīšanu – daļēju piena
pārstrādi, ražojot sierus.
Aicinājumam piedalīties braucienā aktīvi atsaucās lopkopības
nozares saimnieces un viens saimnieks, kuri bija ieguvuši informāciju par pasākumu no Krāslavas
konsultāciju biroja darbiniekiem
un publikācijas interneta vietnē.
Brauciena mērķis bija iepazīt, kā
darbojas citas saimniecības piena
bullīšu audzēšanā, piena ražošanā, kā tiek nodrošinātas labturības
prasības un kādus piena pārstrādes
produktus mājas apstākļos ražo
z/s „Pumpuri”, lai kāpinātu saimnieciskās darbības efektivitāti.
„Viļānu selekcijas un izmēģinājumu stacijas” galvenie darbības
virzieni ir augkopība un lopkopība
– piena bullīšu iepirkšana un izaudzēšana līdz 14 mēnešu vecumam,
kā arī graudu un elektroenerģijas
ražošana un pārdošana. Brauciena dalībniekus laipni sagaidīja
uzņēmuma vadītājs Juris Trops,
kurš izstāstīja, ka nodarbojas ar
piena bullīšu iepirkšanu un nobarošanu jau no 2017. gada. Lielākoties
iepērk melnraibos, reizēm arī brūnraibos bullīšus. Tos nobarošanai
sākumā iepirka divus mēnešus vecus no agroﬁrmas „Tērvete”, tagad
– arī no citām saimniecībām 2–3
nedēļas vecus teliņus, kuri mājas
apstākļos tika dzirdināti ar govs

pienu. Pirmpiens ir pamats jaunlopa kvalitatīvai attīstībai nākotnē.
Šobrīd Latvijā 90% no izaudzētajiem bullēniem iepērk ārzemnieki.
Uzņēmumā buļļi tiek sagrupēti.
Līdz 2 mēnešu vecumam bullēni
stāv vienvietīgajos boksos, kur tiek
dzirdīti divas reizes dienā ar pienu, ēdināti ar spēkbarību un sienu.
Šādā vecumā bullēns sasniedz 80
kg dzīvsvarā. Virs 2 mēnešu un
līdz 5,5 mēnešu vecumam bullēni tiek ievietoti atsevišķā novietnē
un tiem tiek dota sausā kombinētā
lopbarība, siens un ūdens. Diennakts dzīvsvara pieaugums ir 1,25
kg, turklāt kombinētā barība nav limitēta. Būtiska nozīme ir svaigam
ūdenim, ja tas netiek nodrošināts,
zūd arī svara pieaugums.
Nākamā grupa ir no 5,5 mēnešu
līdz 10 mēnešu vecumam. Ēdina
ar kukurūzas skābbarību, miltiem,
minerālvielām, rapša raušiem.
Labu pieaugumu nodrošina kukurūzas izbarošana. Ceturtā grupa:
10–14 mēnešu vecumā. Tad liellops dienā apēd 20–22 kg sabalansētās barības. Tā svars sastāda 600
kg. Akciju sabiedrība apsaimnieko
1700 ha, un gadā tiek turēti vidēji 1600 lopi. Savām vajadzībām
audzē lucernu maisījumā ar aireni
kokšķiedras nodrošināšanai. Uzņēmumā tiek ieguldīts nozīmīgs
darbs infrastruktūras un aprīkojuma sakārtošanai un uzlabošanai, kā
arī dzīvnieku labturības un labsajūtas nodrošināšanai.
„Pumpuros” saimnieko Jānis
Mičuls ar ģimeni. Saimniecība tika
nodibināta tālajos 90-tajos, kad abi
ar dzīvesbiedri vēl strādāja kolhozā, bet jēgu saskatīja privātajā
biznesā lopkopībā. Jānis ar smaidu
atceras pirmo „Phare” programmas projektu, kurā tika iegādāts
pirmais piena dzesētājs ar tilpumu
500 l. Tas būtiski atviegloja darbu.
Pirmajam projektam sekoja nākamie. Tika uzbūvēta lopu ferma un

iegūta pamatīga pieredze būvniecības projekta īstenošanā. Pakāpeniski tika īstenoti nākamie projekti
lauksaimniecības tehnikas un agregātu iegādei, kūtsmēslu krātuvei,
mājražošanas virtuves iekārtošanai
u. c. Paralēli paplašinājās ar lopu
ganāmpulks, šobrīd tas ir lielāks
par 100 dzīvniekiem. 2009. gadā,
kad kritās piena iepirkuma cena,
saimniekošanai trūka līdzekļu,
un tika izmēģināta mājražošana,
dažādu sieru gatavošana un realizācija tirdziņos Rīgā, Daugavpilī,
Preiļos. Tas bija labs atspēriens
izdzīvošanai. Sieri tiek gatavoti
līdz šai dienai. Saimniecība piedāvā pircējiem pat 20 šķirņu sierus!
Līdz ar saimnieku strādā viņa ģimene, sieva, pieaugušie bērni un
viņu ģimenes. Vecākajam, Arnim,
jau nodibināta sava saimniecība
un īstenoti projekti. Jaunākais dēls
strādā algotu darbu, paralēli audzē
pamatīgus ķiplokus tirgum. Izmēģinājis tos arī pārstrādāt. Ķiploku
ziedu pesto maizītes un gardos sierus bija iespēja izgaršot.
Sirsnīgs paldies abām apmeklētajām saimniecībām, kurās baudījām viesmīlību un dalīšanos
pieredzē. Ikviens no mums ieguva kādu noderīgu informāciju. Bet
galvenais – iedvesmu un spēju ticēt
sev, jo paveiktais darbs dodot prieku un gandarījumu.
Saimniecību apmeklējums tika
organizēts LAP 2014.-2020. apakšpasākumā „Saimniecību un mežu
apmeklējumu
nodrošināšana”,
apmeklējuma tēma „Lopkopības
nozares efektivitātes palielināšana dažādu dzīvnieku ganāmpulku
pārvaldības pieredze, ekonomiska
apsaimniekošana un proﬁlaktiskie
pasākumi”.
Terēze Brazeviča,
LLKC Krāslavas
KB uzņēmējdarbības
konsultante
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pusgatavu pīrāgu. Aprobēsim, novērsīsim
trūkumus, nākamā, kas cehā jau ir apskatāma, būs pilnībā gatava pārdošanai. Laika
posmā, kamēr rit šis inovatīvā kempinga
aprobācijas process, tam bija pieteikušies
pieci potenciāli pircēji, kuriem visiem nācās atteikt. Šobrīd man primārais ir akus-

viegli izpildāmas prasības. Tur pat nav, ko
piebilst. Savukārt, ja runājam par Eiropas
fondiem, tas ir krietni sarežģītāks process.
Uzņēmējiem gribētos mazāk birokrātijas,
vairāk skaidrības prasībās un plānākas iesniedzamo dokumentu mapītes. No otras
puses - ﬁnansiālais atbalsts projektiem veido lielas summas un nepieciešama stingra
kontrole ir pašsaprotama lieta. Nezinu, vai
es būtu startējis uz Eiropas fondu atbalstu,
ja nebūtu biedrība „Krāslavas rajona partnerība”, kur varēja saņemt kvalitatīvas konsultācijas.
Projekts tapa pirms Ziemassvētkiem un
gadu mijas, diemžēl man bija pārāk maz

tisko paneļu ražošana, jo šis pasūtījums jau
apmaksāts.
- Kā radās ideja sākt ražot akustiskos
sienas paneļus?
- Pagājušogad viens no mūsu sadarbības
partneriem atsūtīja akustisko paneļu paraugu un jautāja, vai varam tādus saražot par
viņa piedāvāto cenu? Principā tas ir salīdzinoši jauns produkts tirgū, bet ļoti perspektīvs. Paneļu izpildījums var būt visai atšķirīgs, bet pamatā tos izmanto iekštelpās, kur
tie nodrošina skaņas izolāciju, akustisko
īpašību uzlabošanu, kā arī pilda dekoratīvu
funkciju – praktiski siena vai griesti gatavi
ekspluatācijai uzreiz pēc paneļu montāžas.
Tiem vairs nav nepieciešama vēl kaut kāda
apdare, kā tas ir rīģipša gadījumā.
Šobrīd ražojam sienas akustisko paneļu
divus dažādus veidus. Paneļu montēšana
ir vienkārša – plāksne pie plāksnes blakus,
šuve paslēpjas, un sanāk monotona bezšuvju siena.
Visu izejmateriālu saņemam lielās loksnēs, pēc tam sazāģējām uz iekārtas, kuru
nopirkām, pateicoties projektam, kas saņēma ELFLA LEADER pieejas atbalstu. Tobrīd uzņēmumam jau bija 100% apmaksāts
pasūtījums, vajadzēja steigties uzsākt darbu, tālab iekārtas nopirkām par savu naudu,
nesagaidot rezultātu – atbalstīs projektu vai
nē.
- Kāpēc tad jāpiedalās projektu konkursos, ja ir pieejami savi līdzekļi?
- Uzņēmējam nemitīgi trūkst gan laika,
gan ﬁnanšu, gan citu resursu. Finansējuma jautājumu var risināt dažādi – ieguldīt
savu naudu, paņemt aizdevumu bankā, bet,
ja paveras iespēja saņemt ﬁnansējumu no
Eiropas fondiem, tad tas ir jādara. Tā var
izbrīvēt ﬁnanšu resursus citiem mērķiem,
jo ideju daudz, plāni ir lieli, darāmā - jūra.
- Pastāstiet, kā veicas ar projekta atskaitēm un kāds ir plānotais efekts?
- Man ir iespēja salīdzināt - jauniešu biznesa ideju konkursā komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā bija

laika, lai apjēgtu visu, ko tieši vajag un cik
daudz varu atļauties. Ja laika būtu vairāk, es
noteikti startētu ar projektu uz lielāku ﬁnansējumu, būtu saņēmis arī lielāku atbalstu.
Es iesniedzu projektu uz 45000 eiro, vienu
iekārtu neattiecināja, atbalsts samazinājās
līdz mazliet vairāk nekā 24000 eiro.
Kas attiecas uz sasniedzamajiem mērķiem, tad mums šajā projektā jānodrošina
viena darbavieta un trešajā darbības gadā
apgrozījumam jāpārsniedz 130000 eiro.
Jauna darbavieta būs jau šī gada septembrī,
nepieciešamo apgrozījumu sasniegsim un
pārsniegsim, domāju, ātrāk nekā trīs gados.
Pieprasījums pēc šīs produkcijas pārspēj
mūsu šī brīža iespējas - ir jāiet uz priekšu!
- Kur pārdosiet saražoto produkciju?
- Apmēram 95% uzņēmuma saražotās
produkcijas tiek eksportēta. Piemēram,
Dānijā šos paneļus pielieto plaši, jo klients
uzreiz iegūst gan skaņas izolāciju, gan gatavu vizuālo risinājumu. Par rīģipša loksnes
montāžu tur jāmaksā krietni vairāk nekā
Latvijā, plus pēc tam nepieciešams špaktelēt, krāsot vai līmēt tapetes. Lielas darbaspēka izmaksas. Savukārt Latvijas gadījumā pircējam sienas akustiskie paneļi šķiet
dārgs produkts un vismaz pagaidām šeit
dod priekšroku rīģipša loksnēm.
- Vai nebaidāties no lielās konkurences
šajā tirgus segmentā?
- Uzskatu, jo lielāka ir konkurence, jo mazāks ir risks, ka konkrētais produkts tirgū
netiks pieprasīts. Ja izgudrosim velosipēdu
no jauna, tad kam to pārdosim? Labāk, lai
velosipēds jau ir izgudrots, atliek tikai to
uzlabot, uztaisīt lētāk un kvalitatīvāk.
- Ko jūs ieteiktu topošajiem uzņēmējiem, kas vēl tikai plāno savu biznesu,
bet nejūtas droši un pārliecināti par izdošanos?
- Vienkārši ej un dari! Tev nevar neizdoties, ja pie sava darba devēja esi čakli
strādājis no rīta līdz vakaram gadiem ilgi.
Arī savā uzņēmumā strādāsi no rīta līdz vakaram, varbūt pat vairāk, bet šī darba aug-

Sadarbībā ar biedrību „Krāslavas rajona partnerība” un Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) LEADER atbalstu, vienā no
Krāslavas uzņēmumiem ir sekmīgi realizēts inovatīvs projekts „Akustisko
sienas paneļu ražošanas uzsākšana SIA „Papa Wood””. Uzņēmuma vadītājs Oļģerts Fjodorovs akustisko sienas paneļu ražotni izvietojis bijušās
Krāslavas kokapstrādes rūpnīcas teritorijā un plāno šai vietai iedvest jaunu dzīvību.
- Lūdzu, iepazīstiniet lasītājus ar sevi
un uzņēmuma vēsturi!
- Es esmu krāslavietis, pēc mācībām
Krāslavas ģimnāzijā 18 gadu vecumā devos uz Rīgu, kur Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības
fakultātē apguvu bakalaura studiju programmu „Uzņēmējdarbība un vadība”. Šīs
studijas izvēlējos ļoti mērķtiecīgi - nodarboties ar uzņēmējdarbību sapņoju jau kopš
skolas gadiem. Vēl skolēns būdams, tirgoju
grāmatas un savas zināšanas. Man neliels
bonuss, draugam - daudzmaz normāla atzīme. Uzņēmējdarbībai jābūt asinīs. Mana
vecmamma ir grāmatvede, tētis savulaik
nodarbojās ar uzņēmējdarbību, mēdza sacīt, kas tas par uzņēmēju, ja nav miljonārs?
Mamma ir pretējos uzskatos – ej mācies,
strādā algotu darbu, jo tā ir stabilitāte. Es
meklēju vidusceļu – šodien miljona man
vēl nav, bet pelnu vairāk nekā algots darbinieks.
Kā jau ikvienam mazpilsētas jaunietim,
arī man gribējās dzīvot lielā pilsētā, bet pēc
dažiem gadiem es sapratu, ka mājās ir labāk,
pat daudz labāk! Vienīgais, kas mani mulsināja ātrāk atgriezties, bija tas, ka Krāslavā
biznesa iespējas saskatīju tikai sezonāli – jā,
vasarā nav problēmu nopelnīt, bet ko darīt
pārējā laikā? Piecus gadus loloju dažādas
idejas. Nolēmu piedalīties jauniešu biznesa
ideju konkursā komercdarbības uzsākšanai
vai attīstībai Krāslavas novadā, lai realizētu
vienu no savām iecerēm, par pārvietojamās
pirts mucas nomu Latgalē. Pirtsmucai iedevu savdabīgu nosaukumu – „Papa Sauna”,
un pieprasījums pārsniedza manas iespējas
izīrēt pirti visiem gribētājiem. Uz konkursa brīdi man jau bija nodibināts uzņēmums
SIA „Ēdienu piegāde”, kas būtu aktuāla
nodarbe šodien Covid-19 pandēmijas laikā,
bet, tā kā pievērsos citam, arī uzņēmuma
nosaukumu nomainīju pret savai darbības
jomai atbilstošāku - SIA „Papa Wood”.
Sāku ražot arī pirts mucas (kubls jeb baļļa).
Kopš tā laika dzīvē viss strauji mainījās uz
labo pusi.
- Kā tieši šis pavērsiens uz labo pusi
notika?
- Savulaik, kad studēju un strādāju Rīgā,
ieguvu plašu paziņu un draugu loku. Daudzi no viņiem šobrīd strādā ārzemēs, turklāt
nevis kā vienkārši strādnieki, bet ir top menedžeri dažādos uzņēmumos. Viens no maniem seniem sadarbības partneriem savam
bosam parādīja fotogrāﬁjas ar manām pirts
mucām. Boss, ilgi nedomājat, jautāja, vai
var viņam saražot šādus kublus? Kāda runa
– var! Pirmais pasūtījums uzņēmuma iespējām bija nenormāli liels, turklāt termiņi bija
ļoti īsi. Protams, biju, pārvērtējis savas tā
brīža iespējas, un pasūtījumu pilnībā neizpildīju, tomēr uzskatu, ka starts izdevās ļoti
labs. Tiesa, mucas tapa piecreiz mazākā apjomā, nekā vienojāmies, turklāt trīs nedēļu
vietā bija nepieciešami trīs mēneši. Pirmā
partija nebija veiksmīga, vajadzēja daudzas
izmaiņas konstrukcijā, bet tika gūta milzīga pieredze un šodien joprojām ražojam
pirts baļļas eksportam. Apgūstam arī jaunu
produkciju – mucveidīgu kempingu. Pirmo
gatavo eksemplāru novietoju uz savas zemes Aulejā pie Ārdavas ezera. Man nekad
nebija zināšanu, kā kaut ko tādu uzbūvēt,
līdz ar to negribēju atdot klientam pirmo

ļi pilnībā būs tavi. Nav svarīgi, vai tu esi
zinošs izvēlētajā nozarē, vai nē, uzņēmējdarbībā primārais ir uzņēmība, atbildības
sajūta un darbs. Tikt pie liela biznesa var
tikai tad, ja čakli strādā. Savulaik es nebūtu
iedomājies, ka ar pirts lietām var labi pelnīt.
Tā taču nav nafta, piekritīsiet! Izrādās – var,
un ne tikai ar to vien!
- Jūs pirmsākumos atbalstīja tuvinieki,
draugi?
- Jā, man šāds atbalsts bija, arī tagad tas
ir, un par to tikai priecājos. Bet reti kuram
ir tuvinieku atbalsts, taču tas nav šķērslis,
lai gūtu panākumus. Esmu pārliecināts,
ka panākumi būtu arī bez šī atbalsta, tikai
temps būtu gausāks. Starp citu, pirms pāris
gadiem man nebija gribētāju strādāt, tagad
zvana turpat katru dienu un lūdz darbu.
Dzīvē viss ir dinamikā, viss mainās, tie,
kas visvairāk aprēja un sacīja, ka izputēšu,
tagad klusē, jo redz, ka viņu prognozes nepiepildījās un ir vērojama izaugsme. Savulaik nācās īrēt telpas Latgales ielā, šodien
uzņēmums ievācies milzīgajā Krāslavas
kokapstrādes rūpnīcas teritorijā un es pieļauju, ka pēc dažiem gadiem mums šeit būs
par šauru. Plāns ir piesaistīt Eiropas fondus
un savest teritoriju pilnīgā kārtībā. Te šis tas
ir jānojauc, kaut kas jāsalabo, komunikācijas jāpievelk, jānosiltina ēkas utt. Lai samazinātu izdevumus pļaušanai, turu dažas
aitas, bet ar tām nepietiek, lai noganītu visu
platību. Nākamgad šo ganāmpulku papildināšu. Lai cik liels ir bizness, nauda jāskaita
vienmēr un nedrīkst pieļaut nepamatotus un
nepārdomātus tēriņus.
Tas, ko šeit darām, ir tikai sākums lielām pārmaiņām. Vispār man ir ideja izveidot tādu kā mūsu vietējo jauno uzņēmēju
industriālo parku, pats esmu gatavs tajā
investēt, lai jaunieši realizē savas inovatīvās idejas, sadarbojas un ieguvums būtu visiem. Starp citu, Emīls Ronalds Puzo, kurš
ar savu projektu startēja jauniešu biznesa
ideju konkursā komercdarbības uzsākšanai
vai attīstībai Krāslavas novadā, iegādājās
vienu man nevajadzīgu ēku. Jaunais uzņēmējs piedāvās CNC plazmas griešanas pakalpojumus. Es noteikti sadarbošos ar viņu
un esmu gatavs izvietot pasūtījumu, līdzko
tas būs iespējams. Varbūt šis būs industriālā
parka pamatakmens? Redzēsim.
- Jums nav sava darba kabineta, jūs
esat darba apģērbā un strādājat plecu
pie pleca ar citiem. Daudzi cilvēki uzņēmēja tēlu savā iztēlē zīmē pavisam citādāku…
- Man svarīgi pašam iziet cauri ražošanas procesam, lai saprastu, ko varu prasīt
no darbinieka, ko nē, kas jāuzlabo utt. Iedodu darbu, cilvēks saka: „Man 2-3 dienas
vajadzēs, lai to paveiktu...” Stājos blakus,
viņš visu dara pirmoreiz, es arī. Vienādos
apstākļos man pietika ar pusi dienas, pēc
mēneša jau sapratu, ka konkrēto darbu var
paveikt pāris stundās. Nākotnē gribas visu
optimizēt tā, lai strādnieks dara savu darbu kvalitatīvi un labi nopelna, savukārt es
nodarbotos ar kontroli, loģistiku, vadību.
Šobrīd nākas visu savietot.
- Informatīvā telpa pārpilna ar ziņām
par Covid19 pandēmijas negatīvo ietekmi uz uzņēmējdarbību. Kāda ietekme ir
uz jūsu biznesu?
- Manā darbības jomā Covid-19 ir ar plusa zīmi, bet es nevaru strauji attīstīties un
paplašināties, jo šī pandēmija pamatīgi iedragāja piegādātājus. Pasūtījumu netrūkst,
bet nevaru to uzņemties, jo piegādes notiek
lēni vai vispār nav.
- Paldies par interviju! Lai piepildās
visas labās ieceres!
Juris Roga
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darbi, notikumi, cilvēki

Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrība „Muna sāta” sadarbībā ar
Latgales Plānošanas reģionu realizē projektu „Deinstitucionalizācijas
pasākumu īstenošana Latgales reģionā”. Sarunu cikls „Bērniem jāaug
ģimenē” nesen notika arī Krāslavas sociālā dienesta telpās, kurp tika
aicināti potenciālie aizbildņi, adoptētāji un audžuģimenes, kā arī citi
interesenti. Kā zināms, Latgalē, tāpat kā visā Latvijā, turpinās deinstitucionalizācijas process. Tas paredz institucionālās aprūpes samazināšanu
valstī un cilvēkiem nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanu ģimeniskā vidē. Sabiedrībā arvien vairāk cilvēku aizdomājas par iespēju palīdzēt bērniem.
Audžuģimeņu biedrības „Muna sāta” vadītāja Marija Pupiņa pastāstīja, ka potenciālajām audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem
sniedz iespējami vairāk informācijas, tiek rīkoti informatīvi motivējoši
pasākumi. Šis projekts ir orientēts uz jebkuru personu, kura kaut kādā
brīdī ir aizdomājusies kļūt par audžuģimeni, aizbildni vai adoptētāju,
taču varbūt šaubās, varbūt nezina, kā īsti rīkoties, varbūt nav skaidri
visi aspekti. Latgales ģimeņu atbalsta centrs ,,Daugavpils” vadītāja un
speciāliste ārpusģimenes aprūpes jomā Inese Upe informēja pasākuma
dalībniekus par aprūpes formām un iespējām kļūt par audžuģimeni,
aizbildni vai aprūpētāju. Psiholoģe darbā ar ģimenēm un bērniem Aija
Centnere stāstīja par personas vai laulāto psiholoģisko gatavību uzņemt
bez vecāku gādības palikušu bērnu. Savukārt par iespēju pasākuma dalībniekiem iepazīt esošas audžuģimenes pieredzi parūpējās Marija Pupiņa, kura pati ir audžumamma ar 15 gadu pieredzi.
Vēl izskanēja arī informācija par juridiskām formalitātēm, kas jākārto, iegūstot uzņemošās ģimenes statusu.
Juris Roga

projekti

Biedrība “MIC Varavīksnes laiva”
saņem Britu padomes ﬁnansējumu

Biedrība “MIC Varavīksnes laiva” saņem ﬁnansējumu projekta
“Sadarbības darbnīca “Skolotāji un vecāki pret COVID-19 izaicinājumiem” realizācijai kopienu iniciatīvu konkursa “Darbīgas kopienas
Latgalē” ietvaros. Konkursu organizēja biedrība “Dienvidlatgales NVO
atbalsta centrs”, bet ﬁnansējumu nodrošināja Britu padomes pārstāvniecība Latvijā.
Projekta mērķis: skolotāju un vecāku sadarbības sekmēšana COVID-19
negatīvas ietekmes mazināšanai izglītības procesā. COVID-19 izgaismoja negatīvas tendences gan sabiedrībā, gan izglītībā. Jaunas mācību
formas (attālināta apmācība) sagādāja zināmas problēmas ne tikai skolēniem un skolotājiem, bet arī vecākiem. Vecāku un skolotāju saskarsmē
radās daudz jautājumu, neskaidrību un nesaprašanās. Šajā procesā ir krasi
audzis vecāku atbildības līmenis un viņu izpratne par savu pienākumu
robežām. Mūsu projekts ir virzīts uz skolotāju un vecāku nesaprašanās
un domstarpību pārvarēšanu. Tāpēc tiks organizēti praktiskie semināri un
konferences, iesaistīti atbilstošo jomu eksperti, kas ļaus rast atbildes un
problēmjautājumu risinājumus. Izstrādātais sadarbības mehānisms palīdzēs veiksmīgāk pārvarēt COVID-19 izraisītos izaicinājumus, uzlabos
komunikāciju starp izglītības procesa iesaistītajiem. Projekta dalībnieki – Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolotāji un skolēnu vecāki. Pirmais praktiskais seminārs ieplānots jau
24.septembrī, pasākuma tēma “Mainīgas situācijas izglītības jomā izraisīta stresa mazināšana pedagogiem, skolēniem un vecākiem”, vadītājs psihologs un psihoterapijas speciālists Marks Jermaks.
Biedrība “MIC Varavīksnes laiva” pateicas biedrībai “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Britu padomei par atbalstu!
Andrejs Jakubovskis,
biedrības “MIC Varavīksnes laiva” valdes priekšsēdētājs

Krāslavas pilsētas skolu
datortīkla modernizācija

Īstenojot Eiropas Reģionālās
attīstības fonda (ERAF) līdzﬁnansēto 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas
izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)” projektu tiek turpināti skolu
modernizācijas darbi Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4.
Balstoties uz noslēgto līgumu ar SIA „Goodman Group” par datortīkla iekārtu piegādi skolas ēkai Pils ielā 5 un N.Rancāna ielai 4 Krāslavā,
tiks uzstādīti datortīkla komunikāciju skapji, tīkla komutatori un maršrutētāji, optiskā tīkla iekārtas, nepārtrauktie barošanas bloki (UPS),
bezvadu maršrutētāji skolu iekšējā datortīkla izbūvei.
Ar šo iekārtu palīdzību tiks nodrošināta droša un ātra skolu serveru,
datoru un citas datortehnikas savstarpējā datu apmaiņa.
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzﬁnansējums - 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021. gada 31. decembrim.
Juta Bubina,
projekta vadītāja

AIZVADĪTĀS VASARAS JAUNUMI
KRĀSLAVAS NOVADĀ
Vasara ir paskrējusi kā viens mirklis.

Viens mirklis, kurā satilpa tik daudz – pasakaini vasaras saulrieti un miglas rīti, peldes veldzējošajos Latgales ezeros, pastaigas pa mazpilsētu ielām un dabas takām,
iepazīšanās ar sirsnīgiem un aizraujošiem
cilvēkiem un sarunas. Tūrisma centru darbinieku ikdienas darbā sarunas ieņem ļoti
nozīmīgu vietu, jo mēs ar katru ienācēju
labprāt pārmijam kādu vārdu. Krāslavas
novada TIC šogad apmeklēja krietns cilvēku skaits, tūkstošiem cilvēku šovasar par dižvietas” (+371 29146034, Ūdrīšu pag.). Lauku
savu galamērķi izvēlējās tieši Krāslavu. mājai līdzās esošajā mežā ierīkota pastaigu taka ar
Un par to mums, Krāslavas novada TIC ko- šūpuļtīkliem un atpūtas vietām.
mandai, ir liels prieks.
Brīvdienu mājā „Mežābeles” (+371 29492045,
Ar lepnumu klausījāmies komplimentos, kas visu
vasaru tika veltīti Krāslavai, tūrisma objektos un
naktsmītnēs strādājošajiem cilvēkiem un ikvienam
te sastaptajam cilvēkam. Iebraucēji novērtē sakopto
pilsētu, aizrautīgos cilvēkus, kas viņus te sagaida un
attieksmi, ar kādu te ikviens tiek sagaidīts.
Mūsu novadā ir, ko redzēt, un ir vietas, kur ļauties laiskai atpūtai. Priecē tas, ka katru gadu kopējais
Krāslavas novada tūrisma piedāvājums tiek papildināts ar jauniem objektiem, apskates vietām un tūrisma mītnēm, tādējādi veidojot daudzveidīgu atpūtas
iespēju klāstu.
Šosezon teju visi jaunie piedāvājumi ir jau esošajos tūrisma objektos. Tas liecina par to, ka esošie
uzņēmēji attīsta savu tūrisma piedāvājumu un seko
līdzi savu klientu vēlmēm.
Pirmā vieta, kurp ierodas Krāslavas viesi, ir
Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss. Šogad pils
kompleksā ir uzstādīts jauns vides objekts – grāfu
Plāteru skulptūras, kas pārsteidz ne vien ar savu graciozitāti, bet arī ar vareno augumu, jo skulptūras ir
augumā virs 2 m. Savu fotokolekciju no brīvdienām
Krāslavā ir jāpapildina arī ar bildēm, kas tapušas
jaunajos foto stendos. Viens no tiem atrodas līdzās
Krāslavas novada TIC ēkai, pils kompleksā. Tajā var
iejusties kādā no krāslaviešu tēliem, jo tur attēlots
Krāslavas pilsētas ģerbonis – laiva ar pieciem airiem,
kas simbolizē piecas Krāslavā vēsturiski dzīvojošās
pamattautības. Savukārt otrs foto rāmis ir uzstādīts
Adamovas pilskalnā, autostāvvietā, kas atrodas šosejas labajā pusē, iebraucot Krāslavā no Daugavpils
puses. Tur jautriem fotomirkļiem var ļauties, iejūtoties kādā no Daugavas racēju tēliem.
Daugava viennozīmīgi ir Krāslavas skaistākā rota.
Daudzviet pilsētā ir vietas, kur paveras skaisti skati
uz upes gleznainajiem krastiem. Viena no skaistākajām ainavām ir skats no Karņicka kalna, kas apvīts
ar stāstiem par grāfu Plāteru meitas Emīlijas un poļu
virsnieka Josifa Karņicka patieso mīlestību. Lai šo
ainavu izbaudītu vēl labāk, kalna virsotnē šovasar
uzstādīts teleskops.
Viens no populārākajiem tūrisma objektiem
Krāslavas novadā ir Laimes muzejs Indrā. Ieklausoties ceļotāju vēlmēs, tur ir izveidota Amatniecības
istaba, kur var iegādāties vietējo amatnieku ražotus
suvenīrus.
Vairāki jaunumi ir tiem, kuri ceļojot izvēlās aktīvās atpūtas iespējas. Pašā vasaras sākumā tika atklāts jauns velomaršruts novada pierobežā „Krāslava
– Piedruja”. Tas ir 30 km garš maršruts, kas ved pa
meža, zemes ceļiem un pļavu takām. Lieliska izvēle
tiem, kam patīk izbraukt ar velo, baudot dabas ainavas un lauku vidi. Brauciena noslēgumā gaida kāds
pārsteigums – 7 lieli un vareni krēsli, uz kuriem atvilkt elpu, atgūt enerģiju, ieklausīties klusumā un palūkoties uz kaimiņzemi Baltkrieviju.
Ūdens tūrisma baudītājiem šīs sezonas jaunums
ir laivu kvests dabas parkā „Daugavas loki”. Tajā
piedalīties piedāvā „Aktīvā atpūta Latgalē” (+371
25359589, Krāslava) sadarbībā ar brīvdienu māju
„Skerškāni”. Kvestam izstrādāti īpaši atjautības uzdevumi, kas paveicami posmā Krāslava – brīvdienu
māja „Skerškāni”.
Savukārt kempingā „Sīveri” (+371 29278599,
Skaistas pag.) visi tiek aicināti spēlēt mini golfu. Un
Sīvera ezeru šeit var izbaudīt, peldot ar SUP dēli.
Relaksējošu atpūtu var baudīt lauku mājā „Upes

Skaistas pag.) pilnībā aizmirsties no ikdienas straujā
ritma var apiterapijas namiņā. Tajā, guļot uz lāvas, ir
jāieklausās bišu sanoņā, kas plūst no namiņa apakšējā daļā dzīvojošajām bitēm. Terapeitiskā iedarbība ir
ne vien relaksējoša, bet arī ārstējoša.
Krāslavas novads ir viens no naktsmītnēm bagātākajiem novadiem Latgalē. Kuplajam naktsmītņu
pulkam ir pievienojušās vēl 6 tūrisma mītnes.
Aulejas pagastā jau zināmās brīvdienu mājas
„Sidari” teritorijā atklāts namiņš „Rota” (+371
26435282, Aulejas pag.). Tas paredzēts 4 personām.
Tā ir pilnīgi jauna, vienstāvīga koka mājiņa ar visām
labierīcībām.
Līdzās šai atpūtas vietai ceļotājus gaida brīvdienu
māja „Ritas” (+371 29425895, Aulejas pag.). Te ir
iespēja atpūsties 2 namiņos – „Ritas odziņa” (līdz
5 personām), kas atrodas Cērpa ezera krastā, skaistā, klusā vietā, meža ielokā un namiņā „Venēcija”
(2 personām), kas atrodas uz saliņas Cērpa ezerā.
Atpūtniekiem, baudot mierpilno atpūtu šai vietā, ir
īpašs piedāvājums – izbrauciens pretī saulrietam pa
Cērpa ezeru ar buru laivu.
Skaistas upītes krastos darbu uzsākusi brīvdienu
māja „Patmalas” (+371 28232729, Krāslavas pag.),
kas ierīkota senatnīgā ūdensdzirnavu ēkā. Te naktsmājas var saņemt ceļotāju grupas līdz 12 personām.
Viesu ērtībām ir aprīkota virtuve ar visu nepieciešamo inventāru, kā arī atpūtas telpa. Skaistas upītes
krastā atrodas lapene ar āra kamīnu, galdu un grilu.
Jauns piedāvājums ir arī zirgu sētā „Klajumi”
(+371 29472638, Kaplavas pag.). Tur kopš šīs vasaras var pavizināties ar vagoneti. Bet pēc brauciena un
izjādēm atpūsties kādā no zirgu sētas brīvdienu mājām, starp kurām šogad durvis vērusi māja ar nosaukumu „Klajumu krasti”. Tā ir 104 gadus sena māja,
kas pēc labiekārtošanas darbiem sniegs miera auru
ikvienam ceļotājam. Līdzās „Klajumu krastiem”
ir melnā pirts, aka ar dzidru ūdeni, senlietu istaba.
Māja paredzēta 6 personām.
Sporta atrakciju parks „Starp debesīm un zemi”
(+371 29168156, Ūdrīšu pag.) ir ļoti iecīnīts objekts
aktīvās atpūtas cienītājiem. Ik gadu šeit tiek papildināts sportisko aktivitāšu piedāvājums. Taču šogad
ir cita veida jaunumi – sporta atrakciju parkā ir izveidotas naktsmītnes. Atpūtniekiem tiek piedāvāta
pilnībā aprīkota Lielā atpūtas māja ar 12 gultasvietām un Mazā atpūtas māja ar 2-3 gultasvietām, kas
piemērota romantiskai atpūtai vai nelielas ģimenes
atpūtai.
Aizvien populārāki tūrisma nozarē kļūst glempingi. Pašā vasaras izskaņā arī Krāslavas novadā darbu
uzsācis glempings Sargavas ezera krastā (Izvaltas
pag.).
Ikdienas dzīvi krāšņāku padara lieli un mazi svētki,
tāpēc ir svarīgi izvēlēties svinībām piemērotu vietu.
Skaista un gaumīga vieta dzīves svinēšanai ir „Lost
in Latgale Home” (+371 25232244, Sauleskalna iela
9, Krāslava).
Tik daudzveidīgi objekti un atpūtas iespējas ir papildinājušas kopējo tūrisma piedāvājumu Krāslavas
novadā. Nav jāskumst par to, ka vasara pamazām
atkāpjas un laiž pa priekšu rudeni, jo arī šis gadalaiks ir pasakaini skaists un lieliski piemērots atpūtai
Krāslavas novadā.
Uz tikšanos Krāslavas novadā!
Krāslavas novada TIC kolektīvs
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JAUNIEŠI AIZIET PASAULĒ, NEATSTĀJOT DZIMTĀS MĀJAS

LEADER projektu iesniedzēji īsteno mūsdienām aktuālus un inovatīvus projektus. Biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” darbības teritorijā viens no tādiem ir „Jaunas
mobilās aplikācijas „Partly” attīstība, īstermiņa darbu
platformas izveide”. Šis projekts ir triju jauniešu - Arņa
Celitāna, Arta Ērgļa un Lienes Leikuma-Rimicānes (visi SIA
„Partly” līdzdibinātāji), no kuriem divi ir mūsu novadnieki
– kopdarbs. Viņu radītā aplikācija palīdz cilvēkiem, kuri
meklē labu meistaru vai palīgu dažādu mājsaimniecības
darbu veikšanai.
Projekta iesniedzējs ir izvaltietis Arnis Celitāns, kurš piekrita plašāk pastāstīt par savu komandu un projektu.
- Es un Liene esam izvaltieši,
savukārt Artis par dzimto pusi
sauc Vecvārkavu. Visi trīs esam
pavadījuši bērnību un uzsākuši
skolasgaitas laukos un pieaugot
novērtējam tās iespējas, ko sniedz
dzīve laukos. Ticam, ka Latvijas
un Latgales laukiem ir nākotne,
atbilstoši mainoties un piedāvājot to komfortu un mieru, pēc kā
tiecas mūsdienu sabiedrība. Uzsākot studijas un darba gaitas Rīgā,
esam pierādījuši sevi starptautiskā
vidē gan studiju, gan darba ietvaros.
Visi trīs esam pārliecināti, ka
Latvija ir lieliska valsts, kur radīt
jaunas idejas un konkurēt pasaules mērogā. Latvija ir unikāla ar
visa tradicionālā un inovatīvā pieejamību vienuviet. Lieliski sakari
un burvīga daba, kas raisa idejas
un ļauj strādāt no mājām – savām,
savu vecāku un pat vecvecāku.
Mūsu draugu vidū ir daudzi, kam
ﬁziska lokācija lielā daļā veicamo
darbu neietekmē pašu procesu un
tā ražīgumu, līdz ar to mēs gribējām parādīt, ka tehnoloģiju uzņēmumi ir lauku iespēja arī Krāslavas novadā un pilsētā. Protams, ir
lietas, kad nepieciešamas tikšanās
klātienē, ir nepieciešama pilsētas
vide, kur reāli testēt lietotni darbībā, tomēr pašu izstrādes un administrēšanas procesu iespējams
veikt attālināti un kāpēc ne no
sava dzimtā ciema, Izvaltas, kur
var baudīt nesteidzīgus vasaras
vakarus vai dzestrus rudens rītus? Sākumā, protams, daudzi bija
skeptiski, it sevišķi tie, kas ar tehnoloģijām ir uz JŪS. Nācās daudz
skaidrot, rādīt un pierādīt… Reāli iedziļinoties un izprotot pašu
mobilās aplikācijas veidošanas
procesu, izpratne un uzticēšanās
mūsu komandai vairojās. Šeit jāuzsver biedrības „Krāslavas rajona partnerība” tālredzīgums, kas
jau iepriekš stratēģiski bija saskatījusi nepieciešamību šādu inovatīvu uzņēmumu attīstībai lauku
teritorijās.
- Ko šī mobilā aplikācija piedāvā lietotājiem un kādās ierīcēs tā darbojas?
- Šobrīd caur „Partly” piedāvājam elektriķa, santehniķa, mēbeļu montāžas, namdara, dažādu
remontdarbu, pārvākšanās, kā arī
telpu uzkopšanas pakalpojumus.
Pavisam drīz tiks piedāvāti arī
citi pakalpojumi, kā, piemēram,
sadzīves tehnikas remonts un
atslēdznieka pakalpojumi. Fokusējamies uz pakalpojumiem,
kas ir saistīti ar mājsaimniecības
vajadzībām. Aktīvi strādājam, lai
mūsu risinājumu varētu izmantot
aizvien lielākā Latvijas teritorijā.

Paralēli veicam pārrunas un sadarbojamies ar apsaimniekošanas
uzņēmumiem un saimniecības
preču tīkliem, lai nodrošinātu
to klientiem pakalpojumus caur
„Partly”.
Lietotne darbojas uz mobilajām
viedierīcēm ar Android vai iOS
operētājsistēmām. Fokusējāmies
uz „mobile ﬁrst” stratēģiju, jo mobilais telefons ir vienīgā no digitālajām ierīcēm, kas mums vienmēr
ir pa rokai.
- Kā dzima ideja par šīs lietotnes izveidi? Cik sena tā ir, ar ko
viss sākās?
- Ideja par šādu risinājumu radās jau ap 2012. gadu, kad pašam
pieauga interese par mobilajām
viedierīcēm un lietotnēm. Bet
šī ideja iegūla plauktā, jo tolaik
tās realizācija būtu ļoti sarežģīta
vairāku iemeslu dēļ. Viedierīču
īpatsvars bija salīdzinoši neliels,
kā arī līdzīgas „sharing economy”
tipa lietotnes vēl nebija sasniegušas savu popularitāti. Protams,
bija arī citi faktori, kā, piemēram,
domubiedru trūkums un Latvijas
sabiedrības „dari pats” gēns, kas
joprojām ir spēcīgs attiecībā uz
šādu pakalpojumu izmantošanu.
No 2012. līdz 2018. gadam es
strādāju „Swedbank” ar dažādiem
biznesa, inovāciju un stratēģiska
rakstura projektiem, kas pastiprināja vēlmi šo ideju kādu dienu īstenot. Strādāju par FinTech (ﬁnanšu tehnoloģiju jaunuzņēmumu)
analītiķi un skautu „Swedbank”
grupā. Ikdienā komunicēju un
strādāju ar jaunuzņēmumiem, kas
piedāvā dažādus jauninājumus ﬁnanšu nozarē.
Šajā laikaposmā Artis piedāvāja
man uzsākt kopīgu biznesu. Pirms
viņš vēl bija pabeidzis izklāstīt
savu ideju, es jau teicu: „Jā!” Tas
bija īstais brīdis, jo mana profesionālā pieredze sniedza nepieciešamo pamatu un biju atradis
domubiedru ar nepieciešamajām
zināšanām un interesi. Arti pazinu
jau iepriekš un zināju, ka viņam ir
augsta darba ētika un mūsu vīzija
saskan. Sākās lielais darbs – lasīšana, pētīšana, domu un ideju
likšana uz papīra. Satikāmies katras brīvdienas, lai ideju virzītu uz
priekšu, bet drīz vien sapratām,
ka ar to nav pietiekami. Tāpēc
2018. vasarā abi nolēmām pamest
darbu un veltīt šim projektam visu
savu laiku un enerģiju.
Pavisam nejauši izklāstīju šo
ideju arī Lienei, kura izrādīja interesi, jo arī viņai šī tēma un mainīgie sabiedrības trendi nebija
sveši. Attiecīgi apspriežot šo ideju
vairāk, pavisam organiski mūsu
komandai pievienojās arī Liene,

kas deva lielu atbalstu šī projekta
realizācijā.
Drīz pēc tam kopīgi sākām zīmēt un analizēt vairākus prototipus, pamazām sākot ideju realizēt. Mūs uzņēma „Startup Wise
Guys” akcelerācijas programmā.
Pēc kāda laika tikām uzņemti arī
LIAA Daugavpils biznesa inkubatorā, ar kura palīdzību apguvām
vairākus grantus. Lietotnes jaunā
risinājuma izstrādei piesaistījām
arī ELFLA LEADER programmas atbalstu jaunajiem uzņēmējiem lauku teritorijās.
- Vai šajā ceļā bija kādi grūti
pārvarami šķēršļi, kas kaut kā
ietekmēja ieceri?
- Finansējuma piesaiste un komandas komplektēšana varētu būt
līdz šim lielākie izaicinājumi, jo
tie ir visa pamatā. Mums ļoti palīdzēja biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” izsludināto projektu
konkurss, caur kuru mums izdevās apgūt LEADER programmas
atbalstu jaunajiem uzņēmējiem
lauku teritorijās. Šis bija lielākais
un līdz šim nozīmīgākais atbalsts
mūsu produkta izstrādē, bez kura
projekta realizācija būtu grūti iedomājama.
Ja runājām par nākotnes izaicinājumiem, tad sarežģītākais uzdevums, pie kura mums būs jāstrādā
ilgāk un kurš būtībā noteiks to,
cik veiksmīgi būsim, ir paradumu
maiņa. Lai mūsu risinājums kļūtu
par cilvēku ikdienu, sabiedrībai ir
jāmaina paradumi, kā šos pakalpojumus meklējam un izmantojam. Tas ir ļoti laikietilpīgs process, jo cilvēki nelabprāt pieņem
pārmaiņas.
- Kā ir ar lietotnes drošības
aspektu? Varbūt ir lietas, kam
būtu jāpievērš īpaša uzmanība,
ja cilvēks izmanto šo rīku?
- „Partly” lietotnē visi procesi
digitalizēti, līdz ar to piedāvājot
klientam augstāku drošību. Meistari ir pārbaudīti, pirms sadarbības
uzsākšanas izejot identitātes kontroli. Ja meistars to nav izgājis,
viņš nevar pieteikties darbiem.
Vēl viens svarīgs drošības aspekts
– visi maksājumi ir digitāli. To novērtē gan meistari, jo var būt droši, ka saņems samaksu par savu
darbu, gan klienti, kas problēmu
gadījumā varēs pieteikt atlīdzību. Pirms darba veikšanas klients
lietotnē apstiprina sagaidāmās izmaksas, bet, ja nav apmierināts ar
saņemto cenas piedāvājumu, var
to droši noraidīt. Klientam ir iespēja arī pieprasīt naudas atmaksu, ja pakalpojuma sniedzējs ir

vecis savu darbu nekvalitatīvi vai
ir pārkāpis lietošanas noteikumus.
Darbu apstrādes process lietotnē
ir caurspīdīgs un pārskatāms. Līdz
ar to, manuprāt, šī ir drošākā platforma, kur pasūtīt šādus darbus,
ne tikai Latvijā, bet, visticamāk,
arī visā Baltijā.
- Cik strauji pieaug lietotāju
skaits, vai spējat apkalpot visus
savus klientus?
- Produkts ir jauns un šobrīd
pieejams ļoti ierobežotā teritorijā,
tāpēc klientu skaits pagaidām neaug tik strauji - spējam apkalpot
visus. Liela interese bija aprīlī,
kad šo produktu padarījām pieejamu klientiem. Pavisam nesen
esam izveidojuši jaunas sadarbības, tāpēc plānojam septembrī
veikt vairākas mārketinga kampaņas. Attiecīgās aktivitātes ļaus audzēt klientu skaitu daudz straujāk.
Interesanti ir tas, ka ir liela atsaucība tieši no pakalpojumu sniedzējiem, kas mums bija neliels
pārsteigums.
- Kādas ir lietotāju atsauksmes? Kādus piedāvājumus
meklē visvairāk?
- Ar lietotājiem un pakalpojumu
sniedzējiem komunicējam patstāvīgi, lai pilnveidotu pakalpojuma
kvalitāti un lietotāja pieredzi. Atsauksmes pārsvarā ir pozitīvas,
par to arī liecina fakts, ka tie, kas
ir vienreiz pamēģinājuši, izmantojuši pakalpojumus arī atkārtoti.
Protams, ir bijušas arī ne tik pozitīvas pieredzes, bet tās ir ļoti
vērtīgas produkta pilnveidošanas
procesā.
- Kādu pakalpojumu sniedzēji var pievienoties platformai,
kā to paveikt?
- Pakalpojumu sniedzēji var
aizpildīt pieteikumu anketu mūsu
mājaslapā vai lietotnē. Pēc anketas aizpildīšanas mēs sazināmies
ar pakalpojumu sniedzēju un uzaicinām uz klātienes apmācībām.
Pēc apmācībām mēs pievienojam
pakalpojumu sniedzēju platformai.
- Šis projekts jau ir uzraudzībā. Varbūt jau ir jauni plāni, ar
kuriem gribat startēt nākamajos projektu konkursos?
- Iespējams. Šobrīd pamatfokuss ir uz „Partly” lietotnes tālāku
attīstību, bet, protams, ideju un
domu, ko varētu realizēt nākotnē,
ir diezgan daudz.
- Paldies par atbildēm!
Jautāja Juris Roga

Iedzīvotāju
ievērībai
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta
līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2020. gada IV
ceturksni 21.34 EUR apmērā jāveic līdz 2020. gada 30.
septembrim (ieskaitot). Iemaksas veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar pasta
vai bankas starpniecību slimokases kontā. Brīdinām,
ka, nesamaksājot laikā, jūsu apdrošināšanas karte
tiks anulēta.

sports
Krāslavas cīkstoņi
Latvijas
čempionātos

Pēc gara pārtraukuma Covid-19
pandēmijas dēļ arī cīkstoņi atsāka
savas sacensību gaitas. 15. augustā Saulkrastos Jūras parkā notika
Latvijas atklātais čempionāts pludmales cīņā. Sacensībās piedalījās
cīkstoņi no Lietuvas, Igaunijas
un Latvijas trijās vecuma grupās.
Meitenēm kadetu vecuma grupā
(2003.-2005. dz.g.) svara kategorijā līdz 63 kg Karina Andžāne ieguva 2. vietu un zēniem svara kategorijā līdz 70 kg Konstantīns Levickis
sīvā konkurencē izcīnīja 3. vietu.
4.-5. septembrī Liepājas Olimpiskajā centrā risinājās Latvijas
čempionāts kadetu vecuma grupās.
Brīvajā cīņā zēniem svara kategorijā līdz 45 kg 2. vietu ieguva Raivis
Leitāns.
Par Latvijas čempioni sieviešu
brīvajā cīņā (svara kategorijā līdz
61 kg) kļuva Karina Andžāne, pārliecinoši uzvarot visas savas pretinieces un izcīnot tiesības pārstāvēt
Latviju Eiropas čempionātā Polijā.
Taču Covid-19 pandēmijas dēļ Vispasaules Cīņas federācija pagaidām atcēla šo čempionātu.
Treneris Jevgēnijs Tarvids

AIVIS PLOCIŅŠ
UZSTĀDA
JAUNU REKORDU!

29. augustā Gulbenē notika
2020. gada Latvijas čempionāts
spiešanā guļus ar ekipējumu. Sacensībās piedalījās 100 sportistu
no 21 sporta kluba.
Ar izcilu rezultātu, labojot Latvijas valsts rekordu trīs reizes
pēc kārtas, iepriecināja Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 11. klases audzēknis Aivis Plociņš. Jauniešos
līdz 18 gadiem, svara kategorijā
līdz 83 kg, personīgais svars - 78
kg, Aivis pievarēja 172,5 kg, 175
kg un 176 kg smagu svara stieni.
Iepriekšējais rekords 170 kg piederēja Markam Riekstiņam, kas
tika uzstādīts 2011. gadā.
Aivis jau trešo gadu pēc kārtas
izcīnīja 1. vietu savā svara kategorijā un otro gadu pēc kārtas kļuvis
par absolūti spēcīgāko jaunieti
Latvijā šajā disciplīnā, uzlabojot
savu personīgo rekordu par 3,5
kg. Sportists pateicas par atbalstu
Krāslavas novada domei.
Ilmārs Plociņš
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MODERNĀS SKOLAS

Lai
sapostu
skolas jaunajam
mācību gadam,
šovasar notika
vērienīgas pārmaiņas Krāslavas pilsētas skolās, kuras tika īstenotas
Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzﬁnansētajā projektā 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības
iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides
uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4)”.
Visapjomīgākie darbi notika skolas ēkā Pils ielā
5, kurā pēc skolu apvienošanās uzsāks jaunu mācību gadu 595 skolēni. Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika
veikti 2. un 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi 3
gaiteņiem un 27 mācību klasēm, tai skaitā divu jaunu
informātikas un robotikas kabinetu izveide.
Savukārt Krāslavas Varavīksnes vidusskolai tika
veikti 3. stāva vienkāršotie atjaunošanas darbi gaitenim, 4 sanitārajām telpām, 17 mācību klasēm, tai skaitā jauna robotikas kabineta izveide. Skolas aktu zāle
tika pārbūvēta par multifunkcionālu telpu mācību semināriem.
Iepriekšminētie remontdarbi tika veikti ERAF projekta ietvaros, savukārt radušies papildus darbi Krāslavas Valsts ģimnāzijā tika veikti no Krāslavas pašvaldības līdzekļiem. Papildus plānotajiem darbiem tikai
veikti 7 kabinetu remontdarbi ēkas pirmajā stāvā un
gaitenī, kabinetā skolas cokolstāvā un 3. stāva sanitārajās telpās.
Paralēli abu skolu remontdarbiem skolu klasēs tika
uzstādītas jaunākās informatīvās tehnoloģijas, kuras
veicinās skolas vidi kļūt viedākai un aizraujošākai.
56 klasēs tika uzstādīti interaktīvie ekrāni, kas ir lielisks palīgrīks mācību stundās, lai ne tikai piesaistītu
skolēnu uzmanību, bet arī vieglāk, ērtāk un efektīvāk
apgūtu jauno mācību vielu. Skolotājs interaktīvo ekrānu var izmantot gan kā tāfeli, veicot uz tās pierakstus,
gan kā displeju, kur attēlot ﬁlmas, bildes vai citus failus. Vecākās klasēs ekrāns tiek izmantots arī prezentāciju laikā, kur tiek attēloti prezentācijas slaidi. Tika
iegādāti portatīvie datori skolēniem 96 gab., planšetes
skolēniem 96 gab., stacionārie datori skolēniem informātikas kabinetos 80 gab., datoru monitori 160 gab.,
2 serveri. Darba efektivitāte ir svarīga ne tikai skolēniem, bet arī pedagogiem. Lai uzlabotu arī skolotāju
darba procesu un iespēju sagatavoties mācību stundām
neatkarīgi no atrašanās vietas, tik iegādāti portatīvie
datori skolotājiem 80 gab.
Dotajā brīdī norisinās informāciju un komunikāciju
tehnoloģiju iepirkuma otrā daļa, kura paredzēs programmatūru darbam ar interaktīvo tāfeli, klašu apskaņošanas balss pastiprināšanas sistēmu, padziļinātu apmācību darbam ar iekārtām un programmatūru mācību
stundu satura veidošanai, portatīvo datoru un planšetu
uzlādes un glabāšanas stacijas, programmatūru planšetēm un skolēnu datoriem, 3D printerus, robotikas
komplektus.
Atjaunotajās mācību klasēs abās skolās pēc skolu
mēbeļu iepirkuma noslēgšanās tiks uzstādītas jaunas
ergonomiskas mēbeles. Rūpējoties par skolēnu veselību, klases tiks iekārtotas ar piemērotām mēbelēm.
Jaunie krēsli un galdi nodrošinās ērtu un veselībai nekaitīgu vidi, visas dienas garumā. Mūsdienās arvien
vairāk tiek runāts par ergonomiku un piemērotu mēbeļu izvēli, lai skolēni, kas savu ikdienu pavada skolā,
sēdētu pareizi un ērti. Rūpīgi izvēlēti krēsli un galdi
nodrošina, ka bērni sēž pareizā un ērtā pozā, tādējādi
veicinot koncentrēšanās un domāšanas spējas stundu
laikā.
Abas skolas ir aprīkotas un gatavas sākt ieviest jauno mācību saturu un pieeju atbilstoši jauniem pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartiem.
Lai visiem ir izdevies jaunais mācību gads! Laimīgs
skolēns ir veiksmīgs skolēns!
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF
līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.
Juta Bubina, projekta vadītāja
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

senioru sleja

KĀPĒC SENIORIEM JĀMĀCĀS?

Sācies jaunais mācību gads... Iespējams,
kādam tas liksies neierasti, bet skolas gaitas uzsāka arī trešā vecuma pārstāvji - seniori. Krāslava ir pirmā pilsēta Latvijā,
kurā kopš 2015. gada rudens jau sesto
sezonu turpinās neformālās izglītības
kurss „Senioru skola”. Nodarbības notiek
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
telpās katru ceturtdienu. „Senioru skolas”
uzdevumi, protams, ir citādāki nekā parastajā izglītības iestādē. Tādēļ gribētos atgādināt, kāpēc senioriem jāmācās, t. i., kādu
labumu var gūt ikviens „Senioru skolas”
dalībnieks un visa sabiedrība kopumā.
Kā zināms, Latvijā tapāt kā daudzās
ekonomiski attīstītajās valstīs palielinās
vecāka gadagājuma cilvēku īpatsvars, ir
novērojams iedzīvotāju vidējā vecuma
pieaugums. Iedzīvotāju demogrāﬁskā novecošanās ir mūsdienu sabiedriskās dzīves
parādība. Latvijā 2018. gadā tika konstatēts, ka cilvēku vecumā 65+ un vairāk ir
tikpat daudz, cik bērnu un jauniešu vecumā līdz 20 gadiem. Prognozes liecina
par to, ka šis process turpināsies. Pēc 15
gadiem aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju jau būs senioru vecuma grupā, un
tas izraisīs ļoti nopietnas pārmaiņas visās
dzīves jomās. Visspilgtākās sekas - darbspējas vecuma iedzīvotāju skaita samazināšanās un lielāki izdevumi tajā sociālā
budžeta daļā, kas ir nepieciešama, lai izmaksātu pensijas. Par to bieži runā varas
pārstāvji, prognozējot iespējamo pensionēšanās vecuma paaugstināšanu un darbaspēka nodokļu sloga palielināšanos.
Ar katru gadu palielināsies valsts izdevumi veselības un sociālās aprūpes jomā,
it īpaši situācijās, kas tas būs saistīts ar ilgstošu aprūpi. Jo objektīvu iemeslu dēļ vecāka gadagājuma cilvēki biežāk nekā jaunieši cieš no hroniskām slimībām, tāpēc
viņiem ir nepieciešama kvaliﬁcēta medicīniskā palīdzība. Pieaugs pieprasījums pēc
aprūpes pansionātā, dienas centra pakal-

LATVIJAS ČEMPIONĀTS
ROLLERSLĒPOŠANĀ

Vasaras izskaņā, 28. augustā, Madonā pulcējas liels skaits slēpotāju, kuri
šoreiz sacentās rollerslēpošanas sprinta distancē. Sākumā sportisti veica
kvaliﬁkācijas braucienus, kuru rezultātā astoņi labākie piedalījās pusﬁnālā
un ﬁnālā.
Starp 2008.-2009. gadā dzimušām
meitenēm izcilu rezultātu uzrādīja
Valērija Burceva, kura izcīnīja sudrabu medaļu, kā arī Martīne Djatkoviča
uzrādīja ļoti labu rezultātu sīvā konkurencē iegūstot augsto piekto vietu.
Savukārt Evija Radivinska S14 vecuma grupā pusﬁnālā spēja uzlabot savu
rezultātu par vienu vietu, ierindojoties
augstajā 6. vietā.
Jaunietes S16 vecuma grupā kvaliﬁkācijā uzrādīja ļoti labu rezultātu un
iekļuva pusﬁnālā. Jana Volka ieguva
augsto sesto vietu, Adriāna Šuminska
septīto vietu, Līga Volka iekļuva ﬁnāla un izcīnīja bronzas medaļu. Paldies
visiem sportistiem, kas cītīgi trenējās
vasarā, spēja apgūt jaunas un pilnveidot esošās iemaņas, attīstīt savas spējas un iemācījās pārvarēt grūtības.
Paldies vecākiem par atbalstu!
Ilona Vanaga, Natālija Kovaļova,
Ojārs Vanags,
distanču slēpošanas treneri
Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

pojumiem un dažādiem citiem pakalpojumiem, kas ir nepieciešami veciem cilvēkiem un viņu ģimenēm. Līdztekus tam
attīstīsies preču un pakalpojumu tirgus
segments, kas ir izveidots speciāli vecākā
gadagājuma cilvēkiem - no mobilajiem telefoniem līdz tūrisma braucieniem. Iedzīvotāju novecošanās process ietekmē preču
klāstu pārtikas veikalos un aptiekās, kā arī
klientu piesaistīšanas veidus (piemēram,
dienas, kad ir atlaides tieši pensionāriem);
arvien vairāk pamanāms pieprasījums pēc
radio pārraidēm un televīzijas raidījumiem
retro stilā; ņemot vērā senioru vajadzības,
tiek izstrādātas politisko partiju programmas, tiek izvēlētas propagandas metodes
utt. Pēc šī nelielā pārskata var secināt, ka
tuvākajā laikā tieši vecākā paaudze būs
ļoti ietekmīga un kļūs par „modes noteicēju” mūsu sabiedrības ekonomiskajā, politiskajā un kultūras attīstībā.
Vai mēs esam tam gatavi? Viennozīmīgi
ne! Pētījumu rezultāti parāda, ka Latvijas
sabiedrībai ir raksturīgi negatīvi stereotipi
par dzīvi vecumdienās (jauniešiem šķiet,
ka visi seniori ir vienādi: slimi, depresīvi,
atpalikuši, viņiem vairs nekas nav vajadzīgs...). Šie uzskati veicina arī netaisnīgu,
nicinošu attieksmi, ko pauž daži ierēdņi,
amatpersonas, kaimiņi un radinieki, kas
ir jaunākās paaudzes pārstāvji. Saskaņā ar
Labklājības ministrijas datiem Latvijā tieši
vecāka gadagājuma cilvēki, īpaši vientuļie
pensionāri, ir pakļauti paaugstinātam vientulības un pat sociālās izolācijas riskam.
Un lielākā daļa no viņiem nezina, kur vērsties pēc palīdzības, vai neuzdrošinās to
darīt dažādu iemeslu dēļ.
Protams, daudziem vecāka gadagājuma
cilvēkiem ir grūti orientēties mūsdienu
mainīgajā pasaulē, jo viņu zināšanas ir iegūtas pirms 40 vai pat 50 gadiem, un pieredze atbilst 20. gs. sabiedrībai, kad viss bija
citādāk. Tāpēc daudzi seniori jūtas nedroši
šajos jaunajos apstākļos: neprot izmantot

elektroniskos pakalpojumus (piemēram,
internetbanku, valsts pārvaldes pakalpojumu portālu), nespēj pieņemt jaunus sabiedrisko attiecību standartus (piemēram,
milzīgu sociālo tīklu ietekmi uz jauniešu
viedokli), nosoda savu bērnu un mazbērnu
rīcības (piemēram, vēlmi strādāt ārzemēs).
Tas viss izraisa nedrošības sajūtu un neapmierinātību ar sevi, savām attiecībām ar
apkārtējiem un ar dzīvi kopumā, bet dažos
gadījumos tas var novest pie depresijas.
Liela daļa iedzīvotāju paliek it kā aiz dzīves borta, pilnvērtīgi nepiedaloties visās
sabiedriskajās norisēs. Un tas nav godīgi
morāles ziņā un nav izdevīgi arī ekonomiski.
Šo situāciju var mainīt, un, lai to izdarītu, nav nepieciešami milzīgi naudas
resursi. Pirmkārt, jāatbrīvojas no visiem
negatīvajiem stereotipiem, bet to vietā jāveido attieksme pret novecošanās procesu
kā pilnvērtīgu trešā vecuma dzīves periodu, kad var turpināt jēgpilnu dzīvi. Jaunu
principu ieviešana saistībā ar aktīvu, veselīgu, apzinātu novecošanos ļaus novērst
vai vismaz mazināt kultūras plaisu starp
paaudzēm. Jo, neskatoties uz to, ka zināšanas ir novecojušas, vecāka gadagājuma
cilvēkiem piemīt milzīga emocionālā un
garīgā pieredze, viņi labāk nekā jaunākā
paaudze var novērtēt riskus ikdienas situācijās, ātrāk izprot jebkura cilvēka būtību.
Seniori ir zinātkāri, asprātīgi, iecietīgi pret
savām un citu cilvēku rakstura īpatnībām,
bet galvenais – viņi ir komunikabli un vēlas turpināt aktīvu sociālo dzīvi. Visas šīs
īpašības var tikt izmantotas, lai vecāka
gadagājuma cilvēki pilnībā realizētu savu
potenciālu visas sabiedrības labā. Tāpēc
ir nepieciešams radīt tādus apstākļus, kas
nodrošinātu vecāka gadagājuma cilvēkiem iespēju ievērot aktīvu un veselīgu
dzīvesveidu visas savas dzīves garumā. Ar
to arī nodarbojas „Senioru skola”.
Tatjana Azamatova

sports
ZELTS UN BRONZA
KRĀSLAVAS SPORTA
VETERĀNIEM

Preiļu novada BJSS stadionā notika
6. Latvijas veterānu čempionāts gan sievietēm, gan vīriešiem vairākās vecuma
grupās. Kopumā par medaļām cīnījās
vairāk nekā 220 dalībnieki no daudzām
Latvijas vietām.
Čempionātā ļoti veiksmīgi startēja divi
krāslavieši - Mihails Naruševičs un Ēriks
Jakovelis. Mihails izcīnīja zelta medaļu
100 metru sprintā un bronzas medaļu
400 metru distancē, savukārt Ēriks izcīnīja zeltu tāllēkšanas disciplīnā. Abi ir
bijušie aktīvi sportisti – Mihails savulaik
trenējās vieglatlētikā, Ēriks spēlēja futbola komandā.
„Mēs regulāri dodamies uz Krāslavas jauno stadionu, kur nodarbojamies
ar vieglatlētiku,” stāsta Mihails Naruševičs. „Mums nebija domas braukt
piedalīties sacensības un gūt uzvaras,
bet kādu dienu mūs uzrunāja Krāslavas
Sporta skolas vieglatlētikas trenere IneKur tu aizej, māmiņ,
Nevaru tev ceļā stāt,
Atļauj rokas tā kā debesis
Tev pāri klāt.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Silvai
Skridei, māti mūžībā pavadot.
5. b klase un vecāki
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

se Umbraško, kura pastāstīja par iespēju
startēt 6. Latvijas čempionātā vieglatlētikas veterāniem. Mūs tas ieinteresēja, un
viņas vadībā sākām nopietni gatavoties
sacensībām. Trenere norādīja uz kļūdām
sagatavošanās procesā, padomus ņēmām
vērā, un mums izdevās labi nostartēt.
Gribam pateikt paldies Inesei par atbalstu un piešķirtajiem formastērpiem, lai
varētu piedalīties sacensībās.”
Pozitīvo emociju iespaidā vieglatlētikas veterāni aicina arī citus krāslaviešus
pievienoties viņiem sporta laukumā vakara stundās no plkst. 16 līdz plkst. 21.
Tiek gaidīti vīrieši vecāki par 35 un sievietes virs 30 gadiem. Ja sportot gribētāju būs gana daudz, tad varētu organizēt
Krāslavas vieglatlētu-veterānu komandu,
lai nākamajās sacensībās mūsu novads
būtu pārstāvēts jau ar savu komandu.
Tā ir goda lieta pārstāvēt savu novadu
sacensībās, uzskata sporta veterāni. Visa
informācija par veterānu sportu pieejama
Latvijas vieglatlētikas veterānu asociācijas tīmekļvietnē - lvva.lv
Juris Roga
Tulkotāja - Galina Mikulāne
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