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Līdz 25. oktobrim (ieskaitot) Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzī-
votājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks 
2019”.

Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus nominācijām izvirza Krāsla-
vas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nomi-
nēšanai, kā arī nomināciju ieguvējus apstiprinās Krāslavas novada do-
mes deputāti.

Nominācijas ieguvušās personas apbalvojuma saņemšanai tiks aicinā-

tas uz Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgo pasākumu.
Par sasniegumiem 2019. gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotā-

jus šādās nominācijās:
• „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada 

labā (ne vairāk kā 2 nominācijas)
• „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada 

labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).

PAŠVALDĪBA AICINA IETEIKT NOVADNIEKUS APBALVOJUMAM 
„KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2019”

Krievu dziesmu ansambļa „Ivuška” 30  gadu jubileju atzīmēja ar svētku koncertu. Fotoreportāža no pasākuma – 16. lpp. 
Anatola Kauškaļa foto

Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas un Valsts re-
ģionālās attīstības aģentūras rīkotā 
konkursa „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019” ietvaros ikviens 
iedzīvotājs līdz 4. novembrim tiek 

aicināts nobalsot un izteikt viedok-
li par, viņaprāt, ģimenei draudzīgā-
ko pašvaldību Latvijā. 

Balsošana notiek tīmekļvietnē 
www.vietagimenei.lv, autorizējo-
ties ar sociālo tīklu kontiem vai e-

pastu, kur iedzīvotāji var nobalsot 
par vairākām (līdz trīs) ģimenei 
draudzīgām pašvaldībām, kā arī 
novērtēt un sniegt savu viedokli 
vai priekšlikumus par pakalpoju-
miem ģimenēm ar bērniem attiecī-

gajās pašvaldībās.
Kopējais konkursa balvu fonds 

pašvaldībām ir 115 000,00 eiro. 
Konkursa „Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība 2019” rezultātā tiks 
noteiktas piecas ģimenēm draudzī-
gākās pašvaldības – pa vienai katrā 
no plānošanas reģioniem. Tās sa-
ņems naudas balvu 15 000,00 EUR 
apmērā. Tiks noteikta arī „ Ģimenei 
draudzīgākā pašvaldība Latvijā 
2019”, kas iegūs naudas balvu 25 

000,00 EUR apmērā. Piešķirtā 
naudas balva pašvaldībām būs jā-
izmanto ģimenēm ar bērniem at-
balsta pasākumu un pakalpojumu 
nodrošināšanai vai ģimenēm ar 
bērniem piemērotas vides veidoša-
nai 2020. gadā.

Atbalsti arī Tu Krāslavas nova-
du!

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas vadītāja

BALSOJAM PAR KRĀSLAVAS NOVADU 
KĀ ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKO 

PAŠVALDĪBU 2019

1. Organizētājs
1.1. Krāslavas novada pašvaldība.
2. Mērķi
2.1. Apzināt un izvērtēt cilvēku ieguldīto 

darbu nolikumā izvirzītajās nominācijās.
2.2. Stimulēt ikvienu piedalīties novada 

tālākajā attīstībā.
2.3. Atbalstīt jaunu, progresīvu ideju rea-

lizēšanu.
2.4. Godināt novada attīstības un pozitīvā 

tēla veidotājus.
3. Nominācijas
3.1. „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu 

un godprātīgu darbu novada labā (ne vairāk 
kā 2 nominācijas).

3.2. „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sa-
sniegumiem un darbu novada labā (ne vai-
rāk kā 3 nominācijas). 

4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt 

pretendentus nominācijām ir ikvienam no-
vada iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmu-
mam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.

4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīves-

vietas adrese, ieņemamais amats vai nodar-
bošanās, kontaktinformācija;

4.2.2. nominācija, kurā pretendents tiek 
nominēts, un pamatojums par panākumiem 
un ieguldījumu novada labā kalendārajā 
gadā, izņemot nomināciju „Mūža ieguldī-
jums”, kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā.

4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. fi ziska persona – vārds, uzvārds, 

kontaktinformācija;
4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums, 

reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kon-
taktinformācija;

4.2.4. pieteicēja paraksts – ar vārda un 
uzvārda atšifrējumu;

4.2.5. pieteikumam ieteicams pievienot 
papildmateriālus (foto, PowerPoint, video 
un tml.).

4.3. Papīra (drukātas) pieteikuma anketas 
aizpildīšanai pieejamas Krāslavas novada 
domē, pagastu pārvaldēs, novada bibliotē-
kās. Elektroniski aizpildāmās pieteikuma 
formas izvietotas novada interneta vietnē 
(www.kraslava.lv) un informatīvajā izde-
vumā „Krāslavas Vēstis” (www.krasla-

vasvestis.lv). 
4.4. Aizpildīto pieteikumu iesniegšanas 

kārtība:
4.4.1. nominācijām „Mūža ieguldījums” 

un „Gada cilvēks” pieteikumus iesniedz 
kārtējā gadā līdz 30.  oktobrim;

4.4.2. aizpildītos pieteikumus kopā ar 
izvirzītā konkursa pretendenta panākumu, 
ieguldījuma aprakstu un papildmateriāliem 
iesniedz Krāslavas novada domē personīgi 
vai nosūta uz e-pasta adresi dome@krasla-
va.lv. 

4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.Pieteikumu atbilstību nolikumam 

izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka 
Krāslavas novada domes deputāti. Nomi-
nāciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas 
novada domes sēdē un publiski paziņoti no-
vada interneta vietnē (www.kraslava.lv) un 
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis” 
(www.kraslavasvestis.lv).  

4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmu-
ma pieņemšanā konkrētajā nominācijā un 
atturas no balsojuma, ja tā:

- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominā-

cijas kandidātu;
- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kan-

didātu.
4.5.3. Lai novērstu interešu konfl iktu, 

nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā 
sasaukuma Krāslavas novada deputātus.

4.5.4.Krāslavas novada pašvaldība infor-
mē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas 
pasākuma norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot 
ielūgumus.

5. Nomināciju godināšana
5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas 

novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Re-
publikas proklamēšanas gadadienas svinī-
gajā pasākumā.

6. Apbalvojums
6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti 

ar:
- naudas balvu;
- konkursa „Krāslavas novada Gada cil-

vēks” atzinības rakstu;
- ziediem.
Balvu fonds - 1500 EUR.
7. Atkārtota pretendēšana
7.1. Personas, kurām apbalvojums jau 

piešķirts, uz goda nosaukumu atkārtoti var 
pretendēt ne agrāk kā pēc 5 gadiem.

KONKURSA  „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMS
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3+ ĢIMENES KARTE
 No 2020. gada 1. janvāra katram daudz-

bērnu ģimenes loceklim būs nepieciešama 
sava personalizēta 3+ Ģimenes karte, lai 
saņemtu atlaidi par braucienu reģionālo 
maršrutu autobusos un vilcienos. Kopā ar 
personalizēto 3+ Ģimenes karti vecākiem 
būs jāuzrāda arī personas apliecinošs do-
kuments, bet bērniem – personas aplie-
cinošs dokuments vai skolēna / studenta 
apliecība. Autotransporta direkcija aicina 
daudzbērnu ģimenes laikus vērsties Sa-
biedrības integrācijas fondā, lai pieteiktu 
3+ Ģimenes kartes izgatavošanu arī sa-
viem bērniem!

Šobrīd daudzbērnu ģimenes, braucot 
reģionālo maršrutu autobusos un vilcie-
nos, biļeti var iegādāties, uzrādot Latvi-
jas Goda ģimenes apliecību 3+ Ģimenes 
karte, kurā ir norādīti visi ģimenes lo-
cekļi. Tas nozīmē, ka, uzrādot šādu karti, 
kas izsniegta, piemēram, tikai vienam no 
vecākiem, var braukt arī pārējie ģimenes 
locekļi, kuru vārds un uzvārds ir norādīts 
uz kartes. Tomēr no 2020. gada 1. janvā-
ra kārtība mainīsies – lai daudzbērnu ģi-
menes locekļi varētu saņemt atlaidi par 
braucienu sabiedriskajā transportā, kat-
ram ģimenes loceklim būs jāsaņem sava 
personalizēta 3+ Ģimenes karte.

Arī turpmāk kopā ar personalizētu 3+ 
Ģimenes karti vecākiem būs jāuzrāda pase 
vai identifi kācijas (ID) karte, bet bērniem 
– pase, ID karte vai skolēna / studenta 
apliecība. 3+ Ģimenes kartei un personas 
apliecinošam dokumentam vai skolēna / 
studenta apliecībai jābūt līdzi gan biļetes 
iegādes brīdī, gan arī visa brauciena lai-
kā, lai varētu pārliecināties par personas 
tiesībām izmantot braukšanas maksas at-
vieglojumus.

Pieteikt 3+ Ģimenes kartes izgatavoša-
nu var mājaslapā www.godagimene.lv vai 
mobilajā lietotnē 3+ karte. Tās izgatavo-
šanas laiks ir līdz 45 dienām.

Skolēni un studenti līdz 24 gadu vecu-
mam – daudzbērnu ģimenes locekļi – var 
saņemt atlaidi 90% apmērā no vienas bi-
ļetes cenas, savukārt pārējie daudzbērnu 
ģimenes locekļi – 50% apmērā no vienas 
biļetes cenas un 40% apmērā no abo-
nementa biļetes cenas. Savukārt valsts 
svētkos, 4. maijā, 11. un 18. novembrī, 
daudzbērnu ģimenes reģionālo maršru-
tu autobusos un vilcienos var braukt bez 
maksas. 

Latvijas Goda ģimenes apliecība 3+ Ģi-
menes karte ir valsts atbalsta programma 
daudzbērnu ģimenēm, kas sniedz iespēju 
saņemt dažāda veida atvieglojumus un 
priekšrocības, tai skaitā braukšanas mak-
sas atvieglojumus reģionālajā sabiedris-
kajā transportā. Apliecību var iegūt ģime-
nes, kurās aug trīs un vairāk bērni vecumā 
līdz 18 gadiem vai pilngadīgi bērni, kuri 
nav sasnieguši 24 gadu vecumu un mācās 
vispārējās, profesionālās, augstākās vai 
speciālās izglītības iestādēs.

Par valsts SIA Autotransporta direkcija
Autotransporta direkcija ir vienotas 

valsts politikas realizētāja starptautisko 
pārvadājumu jomā, autotransporta ko-
mercpārvadājumu uzņēmējdarbības li-
cencēšanā, kā arī sabiedriskā transporta 
plānošanā. Regulāri veicot sabiedriskā 
transporta fi nanšu analīzi un auditu, direk-
cija nodrošina vienotu, nepārtrauktu un 
pieejamu sabiedriskā transporta sistēmu 
visā valstī. Autotransporta direkcijas uz-
devums ir īstenot virkni pasākumu kom-
pleksu, lai Latvijas autopārvadātājiem 
tiktu nodrošināta likumīga iespēja veikt 
pārvadājumus Latvijas teritorijā un ārpus 
tās.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija

Ik gadu liela daļa no ugunsgrēkos bojā gā-
jušiem un cietušajiem ir tieši seniori!

VUGD statistika liecina, ka šogad no 57 
ugunsgrēkos bojāgājušajiem cilvēkiem 47% 
jeb 27 cilvēki bija vecumā virs 60 gadiem, 
savukārt no 208 ugunsgrēkos cietušajiem 
cilvēkiem 38% jeb 80 cilvēku vecums ir 
virs 60 gadiem. Aicinām ar vecākiem un 
vecvecākiem ne tikai pārrunāt ugunsdrošī-
bas jautājumus, bet arī pašiem izdarīt visu 
nepieciešamo, lai senioru mājoklī samazi-
nātu ugunsgrēku izcelšanās iespējamību! 

Apkures sezonai 
ir jāsagatavojas laikus!
Ik gadu, sākoties aukstam laikam, pieaug 

ugunsgrēku skaits, kuru iespējamais iemesls 
ir saistīts ar apkures lietošanas izraisītām 
problēmām – neiztīrītiem dūmvadiem, bo-
jātām apkures ierīcēm un nepareizu apkures 
ierīču lietošanu. Parūpējieties par saviem 
tuviniekiem, lai viņu mājoklī neizceltos 
postoši ugunsgrēki, atgādiniet, ka ik gadu 
nepieciešams iztīrīt skursteni un pārbaudīt 
sildierīces, kā arī pastāstiet par pareizu ap-
kures ierīču lietošanu! 

Senioriem noteikti ir jāatgādina, ka dedzi-
not sveces, tās vienmēr jānovieto uz nede-

gošas virsmas, drošā attālumā no aizkariem 
un citiem degtspējīgiem priekšmetiem. Īpa-
ši svarīgi uzsvērt, ka, aizejot gulēt vai izejot 
ārpus mājām, sveces nedrīkst atstāt degot!

Dūmu detektors ne tikai dzīvības 
glābējs, bet arī lieliska dāvana! 
Piededzis ēdiens, kas atstāts bez uzrau-

dzības uz ieslēgtas plīts un radījis spēcīgu 
sadūmojumu, ir viens no iemesliem, kāpēc 
iet bojā vai cieš gados vecāki cilvēki. Pār-
runājiet ar senioriem drošības padomus, kas 
jāievēro darbojoties virtuvē! Nevajadzē-
tu gatavot, kad jūtas miegains vai ir lietoti 
medikamenti, kas padara miegainu, kā arī 
nav vēlams atstāt ēdienu uz ieslēgtas plīts 
un doties prom no virtuves, jo bieži vien 
cilvēki par gatavošanu aizmirst, iesnaužas 
vai aizraujas ar citu nodarbi un ēdiens pie-
deg. Ja tomēr gatavošanas laikā sanāk iziet 
no virtuves, tad piemērots risinājums šādām 
situācijām ir laika fi ksēšanas ierīces – tai-
meri vai atgādinājumi telefonā, kas neļaus 
aizmirst par ēdiena gatavošanos. 

Ja neesat vēl izdomājuši, kā apsveikt 
savus tuviniekus svētkos, tad norādām, 
ka laba dāvana ir dūmu detektors! Nereti 
ugunsgrēki izceļas cilvēku aiz neuzmanī-

bas, tādēļ seniori novērtēs, ja viņu mājoklī 
tiks ierīkots dūmu detektors, kas ar spalgu 
skaņu brīdinās, ka izcelsies ugunsgrēks, un 
ļaus laikus pamest piedūmotās telpas un 
izsaukt ugunsdzēsējus glābējus. Aicinām 
dūmu detektoru ne tikai uzdāvināt, bet arī 
pašiem uzreiz uzstādīt, lai senioriem par to 
nebūtu jāuztraucas! 

VUGD aicina iedzīvotājus regulāri atgā-
dināt saviem vecākiem un vecvecākiem par 
dažādiem drošības jautājumiem un parū-
pēties, ka viņu mājokļos ir paveikti visi ar 
ugunsdrošību saistītie pasākumi!

Lai papildinātu iedzīvotāju zināšanas par 
drošību, VUGD teritoriālo struktūrvienību 
amatpersonas līdz šā gada beigām rīkos 
tikšanās dažādām senioru organizācijām. 
Sanāksmēs stāstīs par ugunsdrošības prasī-
bām, kas jāievēro mājokļos, kā arī izdalīs 
„Drošības avīzi” – informatīvo materiālu 
par ugunsdrošību, kas sagatavots tieši se-
nioriem.

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas un sabiedrības

 informēšanas nodaļa

VUGD AICINA PARŪPĒTIES PAR VECĀKU 
UN VECVECĀKU DROŠĪBU!  

Zemkopības ministrija (ZM) informē - lai 
mazinātu fi nansiālo grūtību slogu lauksaim-
niekiem, kurus skāra nelabvēlīgi laika aps-
tākļi vasarā, ir pieņemts lēmums izmaksāt 
vienotā platības maksājuma un bioloģiskās 
lauksaimniecības maksājuma avansu lielākā 
apjomā nekā 50 procenti. Attiecīgi vienotais 
platības maksājuma avanss tiks izmaksāts 
70%, savukārt bioloģiskās lauksaimniecī-
bas avansa maksājums tiks izmaksāts 85 
procentu apmērā.

Avansa maksājumus veiks Lauku atbalsta 
dienests (LAD) pakāpeniski pēc 16. oktob-
ra, un tos saņems lauksaimnieki, kuru saim-
niecībās būs pabeigta atbilstības nosacījumu 
pārbaude. Zemkopības ministrija un LAD 
aicina lauksaimniekus pārliecināties elek-
troniskajā pieteikšanās sistēmā, vai Lauku 
atbalsta dienestam ir sniegtas visas nepie-
ciešamās atbildes. 

Vienotā platības maksājuma fi nansējums 

2019. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir 
palielinājies par 11%, un provizoriskā avan-
sa likme būs ap 58 EUR/ha, savukārt biolo-
ģiskās lauksaimniecības maksājuma likmes 
ir nemainīgas, tāpat kā iepriekšējos gados - 
no 97 līdz 485 eiro par hektāru. 

Ņemot vērā Latvijas un citu valstu ie-
sniegto aicinājumu un uzstājīgo pamato-
jumu jeb situācijas skaidrojumu, Eiropas 
Komisija šā gada 17. septembrī pieņēma 
lēmumu atkāpties no regulas ierastās avansa 
maksāšanas kārtības un atļaut vairākām da-
lībvalstīm, t.sk. arī Latvijai, izmaksāt lielā-
ku avansa maksājumu.

No 2008. gada veiksmīgi darbojas sējumu 
un dzīvnieku apdrošināšana. Sējumus iespē-
jams apdrošināt pret tādiem riska faktoriem 
kā krusa, lietusgāzes, pārziemošana (ziemā-
ju sējumiem), vētra. Savukārt no 2019. gada 
15. jūnija ir iespējams apdrošināt sējumus, 
tai skaitā arī kultivētās ganības, pret sau-

suma riska iestāšanos. Lauksaimnieki var 
izmantot Eiropas Savienības atbalstu ražas, 
dzīvnieku un augu apdrošināšanas polišu 
prēmijas daļējai kompensācijai. Atbalsta 
intensitāte ir 7% no apdrošināšanas polises 
iegādes izdevumiem. Turklāt apdrošinā-
šanas polisē ir jāparedz noteikts dalījums. 
Apdrošināšanas prēmijas daļu zaudējumu 
segšanai līdz 20 procentiem no gada vidējā 
produkcijas apjoma sedz lauksaimnieks pats 
no saviem līdzekļiem, un šī apdrošināšanas 
polises izmaksu daļa nav attiecināma uz at-
balstu.

Apdrošināšanos pret sausumu šogad ir 
izmantojuši apmēram 40 zemnieki, kopumā 
apdrošinot vismaz 20 tūkst.ha.

Informāciju sagatavoja:
Santa Vaļuma,

ministra padomniece

ŠOGAD LAUKSAIMNIEKIEM PLATĪBMAKSĀJUMU
 AVANSS BŪS LIELĀKĀ APMĒRĀ

Krāslavas novada dome nolēma, 
ka pašvaldības aģentūra „Krāsla-
vas slimokase” ar 2019. gada 31. 
decembri pārtrauc jaunu avansa 
maksājumu administrēšanu par 
valsts veselības aprūpes pakalpoju-
mu minimumā ietilpstošas ārstnie-
ciskās palīdzības pacienta iemaksas 
daļu (pacienta līdzmaksājumu). At-
bilstoši grozījumi Krāslavas novada 
pašvaldības aģentūras „Krāslavas 
slimokase” nolikumā tiks veikti līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Tādejādi tautas valodā sauktās „rozā grā-
matiņas” lietotājiem jārēķinās ar izmaiņām, 
taču pašvaldība darīs visu iespējamo, lai sa-
glabātu nepārtrauktības principu un novada 
iedzīvotāji arī turpmāk saņemtu līdzīgu pa-
kalpojumu par viņiem pieejamu cenu. Pla-
šāk lasiet intervijā ar pašvaldības aģentūras 
„Krāslavas slimokase” direktori Valentīnu 
Leikumu.

- Kāpēc pašvaldības aģentūra „Krāsla-
vas slimokase” pārtrauc tā sauktās „rozā 
grāmatiņas” izplatīšanu?

- Lēmums tika pieņemts, jo pašvaldības 
un tās iestāžu darbību pārraugošās un kon-

trolējošās institūcijas p/a „Krāslavas sli-
mokase” sniegtajā pakalpojumā saskatīja 
apdrošināšanas pazīmes. Šo institūciju vēr-
tējumā pakalpojumam, ko sniedz pašvaldī-
bas aģentūra, ir jāpiemēro apdrošināšanas 
pakalpojumus regulējošie normatīvie akti. 

- Kas mainās tiem iedzīvotājiem, kuri 
jau ir noformējuši „rozā grāmatiņas” līdz 
šī gada beigām?

- Viņiem šogad nekas nemainās, jo depu-
tāti lēma, ka pašvaldības  aģentūrai „Krāsla-
vas slimokase” ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
29. februārim jāpabeidz norēķinus par 
iepriekšējā periodā saņemtajiem avansa 
maksājumiem par valsts veselības aprūpes 
pakalpojumu minimumā ietilpstošas ārst-
nieciskās palīdzības pacienta iemaksas daļu 
(pacienta līdzmaksājumu). Proti, iedzīvotāji 
varēs atgūt savu naudu par 2019. gadā sa-
ņemtajiem medicīniskajiem pakalpojumiem 
līdz pat februāra beigām, protams, tikai par 
tiem pakalpojumiem, kas iekļauti pašvaldī-
ba aģentūra „Krāslavas slimokase” pakal-
pojumu grozā un tādā apjomā ir paredzēts 
mūsu noteikumos. Mēs pabeigsim visas ne-
pieciešamās darbības atbilstoši uzņemtajām 
saistībām arī attiecībā uz ārstniecības iestā-

dēm.
- Kā plānots nodrošināt pakalpojuma 

nepārtrauktību?
-  Krāslavas novada pašvaldības aģentūra 

„Krāslavas slimokase” atbilstoši Publisko 
iepirkumu likuma prasībām organizēs ie-
pirkumu pakalpojuma saņemšanai no 2020. 
gada 1. janvāra par valsts veselības aprūpes 
pakalpojumu minimumā ietilpstošas ārst-
nieciskās palīdzības pacienta līdzmaksāju-
ma apdrošināšanu novada iedzīvotājiem. 
Turpmākais pašvaldības aģentūras uzde-
vums būs veselības pieejamības nodroši-
nāšana iedzīvotājiem un izvēlētā izpildītāja 
pakalpojuma sniegšanas kvalitātes kontro-
les uzraudzība.

- Kas turpmāk sniegs šo pakalpojumu, 
ko sniedza jūsu vadītā aģentūra?

- Iepirkuma uzvarētājs. Plānojam, ka tas 
būs zināms līdz decembrim, lai iedzīvotā-
jiem būtu laiks pieņemt savu lēmumu, kā 
rīkoties. Katrā ziņā, iepirkumā plānojam ie-
kļaut vismaz identisku pakalpojumu grozu 
tam, kāds ir šobrīd. 

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

BŪTISKAS IZMAIŅAS
 „ROZĀ GRĀMATIŅAS” LIETOTĀJIEM
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I. Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.1.decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

reģistrācijas kārtību;
1.2.decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

īpašnieku vai valdītāju (turpmāk – decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku) 
pienākumus;

1.3.minimālo biežumu notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanai no decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas;

1.4.asenizatoru reģistrācijas kārtību un 
prasību minimumu;

1.5.decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudzības kārtību;

1.6.administratīvo atbildību par šo saisto-
šo noteikumu pārkāpumiem;

1.7.decentralizēto kanalizācijas pakalpo-
jumu sniegšanas un uzskaites kārtību.

2.Saistošo noteikumu mērķis ir kvalita-
tīvi organizēt decentralizēto kanalizācijas 
pakalpojumu (turpmāk – Pakalpojums) 
sniegšanu iedzīvotājiem, tādējādi uzlabojot 
iedzīvotāju dzīves kvalitāti un nodrošinot 
vides aizsardzību.

3.Saistošo noteikumu prasības neattiecas 
uz ciemiem, kuri nav noteikti šo saistošo 
noteikumu 1.pielikumā.

4.Krāslavas novada pašvaldības adminis-
trācija (turpmāk - Pašvaldība) izveido, uz-
tur un aktualizē Decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu reģistru un Asenizatoru reģistru.

II. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrācijas kārtība

5.Krāslavas pilsētas un Krāslavas novada 
ciemu teritorijās esošās decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmas īpašnieks, kura nekus-
tamajā īpašumā ierīkotā decentralizētā ka-
nalizācijas sistēma nav reģistrēta, iesniedz 
Pašvaldības nozīmētai personai decentra-
lizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas 
iesniegumu (turpmāk – Iesniegums) (2.pie-
likums).

6.Ja pēc Iesnieguma iesniegšanas Pašval-
dībā atbilstoši šo saistošo noteikumu 5.pun-
kta prasībām decentralizētas kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks ir veicis izmaiņas de-
centralizētas kanalizācijas sistēmā (pārbū-
vējot, mainot tās veidu, veicot pieslēgumu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai), mai-
nījies notekūdeņu novadīšanas plānotais 
apjoms vai mainījies deklarēto vai faktiski 
dzīvojošo personu skaits attiecīgajā nekus-
tamajā īpašumā, decentralizētas kanalizāci-
jas sistēmas īpašnieks viena mēneša laikā 
iesniedz Pašvaldībā attiecīgi aktualizētu 
Iesniegumu.

7.Decentralizētas kanalizācijas sistēmas 
īpašnieka maiņas gadījumā jaunais īpaš-
nieks iesniegumu iesniedz Pašvaldībā sešu 
mēnešu laikā pēc tam, kad tā īpašuma tie-
sības uz nekustamo īpašumu ir koroborētas 
zemesgrāmatā. 

8.Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
reģistrā norāda šādu informāciju:

8.1.decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
atrašanās vietas adrese;

8.2.decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieks;

8.3.decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
veids atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 27.jūnija noteikumu Nr.384 “Noteiku-
mi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turp-
māk – MK noteikumi) 3.punktam;

8.4.septiķa vai notekūdeņu krājtvertnes 
tilpums.

III. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
īpašnieku pienākumi

9.Papildus MK noteikumos noteiktajiem 
pienākumiem decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašniekam ir šādi pienākumi:

9.1.nodrošināt tā radīto notekūdeņu un 
nosēdumu uzkrāšanu vai attīrīšanu eksplua-

tācijā nodotā decentralizētas kanalizācijas 
sistēmā;

9.2.segt faktiskās izmaksas, kas saistītas 
ar notekūdeņu un nosēdumu paraugu ana-
līžu veikšanu, ja uzkrāto notekūdeņu un 
nosēdumu paraugu analīzēs ir konstatētas 
vielas, kuras aizliegts novadīt notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtās, vai vielas, kurās pie-
sārņojošo vielu koncentrācija pārsniedz 
Latvijas Republikas normatīvajos aktos no-
rādīto maksimāli pieļaujamo koncentrāciju 
(turpmāk – Piesārņojošas vielas), saskaņā 
ar Pašvaldības izrakstīto rēķinu;

9.3.nodrošināt Pašvaldības pilnvarotās 
personas piekļuvi decentralizētas kanalizā-
cijas sistēmai ekspluatācijas prasību izpil-
des kontrolei;

9.4.uzrādīt Pašvaldības pilnvarotai per-
sonai dokumentus, kas apliecina Pakalpo-
juma saņemšanas faktu;

9.5.ja nekustamajā īpašumā izmanto rūp-
nieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus nova-
da vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5m3/diennaktī, līdz kārtējā gada 1.martam 
iesniegt Pašvaldībā atbilstoša komersan-
ta rakstveida apliecinājuma kopiju par ie-
priekšējā gadā veikto decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas tehnisko apkopi, par tās 
tehnisko stāvokli un turpmākajiem norādī-
jumiem tās ekspluatācijā. 

IV. Minimālais notekūdeņu un nosēdumu 
izvešanas biežums

10.Decentralizētas kanalizācijas sistēmā 
esošo notekūdeņu un nosēdumu izvešanu 
organizē decentralizētas kanalizācijas sistē-
mas īpašnieks.

11.Rūpnieciski izgatavotām attīrīšanas 
iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus nova-
da vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 
5 m3 /diennaktī, minimālo nosēdumu izve-
šanas biežumu nosaka:

11.1.ievērojot ražotāja noteikto attīrīša-
nas iekārtu ekspluatācijas instrukcijas pra-
sības;

11.2.gadījumā, ja decentralizētās kana-
lizācijas sistēmas īpašnieka rīcībā nav ie-
kārtas sākotnējās tehniskās dokumentācijas 
– saskaņā ar atbilstoša komersanta, kas spe-
cializējies šādu darbu izpildē, rakstveida 
atzinumu par iekārtas ekspluatācijas nosa-
cījumiem.

12.Septiķiem minimālo notekūdeņu un 
nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, ņe-
mot vērā septiķa tilpumu un decentralizē-
tās kanalizācijas sistēmas īpašnieka ūdens 
patēriņu, bet ne retāk kā vienu reizi gadā, 
izvedot vismaz 50% no tā darba tilpuma.

13.Notekūdeņu krājtvertnes notekūdeņu 
un nosēdumu izvešanas biežumu nosaka, 
ņemot vērā krājtvertnes tilpumu un decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka 
ūdens patēriņu, bet ne retāk kā divas reizes 
gadā.

V. Asenizatoru reģistrācijas kārtība
14.Pakalpojumu sniedz asenizators, kurš 

atbilst normatīvajos aktos noteiktajām pra-
sībām, šajos saistošajos noteikumos noteik-
tajam prasību minimumam, ir noslēdzis lī-
gumu ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai 
centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku, valdītāju vai turētāju par notek-
ūdeņu un nosēdumu pieņemšanu un ir re-
ģistrēts Asenizatoru reģistrā.

15.Lai reģistrētos Asenizatoru reģistrā, 
asenizators Pašvaldībā iesniedz rakstveida 
iesniegumu (turpmāk – Pieteikums) (3.pie-
likums), pievienojot:

15.1.ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai 
centralizētās kanalizācijas sistēmas speciāli 
izveidotās notekūdeņu pieņemšanas vietas 
īpašnieku, valdītāju vai turētāju noslēgta lī-
guma kopiju par notekūdeņu un nosēdumu 

pieņemšanu;
15.2.  dokumentu kopijas, kas aplieci-

na, ka asenizatora īpašumā vai turējumā ir 
vismaz viens asenizācijas transportlīdzek-
lis (asenizācijas cisterna), ar kuru plānots 
sniegt Pakalpojumu. Ja asenizators nav 
asenizācijas transportlīdzekļa (asenizācijas 
cisternas) īpašnieks vai turētājs, papildus 
iesniedz asenizācijas transportlīdzekļa 
(asenizācijas cisternas) nomas līguma kopi-
ju.

16.Pašvaldība, saņemot Pieteikumu, iz-
skata to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
Ja, pārbaudot iesniegto informāciju, Paš-
valdība asenizatora iesniegtajos dokumen-
tos konstatē nepilnības, tā trīs darba dienu 
laikā nosūta asenizatoram informāciju par 
konstatētajām nepilnībām, vienlaikus norā-
dot termiņu to novēršanai.

17.Pašvaldība, izskatot Pieteikumu, pie-
ņem lēmumu:

17.1.par tā reģistrēšanu Asenizatoru re-
ģistrā un reģistrācijas numura piešķiršanu;

17.2.par atteikumu to reģistrēt Asenizato-
ru reģistrā.

18.Lēmumu par asenizatora reģistrēšanu 
vai reģistrēšanas atteikumu Asenizatoru re-
ģistrā Pašvaldība pēc lēmuma pieņemšanas 
trīs darba dienu laikā paziņo asenizatoram 
Paziņošanas likumā noteiktajā kārtībā.

19.Pašvaldība atsaka reģistrāciju Aseni-
zatoru reģistrā šādos gadījumos:

19.1.nav iesniegta šo saistošo noteikumu 
15.punktā pieprasītā informācija;

19.2.asenizators neatbilst šo saistošo no-
teikumu 23.punktā izvirzīto prasību mini-
mumam;

19.3.nav iesniegta, nepieciešamības ga-
dījumā, papildus pieprasītā informācija no-
teiktajā termiņā;

19.4.sniegtas nepatiesas ziņas.
20.Pašvaldība trīs darba dienu laikā pēc 

asenizatora reģistrēšanas Asenizatoru re-
ģistrā publicē informāciju par to Krāslavas 
novada domes mājaslapā www.kraslava.lv, 
izvieto šo informāciju pašvaldības ēkā, kā 
arī publicē to pašvaldības informatīvajos 
izdevumos.

21.Asenizators pēc tā reģistrēšanas 
Asenizatoru reģistrā informē Pašvaldību 
par jebkādiem tiesiskiem vai faktiskiem 
šķēršļiem, kas asenizatoram liedz vai ap-
grūtina iespēju sniegt Pakalpojumu.

VI. Prasību minimums asenizatoram
22.Asenizatoram izvirzīto prasību mini-

mums tā reģistrācijai Asenizatoru reģistrā:
22.1. Asenizators normatīvajos aktos 

noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģis-
trā vai Valsts ieņēmumu dienestā kā saim-
nieciskās darbības veicējs, kā arī reģistrēts 
Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu mak-
sātājs;

22.2.uz Pieteikuma iesniegšanas dienu 
asenizatoram nav nodokļu parādu, tai skai-
tā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto 
iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 
150 EUR;

22.3.asenizatoram nav pasludināts mak-
sātnespējas process (izņemot gadījumu, 
kad maksātnespējas procesā tiek piemērots 
uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu 
vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saim-
nieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;

22.4.kura īpašumā vai turējumā ir vismaz 
viens asenizācijas transportlīdzeklis (aseni-
zācijas cisterna), ar kuru plānots sniegt Pa-
kalpojumu.

23.Asenizatoram izvirzīto prasību mini-
mums Pakalpojuma sniegšanai un uzskai-
tei:

23.1.asenizators no decentralizētām ka-
nalizācijas sistēmām savāktos notekūdeņus 
un nosēdumus izved uz šo saistošo noteiku-
mu 15.1.apakšpunktā minētajā līgumā no-

rādītajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām 
vai centralizētajā kanalizācijas sistēmā spe-
ciāli izveidotām notekūdeņu pieņemšanas 
vietām;

23.2.no decentralizētām kanalizācijas 
sistēmām savāktos notekūdeņus un nosē-
dumus asenizators pārvadā ar šim nolūkam 
paredzētu asenizācijas transportlīdzekli 
(asenizācijas cisternu);

23.3. asenizators veic no decentralizē-
tām kanalizācijas sistēmām savākto notek-
ūdeņu un nosēdumu apjoma uzskaiti;

23.4. decentralizētās kanalizācijas sis-
tēmas īpašniekam asenizators izsniedz nor-
matīvo aktu prasībām atbilstošu dokumen-
tu, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas 
faktu, tajā norādot adresi, kurā sniegts 
Pakalpojums, Pakalpojuma sniegšanas da-
tumu, Pakalpojuma summu, asenizatora 
rekvizītus, kā arī savākto notekūdeņu un 
nosēdumu daudzumu;

23.5.asenizators veic visus nepiecieša-
mos pasākumus, lai decentralizētas kana-
lizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un 
nosēdumu novadīšanas rezultātā nepieļautu 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu vai centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu;

23.6.  reizi ceturksnī līdz nākamā mē-
neša 15.datumam rakstveidā iesniedz Paš-
valdībā atskaiti par iepriekšējā ceturksnī 
izvesto notekūdeņu un nosēdumu apjomu 
(4.pielikums).

VII. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudzības kārtība

24.Pašvaldība nodrošina:
24.1.notekūdeņu un nosēdumu savākša-

nai no decentralizētajām kanalizācijas sis-
tēmām, to transportēšanai un novadīšanai 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās vai centrali-
zētajā kanalizācijas sistēmā izvirzīto prasī-
bu izpildes kontroli un uzraudzību;

24.2.decentralizētās kanalizācijas sistē-
mās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu iz-
vešanas biežuma kontroli un uzraudzību;

24.3.decentralizētās kanalizācijas sistē-
mu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību 
izpildes kontroli un uzraudzību;

24.4.informācijas sniegšanu decentrali-
zētas kanalizācijas sistēmu īpašniekiem par 
decentralizētās kanalizāciju sistēmas lieto-
šanas kārtību, uzkrāto notekūdeņu un nosē-
dumu izvešanas kārtību un nepieciešamību 
uzglabāt dokumentus, kas apliecina Pakal-
pojuma saņemšanas faktu. 

25.Pašvaldībai, veicot decentralizētās ka-
nalizācijas sistēmu kontroles un uzraudzī-
bas funkcijas, ir tiesības, saskaņojot laiku 
ar decentralizētās kanalizācijas sistēmas 
īpašnieku:

25.1.pārbaudīt decentralizēto kanalizāci-
jas sistēmu reģistram iesniegtās informāci-
jas atbilstību faktiskajai situācijai klātienē, 
nepieciešamības gadījumā to precizējot, 
balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;

25.2.piekļūt decentralizētai kanalizāci-
jas sistēmai tās tehniskā nodrošinājuma un 
apsaimniekošanas prasību ievērošanas pār-
baudei;

25.3.pieprasīt decentralizētās kanalizāci-
jas sistēmas īpašniekam uzrādīt dokumen-
tus, kas apliecina Pakalpojuma saņemšanas 
faktu, ja notekūdeņu savākšanai tiek izman-
tots septiķis vai notekūdeņu krājtvertne;

25.4.veikt decentralizētā kanalizācijas 
sistēmā uzkrāto vai attīrīto notekūdeņu un 
nosēdumu paraugu analīzes, pārbaudot, vai 
decentralizētās kanalizācijas sistēmā nav 
konstatējamas Piesārņojošas vielas. De-
centralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto 
notekūdeņu un nosēdumu paraugu analīzes 
izdevumus sedz:

25.4.1.Pašvaldība - ja analīzēs netiek 
konstatētas Piesārņojošas vielas;

(Turpinājums 4.lpp.)

KRĀSLAVAS NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/6 ,,PAR DECENTRALIZĒTAS KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
 SNIEGŠANU UN UZSKAITES KĀRTĪBU KRĀSLAVAS PILSĒTĀ UN KRĀSLAVAS NOVADA CIEMU TERITORIJĀS”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6.panta ceturtās daļas 5.punktu un Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija
 noteikumu Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6.punktu
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(Turpinājums, sākums 3.lpp.)
25.4.2.decentralizētās kanalizācijas sis-

tēmas īpašnieks - ja analīzēs ir konstatētas 
Piesārņojošas vielas.

VIII. Atbildība par decentralizēto kanali-
zācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskai-
tes kārtības pārkāpumiem

26.Kontroli par šo saistošo noteiku-
mu prasību izpildi realizē Pašvaldības un 
Krāslavas novada pašvaldības policijas 
amatpersonas. Sastādīt administratīvā pār-
kāpuma protokolu ir tiesīgas Krāslavas no-
vada pašvaldības policijas amatpersonas.

27. Par šo saistošo noteikumu prasību 

neievērošanu izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu - fi ziskām personām līdz 150 
EUR, juridiskām personām līdz 1400 EUR.

28. Administratīvo pārkāpumu lietas 
par šo saistošo noteikumu pārkāpumiem 
izskata Krāslavas novada domes adminis-
tratīvā komisija. 

IX. Noslēguma jautājumi
29. Decentralizētās kanalizācijas sis-

tēmas īpašnieks Iesniegumu Pašvaldībā ie-
sniedz līdz 2020.gada 1.jūlijam.

30. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma “Par pašvaldībām” 45.panta noteik-
tajā kārtībā.

KRĀSLAVAS NOVADA SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/6 ,,PAR DECENTRALIZĒTAS KANALIZĀCIJAS PAKALPOJUMU
 SNIEGŠANU UN UZSKAITES KĀRTĪBU KRĀSLAVAS PILSĒTĀ UN KRĀSLAVAS NOVADA CIEMU TERITORIJĀS”

Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka:
1.decentralizēto kanalizācijas sistēmu re-

ģistrācijas kārtību;
2.decentralizēto kanalizācijas sistēmu 

īpašnieku vai valdītāju pienākumus;
3.minimālo biežumu notekūdeņu un no-

sēdumu izvešanai no decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām;

4.asenizatoru reģistrācijas kārtību un pra-
sību minimumu;

5.decentralizēto kanalizācijas sistēmu 
kontroles un uzraudzības kārtību;

6.atbildību par šo saistošo noteikumu 
pārkāpumiem;

7. decentralizēto kanalizācijas pakalpoju-

mu sniegšanas un uzskaites kārtību.
Projekta nepieciešamības pamato-

jums. 
Pašvaldības noteiktās prasības attiecas uz 

Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada cie-
mu teritorijās esošām decentralizētajām ka-
nalizācijas sistēmām, kas noteiktas ar mēr-
ķi veicināt kvalitatīvu un vides prasībām 
atbilstošu ūdenssaimniecības pakalpojumu 
pieejamību, lai nodrošinātu pakalpojumu 
lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pa-
kalpojumiem, līdzsvarojot vides aizsardzī-
bas, dabas resursu ilgtspējīgas izmantoša-
nas un sabiedrības ekonomiskās intereses. 
Pašvaldības kompetence decentralizēto 
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un 

uzskaites kārtības apstiprināšanā noteikta 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
6.panta ceturtās daļas 5.punktā un 2017.
gada 27.jūnija Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto 
kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu" 6.punktā.

Plānotā projekta ietekme uz pašvaldī-
bas budžetu. 

Maksa par decentralizētas kanalizācijas 
pakalpojumu sniegšanu nonāk komunālo 
pakalpojumu sniedzēja komercsabiedrībai 
vai komersantam, kas pašvaldības budže-
tam rada nebūtisku fi nansiālu ietekmi.

Uzņēmējdarbības vide pašvaldības te-
ritorijā.

Ar šo noteikumu pieņemšanu uzņēmē-
jiem būs jāsakārto sava ražošanas vide, līdz 
ar to arī būs tīrāka apkārtējā vide, jo esoša-
jiem uzņēmējiem būs jāatsakās no analoga-
jām notekūdeņu novadīšanas sistēmām un/
vai ūdensapgādes sistēmām, kas neatbildīs 
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 
prasībām. 

Administratīvās procedūras un kon-
sultācijas ar privātpersonām. 

Saistošo noteikumu izstrādē piedalījās 
Krāslavas novada pašvaldības adminis-
trācijas darbinieki, pašvaldības pārvalžu 
vadītāji.  Konsultācijas ar privātpersonām 
netika veiktas.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Krāslavas novada pašvaldības 2019.gada 27.jūnija saistošiem noteikumiem Nr.2019/6 

,,Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada ciemu teritorijās”

I. Vispārīgie jautājumi
1.Šie saistošie noteikumi (turpmāk tekstā 

- Noteikumi) nosaka:
1.1.kārtību, kādā ūdensapgādes tīkli vai 

kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai;

1.2.centralizētās ūdensapgādes sistēmas 
un centralizētās kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības pra-
sības;

1.3.sabiedriskā ūdenssaimniecības pakal-
pojuma līgumā ietveramos noteikumus, kā 
arī tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas 
noteikumus;

1.4.brīvkrānu izmantošanas kārtību.
2.Noteikumi ir saistoši visām fi ziskām un 

juridiskām personām (turpmāk - personām) 
Krāslavas novada administratīvajā teritori-
jā.

3.Krāslavas novada pašvaldība organizē 
ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu 
savā administratīvajā teritorijā, pilnvarojot 
ar lēmumu komersantu (-s) vai iestādi (es) 
(turpmāk tekstā – pakalpojumu sniedzējs) 
sniegt sabiedriskos ūdenssaimniecības pa-
kalpojumus pakalpojumu sniegšanas  teri-
torijā.

II. Lietoto terminu skaidrojums
4.Noteikumos tiek lietoti termini tādā no-

zīmē, kādā tie ir ietverti Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likumā un citos uz tā pamata 
izdotajos ārējos normatīvajos aktos.

5.Ja nekur citur šie termini nav lietoti citā 
nozīmē, tad ar tiem ir jāsaprot:

5.1.brīvkrāns - sabiedriska ūdens ņemša-
nas vieta;

5.2.centralizētā ūdenssaimniecības in-
frastruktūra - centralizētā ūdensapgādes 
sistēma un/vai centralizētā kanalizācijas 
sistēma; 

5.3.decentralizētā kanalizācijas sistēma - 
lokāla kanalizācijas sistēma, kas nodrošina 
kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu no 
ēkām un to uzkrāšanu krājtvertnēs, vai to 
attīrīšanu pirms to novadīšanas apkārtējā 
vidē;

5.4.decentralizēta ūdensapgādes sistē-
ma - lokāla ūdensapgādes sistēma, ārpus 
centralizētas ūdensapgādes sistēmas, kas 
nodrošina ūdensapgādi nekustamam īpašu-
mam;

5.5.publiski lietojamas ielas - iela vai 
ceļš, kas pieder valstij vai pašvaldībai, kā 

arī personai, ja persona ir atzinusi to par 
publiski lietojamu;

5.6.ugunsdzēsības hidrants - ugunsgrēka 
dzēšanai paredzēta ierīce ūdens ņemšanai 
no centralizētās ūdensapgādes sistēmas;

5.7. verifi kācija - komercuzskaites mē-
raparāta pārbaude, lai noteiktu skaitītāja at-
bilstību normatīvajiem aktiem;

5.8.ūdens patēriņa starpība - starpība 
starp piegādāto ūdens daudzumu objekta 
ievadā atbilstoši pakalpojumu sniedzēja 
komercuzskaites mēraparāta uzrādītajam 
un summāro ūdens daudzuma patēriņu ob-
jektā, dzīvojamā mājā, daudzdzīvokļu mājā 
dzīvokļos un neapdzīvojamās telpās atbil-
stoši uzstādīto skaitītāju rādījumiem, no 
kura atskaitīts ūdens patēriņš dzīvokļos bez 
skaitītājiem, fi ksētie ūdens zudumi mājā, 
kā arī ūdens patēriņš mājas koplietošanas 
vajadzībām;

5.9.objekts - zemes un/vai būves nekus-
tams īpašums.

III.Kārtība, kādā ūdensapgādes tīkli vai 
kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas 
centralizētajai ūdensapgādes sistēmai vai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai

6.Lai pievienotu objektu centralizētajai 
ūdenssaimniecības infrastruktūrai, objekta 
īpašnieks, tiesiskais valdītājs vai Latvijas 
Republikā noteiktajā kārtībā īpašnieka piln-
varota persona (turpmāk tekstā - īpašnieks) 
ar rakstisku iesniegumu vēršas pie pakalpo-
juma sniedzēja, kurš nodrošina ūdenssaim-
niecības pakalpojuma sniegšanu un kura 
īpašumā (valdījumā) ir centralizētā ūdens-
saimniecības infrastruktūra un pieprasa tam 
izsniegt tehniskos noteikumus objekta pie-
vienošanai centralizētajai ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūrai.

7.Pakalpojuma sniedzējs 30 (trīsdesmit) 
kalendāro dienu laikā izskata iesniegumu 
un sagatavo tehniskos noteikumus objekta 
pievienošanai centralizētajai ūdenssaimnie-
cības infrastruktūrai, par ko paziņo īpašnie-
kam.

8.Tehnisko noteikumu sagatavošanu un 
izsniegšanu pakalpojuma sniedzējs veic 
bez maksas. Tehnisko noteikumu derīgu-
ma termiņš ir 1 (viens) gads. Šim termiņam 
beidzoties, pēc īpašnieka lūguma, pakalpo-
juma sniedzējs izskata tehniskos noteiku-
mus atkārtoti un ir tiesīgs ieviest izmaiņas.

9.Īpašnieks pilnībā par saviem līdzekļiem 
organizē un nodrošina būvniecības procesu 

objekta pieslēgumam centralizētajai ūdens-
saimniecības infrastruktūrai atbilstoši Lat-
vijas Republikas būvniecību regulējošo 
normatīvu un pakalpojuma sniedzēja iz-
sniegtajos tehniskajos noteikumos izvirzī-
tajām prasībām.

10.Par objekta pieslēgšanu centralizētajai 
ūdenssaimniecības infrastruktūrai pakalpo-
juma sniedzējs sastāda aktu par pieslēguma 
izveidi pēc tam, kad ir apsekots konkrētais 
objekts un pārbaudīti veiktie darbi un to 
atbilstība tehniskajiem noteikumiem. Aktu 
paraksta pakalpojuma sniedzējs un īpaš-
nieks.

11.Pakalpojuma lietošana var tikt uzsāk-
ta tikai no brīža, kad ir parakstīts līgums 
ar pakalpojuma sniedzēju par centralizēto 
ūdenssaimniecības pakalpojumu.

12.Ja objekta īpašniekam, pieprasot teh-
niskos noteikumus, ir parādsaistības par 
pakalpojuma sniedzēja sniegtajiem ūdens-
saimniecības pakalpojumiem, pakalpojuma 
sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos no-
teikumus līdz minēto parādsaistību nokār-
tošanai.

IV.Sabiedriskā ūdenssaimniecības pakal-
pojuma līgumā ietveramie noteikumi, un tā 
slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas notei-
kumi

13.Pēc 10. punktā noteiktā akta par pie-
slēguma izveidi parakstīšanas vai objekta 
īpašnieka maiņas, īpašnieka pienākums ir 
nekavējoties parakstīt līgumu ar pakalpo-
juma sniedzēju par ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu. Pēc līguma parakstīšanas īpaš-
nieks tiek atzīts par pakalpojuma saņēmēju.

14.Pakalpojuma līgumā tiek ietverts:
14.1.pušu saistības un pienākumi ūdens-

saimniecības pakalpojumu sniegšanai un 
saņemšanai;

14.2.pušu saistības un pienākumi ūdens-
saimniecības infrastruktūras un mērierīču 
bojājumu un/vai avārijas gadījumos;

14.3.ūdenssaimniecības infrastruktūras 
lietošanas un uzturēšanas noteikumi;

14.4.saņemto pakalpojumu uzskaites un 
nolasīto rādījumu paziņošanas kārtība;

14.5.norēķinu kārtība par saņemtajiem 
pakalpojumiem;

14.6.soda naudas aprēķināšanas kārtība 
par kavētiem maksājumiem;

14.7.pušu savstarpējās saziņas kārtība;
14.8.parādu piedziņas kārtība;
14.9.pakalpojumu sniegšanas pārtraukša-

nas kārtība;
14.10. līguma darbības laiks un tā izbeig-

šanas kārtība.
15.Līgums tiek parakstīts 2 (divos) iden-

tiskos eksemplāros, viens eksemplārs - pa-
kalpojuma sniedzējam, otrs eksemplārs 
- pakalpojuma saņēmējam. Ja ir nepiecie-
šams veikt noslēgtā pakalpojuma līguma 
grozījumus, tie noformējami rakstiski.

16.Pakalpojuma sniedzējs izstrādā lī-
guma grozījumus un saskaņo izstrādātos 
grozījumus ar pakalpojuma saņēmēju. Gro-
zījumi stājas spēkā pēc to abpusējas paraks-
tīšanas.

17.Pakalpojuma līgums tiek izbeigts šā-
dos gadījumos:

17.1.ja pakalpojuma saņēmējs ir iesnie-
dzis rakstisku iesniegumu pakalpojumu 
sniedzējam ar lūgumu izbeigt pakalpojuma 
līgumu, pilnā apmērā ir veicis maksājumus 
par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. ap-
maksājis līgumsodu, ja tāds ir aprēķināts 
un pakalpojuma saņēmējs pilnā apmērā ir 
apmaksājis izdevumus, kas radušies pakal-
pojuma sniedzējam pakalpojuma pārtrauk-
šanai;

17.2.ja objektam mainās īpašnieks un 
tiek slēgts jauns pakalpojuma līgums;

17.3.ir atsavināts objekts un jaunais īpaš-
nieks 30 (trīsdesmit) dienu laikā no objekta 
iegādes brīža nav veicis jauna pakalpojuma 
līguma noslēgšanu.

18.Pakalpojuma sniegšanu var pārtraukt, 
vienlaicīgi apturot pakalpojuma līguma 
darbību, ja pakalpojuma saņēmējs neievēro 
noslēgtā līguma nosacījumus līgumā atru-
nātajos gadījumos vai Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktos gadījumos. 

19.Gadījumā, ja pakalpojuma sniegšana 
tiek pārtraukta 18. punktā atrunātajā gadīju-
mā, pakalpojuma atjaunošanu pakalpojuma 
sniedzējs veic 3 (trīs) darba dienu laikā pēc:

19.1.līguma noteikumu pārkāpumu no-
vēršanas;

19.2.izdevumu, kas radušies pakalpoju-
ma sniedzējam pakalpojuma pārtraukšanai 
pilnas apmaksas;

19.3.pakalpojuma atjaunošanas izmaksu 
pilnas apmaksas;

19.4.rakstiska iesnieguma par pakalpoju-
ma atjaunošanu no īpašnieka saņemšanas.

(Turpinājums 5.lpp.)

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/5
”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTI CENTRALIZĒTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI KRĀSLAVAS NOVADĀ”

Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 1., 2., 3., 4. punktu un piekto daļu
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(Turpinājums, sākums 4.lpp.)
V.Centralizētās ūdensapgādes sistēmas 

un centralizētās kanalizācijas sistēmas eks-
pluatācijas, lietošanas un aizsardzības pra-
sības.

20.Centralizēto ūdenssaimniecības in-
frastruktūru drīkst ekspluatēt tikai ar pa-
kalpojuma sniedzēja atļauju, saskaņā ar 
pakalpojuma līgumu, kas noslēgts starp 
pakalpojuma sniedzēju un īpašnieku (pa-
kalpojuma saņēmēju).

21.Apbūves teritorijās, kurās saskaņā ar 
pašvaldības teritorijas plānojumu ir ierī-
kojami centralizētie kanalizācijas tīkli, tad 
pēc jaunu centralizētās kanalizācijas tīklu 
izbūves objektam piegulošā ielā, objekta 
īpašniekam ir pienākums pievienot objek-
tu centralizētajiem kanalizācijas tīkliem 
(ja pievienošana ir tehniski iespējama) ne 
vēlāk kā 2 (divu) gadu laikā no brīža, kad 
centralizētie kanalizācijas tīkli ir nodoti 
ekspluatācijā. Informācija par centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nodo-
šanu ekspluatācijā ir publicējama pašvaldī-
bas ofi ciālajā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā 1 
(vienas) nedēļas laikā no akta par pieņem-
šanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. 

22.Objekta pieslēgšana centralizētās 
kanalizācijas sistēmai ir obligāta objekta 
jaunbūves būvniecības gadījumā, ja tas ir 
tehniski iespējams un piegulošajā ielā at-
rodas centralizētās kanalizācijas tīkli un 
pašvaldības teritorijas plānojumā attiecīgā 
teritorija ir noteikta kā apbūves teritorija, 
kurā saskaņā ar pašvaldības teritorijas plā-
nojumu ir ierīkojamas centralizētās kanali-
zācijas sistēmas.

23.Centralizētajā kanalizācijas sistēmā 
drīkst novadīt sadzīves kanalizācijas no-
tekūdeņus, kas atbilst Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos noteiktām prasībām 
sadzīves kanalizācijas notekūdeņiem un 
noteiktajai organisko un ķīmisko  savieno-
jumu koncentrācijai.

24.Pakalpojuma saņēmēja novadītajos 
notekūdeņos nedrīkst būt:

24.1.cieti priekšmeti, tekstilizstrādāju-
mi, smiltis un grunts, personīgās higiēnas 
priekšmeti un citas lietas, kas var veicināt 
tīklu aizsērēšanu;

24.2.eļļas un tauki daudzumos, kuri var 
veicināt tīklu aizsērēšanu;

24.3.pārtikas un ražošanas atkritumi ne-
sasmalcinātā veidā;

24.4.naftas produkti;
24.5.vielas, kas var uzliesmot vai veidot 

sprāgstošu maisījumu;
24.6.degoši piemaisījumi un izšķīdinātas 

gāzveida vielas, kuras veicina uzliesmojošu 
maisījumu rašanos maģistrālajos kanalizā-
cijas tīklos;

24.7.skābes un citas vielas, kuras var iz-
raisīt cilvēka veselībai bīstamu gāzu (sēr-
ūdeņraža, oglekļa oksīda, zilskābes, sē-
roglekļa u.c.)  izdalīšanos.

25.Īpašniekam ir pienākums pievienot 
objektu centralizētajai kanalizācijas sistē-
mai (papildus Noteikumu 21. un 22. punktā 
minētajiem  gadījumiem),  ja:

25.1.objektā esošā decentralizētā kanali-
zācijas sistēma neatbilst normatīvajos aktos 
un tehniskajā dokumentācijā attiecīgajai 
sistēmai izvirzītajām prasībām, kā rezul-
tātā tiek radīts kaitējums apkārtējai videi, 
bet objektam piegulošā ielā atrodas centra-
lizētās kanalizācijas tīkli, kuriem ir tehniski 
iespējams pieslēgties. Šajā gadījumā īpaš-
niekam ir  pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) 
gadu laikā pieslēgties centralizētajiem ka-
nalizācijas tīkliem;

25.2.tiek veikta jaunu ražošanas vai sa-
biedriski nozīmīgu objektu būvniecība.

26.Pakalpojuma saņēmējam, kura dar-
bība ir saistīta ar ražošanu, ir jānodrošina 
ražošanas procesā radušos notekūdeņu at-
bilstoša priekšattīrīšana tā, lai novadāmie 

kanalizācijas ūdeņi atbilstu sadzīves kana-
lizācijas notekūdeņiem Latvijas Republikas 
normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, 
pirms to novadīšanas centralizētajā kanali-
zācijas tīklā.

27.Centralizētajā kanalizācijas tīklā ne-
drīkst novadīt lietus kanalizācijas ūdeņus.

28.Pakalpojuma sniedzējs ar aktu, kuru 
savstarpēji paraksta īpašnieks un pakalpo-
juma sniedzējs, nosaka piederības robežu.

29.Komercuzskaites mēraparāta uzstādī-
šanu, verifi kāciju un nomaiņu, īpašnieka iz-
būvētajā komercuzskaites mēraparāta mez-
glā, veic pakalpojuma sniedzējs par saviem 
līdzekļiem.

30.Pakalpojuma saņēmēja pienākums ir 
uzturēt darba kārtībā tā piederības robežā 
esošo ūdenssaimniecības infrastruktūru par 
saviem līdzekļiem, nodrošinot tās drošu 
ekspluatāciju.

31.Pakalpojuma saņēmējam piederības 
robežās komercuzskaites mēraparāta mez-
gli un armatūra ir jāsagatavo ekspluatācijai 
ziemas apstākļos.

32.Ja pakalpojuma saņēmējs savām vaja-
dzībām izmanto vietējos ūdens avotus (ar-
tēzisko urbumu un/vai aku), šiem ūdensva-
da tīkliem jābūt fi ziski atvienotiem (ar gaisa 
spraugu) no centralizētajiem ūdensapgādes 
tīkliem un par šo faktu jāsastāda akts starp 
pakalpojuma sniedzēju un pakalpojuma sa-
ņēmēju.

33.Pakalpojuma saņēmējam teritorijā, 
kas noteikta ar piederības aktu, jāuzrauga 
ūdensvada pievada aizbīdņi un aizbīdņa 
kapes, ūdensvada un kanalizācijas ietaises 
(caurules, ūdens patēriņa skaitītāji, lūkas, 
skatakas, režģi, norādījumu plāksnītes u.c.), 
nepieļaujot to bojāšanu, applūdināšanu un 
aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkritumiem, 
ledus un sniega skataku vāki. Jāseko, lai 
uzstādītās plombas netiktu noņemtas vai 
bojātas, jānodrošina virszemes ūdeņu nova-
dīšana no skatakām. Pakalpojuma saņēmējs 
nedrīkst aizliegt izvietot uz ēku sienām vai 
žogiem plāksnītes ar norādi par hidrantu, 
armatūras un skataku atrašanās vietu.

34.Pakalpojuma sniedzējam un pakalpo-
juma saņēmējam jāglabā visa savā īpašumā 
vai valdījumā esošā ūdenssaimniecības in-
frastruktūras tehniskā dokumentācija.

35.Pakalpojuma saņēmēja un blakuslie-
totāja ūdenssaimniecības tīklu uzturēšanas 
piederības robežu nosaka savstarpēji raks-
tiski vienojoties. Pirms pakalpojuma lieto-
šanas uzsākšanas pakalpojuma saņēmēja un 
blakuslietotāja noslēgtās vienošanās viena 
kopija iesniedzama pakalpojuma sniedzē-
jam.

36.Blakuslietotājam jāglabā visa savā 
īpašumā vai valdījumā esošā ūdenssaim-
niecības infrastruktūras tehniskā dokumen-
tācija.

37.Pakalpojuma saņēmējs nav tiesīgs bez 
saskaņošanas ar pakalpojuma sniedzēju 
pārtraukt ūdens piegādi blakuslietotājam 
un notekūdeņu novadīšanu no tā.

38.Pakalpojuma saņēmējam, kura dar-
bība ir saistīta ar ražošanas notekūdeņu 
novadīšanu centralizētajā kanalizācijas 
sistēmā,  ja atkārtoti tiek konstatēts piesār-
ņojošo vielu koncentrācijas robežu pārkā-
pums, ir pienākums uzstādīt mēraparātu, 
kas automātiski veic notekūdeņos esošo 
piesārņojošo vielu un to koncentrācijas 
kontroli, reģistrāciju un datu pārraidi uz 
pakalpojuma sniedzēja datu bāzi, nodroši-
not pakalpojuma sniedzējam nepārtrauktu 
iespēju kontrolēt novadāmo kanalizācijas 
notekūdeņu atbilstību Latvijas Republikas 
normatīvu prasībām un līgumā noteiktajām 
pieļaujamajām piesārņojošām vielām un to 
pieļaujamai koncentrācijai notekūdeņos. 
Mēraparāta uzstādīšana esošiem komer-
santiem ir jāveic 12 (divpadsmit) mēnešu 
laikā no dienas, kad lēmums par adminis-

tratīvo pārkāpumu kļuva neapstrīdams un 
nepārsūdzams. Komersantam par minētā 
mēraparāta uzstādīšanu  rakstiski jāpaziņo 
pakalpojuma sniedzējam. 

Jauniem klientiem, kuru darbība būs sais-
tīta ar ražošanu un ražošanas notekūdeņus 
ir plānots novadīt centralizētajā kanalizāci-
jas sistēmā, notekūdeņu kvalitātes atbilstī-
bas kontroles mēraparāts uzstādāms pirms 
objekta nodošanas ekspluatācijā un/ vai 
pirms līguma par pakalpojuma saņemšanu 
noslēgšanas, ja pakalpojuma sniedzējs, iz-
vērtējot būvniecības ieceri, to ir norādījis 
tehniskajos noteikumos.  

39.Pakalpojuma saņēmējs par saviem lī-
dzekļiem drīkst uzstādīt lokālu ūdens spie-
diena paaugstināšanas iekārtu objektā,  ti-
kai rakstiski saskaņojot to ar pakalpojuma 
sniedzēju, un ja to pieļauj ūdenssaimniecī-
bas infrastruktūras kapacitāte.

40.Jebkāda saimnieciska darbība vai 
būvdarbi ūdenssaimniecības komunikāciju 
aizsargjoslās var tikt veikta tikai un vienīgi 
ar pakalpojuma sniedzēja un ūdenssaim-
niecības komunikāciju īpašnieka rakstisku 
atļauju atbilstoši pakalpojuma sniedzēja iz-
sniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

41.Sniegto un saņemto pakalpojumu ap-
joma kontrolei pakalpojuma sniedzējs bez 
brīdinājuma uz ūdenssaimniecības tīkliem 
un/vai ievadiem ir tiesīgs uzstādīt kontrol-
skaitītājus, par to sastādot attiecīgu aktu 
pašvaldības būvvaldes pārstāvja klātbūtnē. 

42.Neatkarīgi no piederības robežas pa-
kalpojuma saņēmēja pienākums ir ziņot 
pakalpojuma sniedzējam par atklātajiem 
ūdenssaimniecības infrastruktūras bojāju-
miem, norādot konkrētu bojājuma vietu.

43.Pakalpojuma saņēmējs veic visas ne-
pieciešamās darbības avārijas likvidēšanai 
par saviem līdzekļiem noteiktajā piederības 
robežā.

44.Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs jeb-
kurā diennakts laikā brīvi piekļūt savā 
īpašumā un/vai valdījumā esošajai ūdens-
saimniecības infrastruktūrai neatkarīgi no 
noteiktās piederības robežas, lai likvidētu 
avāriju ūdenssaimniecības infrastruktūrā. 

45.Personām ir aizliegts:
45.1.novietot materiālus un citus priekš-

metus (tai skaitā arī automašīnas) uz hid-
rantu akām un kanalizācijas skatakām un 
citiem ūdenssaimniecības infrastruktūras 
virszemes  elementiem;

45.2.celt jebkādas būves virs ūdensvada 
un kanalizācijas tīkliem un citiem ūdens-
saimniecības infrastruktūras objektiem;

45.3.centralizētās kanalizācijas sistēmas 
skataku lūkās izliet neuzskaitītus notekūde-
ņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest 
cietos atkritumus, novadīt nokrišņu ūdeņus;

45.4.pieļaut ūdensvada tīkla aizsalšanu 
savas piederības robežās;

45.5.atstāt atvērtas ūdenssaimniecības in-
frastruktūras skataku un kontrolaku lūkas, 
izņemot remontdarbu laikā vai avārijas si-
tuācijā. Avārijas situācijā vai remontdarbu 
laikā jāveic nepieciešamie darba aizsardzī-
bas pasākumi, uzstādot apzīmējumus un 
norobežojot teritoriju ap atvērto lūku;

45.6.patvaļīgi pieslēgt savu īpašumu cen-
tralizētajai ūdenssaimniecības infrastruktū-
rai un nesankcionēti saņemt pakalpojumu;

45.7.lietot ūdeni no hidranta bez pakalpo-
juma sniedzēja rakstiskas atļaujas.

46.Ūdensapgādes un/vai kanalizācijas 
tīklu avārijas laikā pakalpojuma sniedzē-
jam jādara viss iespējamais, lai ūdens pie-
gādes un kanalizācijas pakalpojumu pie-
spiedu pārtraukums būtu iespējami īss.

47.Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs 
par pārtraukumiem ūdens piegādē un no-
tekūdeņu novadīšanā, ja pakalpojuma saņē-
mēja īpašumā vai valdījumā esošie ūdens-
vada un/vai kanalizācijas tīkli ir bojāti.

48.Par nepieciešamību pārtraukt ūdens 

piegādi plānotā remonta laikā pakalpojuma 
sniedzējs pakalpojuma saņēmēju informē 
ne vēlāk kā 3 (trīs) diennaktis iepriekš.

VI.Ugunsdzēsības ierīču (hidrantu) un 
brīvkrānu izmantošanas kārtība

49.Pakalpojuma sniedzēja īpašumā eso-
šos hidrantus, bez saskaņojuma ar pakalpo-
juma sniedzēju, drīkst lietot tikai attiecīgie 
valsts speciālie dienesti, bet, rakstiski sa-
skaņojot ar pakalpojuma sniedzēju, ūdens-
apgādes nodrošināšanai tos var izmantot arī 
citas personas.

50.Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā 
vai valdījumā esošiem hidrantiem, to teh-
nisko stāvokli un apkopi atbild pakalpoju-
ma sniedzējs.

51.Ja pakalpojuma sniedzējs pēc pašval-
dības ierosinājuma uz ūdensapgādes tīk-
liem ir izbūvējis brīvkrānus, to lietošana 
dzeramā ūdens ņemšanai nav ierobežota un 
ir bez maksas.

52.Par pakalpojuma sniedzēja īpašumā 
esošo brīvkrānu uzturēšanu un tehnisko 
stāvokli atbild pakalpojuma sniedzējs.

53.Personām, kuru darbības rezultātā ir 
bojāti hidranti, ir pienākums nekavējoties 
ziņot pakalpojuma sniedzējam.

VII.Decentralizētās kanalizācijas pakal-
pojuma sniegšanas kārtība

54.Asenizatoriem, kuri sniedz decentra-
lizētās kanalizācijas pakalpojumus lieto-
tājiem Krāslavas novada administratīvajā 
teritorijā, savāktie notekūdeņi no decentra-
lizētās kanalizācijas jānodod  notekūdeņu 
pieņemšanas punktā pakalpojuma sniedzē-
jam, kas atrodas Krāslavas novada admi-
nistratīvajā teritorijā, pirms tam noslēdzot 
par to līgumu.

VIII.Atbildība par saistošo noteikumu 
neievērošanu

55.Par Noteikumu III, V, VI un VII no-
daļās ietverto noteikumu pārkāpumiem 
personas var tikt sauktas pie administratī-
vās atbildības, piemērojot sodu - fi ziskajām 
personām izsakot brīdinājumu vai uzliekot 
naudas sodu līdz EUR 350,00 un juridiska-
jām personām - izsakot brīdinājumu vai uz-
liekot naudas sodu līdz EUR 1 400,00.

56.Kontrolēt Noteikumu izpildi un sa-
stādīt administratīvo pārkāpumu protoko-
lus atbilstoši savai kompetencei ir tiesīgas 
Krāslavas novada Pašvaldības policijas 
amatpersonas. Administratīvo pārkāpumu 
lietas par Noteikumu pārkāpumiem izskata 
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodek-
sā noteiktajā kārtībā. Lēmumus adminis-
tratīvo pārkāpumu lietās pieņem Krāslavas 
novada domes Administratīvā komisija.

IX.Noslēguma jautājumi
57.Noteikumi stājas spēkā likuma „Par 

pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
58.Noteikumu 25.1. apakšpunkts stājas 

spēkā pēc 2021.gada 31.decembra. 
59.Ar Noteikumu spēkā stāšanās brīdi 

spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības 
2007.gada 27.februāra saistošie noteikumi 
Nr. 5 „Krāslavas pilsētas un Ezerkalna cie-
ma ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu 
lietošanas un aizsardzības saistošie notei-
kumi”.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošo noteikumu Nr. 2019/5

”Par kārtību, kādā tiek 
organizēti centralizētie 

denssaimniecības pakalpojumi 
Krāslavas novadā” 

paskaidrojuma raksts
Projekta nepieciešamības pamato-

jums.
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 

6.panta ceturtā daļa nosaka, ka vietējā paš-
valdības dome izdod saistošos noteikumus, 
kuros paredz kārtību, kādā ūdensapgādes 
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek 
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes 

(Turpinājums 6.lpp.)

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SAISTOŠIE NOTEIKUMI NR. 2019/5
”PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK ORGANIZĒTI CENTRALIZĒTIE ŪDENSSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMI KRĀSLAVAS NOVADĀ”
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Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu 

Nr. 2019/5 ”Par kārtību, kādā tiek organizēti 
centralizētie denssaimniecības pakalpojumi 

Krāslavas novadā”  paskaidrojuma raksts
(Turpinājums, sākums 5. lpp.)

sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai; centralizētās ūdens-
apgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, 
lietošanas un aizsardzības prasības; sabiedriskā ūdenssaimniecības pa-
kalpojuma līgumā ietveramos noteikumos, kā arī tā slēgšanas, grozīša-
nas un izbeigšanas noteikumus, kā arī brīvkrānu izmantošanas kārtību.

Viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniegšanas organizēšana savā administratīvajā teritorijā. 
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaim-
niecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu 
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību un nepārtrauktību, uzlabotu vides 
kvalitāti un dabas resursu racionālu izmantošanu.

Īss projekta satura izklāsts.
Noteikumu mērķis ir noteikt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpo-

jumu sniegšanas un lietošanas kārtību, lai veicinātu kvalitatīvu pakalpo-
jumu pieejamību un nodrošinātu pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauk-
tiem pakalpojumiem, uzlabotu vides situāciju pilsētā un dabas resursu 
racionālu izmantošanu.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu. 

Būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 

vidi pašvaldības teritorijā.
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fi ziskām un juridiskām perso-

nām, kas ir centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
saņēmēji, kā arī centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpoju-
mu sniedzējiem.

Informācija par administratīvajām procedūrām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas novada pašvaldība.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas nav notikušas.

PROJEKTI

Krāslavas novada pašval-
dība turpina īstenot projektu 
Nr.8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas 

novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un 
mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts ģimnāzijā un 
Krāslavas pamatskolā”

Ir noslēdzies dienesta viesnīcas būvprojekta izstrādes 
līgums ar SIA „Rem-Pro”, kas tika īstenots „Izaugsme 
un nodarbinātība” 8.1.2. specifi skā atbalsta mērķa „Uz-
labot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 
„Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sa-
kārtošana un mācību vides uzlabošana Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā un Krāslavas pamatskolā” ietvaros.

Plānotā dienesta viesnīca atradīsies Raiņa ielā 25.  

Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem ir pare-
dzētas 24 istabiņas ar 52 gultasvietām, tai skaitā 2 ista-
biņas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Veļas mazgā-
šanas un žāvēšanas telpas, mācību-atpūtas telpas, kā arī 
divas koplietošanas virtuves. 

Projekta ietvaros ir paredzēti dienesta viesnīcas būv-
niecības darbi. Pēc minētā līguma izpildes  tiks uzsākti 
iepirkuma dokumentācijas sagatavošanās darbi dienes-
ta viesnīcas izbūvei.

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

Juta Bubina, projekta vadītāja

DIENESTA VIESNĪCAS PROJEKTS

Šī gada maijā Indras pagastā tika 
uzsākta projekta „Darbiņš man prie-
ku deva Krāslavas novada Indrā” 
īstenošana. Projekts tika īstenots 
programmas „Pats savam saimes 
galdam” ietvaros. Programmu fi nan-
sē Borisa un Ināras Teterevu fonds. 
Projekta „Darbiņš man prieku deva 
Krāslavas novada Indrā” kopējais fi -
nansējums 1100.00 EUR.

Divpadsmit Indras pagasta ģi-
menes, uzsākot projektu, saņēma 
dārza inventāru un sēklas, lai varē-
tu izaudzēt dārzeņus savai ģimenei. 
Visu vasaru projekta dalībnieki čakli 
strādāja savos dārzos, audzēja dār-
zeņus un gatavoja krājumus ziemai. 
Projekta dalībnieki piedalījās tra-
dicionālajos „Ievārījuma svētkos”, 
vārīja ievārījumu un cienāja svētku 
dalībniekus. Tika organizēts izbrau-
kuma pasākums uz z/s „Zariņi”, kura 
laikā projekta dalībnieki iepazinās ar 
kaņepju audzēšanas īpatnībām un 
degustēja produktus, kuru izgatavo-
šanā tiek izmantotas kaņepju sēklas.

Lai apkopotu darba rezultātus 
un plānotu nākamā gada darbus, 
2. oktobrī Indras Kultūras namā uz 
„Ražas svētkiem” pulcējās projekta 

dalībnieki, čaklākie Indras dārzkopji 
un seniori. Liels gandarījums visiem 
kopā sanākušajiem bija par šova-
sar izdarītajiem darbiem.  Dārzeņu 
izstādē „Es savam galdam” varēja 
priecāties par izaudzēto ražu un rast 
iedvesmu nākamajam gadam. Pro-
jekta koordinatore Valentīna Bārtu-
le projekta dalībniekiem dāvināja 
rudens aveņu stādus un cienāja vi-
sus pasākuma dalībniekus ar sī polu 
ievārījumu, kurš īpaši labi saderēja 
ar degustācijā piedāvātajām kartu-
peļu pankūkām. Pasākums izdevās 
saturīgs un daudzveidīgs, jo seniori 
no Indras, Krāslavas un Naujenes 

iepriecināja skatītājus ar savām brī-
nišķīgajām dejām. 

Iesaistīšanās Borisa un Ināras Te-
terevu fonda atbalstītajā programmā 
„Pats savam saimes galdam” deva 
iespēju Indras pagasta ģimenēm iz-
audzēt vairāk dārzeņu savam ģime-
nes galdam un iesaistīties kopējās 
pagasta aktivitātes. Paldies Krāsla-
vas novada domes deputātei, agro-
nomei Valentīnai Bārtulei un Indras 
KN vadītājai Anželai Kuzminskai 
par brīvprātīgu un nesavtīgu darbu, 
īstenojot projektu. 

Ērika Zarovska, 
projekta vadītāja 

„DARBIŅŠ MAN PRIEKU DEVA INDRĀ”

BĒRNU UN PUSAUDŽU 
IZGLĪTOŠANA PAR PUBERTĀTI 
UN SEKSUĀLI REPRODUKTĪVO 

VESELĪBU KRĀSLAVAS NOVADĀ
30. septembrī un 1. oktobrī Krāslavas novada domes īstenotā projekta 

Nr. 9.2.4.2/16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināša-
nai un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietvaros biedrības „Papar-
des zieds” darbinieki – sabiedrības veselības speciālisti, psihologi, veselī-
bas veicināšanas konsultanti - piecās Krāslavas novada izglītības iestādēs 
vadīja bezmaksas izglītojošu interaktīvu nodarbību ciklus 12-14 un 15-17 
gadus veciem pusaudžiem un jauniešiem. Nodarbībās jaunākajiem, atbil-

stoši projekta mērķim, tika runāts par pubertāti, attiecībām, sekstingu*, 
atkarībām, bet vecākie jaunieši diskutēja par lēmuma pieņemšanu par 
dzimumattiecību sākšanu/nesākšanu, par kontracepciju un seksuāli trans-
misīvajām infekcijām un HIV/AIDS, kā arī par atkarībām.

Atgriezušies no nodarbību vadīšanas Krāslavas novada skolās „Papar-
des zieds” speciālisti novērtēja, ka jaunieši ir atvērti un zinātkāri, prot 
izteikt savu viedokli un ieklausīties klasesbiedru teiktajā, diskutēt par to. 
Jaunieši labprāt uzzināja par savu ķermeni un kā rūpēties par savu vese-
lību. Ar Krāslavas novada jauniešiem bija prieks sadarboties. Uz skolēnu 
jautājumu, kad atkal būs šādas nodarbības, „Papardes zieds” atbild – kad 
aicināsiet un vai kad kāda nākamā projekta ietvaros tādas tiks organizētas.

Skolēnu vērtējums: 
„Tas bija ļoti lietderīgi un arī ļoti interesanti”, „Man patīk šādas stun-

das”, „Man patika nodarbība, jo mēs izrunājām aktuālas tēmas”, „Bija 
interesanti uzzināt savu klasesbiedru domas”, „Uzzināju daudz jaunas 
informācijas”, „Beidzot sapratu un uzzināju atbildes uz man svarīgiem 
jautājumiem”, „Paldies par nodarbību, viss ļoti patika”.

Kopā šajās 2 dienās nodarbībās piedalījās 123 Krāslavas novada jau-
nieši no Indras pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas, Krāslavas pamatskolas un Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības. 

Linda Pavlovska, 
biedrības „Papardes zieds” projektu vadītāja

Ar mērķi ieviest inovācijas 
treniņu un mācību procesā 
biedrība „Basketbola klubs 
„Krāslava””  izstrādāja pro-
jekta iesniegumu finansēju-
ma saņemšanai no Eiropas 
Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA). 

Projekta iesniegums izvērtēšanai 
tika iesniegts biedrībā „Krāslavas 
rajona partnerība”, vēlāk no Lauku 
atbalsta dienesta saņemot arī gala 
lēmumu par projekta iesnieguma 
apstiprināšanu un fi nansējuma pie-
šķiršanu.

2019. gada augustā apstiprināta 
projekta „Jauno inovatīvo metožu 
ieviešana sporta treniņu un mācību 
procesa pilnveidošanai Krāslavas 
novadā” kopējās attiecināmās iz-
maksas ir EUR 9344.30, ELFLA 
fi nansējums - EUR 8 409.87 
(90%), Krāslavas novada pašvaldī-
bas līdzfi nansējums - EUR 934.43 
(10%).

Projekta ietvaros ir iegādāti divi 
velotrenažieri (Concept 2 BikeErg) 
un divi skrejceliņi (Spirit XT685 
(jaunā versija)). Šāda aprīkojuma 
lietošana attīsta un uzlabo elpoša-
nas sistēmu un plaušu kapacitāti; 
stiprina kardiovaskulāro sistēmu; 

trenē sirdi un asinsvadus; uzlabo 
fi zisko izturību. Trenažierus varēs 
lietot treniņu laikā, kā arī veicot 
iesildīšanas vingrinājumus pirms 
spēlēm. Trenažieri ir izvietoti 
Krāslavas Sporta skolas telpās.

Papildus ir iegādāts arī video 
straumēšanas aprīkojums un prog-
rammnodrošinājums, kas ļaus 
Krāslavas Sporta skolas zālē notie-
košās aktivitātes translēt tiešraidē, 
piem., „youtube” vietnē, kā arī vei-
dot labas kvalitātes sacensību ap-
rakstus un notiekošo spēļu sižetus, 
veidot klipus u.c. noderīgus ma-
teriālus par Krāslavas LBL3 bas-
ketbola komandu, kā arī par bas-
ketbola komandām, kas piedalās 
Latvijas Jauniešu basketbola līgā.

Īpašu paldies biedrība izsaka 
SIA „Sporta Sistēmas” par trena-
žieru piegādi, uzstādīšanu un per-
sonāla apmācību; SIA „IVIKS” 
par video straumēšanas aprīkoju-
ma ierīkošanu; biedrībai „Krāsla-
vas rajona partnerība” par iespēju 
piedalīties projektu konkursā un 
saņemt fi nansējumu projekta rea-
lizācijai; Lauku atbalsta dienesta 
Dienvidlatgales reģionālās lauk-
saimniecības pārvaldei par palīdzī-
bu projekta īstenošanā; Krāslavas 
novada domei par piešķirto līdz-
fi nansējumu, kā arī Krāslavas no-
vada iedzīvotājiem, kas atbalstīja 
biedrības projekta ideju!

Biedrība 
„Basketbola klubs „Krāslava””

BIEDRĪBA TURPINA MĀCĪBU UN TRENIŅU PROCESĀ 
IEVIEST JAUNINĀJUMUS 
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2019. gada aprīlī Krāsla-
vas Varavīksnes vidussko-
las 10. a klases (tagad 11. a 
klases) skolēnu grupa „Big 
Muscles” (īpaši paldies Vla-
dislavam Dilbam, Ustinam 
Jeršovam, Artēmijam Iva-
novam) iesniedza sava pro-
jekta „Veselā miesā vesels 
gars” pieteikumu Krāslavas 
novada jauniešu projektu 
konkursam. 

Projekta mērķis bija radīt vēl 
vairāk iespēju aktīvai brīvā laika 
pavadīšanai starpbrīžos, mazinot 
atkarību no viedierīcēm, attīstot 
veselīgu dzīvesveidu un populari-
zējot tādus sporta veidus kā galda 
teniss un novuss. Projekta ideja 
tika atbalstīta, un tika piešķirts 
fi nansējums šo sporta veidu in-
ventāra iegādei. Projekta ietvaros 
tika iegādātas galda tenisa raķetes 
un bumbiņas, novusa kijas, kauli-
ņu komplekts un galda kopšanas 
līdzekļi. Galda teniss un novuss 
mūsu skolā ir ļoti populāra nodar-
be garo starpbrīžu laikā gan ma-
zākiem, gan lielākiem skolēniem, 

un papildus inventāra iegāde ļauj 
iesaistīt šajā nodarbē lielāku sko-
lēnu skaitu un ar lielāku patiku 
baudīt šīs spēles.

Lai informētu skolēnus par pro-
jekta realizāciju,  tika organizētas 
galda tenisa un novusa sacensības 
(paldies par tām sporta skolotājam 
Dmitrijam Silovam), kurās bija ie-
spēja pieteikties jebkuram 5.- 12. 
klases skolēnam. Jāsaka, ka pa-
rasto spēlētāju aktivitāte ir daudz 
lielāka nekā sacensību dalībnieku 
skaits. Droši var teikt, ka projekta 
mērķis ir sasniegts, jo starpbrī-
žos tagad var redzēt vairāk aktīvo 

spēlētāju, nekā viedierīču lietotā-
ju. Turklāt, šīs spēles veido ļoti 
pozitīvu sadarbību starp jaunāko 
un vecāko klašu skolēniem, kur 
otrie uzņemas pamācīt, parādīt un 
vienkārši sastādīt kompāniju tādai 
lietderīgai brīvā laika pavadīšanai.

Liels paldies Krāslavas novada 
domei par iespēju realizēt mūsu 
ideju un Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas administrācijai par 
veselību attīstošu vidi.

Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas 11. a klases

 skolēnu grupa „Big Muscles”

VESELĀ MIESĀ VESELS GARSES LEPOJOS 
AR SAVU MAZO DZIMTENI!
Biedrība „Jauniešu klubs „Robežnieku kodols” realizēja projektu „Radošs, 

izglītojošs, konkurētspējīgs saimnieks savā sētā”, kas guva atbalstu Krāslavas 
novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta konkursā. Projekta atbalstī-
tājs ir Krāslavas novada pašvaldība.

Projekta devīze – „Es lepojos ar savu mazo dzimteni!”. Skaistas, radošas, 
interaktīvas puķu dobes, sakopti dabas stūrīši tika izveidoti ar jauniešu ro-
kām. Iespēju mainīt savas mājas apkārtni mudināja šis projekts. 21 jaunietis 
sagaidīja žūriju savās mājās septembra sākumā. Vērtēšana, protams, notika 
visu vasaras periodu. To veica gan viesi, gan pagasta iedzīvotāji.  „Malači, 
radoši, draudzīgi,” tādus vārdus saņēma projekta dalībnieki. Īpašu lepnumu 
izjuta ģimenes locekļi, kuri palīdzēja un atbalstīja. Pārsteiguma balvas, ābeļu 
stādus jaunieši saņēma ar prieku un ar vārdiem: „Katram vajag iestādīt savu 
koku – savu dārzu”. Viens koks dāvanā – tas ir liels paldies visaktīvākajiem 
jauniešiem un viņu ģimenes locekļiem: Edvardam Truskovskim, Indrim 
Ivanovam, Mārim Kalvišam, Vjačeslavam un Vikai Kuzņecoviem, Saman-
tai Rakovskai, Lolitai Buko, Kristapam Pacevičam, Liānai Petrovai, Jūlijai 
Rakovskai. Protams,  ir ieplānota arī puķu dobe ar nosaukumu „Robežnieku 
jauniešu kodols”. Paldies projekta atbalstītājiem! 

Maija Šemele, 
Biedrības jauniešu klubs „Robežnieku kodols” valdes locekle

2019. gada pavasarī pieteicāmies Krāslavas novada domes izsludinā-
tajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2019” ar projektu 
„Kombuļu baznīcas atjaunošanas darbi”.

Projektu vērtēšanas komisija nolēma projektu atbalstīt un piešķirt nepie-
ciešamo fi nansējumu .

Projekta ietvaros tika nomainīts logs Kombuļu draudzes baznīcas fasādei. 
Baznīcas fasādes loga rāmis bija satrunējis un daļa stiklu jau saplīsuši, tāpēc 
tā nomaiņa bija ļoti nepieciešama. Jaunais logs manāmi  uzlaboja fasādes 
vizuālo skatu. Pārmaiņas ar prieku uzņēma ik viens baznīcas apmeklētājs. 

Projekta ietvaros arī tika izremontēti pakāpieni un kāpņu laukums pie 
ieejas baznīcā, kuri laika gaitā sniega, sala un lietus iedarbībā bija galīgi 
sadrupuši. Pateicoties piešķirtajam  fi nansējumam, iedzīvotāju un uzņēmēju 
atbalstam, projektā paredzētais ir realizēts.

Katru gadu 14. septembrī Kombuļu  Svētā Jāzepa Romas katoļu baznī-
ca svin draudzes svētkus. Šovasar paveiktais ir kā neliela dāvana draudzei 
svētkos. Paldies visiem, kuri atbalstīja un pielika roku projekta realizēšanai.

T. Ļaksa

REALIZĒTS PROJEKTS
 „KOMBUĻU BAZNĪCAS 

ATJAUNOŠANAS DARBI”

26. septembrī Krāslavas pa-
matskolā norisinājās 2. Jauniešu 
forums „Esi aktīvs! Esi vesels!”, 
kura mērķis Krāslavas novada ak-
tīvāko skolēnu sadarbība, veicinot 
veselīga dzīvesveida popularizē-
šanu, sporta aktivitātes un saturīga 
laika pavadīšanas iespēju pilnvei-
došanu.

Forumā piedalījās mūsu nova-
da triju skolu 8. klašu skolēni no 
Krāslavas pamatskolas, Robež-
nieku pamatskolas un Varavīksnes 
vidusskolas. Forums tika organi-
zēts Krāslavas novada pašvaldī-
bas jauniešu projektu konkursa 
ietvaros.

Kā informēja projekta vadītāja 
Skaidrīte Gasperoviča, 1.jaunie-
šu forums tika atbalstīts jau pa-
gājušā gadā, tā tēma bija„Līdera 
prasmes”. Šogad jauniešu foruma 
programma ietver sevis pilnveido-
jošas apmācības veselīga dzīves-
veida popularizēšanā pamatsko-
las vecuma skolēniem. Foruma 
sākumā visus uzrunāja Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldes jau-
natnes lietu speciāliste Julianna 
Moisejenkova. Draudzīga rīta 
rosme, un ar jauniešiem turpina 
strādāt sertifi cēta fi zioterapeite 

Sņežana Sergejeva, kura uzsvēra 
gan dienas režīma aktualitātes, 
gan uztura piramīdu, gan stresa 
mazināšanas paņēmienus. Foru-
ma turpinājumā sporta skolotājas 
Natālijas Raudives vadībā jaunie-
ši aktīvi sportoja.

 Pēc sātīgām pusdienām jau-
niešus uzrunāja Ojārs Vanags – 
Krāslavas sporta skolas skolotājs, 
jaunatnes olimpiādes distanču 
slēpošanā dalībnieks un Krāslavas 
pamatskolas Parlamenta bijušais 
prezidents. O.Vanags uzsvēra – 
jau tagad jauniešiem jābūt mo-
tivētiem un spēcīgiem, jo sports 
sagatavo pieaugušo dzīvei. Esie t 
draudzīgi, sadarbojaties, kaut arī 
visi esat ļoti dažādi. Ejiet pretī sa-

vam mērķim!
Lai forums izdotos veiksmīgs, 

pateicības vārdi ir jāsaka dau-
dziem. Paldies Krāslavas novada 
domei par atbalstu 2.foruma ide-
jai. Krāslavas pamatskolas sporta 
stundās skolēni varēs izmantot ie-
gādātās bumbas un lecamauklas. 
Sporta skolas mājīgajās telpās 
mums bija ļoti ērti, īpašs pal-
dies basketbola trenerim Raitim 
Timmam.  Paldies fi zioterapeitei 
S.Sergejevai un sporta skolotājai 
N.Raudivei. Paldies novada sko-
lām un Krāslavas pamatskolas 8.a 
klasei, kurai dalība foruma orga-
nizēšanā bija arī brīvprātīgā darba 
pieredze.

Juris Roga, autora foto

2.JAUNIEŠU FORUMS KRĀSLAVĀ

Nodibinājums „Zinātnes un 
Inovāciju parks” (ZIP) jau ceturto 
gadu Latvijā īsteno projektu „Die-
nasgrāmata”, kura ietvaros Latvi-
jas skolām tiek radītas individuāla 
satura un dizaina dienasgrāmatas, 
kuru tapšanā piedalās paši skolē-
ni. Četru gadu laikā kopš projekta 
uzsākšanas skolu atsaucība šim 
projektam ir augusi teju piecas 
reizes, proti, 2016. gadā konkursā 
par personalizētām dienasgrāma-
tām piedalījās vien ap 30 skolu. 
Taču šogad projektā kopumā pie-

dalījās jau 148 skolas no visiem 
Latvijas reģioniem. Tā ietvaros 
skolēni radījuši 147 dienasgrāma-
tu individuālos dizainus, kas rotā 
vairāk nekā 20 000 dienasgrāmatas 
2019./2020. mācību gadam, prie-
cējot projekta dalībniekus, mācību 
iestāžu audzēkņus un mācībspē-
kus.

Projekta ietvaros skolēni tika 
aicināti piedalīties dienasgrāmatu 
vāka zīmējumu konkursā. „Tieši 
skolēnu un jauniešu radošā ie-
saiste, ar saviem zīmējumiem un 

fotogrāfi jām palīdzot projekta 
„Dienasgrāmata” darba grupai iz-
veidot interesantus un nebijušus 
dienasgrāmatu dizainus, ir šī pro-
jekta lielākā vērtība”, norāda no-
dibinājuma „Zinātnes un inovāciju 
parks” valdes priekšsēdētājs Jānis 
Letinskis.

ZIP darba grupu patīkami pār-
steidza tas, cik individuāls un tajā 
pašā laikā līdzīgs var būt redzējums 
par to, kādam vajadzētu izskatīties 
dienasgrāmatas vākam. Visbiežāk 
skolu dienasgrāmatu vākus rotāja 

skolas zīmējumi, latviski elementi, 
pūces un citi zīmējumi, kas raisa 
asociācijas ar skolu, kā arī citāti 
par mācībām un mācību prieku.

 Projektu fi nansiāli atbalstīja 
nedaudz mazāk nekā 600 Latvijas 
uzņēmumu, kas deva iespēju sko-
lām saņemt skolēnu dienasgrāma-
tas bez maksas. Dienasgrāmatas 
tapa pateicoties SIA „GSK”, SIA 
„Baltic Wise”, IK „ELLA.KO” un 
SIA „Arctic Paper Baltic States” 
atbalstam.

Krāslavas novadā projektā pie-

dalījās Indras pamatskola. ZIP iz-
saka īpašu pateicību uzņēmumam 
SIA „Omniva Latvija” par atbalstu 
un palīdzību projekta dienasgrā-
matas nogādāt visās skolās 65 Lat-
vijas novados.

„Esam priecīgi būt par daļu no 
šī projekta, jo līdzīgi kā skolēni 
rada individuālus dienasgrāmatu 
vākus, arī mēs izceļam daļu no sa-
viem pakomātiem ar īpašu dizainu. 
Turklāt mūsu tīkla pārklājums spēj 
nodrošināt to, lai varam piegādāt 
dienasgrāmatas skolām tuvā un 
ērtā saņemšanas vietā”, stāsta SIA 
„Omniva Latvija” mārketinga va-
dītāja Ruta Pole.

Zinātnes un Inovāciju parks

VAIRĀK NEKĀ 20000 SKOLĒNU SAŅEM PERSONALIZĒTAS 
DIENASGRĀMATAS 2019./2020. MĀCĪBU GADAM
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svētki

intervija

- Esmu dzimusi mūsu novada Robežnie-
ku pagastā, mācījos Asūnes astoņgadīgajā 
skolā, pēc tam devos uz Rīgas pavāru skolu, 
kuru sekmīgi pabeidzu, taču apgūtajā profe-
sijā strādāju salīdzinoši neilgi. Aiz loga bija 
90. gadi - lielu pārmaiņu laiks. Meklēju dar-
bu un iekārtojos šajā bērnudārzā par auklīti. 

Drīz izveidojās situācija, ka iestādei ir ne-
pieciešami citi kadri un man piedāvāja au-
dzinātājas darbu. Pamēģināju, viss sanāca, 
ļoti iepatīkas un darbs aizgāja no rokas. Tur-
pināju strādāt un izglītoties Daugavpils Uni-
versitātē, kur ieguvu bakalaura grādu peda-
goģijā. Vēlāk pabeidzu kursus koriģējošajā 
vingrošanā bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Pēc kursiem sāku strādāt par sporta skolotā-
ju. Tādejādi PII „Pīlādzītis” kopā nostrādāju 
26 gadus, no tiem piecus kā sporta skolotāja. 

Patiesībā vēl pirms devos apgūt pavā-
ra profesiju, man bija doma doties strādāt 
uz lauku bērnudārzu, bet mamma atrunāja, 
sakot – ar bērniem nav viegli strādāt. Nezi-
nu, kādi bija viņas motīvi, bet pirms manis 
dzimtā neviens nebija strādājis izglītības 
iestādē. 

Šodien es un māsa abas strādājam vienā 
bērnudārzā. Man pašai arī ir divas meitas, 
Velta ir pirmskolas skolotāja šajā pašā bēr-
nudārzā, jaunākā, Aija, strādā Rīgā kosmēti-
kas nozarē, bet arī viņai ir izpaudušās lielas 
dotības darboties ar bērniem.

- Sudrabā kaltu saktu saņēmāt par ino-
vācijām pirmsskolas izglītības iestādē. Ko 
jums tā nozīmē dzīvē?

- Šī balva ir liels un augsts mana darba no-
vērtējums. Balvas pasniegšanas pasākums 
bija patiesi interesants, gūtās emocijas nav 
vārdos izsakāmas vai aprakstāmas. Piešķir-
tā balva man bija liels pārsteigums. Par to, 
ka esmu nominēta balvai, un jau tas bija ne-
gaidīts jaunums, uzzināju tikai dažas dienas 
pirms pasākuma. Kad mūsu novada domes 
priekšsēdētāja Gunāra Upenieka rokās ie-
raudzīju balvu, kas pēc brīža man tika pa-
sniegta, aizrāvās elpa!

Kas jūs pamudināja pievērsties inovāci-
jām? Varbūt visam sākums ir bērnībā?

- Mūsdienu bērniem nav interesanti nākt 
un darboties vienkārši tāpat, skolotājam ne-

mitīgi jāmeklē un jāatrod, ko jaunu viņiem 
piedāvāt, lai aizrautu un motivētu. Tagad 
man labi palīdz interneta vide, kur varu 
smelties idejas, kaut ko nošpikot. Aktīvi pie-
dalos projektos, piemēram, iestādes teritorijā 
esam izveidojuši baskāju taku, kas ļoti patīk 
mūsu audzēkņiem. Šogad apkārt bērnudār-
zam uz asfalta tika uzzīmēta aktivitāšu taka, 
kuru bērni labprāt izmanto, dodoties pastai-

gās – palec, paskrien, veic dažādus citus vin-
grinājumus. Sākumā bija tā, ka mazie ņēma 
savus vecākus pie rokas, lai kopā izietu akti-
vitāšu taku, un kamēr tas nav izdarīts, mājup 
vecākiem netikt.

Manā bērnībā nebija tik daudz „spēlīšu”, 
cik to ir mūsdienu jaunajās ģimenēs. Dzīve 
ritēja laukos, un rotaļlietas bija tas viss, kas ir 
sastopams dabā – akmentiņi, smiltiņas, māli. 
No dabas materiāliem „vārījām” putriņas, 
„cepām” pīrādziņus… Jā, bija pāris lelles. 
Draugu, draudzeņu arī bija maz, jo apkārt 
dzīvoja maz cilvēku. Līdz skolai bija četri 
kilometri, ko katru rītu mēroju kājām. Ide-
jas, kā sevi izklaidēt man ļoti vajadzēja jau 
bērnībā, tālab visi apkārtnes koki bija izkā-
pelēti, strautiņi izbristi, kas tik vēl nedarīts!

- Tagad jau daļa vecāku bērniem brīvi 
neļauj ne kokos kāpt, ne ūdenī brist, ne 
citādi pasauli izzināt…

- To jau savā darbā redzu, kuram bērnam 
vecāki ļauj iepazīt dabu un kuram krata ar 
pirkstu, sak, nu-nu, tur nelien - gāzīsies, 
kritīsi, sasitīsies. Šādi audzinātiem arī skolā 
klājas grūtāk nekā tiem, kuri aug brīvākā at-
mosfērā, bet ne visatļautībā.

- Cik taisnības teicienā, ka, strādājot ar 
bērniem ilgus gadus, pats par bērnu pa-
liec?

- Pilnīga taisnība, bet ir nepieciešams tā-
dam būt, lai sevi pilnvērtīgi realizētu šajā 
profesijā. Es lecu, rāpoju, skrienu un visu 
citu daru kopā ar viņiem. Ja es nerīkošos kā 
bērns, viena daļa viņu vienkārši neko neda-

rīs. Mūsdienās darbā izmantojam datorteh-
niku - ieslēdzu video, un tā būtībā viņiem ir 
paraugs, pēc kura darboties, bet, ja es nelecu 
un nedancoju līdzi, kā tas dažreiz gadās, pie-
mēram, veselības dēļ, tad viņi arī apstājas un 
skatās uz mani. Ja parādu kādu sporta vin-
grinājumu, aicinu turpināt pašiem, bet pati 
vairs nekustos, viņi arī apstājas. 

- Tad jau jums līdz pašai pensijai ne-
drīkst zaudēt sportisko formu...

- Tā gan, ir jālec, jāskrien un jātur līdzi 
mazajiem. Grūtāk ir, kad izdari pārtrauku-
mu, piemēram, atsākt aktīvi darboties pēc 
atvaļinājuma ir pagrūti. Bet ikdienā esi „ie-
vilcies” šajā procesā, un viss labi.

Pirms divām desmitgadēm bērni bija mie-
rīgāki un mazāk prasīja manas uzmanības un 
paši atrada sev nodarbošanos. Bet dzīvē viss 
mainās, tagadējiem vajag citu pieeju, var sa-
cīt, viņi vēlas gatavas izklaides un viņu vēl-
mes liek arī mums mainīties. Mums jāpār-

zina mazo bērnu jaunie varoņi, populārākās 
multfi lmas, lai ietu kopsolī ar viņiem. Un 
reizēm sanāk tā, ka man mājās jāskatās tie 
raidījumi un fi lmas, kas bērniem interesan-
ti, bet to, kas pašu interesē, jāatliek vēlākam 
laikam. 

Starp citu, inovatīvas idejas smeļos arī no 
bērniem, kas daudzreiz netieši pasaka man 
priekšā, ko darīt. Piemēram, paši mazākie 
vingroja ar kļavu lapiņām. Vēzējam, vici-
nām, pietupstamies, pēkšņi viens izdomā 
slēpties aiz tām lapiņām. O, ideja rokā! Tur-
pinājumā spēlējam arī paslēpes. Arī dažādos 
kursos lektori mums saka: „Smelieties idejas 
no bērniem, viņi jums visu pasaka priekšā!” 
Vajag tikai gribēt un mācēt saredzēt.

- Sporta zālē noteikti ir ļoti trokšņaina 
vide. Cik bērniem vienlaikus vadāt no-
darbības un kā tiekat galā?

- Ja atnāk visi, lielākajā grupā man ir 24 
bērni. Kā tieku galā? Citreiz labāk, citreiz 
sliktāk, bet vienmēr jāmēģina labāk. At-
bilstoši jaunajām izglītības kompetencēm 
drīkstu vienkārši iedot sporta inventāru un 
lūgt bērnus izdomāt, ko viņi ar to darīs, bet 
vienalga ir konkrēta tēma un jāsasniedz kon-
krēts rezultāts, piemēram, jāiemācās lēkt uz 
divām kājām, stāvēt uz vienas, mest un no-
ķert bumbu. Līdz ar to arī inovācijām jābūt 
mērķētām uz konkrētu rezultātu. Nebūs tā, 
ka ielaidīšu zālē un skatīšos, kas nu sanāks. 
Nē, jebkura nodarbība ir jāvada. 

- Vai 26 gadu laikā ne reizi nav iezagu-

sies  doma visu pamest un mainīt darbu, 
atgriezties pavāra profesijā?

- Noteikti nē, nekad. Aicinu arī jauniešus, 
kuri pabeidz vispārizglītojošo skolu un var-
būt šaubās par profesijas izvēli, nebaidīties 
kļūt par pedagogu pirmskolas izglītības ies-
tādē. Neslēpšu, bērnudārzā darbs ir grūts gan 
psiholoģiski, gan emocionāli, gan arī fi ziski 
kā sporta skolotājai, bet tas ir ļoti, ļoti intere-
sants un daudzpusīgs. 

- Kā jūs relaksējaties, kas ir jūsu hobiji, 
izklaides?

- Daudz ceļoju pa Latviju, Igauniju un 
Lietuvu, tiesa, šogad bijām aizbraukuši ar 
prāmi uz Zviedriju. Man patīk izzināt dzim-
tās zemes skaistumu. No Latvijas pilsētām 
visvairāk patīk Krāslava un Jelgava, kur dzī-
vo mana draudzene. Bieži apciemoju, vienas 
un tās pašas vietas Jelgavā varu apskatīt ar 
lielu interesi vairākkārt. 

Ļoti patīk braukt ar velosipēdu gan tāpat 
vien, gan ar prieku piedalos velobraucienos. 
Hobijs ir adīšana un tamborēšana - noadu 
mazbērniem zeķītes, kaut ko notamborē-
ju darbam. Mums „Pīlādzītī” ir daudz pašu 
darbinieču rokām radītas atribūtikas. Tāpat 
pavāru skolas zināšanas nav izplēnējušas, un 
labprāt kaut ko garšīgu pagatavoju vai palī-
dzu uzklāt galdu, ja kāds palūdz.  

- Interesanti, kāpēc savulaik neveido-
jāt savu biznesu sabiedriskās ēdināšanas 
jomā?

- Godīgi, kaut kā nesaistīja pavāra darbs. 
Patika, bet nesaistīja, lai pieķertos tik cieši, 
ka mēģinātu radīt savu biznesu. Darbs ar 
bērniem viennozīmīgi ir daudzpusīgāks, aiz-
raujošāks, interesantāks un ar lielāku atdevi. 
Kūka tev saplaka, un dari, ko gribi - vairs 
nepacelsi. Ja strādā ar bērnu, tu vari viņu pa-
celt nebijušos augstumos, tu redzi pārmaiņas 
un sasniedz visiem tīkamu rezultātu – pašam 
bērnam, vecākiem, sabiedrībai un sev.

- Paldies par interviju! Lai veicas arī 
turpmāk!

Juris Roga, autora foto

NIKODEMA RANCĀNA
 BALVA 

ARĪ KRĀSLAVIETEI!

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) telpās notika Nikodema Ran-
cāna balvas pasniegšanas pasākums Latgales izcilākajiem pedagogiem. 
Tika pasniegtas sešas galvenās balvas – sudrabā kaltas saktas, kuru au-
tors ir rotkalis Rihards Ciblis. Papildus šīm balvām Izglītības un zinātnes 
ministre Ilga Šuplinska pasniedza īpašās IZM Pateicības vēl pieciem sko-
lotājiem, kuru sasniegumi ir noteikti vērā ņemami un priekšzīme citiem. 
Skolotājiem atzinīgus vārdus teica arī Latgales Plānošanas reģiona At-
tīstības padomes (LPRAP) vadītājs Gunārs Upenieks, RTA rektore Iveta 
Mietule, kā arī dzejniece Anna Rancāne.

Laureātu pulkā iekļuva arī Krāslavas pirmsskolas izglītības iestādes (PII) 
„Pīlādzītis” sporta skolotāja Zinaīda Bernāte, kura saņēma balvu par ino-
vācijām pirmsskolas izglītības iestādē. 

4. oktobrī, Pasaules sko-
lotāju dienas priekšvakarā, 
Krāslavas Kultūras namā no-
tika svinīgs sarīkojums, kurā 
godināti novada izglītības 
iestāžu pedagogi. 

Mūsu novadā ir izveidojusies 

skaista tradīcija, ka skolotāju dienas 
pasākumus apmeklē arī pensionēti 
skolotāji, kuri ir beiguši aktīvās dar-
ba gaitas. Katru no viņiem nosauca 
vārdā un uzvārdā, savukārt jaunākie 
kolēģi pasniedza senioriem ziedus. 
Ar domes Atzinības rakstiem ap-

balvoti deviņi skolotāji, ar Izglītī-
bas pārvaldes Atzinības rakstiem 
apbalvoti arī deviņi skolotāji. Tika 
sumināta arī Krāslavas pirmsskolas 
izglītības iestādes (PII)  „Pīlādzītis” 
sporta skolotāja Zinaīda Bernāte, 
kura nesen saņēma Nikodema Ran-
cāna balvu par inovācijām pirms-
skolas izglītības iestādē. 

Pasākumu atklāja Krāslavas no-
vada Izglītības pārvaldes vadītāja 
Lidija Miglāne, kura akcentēja sko-
lotāja profesijas lielo lomu sabiedrī-
bā, kā arī sacīja paldies visiem kolē-
ģiem par izturību, sevis ziedošanu, 
par izdomu un dzīves gudrību, sko-
lojot un audzinot mūsu novada 
jauno paaudzi. Viņas novēlējums 
turpmākajiem gadiem - lai pietiek 
spēka un dvēseles stipruma veikt šo 
atbildīgo un nozīmīgo darbu! 

Krāslavas
novada domes 
vārdā skolo-
tājus apsveica 
Viktors Moi-
sejs: „Skolotāja 
darbs ir grūts, 
sarežģīts un 
atbildīgs. Vis-
lielākie patei-
cības vārdi par 
jūsu veikumu 
un ieguldīju-
mu mūsu jau-
nās paaudzes 
izglītošanā un 
audzināšanā. Labu veselību, mieru, 
mīlestību un saticību ģimenēs, un 
panākumus turpmākajā darbā!”

Vakara turpinājumā klātesošos ar 
koncertu „Krievu romanču vakars” 

priecēja izcili solisti Ilona Bagele 
un Samsons Izjumovs, kā arī virtu-
ozi muzikanti.

Juris Roga, 
autora foto

SAPNIS SĀKAS AR SKOLOTĀJU
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darbi, notikumi, cilvēki

Krāslavā, uzņēmumā „Nemo” 
iniciatīvas „Ierēdnis ēno uzņēmēju” 
ietvaros 17. septembrī viesojās Eko-
nomikas ministrijas valsts sekretāra 
vietnieks Raimonds Aleksejenko, 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas  Reģionālās 
politikas departamenta Reģionālās 
ekonomikas nodaļas vadītājs Dāvis 
Melnalksnis un Labklājības minis-
trijas Darba tirgus politikas departa-
menta direktors Imants Lipskis.  

Iniciatīva ir lieliska, un esam pār-
liecināti - tā deva abpusēju pienesu-

mu. Ierēdņi piedalījās uzņēmuma 
ikdienas sapulcē un atklātā veidā no 
darbiniekiem dzirdēja problēmas, ar 
kurām mums ir jāsaskaras. Kā gal-
venā problēma aktualizējās darba-
spēka nepietiekamība. Apspriedām 
gan izglītības sistēmas, gan bez-
darbnieku programmas trūkumus. 
Ierēdņiem izklāstīti gadījumi, kuros 
komunikācijā ar valsts iestādēm 
pārpratumu dēļ rodas konfl ikti vai 
pat tiek radīti zaudējumi uzņēmu-
mam. 

„Nemo” vadība veltīja atzinīgus 

vārdus par progresu, kas vērojama 
VID pakalpojumu kvalitātē, jo īpa-
ši uzteica VUGD darbiniekus par 
attieksmi „konsultē vispirms”. Ie-
rēdņi guva plašu ieskatu uzņēmuma 
darbībā, sākot no apkures izmak-
sām un beidzot ar industrijas nākot-
nes izaicinājumiem globālajā tirgū. 

Manuprāt, tā bija vissaturīgākā 
saruna ar ierēdniecību manā mūžā. 
Viesi ar patiesu interesi uzdeva 
padziļinātus jautājumus, un radās 
savstarpējas uzticamības sajūta.  
Dienas laikā nostiprinājās pārliecī-
ba, ka mums ir viens mērķis – Lat-
vijas tautsaimniecības uzplaukums. 
Tomēr tas ir iespējams tikai tad, ja 
uzņēmumam nav nekas slēpjams - 
mēs varam atvērt jebkuru tēmu un 
uzrādīt jebkuru skaitli. Ceram, ka 
šī iniciatīva atkārtosies regulāri un 
gaidīsim ciemos arī nākamgad.

Inga Zemdega-Grāpe, 
šūšanas fabrikas 

„Nemo” īpašniece  

IERĒDNIS ĒNO UZŅĒMĒJU MĀKSLAS DARBI ATGRIEŽAS 
INDRICAS KATOĻU BAZNĪCĀ

 Nu jau vairākus gadus pēc kār-
tas sadarbībā ar prāvestu Genādi-
ju Alferovu notiek atjaunošanas 
un restaurācijas darbi Indricas ka-
toļu baznīcā. 2016. gadā tika notī-
rīts un nokrāsots baznīcas skārda 
jumta segums, 2017. gadā notīrī-
tas un par jaunu nokrāsotas baz-
nīcas fasādes un logi. 2019. gadā 
pagasta un draudzes spēkiem tika 
veikts baznīcas atsevišķi stāvošā 
zvanu torņa remonts.

Indricas Sv.Jāņa Kristītāja Ro-
mas katoļu baznīcas būvniecība 
datēta ar 1655. -1658., 1698., 19. 
gs.v. Indricas baznīca ir vecākā, 
kopš 1698. gada nepārbūvētā 
koka baznīca Latvijā, kā arī viena 
no senākajām šāda veida baznī-
cām Baltijā. Indricas baznīcas plānojums un telpiskais veidojums rāda 
paraugu vēlākām 18.gs. koka dievnamu būvēm Latgalē. 

Gadu desmitiem savu atjaunotni ir gaidījušas arī divas Indricas katoļu 
baznīcas gleznas - „Kristus kristīšana” un „Sv.Helēna”, kas, laika zoba 
bojātas, jau sen glabājās baznīcas plebānijas telpās. 

Sadarbībā ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi 2018. gadā tika 
restaurēta glezna „Kristus kristīšana” (datēta ar 19.gs.1.pusi, materiāls - 
audekls/eļļa, autors nezināms).

 Kādreiz šī glezna atradusies labās puses sānu altārī, bet vēlākā laikā 
aizvietota ar 1907. gadā mākslinieka Boļeslava Tomaševiča gleznoto tāda 
paša sižeta darbu. Tagad Indricas katoļu baznīcā ir divas gleznas ar vie-
nādiem sižetiem. 

2019. gadā tika pabeigta gleznas „Sv.Helēna” restaurācija. Glezna datē-
ta ar 18.gs.beig. (materiāls: audekls/eļļa; autors nezināms).

Mākslas darbs tapis 18.gs. beigās un sākotnēji atradies 18.gs. vidū dari-
nātajā sānu altārī, vēlāk piemērots ovālas konfi gurācijas rāmim.

Gleznā Sv.Helēna parādīta trīsceturtdaļpagriezienā, tradicionālajā, 
ikonogrāfi jas mākslinieka iztēles radītajā valdnieces tērpā. Pelēcīgos un 
brūnganos toņos gleznoto tērpu (rotātu austrumnieciskiem ornamentiem 
– kā norādi uz svētās izcelsmi no Mazāzijas) pārsedz sārts apmetnis ar 
sermuļādas apdari, priekšpusē to satur kopā grezna piespraude. Svēto 
Helēnu rotā krelles, un galvā viņai ir kronis. Rokā viņa tur lielu krustu 
(tā apjoms iziet ārpus gleznas tondo formāta robežām), kas ir svētās He-
lēnas tipiskais atribūts. Valdniece ir cienījama sieviete gados, smalkiem, 
pareiziem sejas vaibstiem. Gleznojums „…ir anatomiski samērā pareizs 
un smalks, tomēr vienlaikus arī amatniecisks, un tam trūkst profesionālās 
atraisītības.” (Ogle K. Socies Jezu ieguldījums Latvijas arhitektūras un 
tēlotāja mākslas mantojumā , R.,2008.).

Saskaņā ar tradīciju Svētā Helēna (Jeļena Križarica, latīņu Flavia Iulia 
Helēna Augusta dzimusi ap 248. gadu  Konstantinopolē,  mirusi 329. gada 
18. augustā), imperatora Konstantīna Hlora sieva un imperatora Konstan-
tīna Lielā māte. Kristīgajās tradīcijās viņa tiek īpaši pielūgta kā kristiešu 
patrona.  Pēc viņas centieniem tika uzcelta Svētā kapa bazilika Jeruzale-
mē, Jēzus Piedzimšanas bazilika Betlēmē un bazilika Olīvu kalnā. 

Horvātijas tautā viņu bieži dēvē par Jeļenu Križaricu, jo saskaņā ar tra-
dīcijām viņa piedalījās  krusta koka atrašanā, uz kura nomira Jēzus. Pie-
miņas diena tiek svinēta 18. augustā.

Gleznu „Kristus kristīšana” un „Sv.Helēna” restaurāciju veica restaura-
tors – vecmeistars Staņislavs Astičs. Gleznu restaurāciju fi nansēja Nacio-
nālā kultūras mantojuma pārvalde. Gleznas „Kristus kristīšana” restaurā-
cija izmaksāja EUR 5 000, bet „Sv.Helēna” - EUR 7 000.  Jāsaka, ka abas 
gleznas bija ārkārtīgi sliktā stāvoklī: satrunējis audekls, caurumi, grunts 
un krāsas zudumi, bojāti rāmji. Tagad gleznas ir atjaunotas, atgriezušās 
savā baznīcā, lai daudzus gadu desmitus priecētu Indricas katoļu draudzes 
ticīgo sirdis. 

                                   Dzintra Bukeviča, 
Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes

Latgales reģionālās nodaļas
valsts inspektore

Jau vairākus gadus Latgales re-
ģiona Tūrisma asociācija „Ezerze-
me” organizē pieredzes apmaiņas 
braucienus asociācijas biedriem un 
tūrisma jomā strādājošajiem. Katru 
gadu tiek izveidots jauns maršruts. 
Šogad, 3.-4. oktobrī, ceļš veda uz 
Ziemeļlatgali un Dienvidlatgali. 

Braucienā piedalījās aptuveni 
50 Latgales tūrisma nozarē strā-
dājoši cilvēki, tostarp Krāslavas 
novada tūrisma informācijas centra 
vadītāja Tatjana Kozačuka un spe-
ciāliste Inga Pudnika, kā arī vies-
nīcas „Piedruja”, brīvdienu mājas 
„Vilnis”, Z/S „Kurmīši” pārstāvji 
un citu Krāslavas novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji un mājra-
žotāji. 

Pieredzes brauciena programma 
bija plaša un daudzveidīga. Mar-
šrutā tika iekļauti gan jauni, gan 
mazāk zināmi objekti. Viesojāmies 
Rēzeknes, Balvu, Rugāju, Viļakas, 
Ludzas, Aglonas un Daugavpils 
novada tūrisma mītnēs, kempin-
gos, apskates objektos, dabas un 
pastaigu maršrutos.

Tūrisma nozarē strādājošie zina, 
ka katram objektam ir jābūt īpašam 
un unikālam, ar savu pievieno-
to vērtību, stāstu, nostāju un no-
skaņu. To visu mēs arī meklējām 
katrā no braucienā apmeklētajiem 

objektiem. Kādā virsroku guva 
interjers, profesionālā pieeja pro-
dukta izveidē un pasniegšanā, ci-
tur – labiekārtotā un pieejamā vide 
dabas objektos, ēdināšanas vietās 
vairums dalībnieku novērtēja ēdie-
na izvēli un pasniegšanas kultūru. 
Taču svarīgākais katrā no objek-
tiem ir cilvēks, kas tur sagaida, un 
viņa attieksme pret savu darbu. Tas 
tūrisma jomā ir pāri visam. 

Pērtnieku karjerā (Rēzeknes 
nov.) un Z/S „Kotiņi” (Viļakas 
nov.) satikām uzņēmīgus uzņēmē-
jus, kuri iedvesmo ar sava paveiktā 
darba apmēru un kvalitāti. 

Ar profesionalitāti, degsmi un at-
tieksmi pret savu darbu iedvesmo 
Latgales jaunajos tūrisma objektos 
satiktie cilvēki. Par katru ierau-
dzīto putnu ir ko teikt viesu mājā 
„Stikāni” (Rēzeknes nov.), kas 
nodarbojas ar putnu vērošanu un 
ciemos aicina cilvēkus, kam ir vē-
lēšanās izzināt putnus.  Tiem, kam 
patīk oriģinālas un radošas lietas, 
jādodas uz jauno tūrisma objektu 
Preiļos, tā ir mākslas galerija „Ne-
ster Custom”, kur katrs galerijas 
objekts ir veidots no metāla. 

Amatniekiem tīkams bija ob-
jekts „Višķu amatnieku ciems” 
(Daugavpils nov.). 

Tikpat aizrautīgi cilvēki strādā 

koka gudrību darbnīcā (Rugāji), 
kur var iepazīt koka spēku un tā 
pielietojumu caur latvisko dzīves-
ziņu, Arnitas labsajūtu darbnīcā 
(Balvi) var ļauties latviskiem pirts 
rituāliem, skaistuma procedūrām 
un saimnieces mājražojumu de-
gustācijai, bet dzīvniekus apjūs-
mot ikviens aicināts zoo un atpūtas 
vietā „Rančo” (Balvu nov.). Ar in-
teresantu stāstījumu piepildīta vie-
sošanās bija karogu izgatavošanas 
darbnīcā „Baltic Flags” (Rēzeknes 
nov.) un Otrā pasaules kara ekspo-
zīcijā Aglonā. 

Paviesojāmies arī lauku tūris-
ma mītnē „Rūķīši” (Rugāju nov.), 
atpūtas bāzē „Dzerkaļi” (Ludzas 
nov.), viesu namā „Aglonas Caku-
li” (Aglona) un kempingā „Ozian-
na” (Daugavpils nov.).

Spītējot laika apstākļiem, de-
vāmies pastaigā pa dabas objektu 
„Stompaku purvi” (Viļakas nov.) 
un atpūtas parku „Stalkers” (Dau-
gavpils nov.).

Aktīvā tūrisma sezona ir noslē-
gusies, un uzņēmējiem sākas mie-
rīgākas laiks, kad var pārdomāt un 
izanalizēt aizvadīto sezonu un ga-
tavoties nākamajai, ieviešot jaunas 
tendences savos piedāvājumos.

Krāslavas novada TIC 
kolektīvs

KRĀSLAVAS TŪRISMA UZŅĒMĒJI 
IEPAZĪST LATGALI

2. oktobrī Indras Kultūras namā 
notika atpūtas pēcpusdiena aktīva-
jiem senioriem un čaklajiem dārz-
kopjiem - „Ražas svētki” jeb „Tar-
kovaņiķi atkal modē”, pieskaņojot 
to Apvienoto Nāciju asamblejas 
pirms 28 gadiem pasludinātajai 
Starptautiskajai senioru dienai, 
kurā godina vecākās paaudzes de-
vumu sabiedrībai.

Pirms koncerta  pasākuma orga-
nizatori visus klātesošos aicināja 
iepazīties ar projekta „Darbiņš 
man prieku deva Indrā” izvērtēju-
mu un apskatīt izstādi „Es savam 
galdam”.  Projektu fi nansē Borisa 
un Ināras Teterevu fonds.

Ražas svētku koncertu pasāku-
ma dalībniekiem piedāvāja tieši 
senioru kolektīvi: „Labvakar” no 
Indras, „Mežrozīte” no Krāslavas, 
„Smaids” no Naujenes, kā arī uz-
stājās soliste Ļubova Danilova no 
Indras.

Pasākuma gaitā sumināja ak-
tīvākos projekta „Darbiņš man 
prieku deva Indrā” dalībniekus. 
Viņiem tika dāvināti rudens aveņu 
stādi. 

Svētku īpašais piedāvājums bija 
kartupeļu pankūku jeb „tarkovaņi-
ku” degustācija. Izklaides daļā se-
nioriem tika organizētas dažādas 
aizraujošas spēles.

RAŽAS SVĒTKI INDRĀ

Juris Roga, autora foto
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jaunajiem vecākiem

darbi, notikumi, cilvēki

Ar „ORTO Klīnikas” Latgales re-
ģionālo konferenci, kas visas dienas 
garumā risinās Daugavpilī 4. oktob-
rī, aizsākam iepazīšanos un ciešākas 
sadarbības veidošanu ar šī reģiona 
ģimenes ārstiem, fi zioterapeitiem 
un sporta speciālistiem. Konferencei 
„Jaunākās diagnostikas metodes un 
terapijas tehniku rekomendācijas, 
ārstējot muskuloskeletālas saslimša-
nas” reģistrējušies vairāk nekā 120 
dalībnieki. 

Paralēli šim notikumam darbu sāk 
„ORTO Klīnikas” Daugavpils fi liāle 
pilsētas centrā, Viestura iela 2. Iesā-
kumā - ļoti pakāpeniski - nodrošinā-
sim klīnikas primārās specializācijas 
– traumatoloģiju, ortopēdiju, reima-
toloģiju, fi zioterapiju un no oktobra 
- arī mugurkaula ķirurģiju.  Filiāle 
sākusi darbu 28. septembrī. Tuvāko 
nedēļu laikā pieņemt sāks mugur-
kaula ķirurgs Aleksejs Repnikovs, 
internists, specializējis reimatoloģijā 
Maksims Petrakovs, divi radiologi 
diagnosti, kā arī fl  ebologs un prok-
tologs - vēnu speciālists Vladimirs 
Sorokins. 

„Strādājot Rīgā un diendienā klī-
nikā tiekoties ar cilvēkiem, esam 
novērojuši, ka ievērojamu daļu pa-
cientu veido tieši Latgales reģionā 
dzīvojošie, kuri mēro tālu ceļu, lai 

tiktu uz konsultāciju, aprūpētu brūci 
pēcoperācijas periodā, apmeklētu fi -
zioterapeitu,” saka traumatologs, or-
topēds Andrejs Peredistijs, „ORTO 
Klīnikas” valdes loceklis. „Dažu 
gadu gaitā, izvērtējām, ka mūsu spē-
kos ir rūpēties par šiem cilvēkiem 
pilnvērtīgāk – kļūstot pieejamiem 
reģionā, kurā ir to mājas. Filiāles 
izveidei izvēlējāmies Daugavpili, 
kā reģiona centru, un ticam, ka tas 
būs ieguldījums ne tikai Latgales ie-
dzīvotāju veselībā un ērtībās, bet arī 
mūsu pienesums reģiona attīstībai, 
nodrošinot gan jaunas darba vietas, 
gan apliecinot, ka augsta medicī-
niskā kvalitāte un standarti nav vien 
galvaspilsētas privilēģija,” rezumē 
Andrejs Peredistijs.

Daugavpils fi liālē nodrošināsim 
konsultācijas, ārstniecības plāna izs-
trādi, injekcijas locītavās un cīpslās 
(pretsāpju, augšanas faktora, hiu-
laronskābes), kā arī akūtu pacientu 
aprūpi.

Tāpat rūpēsimies par pacientiem 
pēcoperācijas periodā  – konsultējot, 
apkopjot brūces, izņemot šuves, pie-
dāvājot klīnikas standartiem atbilsto-
šu rehabilitāciju ārstu un specializētu 
fi zioterapeitu uzraudzībā.

Ortopēdiskās un mugurkaula ope-
rācijas pašreiz veicam tikai „ORTO 

Klīnikas” stacionārā Rīgā.
Daugavpils reģionālajai konferen-

cei reģistrējušies ģimenes ārsti, citu 
specialitāšu ārsti, fi zioterapeiti, spor-
ta speciālisti, kuru uzmanības lokā ir 
cilvēki ar ceļa, plecu, gūžas, pēdas 
locītavu, mugurkaula saslimšanām 
un dažāda veida traumām. Konfe-
rences ietvaros „ORTO Klīnikas” 
ārsti runās par aktuālām pieejām un 
algoritmiem klīnikas specializācijas 
saslimšanu diagnosticēšanā un ārs-
tēšanā, veidojot klausītājiem kopīgu 
izpratni un standartus tam, kā aprū-
pējams muskuloskeletālu saslimša-
nu pacients.

Par „ORTO Klīniku”: „ORTO 
klīnika” ir Baltijā modernākais un 
pašreiz vienīgais privātais traumato-
loģijas-ortopēdijas, mugurkaula spe-
cializācijas  un reimatoloģijas centrs. 
„ORTO” apvieno Latvijas labākos 
šo medicīnas jomu ārstus-speciālis-
tus. Mūsu ilggadējie sadarbības part-
neri ir Latvijas Olimpiskā vienība un 
Latvijas vadošie profesionālie sporta 
klubi – daudzi Latvijā atpazīstami 
sportisti uztic sportā gūto traumu ār-
stēšanu „ORTO” ārstiem.

Klīnika Latvijā darbojas kopš 
2008. gada. „ORTO” gadā konsultē-
jas vairāk nekā 40 000 pacientu un 
tiek veiktas ap 2 000 operācijas.

SĀK DARBU „ORTO KLĪNIKAS”
 DAUGAVPILS FILIĀLE

Latgales Iedzīvotāju forums Krāslavā notiks 31. oktob-
rī plkst.11.00, Skolas ielā 7, 3.stāvā. Forumam pieteikties 
aicināti aktīvi iedzīvotāji un NVO pārstāvji. Dalība ir bez-
maksas, vietu skaits – ierobežots. 

Pasākumā vienkopus pulcēsies vairāki desmiti pārmaiņu veidotāju, 
dzīves un telpas attīstības entuziasti, lai 3-4 stundu garumā diskusijās 
rastu ieteikumus mūsdienīgai Latgalei.

Forumu Krāslavā organizē biedrība „Krāslavas rajona partnerība” sa-
darbībā ar biedrību „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales 
plānošanas reģionu (LPR).

Iedzīvotāju forums ir saiets, kurā iedzīvotāji vērtē savas apkaimes 
dzīves vides kvalitāti, pieņem lēmumus par pārmaiņām, ko vēlas pie-
pildīt jau tuvākajā nākotnē, un vienojas par to, kā pašu spēkiem vai ar 
institūciju atbalstu to izdarīt. Foruma rezultātā iedzīvotāji būs izveido-
juši konkrētus priekšlikumus ideju īstenošanai, bet LPR iekļaus priekš-
likumus reģiona attīstības dokumentos.

Oktobrī biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” un Latgales 
plānošanas reģions (LPR) sadarbībā ar Latgales pašvaldībām rīko četrus 
Iedzīvotāju Forumus Preiļos, Balvos, Ludzā un Krāslavā. Iedzīvotāju 
forumā piedalās cilvēki, kuri vēlas redzēt aktīvu un spēcīgu Latgales 
pilsonisko sabiedrību un stiprināt Latgales nevalstisko organizāciju 
(NVO) un pašvaldību sadarbību.

Kā uzsver Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, tad katrā forumā tiek 
izcelts tas, cik nozīmīgs ir cilvēks ikvienā lietā, kas notiek mūsu reģionā 
– Latgalē, cik nozīmīgs ir katras organizācijas pienesums kopienā. Bez 
iedzīvotāju līdzdalības nav īstenības mūsu reģiona attīstībai, tieši kopā 
var rast NVO kopīgas idejas un problēmu risinājumus „Latgales plā-
nošanas reģiona Attīstības programmai 2021.-2027. gadam”. Būtiski ir 
runāt par problēmām, mērķiem un pieredzi, par padarīto, par labo un par 
kļūdām. To darīsim kopā ar saviem sadarbības partneriem no Latgales 
plānošanas reģiona un novada pašvaldībām.

Mūsu pienākums ir pozitīvi Jūs uzlādēt jaunam darba cēlienam. Nav 
svarīgi, kādu organizāciju Tu pārstāvi, svarīgi ir būt kopā un spēcinā-
ties, dalīties ar savu pieredzi, iepazīties un plānot Latgales attīstību.

Tāpat forumā Latgales NVO pārstāvjus aicināsim pievienoties pa-
rakstīt Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības me-
morandu  kura mērķis ir sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm at-
bilstošas reģiona pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības 
iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās Lat-
gales reģiona pārvaldē, tādejādi veicinot pilsoniskās sabiedrības attīs-
tību. To šobrīd jau parakstījušas 66 Latgales biedrības un nodibinājumi 
no 13 pašvaldībām.

Vairāk informācijas par foruma norisi Krāslavā biedrībā 
„Krāslavas rajona partnerība”, t. 25608232 vai 26195753.

Pasākumi notiek biedrības „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” 
un LR Kultūras ministrijas līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts 
pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru 
sadarbības attīstības jomā” (Nr.2.5.-8-17) ietvaros.

31. OKTOBRĪ IEDZĪVOTĀJU FORUMS 
AICINĀM PIETEIKTIES!

Par pavisam mazo bērnu 
traumām, sakropļošanas un 
arī nāves gadījumiem, kas 
notikuši mājās negadījuma 
vai nejaušas notikumu sa-
kritības dēļ, ir atbildīgi ti-
kai un vienīgi bērna vecāki! 
Punkts. 

Bērns līdz viena vai pat divu 
gadu vecumam gan mājās, gan 
ārpus tām var paraut, paņemt, no-
krist, aizskriet, apēst vai izdzert to, 
ko nevajag, jo tā viņi iepazīst pa-
sauli. Ja bērns nodarījis sev pāri, 
tad tā ir tikai un vienīgi vecāku vai-
na (arī gadījumos, kad bērna pie-
skatīšana uzticēta kādam citam), 
jo viņi nav gribējuši vai spējuši 
domāt un skatīties uz telpu un vidi, 
kurā bērns atrodas, no viņa (bērna) 
perspektīvas. Mūsu – pieaugušo 
- vaina, ja mājas iekārtojumā sva-
rīgāki ir bijuši dizaina apsvērumi 
(galdiņš te izskatās labāk) un pašu 
ērtības (televizoram piemērotāka 
vieta ir šī un Līgo svētkos noteikti 
vajag lielu ugunskuru), nevis bērna 
drošība. 

Gadalaiku un
dienas daļu bērni
Pavisam mazo bērnu trauma-

tisms (aptuveni 1/3 BKUS pacien-
tu ir bērni līdz viena gada vecu-
mam) ir periodisks un saistīts ar 
gadalaikiem. Visbiežāk par slim-
nīcas pacientiem kļūst bērni ar ap-
degumiem. Standarta komplekts, 
kas gandrīz garantē garu vizīti 
slimnīcā, ir krāsns apkure un atklā-
ta ūdens sildīšana priekš mazgāša-
nās. Agrāk vai vēlāk bērns verdošā 
ūdenī iemērks roku vai ieliks kāju, 
pirms vecāki ielējuši tam klāt auk-
sto ūdeni. Ticiet man, tā agrāk vai 
vēlāk notiks, ja vien nenodrošinā-
siet to, ka bērns vienmēr tādos brī-

žos atrodas citā telpā.
Tad vēl ir rīta un vakara jeb kar-

stās kafi jas un tējas bērni. Ja re-
dzam, ka slimnīcai tuvojas NMPD 
auto ar zilām avārijas gaismām, no 
kuras izkāpj raudoša mamma, bet 
feldšeris uz rokām nes bērnu – ir 
skaidrs, ka rīta karstā dzēriena bau-
dīšana ir nogājusi greizi. 

Jautāsiet – ko darīt? Pirmkārt, 
domāšana un apzināšanās, ka „ne-
kas taču nenotiks, ja uzlikšu kafi ju 
uz dīvāna malas”, ir drošākais ceļš 
uz vismaz pāris operācijām Jūsu 
mazulim. 

Tāpat bērnu slimnīcā Līgo svētki 
nav iedomājami bez apdegumiem, 
jo kāds tikko ir iemācījies skriet 
un, protams, ieskrien ugunskurā. 
Reizēm pat nevajag ugunskuru, jo 
arī nākamajā rītā pelnos ir vairāk 
nekā 400 grādu karstums, kur bēr-
ni ir apdedzinājuši rokas, kājas un 
citas ķermeņa daļas, kas var atstāt 
neizdzēšamas pēdas visa mūža ga-
rumā... Arī par šo būtu vērts aizdo-
māties, proti, varbūt ir vērts divas 
pirmās bērna vasaras nekurināt 
atklātu ugunskuru piemājas dārzā? 
Cik zinu, gardi paēst un lustīgi pa-
dziedāt var arī bez atklātas liesmas 
3 metru augstumā. 

Mājas: bīstamākā vieta
pasaulē?
Kas mani pārsteidz visvairāk? 

Paradoksāli, ka mājas ir vieta, kuru 
vecākiem ir vislielākās iespējas 
kontrolēt un iekārtot maksimāli 
droši bērnam, taču joprojām ir vie-
na daļa vecāku, kuri uzskata, ka ķi-
mikālijas zemajos plauktos vai pat 
uz grīdas turēt ir ērtāk! Savas ērtī-
bas nenoliedzami ir svarīgas, taču, 
redzot kārtējo izdedzināto barības 
vadu, gribas kliegt – mostieties!!! 

Šajā kontekstā īpaši vēlētos „pa-

slavēt” tos „gudriniekus” un tīrības 
mīļotājus, kuri izmanto tīrīšanas 
vielu koncentrātus; pat nezinu, 
kur tādus iespējams iegādāties? 
Vizualizācijai: bērns šo pudelīti ar 
ārkārtīgi sārmaino šķidrumu atrod 
un paņem, jo tā atrodas skapītī zem 
vannas istabas izlietnes, un iedzer; 
tā rezultātā viņam ir izdedzināts 
barības vads, milzīga agonija un, 
bonusā visam, ja viņš izdzīvos, 
nekad vairs nejutīs ēdiena garšu, 
jo barību uzņems mākslīgi visu 
atlikušo dzīvi. Vai jūs to novēlat 
savam bērnam? Varbūt tomēr ir 
vienkāršāk to koncentrātu turēt 
nepieejamā vietā, ja reiz grīdas 
mazgāšanai tiešām ir nepieciešama 
gandrīz sērskābe?

Kāpnes. Protams, ir skaista div-
stāvu māja ar kāpnēm uz otro stā-
vu. Bet brīdī, kad šajā mājā sāk 
dzīvot mazs bērniņš, ir nepiecie-
šams padomāt par kāpņu drošību – 
drošības vārtiņi gan trepju augšga-
lā, gan apakšgalā. Jā, atvēršana un 
aizvēršana mums- pieaugušajiem- 
sagādā „milzīgas grūtības”, tas 
taču arī ir tik laikietilpīgi, varam 
kaut ko nokavēt, pazaudēt laiku, 
ko varētu pavadīt, skrollējot sociā-
lajos tīklos… Un tie vārti un aiz-
vērtās pārāk platās atstarpes starp 
margām – tas taču sagrauj iecerētā 
mājas dizaina integritāti! Tas, pro-
tams, ir svarīgi. Vai arī nē?!

Arī te varu tikai ieteikt, ka neva-
jag uz šiem drošības pasākumiem 
raudzīties, kā uz mūžīgi palieko-
šu neestētisku kāpņu papildu ele-
mentu. Jums vismaz izaugs vesels 
bērns! Viņš nesalauzīs kaulus, ne-
gūs smadzeņu bojājumus un nebūs 
invalīds. Manuprāt, tā nav augsta 
cena par veselu bērnu.

Viņas augstība
 “Nevērība”
Ne visi traumas guvušie bērni 

IZGLĀB SAVU BĒRNU!

nomirst slimnīcā. Daļa līdz tai ne-
nonāk, jo ir mājdzīvnieku nokosti, 
sasitušies, krītot no nepabeigtiem 
balkoniem. 

Bērnu traumatisms nav atkarīgs 
no vecāku turības. Ir trūcīgi, sociāli 
nelabvēlīgi un vardarbīgi vecāki. 
Piemēram, ir gadījumi, kad nevērī-
gi vecāki ar izsmēķi aizdedzinājuši 
savas sešus mēnešus vecās mei-
tenītes gultu. Kāds bija rezultāts? 
Meitenītei viena kāja tika amputē-
ta, otra palika kroplīga. Šobrīd viņa 
dzīvo ASV pie audžu vecākiem. 
Tajā pašā laikā ir arī labi situētu cil-
vēku bērni, piemēram, viens bērns 
nepieskatīts pierāpojis pie atvērta 
loga un no tā izkritis, citu līdz nā-
vei sakodis rotveilers, jo pieskatītā-
ji – draugi, vecvecāki - aizrāvušies 
ar savu lietu darīšanu. 

Manuprāt, abos gadījumos tā ir 
noziedzīga rīcība pret cilvēka dzī-
vību. Tam nav nozīmes - apzināta 
vai neapzināta -, jo sekas abos ga-
dījumos ir letālas. 

Par ko ir šis stāsts?
Ko es ar šeit rakstīto vēlējos pa-

teikt? Es zinu, ka Latvijā ir daudz 
brīnišķīgu vecāku, kuri vēl saviem 
bērniem labu, un ceru, ka tādu kļūs 
arvien vairāk! 

Es zinu, ka maza bērniņa pieska-
tīšana ir sarežģīts un nogurdinošs 
process. Un doma par to, ka „nekas 
jau nenotiks”, ja tagad drusku pa-
sēdēšu telefonā, ir ārkārtīgi vilino-
ša. Tomēr slimnīcas ikdiena parāda 
pretējo – notiek gan un diemžēl 
pārāk bieži un ar pārāk smagām 
sekām. 

Aicinu ne tikai rūpēties par bēr-
niem, bet arī mīlēt viņus no visas 
sirds, tas palīdzēs savu mājokli re-
dzēt ar bērna acīm. Jums jāspēj sa-
skatīt, no kura stūra bērnam uzglūn 
briesmas. Esiet ar atvērtu sirdi un 
atvērtām acīm un skatieties, anali-
zējiet, kas varētu notikt! Jums jābūt 
acīm ne tikai priekšā, bet arī sānos 
un pakausī. 

Un, lai arī banāli, bet tā ir taisnība 
– bērni izaug tik ātri! Esmu droša, 
ka pēc gadiem nožēlosiet, ka tobrīd 
svarīgāk bija nočekot Instagramu, 
nevis 56. reizi izšķirstīt vienu un to 
pašu bilžu grāmatu kopā ar bērnu. 
Jo laika posms, kurā bērns Jūs mīl 
bez nosacījumiem un dievina, ir 
ļoti īss. Tas ir pārbaudīts! 

Arta Bārzdiņa,
Bērnu klīniskā universitātes 

slimnīcas (BKUS)
 reanimatoloģe  
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PAR PENSIJAS PIEŠĶIRŠANU 
Latvijas Pensionāru federācijā vēršas pilsoni, kuriem pensijas aprēķinātas 

pirmo reizi līdz 1996. gadam, bet pēc tam aprēķināta no jauna uz personas 
iesnieguma pamata. Sakarā ar piemaksas palielināšanu par stāžu līdz 1996. 
gadam pensionāri, kuriem pensijas aprēķinātas no jauna, pauž neizpratni 
par iemesliem, kādēļ piemaksa viņiem netiek palielināta līdz 1,50 eiro.

Sniedzam informāciju par normatīvajiem aktiem, kas regulē šo jautāju-
mu, un informāciju par pensionāru skaitu, kuri izmantojuši iespēju pensiju 
aprēķināt no jauna.

Labklājības ministrija informē
Piemaksas paaugstināšanas mērķis ir vairāk atbalstīt tās personas, kuras 

pensijas apmērs nav noteikts no viņu veiktajām sociālās apdrošināšanas ie-
maksām.

Cilvēkiem, kuri vecuma pensija bija piešķirtas līdz 1996. gadam, bet viņi 
turpināja strādāt 1999. gadā, bija izvēles iespēja - vai nu pieprasīt esošās 
pensijas pārrēķinu vai pieprasīt vecuma pensijas piešķiršanu no jauna pēc 
pirmreizējiem nosacījumiem.  

Tie cilvēki, kas izvēlējās pensiju pieprasīt no jauna, rakstot iesniegumu 
VSAA, atteicās no iepriekš piešķirtās pensijas (kas bija aprēķināta, ņemot 
vērā vidējo algu valstī) un lūdza piešķirt pensiju no jauna pēc nosacīju-
miem, kādi bija spēkā 1999. gadā, piešķirot pensiju pirmreizēji. 1999. gadā 
piešķirtajām pensijām apmērs ir noteikts, ņemot vērā personas individuālās 
sociālās apdrošināšanas iemaksas. Līdz ar to likums neparedz paaugstināt 
piemaksas apmēru tām personām, kurām pensija piešķirta no jauna 1999. 
gadā. Šīm personām piemaksas apmērs saglabājās līdzšinējā apmērā -  t.i. 
viens eiro par katru darba gadu, kas uzkrāts līdz 31.12.1995.

Pēc Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras datiem 2019. gada jūnijā 
bija 9455 šādu personu, kurām pensija bija piešķirta no jauna 1999. gadā. 
Vēršam uzmanību, ka šo personu vidējais piešķirtais vecuma pensijas ap-
mērs ir 430,89 eiro, turpretī personām, kurām pensijas piešķirta līdz 1996. 
gadam - vecuma pensijas vidējais apmērs ir 306,22 eiro.

,,Latvijas Pensionārs” 

IZGLĪTĪBA

26. septembrī ģimnāzijas de-
batētāji piedalījās Aizsardzības 
ministrijas rīkotajā publiskajā dis-
kusijā par valsts aizsardzībai no-
zīmīgiem jautājumiem. Pasākuma 
mērķis bija apspriest jautājumu 
par to, cik lielā mērā valsts aizsar-
dzība ir visu valsts iedzīvotāju ko-
pīga lieta vai arī valsts pārvaldes 
institūciju atbildība.

Diskusiju vadīja Nacionālās 
aizsardzības akadēmijas Drošī-
bas un stratēģiskas pētniecības 
centra vadošais pētnieks Toms 
Rostoks. Aizsardzības ministrijas 
parlamentārais sekretārs, 13.Saei-
mas deputāts Mārtiņš Staķis savā 
prezentācijā runāja par Latvijas 
aizsardzības izaicinājumiem, par 
Valsts aizsardzības koncepciju.

Valsts drošību un aizsardzību 
ietekmē dažādi ārēji ģeopolitiski 
faktori. Latvijas kontekstā īpaši 
jāuzsver Krievijas rīcība – tās bru-
ņoto spēku modernizācija un mo-

bilitātes uzlabošana, dažāda veida 
un mēroga militāro mācību orga-
nizēšana un spēka demonstrēšana 
Latvijas robežu tuvumā -, kas rada 
reģionālu saspīlējumu un palielina 
militāra apdraudējuma aktualitāti. 
Draudu spektrs laika gaitā kļūst 
arvien plašāks un daudzveidī-
gāks, tādēļ izaicinājumus valsts 
aizsardzībai mūsdienās rada ne 
tikai potenciālā agresora militā-
rie instrumenti, bet arī digitālie, 
informācijas, ekonomiskie u.c. 
veida nemilitārie instrumenti, kas 
var tikt kopīgi pielietoti uzbruku-
mā pret Latvijas valsti. Aizvien 
redzamāka kļūst dezinformācijas 
izplatīšana, kuras mērķis ir graut 
Eiropas Savienības un Ziemeļ-
atlantijas līguma organizācijas 
(NATO) vienotību un veicināt 
Latvijas sabiedrības fragmentāci-
ju. 

Pasākuma laikā Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas skolēni Jana 

Bargana, Viesturs Andžāns, Er-
vīns Jakovelis, Antra Umbraško, 
Loreta Makņa, Daniels Dukaļskis 
un Alise Samsanoviča debatēja 
par to, vai Latvijas valsts aizsar-
dzība ir katra iedzīvotāja pienā-
kums. Skolēni teicami izpildīja 
savu uzdevumu, un ir gandarījums 
par Aizsardzības ministrijas parla-
mentārā sekretāra Mārtiņa Staķa 
ierakstu „tviterī” – „Rēzeknes 
Tehnoloģiju akadēmijā apsprie-
žot Valsts aizsardzības koncepci-
ju, īpaši gribu uzteikt debatētājus 
no Krāslavas Valsts ģimnāzijas. 
Mums, Saeimas deputātiem, 
būtu,  ko pamācīties.” 

Paldies organizatoriem par ie-
spēju piedalīties pasākumā, jo 
tas palielina skolēnu pilsonisko 
aktivitāti un atbildību.

Viktorija Nalivaiko, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

vēstures skolotāja

DEBATES PAR VALSTS
 AIZSARDZĪBAS KONCEPCIJU

   ROBEŽNIEKU 
PAMATSKOLA 
JAU 15 GADU 
SAŅEM ZAĻĀ

 KAROGA BALVU
16. septembrī Latvijas Nacio-

nālajā bibliotēkā notika Ekoskolu 
apbalvošanas ceremonija. Apbal-
vo-šanas pasākumu rīko Vides 
izglītības fonds projekta „FEE In-
ternational programmu darbības 
nodrošināšana Latvijā 2019. gadā” 
ietvaros, kas tiek īstenots ar Latvi-
jas vides aizsardzības fonda fi nan-
siālu atbalstu.

172 Latvijas izglītības iestādes 
šajā mācību gadā par īpašiem pa-
nākumiem vides izglītības un vides 
aizsardzības veicināšanā skolā un 
tās apkārtnē saņēmušas starptautis-
ko Ekoskolas nosaukumu un Zaļa 
Karoga balvu vai diplomu un Lat-
vijas Ekoskolas nosaukumu. Ro-
bežnieku pamatskola jau 15 gadu 
pēc kārtas saņem Zaļā Karoga bal-
vu, tai tika piešķirts starptautiskais 
Ekoskolas sertifi kāts.

Skolas uzrunāja Vides izglītības 
fonda pārstāvji un Ekoskolu na-
cionālās žūrijas pārstāvji no Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijas, UNESCO Latvijas 
Nacionālās komisijas, Klimata gā-
jiena rīkotāji.

Šīs balvas skolām tiek piešķirtas 
uz vienu gadu, un ikreiz jānopelna, 
visa gada garumā organizējot vides 
izglītības pasākumus skolā ar ap-
kārtējās sabiedrības palīdzību.

Ekoskolu programma ir viens no 
visaptverošākajiem vides izglītības 
modeļiem, kurš Latvijā 16 gadu 
laikā ir ieguvis ievērojamu popu-
laritāti.

Apbalvošanas ceremonijā sko-
lām bija iespēja iepazīties ar Eko-
skolu programmas aktualitātēm, 
pārmaiņām Ekoskolu programmā 
šim mācību gadam un plānotajām 
aktivitātēm UNESCO Latvijas 
Nacionālās Komisijas rīkotajā Pa-
saules lielākajā mācību stundā. Arī 
notika kampaņas „Salabo pasauli” 
atklāšana.

Alla Stavro, 
Robežnieku pamatskolas 

skolotāja, vides koordinatore

Varavīksnes vidusskolas 10.a 
klases skolēnu grupa „9.a Varavīk-
sne” īstenoja projektu „Stāsts vienā 
kadrā” Krāslavas novada pašval-
dības jauniešu iniciatīvu projektu 
konkursa ietvaros.

Jaunais mācību gads atnesa 
mums daudz darba un jaunu pienā-
kumu, viens no tiem – mūsu projek-
ta īstenošana. Projekts ir neparasts, 
un tā ideja ir interesanta – satikties 
ar Krāslavas novada Skuķu aprūpes 
centrā dzīvojošajiem senioriem, lai 
uzdotu viņiem jautājumus par viņu 
skolas gadiem, pierakstītu dzīves 
stāstus un pieredzi. 

Tikšanās reizei gatavojāmies 
nopietni: sarūpējām nelielas dā-
vaniņas pansionāta iemītniekiem, 
cienastu, sagatavojām jautājumus. 
Seniori piekrita, lai intervija tiktu 
fi lmēta, bija nepieciešama arī vi-
deotehnika.    

Mūsu brauciens notika 1. oktobrī, 
kad tiek svinēta starptautiskā Veco 
ļaužu diena. Laiks bija skaists un 
saulains - zelta rudens visā savā 
krāšņumā. Skuķu aprūpes centrā 
mīt 43 senioru. Viņi ir ļoti dažādi, 
atšķiras arī viņu veselības stāvok-
lis. Mūsu sarunai piekrita 4 cilvēki. 
Četri dažādi dzīves stāsti par dzīvi 
un pagātni. Izstāstīt divos teikumos 
redzēto un dzirdēto nav iespējams! 
Tas ir jāredz. Rezultātā ir tapusi ne-
liela dokumentālā fi lma, ko skolēni 
var noskatīties gan sociālo zinību 
stundās, gan vēstures stundās. 

Projekta īstenošanas laikā spējām 
citādāk palūkoties uz veco ļaužu 
dzīves grūtībām un problēmām, 
kas saistītas ar dzīvi aprūpes centrā. 
Mēs saprotam, cik svarīgi atcerēties 
par vecāka gadagājuma cilvēkiem, 
lai viņi justos vajadzīgi. Tādas tik-
šanās palīdzēs mums arī turpmāk 
iesaistīt seniorus sabiedriskajā 
dzīvē, jo viņu dzīves gudrība un 
zināšanas ir ļoti vērtīgas. Vecu un 
vientuļu cilvēku skaits palielinās 
ar katru gadu. Šī projekta ietvaros 
jauniešiem bija iespēja sazināties ar 
senioriem un iesaistīties sava nova-
da vēstures izpētē, izmantojot kon-
krētu cilvēku stāstījumus un atmi-
ņas. Šis pasākums sniedza visiem 
dalībniekiem iespēju realizēt mūsu 
vīziju par pareizām vērtībām!

Paldies skolotājai J.Sergejenko, 
kura pastāstīja un parādīja, kā sa-
vām rokām izgatavot mīļu dāvani-
ņu, 10.a klases skolēniem un klases 
audzinātājai Margaritai Borodi-
nai-Ignatovičai par atbalstu, laiku 
un ieguldīto darbu un Krāslavas 
sv.Aleksandra Ņevska pareizticīgo 
baznīcas pārzinim Rostislavam Te-
rehovam par dalību projekta pasā-
kumā! 

Guntis Ungurs, 
Kristīne Delvere, 
Igors Sorogovecs, 

Aleksandra Paņko, 
Alīna Grodja,

10.a klases skolēni

„STĀSTS VIENĀ KADRĀ”
SENIORU SKOLAS JAUNUMI

Jaunā semestra sākums „Senioru skolā” bija mierīgs, jo pēc brīvlaika 
parasti ir nepieciešams neliels pārejas periods, kamēr cilvēki pierod pie 
mācību gada ritma. Tagad auditorijā jau gandrīz nav brīvu vietu, regulāras 
nodarbības notiek ceturtdienās no 15.00 līdz 16.30 Krāslavas novada Cen-
trālās bibliotēkas telpās. 

Šajā sezonā „Senioru skolā” ir ieplānotas administratīvas un strukturālas 
izmaiņas. Paredzēts izveidot studentu padomi, pašpārvaldes institūciju, lai 
aktīvākie seniori piedalītos skolas aktivitāšu apspriešanā un lēmumu pie-
ņemšanā. Pašlaik norisinās kandidātu izvirzīšana, padomes sastāvs tiks ap-
stiprināts oktobra beigās. 

Šajā mācību gadā tiks turpināta pavasarī iesāktā kampaņa, lai piesaistītu 
brīvprātīgos, kas var palīdzēt tiem senioriem, kas vēlas apmeklēt Daugav-
pils teātra izrādes. „Senioru skolas” organizatori jau nodibinājuši kontaktus 
ar teātra administrācijas pārstāvi Daini Melānu, lai iegādātos biļetes ar at-
laidēm. Vēlāk tiks sagatavota informācija par braucienu datumiem, tad arī 
sāksim meklēt brīvprātīgos palīgus. 

Sākot ar 3. oktobrī, pastāvīgajiem Senioru skolas apmeklētājiem, kā arī 
visiem interesentiem, ceturtdienās ir iespēja apmeklēt bezmaksas nodarbī-
bas „Dejas visiem vecumiem”, ko vada skolotāja Lidija Trušele. Šīs akti-
vitātes norisinās projekta „Esi vesels Krāslavas novadā” garīgo veselību 
un veselīgu dzīvesveidu veicinošu profi laktisko pasākumu cikla „Senioru 
skola. Garīgā veselība senioriem” ietvaros, tajā tiek iesaistīti cilvēki, kas ir 
vecāki par 60 gadiem. Vienkāršas kustības skaistas mūzikas pavadījumā, 
draudzīgā atmosfērā palīdzēs padarīt tīkamāku gada tumšāko laiku, izjust 
emocionālu atbalstu, atbrīvot prātu un ķermeni. Plānots organizēt sešas 
pusotru stundu ilgas nodarbības Krāslavas Kultūras nama mazajā zālē, 2. 
stāvā. Sākums - plkst.11.30, dalībniekiem ir nepieciešams ērts apģērbs, kas 
netraucē kustībām, kājās vēlams uzvilkt zeķes. 

„Senioru skola” ir neformālās izglītības pensijas vecuma cilvēkiem sa-
īsināta versija, visā pasaulē tā ir zināma kā trešās paaudzes universitāte. 
Apmēram vienu trešdaļu no mācību programmas tādās universitātēs veido 
radošās aktivitātes, kas gados veciem cilvēkiem dod iespēju saglabāt ak-
tīvu dzīves uztveri, možumu un kreativitāti. Senioru skolas pastāvēšanas 
laikā tās nodarbību programmā bija iekļautas dažādas darbnīcas: gleznie-
cība, grafi ka, keramika, vilnas velšana utt. Bet pagājušajā nedēļā „Senioru 
skolas” dalībnieki pirmo reizi nodarbojās ar japāņu tradicionālo papīra lo-
cīšanas mākslu - origami. Šī tehnika palīdz saglabāt un attīstīt roku pirkstu 
motoriku, iztēli, telpisko domāšanu. Tā ir lieliska iespēja pavadīt savu brīvo 
laiku domubiedru lokā. Paldies Ingai un Aleksandram Maijeriem par šo 
iedvesmojošo tikšanos. 

Kuldīgas „Senioru skolā” arī tiek organizētas nodarbības. Šogad pieteik-
šanās mācību kursiem, meistarklasēm un citām aktivitātēm norisinās vēl 
aktīvāk, par senioru skolas studentiem vēlējās kļūt vairāk nekā 200 cilvēku! 
Veiksmīgu jauno mācību gadu! 

Tatjana  Azamatova
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KAD ATZIŅAS IR PATIESAS...
20. septembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolē-

ni apmeklēja novada centrālo bibliotēku, kur notika dzejnieka Valda 
Granta-Krāslavieša atceres pasākums „Latgale - mana jaunības zeme, 
vēl skubina mani tavs atmiņu vīraks”. Par Valdi Grantu-Krāslavieti pa-
stāstīja ārzemju latvietis, mācītājs Māris Ķirsons. Dzejas dienām veltīta 
pasākuma ietvaros tika atklāta arī mūsu novadnieka Ilmāra Veceļa ke-
ramikas izstāde.

Jaunieši ir gandarīti par iespēju apmeklēt šo pasākumu un dalās savās 
atziņās.

Anna Tarlecka: „Šis pasākums man ļoti patika, jo tas bija labi orga-
nizēts un pārdomāts. Tajā piedalījās vairāki viesi: skolotāji, kultūras 
darbinieki, bibliotēkas darbinieki un īpašais viesis - luterāņu mācītājs 
Māris Ķirsons. Viņa stāstījums mani īpaši iedvesmoja, jo viņš akcentē-
ja mūsu tautas svarīgākās vērtības. Ikvienam jālepojas ar savu valodu, 
svētkiem, kultūru un zemi, latvieši ir arāju tauta - drosmīga, sīksta un 
izturīga. Manuprāt, šīs atziņas ir patiesas.”

Artjoms Jemeļjanovičs: „Es piedalījos pasākumā kopā ar klasesbied-
riem un klases audzinātāju, bija patīkami pavadīt piektdienas pēcpus-
dienu īpašā atmosfērā. Man patīk saskarties ar gudriem, zinošiem un 
talantīgiem cilvēkiem. Es ne tikai uzzināju jaunus faktus par mūsu no-
vadnieku Valdi Grantu-Krāslavieti, bet arī apskatīju keramikas izstādi. 
Šo izstādi prezentēja meistars no Aulejas pagasta Ilmārs Vecelis. Māks-
la mani iedvesmo un dod spārnus. Amatnieku darbi ir neatkārtojami!”

Evelīna Vivate: „Manā sirdī īpašas emocijas izraisīja mācītāja un at-
karību speciālista M.Ķirsona stāsts. Es apguvu jaunu jēdzienu - man-
kurtisms. M.Ķirsons mums paskaidroja, ka mēs nedrīkstam kļūt par 
mankurtiem - cilvēkiem, kuri neatceras savu pagātni, jo tādus cilvēkus 
ir ļoti viegli izmantot. Man ļoti patīk klausīties dzīvesstāstus, atmiņas 
par vēsturiskajiem notikumiem. V.Granta-Krāslavieša liktenis apliecina 
- karš vienmēr ir šausmīgs.” 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.a klases skolēni

Šogad pirmais pasākums prog-
rammas „Latvijas skolas soma” ie-
tvaros notika Krāslavas pamatskolā 
24. septembrī. Uz turieni arī devās 
16 Robežnieku pamatskolas 3.- 5. 
klašu skolēni, lai saistošā veidā ie-
pazītos ar klasisko mūziku, attīstot 
iztēli. No tālās Liepājas pie mums 
atbrauca Liepājas teātra aktrise 
Karīna Tatarinova, kā arī Liepājas 
Simfoniskā orķestra mūziķi Marta 
Kauliņa un Jānis I vuškāns. Dažā-
du savdabīgu mūzikas instrumentu 
pavadījumā skolēniem tika piedā-
vātas trīs pasakas. Latviešu tautas 
pasaka par skaisto Garo pupu, kas 
ieaug mākoņos. Kā skolēniem, tā 
arī cirkus Lauvam Bonifācijam 
brīvlaikā sagribējās pāri okeānam 
doties pie savas vecmāmiņas. Trešā 
pasaka bija par Mazo Jenotu, kurš 
savā dzimšanas dienā top dros-
mīgs. Katrs mūziķis stāstīja par 
saviem mūzikas instrumentiem. 

Izrādījās, ka mūziķe Marta spēlē 
tādus instrumentus kā marimba un 
vibrofons. Jānis pūta mazās un lie-
lās trompetēs. Te vēl bija dzirdams 
gan tarkšķis, felsetons un raganella 
kā pasaku tēli. Šajā koncertizrādē 
skanēja Latvijas komponistu Geor-
ga Pelēča, Riharda Zaļupes, Olek-

sija Demčenko un brāļu Petrausku 
komponētā mūzika trim pasakām. 
Redzētais un dzirdētais palīdzēs 
skolēniem tuvāk iepazīt simfonisko 
mūziku un paaugstināt savas zinā-
šanas dažādos priekšmetos.

Valentīna Dzalbe, 
klases audzinātāja

„MAZĀS MUZIKĀLĀS PASAKAS”

20. septembrī Krāslavas pamat-
skolā tika organizēta „Olimpiskā 
diena 2019”, kuras programmā 
tika iesaistīti visi 1.-9. klašu sko-
lēni, skolotāji, skolas administrā-
cija, skolas darbinieki, skolēnu 
vecāki un uzaicinātie ciemiņi. 
Šogad Latvijas Olimpiskā diena 
tika rīkota par godu Starptautiskās 
Olimpiskās komitejas dibināšanai 
ar devīzi Latvijā „Nāc un vingrot 
sāc!”.

„Olimpiskās dienas 2019” atklā-
šanā ar apsveikuma uzrunu mūsu 
skolēnus pagodināja Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldes vadī-
tājas vietniece Snežana Petroviča, 
Krāslavas Sporta skolas direk-
tors Artis Upenieks un Krāslavas 
Sporta skolas basketbola treneris 
Jānis Cauņa. Skolas priekšā pacelt 
LOK karogu tika aicināti mūsu 
skolas labākie sportisti – Edvards 
Kristiāns Silajānis, Līga un Jana 
Volkas, Adriāna Šuminska no 8.c 
klases, Līva Māra Mukāne no 8.a 

un Bernadetta Podjava no 6.a kla-
ses. 

LOK „Olimpisko dienu” rīko, 
apliecinot atbalstu olimpiskajiem 
ideāliem, veselīgam dzīvesvei-
dam un godīgas spēles principiem 
sportā. Visi dalībnieki piedalījās 
kopējā rīta vingrošanā, kura vien-
laikus norisinājās visās Latvijas 
„Olimpiskās dienas 2019” norises 
vietās. Rīta rosmes mērķis ir da-
lībniekus pamodināt un sagatavot 
turpmākās dienas aktivitātēm, kā 
arī atgādināt par pareizi veiktu rīta 
vingrošanu kā ļoti svarīgu ikdie-
nas sastāvdaļu. Pasākuma laikā 
Krāslavas Sporta skolas zālē jau-
nāko klašu skolēni veica sporta 
aktivitātes, kuras organizēja un 
vadīja vecāko klašu skolēni. 

Pamatskolas vecuma klašu ko-
mandas sacentās stafetēs, kā arī 
individuālajos konkursos. Īpašu 
paldies jāsaka klašu audzinātā-
jiem par aktīvu sadarbību sporta 
pasākuma organizācijā, kā arī par 

aktīvu dalību konkursos, sporta 
aktivitātēs un sniegto izzinošu 
mācību darbību kustību aktivitāšu 
laikā.

„Olimpiskās dienas 2019” laiks 
pagāja nemanot, un pienāca brīdis 
svinīgai uzvarētāju apbalvošanai 
un sporta svētku noslēguma cere-
monijai. Katram „Olimpiskās die-
nas” dalībniekam tika pasniegts 
SOK 2019. gada sertifi kāts, uz-
varētāji individuālajos konkursos 
tika apbalvoti ar individuālām 
balvām, bet Krāslavas pamatskola 
savā īpašumā ieguva LOK kausu 
un sporta inventāru - volejbola 
bumbas. Visi skolēni saņēma ak-
tīvu fi zisku slodzi un neaizmirsta-
mus brīžus, draudzīgi darbojoties 
ar savu klasi!

Paldies Krāslavas pamatsko-
las direktorei Vijai Koncevičai, 
skolas administrācijai, Krāslavas 
novada Izglītības pārvaldes va-
dītājas vietniecei Sņežanai Pet-
rovičai, Krāslavas Sporta skolas 
direktoram Artim Upeniekam, 
Krāslavas Sporta skolas basketbo-
la treneriem Raitim Timmam un 
Jānim Cauņam par aktīvā, sportis-
kā dzīvesveida popularizēšanu un 
sadarbību. Visiem skolotājiem un 
darbiniekiem paldies par snieg-
to atbalstu „Olimpiskās dienas 
2019” organizēšanā, pateicība 
visiem skolēniem, skolēnu vecā-
kiem, bet īpašs paldies Emīlam 
Grišānam, Markusam un Martī-
nei Djatkovičiem, Rihardam Sit-
nikam, Aleksejam Reutam un 8.a 
klases kolektīvam. 

Natālija Raudive, 
Laimonis Rukmanis, 
Krāslavas pamatskolas 

sporta skolotāji

OLIMPISKĀ DIENA 2019

DEBAŠU SEZONA IR SĀKUSIES
   Latvijas biedrības „Debašu centrs” un „Zaļā brīvība” ciešā sadar-

bībā īsteno projektu „Ar cieņu par pārtiku: Globālā pieeja pārtikas at-
kritumu mazināšanai neformālā izglītībā”. Projekta mērķis ir veicināt 
sabiedrības izpratni par likumsakarībām starp pārtikas izmešanu atkritu-
mos un ilgtspējīgas attīstības ekoloģisko un sociālo jomu, un pilnveidot 
sabiedrības prasmes pārtikas atkritumu samazināšanai privātā patēriņā 
un mājsaimniecībās. 

   Šī gada 19. oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika diskusija par 
tēmu „Vai mēs varam samazināt pārtikas atkritumus?” un tikšanās ar 
biedrības „Zaļā brīvība”  pārstāvi, kur tika pārrunāts un izdiskutēts, kā 
tad mēs varam samazināt pārtikas atkritumus. Diskusijā debatē piedalī-
jas septiņu skolu komandas, viens pārstāvis no tām uzstājās ar publisko 
runu. Skolēni tika sadalīti grupās un, klausoties runātājus, mēģināja at-
rast pretargumentus vai atbalstu runātāju pozīcijām.   

   Pasākumā piedalījās komandas no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas. Diskusijas dalībnieki dalījās iespai-
dos par piedzīvoto.

 Gabriela Cimmermane: „Par problēmu, kā samazināt pārtikas atkri-
tumus, jādomā laicīgi, kamēr nav izsīkuši resursi un nav dabai nodarīti 
neatgriezeniski kaitējumi. Jāsaprot, ka  pārtikas atkritumu samazināšana 
ir pašu cilvēku atbildība.”

 Loreta Makņa: „Interesanti bija uzklausīt dažādus viedokļus un ide-
jas. Ja vismaz daļēji varētu samazināt pārtikas atkritumu daudzumu, tas 
palīdzētu risināt ari citas problēmas - dabas resursu saudzēšanu, arī nau-
das līdzekļu ekonomēšanu.”  

Karīna Kurica: „Gatavojoties pasākumam, mēs tikāmies ar mūsu bi-
jušo skolas debatētāju Elvi Berjozu, kurš pašlaik apgūst RTU Vides zi-
nātnes programmu. Elvis pastāstīja par biometāna izmantošanas poten-
ciāla izvērtējumu un dalījās ar lekciju materiāliem. Mēs ieguvām jaunas 
zināšanas.”

Ernests Jančevskis: „Šajā pasākumā mums tika sniegta izglītojošā 
stunda. Es uzzināju par Zemes patēriņa dienu. Šogad 29. jūlijs ir tā die-
na, kurā planētas iedzīvotāju patērētais dabas resursu apjoms pārsniedza 
to daudzumu, ko Zeme šī gada laikā spēs atjaunot. Dienu, kad cilvēce 
pārtērē tai nosacīti piešķirtos ikgadējos atjaunojamos dabas resursus, iz-
skaitļo jau vairāk nekā 50 gadus. To nosaka pēc formulas, kurā dabas re-
sursu daudzumu, ko Zeme attiecīgajā gadā spēj radīt, izdala ar pasaules 
ekoloģiskās pēdas nospiedumu jeb izmantoto dabas resursu daudzumu 
attiecīgajā gadā un sareizina ar 365 dienām. Tik agri, cik šogad, Zemes 
resursi iztērēti ir pirmo reizi. Un šis fakts rosina pārdomas.”

                        Informāciju sagatavoja 
Viktorija Nalivaiko un Valentīna Purpiša, 

debašu treneres

Pēc garā vasaras brīvlaika, ko 
daudzi skolēni pavadījuši ārpus pil-
sētas, ir svarīgi atcerēties uzvedības 
un drošības noteikumus apdzīvo-
tā vietā, kur ir intensīva transporta 
kustība. Tāpēc no 9. līdz 20. sep-
tembrim Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā noritēja Drošības nedēļa. 
Šīs nedēļas mērķis - sekmēt skolēnu 
zināšanas par dažādiem ar drošību 
saistītiem jautājumiem savas un 
citu veselības un dzīvības saglabā-
šanai, aktualizēt un izrunāt dažādas 
tēmas, kas saistītas ar drošību uz 
ceļa, ugunsdrošību un rīcību ārkār-

tas situācijās. Bērniem ir jāatceras, 
ka viņu drošība ir atkarīga ne tikai 
no pieaugušajiem, bet arī no viņu 
pašu rīcības. 

Šīs nedēļas ietvaros 2. b un 3. a 
klases skolēni tikās ar inspektoru 
Aināru Tračumu. Bērni noklausījās 
stāstījumu par drošības noteiku-
miem uz pilsētas ceļiem, publiskās 
vietās, kā arī par rīcību ekstremālās 
situācijās. Inspektors vēlreiz atgādi-
nāja skolēniem, kā un kādos gadī-
jumos zvanīt glābšanas dienestam. 
Detalizēti tika izskatīti noteikumi, 
kas saistīti ar velobraukšanu. Bērni 

labprāt piedalījās pasākumā, uz-
deva jautājumus, aktīvi piedalījās 
sarunā un parādīja izcilas zināšanas 
par ceļu satiksmes noteikumiem un 
drošu uzvedību mājās. 

Tikšanās noslēgumā A. Tračums 
pateicās bērniem un pasniedza vi-
ņiem dāvanas: atstarojošus atslēgu 
piekariņus, grāmatzīmes un infor-
matīvu plakātu velosipēdistiem par 
ceļu satiksmes noteikumiem. 

Bērni pateicās inspektoram par 
viņa interesanto stāstījumu un no-
fotografējās piemiņai par šo pasā-
kumu. 

N. Rusova un D. Strupiša, 
2. b un 3. a klases audzinātājas

DROŠĪBAS NEDĒĻA 



13
izglītība

Iestājās zelta rudens. Neskatoties 
uz to, ka šis gada periods ir nedaudz 
skumjš, vienlaikus tas ir ļoti krāšņs 
un košs, jo rudens ir ražas novākša-
nas laiks. Tieši rudenī nogatavojas 
dārzeņi un augļi, tāpēc šajā laikā 
tiek rīkoti dažādi gadatirgi!

Ik gadu Varavīksnes vidusskolā 
notiek Miķeļdienas gadatirgus un 
tiek atzīmēti Miķeļi. 3. a klases sko-
lēni sāka gatavoties svētkiem jau 
iepriekš. Krievu un latviešu valodas 
stundās bērni iepazinās ar rudens 
saulstāvju tradīcijām, minēja mīk-
las, risināja krustvārdu mīklas, bet 
mājturības stundās nodarbojās ar 
rokdarbiem. 

Klasē tika organizēta rudens 
augļu un dārzeņu kompozīciju iz-
stāde. Bērni ar nepacietību gaidīja 
šo laiku, lai parādītu visas savas 
prasmes un talantus. Tā ir lieliska 
iespēja radīt kaut ko oriģinālu kopā 
ar mammu vai tēti. Lai izveidotu 
savu radošo darbu, bērni un vecāki 
izmantoja visdažādākās rudens vel-
tes, ko izaudzēja savā dārzā vai ie-
gādājās tirgū: sīpolus, burkānus, kā-
postus, kartupeļus, ābolus, vīnogas, 
kabačus, ķirbjus. Šogad es nolēmu 
iemūžināt fotogrāfi jās, uz kādiem 
„varoņdarbiem” ir spējīgi vecāki 
kopā ar saviem bērniem! Izstādē va-
rēja ieraudzīt kāpuru, kas izgatavots 
no āboliem, jautru dārzeņu ģimenī-
ti, pasakas „Rausītis” varoņus, kas 
bija izgriezti no burkāniem, zaķus 
no kāpostiem, ezīšus un lokomotīv-
ju depo. Rudens velšu kompozīciju 
izstāde bija ļoti oriģināla. Galvenās 
balvas ieguva Aleksandra Andruš-
keviča, Julianna Mihailova, Artūrs 
Reruhs, Anastasija Bogdanoviča 
un Daniils Skorodumovs. Pateicība 
par aktīvu dalību izteikta Viktorijai 

Dimbovskai, Aleksandrai Tereško, 
Izabellai Baldiņai un Aleksandram 
Borcovam. Izvietojot savus rokdar-
bus un kompozīcijas skolas pagal-
mā un ar lepnumu aplūkojot savu 
ekspozīciju, bērni sāka gatavoties 
gadatirgum un izlikt pārdošanā sa-
vas preces. Preču klāsts pārsteidza 
ar daudzveidību: neskaitāmi daudz 
mājās ceptu gardumu, svaigu dārze-
ņu. Tirdzniecība noritējusi veiksmī-
gi. Visiem bija priecīgs un pozitīvs 
garastāvoklis. Gan bērni, gan pieau-
gušie jutās gandarīti par dalību ru-
dens gadatirgū!  Paldies 3. a klases 
skolēnu vecākiem par radošumu un 
svētku noskaņu! 

Daina Strupiša,
 3. a klases audzinātāja

AK, GADATIRGUS, 
GADATIRGUS! 

Mūsdienu izglītības reforma 
dod jaunus impulsus pedagogu 
darbam. Uzsākta pāreja uz bērn-
centrētu mācību procesu, kad sko-
lēnam jākļūst daudz aktīvākam, 
domājošākam un motivētākam. 
Jaunās, uz kompetencēm balstītās 
pieejas devīze ir domāt, darīt, zi-
nāt. Tāpēc Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas svešvalodu skolotāji 
nolēma organizēt Valodu nedēļu 
inovatīvi. Svešvalodas nav mēr-
ķis, bet gan līdzeklis, lai iegūtu 
informāciju. Mums bija jāizvēlas 
aktuāla, svarīga un interesanta 
tēma, lai organizētu skolā Svešva-
lodu nedēļu. Neskatoties uz to, ka 
mēs dzīvojam mazpilsētā, ikviens 
izjūt pārmaiņas, kas notiek mums 
apkārt. Klimats strauji mainās, un 
kā mēs varam ietekmēt šo proce-
su? Jāsāk rīkoties šeit un tagad! 
Atbalstīt jauniešu centienus cīnī-
ties un aizstāvēt cilvēku tiesības 
uz tīru vide, zaļu un nepiesārņotu 
planētu, kurā dzīvot mūsu nāka-
majām paaudzēm. 

Mēs nolēmām iesaistīties kustī-
bā „World Cleanup Day” (Vispa-
saules tīrības diena). 21. septem-
brī cilvēki visā pasaulē piedalījās 
dažādās akcijās. Arī mūsu valsts 
pievienojās šai kustībai, un mūsu 
pilsētu pārstāvēja Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas skolēni. Lielu 
popularitāti ieguva akcija „Lai-
mes koki”. Katra klase mūsu sko-
lā saņēma no Zīļuka vēstuli angļu 
valodā. Sadarbībā ar dabas zinību, 
bioloģijas, angļu valodas skolotā-
jiem un klases audzinātājām mēs 
spērām pirmos soļus, lai Krāsla-
vas pilsētas teritorijā taptu jauna 
ozolu birzs. Atbilstoši speciāli iz-
strādātajai instrukcijai katra klase 
parūpējās par mazo Zīļuku un da-
rīja visu, lai pavasarī mums būtu 
spēcīgi un veselīgi ozolu stādi. 

Līdztekus tam vecāko klašu 
skolēni piedalījās akcijā „Laimes 
koki”, sakārtojot teritoriju, ko viņi 
uzkopa pavasarī akcijas „Lielā 
talka” laikā. Jaunieši bija ļoti pār-
steigti, kad viņi atkal ieraudzīja 
mežā daudz atkritumu. Vecāko 
klašu skolēni izmērīja sakārtoto 

teritoriju, nosvēra atkritumus un 
sagatavoja uzdevumus pamat-
skolas klašu skolēniem, kam bija 
jāaprēķina piesārņojuma blīvums. 
Kopā ar psiholoģijas skolotāju 
vidusskolēni analizēja cilvēku rī-
cību, apsprieda motivāciju dalībai 
brīvprātīgajā darbā un akcijās. 

Svešvalodu nedēļas ietvaros 
notika vairākas mācību stundas 
UNESCO projekta „Pasaules 
lielākā stunda” ietvaros. Visas 
nodarbības bija veltītas tēmai 
„Klimata pārmaiņas”. Noslēguma 
pasākumā tika apkopoti visi rezul-
tāti. Par lielisku nedēļas aktivitā-
šu kopsavilkumu kļuva spēle, ko 
sagatavoja vecāko klašu skolēni, 
tās pamatā ir dažādas tēmas, un 
dalībniekiem jāizmanto dažādas 
valodas. 

Akcijas dalībniece Dana Korja-
kina: „Es domāju, ka tā bija laba 
ideja – piedalīties šajā akcijā, kas 
palīdzēja mums, skolēniem, sa-
prast, cik nopietnas ir klimata pār-
maiņu izraisītas problēmas visā 
pasaulē. Mēs sakārtojām nelielu 
teritoriju, taču ikviena aktīva rī-
cība ir būtisks solis uz to, lai pa-
darītu mūsu zemi tīrāku. Talkojot 
mežā, vecāko klašu skolēni pie-
vērsa uzmanību tam, cik daudz 
tur ir izmesto plastmasas pude-
ļu. Diemžēl mūsu valstī vēl nav 

ieviesta sistēma, kad cilvēki var 
izmantot plastikāta taras nodoša-
nas automātus. Uzskatām, ka šādā 
veidā valsts līmenī tiktu risināta 
nozīmīga problēma – vides pie-
sārņojums ar plastmasas atkritu-
miem.” 

Skolas psiholoģe Ija Karole: 
„Ar vidusskolēniem apspriedām , 
kāpēc ir svarīgi piedalīties vides 
sakopšanas talkās. Jaunieši ana-
lizēja cilvēku motivāciju un se-
cināja, ka dalība tādos pozitīvos 
pasākumos attīsta atbildības izjū-
tu, jo cilvēks ir sociāla būtne, ku-
rai ir svarīgi būt piederīgai kādai 
grupai, sabiedrībai, valstij un just 
savu nozīmīgumu.” 

Pateicamies skolēniem, kas 
piedalījās akcijā „World Cleanup 
Day”. Esam pārliecināti, ka tagad 
viņi apzinās – no mūsu tagadējās 
rīcības ir atkarīga visas planētas 
nākotne. Paldies skolotāju ko-
mandai, kas izstrādāja Svešvalo-
du nedēļas plānu atbilstoši kom-
petenču pieejai izglītībā un darīja 
visu, lai aktivitātes būtu saistošas 
mūsu skolēniem. 

Alīna Lukša, 
Irēna Bovtramoviča, 

Varavīksnes vidusskolas
 angļu valodas skolotājas

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS
 PEDAGOGI GŪST JAUNUS IMPULSUS DARBAM

Vienīgais, ko cilvēks var iedot 
otram, – gaisma no sevis -, un kļūt 
divtik bagātāks došanas priekā

Šī gada 1. oktobrī skaists noti-
kums bija pansionāta „Priedes” 
iemītniekiem, pie kuriem ciemos 
bija ieradušies Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas 4.b un 2.a 
klases skolēni, lai dalītos pozi-
tīvām emocijām Starptautiskajā 
veco ļaužu dienā.                                                                                                                

Skolēni iepriecināja seniorus 
ar nelielu koncertu un pasniedza 
dāvaniņas, kuras tika sarūpētas 
„Labo darbu nedēļā” - labdarības 
akcijas ietvaros Miķeļdienas ga-
datirgū, kas notika Varavīksnes 
vidusskolā 27. septembrī.

Labie darbi vairo prieku, dod 
pozitīvu noskaņojumu un palīdz 
padarīt svētkus vēl siltākus un 
sirsnīgas mīlestības pilnus. Vecie 
ļaudis priecājās par katru ciemiņu, 
jo viņu ierastajā ikdienā tas bija 
liels notikums. Vislielākais ganda-
rījums par paveikto bija pateicība, 
mīļums un asaras senioru acīs.

Šis pansionāta apmeklējums 
skolēniem licis pārdomāt savas 
vērtības un novērtēt to, kas katram 
ir dots, bet mums, skolotājiem, 
gandarījumu radīja tas, ka bērni 
kļūst vēl labsirdīgāki un līdzjūtī-
gāki.

Pateicamies visiem skolēniem, 
skolotājiem, vecākiem, kas pie-
dalījās labdarības akcijā, īpašs 
paldies Tomasam Bergam, Mi-
hailam Bondarevam, Emīlijai 
Drobiševskai, Lizai Gaidelei, Na-

deždai Kuprevičai, Milānai Mila-
ševičai, Kamillai Pakai, Anastas-
ijai Vasiļjevai, Vitalīnai Žoidikai, 
Antonam Terehovam, Karolinai 
Urbanovičai, Ksenijai Fjodoro-
vai, mūzikas skolotājai Nadeždai 
Tadello, 4.b un 2.a klases audzinā-
tajām, kā arī pansionāta darbinie-
kiem par viesmīlīgu un sirsnīgu 
uzņemšanu.

Rita Kamola, Iveta Putāne,
Varavīksnes vidusskolas

 skolotājas

SKAISTS NOTIKUMS PANSIONĀTA 
„PRIEDES” IEMĪTNIEKIEM

ROBEŽNIEKU SKOLĒNI
 MEŽA EKSPEDĪCIJĀ

19. septembrī Robežnieku 
pamatskolas 6. un 8. klašu 
skolēni devās uz akciju sa-
biedrības „Latvijas Valsts 
meži” (LVM)  meža apsaim-
niekošanas norišu demons-
trāciju „LVM meža ekspe-
dīcija”, kura notika Kalupes 
mežā Daugavpils novadā.

„LVM meža ekspedīcija” 
ir dažu km garš izglītojošs 
pārgājiens dabā ar 10 meža 
izziņas pieturām pieredzēju-
šu mežsaimnieku vadībā. Skolēni devās mežā pa noteiktu maršrutu, pār-
ejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva viņiem prak-
tiskus un radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, 
iegūtos rezultātus fi ksējot speciālās darba burtnīcās. 

Mežā mūs satika Daiga Ancāne - Meža apsaimniekošanas plānošanas 
vadītāja. Viņa katram skolēnam izdalīja darba burtnīcu ar uzdevumiem.

Desmit meža izziņas pieturās skolēni uzzināja daudz interesantu faktu 
par mežu.

Skolēni iepazina meža zinātni, skaitīja kokus, uzzināja par meža reti-
nāšanas nepieciešamību, mērīja koku augstumu un uzzināja, kā noteikt 
koku vecumu.

Vienā no pieturām skolēni uzzināja interesantus faktus par Latvijas ap-
skates objektiem, atpūtas vietām un dabas takām. Uzzināja arī par meža 
veltēm.

7. pieturā skolēniem vajadzēja noteikt, kuru produktu ražošanai tiek 
izmantot koks. Izrādās, ka no piedāvātajiem produktiem tikai polietilēnā 
nav koksnes sastāvdaļu.

Ļoti patika pietura, kur no koka dēļiem bez naglu palīdzības, visiem 
kopā sadarbojoties, jāuzbūvē tilts.

Meža ekspedīcija bija ļoti labs un interesants izglītojošs pasākums vi-
siem dalībniekiem. Pieturvietās meža darbinieki iepazīstināja arī ar sa-
vas profesijas īpatnībām un pievilcību. Mūsu skolēni vienlaikus apguva 
dabaszinību, sociālo zinību un sporta mācību priekšmetu tēmas, kā arī 
iepazina karjeras iespējas Meža nozarē un mācījās sadarboties komandā.

Alla Stavro, vides koordinatore
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KULTŪRA

IZGLĪTĪBA
SPORTISKAIS UN DRAUDZĪGAIS

 SEPTEMBRIS 
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ   

Tas, ko mēs saņemam, nodrošina mūsu eksistenci. 
Tas, ko mēs atdodam, veido mūsu dzīvi.

/Vinstons Čērčils/
Skolotāju ikdiena, kas sevi visbiežāk piesaka vēl dziļā naktī, kad tiek 

labotas burtnīcas vai domātas jaunas, radošas darba formas darbam ar 
skolēniem, bet vakarā tā tik negaidīti paziņo, ka pulkstenis nu jau ātri 
vien atkal vēstīs par pusnakti, tomēr ir neaizmirstama… un, manuprāt, 
tāpēc, ka, darbojoties ar jauniešiem, ir dota vienreizēja iespēja redzēt 
nākotni. Vērojot cilvēkus, dabu, to, kas notiek apkārt, var redzēt, ka 
progress pasaulē ir neapstādināms - tehnoloģijas attīstās, cilvēki dara 
visu, lai dabūtu savā īpašumā jaunāko viedtālruņa modeli, kinoteātros 
var izjust viļņu šūpošanos un rudenīgi atspirdzinošā vēja glāstus, piln-
veidojas dažādas zinātnes, pasaulē katru brīdi tiek atklātas jaunas vie-
las... Un tas ir jauki! Bēdīgi ir, lūk, kas – šodienas jaunieši, pareizāk, 
lielākā daļa jauniešu, grimst savās mazi lielajās pasaulītēs, kas ietilpst 
vienā telefonā. Kaut gan ne tikai jaunieši - arī es nevaru iedomāties savu 
ikdienu bez mobilā tālruņa. 

Kādā interneta vietnē, „rokoties” savā telefonā, izlasīju šokējo-
šu ziņu - mūsdienās ASV ir vairākas paaudzes, kas nekad nav re-
dzējušas Piena Ceļu! Un domāju, ka starp mums ir arī tādi, kas 
nav redzējuši ne Piena Ceļu, ne apkārt esošo skaistumu, jo nekad 
nav skatījušies nekur citur kā vien mazajā ekrānā. Tāpēc paralē-
li progresam pastāv arī regress, kas, lai cik skumji tas arī būtu, lie-
lākoties ietekmē cilvēciskumu un maina mūsu dzīves vērtības... 
       Bet esmu pārliecināta, ka viss nav tik drūmi. 

Mūsu skolā - Krāslavas Valsts ģimnāzijā - ir jauki, atraktīvi, enerģiski 
un ļoti radoši jaunieši, kas paralēli mācībām spēj piedalīties dažādās 
aktivitātēs, un ne tikai piedalīties, bet arī uzņemties atbildību, noorga-
nizēt un vadīt.  Tā arī septembris mūsu skolā ir bijis  aktīvs un darbīgs. 
Mēneša sākumā visa skola devāmies pārgājienā, ko bija noorganizējusi 
12.c klase, īstenojot Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvas 
atbalstīto projektu  „Tūrisma diena”. Aktivitātes, kas skolēnus sagaidīja 
viesu mājas „Starp debesīm un zemi” teritorijas katrā pieturā, bija bal-
stītas ne vien uz spēka, izturības un ātruma kritērijiem, bet arī uz erudī-
ciju, apķērību un sadarbību. Lūk, dažu skolēnu atsauksmes:

Terēza, 7.kl.: „Man pārgājienā patika viss, jo tas ir reāli ļoti jauki, kad 
ir tāda iespēja aiziet pārgājienā ar visu skolu kopā! Arī patika visas ak-
tivitātes, jo tās saistījās ar sportu. Gribu pateikt lielu paldies visiem, kas 
izdomāja šīs aktivitātes, un skolotājiem. Šī diena bija neaizmirstama.”

11.c.kl.: „Uz vienu pusi nogājām aptuveni 6 km, gājām, daloties ie-
spaidos par aizgājušo vasaru, kalām plānus nākotnei un vienkārši jo-
kojām. Konkursi bija labi pārdomāti – varējām pārbaudīt savu fi zisko 
sagatavotību, gan prāta spējas, gan atjautību, gan spēles stratēģijas vei-
došanas principus un vienkārši izbaudīt fantastisko atvasaras dienu.”

Alīna, 10.b kl.: „Šis pārgājiens mūs visus ļoti satuvināja, deva iespēju 
labāk iepazīt vienam otru. Esmu ļoti priecīga par šo pārgājienu. ”

8.kl.: „Man ļoti patika šī diena. Kad es atnācu mājās, mammai visu 
pastāstīju trīs vārdos - grūti, jautri un interesanti.”

Nora, 8.kl.: „Tūrisma diena palīdz klasēm kļūt draudzīgām un jautrā-
kām. Visi vairāk laika pavadīja viens ar otru, un tas bija mīļi.”

Trīs dienas, tas ir, no 16. līdz 18. septembrim, skolā uzņēmām jau-
niešus no Norvēģijas Sarkanā Krusta un skolēnus no Dagdas, Ezernie-
kiem, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, kas darbojas Latvijas Sarka-
nā Krusta jauniešu organizācijā, lai kopā darbotos, spriestu, diskutētu 
par labdarību dzimtajā novadā, noskaidrotu, kādas ir mūsu iespējas, lai 
sniegtu palīdzību tiem, kam tā visvairāk ir nepieciešama un varbūt ne 
tikai, svētkos atnākot un sniedzot labdarības koncertus, bet arī ikdienā. 
Ar spēļu un dažādu aktivitāšu palīdzību nonācām līdz secinājumam - lai 
palīdzētu citiem, lai darītu labu, nevajag daudz, bet ir vajadzīga liela un 
līdzi just spējīga sirds. Un tad saprotam - lai sarīkotu rudens talku, nav 
vajadzīgas zelta monētas, lai kādam mazulim, kurš neko nav dzirdējis 
par karaļvalsti aiz trejdeviņiem kalniem, pastāstītu pasaku, nav vaja-
dzīgs skārienjūtīgais telefons, un, lai pabarotu kucēnu patversmē, nav 
vajadzīga dārgākā barība. Šāda veida palīdzību mēs varam nodrošināt 
ar to, kas mums katram jau ir - rūpes, mīlestība, cieņa, atbalsts un, gal-
venais, vēlme dāvāt citiem prieku. 

Liels gandarījums par septembrī paveikto. Nav daudz, un nav arī maz. 
Aicinu visus un ikvienu - darbosimies kopā, padarot gan savu, gan citu 
ikdienu par maziem svētkiem. Un, neskatoties uz tik straujo dzīves rit-
mu, uz rudens drūmajām lietavām, mēs varēsim radīt gaišāku un cerīgā-
ku skatu uz pasauli, pilnveidojot arī sevi.

Mīļu paldies par sapratni un atbalstu saku savai audzināmai 12. c 
klasei, Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktora vietniecei Sandrai Neme-
ņonokai, kā arī Sandrai Molotokai, Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas 
komitejas izpilddirektorei par piedāvāto iespēju organizēt jauniešu no-
metni mūsu skolā.

Ilga Stikute,
 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

direktora vietniece 

26. septembrī pēc Eiropas Pado-
mes iniciatīvas kopš 2001. gada Ei-
ropas Savienības dalībvalstis  atzī-
mē Eiropas Valodu dienu. Eiropā ir 
liela valodu daudzveidība: lieto vai-
rāk nekā 200 valodu, ir 24 ofi ciālās 
ES valodas, aptuveni 60 reģionālās 
un mazākumtautību valodas, un vēl 
daudzas citas, kurās runā atbraucēji 
no citām pasaules malām.

Valodu diena palīdz padziļināt 
izpratni par daudzvalodību Eiropā, 
rada interesi un rosina apgūt valo-
das skolā un ārpus tās.

 Eiropas Valodu nedēļas ietvaros 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 
5.b klases skolēni ar angļu valo-
das skolotāju apmeklēja Krāslavas 
novada centrālo bibliotēku un pie-
dalījās pasākumā, veltītā Eiropas 
valodu dienai „Es valodu saimē”. 
Viktorija Urbanoviča iepazīstināja 
skolēnus ar Eiropas valodu dienas 
nozīmi un Eiropas valodu saimēm. 
Bērni spēlēja dažādas spēles un 
klausījās jauku dziesmu dažādās 
valodās, noskatījās videofi lmu „Ba-
bilonas tornis”, atbildēja uz jautāju-
miem, par ko saņēma saldas šoko-

lādes balvas. Bibliotekāre aicināja 
arī apskatīt Eiropas Valodu dienai 
veltītu izstādi.

Jauniem lasītājiem tika piedāvā-
tas 2 jaunas grāmatas angļu valodā 
(Pauli, Gunters The Strongest Tree, 
Pauli, Gunters The Desert Witch) un 
kartīšu vārdnīca, kas mudina padzi-
ļināt zināšanas angļu valodā (LAT-
VIAN and ENGLISH WORDS 
dictionary of cards. Robins kartīšu 
vārdnīca, latviešu-angļu).

Pasākums skolēniem patika. Bēr-
ni saprata arī to, ka ir labi jāmācās 
latviešu valoda. Visus uzrunāja Jāņa 

Klīdzēja vārdi:
Valoda ir tauta.
Valoda ir dzeja.
Valoda ir vēsture.
Valoda ir zinātne. 
Valoda ir cilvēks.
Pasākuma beigās visi pateicās 

bibliotekārei Viktorijai par intere-
santi organizētu pasākumu un liet-
derīgi pavadītu laiku Krāslavas no-
vada Centrālajā bibliotēkā.                                                                   

  Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 5.b klases skolēni 

un skolotāja
 Jeļena Kļimova

EIROPAS VALODU SAIMĒ

Kad rudens iekrāso pirmās dzel-
tenās lapas, septembris kļūst par 
Dzejas dienu mēnesi. Tās iesākās 
ar pasākumu „Laimīgs šokolādes 
dzejā”. Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas skolēni kopā ar klases audzi-
nātāju Ingrīdu Grišāni aktīvi ie-
saistījās burvīgajā dzejas tapšanas 
un lasīšanas procesā. Šokolāde un 
rudens mudina ieklausīties katrā 
dzejas lasīšanas skaņā. Tā mudi-
na uzdrošināties, atklāt un izzināt 
sevi, pasauli un cilvēkus mums 
līdzās.

Dzejnieka Valda Krāslavieša at-
ceres pasākumā „Latgale - mana 
jaunības zeme, vēl skubina mani 
tavs atmiņu vīraks” atmiņās par 
mūsu novadnieku dalījās bijušais 
ārzemju latvietis Māris Ķirsons. 
Mācītājs Ķirsons Latvijas vār-
du iznesa visas pasaules mediju 
pirmajās rindās, kad 1980. gadā 
Madridē, protestēja pret Baltijas 
valstu okupāciju. Ilgus gadus bija 
mācītājs Sv.Pāvila draudzē Čikā-
gā (1967 – 1975), kur iepazinās 
ar Valdi Krāslavieti. Abu latviešu 
sirdis allaž vilka pie tautiešiem, 
tādēļ viņi iesaistījās pasākumos, 
kas uzturēja dzīvu latviešu kultūru 
svešajā zemē. Atmiņu stāstījums 
vijās ar dzejas skanējumu, sirsnī-
go atceri par dzejnieka viesošanos 
Latvijā. Vislielākā pateicība Mā-
rim Ķirsonam par stāstījumu un 
vēlējumiem jaunajai paaudzei sa-
glabāt savu valodu, kultūru, turēt 
godā tradīcijas. 

Reizē ar Dzejas dienu pasākumu 
tika atklāta keramiķa, „Pūdnīku 

skūlas” dalībnieka un dibinātāja 
Ilmāra Veceļa keramikas izstāde.

25. septembrī Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā tika prezen-
tēts pašu izveidots jauns virtuāls 
stāsts novadpētniecībā „Mūsu no-
vadnieku devums latgaliešu litera-
tūrā 18.-20.gs. sākumā”.

Novadpētniecības darbs ir par 
septiņiem izciliem Krāslavas un 
Dagdas novadu literātiem 18., 19. 
un 20. gadsimta sākumā, kuri ir 
sekmējuši latgaliešu valodas iz-
platību drukātā veidā. Stāsts ir par 
Kazimira Buiņicka, Joņa Lukaše-
viča, Miķeļa Rota, Celīnas Plāte-
res, Vaclava Kropa, Jana Kurmina 
un Ignata Assana devumu latga-
liešu literatūrā. Šos cilvēkus pie-
minot, katrs jāmin ar piebildi „pir-
mais Latgalē”. Jo šo novadnieku 
vidū ir pirmā periodiskā izdevuma 
Latgalē izdevējs, pirmās latga-

liešu oriģināllugas autors, pirmā 
latgaliešu tautasdziesmu vācēja, 
Evanģēlija no latīņu valodas uz 
latgaliešu valodu tulkotājs, pirmā 
laicīgā dzejoļa latgaliešu valodā 
autors, pirmās iespiestās latga-
liešu vārdnīcas „Slownik polsko-
lacinsko-lotewski” sastādītājs, 
rakstnieks, burtlicis, preses darbi-
nieks Pēterpilī. 

Noskatījušies virtuālu stāstu par 
novadnieku devumu latgaliešu li-
teratūrā, visi pasākuma dalībnieki 
tika iesaistīti nupat iegūtās infor-
mācijas atjautīgā atkārtošanā. At-
griezeniskā saite starp stāsta vei-
dotāju un klausītājiem tika iegūta, 
un tas priecē. Pateicamies visiem 
pasākuma dalībniekiem, īpaši 
Krāslavas pamatskolas 8.b klases 
skolēniem un skolotājai Lāsmai 
Dzirkalei. 

Anna Bartuša, bibliogrāfe

DZEJAS DIENU PASĀKUMI

Nupat ir iznākusi jaunā rakstnieka Rvīna Vardes 
debijas grāmata „Kas te notiek”. Grāmata ir dažādu 
īsu tēlojumu, anekdotisku gadījumu un pārdomu ko-
pojums. Rvīna pirmā grāmata nepretendē uz lielām 
formām vai naratīviem, tā ir viegla, izklaidējoša un 
pārdomas raisoša lasāmviela. Spēcīgākais rakstnieka 
instruments ir valoda un spēja jebkurā ikdienas noti-
kumā atrast poētisko un „izstāstāmo”. Rakstnieks ir 

bērnību un skolas gadus pavadījis Krāslavā. Vairā-
kos grāmatas tēlojumos var rast atsauces arī uz Var-
des bērnības pilsētu, cilvēkiem un sajūtām. „Kas te 
notiek” ir grāmata par cilvēku, kas vienkārši dzīvo. 
Dzīvo un garšīgi raksta!

Visi interesenti mīļi gaidīti Krāslavas novada Cen-
trālajā bibliotēkā.

Svetlana Ļaksa-Timinska

IR IZNĀKUSI JAUNĀ RAKSTNIEKA RVĪNA VARDES DEBIJAS GRĀMATA
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kultūra

svētki un jubilejas

Rudenīgi skaistā vakarā Krāsla-
vas Kultūras namā atklāta Volde-
māra Kokoreviča gleznu izstāde 
„Latgales ainava”. Patiesi krāšņiem 
darbiem bagātā izstāde būs apska-
tāma līdz pat 1. novembrim. Sveikt 
mākslinieku ar izstādes atklāšanu 
ieradās gan vietējie gleznotāji un 
mākslas cienītāji, gan viņa talanta 
pielūdzēji no tālākām vietām.

Voldemārs Kokorevičs ir dzi-

mis 1957. gadā Daugavpils rajonā, 
mācījies Naujenes, Naudaskalna 
pamatskolā un Aglonas vidussko-
lā. 1978. gadā absolvējis Rēzeknes 
Lietišķās mākslas vidusskolu, ie-
gūstot Dekoratīvās noformēšanas 
nodaļas diplomu.

Izstādes anotācijā lasāms, ka 
gleznotājs ir idejām bagāts un ra-
došs cilvēks - to atzīst viņa talanta 
cienītāji un pazinēji. Savos mākslas 
darbos pielieto dažādas tehnikas un 
materiālus. Darbi veidoti tādos ma-
teriālos kā kokā, plastmasā, stiklā 
un uz audekla. Nodarbojas arī ar 
dizainu un telpu noformēšanu, uz-
gleznojis vairākām baznīcām svēt-
bildes, bet sirdslieta vienmēr ir biju-
si gleznošana. Jau kopš 1985. gada 
mākslinieks Voldemārs Kokorevičs 
ar saviem darbiem regulāri piedalās 
dažādās izstādēs, plenēros.

Mākslinieks savu glezniecības 
pasauli tver tieši un atklāti. Krāsu 
ekspresija, rokraksta brīvība un mo-
tīvu izvēle ir tā, kas piesaista pub-
liku mākslinieka darbos. Enerģiski 

ieklātie krāsu laukumi precīzi rak-
sturo attieksmi, ar kādu Voldemārs 
profesionāli nododas savai sirdslie-
tai.

Lielākā daļa izstādē skatāmo dar-
bu radīti plenēros, un tos vieno ba-
gātīga krāsu daudzveidība, kas vis-
labāk raksturo mākslinieka daiļradi. 
„Voldemārs ir košu krāsu cienītājs, 
un, manuprāt, tonāli izsmalcināta 
glezniecība viņam nepiestāv. Spil-
gtās krāsas atklāj viņa enerģiskumu 
un vitalitāti,” mākslinieka daiļradi 
raksturoja Māris Brancis. Savukārt 
gleznotājs Uldis Zuters, kurš kopā 
ar V.Kokoreviču aizvadījis vairākus 
plenērus, sacīja, ka visvairāk viņš 
novērtē darbos redzamo sasaisti ar 
dabu. „Gleznojam mēs ļoti dažādi, 
bet attieksme pret to, ko radām, ir 
samērā līdzīga.”

V.Kokorevičs norāda, ka iz jūtas, 
kas rodas plenērā, nav pielīdzinā-
mas gleznošanai telpā, tādēļ lielākā 
daļa izstādē skatāmo darbu radīti 
tieši plenēros, iedvesmojoties no 
dabas.

LATGALES AINAVA 
KOKOREVIČA GLEZNĀS

IZVALTĀ NOSVIN
MIĶEĻDIENU

28. septembrī Izvaltā notika folkloras kopu saiets ar tuvu 
un tālu ciemiņu līdzdalību, lai kopīgi nosvinētu Miķeļdie-
nu jeb Apjumības. Bija pulcējušās folkloras kopas no mūsu 
un kaimiņu novadiem – „Rūžeņa” no Naujenes, „Speiga” 
no Ambeļiem, „Kombinācija” no Šķeltovas. Protams, arī 
pašmāju „Mozī latgalīši” un „Izvoltīši”.

Miķeļi ir rudens saulgrieži, kad diena un nakts ir vienāda garuma. 
Līdz Miķeļiem visai ražai jābūt novāktai, izņemot kāpostus, kas vēl var 
augt uz lauka.

Mūsdienās Miķeļdiena asociējas lielākoties tikai ar rudens gadatir-
giem, bet  tas nav pareizi, jo tie pēc savas būtības ir ražas svētki – prieks 
par novākto, bagātīgo ražu.  

Miķeļdiena saistās ar dažādiem ticējumiem. Piemēram, lietus Miķe-
ļos vēsta siltu ziemu. Šajā dienā nevajag nest neko mājās, lai kukaiņi un 
grauzēji nenāktu mājās.

Miķeļa dienā jauniem puišiem jāved brīvas meitas pie krāsns sildī-
ties. Šo uzskata arī par aktīvāko laiku kāzām. Miķeļi tautā pieņemti par 
pēdējo laiku tai gadā, kad nolūkoto meitu var bildināt un dzert derības.

Arī Izvaltā visi rudens darbi praktiski ir padarīti, un 28. septembrī visi 
bijām sanākuši, lai daudzinātu Miķelīti par raženu rudens ražas devu-
mu. Ar sirsnīgām dziesmām, dejām un rotaļām tika godināts Miķelis. 
Noslēgumā, kad bijām kārtīgi izdziedājušies un izdancojušies, cienā-
jāmies ar pankūkām un pašu sarūpētiem gardumiem no šā gada ražas.

Paldies dalībniekiem un skatītājiem par sirsnīgo un jauko noskaņu 
pasākumā, Izvaltas pagasta pārvaldei par sniegto atbalstu. Lai krāšņs un 
bagāts rudens mums visiem!

Aija Japiņa, 
folkloras kopas „Izvoltīši” dalībniece

Mākslas skolas kolektīvu ju-
bilejā sveica Krāslavas novada 
domes priekšsēdētājs Gunārs 
Upenieks, kurš augstu novērtēja 
jau paveikto, kā arī aicināja būt 
drošākiem, paužot savas vēlmes. 

Sveicēju pulkā bija vēl daudzi citi 
cilvēki - mākslinieki, pilsētas iz-
glītības iestāžu pedagogi, biblio-
tekāri, kultūras darbinieki, māks-
las skolas bijušie audzēkņi u.c.  

Svinīgais pasākums sākās ar 
atskatu pagātnē jeb vēsturisku 
izziņu par laika posmu no 1989. 
līdz 2001. gadam. Krāslavas bēr-
nu mākslas skolas celtniecība tika 
svinīgi uzsākta 1988. gada aprīlī. 
Topošās ēkas pamatos iemūrēja 
kapsulu ar novēlējumu nākama-

jām paaudzēm un skolēnu zīmē-
jumu konkursa uzvarētājas Ilonas 
Gekišas zīmējumu. Mākslas skola 
ofi ciāli tika atklāta 1989. gada 25. 
novembrī.

Krāslavas Mākslas skolas ju-

bilejai veltītu improvizētu skolas 
durvju atslēgu pasākuma vadītājs 
aicināja ņemt rokās un pirma-
jam dalīties atmiņās mākslinieku 
Osvaldu Zvejsalnieku, kurš savu-
laik piedalījās skolas atklāšanas 
pasākumā. Viņš uzsvēra Ritas 
Barčas ieguldījumu, kura visu to 
organizēja un veidoja, pats bija 
pieaicināts konsultanta statusā. 
Uz skolas direktores vietu tika 
izsludināts konkurss, tajā uzvarē-
ja Silvija Orbidāne, ar kuru iesā-

kās skolas darbs, un tas labi gāja. 
Osvalds Zvejsalnieks akcentēja, 
ka Krāslavā ir senas plenēru tra-
dīcijas, mākslas tradīcijas Dauga-
vas krastā ir stipri iesakņojušās, 
un skola te dzīvo jau 30 gadus, kā 

arī dzīvos vēl varbūt ne 30, bet vi-
sus 300 gadus – kas lai zina! Viņš 
novēlēja talantīgus bērnus un la-
bas sekmes, gudrus un iejūtīgus 
skolotājus, kā arī veiksmi visiem 
krāslaviešiem. 

Skanot aplausiem, Zvejsalnieka 
kungs kā pirmais piesprauda krāsu 
lenti uz balta audekla. Šī pasāku-
ma organizatoru iecere sasaucas 
ar mākslas skolas sākotnējo izska-
tu - balts interjers, baltas mēbeles, 
augsti griesti ar dabīgu apgais-

mojumu. Pirmā skolas direktore 
Silvija Orbidāne uz skolas jubi-
lejas svinībām diemžēl ierasties 
nevarēja. Viņas vadībā bērni skolā 
apguva vizuālās mākslas pamatus, 
mācījās veidot, darboties ar dabas 
materiāliem, gūt iemaņas rokdar-
bos. Skola deva iespēju bērniem 
iegūt pamatizglītību mākslā, vei-
doties par harmoniskām, brīvām 
un radoši attīstītām personībām.  

1992. gadā par Krāslavas bērnu 
mākslas skolas direktoru kļuva Jā-
zeps Ornicāns, kura vadībā nonāca 
astoņi skolotāji un 140 audzēkņi. 
Viņš spēra drosmīgu soli - māks-
las skolā izveidoja horeogrāfi jas 
nodaļu, dodot bērniem iespēju 
iegūt plašākas un dziļākas zinā-
šanas dejas mākslā. Skola izgāja 
akreditāciju kā atbilstoša Kultūras 
ministrijas, Valsts kultūrizglītības 
prasībām. Bērni apguva iemaņas 
zīmēšanā, veidošanā, gleznošanā, 
kompozīcijā, kokapstrādē, kā arī 
horeogrāfi jā.

„Tā bija Ritas Barčas iniciatīva 
- izveidot mākslas skolā horeo-
grāfi jas nodaļu,” atmiņās daļās 
Jāzeps Ornicāns. „Atceros, tolaik 
manā skatījumā tas bija nesade-
rīgi, bet īstenībā Ritai bija tāls 
redzējums skolas attīstībā. Horeo-
grāfi jas nodaļa pie mums iedzī-
vojās un kādu laiku pastāvēja, jo 
bija iespēja piesaistīt pedagogus 
un audzēkņus. Tagad ideja par ho-

reogrāfi jas nodaļu turpina attīstību 
Indras Mākslas skolā, par ko man 
ir liels prieks. Tādā nelielā cie-
matiņā attīstās ideja, kas savulaik 
dzima Krāslavā!”

Jāzeps Ornicāns ir pielicis pūles 
piesaistīt mākslas skolai tagadējo 
direktoru – vajadzēja radošu cil-
vēku, kurš mācētu attīstīt skolu un 
būt saimnieks. Šiem kritērijiem 
atbilda Valdis Pauliņš, kurš par 
skolas direktoru strādā kopš 1995. 
gada un vada šo skolu šobaltdien. 

1998. gada 29. oktobrī Saeima 
pieņēma Izglītības likumu, sākās 
mākslas skolu interešu izglītības 
reforma. 1999. gada 10. jūnijā 
tika pieņemts profesionālās iz-
glītības likums. Audzēkņi regu-
lāri piedalās izstādēs, konkursos. 
Skola audzina skolēnos cieņu pret 
tikumiskajām vispārcilvēciskajām 
vērtībām, īpaši pret mākslas tradī-
cijām Latvijā un ārpus tās.

Jubilejas pasākuma gaitā klāt-
esošie varēja iepazīt mākslas sko-
las audzēkņu un pedagogu radošo 
darbu izstādi „Mēs - radošie”, no-
vērtēt skolas audzēkņu netradicio-
nālas modes tērpu skati „Apstājies 
laiks”, baudīt Krāslavas Mūzikas 
skolas audzēkņu kolektīvu priekš-
nesumus, kā arī pagaršot jubilejas 
torti, kuras 30 sveces kopīgi nopū-
ta mākslas skolas kolektīvs.

Juris Roga, 
autora foto

LAIKS, KAD VISU DRĪKST
 UN VĒL VARI!

Krāslavas Mākslas skolas 30 gadu jubilejas pasākuma apmeklētāji, ienākot svinību 
telpās gr. Plāteru pils kompleksa staļļos, vispirms ar otu iekrāsoja laukumu sagatavota-
jā pamatnē ar uzrakstu KMS 30 – tā tapa kopīgi veidota apsveikuma atklātne skolai tās 
skaistajā jubilejā. Gan bērnu, gan pieaugušo interese zīmēt ar krāsām pēc sirds patikas 
bija liela. 
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informācija
1. novembris (piektdiena)  
Visi svētie (lielie svētki)

9.15 – Sv. Mise (poliski)
11.30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par mirušajiem
18.00 – Sv. Mise (latviski)

2. novembris (sestdiena)
Visu ticīgo mirušo piemiņas diena

9.15 – Sv. Mise (latviski)
11.30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem
18.00 – Sv. Mise (poliski)

2. novembris (sestdiena)
14.00 – Sv. Mise Krāslavas  vecajos  katoļu  kapos

9. novembris (sestdiena)
13.00 – Dievkalpojums Krāslavas  Meža  kapos

DIEVKALPOJUMU KĀRTĪBA

sludinājumi
 Meklē darbu (kapu kopšana). Ir 

pieredze. T. 26290911.
 Auto datordiagnostika un re-

monts. T.27745005. 
 Atrasts auskars. T.26216313.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…
Nostājas blakus Tev draugi un klusē

Kaut vai tā, lai Tev palīdzētu...
Skumju brīdī esam kopā ar Ligitu Pelniku, vīru Robertu mūžības 

ceļā pavadot. 
Deju kolektīva „Rudņa” esošie un bijušie dejotāji 

Kad pār ziediem klusi līst asaru lāses un negaidīti pārtrūkušo dzīves ceļu sedz ziedu sega, dalām sāpju 
smagumu ar Vari, Arni, Intaru,  no māmiņas Ināras uz mūžu atvadoties.

Izvaltas TN pašdarbnieki

ANSAMBLIM „IVUŠKA” - 30

Anatola Kauškaļa foto

21. oktobrī plkst. 18.00 Krāslavas Mūzikas skolā notiks iedzīvotāju tikšanās ar pašval-
dības amatpersonām.

5. oktobrī Dagdā jau otro reizi 
notika „Skrējiens pa Dagdas pil-
sētu”, kurā šoreiz kuplākā skaitā 
piedalījās Krāslavas Sporta skolas 
slēpotāji. Diezgan vēsā laikā visiem 
dalībniekiem vajadzēja noskriet 5 
km garo distanci pa pilsētas ielām.

Visjaunākajā vecuma grupā starp 
meitenēm pirmo vietu izcīnīja Valē-
rija Burceva, otro vietu ieguva Ma-
rija Tumaševiča. Starp 2007.-2006.
gadā dzimušām meitenēm Evija 
Radivinska ieguva otro vietu.  Starp 
jaunietēm uzvarēja Līga Volka, 
sudraba medaļu izcīnīja Jana Volka. 
Līga bija arī visātrākā skrējēja un 
izcīnīja kausu.

Zēniem visjaunākajā vecuma 
grupā otru vietu ieguva Artūrs 
Bluss.  Starp 2007.-2006. gadā dzi-

mušiem zēniem Gregors Pauliņš ie-
guva sudraba medaļu. Sestās vietas 
savās vecuma grupās ieguva Mār-
tiņš Severīns Vecelis un Viktorija 
Rutkovska.

12. oktobrī Daugavpils Stropu 
aktīvās atpūtas un sporta trasē noti-
ka Daugavpils pilsētas čempionāts 
duatlonā. Duatlonā sacensību dalīb-
nieki sākumā skrēja krosu, bet pēc 
tam bez atpūtas turpināja sacensties 
rollerslēpošanā. Šādas sacensībās 
kļūst arvien populārākas, jo šogad 
Stropu trasē pulcējās kupls dalīb-
nieku skaits no Cēsīm, Madonas, 
Aizkraukles, Viļakas, Alūksnes, 
Krāslavas un Daugavpils.

Krāslavas Sporta skolas distanču 
slēpotāji devās kuplā skaitā, kā arī 
uzrādīja labus rezultātus, kaut laika 

apstākļi bija sarežģīti.
Starp 2007. gadā dzimušām un 

jaunākām meitenēm slēpotājas no-
skrēja 1km garu distanci, pēc kuras 
slēpoja ar rolleriem 3 km. Šajā ve-
cuma grupā bronzas medaļu izcī-
nīja Valērija Burceva, augstvērtīgu 
rezultātu uzrādīja Martīne Djatko-
viča, viņai sestā vieta.

Jaunietēm bija jānoskrien 2 km 
gara distance un jānoslēpo ar rolle-
riem 6 km. Šajā vecuma grupā par 
čempioni kļuva krāslaviete Līga 
Volka, bet viņas māsa Jana ieguva 
augsto ceturto vietu. 
Ilona Vanaga, Natālija Kovaļova, 

Ojārs Vanags, 
distanču slēpošanas treneri

SLĒPOTĀJU STARTI

Baltkrievijas Republikas pilsoņi, 
kuri sasniedza 18 gadu vecumu, pa-
stāvīgi dzīvo Latvijas teritorijā vai 
kuriem ir pagaidu uzturēšanās atļau-
ja, var realizēt savas vēlētāju tiesības 
un piedalīties Baltkrievijas Repub-
likas Nacionālās sapulces Pārstāvju 
palātas septītā sasaukuma deputātu 
vēlēšanās - vēlēšanu iecirknī Nr. 
728, Baltkrievijas Republikas ģe-

nerālkonsulātā, Daugavpilī (18. no-
vembra ielā 44, Daugavpils). 

2019. gada 17. novembrī vēlēšanu 
iecirknis strādās no 8.00 līdz 20.00. 

Baltkrievijas Republikas pilso-
ņiem ir tiesības balsot pirms termiņa 
- no 2019. gada 12. novembra līdz 
16. novembrim ieskaitot. Pirmster-
miņa balsošanas laikā balsošanas ie-
cirkņi būs atvērti no 10.00 līdz 14.00 

un no 16.00 līdz 19.00.  Vēlēšanu 
dienā, 2019. gada 17. novembrī, 
balsošana tiks organizēšana arī citās 
vēlētāju atrašanās vietās: 

Krāslavā no 10.00 līdz 12.00 
Krāslavas Kultūras namā (Rīgas iela 
26).

Lai nobalsotu, ir nepieciešams uz-
rādīt Baltkrievijas Republikas pilso-
ņa pasi. 

2019. gada 17. novembrī notiks Baltkrievijas Republikas
 Nacionālās sapulces Pārstāvju palātas septītā sasaukuma deputātu vēlēšanas


