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KRĀSLAVĀ NORISINĀJĀS UGUNSDZĒSĪBAS PRAKTISKĀS MĀCĪBAS

13. oktobrī Krāslavā norisinājās VUGD praktiskās mācības. Tika inscenēta situācija, ka ražošanas cehā izcēlās
paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks. Nostrādājot automātiskai ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas
sistēmai, administrācija uzsāka darbinieku evakuāciju, tomēr viens cilvēks palika piedūmotā vidē.
Ierodoties notikuma vietā, ugunsdzēsēji glābēji uzsāka
cilvēka meklēšanas un dzēšanas darbus. Cietušais cilvēks

tika atrasts un nogādāts līdz Neatliekamās medicīniskās
palīdzības dienesta mediķiem. Veicot ugunsgrēka dzēšanas
darbus, tika zaudēti sakari ar grupu, kas strādāja piedūmotā
vidē. Glābšanas darbu vadītājs ātri noreaģēja uz izveidojušos situāciju, un cietušie ugunsdzēsēji glābēji tika atrasti un
iznesti no bīstamās vides.
Mācībās piedalījās VUGD Krāslavas daļas, Daugavpils
2.daļas, Dagdas un Višķu posteņu ugunsdzēsēji glābēji.

Praktisko mācību mērķis bija pārbaudīt ugunsdzēsēju glābēju iemaņas, kā arī praktizēties ugunsgrēku dzēšanas un
glābšanas darbu vadīšanā un veikšanā sarežģītos objektos.
Irita Slavinska,
VUGD
Prevencijas un sabiedrības informēšanas
nodaļas vecākā inspektore

PAŠVALDĪBA AICINA IETEIKT NOVADNIEKUS
APBALVOJUMAM
„KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2020”

Līdz 23. oktobrim (ieskaitot) Krāslavas novada pašvaldība aicina iedzīPar sasniegumiem 2020. gadā var izvirzīt Krāslavas novada iedzīvotāvotājus ieteikt novadniekus nominācijai „Krāslavas novada Gada cilvēks jus šādās nominācijās:
2020”.
• „Mūža ieguldījums” – par ilggadīgu un godprātīgu darbu novada
Konkursa nolikums paredz, ka novadniekus nominācijām izvirza Krāsla- labā (ne vairāk kā 2 nominācijas)
vas novada iedzīvotāji. Izvirzītās kandidatūras un pamatojumus to nomi• „Gada cilvēks” – par nozīmīgiem sasniegumiem un darbu novada
nēšanai, kā arī nomināciju ieguvējus apstiprinās Krāslavas novada do- labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).
mes deputāti.

KONKURSA „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS” NOLIKUMS

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 realizēšanu.
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 sasniegumiem un darbu novada labā (ne vairāk kā 3 nominācijas).
4. Pretendentu pieteikšana
4.1. Konkursa ietvaros tiesības izvirzīt
pretendentus nominācijām ir ikvienam novada iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumam, biedrībai, iestādei un pašvaldībai.
4.2. Pieteikumā jānorāda:
4.2.1. pretendenta vārds, uzvārds, dzīvesvietas 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 ieguldījums”, kas tiek vērtēta ilgākā laika periodā.
4.2.3. Pieteicējs:
4.2.3.1. ﬁziska persona – vārds, uzvārds,
kontaktinformācija;
4.2.3.2. juridiska persona – nosaukums,
reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija;
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 bibliotēkās. Elektroniski aizpildāmās pieteikuma
formas izvietotas novada interneta vietnē
(www.kraslava.lv) un informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis” (www.kraslavasvestis.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@kraslava.lv.
4.5. Pieteikumu izvērtēšana:
4.5.1.Pieteikumu atbilstību nolikumam
izvērtē un konkursa uzvarētājus nosaka
Krāslavas novada domes deputāti. Nomināciju ieguvēji tiek apstiprināti Krāslavas
novada domes sēdē un publiski paziņoti novada interneta vietnē (www.kraslava.lv) un
informatīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”
(www.kraslavasvestis.lv).
4.5.2. Persona nedrīkst piedalīties lēmuma pieņemšanā konkrētajā nominācijā un
atturas no balsojuma, ja tā:
- atrodas radniecībā ar izvirzīto nominācijas kandidātu;
- ir pieteikusi izvirzīto nominācijas kandidātu.

4.5.3. Lai novērstu interešu konﬂiktu,
nevienai nominācijai nevar pieteikt esošā
sasaukuma Krāslavas novada deputātus.
4.5.4.Krāslavas novada pašvaldība informē konkursa uzvarētājus par apbalvošanas
pasākuma norisi 2 nedēļas iepriekš, izsūtot
ielūgumus.
5. Nomināciju godināšana
5.1. Apbalvojumu pasniedz Krāslavas
novada pašvaldības rīkotajā Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas svinīgajā pasākumā.
6. Apbalvojums
6.1. Nomināciju ieguvēji tiek apbalvoti
ar:
- naudas balvu;
- konkursa „Krāslavas novada Gada cilvēks” 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.
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izsole
Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja
Lilija Solovjova, prakses vieta
Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā izsolē Jānim
Piginam piederošo nekustamo
īpašumu, kas atrodas Raiņa ielā
5, Krāslavā, Krāslavas nov., kadastra numurs 6001 001 0321.
Nekustamais īpašums sastāv no
zemes gabala, dzīvojamās ēkas
un septiņām palīgceltnēm.
Piedzinēji: Krāslavas novada dome, jur. adrese: Rīgas iela
51, Krāslava, un Uzturlīdzekļu
garantiju fonda administrācija, jur. adrese: Pulkveža Brieža iela 15, Rīga. Nekustamā
īpašuma piespiedu pārdošanas
vērtība un izsoles sākumcena
ir 3 600,00 EUR. Izsoles solis:
100,00 EUR. Izsoles cena nav
apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personai, kura
vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē, līdz 2020.
gada 8. novembrim, izmantojot
elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē
un jāieskaita nodrošinājumu
10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i. 360,00
EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ.
Nr.08046611453, depozīta kontā
Nr.LV69TREL9199104001000,
Valsts kase, kods TRELLV22,
maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.
Izsoles sākuma datums un
laiks - 2020. gada 19. oktobris
plkst.13.00, izsoles noslēguma
datums un laiks - 2020. gada 19.
novembris plkst.13.00. Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.
*
*
*
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā
noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē
ar augšupejošu soli tiek pārdots
Krāslavas novada pašvaldības
nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.11, Jaunā ielā 3, Krāslavā,
ar kopējo platību 77,5 m2 un pie
dzīvokļa īpašuma piederošām
kopīpašuma 687/19822 domājamām daļām no būves un zemes (kadastra numurs 6001 900
2754).
Izsolāmās mantas nosacītā
cena – EUR 3600,00 (trīs tūkstoši seši simti EUR, 00 centi),
kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 360,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var
pašvaldības tīmekļvietnē (www.
kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek
līdz 2020. gada 24. novembrim
plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab.,
Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks
2020. gada 24. novembrī plkst.
10.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo
mantu, – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto
nodrošinājumu, jāsamaksā divu
nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālr. uzziņām 65681764,
29496549.

aktuālā informācija
„KRĀSLAVAS NAMI”
KRĀSLAVAS NOVADA
INFORMĒ
IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Laika periodā no 2020. gada 23. oktobra līdz 2020. gada 2. novembrim
tiks veikta maģistrālo ūdensvadu proﬁlaktiskā dezinfekcija, sakarā ar ko
minētajā laika posmā ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša.
Informējam, kā hlora koncentrācija nepārsniegs pieļaujamās normas un
ūdeni var droši lietot. Pirms lietošanas uzturā ūdeni ieteicams uzvārīt.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Satiekot vai konstatējot svešas, nepazīstamas un aizdomīgas personas, ka arī transportlīdzekļus, lūgums informēt valsts robežsardzi.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes Piedrujas robežapsardzības
nodaļas diennakts tālruni: +371 65403765, +371 26316994
piedrujasrsn.od@rs.gov.lv
Par sadarbību un informācijas sniegšanu anonimitāte garantēta!!!

TURPMĀK PORTĀLA „LATVIJA.LV” LIETOTĀJIEM
PALĪDZĒS VIRTUĀLAIS ASISTENTS ĒRIKS

No 14. oktobra Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla „latvija.
lv” apmeklētājiem palīgā nāk virtuālais asistents Ēriks. Ar virtuālā
asistenta palīdzību portāla apmeklētājiem būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes par dažādiem e-pakalpojumiem un dzīves
situācijām.
Virtuālais asistents nodrošinās
iedzīvotājiem ērtu un mūsdienīgu
iespēju atrast publiskās pārvaldes
portālā „latvija.lv” meklēto e-pa-

kalpojumu sociālajā, nodarbinātības, veselības, uzņēmējdarbības,
izglītības un citās jomās. Dialoga formā virtuālais palīgs Ēriks
palīdzēs atrast informāciju par
konkrētu interesējošo e-pakalpojumu, atbildēs uz jautājumiem, kā
arī vienkāršas sarakstes veidā paskaidros lietotājam e-pakalpojuma
saņemšanas procesa gaitu.
Virtuālā asistenta zināšanu pamatā ir portāla lietotāju visbiežāk
uzdotie jautājumi un atbildes.

Virtuālā asistenta galvenais uzdevums, balstoties uz dažādām dzīves situācijām, ir atrast lietotājiem
piemērotāko e-pakalpojumu. Ēriks
palīdzēs jautājumos, kas saistīti ar
e-adresi, kā arī sniegs padomus,
kā izmantot portāla „latvija.lv”
dzīves situāciju aprakstus. Pozitīvi, ka virtuālā asistenta palīdzība
būs pieejama nepārtraukti, līdz ar
to „latvija.lv” lietotājs varēs komunicēt sev ērtā laikā.
Ēriks savu nosaukumu ieguva,

aptaujājot dažāda vecuma sociālo
tīklu lietotājus. Tā vizuālā tēla pamatā ir burts „e”, kas vizuāli apliecina, ka Ēriks ir e-vides asistents.
Virtuālā asistenta komunikācijas
veids ir neformāls, tādā veidā uzsverot tā draudzīgo dabu, atvērtību
un vēlmi palīdzēt.
Informāciju sagatavoja:
Valsts reģionālās attīstības
aģentūra

PASAULES PSIHISKĀS VESELĪBAS DIENA
Katru gadu 10. oktobrī tiek
atzīmēta Pasaules psihiskās
veselības diena ar mērķi veicināt sabiedrības izpratni par
dažādām ar psihisko veselību
saistībām tēmām.

Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem, katru dienu pasaulē no
pašnāvībām mirst aptuveni 3 000
cilvēku (vidēji viena pašnāvība ik
pēc 40 sekundēm). Starp Eiropas
Savienības valstīm pēc izdarīto
pašnāvību skaita Latvija ierindojas
augstajā 2.vietā, turklāt īpašu satraukumu rada augstais pašnāvības mēģinājumu skaits pusaudžu un jaunu
cilvēku vidū.
Iemesli, kādēļ cilvēks nonāk līdz
šādai izvēlei var būt dažādi, tomēr
ļoti bieži cilvēks iekšēji patiesībā
nevēlas mirt, bet neredz citu izeju.
Mums, sabiedrībai – ģimenei, draugiem, skolas biedriem, kolēģiem

u.c., ir nozīmīga loma pašnāvību novēršanā. Zināšanas par pašnāvības
riska pazīmēm un spēja atbilstoši
reaģēt var palīdzēt novērst un nepieļaut pašnāvības vai tās mēģinājuma
izdarīšanu.
Lai pasargātu cilvēku no pašnāvības, svarīgi atpazīt pašnāvības
riska pazīmes. Cilvēks, kurš apsver
pašnāvības izdarīšanu, vienmēr apzināti vai neapzināti „signalizē” par
to apkārtējiem. Raksturīga brīdinājuma pazīme ir bezcerības sajūta un
izteikumi par nāvi, pašnāvību vai
paškaitējumu, piemēram, „es labāk
gribētu būt miris”, „labāk nebūtu
nemaz piedzimis”, „šādai dzīvei nav
jēgas”, „es gribētu aizmigt un nepamosties”. Šādi izteikumi nedrīkst
tikt atstāti bez ievērības! Citas nozīmīgas brīdinājuma pazīmes var būt:
- norobežošanās no apkārtējiem
cilvēkiem un sociālajiem kontak-

PAR SEB BANKAS KLIENTU
TURPMĀK VARĒS KĻŪT ATTĀLINĀTI
Lai kļūtu par SEB bankas
klientu, turpmāk vairs nebūs nepieciešams klātienē
apmeklēt bankas filiāli – to
varēs izdarīt attālināti, sazinoties ar bankas darbiniekiem video konsultācijā
un visus pieteikumus un
nepieciešamos dokumentus
parakstot ar Smart-ID kvalificēto elektronisko parakstu
(QES).

Kļūt par bankas klientu attālināti var ikviens pilngadīgs Latvijas
rezidents, kuram ir iespēja nodrošināt video konsultācijas norisi –
nepieciešams dators vai mobilais
tālrunis ar kameru un mikrofonu,
kā arī lietotnes Smart-ID kvaliﬁcētā versija. Vispirms jāaizpilda pieteikuma forma tīmekļvietnē, kā arī
e-dokumentu parakstīšanas vietnē
jāaugšupielādē fotogrāﬁja, kurā redzami pases dati, vai abas personas
apliecības (eID kartes) puses. Pēc
tam tiks saņemts zvans no bankas
darbinieka, lai vienotos par vēlamo
video konsultācijas norises laiku.
Arī uzņēmuma kontu ir iespējams

atvērt attālināti, ja privātpersona
ir SEB bankas klients, kurš atvēris kontu un lieto internetbanku.
Vairāk par to, kā attālināti kļūt par
bankas klientu: https://www.seb.
lv/klut-par-klientu-attalinati.
Vienlaikus jāatgādina, ka, turpinot ievērot piesardzības pasākumus Covid-19 izplatības ierobežošanai, pakalpojumus klātienē visās
SEB bankas ﬁliālēs var saņemt
tikai ar iepriekšēju pieteikšanos,
aizpildot pieteikuma formu tīmekļvietnē: https://www.seb.lv/tiksanas-rezervacija.
Visi pamata ﬁnanšu pakalpojumi klientiem ir pieejami digitālā
formā un darījumus var veikt no
mājām, izmantojot mobilo lietotni
un internetbanku – uzzināt konta
atlikumu, samaksāt rēķinus, pieteikt un saņemt debetkarti mājās,
pieteikt kredītkarti, parakstīt līgumus un dokumentus elektroniskā
formātā, saņemt patēriņa kredītu
vai līzingu, kā arī video konsultācijā pārrunāt ar speciālistiem sev
aktuālus jautājumus par mājokļa
kredītu vai uzkrājumiem.

tiem;
- pēkšņa atvadīšanās tā, it kā otru
personu vairs nekad nesatiks;
- dzīvesveida un režīma izmaiņas – bezmiegs, izteikti pazemināta
apetīte;
- izteiktas garastāvokļa svārstības
– pārlieka emocionalitāte mijas ar
bezcerību un depresīvu noskaņojumu;
- pēkšņa ﬁnansiālo, juridisko
vai sadzīves jautājumu kārtošana
(piemēram, testamenta rakstīšana,
atsacīšanās no nozīmīga īpašuma,
nozīmīgu lietu pārdošana, atdošana,
dāvināšana bez redzama iemesla);
- destruktīva, bīstama, riskanta
uzvedība, netipisku risku uzņemšanās (piemēram, pastiprināta alkohola vai narkotiku lietošana, pārgalvīga auto vadīšana, apzināta ﬁzisko
slimību neārstēšana);
- pēkšņa informācijas meklēšana

par pašnāvības izdarīšanas metodēm.
Kā palīdzēt cilvēkam, kurš domā
par pašnāvību?
Sarunājieties! Saruna ar cilvēku, kurš nonācis krīzē un domā par
nāvi, NEVEICINA pašnāvību. Iejūtīga, bet tieša saruna var būt pirmais
solis, lai pašnāvību novērstu. Sāciet
sarunu ar to, kā jūtaties pats (piemēram, „es esmu noraizējies par tevi”)
un tad turpiniet ar jautājumiem par
to, kā jūtas un ko domā pats cilvēks.
Palīdzības iespējas:
Krīžu un konsultāciju centru
„Skalbes” tālrunis: 67222922,
27722292;
www.nenoversies.lv sadaļa “Palīdzība”;
VBTAI Bērnu un pusaudžu uzticības tālrunis: 116111;
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests: 113.

COVID-19:
PAPILDU
IEROBEŽOJUMI

13. oktobrī valdības sēdē pieņemti grozījumi Ministru kabineta noteikumos «Epidemioloģiskāsdrošības pasākumi Covid-19 infekcijas
izplatības ierobežošanai».
Grozījumi noteikumos paredz, ka no 14. oktobra sejas maskas jālieto ne tikai sabiedriskajā transportā, bet arī veikalos, aptiekās, pastā, muzejos, bibliotēkās, lidostā, autoostās un dzelzceļa stacijās, kā arī
apmeklējot izstādes un reliģiskās darbības veikšanas vietas, piemēram,
apmeklējot dievkalpojumu. Sejas maskas var nelietot bērni līdz 13 gadu
vecumam.
Savukārt no 17. oktobra ir papildu ierobežojumi interešu izglītībai,
privātajiem pasākumiem un sporta jomai. Tāpat būs stingrāki nosacījumi sabiedriskajā ēdināšanā.
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projekti

AUŠANAS IEMAŅAS
ROBEŽNIEKU PAGASTA IEDZĪVOTĀJIEM

Pēc Līgo svētkiem Robežnieku
pagasta jaunieši kopā ar Tautas
nama radošajiem kolektīviem uzsāka projekta „Sešu tautisko plecu
lakatu aušana no vilnas diegiem
Robežnieku kultūras nama sieviešu vokālajam kolektīvam Indras
darbnīcā” realizāciju, kas tapis
konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi” ietvaros.
Sadarbojoties ar Olgu Joksti,
Indras aušanas darbnīcas vadītāju,
projekta dalībnieki guva pirmās
iemaņas tautas daiļamatu meistarībā, aušanā. Notika gan individuālās nodarbības, gan grupas
nodarbības. Debašu rezultātā tika
izvēlētas diegu krāsas un lakatu
ornaments.
Darbs bija laikietilpīgs, bet
ļoti interesants. Nodarbību skaitu vajadzēja palielināt sakarā ar
Covid-19 situāciju, un projekta
dalībniekiem nebija nekādu sākotnējo iemaņu aušanā.

ezera labiekārtošana, turpinājums” realizācija, to īstenoja nereģistrēta
iedzīvotāju grupa „Daugavieši” projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi” ietvaros.
Projekta mērķis – labiekārtot teritoriju pie ezera un izveidot komfortablu atpūtas vietu Piedrujas ciema iedzīvotājiem un viesiem.

Projekta izskaņā tika noausti seši brīnišķīgi tautiskie plecu
lakati, kuri rotās mūsu sieviešu vokālā kolektīva dalībnieces.
Sirsnīgs paldies par radošo sadar-

bību un pacietību mūsu skolotājai
Olgai un Krāslavas novada domei
par projekta atbalstu.
Maija Šemele,
projekta vadītāja

REALIZĒTS PROJEKTS
„KOMBUĻU BAZNĪCAS ŽOGA
ATJAUNOŠANAS DARBI”

2020. gada pavasarī pieteicāmies Krāslavas novada domes izsludinātajam
projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”
ar projektu „Kombuļu baznīcas žoga atjaunošanas
darbi”.

Projektu vērtēšanas komisija
nolēma projektu atbalstīt un piešķirt nepieciešamo ﬁnansējumu.
Baznīca atrodas ciemata centrā,
pussagruvušais žogs bojāja vizuālo skatu.
Projekta ietvaros plānojām vismaz daļēji izremontēt baznīcas
žogu, kurš laika gaitā sniega, sala
un lietus iedarbībā bija apdrupis
un vietām pat žoga elementi izgāzušies.
Uzsākot remontdarbus, sapratām, ka patiesībā žogs ir jābūvē
pilnīgi no jauna, jo remontēt vairs
nav iespējams. Tika pieņemts lēmums nostiprināt un atjaunot pamatus, veikt žoga atjaunošanu no
keramzīta blokiem, uzsedzot me-

ATPŪTAS VIETAS PIE
KOLODAS EZERA
LABIEKĀRTOŠANA
Piedrujas pagastā ir pabeigta projekta „Atpūtas vietas pie Kolodas

Labiekārtošana tika uzsākta patīkamā gaisotnē, jo pagājušajā gadā
šim darbam bijis veiksmīgs sākums. Projekta īstenošanas gaitā tika uzstādīta peldošā piestātne – platforma niršanai un atpūtai. Visi ieplānotie
darbi tika izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši paredzētajam laikam. Līdz ar
to visi Piedrujas pagasta iedzīvotāji un viesi varēja izbaudīt lielisku skatu uz ezeru un apmeklēt jaunu atpūtas objektu karstajās vasaras dienās.
Izsakām pateicību Krāslavas novada domei par iespēju realizēt mūsu
projektu un par piešķirto ﬁnansējumu.
Vēlamies pateikties tiem mūsu pludmales apmeklētājiem, kas ievēroja tīrību! Paldies par godprātīgu attieksmi un kārtību! Paldies, ka novērtējat mūsu darbu!
Protams, mēs ar nepacietību gaidām ciemos visus Krāslavas novada
iedzīvotājus! Laipni lūgti mūsu labiekārtotajā pludmalē!
Svetlana Kozlovska, projekta koordinatore

IZVALTAS ESTRĀDES
SIENU IZVEIDE
UN TERITORIJAS
LABIEKĀRTOŠANA
tāla jumtiņu.
Pārmaiņas ar prieku uzņēma
ikviens baznīcas apmeklētājs, atzinības saņēmām arī no garāmgājējiem.
Pateicoties piešķirtajam ﬁnansējumam, iedzīvotāju un uzņēmēju atbalstam, projektā paredzētais
ir realizēts. Ļoti ceram, ka nākamgad varēsim turpināt labiekārtoša-

A ICINĀM AKTĪVI
IZMANTOT PLAKĀTU
Biedrība „Zemūdens tūrisma klubs „POSEIDON
Krāslava”” projektu konkursa „Iedzīvotāji veido
savu vidi” ietvaros ir īstenojusi projektu „Fotosienas ārpustelpu pasākumiem”.

Projekta mērķis bija sekmēt aktīvās atpūtas attīstību
Krāslavas novadā, izveidojot foto stendu ar pilsētas ainavas
un populāru multﬁlmu personāžu apvienojumu.
Projektu konkursa rezultātā tika atbalstīta viena stenda izveide. Tas ir mobils, vienkārši un ātri saliekams, un to var
izmantot jebkuros publiskos pasākumos Krāslavas novadā.
Vēlamies pateikties visiem, kas atbalstīja un palīdzēja
realizēt mūsu ideju, un aicinām aktīvi izmantot plakātu, lai
atmiņas par pasākumiem tiktu papildinātas ar sirsnīgiem un
neparastiem fotokadriem.
Eduards Bergs

nas darbus baznīcas teritorijā.
Katru gadu 14. septembrī Kombuļu Svētā Jāzepa Romas katoļu
baznīca svin draudzes svētkus.
Šogad paveiktais ir kā neliela dāvana draudzei svētkos.
Paldies visiem, kas atbalstīja un
palīdzēja projekta realizēšanā.
Tatjana Ļaksa

Pasākumi - Meteņu, Lieldienu, Jāņu svinēšana, Izvaltas svētki, Baltā
galdauta svētki, Večerinka Izvaltā u.c. notiek brīvdabas estrādē. Šogad
izveidots ilglaicīgāks risinājums skatuves dibenplāna un sānu sienām.
Dekoratīvās sienas nodrošina vizuālo funkciju (t.sk. sānu sienas ir
pārvietojamas), bet transformējamās pvc sienas pildīs norobežojošo
funkciju (tiks uzstādītas pirms pasākumiem). Iestādīts dzīvžogs, lai
veidotu estētiskāku vidi un norobežotu auto stāvvietu no skatuves
zonas. Izgatavoti dekoratīvie vides instalācijas objekti - latvju rakstu
zīmes, kas papildina dekoratīvās sienas.
Patreiz projektā paveiktais pilda vairāk dekorāciju funkciju un sniedz
pozitīvas emocijas Izvaltas iedzīvotājiem un viesiem. Ticam, ka te
skanēs mūzika un dziesmas, vīsies dejotāju raksti, skanēs aplausi un
sanēs balsis - kultūras pasākumi notiks pēc Covid-19 krīzes.
Projekts īstenots pateicoties Krāslavas novada domes ﬁnansējumam
projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, brīvprātīgo darbam un
Izvaltas pagasta pārvaldes atbalstam. Vēlamies pateikties visiem, kas
atbalstīja un palīdzēja realizēt ideju.
Inga Leikuma
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MEŽA NOZARE KRĀSLAVAS NOVADĀ

Šogad Latvijas Pašvaldību savienības projekta „Meža dienas 2020”
ietvaros, kura moto ir „Veidosim
daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās
ainavu!”, aicināja iedzīvotājus pievērst uzmanību parku, aleju, koku
rindu, dendroloģisko stādījumu
stāvoklim un palīdzēt risināt ar labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītos jautājumus. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Krāslavas novadā meži klāj
35 942,13 hektārus jeb 33,37 % no
kopējās novada platības, tai skaitā
no tiem visvairāk – 26 980,14 ha
jeb 75,07 % mežu pieder privātpersonām, 8421,16 ha jeb 23,43% valstij, savukārt 541,83 ha jeb 1,5 %
mežu pieder pašvaldībai. Visvairāk
mežu ir Kaplavas, Ūdrīšu, Kalniešu

un Robežnieku pagastos. Lielākā
daļa privāto mežu īpašumu platības ir sadrumstalotas, reljefs samērā kalnains, purvains, ar daudzām
ūdens krātuvēm.
Mežsaimniecība ir viena no populārākajā darbības nozarēm Latgalē pēc neto apgrozījuma; kokapstrāde ir izvirzīta kā viena no
nozīmīgajiem nākotnes attīstības
virzieniem reģionā Latgales attīstībai. Krāslavas novadā 2019. gadā
mežu nozarē nodarbināto skaits pēc
VID datiem ir 7,1% no nodarbināto
skaita, īpatsvars budžetā % no visa
nomaksātā iedzīvotāju ienākumu
nodokļa – 6,3 %.
Krāslavas novadā ir nodibināta
biedrība „Mežsaimnieku apvienība
„Krāslava””, kas šobrīd aptver visu

Latgales reģionu. Katru gadu tiek
sagatavoti vairāki desmiti projektu
ar ES ELFLA ﬁnansiālu atbalstu
meža īpašumu un lauksaimniecībā
neizmantoto platību apmežošanai,
jaunaudžu retināšanai, tiek sniegti
konsultatīvie pakalpojumi ar mērķi
uzlabot un veicināt mežsaimniecības apsaimniekošanu, ekonomisko
efektivitāti un tml.
Runājot par meža nozari Krāslavas novadā, novada iedzīvotāji bieži
vien neapzinās, kāda tā ir bagātība,
bet tie, kas apciemo Krāslavas novadu, uzsver, cik šeit ir daudz skaistu mežu. Sargāsim šo bagātību!
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja,
aero foto: Ivars Stivriņš

AICINA BALSOT PAR ĢIMENEI
DRAUDZĪGĀKO PAŠVALDĪBU

Sācies iedzīvotāju balsojums
Sabiedrības integrācijas fonda rīkotajā konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un
apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko
atbalstu ģimenēm ar bērniem un
piemērotas vides nodrošināšanai. Ikviens iedzīvotājs līdz 12.
novembrim aicināts iepazīties ar
pašvaldībās paveikto un izteikt
savu viedokli www.vietagimenei.lv.
Konkurss ,,Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020” noris trīs
kārtās un paredz izvērtēt visu 119
Latvijas pašvaldību darbu ģimenēm draudzīgas vides veidošanā.
Pašvaldību vērtējums sastāv no
iedzīvotāju balsojuma, pašvaldību līdzdalības konkursa informatīvajā kampaņā, kā arī no vērtēšanas komisijas iegūtajiem datiem
par novadiem, tostarp par pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem
ģimenēm ar bērniem.
Uzvarētāji tiks noteikti piecu
plānošanas reģionu pašvaldību
grupās, piešķirot nominācijas
,,Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020”, galveno balvu saņems
nominants ,,Ģimenei draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”. Tāpat konkursa vērtēšanas komisija
varēs noteikt papildu nominācijas. Kopējais konkursa naudas
balvu fonds ir 100 000 EUR, kas
tiek piešķirts jaunu vai esošo atbalsta pasākumu ģimenēm ar bērniem attīstīšanai pašvaldībās.
,,Balsojums un iedzīvotāju individuālās atsauksmes ir lielisks

veids, kā novērtēt pašvaldību
darbu un vienlaikus arī aktualizēt
problēmas, ko iedzīvotāji vēlētos
atrisināt savās dzīvesvietās. Aicinām iesaistīties un palīdzēt pašvaldībām kļūt vēl draudzīgākām
un veidot ģimenēm ar bērniem
pievilcīgu vidi,“ rosina Zaiga
Pūce, Sabiedrības integrācijas
fonda sekretariāta direktore.
,,Ikvienai mammai un tētim
rūp, lai viņu bērni augtu ģimenei
draudzīgā vidē. Taču, lai vieta,
kurā dzīvojam, kļūtu arvien labāka, ir jādalās savos stāstos un
pieredzē. Un arī jāslavē – lai pašvaldības visā Latvijā var iedvesmoties un aizgūt idejas no citiem
labajiem piemēriem,” stāsta Inga
Akmentiņa-Smildziņa, vecāku
organizācijas Mammamuntetiem.
lv vadītāja, konkursa vērtēšanas
komisijas locekle.
Šobrīd noris konkursa pirmā
kārta, kurā vērtējumu veido četras daļas – administratīvo datu

vērtējums, dzimstības un migrācijas saldo datu vērtējums, iedzīvotāju balsojums un pašvaldību
iesaiste konkursa informatīvajā
kampaņā. Konkursa otrajā kārtā
tiks novērtēti pašvaldības īstenotie atbalsta pasākumi ģimenēm ar
bērniem un ģimeniskas vides nodrošināšanai. Trešajā, noslēdzošajā, kārtā vērtēšanas komisija
vizītēs iepazīsies ar 10 ﬁnālistēm
– visaugstāko novērtējumu saņēmušajām pašvaldībām (ar divām
katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā).
Konkurss ,,Ģimenei draudzīga
pašvaldība” ir viena no trim ģimeņu atbalsta pasākumiem, ko
realizē Sabiedrības integrācijas
fonds. Fonds īsteno arī programmu ,,Ģimenei draudzīga darbavieta“, kā arī izsniedz Latvijas
Goda ģimeņu apliecības “3+ Ģimenes karte” Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

PRIVĀTMĀJU ĪPAŠNIEKU
UZMANĪBAI!

2019. gada 11. novembrī stājās spēkā Ministru kabineta noteikumi
Nr.384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, uz kuru pamata pieņemti Krāslavas novada saistošie noteikumi Nr.2019/6 „Par decentralizētas kanalizācijas pakalpojumu
sniegšanu un uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas novada
ciemu teritorijās”. Uz šo noteikumu pamata Krāslavas novadā izveidots
„Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrs” un „Asenizatoru reģistrs”.
Iedzīvotājiem „Decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistrā” līdz
2021. gada 1. jūlijam jāreģistrē visas individuālās notekūdeņu attīrīšanas
iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un kuri atrodas Krāslavas pilsētā, Aulejas, Indras, Izvaltas,
Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu, Ezerkalna, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un Augstkalnes ciemā.
„Asenizatoru reģistrā” būs informācija par asenizatora pakalpojuma
sniedzējiem Krāslavas novadā.
Krāslavas novada tīmekļvietnē „kraslava.lv” nodaļā „Iedzīvotājiem”
ir izveidota sadaļa „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas”, kurā iespējams iepazīties ar saistošiem noteikumiem, norādīta elektroniskā pasta
adrese jautājumiem, iesnieguma paraugs. Aizpildīts iesniegums jānogādā
Krāslavas novada domē, (Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kab.) vai jāatstāj pastkastē pie domes ieejas durvīm.
Pagastu iedzīvotājiem iespējams pagasta pārvaldē aizpildīt „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas iesniegumu”, kurš tiks nogādāts reģistrācijai Krāslavas novada domē.
Svarīgi zināt, ka decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks reģistrē un regulāri (biežumu nosaka saistošie noteikumi) veic notekūdeņu un
nosēdumu izvešanu, izmantojot reģistrēta asenizatora pakalpojumu. Veiktā pakalpojuma apliecinošs dokuments glabājas pie īpašnieka 2 gadus.
Asenizatori par veiktajiem pakalpojumiem veiks uzskaiti. Informācija
tiks nosūtīta „Asenizatoru reģistram”. Kontroli par šo noteikumu izpildi
realizē Krāslavas novada pašvaldības policijas amatpersonas. Sods par
saistošo noteikumu prasību neievērošanu ﬁziskajām personām līdz 150
EUR, juridiskajām līdz 1400 EUR.
Sīkāku informāciju par „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistru” un „Asenizatoru reģistru” iespējams saņemt elektroniski (dks@
kraslava.lv) vai pa tālr. 26187350.

TIKA ORGANIZĒTA
DARBA TIKŠANĀS
SAISTĪBĀ AR PUBLISKĀ
STĀVLAUKUMA IZVEIDI

Sakarā ar to, ka Krāslavas novada Piedrujas pagastā pie ES ārējās robežas tuvojas noslēgumam publiskas stāvvietas infrastruktūras izbūve,
šī gada 6. oktobrī Krāslavas novada domē notika Krāslavas novada pašvaldības rosināta darba tikšanās ar Valsts robežsardzes Robežpārbaudes
un imigrācijas kontroles pārvaldes priekšnieku Rinaldu Beliju, Valsts
robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieku Oļegu Jemašovu un citām pārvaldes kompetentajām amatpersonām, pašvaldības speciālistiem
un ekspertiem. Tika pārrunāti iespējamās sadarbības tiesisko un tehnisko risinājumu aspekti publiskā stāvlaukuma pilnvērtīgai funkcionēšanai
sasaistē ar robežšķērsošanas procedūrām ar prioritāro mērķi nodrošināt
Latvijas – Baltkrievijas robežšķērsotājiem Pāternieku robežkontroles
punktā (galvenokārt - tālbraucējiem) mūsdienīgus un civilizētus atpūtas

un nepieciešamības gadījumā - rindas robežšķērsošanai sagaidīšanas
apstākļus.
Uzziņai: Stāvlaukuma izbūve tiek veikta projekta ENI-LLB-0-251
„Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana”
ietvaros, ar Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.- 2020.gadam
ﬁnansiālu atbalstu; tā vadošais partneris ir VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, partneri - Krāslavas novada dome, Baltkrievijas valsts muitas
komiteja un Vitebskas muita (Baltkrievija).
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja
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- Mēs ļoti priecājāmies, ka visi
turpmākie kursi varēs notikt daudz
labākos apstākļos, nekā līdz šim.
Tieši šobrīd rit projekta „Nodarbināto personu profesionālās
kompetences pilnveide” piektā
kārta. „Mācību centrs plus” piedāvā apgūt 13 Eiropas Savienības
fondu līdzﬁnansētās profesionālās
pilnveides un tālākizglītības programmas. Profesionālās pilnveides
programma tiek piedāvāta piecās
profesijās, tālākizglītības programma – septiņās profesijās. Pateicoties projektam, 90% -95% mācību
maksas sedz Eiropas Savienības un
valsts fondi, bet 5% -10% maksā
pats students. - Pastāstiet, kas īsti
ir „Mācību centrs plus”?
- „Mācību centrs plus” ir Izglītības un zinātnes ministrijas akreditēta mācību iestāde, arī visas mūsu
programmas ir akreditētas. Līdz
ar to mūsu studentiem ir iespēja
savus mācību izdevumus iekļaut
gada ienākumu deklarācijā, lai
saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksas atmaksu. Starp
citu, mācīties var par saviem līdzekļiem vai par ieinteresētā darba
devēja līdzekļiem.
Centra galvenais oﬁss atrodas
Daugavpilī, mums ir vairākas ﬁliāles Ludzā, Līvānos, Jēkabpilī,
Dagdā, un no 2012. gada strādājam Krāslavā. Katrs apmācāmais
neatkarīgi no dzīvesvietas var brīvi
izvēlēties sev izdevīgāko ﬁliāli.
„Mācību centrs plus” nodarbojas gan ar neformālo, gan profesionālo izglītību. Mūsu audzēkņi
lielākoties ir cilvēki, kuriem konkrētā brīdī nav darba. Mēs aktīvi
sadarbojamies ar Nodarbinātības
valsts aģentūru, apmācības notiek
ļoti daudzās jomās: datorprasmes
un informācijas tehnoloģijas, uzņēmējdarbība un grāmatvedība,
biroja darbs, darba aizsardzība un
ugunsdrošība, būvniecība, enerģētika un elektronika, metālapstrāde,
telemehānika un loģistika, lauk-

JAUNĀ VIETĀ JAUNS SĀKUMS

Jau astoņus gadus Krāslavā darbojas SIA „Mācību centrs plus” (MC+), kur ikviens var
saņemt kvalitatīvu neformālu un profesionālu apmācību, uzlabot profesionālo kvalifikāciju un kļūt par sertificētu speciālistu. Tieši šajās dienās Krāslavā centra dzīvē ir svarīgs
notikums - „MC+” pārcēlies uz ērtākām telpām Dīķu ielā 1, kur kādreiz bija auto rezerves
daļu veikals. „Mācību centrs plus” vadītāja Jeļena Ļipovska uzsver, ka tagad ievērojami
uzlabosies pasniedzēju darba un kursu dalībnieku mācību apstākļi.

saimniecība, tūrisms un šūšana,
valodas.
Šobrīd realizējam apjomīgu projektu strādājošiem visā Latvijā.
Tās ir trīs programmas: loģistika,
ražošanas pamati un lauksaimniecības pamati. Nenogurdināšu ar
cipariem, bet visās ﬁliālēs kopumā
šīs programmas apgūst ļoti daudz
cilvēku.
- Kā potenciālie kursu dalībnieki uzzina par centru un tā
piedāvājumu?
- Viena liela kategorija ir reģistrējušies NVA, kur saņēmuši
kuponu mācībām un paši izvēlas
mācību iestādi. Nav teikts, ka viņi
izvēlēsies tieši mūs, bet esam priecīgi, ka vienu daļu mums izdodas
piesaistīt. Otra kategorija ir tie,
kuri paši mūs sameklē, pateicoties
reklāmai un paziņu, draugu ieteikumiem. Šīs kategorijas nepārklājas: NVA grupas mācās atsevišķi,

strādājošie - atsevišķi.
- Kāds ir mācību centra kolektīvs Krāslavā?
- Vairāki pasniedzēji brauc no
Daugavpils, aicinām pie sevis arī
profesionāļus un speciālistus no
Krāslavas. Piemēram, elektromontieriem priekšmetu pasniedza inženieris-elektriķis, kas ir profesionālis ar augstāko izglītību. Valodas
māca vietējo izglītības iestāžu skolotāji, mazā biznesa organizēšanas
kursos strādāja gan vietējie pasniedzēji, gan brauca mācību spēki no
Daugavpils. Mēs miksējam pasniedzējus - ja Krāslavā trūkst vietējo
resursu, vedam no Daugavpils.
- Vai mūsu pilsētā organizējat
latviešu valodas kursus?
- Jā, turklāt piedāvājam visas kategorijas, nav problēmu izvēlēties
grupu atbilstoši priekšzināšanām.
Tiesa, mēs nepiedāvājam zināšanas LR pilsonības iegūšanai, bet

latviešu valodu mācām katram,
kurš vēlas to apgūt. Starp citu, pie
mums var apgūt arī vācu un angļu
valodu, kas daudziem ir aktuāli.
- Vai jums ir izveidojusies atgriezeniskā saite ar bijušajiem
audzēkņiem? Varbūt ir apkopota kāda interesanta statistika, ar
ko varat padalīties?
- Mērķtiecīgas statistikas mums
nav, bet mēs laiku palaikam apzvanām savus bijušos klientus, lai piedāvātu jaunus kursus. Ir liels prieks
dzirdēt: „Paldies, es jau strādāju!”
Pēc šīm aptaujām secinājām, ka
2016., 2017. un 2018. gada kursu
beidzēji praktiski visi iekārtojušies
darbā. Bet mums ir izveidots piedāvājums arī strādājošiem cilvēkiem,
un bijušajiem klientiem piedāvājam apmeklēt profesijas pilnveides
vai kvaliﬁkācijas paaugstināšanas
programmu. Tās visas ir ļoti populāras programmas, un tās var iz-

mantot jebkurš strādājošais.
- Covid -19 ieviesa būtiskas
pārmaiņas katra ikdienā. Kā jūs
spējāt pārdzīvot negaidītās grūtības un turpināt darbu?
- Kad saņēmām atļauju, ļoti aktīvi ieviesām attālinātas apmācības.
Es pat negaidīju, ka mūsu kolektīvs būs tiks elastīgs, pasniedzēji
droši iesoļoja jaunajā darba režīmā. Karantīnas laikā apturējām
tikai elektromontieru un šūšanas
programmas, jo tur ir daudz jādarbojas praktiski ar iekārtām. Visas
citas programmas veiksmīgi turpināja darbu attālināti.
- Vai krāslaviešus un novada
iedzīvotājus sagaida kaut kas
pavisam jauns?
- Jā, „Mācību centrā plus” ir
daudz pulciņu, semināru un apmācību jebkura vecuma bērniem. Tas
ir darbs ar bērniem, kas Krāslavā
vēl nav, bet ko šeit ļoti gribam ieviest. Mums ir ļoti šiks informācijas tehnoloģiju (IT) novirziens darbam ar bērniem, bet šeit Krāslavā
vajadzīgs palīgs, kas palīdzētu visu
organizēt. Metodiskās iestrādes
mums ir, roboti un cits nepieciešamais aprīkojums mums ir, pirmajā
posmā šeit varēs strādāt Daugavpils mācību spēki. Mēs sadarbojamies ar ārzemju kompānijām, kas
apmāca mūsu speciālistus. IT novirziens bērniem nav tikai kaut
kāda teorija, tā ir praktiskā darbība. Bērni caur spēli apgūst matemātiku, ﬁziku, bioloģiju, vēsturi
– viss ir ļoti ciešā saiknē, tā reāli
ir ļoti interesanta lieta. Daugavpilī
tas ir liels pasākumu komplekss,
bērni par to zina, paši visu sameklē
un atved arī savus vecākus. Ceru,
ka arī Krāslavā darbs ar bērniem
mums izdosies, jo mums tagad ir
ļoti labas telpas.
- Paldies par interviju!
Juris Roga

DIENVIDLATGALĒ AUSTĀS SEGAS APKOPOTAS GRĀMATĀ
8. oktobra pēcpusdienā
grāfu Plāteru pils pagalmā
notika grāmatas „Dienvidlatgalē austās segas”
atvēršanas svētki, tos atklāja Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeja direktors
Valdemārs Gekišs.

Pasākumā piedalījās Latvijas
Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja
etnogrāﬁskā muzeja krājuma nodaļas vadītāja, grāmatas autore
Daina Kraukle, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas eksperte, projekta
vadītāja Linda Rubena, grāmatas
redaktore un korektore Edīte Priedīte, Latvijas Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja direktores vietniece
Kristīne Kūla un citi interesenti.
Grāmatas „Dienvidlatgalē austās segas” izdevējs ir Latvijas
Nacionālais
kultūras
centrs.
Grāmatas autore anotācijā raksta, ka līdz šim Latvijas dienvidu
pierobežas novadu amatnieku
veikums ir maz pētīts. Etniski bagātīgais iedzīvotāju sastāvs, kā arī
ciešie kontakti ar Baltkrieviju ir

veidojuši tikai šai pusei raksturīgu
izpratni par skaisto, kas amatniecībā pārsteidz ar bagātīgiem rotājumiem un košu, dzīvespriecīgu
krāsu ziedu. Pētījuma pamatā ir
segu kolekcija (204 segas), kas
2003. gadā bija eksponēta Krāslavā.
„Projekta pirmsākumos nebija
domas izdot grāmatu,” uzrunājot
klātesošo publiku, sacīja Daina
Kraukle. „Savulaik atbraucām uz
Krāslavu kopā ar kolēģi, Etno-

grāﬁskā brīvdabas muzeja restaurācijas nodaļas vadītāju Aivaru
Skuju, lai nofotografētu tās 204
atlasītās segas, kuras Valsts kultūras inspektore Rita Barča bija savākusi no dažādiem pagastiem, lai
izveidotu izstādi. Tā kā segas bija
jāatdod autoriem, lai lielais darbs
nepazustu, tika nolemts visas nofotografēt. Pēc vairākiem gadiem
muzeja zinātniskais direktors secināja, ka no šī materiāla var tapt
grāmata, un tas tika iekļauts darba

plānā.
2015. gadā Latvijas Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja rīkotajā
ekspedīcijā vēlreiz braucām uz
Krāslavu, apciemojām mums zināmas un vēl neiepazītas autores,
kuras iztaujājām par izmantotajiem darbarīkiem, materiāliem,
audumu tehnikām, lai grāmatā
pēc iespējas vairāk varētu iekļaut
dzīvā stāstījuma, nevis tikai sausu aprakstu. Audēju stāstījumi
iekļauti grāmatas trešajā daļā.
Savukārt grāmatas pirmajā daļā ir
vēsturiskās izpētes materiāls, otrā
daļa - segu katalogs, kas papildināts ar brīvdabas muzeja krājumā
atrodamām segām.”
Projekts nevarēja tapt bez Latvijas Etnogrāﬁskā brīvdabas muzeja etnogrāﬁskā muzeja krājuma
nodaļas atbalsta. Projekta vadītāja Linda Rubena uzsvēra, ka viss
turpinās. Ir izveidojušies aušanas
pulciņi, atdzimušas aušanas tradīcijas. Audēju stāsti ir fantastiski, grāmata ir kā piemineklis kopīgam darbam un nemateriālam
kultūras mantojumam – Dienvidlatgalē austajām segām. Grāmata

ir vieta, kur pasmelties zināšanas.
Tas ir arī sākums tam, lai šīs Latgales tradīcijās austās segas, amatu prasmes tiktu ieliktas Latvijas
nemateriālā kultūrmantojuma sarakstā. Bet tas jau ir tālākas nākotnes uzdevums.
Ar uzrunām uzstājās vēl vairāki citi pasākuma dalībnieki. Tika
pasniegti ziedi un dažādas dāvanas. Pasākumu bagātināja neliela
austo segu izstāde un Aleksandra
Maijera izpildītās muzikālās kompozīcijas.
Juris Roga,
autora foto
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Aulejas pagasta Tautas nama kultūras pasākumu organizatore Ilze Vovka piedalījās dzejnieces
Velgas Kriles vārdam veltītā dzejas autoru – iesācēju konkursā „Tu arī mani spēsi izpildīt”, kurā
ieguva trešo vietu un apbalvota ar pateicības rakstu un svečturi. Laureātu apbalvošana notika
Valkas pagasta Saieta namā „Lugažu muiža”.
- Ilze, vai balvu jūs saņēmāt klātienē?
- Ņemot vērā situāciju ar Covid-19, apbalvošanas pasākuma apmeklēšanu klātienē atteicu. Rezultātus iepriekš neizziņoja, biju ļoti pārsteigta, kad izlasīju par pasākuma norisi
un izcīnīto trešo vietu. Konkursā varēja piedalīties ar agrāk
nepublicētiem dzejoļiem, nedrīkstēja arī būt izdots neviens
dzejoļu krājums. Dzejoļu kopai bija ierobežojums līdz 300
rindām, tēma - pēc autora izvēles. Piedalījos konkursā ar
dzejoļu kopu „Rudens un mīlestība”.
- Vai šis ir pirmais konkurss, kurā piedalījāties ar savu
dzeju?
- Gluži pirmais tas nav, jo rakstu ļoti sen. Skolā labi padevās domrakstu rakstīšana, toreiz gan tos sauca par sacerējumiem. Vasaras brīvlaiku vienmēr kopā ar brāli pavadījām
Aulejas pagastā pie vecvecākiem no mammas puses. Atceros, kā mamma, braucot svētdienās atpakaļ uz Līvāniem, atstāja man līniju burtnīcu. Tajā bija ierakstītas divas tēmas,
par kurām man līdz nākamajai piektdienai obligāti bija jāraksta sacerējums, protams, ar visu plānu! Tā mamma attīstīja un veicināja manas spējas, lai gan toreiz likās negodīgi, ka
par mani divus gadus jaunākais brālis var mosties un darīt,
ko sirds vēlas, bet man jāraksta! Turklāt vasarā!
Nopietnāk daiļradei pievērsos vidusskolas laikā. Rakstīju
toreiz un arī tagad gan dzeju, gan prozu. Bija publikācijas
Preiļu rajona laikrakstā „Novadnieks”, arī avīzē „Latvijas
Zeme”, „Latgales Laiks”, jauniešu žurnālā „Draugs”. Vislielākais lepnums bija par publicētajām rindām Austrālijas
katoļu izdevumā „Gredzens”, kuram darbus sūtīju diezgan
regulāri vairākus gadus.
Esmu bijusi literārās nometnes „Aicinājums” dalībniece,
daži dzejoļi ir publicēti Līvānu jauno autoru kopkrājumā
„Vārti”. Esmu Līvānu 1. vidusskolas himnas vārdu līdzautore, bet mūziku tai ir komponējis Juris Kulakovs, arī līvānietis.
Vineta Elksne, kura tagad ir pazīstama dziedātāja, toreiz
bija pusaudze, Turku pagasta popgrupas „Mēs paši” dibinātāja un vadītāja, ir radījusi dziesmu ar maniem vārdiem. Varbūt ir vēl kaut kas, ko esmu jau aizmirsusi, jo apzināti neko
nevācu un neglabāju. Laikam tomēr tā nav īsti pareizi - radīt
un aizmirst, nesaglabāt. Tāpēc dalību Velgai Krilei veltītajā
dzejas konkursā varbūt var nosaukt arī par jaunu sākumu,
par atmošanos.
Lai cik dīvaini neizklausītos, man nekad nebija mērķis
kļūt par dzejnieci vai rakstnieci. Arī par savas grāmatas izdošanu neesmu sapņojusi ne toreiz, ne tagad. Man šķiet, ka šī
spēja saskatīt, sajust un ietērpt skaistos vārdos savas izjūtas,
apkārt esošo pasauli, tā ir no Augšas šūpulī ielikta dāvana,
kuru var izkopt, attīstīt līdz augstākai pakāpei vai atstāt novārtā un zaudēt.
- No kurienes nākat, kur mācījāties?
- Esmu dzimusi, augusi, gājusi skolā Līvānos, kas joprojām ir mana pilsēta - tur ir palikusi mana sirds. Sekoju līdzi
visiem notikumiem, priecājos par sasniegumiem, jūsmoju
par pilsētas attīstību un uzplaukumu.
Pēc Līvānu 1. vidusskolas beigšanas devos uz Daugavpili, lai studētu latviešu valodu, literatūru un vācu valodu.
Lai piepildītu savu sapni kļūt par skolotāju, bet šis sapnis
nepiepildījās.
Esmu beigusi ﬂoristu kursus, tā ir mana otra aizraušanās skaistums, ko varu radīt savām rokām. Florista iemaņas itin
labi noder, strādājot pie kāda pasākuma vizuālās noformēšanas.
Vēl varu būt arī sociālā aprūpētāja. Šīs zināšanas nolēmu
apgūt pēc mammas aiziešanas mūžībā, jo sapratu, ka tik
daudz kas varēja būt citādāk, ja man būtu kaut neliela pieredze. Dzīve ir neprognozējama lieta, tāpēc tagad jūtos drošāk,
ja būs nepieciešams, spēšu kādam palīdzēt.
Patlaban noslēdzošajā posmā ir studijas izklaides industrijas vadībā un producēšanā, kas ļaus iegūt kvaliﬁkāciju kultūras pasākumu organizators. Atceros, jau skolas laikā
man patika uzstāties, skolas radio veidoju nedēļas apskatu,
rakstīju scenāriju Žetonu vakaram, izlaidumam, bet ne mirkli nebija prātā ienākusi doma, ka reiz mana dzīve varētu būt
saistīta ar darbu kultūras jomā.
- Kā tad kļuvāt par Aulejas Tautas nama kultūras pasākumu organizatori?
- Skolas laikā katru gadu septembra sākumā mums bija
jāatbild uz jautājumu par savu nākotnes profesiju. Citiem izvēlētās profesijas mainījās gandrīz katru gadu, bet man bija
tikai viens ieraksts - es kļūšu par latviešu valodas un literatūras skolotāju.
Par to, ka skolotājas arods īsti nebūtu mans sirdsdarbs,
sāku aizdomāties, kad Aulejas Tautas nama iepriekšējā vadītāja Ināra Kučāne uzaicināja mani uzstāties Rudens ballē
ar saviem dzejoļiem. Nāca vēl citi pasākumi, kurus vadījām

kopā un vienubrīd sapratu - lūk, tas ir mans aicinājums: skatuve, cilvēki, radoša darbošanās... Tu esi svētku, pozitīvu
emociju, kopīgu atmiņu, vērtību un arī savā ziņā vēstures
radītājs, kopējs un saglabātājs. Nāca apjausma, ka, kultūras
nozarē strādājot, es varētu teikt - esmu laimīga! Reiz pagasta
pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško piedāvāja aizvietot Ināru uz slimības laiku. Sanāca tā, ka paliku strādāt Tautas namā
kā kultūras pasākumu organizatore. Esmu ļoti pateicīga Inārai par sniegtajiem padomiem, ieteikumiem un dalīšanos ar
saviem pieredzes stāstiem!
- Ar ko sākāt jaunajā amatā?
- Pirmais, ko mēģināju īstenot, bija Aulejas Tautas nama
lapas izveidošana sociālajā tīklā „facebook”, lai spētu ātrāk
sasniegt un uzrunāt plašāku auditoriju. Ļoti vēlējos, lai Auleju zina arī ārpus Krāslavas novada, bet šis process nesanāca
tik ātri, kā gribējās. Tā man bija jauna pieredze, arī daudzas
citas lietas nācās veikt pirmo reizi. Pirmajā gadā visgrūtākais
bija apvienot studijas ar pasākumu organizēšanu, arī šobrīd
realizēt visas ieceres un ieskrieties pilnībā vēl neatļauj studijas, jo tās aizņem ļoti daudz laika! Pieradinu sevi pie domas,
ka nekad viss nebūs tā, kā plānots sākumā, taču tā nav katastrofa, bet dzīve, kura liek mācīties improvizēt un spēt būt
mierīgam un dabiskam pat tajos brīžos, kad liekas, ka viss
- tūlīt būs beigas!
- Pandēmija ietekmējusi visas sabiedrības jomas un
procesus. Kādus veidus atrodat, lai šajos sarežģītajos
apstākļos kultūras dzīve laukos neapstātos pavisam?
- Ļoti labi, ka Tautas namam ir lapa sociālajā tīklā „facebook”. Esmu izveidojusi arī Aulejas „WhatsApp” grupu. Tas
dod iespēju plašākai auditorijai ātri nodot savu vēstījumu,
informēt par kultūras vai citām aktivitātēm pagastā, novadā
un Latvijā, sveikt svētkos, komunicēt ar tiem, kuri sirdī ir
aulejieši, bet dzīvo ārpus pagasta vai Latvijas robežām.
Vasarā mēs paspējām nosvinēt mūsu pagasta jaunietes
Antras Umbraško grāmatas „Stuosti iz Aulejas” atvēršanas
svētkus kopā ar Līvānu folkloras kopu „Ceiruleits”. Organizējām „facebook” konkursu, kur tika dota iespēja iegūt savā
īpašumā Antras grāmatu. Ar Aulejas jauniešiem paspējām
izdejoties diskotēkās - ļoti labs variants vasarā ir rīkot diskotēkas estrādē: daba, ugunskuri, romantika, arī distancēšanās iespējas. Organizējām svētceļnieku uzņemšanu Tautas
namā, kur pagasta iedzīvotāji iesaistījās produktu sagādē,
rīkojām ģenerāluzkopšanas darbus Aulejas baznīcā.
Sagaidījām Aulejā mākslinieku plenēra „Krāslavas palete
2020” dalībniekus, pēc tam devāmies uz noslēguma pasākumu Krāslavā un priecājāmies par gleznām, kurās varēja
atpazīt arī Aulejas vaibstus!
Apciemojām mūsu pagasta keramiķi Ilmāru Veceli cepļa
izņemšanas dienā. Tas man bija iecerēts kā izmēģinājuma
variants vienatnē, bet aktīvākie aulejieši saorganizējās, sarūpēja ciemakukuli un transportu. Sanāca neliels svētku brīdis,
jo Ilmāra ceplim, kuru sauc Augusts, šogad 20 gadu darba
jubileja. Mēs pamazām darbojamies, jo reizēm jau nevajag
neko grandiozu, lai radītu notikumu, kas paliks atmiņā un
pievienosies vēsturei.
- Kas ir jūsu galvenie palīgi, atbalstītāji?
- Es ļoti priecājos par mūsu pagasta pārvaldes vadītāja
Aivara Umbraško nostāju un atbalstu kultūras dzīves organizēšanas jautājumos! Es zinu, ka jebkura laba ideja gūs atbalstu, tiks izdarīts viss iespējamais, lai idejas kļūtu par realitāti! Pretimnākšanu vienmēr jūtu arī no pagasta pārvaldes
meitenēm, kas ir svarīgs veiksmīga darba priekšnoteikums
- just atbalstu un zināt, ka ir cilvēki, uz kuriem var paļauties.
Tieši tāpēc vienmēr izsaku pateicību arī Aulejas pagasta iedzīvotājiem!
Var uzaicināt populārus mūziķus, māksliniekus, aktierus
utt., var noklāt Tautas namu no grīdas līdz griestiem ar dekorācijām, bet, ja nebūs apmeklētāju, tad tam visam nav nekādas jēgas. Man ir svarīgi iespēju robežās uzrunāt katru personīgi. Tā ir mazo lauku pagastu kultūras iestāžu darbinieku
priekšrocība, ka cilvēki ir pazīstami, var zināt viņu intereses
un vajadzības.
- Cik amatierkolektīvu ir Tautas namā?
- Mums darbojas divi dziedošie kolektīvi - etnogrāﬁskais
ansamblis „Aulejas sievas” un sieviešu vokālais ansamblis
„Noskaņa”. Šogad etnogrāﬁskajam ansamblim ir 80 gadu
jubileja. Pavasarī plānotais koncerts kopā ar etnomūzikas
grupu „Tautumeitas” tika atcelts... Meitenes, tiklīdz tika atļauti mēģinājumi, aktīvi atsāka nodarbības, bet... atkal viss
sākas no gala.
Ļoti priecājos, ka pavasarī piedalījos neformālās izglītības tiešsaistes kursos „Kultūras un cilvēciskais pieskāriens
tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju
kultūras un izglītības projektos”, jo šķiet, ka iegūtās zināšanas nāksies pielietot praksē.

Arvien biežāk iedomājos par mūsdienu tehnoloģiju piedāvātajām iespējām darboties digitālajā vidē. Jā, man ir idejas,
ko un kā varētu darīt šajā laikā, kad klātienes norises ir atceltas vai ierobežotas. Atbilstoša tehniskā nodrošinājuma vai
radošās komandas trūkums ir lietas, ko varētu atrisināt.
- Ko īsti nevar atrisināt?
- Man pamata mērķauditorija ir Aulejas pagasta iedzīvotāji, no kuriem lielākā un aktīvākā daļa ir seniori. Tie ir
cilvēki, kuri vienmēr apmeklē ne tikai pasākumus Aulejas
Tautas namā, bet labprāt dodas organizētajos braucienos uz
Krāslavas Kultūras namu, uz Rēzeknes „Goru”, uz Daugavpils teātri... Tie, kuri interesējas, izsaka savas domas, idejas,
atbalsta...
Skumji, bet, realizējot kādas aktivitātes digitālajā vidē, es
sastapšu vien nelielu daļu no savas mērķauditorijas. Seniori
nebūs sastopami „facebook”, „draugiem.lv”, „WhatsApp”,
nebūs redzami „zoom”, „skype” un nevienā citā platformā
vai aplikācijā arī nebūs... Aulejas Tautas nama lapas sekotāju
skaits gada laikā ir sasniedzis skaitli 522. Tas ir vairāk nekā
Aulejas pagastā deklarēto iedzīvotāju! Man prieks par to, bet
man patīk redzēt smaidošas sejas, dzirdēt smieklus, saņemt
pateicību, uzklausīt kritiku, ieteikumus, just emocijas, dalīties ar tām klātienē, ar savējiem!
- Jūsuprāt, kādas brūces kultūras jomā uzplēsa pandēmija?
- Vispirms jau, manuprāt, pandēmijas laiks parādīja atšķirību starp lauku un pilsētas iespējām sasniegt savu mērķauditoriju attālināti, un piedāvāt kultūras norises digitālajā vidē.
Kā jau minēju, tad tehniskais nodrošinājums ir jautājums,
kuru var atrisināt, savukārt ar radošajām idejām kultūras
darbiniekiem arī problēmu nevajadzētu būt. Problēma rodas
brīdī, kad saproti, ka nav zināšanu, vai tās ir tik minimālas,
ka bez apmācībām uzreiz sākt darboties digitālajā vidē nav
reāli. Un arī lauku pagastu kultūras iestāžu mērķauditorijas
sasniegšana ir problēma – „nesēž” viņi sociālajos tīklos!
Ja Covid-19 dēļ ierobežojumi saglabāsies ilgāk, domāju,
ka cilvēki aizpildīs savu brīvo laiku ar kādu citu nodarbi, kas
neliks iziet no mājas, jeb arī kļūs par pasīviem mājās sēdētājiem, kurus būs grūti pēc tam pārliecināt kaut kur doties.
Pieradumam ir liels spēks.
Arī amatierkolektīvu dalībnieki neredzēs jēgu mēģinājumiem, ja nebūs iespējas tikties ar skatītājiem vai saviem
kolēģiem un sajust darba novērtējumu. Katram, kurš kaut ko
dara, ir svarīgs rezultāts un tā novērtējums, jo īpaši tas attiecas uz radošo darbību.
- Vai jums ir kādi ieteikumi un novēlējumi kolēģiem un
līdzpilsoņiem?
- Kultūra ir kā dārgumu lāde, kurā ir tik daudz vērtīgu un
cilvēkam nepieciešamu lietu! Katrs no tās var paņemt to, kas
visvairāk nepieciešams. Kultūra dod iespēju radīt jaunas lietas un saglabāt mantotās, tā neļauj pagrimt un nogrimt. Kultūra ļauj būt piederīgam - būt cilvēkam starp cilvēkiem un
vērtībām. Tā īsteno vēlmi un vajadzību pēc atpūtas, tā ļauj
baudīt, just, pārdzīvot, priecāties. Kultūra pabaro dvēseli, iepriecina sirdi un saglabā mūsu radīto, tādējādi - veido mūsu
nākotni un ļauj saprast, ka mēs esam un būsim...
Kāds radošs cilvēks teica: „Kultūras darbinieks - tā nav
profesija, tas ir dzīvesveids!” un „Eņģeļi kultūras nozarē nestrādā!” Manuprāt, strādā gan! Tikai viņiem ir paslēpti radziņi, astes un slotas - visādam gadījumam, jo šis darbs ir
psihoemocionāli smags un atbildīgs!
Ja nopietni, tad kolēģiem novēlu - nepadoties! Krāt idejas,
plānot norises nākotnei un ticēt - mēs esam eņģeļi, bet kā
gan pasaule bez eņģeļiem?! Līdzcilvēkiem varu vēlēt - esiet
atbildīgi un veseli, lai ātrāk varam satikties! Es pēc tā tik ļoti
ilgojos!
- Paldies par interviju!
Jautāja Juris Roga
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PIEREDZES APMAIŅAS BRAUCIENS
KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA UZŅĒMĒJIEM

Krāslavas novada Tūrisma informācijas
centrs (TIC) ik gadu rīko pieredzes apmaiņas braucienu Krāslavas novada tūrisma
uzņēmējiem. Iepriekš tie bija braucieni pa
sava novada vai tuvāko Latgales novadu tūrisma objektiem, šoreiz devāmies tālāk – uz
Vidzemi un Ziemeļlatgali. Šādu braucienu
mērķis ir redzēt, kā strādā citi šīs nozares
uzņēmēji; gūt pieredzi no cilvēkiem, kas
savu darbu veic jau gadu desmitiem, kā arī
gūt motivāciju no jauniem un uzņēmīgiem
cilvēkiem, kas nebaidās uzsākt savu biznesu arī dziļi laukos. Neatņemama pieredzes
apmaiņas braucienu sastāvdaļa ir ideju aizgūšana, jaunu zināšanu iegūšana un sava
darba izvērtēšana.
Divu dienu braucienā pa Gulbenes novada, Alūksnes, Viļakas novada un Malnavas
ievērojamākajiem objektiem devās 19 dalībnieki, kas pārstāvēja 14 dažādus tūrisma
uzņēmumus, amatnieku darbnīcas, mājražotājus un Krāslavas novada TIC.
Pirmo dienu uzsākām ar vizīti Gulbenes
novada Rankas pagastā. Kā pirmo pieturas
punktu savā maršrutā izvēlējāmies vietu,
kur apbur smarža, pārsteidz stāstījums un
iedvesmo uzņēmība. Tā ir kaﬁjas grauzdētava „Tīrs miers” (www.tirsmiers.lv).
Uzņēmumu vada divi jauni un apburoši
jaunieši – Kalvis un Baiba. Pēc vairākiem
Lielbritānijā nodzīvotiem gadiem viņi atgriezušies Baibas dzimtas mājās, kur šī
ģimene saimnieko jau piektajā paaudzē, un
uzsāka kaﬁjas grauzdēšanas biznesu. Kalvis ir Latvijā labākais barista jeb cilvēks,
kurš par kaﬁju zina gandrīz visu. Jaunieši
iepērk kaﬁjas pupiņas tieši no plantācijām
Brazīlijā, Etiopijā u.c. Jaunieši uzsver, ka
viņiem svarīga ir kvalitāte, tāpēc ļoti rūpīgi izvēlās pupiņu iegādes vietas. Saviem
viesiem Kalvis un Baiba izstāsta aizraujošu
stāstu par kaﬁjas ceļu no plantāciju laukiem
līdz Latvijas iedzīvotāju krūzītei, kā arī pacienā katru viesi ar kaﬁju. Izvēle ir plaša – 6
veidu kaﬁja, karstā šokolāde un tēja tiem,
kas kaﬁju nedzer. Kā saka paši uzņēmēji:
„Kaﬁja ir māksla, un katra tasīte ir neatkārtojams mākslas darbs.” „Tīrs miers” – brīnišķīga vieta, ar ko sākt ceļojumu.
Pēc kaﬁjas baudīšanas devāmies uz netālu esošo Rankas muižu (www.rankasmuiza.
lv), ar kuru, starp citu, ir izveidojusies laba
sadarbība arī kaﬁjas grauzdētavas uzņēmējiem. To atzinīgi novērtēja arī mūsu uzņē-

mēji, jo arī Krāslavas novadā uzņēmēji
savā starpā cieši sadarbojas. Rankas muiža
ir viena no Gulbenes novada pērlēm. Tā ir
privātīpašumā esoša muiža. Tās īpašnieki
to iegādājās pirms 18 gadiem. Senā pils
ēka ir neatgriezeniski cietusi ugunsgrēkos
un šobrīd nav atjaunota. Šobrīd ir atjaunotas trīs Rankas muižas saimniecības ēkas klēts, stallis un Jaunā pils. Klētī ir ierīkota
bibliotēka un koncertzāle ar 50 sēdvietām,
otrā klēts galā atrodas antīko priekšmetu un
„Mercedes Benz” automašīnu izstāde. Stallis pārtapis par greznu svinību zāli. Lielākais apmeklētāju pārsteigums ir Jaunajā pilī
izveidotā Romas katoļu kapela, kas iesvētīta par godu Lurdas Dievmātei un Sv. Bernadetei. Rankas muižas teritorijā atrodas 12
ha plašs parks ar skulptūrām un 3 dīķiem.
Ļoti gaiša un sirdssilta vieta.
Trešais objekts, ko mēs apmeklējām Rankas pagastā, bija saimniecība „Vecpāpani”,
kur tiek ražoti dažādi ogu un augļu vīni. Tos
ražo no saimniecībā izaudzētām avenēm,
upenēm, āboliem, plūškoka augļiem un citām ogām. Saimnieks iepazīstina ar saimniecību un rīko vīna degustāciju tam īpaši
ierīkotā zālē.
Uzņēmējiem bija iespēja apskatīt arī Gulbeni (www.visitgulbene.lv), kur devāmies
apskates ekskursijā kopā ar gidu. Gulbene
ir bagāta ar skaistiem, koptiem parkiem un
senu dzelzceļa staciju, no kuras kursē bānītis ar tvaika lokomotīvi.
Gulbenes novadā ir vairākas skaistas,
varenas muižas un pilis. Pagājušā gada
novembrī apmeklētājiem durvis vēra Stāmerienas pils. Gulbenes novada pašvaldība tajā pēdējo divu gadu laikā ir veikusi
atjaunošanas un restaurācijas darbus fasādei, jumtam un logiem. Renovācijas laikā
atjaunota astoņu šķautņu stikla piramīda
jumtā virs galvenajām pils kāpnēm. Ir izveidota arī multimediāla ekspozīcija par
Volfu dzimtu un lielformāta fotoizstāde par
pils vēsturi. Diennakts tumšajā laikā pils ir
izgaismota un uz tās sienām var noskatīties
ﬁlmiņu par pils romantiskajiem pāriem.
Stāmerienas pili ieskauj ainavu parks, tā
lepnums ir Mīlestības ozoli, par kuriem izveidojusies leģenda: pils dārznieks iemīlējies barona meitā, bet meita bija apsolīta citam baronam. Meitas kāzu dienā dārznieks
iestādījis divus ozolus un savijis tos kopā.
Tie turpina augt vēl šobaltdien.
Katrā braucienā ir vajadzīgs kāds pārstei-

gums. Šoreiz tas bija brauciens ar bānīti no
Stāmerienas līdz Alūksnei. Daudziem tas
bija nostalģisks pasākums, jo ar vilcienu
nebija braukts kopš bērnības, citiem – jaunas izjūtas, jo Krāslavā pasažieru vilciens
nekursē jau daudzus gadus. Bānītis, kas
kursē maršrutā Gulbene – Alūksne, ir vienīgais šaursliežu vilciens Baltijā.
Brauciena galapunkts – Alūksne (visitaluksne.lv). Tūrisma nozarē Alūksni aizvien
biežāk min kā labo piemēru. Tieši tāpēc tā
tika iekļauta pieredzes apmaiņas brauciena
programmā. Pilsēta, kas atrodas Alūksnes
ezera krastā, Krievijas pierobežā, ir skaista
gan dienā, gan naktī. Pēdējo desmit gadu
laikā pilsēta ir mainījusies līdz nepazīšanai.
Šeit skaidri redzams, cik saliedēti un pārdomāti strādā cilvēki, kas atbildīgi par pilsētas
attīstību. Neskaitāmu projektu rezultātā ir
radīti jauni tūrisma objekti, labiekārtotas atpūtas vietas, izveidota atbilstoša infrastruktūra. Pašvaldības izveidotie un iekārtotie
objekti tiek iznomāti privātpersonām, kas
tur veiksmīgi attīsta savu uzņēmējdarbību.
Un pats svarīgākais, ieguldot lielos ﬁnanšu līdzekļus un pilnveidojot pilsētu, te tiek
domāts par cilvēkiem, kas visu izveidoto
lietos. Alūksnē veiksmīgi sadzīvo senais
ar inovatīvo. Jaunajā pilī ierīkots Alūksnes
muzejs, senās pils drupu ielenkumā ierīkota estrāde ar 3000 sēdvietu, līdzās tempļa
kalnam – zipp line jeb gaisa trase. Visapkārt ezeram ir labiekārtoti pastaigu celiņi,
atpūtas vietas makšķerniekiem vai tiem,
kuri vienkārši vēlas baudīt pasakaino skatu. Arī naktī tā pārsteidz, pārvēršoties par
romantisku pilsētu. Te izgaismots ir teju
viss – Tempļa kalns, tilts pāri ezeram līdz
Marijas salai, abas pilis, soliņi, četras strūklakas, celiņi… Alūksne noteikti ir jāredz
savām acīm!
Alūksni Krāslavas novada tūrisma uzņēmēji varēja iepazīt gan vakarā, gan nākamās
dienas pirmajā pusē. Daudzi no līdzbraucējiem pārstāv kādu naktsmītni. Divu dienu
braucienos ir iespēja iepazīt arī šo tūrisma
jomu. Alūksnē par naktsmājām izvēlējāmies kempingu „Jaunsētas” (www.jaunsetas.lv), kas atrodas Alūksnes ezera krastā.
Kempinga teritorijā iekārtots Katrīnkrogs,
pludmale, vasaras kafejnīca, divas lielās
mājas ar atpūtas zālēm un istabiņām nakšņošanai. Tas ir viens no lielākajiem atpūtas
kompleksiem Alūksnē.
Otrajā brauciena dienā, kad ekskursijā

ar zinošo gidi Inesi Alūksne tika iepazīta un uzzināts daudz interesantu faktu par
tās vēsturi un mūsdienām, devāmies uz
Alūksnes skatu torni. Tas ir maksas tornis, kas atrodas Tempļa kalnā. Gandrīz 38
m augstumā, torņa virsotnē plīvo Latvijas
karogs. Lielo augstumu pārvarēt uzdrošinājās vien puse no mūsu braucēju pulka. Bet
tas bija to vērts! No torņa virsotnes paveras
elpu aizraujošs skats uz Alūksni.
Līdz brauciena noslēgumam atlika vēl
divi objekti. Abi Ziemeļlatgalē. Pēc nedaudz vairāk nekā 100 km gara pārbrauciena piestājām z/s „Kotiņi” (www.kotini.lv),
kas nodarbojas ar graudaugu audzēšanu.
Saimniecība pārsteidz ar savu ražošanas
apmēru, varenajām iekārtām un pārliecinošu saimniekošanu. Sarunā ar gidi Nataļju,
kura jau 10 gadus strādā „Kotiņos”, nojaušam, ka darbinieki te ir novērtēti un cienīti.
Nataļja ar lielu degsmi un lepnumu stāsta
par saimniecības attīstību un vēsturi, par
ikdienas darbu, te ražoto produkciju. Saimniecība šobrīd ir viens no populārākajiem
Ziemeļlatgales objektiem, kurp tiek vestas
gan oﬁciālas delegācijas, gan tūristu grupas. Tas ir labs piemērs tam, kā nepadoties
un pārkāpt to robežlīniju, kas no vienkāršas
zemnieku saimniecības ļauj pārtapt lielā,
spēcīgā uzņēmumā.
Z/s „Kotiņi” paspārnē darbojas Rekovas
dzirnavas – vieta, kur var baudīt ēdienus,
kas pagatavoti no „Kotiņu” produkcijas.
Grūbu saldēdiens, pupu kotletes, zirņu humuss… Rekovas dzirnavās ir „Kotiņu”
produkcijas veikals, saimniecība piedāvā
iepirkties arī viņu internetveikalā.
Noslēgumā apmeklējām „Latgolys šmakovkys” dadzynotovu (www.latgalessmakovka.lv) Malnavā. Tā ir viena no retajām
vietām Latgalē, kur var iegādāties šmakovku, dzimtenīti jeb stipro alkoholisko dzērienu. Atvērt alkoholisko dzērienu ražotni
ir diezgan sarežģīti, bet ne neiespējami.
Savā pieredzē dalījās „Latgolys šmakovkys” īpašnieks Jānis. Lielu interesi raisīja
iespaidīgais šmakovkas dzīšanas aparāts un
interesantie stāsti par tradicionālā dzēriena

klātbūtni cilvēku ikdienā. Šeit vienkāršais
stiprais dzēriens pārtop smalkā dzērienā, ko
vest mājās kā suvenīru vai dāvanu.
Divu dienu brauciens izdevās daudzveidīgs un iespaidiem bagāts. Brauciena dalībnieki atzina, ka tas esot bijis kā svētki. Katrs
sev varēja aizgūt kādu ideju, pieredzes stāstos smelties padomu un pārliecību, ka katru
sapni var realizēt, tikai tam no sirds jātic.
Paldies brauciena dalībniekiem par aktivitāti, izrādīto interesi katrā no objektiem
un patīkamo kopā būšanu. Brauciena dalībnieku vārdā sakām sirsnīgu paldies SIA
„Miks bus” šoferim Ivanam par ērto braucienu divu dienu garumā. Īpaši liels paldies
Krāslavas novada domei par ﬁnansiālu atbalstu transporta nodrošināšanā.
Krāslavas novada
TIC kolektīvs
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PĀRSTEIGUMS „LABO DARBU
NEDĒĻAS” IETVAROS IZDEVĀS

Oktobris visā Latvijā ir labo darbu mēnesis. Katru gadu mēs cenšamies iesaistīt savas grupas bērnus šajā akcijā.
Arī šogad nolēmām turpināt iesākto tradīciju. Vērojot bērnudārza teritorijā esošos kokus, bērni redzēja, ka šogad ir daudz kastaņu. Uz jautājumu, kur mēs varam izmantot tik bagātīgu ražu, audzēkņi atbildēja,
ka varētu savākt dzīvniekiem. Kādiem?
Arī mums, skolotājām, šī doma par kastaņu vākšanu likās interesanta.
Kopā ar bērniem noskaidrojām, ka kastaņi garšo dažām briežu šķirnēm.
Sākām interesēties par tuvākajām vietām, kur audzē briežus, kuriem
garšo kastaņi.
Nu lūk! Atradām! Aglonas novadā ir „Briežu dārzs”, kur, sazvanot
saimniekus, noskaidrojām, ka viņi labprāt pieņems mūsu piedāvājumu.
Kastaņus vācām ne tikai bērnudārza teritorijā, bet arī pie vecās Krāslavas Valsts ģimnāzijas ēkas. Katrs vāca savā maisiņā, kurus salīdzināja
pēc svara. Salīdzinot noskaidrojām čaklāko kastaņu lasītāju grupā.
Kastaņu vākšanā piedalījās arī bērnu vecāki. Brīvdienās kopā ar bērniem viņi savāca ļoti daudz kastaņu. Tie tika atvesti uz bērnudārza nojumīti, kur mēs tos izbērām uz segām, lai nebojātos.
Darot darbu ar konkrēti izvirzītu mērķi, bērnos tas rada pozitīvas
emocijas, darba sparu, vēlmi paveikt vairāk.
Sakarā ar esošo situāciju valstī mums nebija iespējas aizbraukt kopā
ar bērniem uz „Briežu dārzu” ekskursijā. Piedāvājām vecākiem salasītos kastaņus aizvest uz „Briežu dārzu”.
Izbērtie kastaņi bija jāsavāc un jāsaber maisos: sanāca 7 lielie maisi
un 6 kastes.
oktobra pēcpusdienā Makars kopā ar savu ģimeni nogādāja kastaņus
„Aglonas briežu dārzam”.
Briežu dārza saimniece bija ļoti pārsteigta par atvesto kastaņu daudzumu. Viņa teica, ka to pietiks briežiem visai ziemai, un izteica lielu
pateicību PII „Pienenīte” „Spārītes” grupiņai par paveikto darbu! Pateicībā par paveikto mums tika pasniegta koka lāpstiņa ar brieža attēlu un
uzrakstu „Labo darbu nedēļa 2020”, kā arī saldumi bērniem.
Kad valstī uzlabosies esošā situācija saistībā ar Covid-19, tad saimniece mūsu grupiņas bērnus kopā ar skolotājām gaidīs ciemos „Briežu
dārzā”.
Arī mēs sakām lielu paldies mūsu grupas bērniem un viņu vecākiem
par ieguldīto darbu. Īpašs paldies Petunovu ģimenei par atbalstu!
Tikai sadarbojoties kopā - mēs varam paveikt ļoti daudz!

Aina Stepiņa, Dzintra Dzalbe,
PII „Pienenīte” skolotājas
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA IZCĪNA
„VIDUSSKOLU KAUSU 2020” VIEGLATLĒTIKĀ

24. septembrī Saldus sporta kompleksa stadionā,
skaistā, saulainā rudens dienā labākie Latvijas vidusskolas un pamatskolas vecuma vieglatlēti rādīja savas
spējas dažādās disciplīnās. Krāslavas Valsts ģimnāzijas
audzēkņi ļoti veiksmīgi pārstāvēja mūsu skolu Latvijas
skolēnu 74. spartakiādes ﬁnālsacensībās vieglatlētikā
„Vidusskolu kauss 2020” un „Pamatskolu kauss 2020”
izcīņā.
Vidusskolu grupā startēja sešas komandas. Krāslavas Valsts ģimnāzijas komandu pārstāvēja - Karīna
Stikute, Samanta Krumpāne, Katrīna Ļaksa, Daniela
Timma, Evelīna Krista Sitnika, Elizabete Anna Stivriņa. Sportisti piedalījās septiņās vieglatlētikas disciplīnās (100 m,100 m/b un 800 m skrējiens, tāllēkšana,
augstlēkšana, šķēpa mešana un lodes grūšana), kā arī
stafetē 4x100 m. Ar labiem rezultātiem katrā disciplīnā kopvērtējumā Krāslavas Valsts ģimnāzijas komanda
ieguva 1.vietu!
Individuāli godalgotas vietas izcīnīja vairāki sportisti.Daniela Timma – 1. vieta tāllēkšanā – 5.17 m, 3.vieta
100 m/b – 16,30 sek.
Evelīna Krista Sitnika – 800 m skrējienā 1.vieta ar
rezultātu 2:23,65 min. Evelīna uzlaboja savu rekordu
šajā distancē vairāk nekā par 4 sekundēm un, kā pastāstīja treneres, uzlaboja Sporta skolas jaunatnes rekordu,
kas piederēja tolaik daudzcīņniecei Valentīnai Tolstikai
(Gotovskai) – 2:24,7 min.
Katrīna Ļaksa – 3.vieta tāllēkšanā – 4.95 m, 3.vieta
augstlēkšanā – 1.51 m.
Pirms stafetes krāslavietes ierindojās 3.vietā, zaudējot komandai no Talsiem 2 punktus un komandai no
Ogres 1 punktu, tāpēc stafetes skrējiens kļuva par izšķirošu komandu cīņā. Meitenes noskrēja godam, izcīnīja
1.vietu un atveda uz savu skolu „zelta” kausu! Stafetes
skrējienā 4 x 100 m 1.vietu izcīnīja Karīna Stikute, Sa-

RUDENS KROSS

6. oktobrī Krāslavā noritēja tradicionālais rudens kross
skolēniem, kurā sacentās labākie Krāslavas un Dagdas
novada skrējēji. Katrs dalībnieks centās uzrādīt savu labāko rezultātu, un vasarīgie laika apstākļi to veicināja.
500 m garā distancē starp 2012. gadā dzimušām meitenēm uzvarēja Karolina Ostapko no Andrupenes pamatskolas, otro vietu ieguva Arīna Ilgina (KVĢ) un trešo
vietu – Laura Ozerska no Indras pamatskolas.
Starp 2011. gadā dzimušām meitenēm uzvarēja Paula
Murāne, otrā vieta - Emīlijai Skerškānei, trešā vieta –
Grietai Rancānei, visas meitenes mācās Krāslavas Valsts
ģimnāzijā.
Starp desmit gadus vecām meitenēm pirmo vietu izcīnīja Alīna Grineviča (KVĢ), otro labāko rezultātu uzrādīja Anna Adamkoviča no Indras pamatskolas un trešo
vietu ieguva Madara Grišāne (KVĢ).
Savukārt starp 2009. gadā dzimušām meitenēm uzvarēja Sjuzanna Križanovska, bet otro vietu ieguva Darja
Kanceviča, abas skolnieces no Varavīksnes vidusskolas,
trešo vietu izcīnīja Anna Žura no Poļu pamatskolas.
Starp 2012. gadā dzimušiem zēniem pirmo vietu ieguva Ilja Petrovs no Aleksandrovas pamatskolas, otro vietu – Jevgenijs Koptenkovs no Andrupenes pamatskolas.
Starp 2011. gadā dzimušiem zēniem uzvarēja Leonīds
Petrovs no Indras pamatskolas, otro vietu ieguva Sandis
Kulikovskis no Robežnieku pamatskolas un trešo vietu ieņēma Artūrs Ozoliņš (KVĢ). Savukārt starp 2010.
gadā dzimušiem zēniem uzvarēja Aigars Bobičs, otro
vietu ieguva Jānis Golubevs un trešo vietu – Kristiāns
Dzalbs, visi mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.
Savukārt 1 km garā distancē starp 2008. gadā dzimušām meitenēm visātrāk noskrēja Valērija Burceva no
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, otro vietu izcīnīja Martīne Djatkoviča, bet trešo – Bernadetta Podjava,
abas mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā. Starp 2007. gadā
dzimušām meitenēm uzvarēja Evija Radivinska (KVĢ),
otro vietu ieguva Samanta Berestneva no Varavīksnes
vidusskolas un trešo – Valērija Nazarova no Robežnieku
pamatskolas. Starp 2006. gadā dzimušām meitenēm uzvarēja Terēza Podjava (KVĢ), Vineta Tukiša no Andrupenes pamatskolas ieguva otro vietu un trešo vietu – Marija Puzanova no Varavīksnes vidusskolas.
Toties starp zēniem 1 km garo distanci starp 2009.
gadā dzimušajiem visātrāk noskrēja Kirils Usovs no
Andrupenes pamatskolas, Andris Pļavinieks no Indras
pamatskolas ieguva otro vietu un Māris Stefanovičs no
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manta Krumpāne, Katrīna Ļaksa un Daniela Timma ar
rezultātu - 54,63 sek.
Pamatskolu vecuma grupā startēja astoņas komandas
un mūsu skolu pārstāvēja Anete Stašāne, Santa Ostrovska, Amīna Soskova, Terēza Podjava, Līva Māra Mukāne un Viktorija Zuboviča. Sīvā konkurencē kopvērtējumā mūsu skolas komanda ierindojās piektajā vietā.
Individuāli godalgoto 2. vietu augstlēkšanā izcīnīja
Santa Ostrovska ar jaunu personisko rekordu – 1.53 m!
Apsveicam mūsu meiteņu komandas!
Paldies Krāslavas Valsts ģimnāzijas direktoram Jānim Tukānam, Krāslavas novada domei par iespēju
piedalīties Latvijas skolēnu 74. spartakiādē vieglatlētikā. Paldies par atbalstu un sadarbību Krāslavas Sporta
skolas administrācijai un īpaši vieglatlētikas nodaļas
trenerēm Inesei Umbraško un Innai Radevičai.
Natālija Raudive,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas sporta skolotāja
Aleksandrovas pamatskolas ieguva trešo vietu. Starp
2008. gadā dzimušajiem zēniem uzvarēja Markuss Djatkovičs (KVĢ), otro vietu ieguva Samuels Istratijs no
Poļu pamatskolas, bet trešo vietu – Dainis Sjadro (KVĢ).
1,5 km garā distancē jaunietēm (2005.g.dz.) uzvarēja
Adriāna Šuminska no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Samanta Rakovska ieguva otro vietu un Anželika Nazarova
- trešo vietu, abas Robežnieku pamatskolas skolnieces.
Šajā pašā distancē starp 2004. gadā dzimušām jaunietēm
visātrāk noskrēja Līga Volka un otro vietu ieguva Jana
Volka, abas mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.
Savukārt 1,5 km garā distancē starp 2007. gadā
dzimušiem zēniem uzvarēja Rihards Sitniks, otro vietu
ieguva Aleks Reuts un trešo vietu - Gregors Pauliņš, visi
mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.
Jauniešiem 1,5 km distanci (2006.g.dz.) visātrāk noskrēja Indris Ivanovs no Robežnieku pamatskolas, otro
vietu izcīnīja Ivans Burcevs no Andrupenes pamatskolas
un trešo vietu ieguva Vadims Plutjakovs no Poļu pamatskolas. 2 km garā distancē jaunietēm pirmo vietu ieguva
Kamila Čubreviča no Aleksandrovas pamatskolas, bet
jauniešu konkurencē (2005.g.dz.) uzvaru svinēja Ingars
Žurņa (KVĢ), otro vietu ieguva Maksims Kazlauskas,
trešo vietu – Maksims Berestnevs, abi mācās Krāslavas
Varavīksnes vidusskolā. 3 km garā distancē starp 2004.
gadā dzimušiem jauniešiem uzvarēja Raivis Markevičs,
Mārtiņš Ugars ieguva otro vietu, abi mācās Krāslavas
Valsts ģimnāzijā un trešo vietu ieguva Deniss Čubrevičs
no Aleksandrovas pamatskolas. Savukārt starp 2001.2003. gadā dzimušajiem jauniešiem uzvarēja Ervīns
Jakovelis, bet otro vietu ieguva Viesturs Andžāns, abi
mācās Krāslavas Valsts ģimnāzijā.
Ik gadu rudens kross iegūst lielāku popularitāti skolēnu vidū, tādējādi apliecinot interesi par veselīgu dzīvesveidu.
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot,
Kā atdot zemei to, kas sirdij tuvs un dārgs...
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Viktorijai Širokinai ar ģimeni, pavadot māmiņu mūžības ceļā.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 9.a klases skolēni,
vecāki, klases audzinātāja
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