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PILSĒTAS LAUKUMS LATVIJAS DZIMŠANAS DIENĀ
IEMIRDZAS SVĒTKU KRĀSĀS

Ārkārtas situācijas dēļ šogad, 18. novembrī, Latvijas Republikas proklamēšanas dienā, Krāslavas novadā, tāpat kā
visā valstī svētku koncerti un svētku pasākumi tika atcelti.
Lai novada iedzīvotājiem radītu svētku sajūtu, pašvaldība parūpējās spilgti izrotāt pilsētas laukumu, kur 18. no-

vembra vakarā varēja vērot gaismu spēles.
No lielā ekrāna izskanējušie balvas “Gada novadnieks”
pērnā gada ieguvēju un domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka sirsnīgi apsveikumi valsts svētkos, mūzika, kas neatstāja vienaldzīgus, laternas gaismā plīvojošais Latvijas

karogs un gaismu spēles uz laukumu ieskaujošo ēku sienām - tieši tas šajā svētku vakarā sagādāja neaizmirstamas
emocijas un saliedēja mūsu novada iedzīvotājus, kuri svētku vakarā apmeklēja pilsētas laukumu.
Elvīras Škutānes foto

PASNIEGTA BALVA „KRĀSLAVAS NOVADA GADA CILVĒKS 2020”
Tuvojoties Latvijas Republikas proklamēšanas
gadadienai, Krāslavas novada dome bija izsludinājusi pretendentu pieteikšanu balvai „Krāslavas novada Gada cilvēks 2020”. Šogad sveikšana notika savādākā formātā nekā iepriekšējos
gadus, bet esam lepni paziņot, ka apbalvoti tika
četri mūsu novada labākie darba darītāji, kuri
ar savu čaklumu, pieredzi, zināšanām, spēku
un atsaucību iedvesmos mūs visus arī turpmāk.
Balvas laureātiem pasniedza Krāslavas novada
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.

Par nozīmīgu veikumu novada labā balvu „Krāslavas novada Gada cilvēks 2020” saņēma Leonīds Šadurskis.
Leonīds Šadurskis Indras skolā par saimniecības daļas
pārzini strādā jau daudzus gadus un ar lielu atbildības sajūtu, zināšanām un spējām veic uzticētos pienākumus.
Prasmīgs amatnieks, darbu plānotājs un veicējs – tā viņu
raksturo darba vietā.
Par veiksmīgu uzņēmējdarbību un jaunu darba vietu
radīšanu novadā balvu „Krāslavas novada Gada cilvēks
2020” saņēma Irēna Voicehoviča.
Irēna Voicehoviča ir Krāslavas novadā pazīstama uzņēmēja, kura izveidojusi šūšanas pakalpojumu sniegšanas
uzņēmumu SIA „IV Plus”, kas veiksmīgi darbojas, attīstās,
piedāvā mūsdienīgi iekārtotas darba vietas un veicina šīs
nozares attīstību Krāslavas novadā. Uzņēmumam ir ﬁliāles
Ludzā un Dagdā.
Par inovatīvu aktīvā tūrisma piedāvājuma izstrādi un
veiksmīgu īstenošanu novadā balvu „Krāslavas novada
Gada cilvēks 2020” saņēma Jevģēnijs Podjava.
Patiesībā balvu saņem visa ģimene, jo sporta atrakciju
parkā „Starp debesīm un zemi” darba gana visiem. Sporta
atrakciju parks ir lieliska vieta atpūtai ģimenes lokā. Šī ir
vieta, kurp dodas daudzi Krāslavas novada viesi, un tā ir
viena no mūsu novada vizītkartēm. Strādājot kopā ar bērniem, Podjavu pārim ir izdevies paplašināt atrakciju parka
piedāvājumu, padarot to daudzveidīgu un aizraujošu. Šī
parka teritorijā ir uzbūvēta pirts, nakšņošanas un piknika
vietas, kā arī vispopulārākais pakalpojums – gaisa šķēršļu

trase.
Balvu par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes muzikālajā
audzināšanā saņēma Irēna Milaša.
Irēna Milaša dzimusi un augusi Krāslavā, mūzikas skolā
visu mūžu strādājusi kā klavieru skolotāja. Pateicoties skolotājas Milašas lielajai atbildības izjūtai, nenogurstošajam
un radošajam pedagoģiskajam darbam, kas ir viņas sirds
aicinājums, 45 darba gadu laikā viņa izaudzinājusi veselu
plejādi pianistu, nākamo mūzikas pedagogu un vienkārši
mūzikas mīļotāju.
Balvu par mūža ieguldījumu Indras, Piedrujas un Robežnieku pagastu izaugsmes veicināšanā saņēma Ērika Gabrusāne.
Ērika Gabrusāne ilgus gadus stāvēja mūsu valsts un
novada robežsardzē, veiksmīgi vadot trīs pierobežas pagastus. Katrā no tiem viņa prata savas idejas, iniciatīvu
un spējas veltīt tieši konkrētajam pagastam. Viņas vadībā

pilnīgi no jauna atdzima Piedrujas un Robežnieku pagasts.
Visi zinām „Latgales vainagu”, Ievārījuma svētkus, Indras
audējas, un, protams, Laimes muzeju - līdz ar to arī Indras pagastu. Viņa ir nenogurdināma, apveltīta ar ārkārtīgi
augstām darba spējām, izdomas bagāta, atsaucīga un ļaudīm pieejama, par saviem pagastiem un to iedzīvotājiem
visu zinoša.
Šī gada rudenī Latgales plānošanas reģiona (LPR) Latgales uzņēmējdarbības centrs (LUC) ar LPR Attīstības
padomes atbalstu organizēja konkursu „Latgales reģiona
uzņēmēju gada balva 2020”. Nominācijā „Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs” balvu saņēma SIA „Pazust
Latgalē” valdes locekle Inga Gavrovska, kuru šajā pasākumā sveica arī Latgales uzņēmējdarbības centra vadītājs
Andris Kucins.
Jura Rogas foto
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aktuālā informācija
„Krāslavas Vēstis”
iznāks
vienu reizi mēnesī

2. novembrī stājās spēkā grozījumi likumā „Par pašvaldībām”, kas nosaka pašvaldību
drukāto informatīvo izdevumu
izdošanas biežumu.
Saskaņā ar izmaiņām pašvaldības ir tiesīgas izdot informatīvos izdevumus ne biežāk kā
vienu reizi mēnesī. Sakarā ar to
turpmāk informatīvais izdevums
„Krāslavas Vēstis” iznāks nevis
divas reizes mēnesī, kā bija agrāk, bet vienu reizi mēnesī.

Maskas tiks izsniegtas personām
IEDZĪVOTĀJU
trūcīgās vai maznodrošinātās statusu
IEVĒRĪBAI! ar
Krāslavas novada pašvaldība saņēma 846 vairākkārt lietojamas

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta
līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu
par 2021. gada I ceturksni
21.34 EUR apmērā jāveic
līdz 2020. gada 31. decembrim (ieskaitot). Iemaksas
veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar pasta vai bankas starpniecību slimokases
kontā.

higiēniskās maskas, kas tiks izsniegtas personām ar trūcīgās vai
maznodrošinātās statusu, tajā skaitā Sociālā dienesta klientiem, kas
saņem aprūpes mājās pakalpojumu.
Katra pilngadīga persona un bērni no 13 gadu vecuma šobrīd var
saņemt pa vienai maskai. Paredzēts, ka vēl vienu masku varēs saņemt otrajā piegādes posmā - decembrī.
Saņemot masku, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusam.
Masku izdale tiks veikta katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz
16.00, piektdienās no 8.00 līdz 12.00. Krāslavas novada pašvaldības
iestādes „Sociālais dienests” telpās (Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā)
un Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.
Tālrunis uzziņām: 65622528.

COVID-19 PACIENTIEM VAI
KARANTĪNĀ ESOŠAJIEM
SLIMĪBAS LAPAS PLĀNO
APMAKSĀT JAU NO PIRMĀS DIENAS

No 2020. gada 16. novembra līdz 2021. gada 30. jūnijam cilvēkiem,
kuriem izsniegta darbnespējas lapa B saistībā ar Covid-19 saslimšanu
vai atrašanos karantīnā, minētajā laikā slimības pabalstu izmaksās par
laiku no darbnespējas pirmās dienās.
Savukārt cilvēkiem, kuriem izsniegta darbnespēja lapa sakarā ar elpošanas sistēmas saslimšanu, par laiku no darbnespējas pirmās līdz
darbnespējas trešajai dienai izsniedzama darbnespējas lapa B un par šo
periodu piešķirams un izmaksājams slimības pabalsts.
Ja persona ir nosūtīta veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un
analīzes ir pozitīvas, tad slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās līdz persona ir atguvusi darbspējas. Ja analīzes
ir negatīvas, bet darbnespēja turpinās, izsniegtā darbnespējas lapa B
noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un atverama darbnespējas lapa
A. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājams vispārējā kārtībā.
Minēto kārtību, kas izstrādāta sakarā ar straujo Covid-19 izplatības
pieaugumu un turpinot sniegt atbalstu gan darba devējiem, gan darbiniekiem, nosaka 10. novembrī valdības sēdē pieņemtais likumprojekts
„Grozījums likumā „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu””, kas
vēl jāapstiprina Saeimā.
Likumprojekts arī paredz, ka cilvēkiem, kuriem sakarā ar saslimšanu ar elpošanas sistēmas saslimšanu izsniegta darbnespējas lapa A, kā
arī tiesības uz darba devēja izmaksājamo slimības naudu radušās līdz
2020. gada 15. novembrim, un darbnespēja nepārtraukti turpinās pēc
2020. gada 16. novembra, slimības naudu par pārejošu darbnespēju līdz
10. darbnespējas dienai izmaksās darba devējs.
Tāpat plānots līdz 2021. gada 30. jūnijam (šobrīd tas bija noteikts
līdz 2020. gada 31. decembrim) pagarināt termiņu, kādā tiek piešķirts
slimības pabalsts sakarā ar izsniegtajām darbnespējas lapām B saistībā
ar Covid-19 saslimšanu vai atrašanos karantīnā. Līdz 2021. gada 30.
jūnijam plānots arī pagarināt termiņu, kādā personas slimības pabalsta
izmaksas periodā neieskaita dienas, par kurām izsniegta darbnespējas
lapa sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 vai atrašanos karantīnā. Šobrīd
šis termiņš bija noteikts līdz 2020. gada 31. decembrim.
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas
Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA
ARĪ 2021. GADĀ ĪSTENOS
NOZĪMĪGUS ATBALSTA
PASĀKUMUS LAUKSAIMNIEKIEM

Viens no aktuālajiem jautājumiem, kas šobrīd ir svarīgs
Latvijas lauksaimniekiem, ir
lauksaimniecības zemes iegādes
kredītprocentu dzēšana. Saistībā ar 2021. gada valsts budžeta samazinājumu Zemkopības
ministrijai (ZM) nav iespējams
iekļaut lauksaimniecības zemes
iegādes kredītprocentu dzēšanu
arī 2021. gada izdevumos, taču
ZM ir atradusi risinājumu turpināt kredītprocentu daļēju dzēšanu
ilgtermiņa investīciju kredītiem
būvniecībai un tehnikas un iekārtu
iegādes līzingiem ar Lauku attīstības programmas (LAP) pasākumu
palīdzību.
ZM 2021. gadā no valsts budžeta kā papildu valsts atbalstu

lauksaimniekiem plāno piešķirt
15 miljonus eiro, kas ir par 46,6%
mazāk nekā 2020. gadā (28 miljoni eiro). Šis ﬁnansējums paredzēts
šādām atbalsta programmām: 1)
papildu valsts atbalsts ciltsdarba
maksājumiem – 9 miljoni eiro; 2)
atbalsts lauksaimniecībā izmantojamiem zinātnes pētījumiem
un zinātnisko institūciju materiāli tehniskās bāzes pilnveidošanai
– 3 miljoni eiro; 3) ienākumu atbalsts mazajām ražojošajām lauku
saimniecībām – 3 miljoni eiro.
Tā kā papildu valsts atbalsta
summa ir samazināta teju par
pusi, atbalsts kredītprocentu daļējai dzēšanai 2021. un 2022. gadā
plānots no LAP 2014.-2020. gadam pārejas perioda ﬁnansējuma.

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 3. novembrī un 12. novembrī notika Administratīvās komisijas sēdes, kurās tika
izskatītas 3 administratīvo pārkāpumu lietas:
par Bērnu tiesību aizsardzības likuma 78.
panta otrās daļas pārkāpšanu personai izteikts
brīdinājums;
par Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. panta
pārkāpšanu personai tika uzlikts naudas sods
10 EUR apmērā;
par Ceļu satiksmes likuma 18. panta otrās daļas un 71. panta otrās daļas pārkāpšanu personai tika piemērots audzinoša rakstura piespiedu
līdzeklis - izteikts brīdinājums.

PIETEIKTIES BEZMAKSAS MĀCĪBĀM VAR ARĪ
BEZDARBA RISKAM PAKĻAUTIE NODARBINĀTIE

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) no šī gada 11. novembra
piedāvā iespēju mācīties attālinātās
izglītības platformā „Coursera” arī
bezdarba riskam pakļautiem nodarbinātajiem. Bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā „Coursera” ir jāpiesakās NVA līdz 2020.
gada 14. decembrim.
Starptautiskā attālinātās izglītības
platforma „Coursera” piedāvā vairāk
nekā 3,8 tūkstošus mācību kursu ap
400 specializācijās. „Coursera” kursu programmas izstrādājušas dažādu
valstu izglītības iestādes, tostarp tādas plaši pazīstamas universitātes kā
Hārvarda, Oksforda, Jeila un citas.
Covid-19 seku mazināšanas iniciatīvas „Coursera for Workforce Recovery” ietvaros NVA reģistrētajiem
bezdarbniekiem, darba meklētājiem,
kā arī bezdarba riskam pakļautajiem
nodarbinātajiem tiek piedāvāti kursi,
kas palīdzēs iekļauties darba tirgū

ZM atgādina lauksaimniekiem par
Altum piedāvātajām iespējām saņemt aizdevumus ar samazinātām
kredītu procentu likmēm zemes
iegādei, apgrozāmajiem līdzekļiem, kā arī mazajiem aizdevumiem lauku teritorijās.
„Lai atbalstītu lauksaimniekus, ZM 2020. gadā sāka īpašu
pasākumu jaunu mazo zemnieku
atbalstam, ko saņems aptuveni
14 000* mazo lauksaimnieku. Ir
ļoti būtiski sniegt atbalstu mazajiem lauksaimniekiem, jo tieši
mazie ražojošie zemnieki, kas
dzīvo un strādā laukos, nodrošina
apdzīvotību un sociālekonomisko
aktivitāti lauku apvidos. Turklāt
šogad arī mazajām saimniecībām
bija iespēja pieteikties uz atbalstu
saimniecību attīstībai ar atbalstu
vienai saimniecībai 15 000 eiro
(pasākuma kopsumma – 4 miljoni
eiro). Šis atbalsts tiks saglabāts arī
nākamajā gadā,” uzsver zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis
Eglīts.
Jau ziņots, ka pēc ZM iniciatīvas 2020. gada aprīlī, kad bija
sākusies Covid-19 pandēmija, kas
nelabvēlīgi ietekmēja arī lauksaimniekus, valdība atbalstīja 35,5
miljonu eiro piešķiršanu lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozarēm Covid-19 negatīvo
seku mazināšanai.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja

un sagatavoties tālākai izglītībai,
uzlabot psiholoģisko noturību, pilnveidot digitālās uzņēmējdarbības un
citas prasmes.
Bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie bezmaksas mācībām attālinātās izglītības platformā „Coursera”
var pieteikties NVA, ja ir vecumā no
15 gadiem līdz pensijas vecumam un
atbilst kādam no šiem kritērijiem:
ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu
vecumu;
ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus
prasībām nepietiekama izglītība vai
prasmes;
ir nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte vai prognozējama invaliditāte,
vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz
četrus mēnešus;
ir nodarbinātā persona, kuras dzī-

vesvieta atrodas teritorijā ar zemu
ekonomisko aktivitāti;
ir persona, kurai uzteikts darba līgums.
Pēc pieteikuma aizpildīšanas
dažu dienu laikā uz pieteikumā
norādīto e-pasta adresi tiks
nosūtīts „Coursera” uzaicinājums
pievienoties, izvēlēties programmu
un uzsākt mācības.
Bez maksas mācīties un iegūt
sertiﬁkātu par „Coursera” kursu
pabeigšanu var tad, ja mācībām esat
pieteicies un tās uzsācis līdz šī gada
14. decembrim, bet pabeidzis līdz
2021. gada 15. februārim.
Ja esat bezdarba riskam pakļautais,
NVA reģistrēts bezdarbnieks vai
NVA reģistrēts darba meklētājs,
izmantojiet iespēju tiešsaistē bez
maksas mācīties attālinātās izglītības
platformā „Coursera”!

ATKRITUMU KONTEINERI
JĀUZTUR TĪRĪBĀ TO ĪPAŠNIEKIEM

„Krāslavas Vēstis” lasītāja aktualizē iedzīvotājiem svarīgu jautājumu: „Kā zināms, netīrība veicina infekcijas slimību izplatīšanos. Kam
jārūpējas par lielo zaļo plastmasas konteineru, kas uzstādīti pie daudzdzīvokļu namiem, vāku tīrību? Vecajiem (metāla) vāku varēja noﬁksēt
atvērtā stāvoklī, un vairs tam neskarties klāt, šiem, zaļajiem vākiem, jau
nezini, kur pieskarties. Kam būtu pienākums laiku pa laikam šos vākus
nomazgāt, noslaucīt? Vismaz pirms sala iestāšanās to var izdarīt?”
Šos jautājumus pāradresējām SIA „Krāslavas nami”. Saņemtajā atbildē sacīts, ka atkritumu konteineri ir atkritumu radītāju īpašums neatkarīgi no tā, vai konteiners ir privātmājā vai pie daudzdzīvokļu mājas.
Konteineri pie daudzdzīvokļu mājām ir attiecīgo māju īpašums, dzīvokļu īpašnieku vārdā tos iegādājās māju pārvaldnieki (SIA „Krāslavas
nami”, kooperatīvi vai citi pārvaldnieki) mājas apsaimniekošanas darbības ietvaros. Koplietošanas konteineru pilsētā nav, katram konteineram
ir savs īpašnieks vai īpašnieki, kuriem jāuztur savs atkritumu konteiners
lietošanas kārtībā.
Veicot atkritumu apsaimniekošanas darbības, SIA „Krāslavas nami”
nodrošina tikai pakalpojumus, kas ir iekļauti atkritumu apsaimniekošanas maksā – atkritumu radītāju konteineru regulāru iztukšošanu un
izvešanu. Atkritumu apsaimniekošanas maksā nav iekļautas izmaksas
konteineru iegādei vai apkopei, to pēc nepieciešamības veic pats konteinera īpašnieks – atkritumu radītājs (privātpersona, juridiskā perona vai
daudzdzīvokļu mājas gadījumā - mājas pārvaldnieks).
SIA „Krāslavas nami” kā māju pārvaldnieks apsaimniekošanā esošo daudzdzīvokļu māju konteineru mazgāšanu veic reizi gadā rudenī,
šogad mazgāšanu pakāpeniski veicam novembrī. Papildus konteineru
mazgāšanai SIA „Krāslavas nami” regulāri veic konteineru vāku rokturu apstrādi ar dezinfekcijas līdzekļiem.
Lai konteiners lietošanas laikā ilgāk paliktu tīrs un neradītu nepatīkamas smakas, nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir jāiesaiņo atkritumu maisā un maiss jāaizsien. Konteinera vāks ir
jātur ciet, pirmkārt, lai putniem vai citiem dzīvniekiem nebūtu iespējas
piekļūt pie atkritumu maisiem, saplēst tos un izsijāt izbirušos atkritumus
pa konteineri vai apkārt tam. Otrkārt, kad konteineriem ir atvērts vaļā
vāks, iekšā tiek gan lietus ūdens, gan sniegs, kas var palielināt kopumā
izvedamo atkritumu svaru un sadārdzināt atkritumu apsaimniekošanas
rēķinu.
Publicēšanai sagatavoja Juris Roga
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KRĀSLAVAS JAUNIEŠIEM
MODERNA DIENESTA VIESNĪCA

Turpinot īstenot darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. speciﬁskā atbalsta
mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta
8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras
sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna
ielā 4)” ieviešanu, šī gada 27.oktobrī tika noslēgts dienesta viesnīcas būvdarbu līgums . Balstoties
uz atklātā konkursa rezultātiem līgums tika noslēgts ar SIA „Jēkabpils PMK”.
Dienesta viesnīca atradīsies
Raiņa ielā 25. Jaunceļamajā dienesta viesnīcā paredzētas 50 vietas Krāslavas novada skolēniem.
Dienesta viesnīcā būs ērta un
mūsdienīga vide, jauniešiem tiks
nodrošināti nepieciešamie apstākļi
kvalitatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai.
Krāslavas novada dome ir izstrādājusi dizaina projektu dienesta

viesnīcas interjeram un mēbelēm,
kas paredzēs ne tikai mūsdienīgus
telpas risinājumus, bet arī to funkcionalitāti un komfortu. Dienesta
viesnīcas interjera dizainu izstrādāja Latgales Dizaina biedrība.
Jauniešiem būs pieejamas divvietīgas istabiņas ar priekštelpu,
dušas telpu un tualeti, divas koplietošanas virtuves, divas atpūtas
telpas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas telpas, mantu un inventāra

glabāšanas telpas. Plānotie būvdarbi tiks veikti līdz 2021. gada jūlijam. Būvdarbu līgumcena sastāda
1 728894,43 EUR.
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums - līdz 2021. gada
31. decembrim.
Juta Bubina,
projekta vadītāja

BRĪVDABAS PASĀKUMU APRĪKOJUMA
KOMPLEKTS INDRĀ
Biedrība „SKOLA AR NĀKOT-

NI” 2020. gadā ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai
LEADER programmas atbalstu
ir īstenojusi vēl vienu projektu
„Aprīkojuma iegāde brīvdabas
pasākumu īstenošanai Krāslavas novadā” (projekta Nr.2003-AL33-A019.2202-000002).
Biedrībai iepriekšējos gados
gūta pieredze brīvdabas pasākumu (diennakts nometnes, veselības dienas, radošās darbnīcas)
organizēšanā. Bieži bijām saskārušies ar problēmām, kas radušās nepiemērotu laikapstākļu dēļ
- lietus, liels karstums. Līdz ar to
radās nepieciešamība iegādāties
aprīkojumu, kas ļautu strādāt jebkuros laika apstākļos. Komplektā
ietilpst dažādu izmēru teltis, galdi,
soli, krēsli. Ir iegādātas arī divas
ledus kastes un akustiskā sistēma
āra pasākumiem.
Šovasar teltis, solus, galdus un
ledus kastes tika izmantotas, īstenojot SIF nometni Krāslavas
novada bērniem „Visas upes tek
uz jūru”. Akustiskā sistēma tika

iemēģināta, organizējot ģitārista
Jāņa Bērziņa uzstāšanos Indras
pamatskolā.
Iegādāto aprīkojumu plānojam
aktīvi izmantot dažādu pasākumu
organizēšanā, kā arī piedāvāt citām biedrībām.
Projekts tika īstenots biedrības
„Krāslavas rajona partnerība”
darbības teritorijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības (SVVA)
stratēģijas 2014. - 2020. gadam
LEADER konkursa aktivitātē

„Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” 2.2. rīcībā „Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai
vietējiem iedzīvotājiem”.
Projekta attiecināmās izmaksas:
ELFLA ﬁnansējums – 6239,00
(90 % atbalsta intensitāte no attiecināmām izmaksām) un Krāslavas
novada pašvaldības līdzﬁnansējums – 623,90 EUR.
Informāciju sagatavoja
biedrība
„SKOLA AR NĀKOTNI”

PAŠVALDĪBAS FINANSĒJUMS
PALĪDZ ATTĪSTĪTIES
2020. gada jūnijā autentisks ekotūrisma pie-

dzīvojums „Lost in Latgale” startēja Krāslavas
novada domes rīkotajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Jauniešu biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā” un saņēma atbalstu realizēt projektu
„Piedzīvojumu ūdens tūrisma pakalpojuma „Lost
in Latgale” pilnveide un attīstība”.
Projekts tika īstenots laika posmā no 2020. gada
13. jūlija līdz 2020. gada 1. novembrim ar mērķi
uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti un papildināt aktīvās atpūtas iespējas Krāslavas novadā.
Projekta ietvaros tika veiktas investīcijas uzņēmuma pamatlīdzekļos. Par pašvaldības ﬁnansējumu
tika iegādāta kanoe laivu piekabe un trīs SUP dēļi.
Evija Djatkoviča,
„Lost in Latgale”

TURPINĀS KRĀSLAVAS
PILS STAĻĻU ATTĪSTĪBA

Krāslavas novada pašvaldība daudzu gadu garumā darbojas dažādos
projektos, soli pa solim attīstot astoņpadsmitā gadsimta pērli - Krāslavas muižu, mūsdienās sauktu arī par pils kompleksu. Ņemot vērā samērā ierobežoto pieejamo ﬁnansējumu, prioritāte ir vēsturiskā koptēla
saglabāšana, saimniecības ēku pārbūve un saturiskais piepildījums, kā
arī ainavu parka labiekārtošana.
Ēka, ko ierasti dēvē par staļļiem, ir viena no grāfu Plāteru muižas
saimniecības ēkām, visticamāk, celta 1820-os gados kā vienstāvīga, 42
m gara mūra ēka. Sākotnēji tai bijuši divi vai pat trīs vienstāvīgi, ap
pagalmu kārtoti korpusi. Austrumu korpusā bija ierīkots stallis, bet ziemeļu un rietumu korpusos – šķūņi.
Pirms trim gadiem tika uzsākta vērienīga Krāslavas pils staļļu pārbūve Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta „Rīteiropas vērtības”*
ietvaros. Tika veikta jumta nomaiņa visai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas daļā uz pils pagalma pusi un teritorijas labiekārtošana.
Pēc būvdarbu pabeigšanas, piesaistot pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda līdzekļus, tika uzsākts darbs pie ēkas renovētās daļas
saturiskā piepildījuma veidošanas – 2018. gadā izveidota interaktīva
ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas ir veltīta Krāslavai raksturīgā piecu dažādu tautību kulinārā mantojuma tradīcijām un izstrādāta sadarbībā ar
mākslinieku Raimondu Vinduli, 2019. gadā – sadarbībā ar Folkmaņu
ģimeni izveidota Krāslavas gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba. Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izveidotais atklātais krājums
„Tēlnieces Vandas Zēvaldes mantojums” 2020. gadā saņēma Latvijas
Muzeju biedrības gada balvu! Šogad izveidots vēl viens muzeja atklātais krājums „Vecās mājas stāsts”, kuru plānots atklāt pirms Ziemassvētkiem. Staļļos tiek organizētas Krāslavas un citu mākslinieku izstādes,
pēc pasūtījuma iespējamas amatnieku meistarklases un Latgales kulinārā mantojuma ēdienu degustācija.
Paralēli Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības
programmā ir apstiprināts Krāslavas tūrisma informācijas centra iniciēts projekts „BELLA CULTURE”**, kura ietvaros šī gada oktobra
beigās jau uzsākti telpu atjaunošanas darbi ēkas daļā gar Pils ielu, ar
mērķi tajā ierīkot amatniecības centru ierīkošanai ar četrām darbnīcām
- podniecības, kulinārā mantojuma, kokapstrādes un aušanas darbnīcas.
Pēc būvdarbiem telpas tiks arī attiecīgi aprīkotas un darbnīcu atklāšana
plānota nākamā gada pavasarī.
Līdz ar to jau tuvākajā laikā tiks pilnībā sakārtota viena no Krāslavas pils kompleksa saimniecības ēkām. Cerams, ka kultūras mantojuma
objektu saglabāšanai un attīstībai būs pieejams ﬁnansējums arī turpmāk, lai beidzot varētu piepildīties daudzu krāslaviešu lolots sapnis par
Krāslavas pils atdzimšanu.
Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja
Uzziņai:
* Novērtējot Latgales pašvaldību, tai skaitā Krāslavas novada domes, darbu kultūras mantojuma saglabāšanas un attīstības jomā, to
kopprojekts Nr.5.5.1.0/17/I/007 „Rīteiropas vērtības” ir atbalstīts Eiropas reģionālās attīstības fonda apakšprogrammas SAM 5.5.1 „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī
attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” pirmajā atlases kārtā. Saskaņā ar
projekta koncepciju (vadošais partneris Daugavpils pilsētas dome, projekta kopējais budžets – EUR 5,88 milj. EUR) tiek veidots kopējs tūrisma piedāvājums Latgalē vienota tūrisma galamērķa veidā ar savstarpēji papildinošu objektu loku Daugavpilī, Daugavpils novadā, Krāslavā,
Ludzā un Preiļos.
** Projektu Nr. ENI-LLB-1-016 „Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” (BELLA
CULTURE) līdzﬁnansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros
2014.-2020. gadam, un tā mērķis ir veicināt reģionālā kulinārā mantojuma un amatu prasmju saglabāšanu Latgalē (Latvijā), Anīkšču un
Kupišķu rajonos (Lietuvā), Polockas, Zeļvas un Minskas rajonos (Baltkrievijā), tādējādi stiprinot reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā
arī sekmējot reģionu ekonomisko attīstību. Astoņu partneru kopprojekta
budžets ir 792 657,69 EUR.
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SAVA NOVADPĒTNIECĪBAS
ISTABA
KAPLAVAS PAGASTA
BIBLIOTĒKĀ

Šogad, pateicoties Krāslavas novada projektu konkursa „Iedzīvotāji
veido savu vidi 2020” iespējai un Krāslavas pašvaldības ﬁnansiālajam
atbalstam, Kaplavas pagasta bibliotēka sadarbībā ar Krāslavas novada
centrālo bibliotēku (KNCB) izstrādāja projektu par Kaplavas pagasta
bibliotēkas telpu racionālu izmantošanu, pielāgojot maz pieprasītu telpu
novadpētniecības materiālu krātuvei un senlietu ekspozīcijai. Projekta
mērķis bija stiprināt un popularizēt Krāslavas novada Kaplavas pagasta kultūras mantojuma saglabāšanas iespējas ar vietējās sabiedrības atbalstu dzimtas un novada vērtību apzināšanai un nodošanai nākamajai
paaudzei.

Aktivitāšu īstenošanā aktīvi iesaistījās KNCB bibliotekāri, pagasta
ļaudis - idejas domubiedri, pagasta pārvaldes darbinieki, kā arī atbalstu
sniedza Krāslavas pilsētas un novada pagastu iedzīvotāji - bērni, jaunieši un pieaugušie.
Sadarbībā ar Kaplavas pagasta pārvaldi, vietējo iedzīvotāju un domubiedru spēkiem tika veikts bibliotēkas telpas kosmētisks remonts – tika
atjaunots grīdas segums, mainīts sienu krāsojums un dekorējums, tika
pārvietoti komunikāciju vadi, novadpētniecības istabas vajadzībām tika
ieliktas durvis atbilstoši istabas dizainam.
Pateicoties idejas sponsoriem, vasarā tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz J. Jaunsudrabiņa muzeju „Riekstiņi” Neretas ciemā
sadarbības iespēju veidošanai ar J. Jaunsudrabiņa radinieci Ilzi Līdumu.
Muzeja vadītāja dāvināja novadpētniecības istabai pašu izdotās grāmatas, dalījās atmiņu stāstos, ieteica piemiņas stūrīša noformējuma risinājumu un saturu.
Sadarbībā ar Krāslavas novada TIC speciālisti, fotogrāﬁ Ingu Pudniku tika izveidots foto sienas „Daugavas loki” dizains. Tagad visi
klātesošie var brīvi fotografēties uz Daugavas tecējuma ainavas fona,
ka arī meklēt Kaplavas pagasta apvidus aizsargājamo putnu - apodziņu (Galucidium passerinum). Par šādu radošu risinājumu pateicamies
PII „Pīlādzītis” skolotājai Aijai Stivriņai un viņas meitai Elizabetei. Tas
nav vienīgai Aijas veikums novadpētniecības istabā, tāpēc interesentus
aicinām apmeklēt Kaplavu, atvēlot laiku arī novadpētniecības istabas
apskatei. Novadpētniecības istabā šobrīd arī ir apskatāma vietējo iedzīvotāju un Krāslavas novada pagastu saimniecību senlietu kolekciju, kas
ir ievērojams kultūrvēsturiskais mantojums.
Bibliotēka, t.sk. novadpētniecības istaba, kas atrodas Krāslavas novada Kaplavas pagastā, Kaplavas ielā 3, savus apmeklētājus gaida katru
darba dienu plkst. no 8.00 līdz 17.00, piektdienās no 8.00 līdz 13.00.
Pateicamies Krāslavas novada uzņēmējam Naurim Lipšānam par
individuālu pieeju mēbeļu maketa veidošanā un pagatavošanā, radot
interjeram senatnīguma noskaņu. Pašu spēkiem tika iekārtots istabas interjers, ļaujot telpā ienākt vairākiem idejas risinājumiem – gan radošajam lidojumam, krāsām un vēsturiskām liecībām, ko papildina pagasta
ļaužu biogrāﬁskie fakti, senlietas un bibliotekāres interesantais stāstījums. Jāņa Jaunsudrabiņa fotogrāﬁju kopijas tika aizgūtas no Krāslavas
Vēstures un mākslas muzeja arhīva, kas vieš īpašu vērtību Kaplavas
pagasta bibliotēkas darbībā. Un tie nav vienīgie darbi! Ir neatklāti pārsteigumi, kas sagaida viesus, apmeklējot bibliotēku!
Kaplavas pagasta ceļš potenciālos pagasta viesus šobrīd ved uz vairākiem tūrisma objektiem – uz Lielbornes muižu, zirgu sētu „Klajumi”
u.c. Tad kāpēc arī neapmeklēt Kaplavas pagasta bibliotēkas novadpētniecības istabu? Vienmēr esat laipni gaidīti Kaplavas pagasta bibliotēkā,
lai iepazītu šīs teritorijas Latvijā pazīstamu novadnieku J.Jaunsudrabiņa,
P.P.Jozuusa, V. Mukānes, A.Kasinska, J.Baranovskas u.c. pagasta aktīvistu dzīves izziņas takas, vēsturiski nozīmīgus objektus un vietas.
Kaplavas pagasta bibliotēka ir informatīvā un izklaides „saliņa” tiem
iedzīvotājiem un pagasta viesiem, kam rūp Krāslavas novada un pagasta kultūras dzīve. Vienkopus šeit ir iespēja glabāt un popularizēt
novada kultūrvēsturi un apkopot mūsdienu dzīves notikumus. Latvijas
pierobeža Kaplavas pagasta teritorijā vienmēr piesaistīja un arī turpmāk
piesaistīt tos, kam tuva ir dzimtas vēsture, kultūra, sabiedrība un pētniecība. Saglabājot bibliotēkas, mēs saglabāsim mūsu pagātni, tagadni un
nesīsim to nākotnē!
Alla Vilcāne,
Kaplavas pagasta bibliotēkas vadītāja

ZIVJU RESURSU SARGĀS EFEKTĪVĀK

Kā informē Krāslavas novada
domes Attīstības nodaļas projektu realizācijas speciālists Andris
Rukmans, pašvaldība 2020. gadā
turpināja iesākto darbu zivju resursu aizsardzības un zivju resursu pavairošanas un atražošanas
jomā.
Ar Zivju fonda atbalstu ir īstenoti trīs projekti par kopējo summu 20480 eiro, t.sk.: Zivju fonda
piešķirtais ﬁnansējums – 17979,40
eiro, pašvaldības līdzﬁnansējums
– 2500,60 eiro. Realizējot Zivju fonda projektu, ir veikta aprīkojuma un zivju mazuļu iegāde
un ielaišana ūdenstilpnēs. Par
piešķirto ﬁnansējumu ir iegādāts
kvadricikls „CF1000AU”, gumijas laiva „DULKAN RIB 320”
un laivas piekabe „BRENTEX
BREN470B”, Lejas ezerā ir ielaisti 15000 zandarta mazuļu, bet
Cārmaņa ezerā – 11200 zandarta
mazuļu.
Savukārt Krāslavas novada
pašvaldības policijas vecākais
inspektors Mārtiņš Vanags, kurš
vairākus gadus veicis reidus novada publiskajās ūdenstilpēs, pastāstīja, ka jaunā tehnika ir liels
atspaids inspektoriem, rūpējoties
par zivju resursu saglabāšanu un
cīnoties pret maluzvejniecību, kas
ir izplatīts un sodāms likuma pārkāpums.
„Līdz šī projekta realizācijai
inspektoru rīcībā bija divas laivas: viena lielāka, otra - mazāka,

kas ir visvairāk nolietojusies un
kuru aizstās jaunā laiva,” turpina
Mārtiņš Vanags. „Iespēju robežās
apsekojam visus novada ezerus
un upes, kur vien iespējams piebraukt ar automašīnas piekabi līdz
ūdenim un nolaist laivu. Meklējām zvejas rīkus, ja atradām nelikumīgi ielaistus - iznīcinājām.
Makšķerētājiem
pārbaudījām
derīgas makšķerēšanas licences
esamību un personu apliecinošus
dokumentus. Pildījām citas funkcijas.
Pateicoties projektam, zivju resursu sargāšanas darbs tiks
turpināts aktīvāk. Jaunajā laivā
jutīsimies drošāk, jaunā piekabe

nodrošinās, ka laiva netiek bojāta,
nolaižot to ūdenī un ieceļot atpakaļ piekabē. Kvadracikls ir paredzēts, lai piebrauktu grūti pieejamām vietām, kur nav iespējams
piebraukt ar automašīnu, un tas
mums ir nepieciešams, lai efektīvi
izkontrolētu zemledus makšķerētājus. Novadā ir vairākas ļoti
plašas ūdenstilpnes, kuras ziemā
kājām grūti izstaigājamas. Ja vienā ezera pusē kaut kas aizdomīgs
notiek, tad, kamēr inspektors turp
kājām aizkļūst, tiek pazaudēts
dārgais laiks un neko vairs nevar
atklāt.”
Juris Roga,
autora foto

PAR PĀTERNIEKU STĀVLAUKUMU
Daudzi pierobežas iedzīvotāji
ir pamanījuši, ka tuvojas nobeigumam iežogota un apgaismota
stāvlaukuma izbūve* netālu no
Pāternieku robežkontroles punkta, ko pašvaldība veido ar mērķi atrisināt ilggadējo problēmu
ar kravas mašīnu rindām un ar to
saistītajiem satiksmes drošības un
vides tīrības jautājumiem uz valsts
autoceļa A6 Piedrujas pagastā.
Šobrīd pašvaldība sadarbībā
ar Valsts robežsardzi strādā pie
tiesisko un tehnisko risinājumu
aspektiem 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.
Paralēli tiek izstrādāti arī nosacījumi stāvlaukuma apsaimniekotāja izvēlei, kas būs būtisks
priekšnosacījums
pilnvērtīgai
stāvlaukuma funkcionēšanai.
* Uzziņai: Konkrētie darbi
tiek īstenoti Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.2020.gadam stratēģiskā projekta
ENI-LLB-0-251 „Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas

Republika) un „Grigorovščina”
(Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana” ietvaros.
Projekta vadošais partneris ir
VAS „Valsts nekustamie īpašumi”, partneri - Krāslavas novada
dome, Baltkrievijas valsts muitas
komiteja un Vitebskas muita (Baltkrievija).
Lielākā Krāslavas novada pašvaldības kā projekta partnera aktivitāte šajā projektā ir iežogota
un apgaismota auto stāvlaukuma
izbūve ar mērķi radīt labvēlīgākus
priekšnosacījumus tranzītpārvadājumiem, sekmēt ekonomikas attīstību Latgales reģionā un valstī,

nodrošināt vides aizsardzību un
teritorijas, kas pieguļ valsts nozīmes ceļam A6, sakārtošanu. Īpaši svarīgs projekta ieguvums būs
valsts nozīmes ceļa A6 braucamās
daļas atbrīvošana un atslodze no
autotransporta rindām robežšķērsošanai, ar to veicinot satiksmes
drošību. Stāvlaukums plānots ar
pieslēgumu valsts autoceļam A6
pie robežšķērsošanas vietas „Pāternieki”, ar 117 vietām smagajām automašīnām, 26 - vieglajām
automašīnām un 3 - autobusiem,
kā arī uzgaidāmo telpu/WC moduli ar nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām.
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projekti
MEŽA NOZARE: SKAISTA AINAVA
UN MEŽSAIMNIECĪBA
EKONOMIKAI
Šogad Latvijas Pašvaldību saKrāslavā projekta ietvaros, Ei- kā arī jaunu apstādījumu veidoša-

vienības projekta „Meža dienas
2020”, kura moto ir „Veidosim
daudzveidīgu Latviju un tīkamu
tās ainavu!”, ietvaros, aicināja
iedzīvotājus visā Latvijā pievērst
uzmanību parku, aleju, koku
rindu, dendroloģisko stādījumu
stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem.

ropas kultūras mantojumu dienu laikā, septembra vidū notika
bezmaksas izglītojoša ekskursija Krāslavas Valsts ģimnāzijas
audzēkņiem pa Krāslavas pils
kompleksu, ko vadīja Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centra speciāliste Inga Pudnika. Ekskursijas laikā īpaša uzmanība tika
pievērsta pils parka vēsturei, tajā
augošajām retajām koku sugām,

nas perspektīvām.

Tika veikti arī nelieli darbi
Krāslavas pils parka atjaunošanai
– atjaunots terases segums Krāslavas pils pagalmā pie Krāslavas
novada Tūrisma informācijas centra, kā arī pils parkā iestādīti septiņi hortenziju krūmi.
Izglītojot iedzīvotājus par meža
nozari, tika sniegta informācija

par mežu nozari Krāslavas novadā
- apkopotie dati publicēti Krāslavas pašvaldības tīmekļvietnē –
kraslava.lv.

Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.
Ināra Dzalbe

JAUNĀ VIZĪTKARTE KALNIEŠU PAGASTĀ

Kalniešu pagastā ir veiksmīgi
pabeigta projekta „Jaunā vizītkarte” realizēšana, ko īstenoja
nereģistrēta iedzīvotāju grupu
„Daugaviņa” projektu konkursa
„Iedzīvotāji veido savu vidi” ietvaros. Projekta mērķis – labiekārtot teritoriju pie iebraukšanas
Kalniešu pagastā, lai iepriecinātu
vietējos iedzīvotājus un ciema
viesus. Labiekārtošanas darbi sākās ar puķudobes (arkas) skices
izveidošanas. Pateicoties ﬁrmas

„GSK” darbinieku atbalstam, visas mūsu ieceres un vēlmes piepildījās! Projekta īstenošanas laikā
tika iestādīts dzīvžogs, kas nākamajā vasarā mūs noteikti priecēs
ar spilgtiem ziediem. Mūsu arkapuķudobe ir paredzēta ne tikai
ziedošiem augiem, mēs vēlamies
to izmantot, izvietojot dažādas dekorācijas visa gada garumā. Brauciet pie mums ciemos, mēs centīsimies jūs iepriecināt un pārsteigt!
Izsakām pateicību Krāslavas

novada domei par iespēju realizēt
mūsu projektu un ﬁnansējumu.
Paldies tiem, kas strādāja ﬁziski,
un tiem, kas vienkārši palīdzēja ar
labu vārdu un labu padomu. Īpašs
paldies par palīdzību Artūram
Lukjanskim, kas organizēja mūsu
arkas transportēšanu no Krāslavas
uz Kalniešiem. Liels paldies Zojai
Stivriņai par brīnišķīgām puķēm,
ko viņa audzē ar mīlestību!
Svetlana Kozlovska,
projekta koordinatore

darbi, notikumi, cilvēki
Krāslavas novadā
„Elektronikas
šķiratlona”
2. posmā sašķiroti
2300 kilogrami
elektroiekārtu

Krāslavas novadā noslēdzies
Latvijas Zaļā punkta kopā ar partneriem rīkotās kampaņas Vislatvijas „Elektronikas šķiratlons” 2.
posms. Tā laikā tika nodrošināta
elektroiekārtu izvešana iedzīvotāju pieteiktajās adresēs. Kopumā
Krāslavas novadā elektroiekārtu
izvešanu bija pieteikta 20 adresēs,
kurās kopā pārstrādei nodoti 2300
kilogramu dažāda veida tehnikas.
Katrs kampaņas dalībnieks
elektronikas nodošanas brīdī tika
reģistrēts izlozei par veikalu tīkla
„top!” dāvanu karti 20 eiro vērtībā, ko ieguva Jānis. Savukārt lielāko iekārtu apjomu (apmēram 288
kg) Krāslavas novadā sašķiroja
Gaļina, kura iegūs „top!” dāvanu
karti 30 EUR vērtībā. Ar uzvarētājiem kampaņas rīkotāji sazināsies
individuāli tuvākajā laikā.
Vislatvijas „Elektronikas šķiratlona” otrais posms vairāk nekā 20
Latvijas novados notiek no šā gada
jūnija līdz novembrim, kad nolietotās elektroiekārtas bezkontakta
veidā var nodot mājsaimniecību
un uzņēmumu adresēs. Plašāka
informācija par kampaņu, novadiem, kuros notiek reģistrēšanās,
un balvu fondu pieejama http://
www.zalais.lv/lv/jaunumi/akcijas/
vislatvijas-elektronikas-skiratlona-otrais-posms.
Kampaņas organizētāji pateicas
Krāslavas novada iedzīvotājiem
par plašo atsaucību un dalību projektā, aicinot turpināt šķirot mājsaimniecībā uzkrātos atkritumus,
tādējādi rūpēties par tīru vidi novadā un zaļu Latviju kopumā.

VEIKTS KRĀSLAVAS PILS PARKA
ŽOGA POSMA REMONTS

Krāslavas pils parku, kas ir valsts nozīmes 18. gadsimta arhitektūras piemineklis, apjož akmens mūra žogs, kurš ik pa laikam kritiskākajos posmos tiek atjaunots. Šogad bija pienākusi kārta žoga
posmam starp Plāteru ielu un seno liepu dārzu, kur vairākas liepas,
nogāžoties pāri mūrim, bija nodarījušas žogam bojājumus; pastāvēja arī atsevišķu posmu tālākas nogrūšanas risks.
Darbi tika ﬁnansēti no pašvaldības budžeta, un tos veica SIA
„Renesanse K”.
Ināra Dzalbe, Attīstības nodaļas vadītāja

KRĒSLS PIE DAUGAVAS
2017. gadā Rēzeknes uzņēmējs
Artūrs Zeiļa ar mākslinieku Folkmaņu ģimenes starpniecību un
atbalstu dāvāja Krāslavas pilsētai
īpašu akmeni. Pateicoties bijušā
izpilddirektora, nu jau aizsaulē
aizgājušā Jāņa Geibas un ainavu arhitektes Dzintras Skuteles
sadarbībai, tas savu vietu atrada
Daugavas krastā, Kaplavas ielas
galā, Krāslavā.
Daļa no akmens bija nošķelta,
pēc izskata un funkcijas atgādinot krēslu. Arī tāpēc objekts šķita
Krāslavai piederīgs, jo sader ar
vienu no leģendām par Krāslavas
vārda rašanos.
Sākotnēji teritorija ap akmeni
labiekārtoja uzņēmums SIA „LEVEN”, uzberot šķembas. Triju
gadu laikā izgaismojās citas vajadzības, lai kvalitatīvi varētu

īstenot sākotnējo domu par vietu
nesteidzīgai dabas vērošanai, pusdienu pauzei vai mākslas fotogrāﬁjai.
Šajā pavasarī radošu cilvēku
grupa - Folkmaņu, Ahromkinu,
Murānu, Viļumu ģimenes atsaucās pašvaldības organizētajai „Iedzīvotāji veido savu vidi” konkursa idejai, uzlabojot atpūtas vietas
funkcionalitāti un estētiku.
Uz akmens Ivo Folkmanis
izveidoja padziļinātu uzrakstu
„Daugava” un dzelzs plosta motīvu. No dažādiem rakursiem skatoties, šķiet, ka plosts peld pa Daugavu. Ar elementu var veiksmīgi
rotaļāties, konstruējot sen aizgājušu realitāti, laiku, kad Daugava
bija nozīmīga ūdensceļa daļa no
varjagiem uz grieķiem, proti, no
Baltijas uz Melno jūru.

JAUNSARGU DĀVANA KRĀSLAVAI

Šī gada 2. novembrī Krāslavas
novada jaunsargu vienības jaunsargi dāvināja savai pilsētai no
dabas materiāliem darinātus stilizētus Krāslavas pilsētas ģerboņus.
Jau no paša rīta jaunsargiem
tika dots uzdevums savām rokām
izveidot mūsu pilsētas ģerboņa
kopiju par godu Krāslavas ģerbo-

ņa 95 gada jubilejai. Atgādināšu,
ka mūsu pilsētas ģerbonis apstiprināts 1925. gada 31. oktobrī. Uzdevums bija jāpaveic, izmantojot
tikai dabas materiālus - akmentiņus, lapas, kociņus, smiltis un
daudz kas cits, kas atrodas mežā.
Šis darbiņš ļoti iepatikās jaunsargiem, viņi to veica gan indi-

Veiksmīgi īstenota arī Intas Murānes ideja - papildināt ansambli
ar dekoratīvu koku, lietussargveida gobu, kura pēc gadiem sakuplos, dos pavēni un novērsīs
skatienu no tuvumā esošās augstsprieguma elektrolīnijas stabiem.
Uzlabota atpūtas vietas saim-

nieciskā puse, uzstādot atkritumu
tvertni un velosipēdu statīvu.
Novēlam būt saudzīgiem un atbildīgiem, baudot vienu no ainaviskākajiem skatiem uz Daugavu!
Krāslavas radošo ģimeņu
vārdā - Gunta Ahromkina

viduāli, gan ar vecāku palīdzību.
Liels prieks par aktīviem un fantāzijas pilniem Krāslavas novada jauniešiem, kuri šos ģerboņus
veidoja ne tikai Krāslavā, bet arī
Kombuļos, Borovkā, Skaistā un
Izvaltā.
Ģerboņi tapa ļoti dažādi, sākot
no maza izmēra uz A4 lapas, līdz
pat trīs metrus lieli. Ir ļoti svarīgi, ka mums visiem tik sarežģītos

apstākļos jaunieši spēja atrast brīvu laiku, lietderīgi un droši pavadīt to svaigā gaisā, iepriecinot
līdzcilvēkus ar savu veikumu! Vizuālam ieskatam piedāvāju dažas
bērnu pašu uzņemtas fotogrāﬁjas.
Liels paldies bērnu vecākiem
par atbalstu!
Alise Samsonoviča,
Krāslavas novada
jaunsargu instruktore
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IZMAIŅAS
INDRAS UN ROBEŽNIEKU
PAGASTU PĀRVALDĒS

DARBI, NOTIKUMU, CILVĒKI

Pamatojoties uz Robežnieku pagasta un Indras pagasta pārvalžu vadītājas Ērikas Gabrusānes iesniegumu, ar 2020. gada 31. oktobri Ērika
Gabrusāne atbrīvota no iepriekšminēto pagastu pārvalžu vadītājas amata (domes sēdes protokols Nr.17, 9.p., 24.09.2020.).
Ar šī gada 1. novembri par Indras pagasta pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāju iecelta Ilona Kangizere, savukārt par Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītāju iecelts Aivars Krūmiņš.

VILCIENA MARŠRUTĀ
RĪGA–DAUGAVPILS
DIVI EKSPREŠA REISI
TIKS PAGARINĀTI LĪDZ KRĀSLAVAI

Lai pasažieri varētu ātrāk, lētāk un ērtāk nokļūt no Rīgas Krāslavā un otrādi, no 2020. gada 13. decembra divi vilciena maršruta Rīga–Daugavpils
ekspreša reisi tiks pagarināti līdz Krāslavai. Tādējādi iedzīvotāji galamērķī
nokļūs par gandrīz vienu stundu ātrāk nekā šobrīd, braucot ar autobusu. Pasažieru ērtībām tiks ieviesta vienotā autobusa un vilciena biļete, kas izmaksās
par 1,35 eiro lētāk nekā šobrīd, braucot no Krāslavas līdz Rīgai ar autobusu.
Tas nozīmē, ka vienu biļeti varēs izmantot gan autobusos, kas pieved līdz
stacijai, gan vilcienā.
Plānots, ka no 13. decembra tiks pagarināts vilciena reiss, kas Daugavpilī
tiek uzsākts plkst.6.22 (Krāslavā – plkst.5.48), bet Rīgā – plkst. 16.19. Lai nedublētu vilciena un autobusu pārvadājumus līdzīgā laikā, autobusu maršruta
Nr.7046 Rīga–Krāslava rīta ekspreša reiss vairs netiks nodrošināts. Vilciena
kursēšanas laiks no Rīgas līdz Krāslavas stacijai būs 3 stundas un 18 minūtes,
savukārt autobuss šajā maršrutā Rīga–Krāslava brauc 4 stundas 15 minūtes.
Tādējādi šīs izmaiņas, ņemot vērā autobusa kursēšana laiku no Krāslavas autoostas līdz stacijai, tai skaitā pārsēšanās laiku, ļaus pasažieriem izbraukt vēlāk nekā šobrīd un galapunktā nokļūt par 50 minūtēm ātrāk nekā ar autobusu.
Pasažieru ērtībām nokļūšanai no Krāslavas līdz Rīgai tiks ieviesta vienotā
biļete. To varēs iegādāties Krāslavas vai Rīgas dzelzceļa stacijā, vilcienā vai
autobusā. Tā būs derīga braucienam autobusā no Krāslavas autoostas līdz
stacijai, tālāk pārsēžoties vilcienā un turpinot ceļu līdz Rīgai, kā arī otrādi –
braucienam vilcienā, tālāk pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāslavas autoostai. Tādējādi pasažieri varēs iegādāties vienu biļeti, kas turklāt, braucot no
Krāslavas līdz Rīgai, ļaus ieekonomēt 1,35 eiro.
Lai iedzīvotāji no Krāslavas līdz Rīgai un otrādi varētu nokļūt ātrāk arī
citā laikā, plānots, ka arī pārējiem vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisiem
tiks pieskaņoti autobusu reisi. To galvenā funkcija būs nogādāt pasažierus no
Krāslavas līdz vilcienam Daugavpilī, kā arī otrādi – nogādāt Krāslavā pasažierus, kuri atbraukuši no Rīgas līdz Daugavpilij ar vilcienu. Izmantojot šo
vilciena un autobusa savienojumu, ceļā pavadītais laiks no Rīgas līdz Krāslavai būs mazāks, nekā braucot tikai ar autobusu, jo autobusa maršrutā ir lielāks
pieturvietu skaits. Piemēram, vilciena maršruta Rīga–Daugavpils rīta reisam
tiks pieskaņots autobusu maršruta Nr.7543 Daugavpils–Krāslava rīta reiss,
kas pasažierim ļaus ietaupīt piecas līdz septiņas minūtes. Savukārt saskaņotie
vilciena un autobusa vakara reisi ļaus ietaupīt 10 līdz 12 minūtes. Plānots, ka
arī šajā savienojumā varēs iegādāties vienoto biļeti, kas kopsummā būs lētāka
nekā šā brīža autobusa biļete.
Lai nepieaugtu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai nepieciešamais ﬁnansējums, līdz ar šīm izmaiņām tiks slēgti četri reisi autobusa
maršrutā Nr.7543 Daugavpils–Krāslava – divi, kas tiek izpildīti tikai piektdienās un svētdienās; viens, kas tiek izpildīts katru dienu; viens, kas tiek izpildīts
no pirmdienas līdz sestdienai.
Saskaņā ar Transporta attīstības pamatnostādnēm laika periodā no 2021. līdz
2027. gadam un Sabiedriskā transporta sistēmas koncepciju līdz 2030. gadam dzelzceļa pārvadājumi ir sabiedriskās transporta sistēmas mugurkauls.
Tas nozīmē, ka pārvadājumi pa dzelzceļu ir galvenais pasažieru pārvadāšanas
veids maršrutos ar lielu pasažieru plūsmu, bet autobusi tajās vietās, kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pievešanas funkciju līdz dzelzceļa stacijām,
lai novērstu sabiedriskā transporta līniju dublēšanos un nodrošinātu ātrāku
pasažieru nokļūšanu galapunktā. Pagarinot vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisus līdz Krāslavai, kā arī pieskaņojot autobusa reisus vilcieniem, tiek
stiprināta vilciena loma sabiedriskā transporta pakalpojuma nodrošināšanā.
Papildus tam tiks uzlabota ietekme uz apkārtējo vidi, jo, samazinot autobusa
kursēšanas biežumu, samazinās arī kaitīgo izmešu daudzums.
Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību speciāliste
*

*

*

Krāslavas novada dome
lūdz saglabāt autobusu reisu
Sakarā ar Sabiedriskā transporta padomes 2020. gada 2. oktobra lēmumu un ņemot vērā iedzīvotāju izteikto viedokli, Krāslavas novada
dome nosūtīja vēstuli VSIA „Autotransporta direkcijai” ar lūgumu izskatīt iespēju vilcieniem Nr.704 Rīga-Daugavpils-Krāslava un Nr.703
Krāslava-Daugavpils-Rīga noteikt papildus pieturu Izvaltas (Izvaldas)
stacijā, ka arī autobusu maršrutā Nr.7543 Daugavpils-Krāslava (izmantojot mazākas ietilpības autobusus) saglabāt reisu Nr.15 pulksten 21.10
no Daugavpils (piektdienās), lai cilvēki no Rīgas darba nedēļas beigās
pēc pulksten 17.00 varētu nokļūt līdz Krāslavai, izmantojot vilcienu
Nr.818 Rīga-Daugavpils (atiet no Rīgas pulksten 17.39).

LAIMES MUZEJS PIRMS ZIEMAS MIEGA

Atsaucoties uz vietējo
Indras iedzīvotāju iniciatīvu, Krāslavas novada
dome savulaik sagatavoja
un īstenoja divus projektus, kuru rezultātā ir izveidots jauns tūrisma objekts
Indras pagastā – Laimes
muzejs, kas atrodas Sporta
ielā 2, Indrā.
Telpās nav ierīkota apkure, tāpēc ziemas laikā muzejs ir slēgts. Ir īstais brīdis
parunāt par darba rezultātiem šajā sezonā. Par to,
kā pagājusi kārtēja sezona,
stāsta Indras Laimes muzeja vadītāja Ilona Kangizere.
Vilinājums iepazīt
Latgales nomali

Gribētos sacīt, ka Indras Laimes
muzejs ir tūrisma grupu galamērķis, bet pareizi būtu teikt, ka novadā savas pozīcijas nostiprinājis
jauns tūrisma objekts, kas vilina
tūristus apmeklēt Latgales pašu
nomali. Ja agrāk cilvēki šaubījās braukt vai ne uz šo pusi, tad tagad
pēc Laimes muzeja popularizēšanas neskaitāmos masu medijos
cilvēki sapratuši, ka obligāti šurp
jāatbrauc!

Ik gadu pa tūkstotim klāt

Indras Laimes muzeja sezona
sākas 8. aprīlī un turpinās līdz pirmajām salnām, bet šogad sezonu
noslēdzām ātrāk. Šāds lēmums
pieņemts, sakarā ar Covid-19
straujo izplatību visā valstī, un,
lai iespējami mazinātu infekcijas
izplatības riskus. Cilvēki vairs nevar braukt pie mums lielās grupās,
bet pāris apmeklētāju dēļ turpināt
darbu nebija ekonomiski pamatoti.
Šī mums ir trešā sezona un pirmā Covid-19 pandēmijas zīmē.
Tomēr tā bija ļoti veiksmīga un
par 1000 cilvēkiem audzējam
apmeklētāju skaitu. Ja muzeja
pirmajā darbības gadā mums bija
2000 apmeklētāju, pērn - 3000,
šogad jau 4000, un gatavojamies,
ka nākamgad būs apmēram 6000.
Biju gaidījusi lielāku apmeklētāju
pieplūdumu jau šogad, bet sezonu
ļoti ietekmēja izsludinātie ierobežojumi Covid-19 pandēmijas
sakarā. Statistika rāda, ka mūsu
objekts interesants visiem sociālajiem slāņiem, visiem vecumiem,
bet īpaši gribu uzsvērt skolēnu
grupas, kuru bija ļoti daudz.

Ģeogrāfija

Laimes muzeja apmeklētāju
pulkā ir arī ārzemnieki no Igaunijas, Lietuvas, Kostarikas, Vācijas,
Dānijas un Zviedrijas. Ļoti mazā
skaitā, šogad ceļošana daudziem
nebija aktuāla. Taču, pieskaitot
klāt iepriekšējo gadu apmeklētājus, veidojas interesanta ģeogrāﬁja – pērn pie mums ciemojās viesi
no Argentīnas, Austrālijas, Brazīlijas, ASV un citurienes.

Pienesums Indras ļaudīm

Laimes muzejs vietējiem cilvēkiem dod iespēju nopelnīt, tālab
mana pārliecība ir – ja varam radīt
un attīstīt jaunu interesantu objektu, obligāti jāturpina strādāt šajā
virzienā, jo ar to mēs uzreiz pievilinām cilvēkus un varam attīstīt
citas jomas, piemēram, naktsmītnes un ēdināšanas pakalpojumus.
Tūristi uz Indru mēro tālu ceļu,

viņiem vajag paēst. Uz šodienu
pagastā ir tikai viena saimniecība,
kas drīkst sniegt ēdināšanas pakalpojumus. Mēs viņu iesakām viesiem, un noslodze saimniecei bija
ļoti liela. Droši vien ēdināšanu
varētu piedāvāt vēl kāds, diemžēl
neviens cits nav sakārtojis nepieciešamās formalitātes.
Viena no pagasta iedzīvotājām
drīkst piedāvāt ievārījumu degustāciju, un muzeja apmeklētāji ar
prieku izmanto iespēju našķoties
ar slavenajiem, daudzveidīgajiem
Indras ievārījumiem. Sevišķi priecīgi par šo iespēju ir cilvēki, kuri
vēlējās, bet nevarēja atbraukt uz
ievārījuma svētkiem Indrā.
Pateicoties aktīvai un uzņēmīgai vietējo biškopju ģimenei, kura
dzīvo netālu no muzeja, mums
ir tapis jauns piedāvājums - bišu
dravas apmeklējums. Šie biškopji
sakārtoja nepieciešamās formalitātes un drīkst vest pie stropiem
nelielas cilvēku grupas. Ikviens
interesents var iejusties biškopja
tērpā un gana detalizēti iepazīties
ar bišu dzīvi stropā, pēc tam saimnieki piedāvā nodegustēt medus
produkciju pavēnī zem kupla augļukoka.
Diemžēl mums arvien nav cilvēku, kuri piedāvātu naktsmītnes
– tā ir brīva niša interesentiem.
Kad tūristiem rodas interese par
naktsmītnēm Indras tuvumā, piedāvājam tūristu mītnes mums tuvākajos pagastos – Robežniekos,
Piedrujā, Kalniešos, kā arī tālākajos pagastos un Krāslavā. Atkarībā no vēlmēm. Kalniešu pagastā
ir atvēries viesu nams vietā, kur
visapkārt tikai mežs un ezers, bet
cilvēki no pilsētas dažreiz interesējas tieši par tādu „mežonīgu”
atpūtas vietu.
Tuvojoties Latvijas simtgadei,
fonds „1836” realizēja projektu
„Aplido, apceļo, apmīļo Latviju!”,
lai Latvijas pierobežā izveidotu
1836 kilometru garu tūrisma taku.
Tēvijas parkā pie Laimes muzeja
ir viena no 1836 zīmēm. Tas arī
veicinājis muzeja apmeklējumu
pieaugumu, jo pie mums viesojās
visi, kas kuri apceļoja Latviju pa
sauszemes robežu.

Laimes muzeja
piedāvājums

Izstrādāti divi piedāvājumi, kas
apmierina gan steidzīgos, gan tos
cilvēkus, kuri nekur nesteidzas un
vēlas piedalīties visās aktivitātēs.
Pirmais piedāvājums ir iespēja
apskatīt eksponātus, bet otrs piedāvājums ir laikietilpīgāks un tas
iekļauj gan gida stāstījumu, trauku plēšanu, zāļu maisiņa siešanu, naglu dzīšanu, laimes smaržu
laboratoriju un citas aktivitātes.
Cilvēki lielākoties grib šovu, un
tāpēc pie mums vislielākais pieprasījums ir pilnai programmai ar
ģidu un aktivitātēm.
Ļoti populāra kļuvusi Laimes
sajūtu un dabas vērošanas taka Tēvijas parkā līdzās Indras Laimes
muzejam. Par taku zināja retais
apmeklētājs, bet cilvēki uz Indru
brauc tālu ceļu, un, kamēr viena
grupa ir muzejā, otra, kas gaida
savu kārtu, dodas pa taku un atklāj
sev jaunus pārsteigumus. Aptuveni tāda bija mūsu iecere, šo taku
veidojot – lai rindā gaidītājiem

nav jāstāv pie muzeja durvīm, bet
ir iespēja gaidīšanas laiku pavadīt
aizraujošā pārgājienā tepat blakus.
Otrs pārsteigums – pateicoties
Krāslavas novada biedrības „Laimīgi Indrā” projektam, pavasarī
muzejā ierīkota Indras amatnieku
istaba, kur ikviens interesents var
iepazīties ar vietējo amatnieku izstrādājumiem un iegādāties savai
gaumei atbilstošus piemiņas suvenīrus.
Muzejs, taka un amatnieku istaba strādā ciešā sadarbībā, daudzi
muzeja apmeklētāji izbauda pastaigu pa taku un iegādājas suvenīrus.

Prominences
un slavenības

Lepojamies, ka šosezon Laimes muzeju apmeklēja Latvijas
Valsts prezidenta Egila Levita
sieva Andra un viņas četras māsīcas. Prezidenta kundze bija ļoti
pateicīga muzeja apmeklētāja, jo
kopā ar māsīcām izbaudīja visu
mūsu plašo piedāvājumu, piedaloties katrā aktivitātē. Mums pat
nācās piepūlēties izdomāt šo to
klāt standarta piedāvājumam, jo
patiesi bija negaidīti milzīga interese par visu.
Starp muzeja apmeklētājiem ir
arī citas sabiedrībā labi atpazīstamas personas. Pie mums viesojās TDA „Līgo“ mākslinieciskais
vadītājs Jānis Purviņš ar ģimeni.
Pērn muzeju apmeklēja 10 meitenes un sievietes, kurām dots
vārds Indra, šogad tādu bija par
vienu vairāk – 11. Turklāt šogad
starp muzeja apmeklētājiem bija
arī meitenīte, kurai vecāki devuši
vārdu Laime, kas tāds ir viņai vienīgajai Latvijā, vismaz pagaidām.
Tieši dzimšanas dienā vecāki Laimi atveda uz Laimes muzeju.
Starp citu, daudzi apmeklētāji
mums atstāj pa kādai nozīmīgai
dāvanai. Imanta Ziedoņa muzejs
kolektīva darbinieki, uzdāvināja
interesanti noformētu dzejas grāmatiņu „Minimismi”. Vieni no pēdējiem apmeklētājiem šogad bija
Līksnas pagasta senioru kolektīvs,
arī dāvanā atstāja vērtīgu grāmatu. Vairākkārt Laimes muzeju apmeklēja Kazimira Gendela dēls,
kurš dāvināja grāmatas.

Esam globālajā tīmeklī!

Laimes muzeja kolektīvs izveidojis savu „facebook” lappusi,
kur ievieto fotogrāﬁjas un īsas
publikācijas par muzeja darbību.
Mēs aicinām interesentus apmeklēt šo mūsu lappusi, lai iegūtu
visaktuālāko informāciju par iespējām apmeklēt muzeju un rast
priekšstatu, kas sagaida muzeja
apmeklētājus.
Pierakstīja Juris Roga
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2018. gadā SIA „Krāslavas slimnīca” noslēdza līgumu
ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta
nr.9.3.2.0/18/I/003 „SIA „Krāslavas slimnīca” kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības uzlabošana
un infrastruktūras attīstība” ieviešanu. Projekta mērķis ir
uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Krāslavas novadā, jo īpaši sociālas, teritoriālas
atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA
„Krāslavas slimnīca”.
Plašāk par projektu un paveikto stāsta sabiedrības valdes loceklis Aleksandrs Jevtušoks.

- Kāds bija ceļš līdz šim lielajam projektam?
- Pirms pieciem gadiem mēs
realizējām slimnīcas attīstībai nozīmīgu projektu, kura rezultātā
renovētas slimnīcas stacionāra un
ambulatora telpas, kā arī savienojām ar pārvadu poliklīniku ar
ārstniecības korpusu, bet nepietika
naudas medicīniskās aparatūras iegādei, jo mūsu līmeņa slimnīcām
projekta līdzekļus samazināja par
aptuveni 300000 eiro. Kad radās
iespēja turpināt iesākto un tikt pie
iekārtām, mēs sagatavojām nākamo projektu, kuru apstiprināja
Veselības ministrija. Šajā projektā jau tika paredzēta sadarbība ar
Daugavpils Reģionālo slimnīcu,
kas deva iespēju mums saņemt
papildu līdzekļus. Gribu atgādināt,
ka mums ir sena sadarbība ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, bet
šajā posmā esam to papaplašinājuši, apmainoties ar speciālistiem,
kuri brauc pie mums strādāt, un ar
slimnieku apmaiņu, kuri ārstējas
gan Daugavpilī, gan Krāslavā.
- Cik lielas ir projekta kopējās
izmaksas?
- Projekta kopējās izmaksas ir
975834,00 eiro, tajā skaitā Eiropas
Reģionālās attīstības fonda ﬁnansējums – 829458,90 eiro, valsts budžeta līdzﬁnansējums – 87825,06
eiro, SIA „Krāslavas slimnīca”
līdzﬁnansējums – 58550,04 eiro.
- Ar ko tieši sākās piešķirta ﬁnansējuma apgūšana?
- 2018. gada rudenī tika parakstīts pieņemšanas nodošanas akts
par uzņemšanas nodaļas atjaunošanas darbiem, ko veica SIA „RH
Būve” pēc SIA „Ceturtais stils”
izstrādātas apliecinājuma kartes.
Kopējā darbu vērtība ir 210948,07
eiro.

Gribu uzsvērt, ka Krāslavas
slimnīcas uzņemšanas nodaļa remontu gaidīja visilgāk un tā bija
sliktā tehniskā stāvoklī. Iedomājieties, uzņemšanas nodaļa pēdējoreiz kapitāli remontēta tālajā
1982. gadā! Nolietojies bija viss,
veicām ne tikai telpu remontu, bet
tika nomainītas visas inženierkomunikācijas, kuras izmanto viss
ārstniecības korpuss, kā arī uzstādīta mūsdienīga pieplūdes-izplūdes ventilācija. Iepriekš tur bija
dabīgā ventilācija. Šodien nodaļas
personāls strādā labos apstākļos
un turpina nodrošināt pacientiem
neatliekamo palīdzību. Savukārt
pacientiem ir patīkamāk saņemt
medicīnisko palīdzību svaigi izremontētās telpās.
Turpinot par remontdarbiem 2019. gada pavasarī tika parakstīts
pieņemšanas nodošanas akts par
sterilizācijas nodaļas atjaunošanas
darbiem. Šo atjaunošanas darbu
izmaksas ir 39682,00 eiro.
- Kādas jaunas iekārtas nopirkāt un uzstādījāt?
- Vairākums iekārtu slimnīcai
piegādātas 2019. gadā. Janvārī
slimnīcai tika piegādāts jauns „Philips MORTARA ELI230” elektrokardiogrāfs, kas uzsāka savu
darbību poliklīnikas funkcionālās
diagnostikas kabinetā. Elektrokardiogrāfa iegādes vērtība - 1754,50
eiro. Aprīlī tika piegādāta videoendoskopijas sistēma ar dezinfekcijas
iekārtu. Tās piegādes un uzstādīšanas izmaksas ir 115944,11 eiro.
Maijā tika piegādāta un uzstādīta
rentgenoloģiskā iekārta „Digital
Diagnost” (ražotājs „Philips Medical systems”). Iekārtas vērtība ir
219010 eiro. Jūnijā tika piegādāts
un uzstādīts sterilizācijas komplekts, kas sastāv no diviem tvaika

KRĀSLAVAS SLIMNĪCA
TURPINA ATTĪSTĪTIES

sterilizatoriem, ķirurģisko instrumentu mazgāšanas-dezinfekcijas
iekārtas un ūdens sagatavošanas
sistēmas. Komplekta vērtība 69877,50 eiro. Augustā ir piegādāta anestēzijas iekārta, kas nepieciešama anestēzijas nodrošināšanu
operāciju laikā. Iekārtas vērtība ir
EUR 39748,50 eiro.
2020. gada janvārī ir piegādāts
ultrasonogrāfs „Epiq Elite” ar piecām zondēm un krāsu printeri. Iekārtas vērtība ir 108900 eiro. Visbeidzot augustā tika piegādāta un
uzstādīta datortomogrāﬁjas iekārta
„Somatom goUP”. Iekārtas vērtība
– 297539 eiro.
- Pacientam, slimniekam vienmēr gribas pašu labāko izmeklējumu ar pašu labāko iekārtu…
- Pēc savas klases un diagnostikas iespējām pilnīgi visa šī aparatūra ir ievērojami kvalitatīvāka
un labāka par to, kas mums bija
agrāk. Visa šī tehnika strādās ne
mazāk kā 7-10 gadus, atkarībā no
iekārtas. Visa aparatūra ir jaunākas
modiﬁkācijas, bet ultrasonogrāfs
un datortomogrāfs ir piegādāti,
ņemot vērā mūsu vēlmes, praktiski pēc mūsu speciālā pasūtījuma,
kuru izveidojām pēc konsultācijām
ar ārstiem, kuri veic šos izmeklējumus, ņemot vērā viņu pieredzi un
vēlmes.
Iekārtu iegāde tika saskaņota
ar projekta sadarbības partneri Daugavpils Reģionālo slimnīcu
un apstiprināta Veselības ministrijā. Šādu iekārtu iegāde dod mums
iespēju piesaistīt diagnostiskiem
izmeklējumiem augstas raudzes
speciālistus no citām medicīnas
iestādēm, konkrēti no Daugavpils
Reģionālas slimnīcas.
Svarīgi pateikt, ka diagnostiskās izmeklēšanas iespējas ir visas
Latvijas iedzīvotājiem, bet visvairāk šīs iekārtas izmanto novadam
pieguļošās teritorijas iedzīvotāji
no Daugavpils pilsētas un novada,
Dagdas un Aglonas novada, bet,
protams, visvairāk - no Krāslavas
un Krāslavas novada. Visa iegādātā medicīniskā iekārta strādā pilnā
apjomā un ir šo teritoriju iedzīvotāju pieprasīta diagnostikas procedūrām. Kad mūsu rīcībā ir tik
augstvērtīga aparatūra un zinoši
speciālisti, kas ar to strādā, mūsu
iedzīvotājiem nav īpašas vajadzības izbraukt ārpus Krāslavas slim-

nīcas, lai veiktu izmeklējumus un
ārstētos.
- Kas šo visu darbu paveica?
- Ar projektu strādāja liela mūsu
slimnīcas komanda - vadības aparāts, ﬁnanšu darbinieki, speciālisti,
dakteri, vidējais medicīniskais un
tehniskais personāls. Šī komanda manā vadībā realizējusi piecus
lielus projektus, sākot ar Pasaules
Bankas projektu 2000. gadā. Sagatavojot projektus un tos realizējot, mūs vienmēr atbalstīja novada
domes nodaļu darbinieki – arī viņu
ieguldījums ir vērā ņemams. Viss

tostāvvietas nebūs. Ciešā sadarbībā
ar novada domi Krāslavas slimnīca
sakārtos transporta plūsmu saskaņā
ar drošības jautājumiem. Projekts
par jaunu autostāvvietu iestādes
apmeklētāju un personāla autotransportam jau ir gatavs. Vecajā
vietā ir 18 vietas, jaunajā, kas būs
aiz poliklīnikas, plānotas 42 vietas.
Projekts ir apstiprināšanas stadijā
kopā ar Rīgas ielas rekonstrukcijas
projekta 1. kārtu.
- Jaunās iekārtas noteikti ir
energotaupīgākas, tomēr elektrību slimnīca tērē lielos apjomos.

tika pakārtots lielam mērķim - uzlabot slimnīcas darbu, ekonomēt
iedalītos līdzekļus iestādes uzturēšanai un nodrošināt slimnīcas pastāvēšanu nākotnē.
- Kārtējais projekts pabeigts,
kas vēl būtu paveicams vai jau
tiek darīts?
- Šogad paralēli projektam esam
saveduši kārtībā komunikāciju tīklus, lai kvalitatīvi apgādātu slimnīcu ar siltumu, karsto un auksto
ūdeni un samazinātu izdevumus.
Visi šie darbi paveikti par Krāslavas slimnīcas līdzekļiem. Šobrīd
veicam labiekārtošanas darbus, no
kuriem daļa tiks pabeigta nākamā
gada vasarā.
Mēs visu darām pakāpeniski.
Piemēram, triju gadu laikā, no
2018. līdz 2020. gadam, esam datorizējuši slimnīcas visas nodaļas
un kabinetus, kur medicīniskais
personāls lieto E-veselības sistēmu. Datorizēta arī saimniecības
daļa.
- Slimnīcas un poliklīnikas
apmeklētāju sena sāpe ir nelielā
autostāvvieta. Vai šis jautājums
ir darba kārtībā?
- Tagadējā vietā pie A6 ceļa au-

Vai tiek strādāts, lai patēriņš mazinātos?
- Varbūt ne visi pamanīja, bet
pirms dažiem gadiem Krāslavas
slimnīca realizēja projektu, kura
rezultātā visā slimnīcā nomainīts
vecais apgaismojums pret mūsdienīgām un ļoti ekonomiskajām
LED spuldzēm. Tagad gatavojamies spert nākamo soli - strādājam pie projekta par saules paneļu
bateriju ierīkošanu uz ēkas jumta
elektroenerģijas ražošanai. Paneļi
būs uz visas ēkas garumā, iegūto
elektroenerģiju varēs izmantot gan
slimnīcas vajadzībām, gan citiem
mērķiem.
- Vai Jums ir kaut kas vēl piebilstams?
- Mūsu slimnīca stāv lielu svētku
priekšvakarā - nākamgad tai aprit 150 gadu! Krāslavas 2. līmeņa
slimnīca turpinās strādāt arī 2021.
gadā, sniedzot savus pakalpojumus tajā pašā apjomā, kā iepriekšējā gadā. Līdz ar to iedzīvotāji arī
turpmāk varēs saņemt kvaliﬁcētu
palīdzību maksimāli tuvāk savai
dzīvesvietai.
- Paldies par interviju!
Juris Roga
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JAUNI
IZAICINĀJUMI –
JAUNA SVARĪGA
PIEREDZE!

Covid-19 pandēmijas laiks mums
paliks atmiņā kā laiks, kad visi guvām varbūt ne sevišķi patīkamu,
bet tomēr ļoti svarīgu pieredzi, kas
padarīja mūs stiprākus un jācer arī
gudrākus. Kā šajā sarežģītajā laikā
sokas nelielajai Indras Mākslas un
mūzikas skolai lauku ciematā?

„Mūsu dzīvespriecīgā un enerģijas pārpilnā Mākslas un mūzikas
skola, tāpat kā daudzas nelielās
skolas, allaž ir bijusi kā viena liela stipra ģimene, kurā prieka brīži
mijās ar dažādu problēmu risināšanu,” uzsver skolas direktore Ērika Zarovska. „Šī gada marts, tāpat
kā visām izglītības iestādēm, arī
mums atnesa jaunus izaicinājumus
- sākām mācīties attālināti. Pēc
lielajiem atkal satikšanās priekiem
septembrī mēs kopš 10. oktobra
atkal mācāmies attālināti un vēl
vairāk saprotam, cik svarīgi šajās
grūtībās saglabāt dzīvesprieku un
optimismu, būt vēl radošākiem un
tehnoloģijas zinošākiem. Parastas
lietas, ko agrāk nepamanījām un
nenovērtējām, pašlaik mums ir
kļuvušas par lielu vērtību.”
Mākslas programmas mācību
process Indras Mākslas un mūzikas skolā lielākoties tiek organizēts
WhatsApp platformā, kur katrai
klasei ir izveidota sava grupa.
Bērniem ir mobilās ierīces, kuras
viņi izmanto tiešsaistes sakariem.
Komunikācija starp pedagogu un
skolēniem grupās noris nepārtraukti – tiek uzdoti uzdevumi, labotas
kļūdas un izlikti vērtējumi. Intensīvas ir arī sestdienas un svētdienas,
kad bērniem vairāk brīva laika,
kuru veltīt uzdevumu izpildei.
Deju programmas audzēkņiem
paralēli darbam WhatsApp grupās
tiek organizētas arī tiešsaistes nodarbības Zoom platformā. Direktore uzsver, ka attālinātās mācības
prasa lielu piepūli vispirms no
bērniem, jo viņiem jāiemācās plānot savu laiku, jāattīsta patstāvīgā
darba prasme, jāspēj motivēt sevi
darbam, kad varbūt gribas darīt
pavisam ko citu.
„Kvalitatīvs attālinātais darbs
nav iespējams bez bērnu vecāku
sapratnes un atbalsta, kas izglītības iestādei tiek sniegts, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu,”
sarunas nobeigumā bilst Ērika Zarovska. „Par šo atbalstu saku lielu
paldies vecākiem visa skolas kolektīva vārdā.”

izglītība
VĒSTURE TOP ŠODIEN, VAI CILVĒKU GARĪGUMS
KĀ STIPRAS UN SPĒCĪGAS VALSTS PAMATS

Godātie draugi, valsts svētku
priekšvakarā, sagaidot Latvijas
Republikas proklamēšanas dienu,
mūs visus vienoja līdzīgas pārdomas par Latvijas likteni un mūsu
vietu tajā. Ikviens no mums pieder
šai zemei, katrs Latvijas iedzīvotājs ir Latvijas bagātība. Mēs esam
dažādi, bet, neskatoties uz mūsu
vecumu, dzimumu, tautību, sociālo statusu, politisko un reliģisko
piederību, mūs visus vieno ideja
dzīvot tiesiskā valstī, kur katrs
iedzīvotājs varētu justies droši un
aizsargāti, realizēt savas tiesības,
kuras ir pasludinātas valsts pamatlikumā - Satversmē.
Pirms 100 gadiem mūsu senčiem izdevās likt pamatus jaunas,
demokrātiskas Latvijas valsts
stāstam. Tie bija nozīmīgākie,
emocionālākie brīži mūsu vēsturē, kad prognozēt uzvaru un paredzēt rezultātu nebija iespējams.
Ceļš uz brīvību un neatkarību bija
šaurs, ērkšķains un šķēršļu pilns.
Bailes, šaubas un nenoteiktība savijās kopā ar drosmi, pārliecību,
varonību, patriotismu un vēlmi
atbrīvoties no svešu ļaužu kundzības. Latvijas tautai bija jākļūst
par savas zemes saimniekiem.
Cīnīties bija vērts, neatkarība tika
atgūta, un dzima izjūta, ka vienota
tauta ir SPĒKS! Neatlaidība un

pareizā dzīves ﬁlozoﬁja: „Ja ne
es, tad kurš?” toreiz palīdzēja sasniegt rezultātu.
Bet ko gaidām no savas valsts
tagad mēs? Vai no mūsu rīcībspējas daudz kas ir atkarīgs? Kas
vajadzīgs, lai risinātu Latvijā pastāvošās problēmas? Kādi ir tie
īstie pamati, uz kuriem jāceļ mūsu
tautas labklājība? Kā atrast zelta
atslēdziņu un tikt pie veiksmes
formulas? Kādi mērķi un plāni ir
mūsdienu jauniešiem? Kas viņus
uztrauc, kas raisa interesi? Kā būt
lietderīgiem un panākt, lai Latvijas sabiedrība progresīvi attīstītos
un mēs varētu lepoties ar mūsu
valsts izaugsmes iespējām un perspektīvām? Laba izglītība, garīgās
vērtības, aktīvā dzīves pozīcija,
profesionālisms, pieredze vai personiskās dotības un motivācija?!
Jautājumu daudz…
Turpinot Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas skolēnu pagājušajā
gadā iesākto tradīciju, mēs nolēmām šīs sarunas turpināt un izveidot savu informatīvo platformu.
Cienījamie skatītāji, jūsu uzmanībai piedāvājam nelielu raidījumu ar nosaukumu: „Vēsture top
šodien, vai cilvēka garīgums, kā
stipras un spēcīgas valsts pamats”.
Šajā raidījumā mēs spriežam par
īstiem un patiesiem garīguma

standartiem, izvērtējam baznīcas
lomu un darbību sekulārajā sabiedrībā, mēģinām izvērtēt gūto
informāciju, lai izprastu spēcīgas
un stipras Latvijas valsts priekšnoteikumus. Kritiski domājam un
analizējam, uzdodam sasāpējušos
jautājumus, lai tagadnē iegūtās
zināšanas un prasmes palīdzētu
mums likt izturīgu un stabilu pamatu mūsu nākotnei.
Raidījuma dalībnieki ir Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.12. klašu jaunieši un mūsu novada
garīgo konfesiju pārstāvji. Dažāda
pieredze, atšķirīgi viedokļi…
Par dalību raidījumā pateicamies Krāslavas sv.Aleksandra

Ņevska pareizticīgo baznīcas
pārzinim Rostislavam Terehovam, Priedaines sv.Brigitas un
sv.Katrīnas Romas katoļu baznīcas prāvestam Janušam Bulašam,
Krāslavas luterāņu draudzes mācītājam Andim Lenšam, Krāslavas baptistu draudzes mācītājam
Vjačeslavam Istratijam, Ludzas
Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas Romas katoļu draudzes
prāvestam Rodionam Doļam.
Lai patīkama skatīšanās!
Margarita Borodina-Ignatoviča,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas vēstures
un politikas skolotāja

STARPDISCIPLINĀRA STUNDA „PĒTĪJUMS MEŽĀ”

Jau mēnesi mācoties attālināti un klasesbiedrus
redzot tikai tiešsaistes stundās datora ekrāna, uzvirmo
jaukas atmiņas par 10. oktobrī notikušo starpdisciplināro stundu - pētniecisko
darbu „Pētījums mežā”.
Tas notika „Latvijas Valsts
mežu” 276. kvartālā 7. nogabalā, un to mums vadīja
ģeogrāfijas skolotāja Silva
Skride un matemātikas skolotāja Ligita Pelnika.

Stundai mēs jau iepriekš veicām lielu sagatavošanās darbu:
iepazināmies ar stundas mācību
uzdevumiem un sasniedzamo rezultātu, izveidojām darba grupas,
sadalījām pienākumus katram
grupas dalībniekam. Galvenais
mūsu uzdevums bija pētīt meža
ekosistēmu, nosakot koksnes krāju un augu sugu daudzveidību, ar
sensoriem noteikt augsnes mitrumu, temperatūru un apgaismojumu. Tāpat izmantojām „LVM
GEO Mobile” aplikāciju, lai noteiktu mežaudzes atrašanās vietu,
pievienojot veģetācijas datu slāni,
noteiktu koku vidējo augstumu.
Novērtējām mežaudzes vitalitāti
– fotosintēzes procesu aktivitāti,
izmantojot infrasarkanā ortofoto
datu slāni, un secinājām, jo sarkanāks slānis, jo aktīvāka enerģijas
aprite mežaudzē.
Pēc praktiskās darbošanās mežā
mēs pēc formulām veicām matemātiskos aprēķinus un izdarījām
secinājumus, ka pētījām jaunaudzi, kurā valdošā koku suga bija
priede, meža augšanas apstākļu
tips - lāns, kuram zemsedzē aug
sūnas – spīdīgā stāvaine, Šrēbera
rūsaine, parastā spuraine, brūklenes, virši. Pētāmo priežu vidējais
augstums bija 9 metri.
Laura Kozlovska par stundu
Juris Roga raksta:

- „Es uzzināju, kā viegli aprēķināt koka augstumu, cik daudz
koku atrodas 100 m2 lielā laukumā. Tāpat uzzināju jaunas sēnes
un augus, kas atrodas skujkoku
mežos. Man ļoti iepatikās stunda
mežā. Tā ir laba atslodze no vienkāršām mācībām iekštelpās. Man
arī ļoti iepatikās iepazīt mūsu vietējā meža rudenīgi skaisto ainavu.
Vislielākās grūtības man sagādāja koku augstuma noteikšana.
Tas bija jautri, bet aizņēma diezgan daudz laika, jo mūsu izvēlētajos parauglaukumos bija daudz
koku, kuri juka savā starpā. Nelielas grūtības man sagādāja arī
rēķināšana.
Stunda mežā man ļoti iepatikās,
kaut gan sākumā man pret šo stundu bija skeptiska attieksme. Tā
ir ļoti jauka lieta, lai izrautos no
parastās skolas vides. Bija brīva
darba atmosfēra, mēs smējāmies
un strādājām. Es labprāt nākotnē
dotos vēl tādā piedzīvojumu stundā.”
Agate Pauliņa stundu vērtē šādi:

„Es iemācījos, kā var noteikt
koka augstumu, izmantojot Bormaņa spieķīti, kas izrādās ir praksē pielietojamas zināšanas par trijstūru līdzību. Šī stunda mežā man
ļoti patika. Bija ļoti interesanti,
pirmkārt, tāpēc, ka stunda notika
ārpus skolas soliem, mežā. Un,
otrkārt, tāpēc, ka matemātikā un
ģeogrāﬁjā iegūtās zināšanas bija
jāpielieto praktiski, meža darbos.”
Viktorijas Ļutas izjūtas par
stundu ir šādas:
„Šajā pētījumā es uzzināju,
ka koku var izmērīt, izmantojot
Bormaņa spieķīti, auklu 5,64 m
garu, mērlenti. Kā arī es uzzināju
formulas, ar kurām es varēju tieši
izrēķināt koka tilpumu, augstumu
un apkārtmēru.
Šajā stundā mani ļoti ieinteresēja pats process. Ejot uz mežu,
mēs kopā ar klasesbiedriem sarunājāmies un apspriedām, kas
ko darīs, atcerējamies visas aprēķiniem nepieciešamās formulas.
Bija arī neliels satraukums, kā tas
būs - stunda mežā.

Man ļoti patika šī stunda, jo
varēja pastaigāties svaigā gaisā,
aprunāties ar saviem draugiem un
uzzināt daudz jauna. Es cerēšu, ka
tāda stunda vēl būs.”
Kopā ar mums meža stundā
bija ne tikai mūsu skolotājas, bet
arī Dienvidlatgales virsmežniecības Krāslavas mežniecības vecākais mežzinis Roberts Kuzņerevičs. Tāpēc neskaidrību gadījumā
mums tika sniegts atbalsts un viss
paskaidrots. Tāpat mežzinis mūs
iepazīstināja arī ar savu profesiju,
uzsverot šī darba pozitīvās puses
un grūtības, kas arī ir šajā profesijā.
Paldies skolotājām Ligitai
Pelnikai un Silvai Skridei, kā arī
mežzinim Robertam Kuzņerevičam par iegūtajām zināšanām un
jaunajām darba iemaņām.
Atmiņās kavējās un
klasesbiedru izjūtas apkopoja
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
9.b klases skolniece
Kristīne Daļecka.
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PII „PIENENĪTE” - 45!

Maz zināt un daudz just Tas dzīvi raibu dara.
Daudz zināt un maz justTā ir liela dzīves vara.
Bet daudz zināt un daudz just,
Tā Dieva dāvana, kas nevar zust.
/J. Poruks/
Ar šiem vārdiem gribu pateikties visiem, kas ieguldījuši savu
darbu un savu mīlestību pirmsskolas izglītības iestādes „Pienenīte”
45. pastāvēšanas gados.
45 gadi! Tas ir pietiekošs laika
sprīdis, lai izvērtētu paveikto un
redzētu katra ieguldījumu.
Mūsu iestādē mācās paši jaukākie un mīļākie ķipari, kurus
audzina atsaucīgi un atbildīgi ve-

cāki. Mums ir lielisks kolektīvs –
radoši, atbildīgi, zinoši un darbīgi
cilvēki.
Es pateicos katram, ar ko mani
savedis liktenis šajos 45 gados.
Pateicos par atbildību, par pieredzi, par atbalstu, par labestību un
par mīlestību.
Gribu novēlēt, lai katru nākamo
darba gadu pilnveidotos mūsu pieredze un zināšanas, lai mūsu gadu
gaitā iemantotās tradīcijas rastu
idejas jaunam darba cēlienam.
Lai mūsu kolektīva iekšējais
starojums ik gadu kļūst arvien
dzidrāks un spilgtāks!
Viktorija Olehno,
PII „Pienenīte” vadītāja

INDRAS PAMATSKOLAS „SKOLAS SOMĀ”
IZGLĪTOJOŠS KONCERTS „ATKLĀJ ĢITĀRU!”

Oktobrī, pirms skolēnu rudens brīvdienām, Indras pamatskolas audzēkņiem bija iespēja programmas „Latvijas skolas soma” ietvaros apmeklēt muzikāli izglītojošu koncertu „Atklāj ģitāru!”.

Mūziķis Jānis Bērziņš iepazīstināja ar trīs veidu ģitārām – akustisko,
elektrisko un basģitāru. Skolēni ar interesi klausījās akadēmisko, populāro, džeza, roka un citus mūzikas stilus, bija iespēja tuvumā apskatīt
ģitāras un dažādas ierīces, kuras pastiprina un izmaina ģitāras skaņu.
Tika demonstrētas dažādas tehnoloģijas, kuras šobrīd ģitāristi visā pasaulē izmanto, lai sasniegtu jaunus skaņu tembrus, kā arī demonstrēti
vairāki paņēmieni, piemēram, divu ģitāru spēlēšana vienlaicīgi, skaņu
ierakstīšana cilpās un ģitāras kā perkusiju instrumenta izmantošana.
Klātesošie pēc uzstāšanās vēl varēja saņemt vērtīgus padomus, apgūstot dažādu mūzikas instrumenta spēli, kā arī katrā klašu grupā tika
aicināts viens drosmīgais pamēģināt uzspēlēt ģitāru kopā ar mūziķi.
Pasākums izdevās ļoti izzinošs un motivējošs pievērsties savai sirdslietai ar tādu pašu degsmi, kādu uz skatuves virtuozi demonstrēja mākslinieks Jānis Bērziņš. Paldies mūziķim par atsaucību un programmai
„Latvijas skolas soma” par sniegto iespēju iepazīt un ielūkoties mūzikas
pasaulē.
Vija Sjadro,
Indras pamatskolas skolotāja

izglītība

DATI IR VĒRTĪBA – SARGĀ TOS!

E-pasti, tērzēšana tiešsaistē (čatošana), īsziņu sūtīšana, socializēšanās interneta izklaides vietnēs
ir tikai dažas no iespējām, kas ļauj
skolēniem piedalīties sabiedriskās
aktivitātēs. Tomēr nenoliedzams ir
fakts, ka interneta sniegtā anonimitāte, kā arī tūlītēja un attālināta ziņojumu apmaiņa, ir atnesušas līdzi arī
jaunus izaicinājumus cīņā par bērnu
tiesību aizsardzību tādās jomās kā
personas datu izmantošanas pārkāpumi, emocionālā pazemošana, uzmākšanās internetā utt.
10. novembrī Krāslavas Valsts
ģimnāzijas 8.c klases skolēni
Ineta Marhileviča, Madara Ērika
Daņiļeviča, Dana Sosnare, Jurgita Rima, Artūrs Semjonovs un
Sebastians Latkovskis piedalījās
konkursā „Dati ir vērtība – sargā
tos!”.
Konkursu organizēja Datu
valsts inspekcija projekta „Vispārīgā datu aizsardzības regula –
iespējas un atbildība mazajiem un
vidējiem uzņēmumiem (MVU);
tiesības un riski nepilngadīgām
personām” ietvaros.
Konkursā varēja piedalīties Latvijas skolu jaunieši vecumā no

13 līdz 17 gadiem, un šī projekta
mērķis – veicināt jauniešu informētību par personas datu apstrādi
un aizsardzību.
Konkursa 1.kārta notika jau iepriekšējā mācību gada 2.semestrī.
Radošs darbs nebija viegls, skolēniem bija jāizdomā trīs situācijas aprakstus, kurās nepamatoti
apstrādā personu datus digitālajā
vidē. Komanda labi pastrādāja,
noﬁlmēja un nosūtīja aprakstus
konkursam un iekļuva 2.kārtā, kas
bija paredzēta maijā Daugavpilī
(jo konkurss noritēja reģionos, lai
noskaidrotu komandas, kas iekļūs
konkursa ﬁnālā Rīgā). Taču pavasarī valstī bija ārkārtējā situācija,
un tāpēc konkursa 2.kārtu pārcēla
uz šī gada rudeni.
Arī šoruden konkursu nācās
rīkot attālināti, un 10. novembrī
8.c klases komandai bija iespēja apliecināt savas zināšanas un
prasmes šī radošā konkursa 2. kārtā, kas notika tiešsaistes formātā.
Konkursa organizētāji bija sagatavojuši komandu dalībniekiem dažādas aktivitātes – skolēniem bija
jāpiedalās tiešsaistes lekcijā. Vajag atzīmēt, ka lekciju bija iespēja

noklausīties ne tikai 8.c klasei, bet
arī šo iespēju izmantoja 7.a, 7.b,
9.a un 9.b klase.
Pēc lekcijas notika radošās
darbnīcas, situāciju izvērtējumi,
praktiskie uzdevumi, testi u.c.
(par to, kas ir personas dati, par
personas datu izplatīšanas drošību
digitālajā vidē, par datu apstrādes
pamatprincipiem, par atbildību,
par datu aizsardzības nozīmīgumu moderno tehnoloģiju laikmetā
u.c.). Konkursa 2.kārtas noslēgumā ikviens dalībnieks varēja uzdot jautājumus lektoriem.
Lai arī mūsu skolas komandai
mazliet pietrūka, lai iekļūtu konkursa „Dati ir vērtība – sargā tos!”
ﬁnālā, tomēr ir liels prieks par paveikto. Skolēni ir gandarīti par dalību šajā konkursā, par veiksmīgo
komandas sadarbību, par gūtajām
pozitīvajām emocijām un par radošo izpausmi. Viņi ļoti atzinīgi
novērtē gan iegūtās zināšanas un
prasmes, gan iegūto informāciju
un pieredzi.
Paldies 8.c klases komandai par
dalību šajā konkursā!
Jeļena Japiņa,
8.c klases audzinātāja

KRĀSLAVAS NOVADA BĒRNI
PIEDALĪJĀS
KARJERAS NEDĒĻAS PASĀKUMOS

Šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm
un 17 Profesionālās izglītības
kompetences centriem (PIKC).
Karjeras nedēļas pasākumos no
26. līdz 30. oktobrim izglītības
iestādēs visā Latvijā šogad vairāk
nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt
izsvērtu lēmumu par profesijas
izvēli, šī gada Karjeras nedēļas
aizvadīta ar saukli „Klau! Sadzirdi
savas iespējas”, aicinot izmantot
jauniešiem plaši pieejamo karjeras
atbalstu un ieklausīties skolotāju,
karjeras konsultantu un vecāku
padomos.
Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija
vecākiem „Karjeras lēmums. Kā
virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”,
kuras galvenā tēma bija ģimenes
loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī
diskusija jauniešiem „Uzklausi,
padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Diskusiju vecākiem tiešsaistē un dažu
dienu laikā pēc tās norises noska-

tījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju
– vairāk nekā 4300 interesentu.
Abu diskusiju ieraksti joprojām
pieejami VIAA „facebook” kontā
facebook.com/TavaiKarjerai/ un
„youtube”: youtube.com/VIAAlv,
kā arī VIAA tīmekļvietnes sadaļā
„Karjeras atbalsts”.
Kā liecina jauniešu diskusijas „Uzklausi, padomā un izlem
pats!” laikā veiktās tiešsaistes aptaujas rezultāti, galvenās autoritātes karjeras jautājumos jauniešiem
ir vecāki, karjeras speciālisti, kā
arī vienaudži. Atbildot uz jautājumu, kā padomos, domājot par profesijas izvēli, jaunieši ieklausās,
vecākus kā autoritāti norādīja teju
70% respondentu, karjeras speciālistus – 36%, draugus un vienaudžus – 30%, skolotājus – 22%, bet
17,5% respondentu atzina, ka ieklausās arī sociālo tīklos populāru
personu jeb inﬂuenceru padomos.
Kopumā aptaujā piedalījās 760
jaunieši, un aptaujas dalībnieki
varēja izvēlēties vairākus atbilžu
variantus.
Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notika arī dažādi citi ar karjeras izvēli saistīti
pasākumi. Kopumā vairāk nekā

1080 pasākumu laikā jauniešiem
bija iespēja virtuāli paviesoties
dažādās mācību iestādēs, saņemt
interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs,
virtuāli apmeklēt arī uzņēmumus,
izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī iegūt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju
un interešu izzināšanai. Krāslavas
novada pirmsskolas izglītības iestādes „Pīlādzītis” 11., 12., 10., 4.,
8., 7.grupu bērni attālināti iepazinās ar vecāku profesijām, zīmēja
savu nākotnes profesiju, spēlēja
lomu spēli „Mana profesija” un
kustību spēli „Uzmini profesiju”.
Krāslavas gr.Plātera vn Poļu pamatskolas, Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas un Indras pamatskolas
1.-6.klašu skolēni kopā ar klašu
audzinātājiem diskutēja par profesiju daudzveidību un zīmēja vecāku vai savu nākotnes profesijas.
Karjeras nedēļu organizē VIAA,
un tā notiek ar Latvijas pilsētu,
novadu un pašvaldību apvienību
izglītības iestāžu un Profesionālās izglītības kompetences centru
(PIKC) atbalstu. „Karjeras nedēļa” notiek VIAA īstenota projekta
„Karjeras atbalsts vispārējās un
profesionālās izglītības iestādēs”
ietvaros, ko ﬁnansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.
Informāciju sagatavoja:
Linda Miltiņa,
„Baltic
Communication Partners”
kampaņas „Klau! Sadzirdi
savas iespējas”
sabiedrisko attiecību speciāliste
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- Alise, iepazīstiniet ar sevi!
- Mana bērnība ritēja starp pilsētu un laukiem Skaistā, vecmāmiņas Venerandas mājā. Vecmāmiņa ir pārcēlusies uz Krāslavu,
bet māja, kurai apritēja 100 gadu,
mūsu dzimtai ir svarīga, un šobaltdien cenšamies to uzturēt kārtībā, bieži turp aizbraucam.
Skolas gaitas sāku Krāslavas
pamatskolā, kur strādā mana
mamma Dace un tētis Jevgēņijs.
Pēc 6. klases pārgāju uz Krāslavas
Valsts ģimnāziju, jo turp devās
visas klases meitenes un es būtu
palikusi viena puišu klasē - šāda
perspektīva mani nevilināja. Ģimnāzijā 7. līdz 12. klasei katru gadu
mācījos praktiski identiskā klases
sastāvā, kas liels retums. Bija daži
pienācēji no laukiem, bet tas neko
daudz neietekmēja. Jau otrā gadā
tiku ievēlēta par parlamenta prezidenti. Mēs organizējām savai videi grandiozus pasākumus: skolotāju dienu, atpūtas vakarus, ﬁlmu
vakarus, diskotēkas, kas būtībā ar
mums atdzima. Kad atnāca jaunā
paaudze, parlamentu pārdēvējām
par diskusiju klubu, uzrakstījām
vairākus projektus ar klasi, organizējām tūrisma dienas, sporta
dienas, kas skolā visiem patika.
Pēc vidusskolas es iestājos
augstskolā un paliku strādāt dzimtajā pilsētā. Viens paziņa reiz man
sacīja, ka mums, jauniešiem, ir
jāpaceļ mazpilsētas. Uzskatu, ka
Krāslavas infrastruktūra jau ir
augstā līmenī, šeit arī notiek dažādi kultūras, sporta un citi pasākumi. Jāceļ vājākās vietas, kas
ir cilvēku trūkums, iedzīvotāju
advancētības līmenis un, manuprāt, arī cilvēcība un cilvēciska
attieksme vienam pret otru reizēm
pieklibo. Mums jākļūst tolerantākiem un iecietīgākiem.
- Kas jūs īsti noturēja dzimtajā pilsētā?
- Tas bija sporta tūrisms kā tāds.
Es redzu šeit milzīgu potenciālu,
redzu bērnus, kas jau sasniedz
augstus rezultātus valsts mēroga
sacensībās. Es jūtu, ka varu būt
atbalsts, kas viņiem palīdzēs un
attīstīs šo jomu novadā.
- Kā jūs pati pievērsāties sporta
tūrismam?
- 2011. gadā Krāslavas Kultūras namā bija viens pasākums,
kurā piedalījos kā KBJC papīra
plastikas pulciņa dalībniece. Tur
bija arī Dzintars Patmalnieks,
kurš ļoti aizraujoši stāstīja par tūrismu, rādīja mezglu siešanu utt.
Man draudzene sacīja: „Ejam,
būs interesanti!” Es aizbildinājos
ar laika trūkumu, jo starp visām
neskaitāmām aktivitātēm mācījos
arī Krāslavas Mūzikas skolā, tomēr vienudien aizgāju uz to pulciņu un uzreiz sapratu – tas ir mans!
Rokas un kājas man kustējās pašas, nedomājot ar prātu. Sasniedzu augstus rezultātus, piemēram,
esmu trīskārtēja Latvijas čempione sporta tūrismā, Starptautiskajās
sacensībās Lietuvā izcīnīju pirmo
vietu savā vecuma grupā.
Diemžēl mūsu lieliskais treneris
gāja bojā nelaimes gadījumā. Šķita, ka viss ir apstājies, Krāslavā
sporta tūrisma vairs nekad nebūs.
Bet tad uz KBJC atnāca Harolds
Kavinskis, kurš ļoti aktīvi darbojās, ļoti daudz deva un palīdzēja
mums, jaunajiem sporta tūrisma
entuziastiem. Laikam ritot, Harol-

KRĀSLAVA IR IESPĒJU PILSĒTA!
Mūsdienās daudzi jaunieši labprātāk izvēlas dzīvi galvaspilsētā vai vispār dodas citām
Eiropas Savienības valstīm, tālab nelielam novadam liela vērtība ir ikviens, kas paliek
savā dzimtenē. Iepazīsimies – 19-gadīgā krāslaviete Alise Samsonoviča ir palikusi uzticīga savai pilsētai, studē neklātienē Latvijas Sporta un pedagoģijas akadēmijā, strādā
Krāslavas Bērnu un Jauniešu centrā (KBJC) par sporta tūrisma pulciņa treneri, kā arī ir
Jaunsardzes centra 2. novada nodaļas Krāslavas novada jaunsargu instruktore.

ds no darba KBJC aizgāja un centra jaunā direktore Elfa Islamgarajeva piedāvāja man vadīt tūrisma
pulciņu. Es arī pati pēc skolas gribēju turpināt nodarboties ar sporta
tūrismu kā trenere. Viss salikās
necerēti veiksmīgi.
- Pateicoties kam vai kādam
notikumam dzīvē pievērsāties
Jaunsardzes kustībai?
- Paralēli sporta tūrismam es
aktīvi darbojos Jaunsardzē, jo
Dzintars Patmalnieks strādāja
arī ar jaunsargiem. Piedalījos visās nometnēs, visās sacensībās,
un mani ievēroja Jaunsardzes un
informācijas centra jaunsardzes
departamenta 2. novada nodaļas
vadītājs Juris Lelis, kurš aicināja
strādāt šajā organizācijā. Pirmajā
brīdī biju apjukusi. Man esot mājas, atskanēja tālruņa zvans un jau
konkrētākā sarunā man piedāvāja
apmaksāt izdevumus izglītības
iegūšanai Sporta pedagoģijas akadēmijā. Tikko vidusskolu pabeigušai jaunietei tas šķita ļoti izdevīgs piedāvājums. Latvijas Sporta
pedagoģijas akadēmija uzsāka
valsts aizsardzības mācības skolotāju sagatavošanu, un tas saskanēja ar manām vēlmēm. Pārrunāju
ar vecākiem, viņi mani atbalstīja,
jo zināja manas aizraušanās un saprata, ka tas ir tieši tas, kas man
nepieciešams. Tā jau deviņpadsmit gadu vecumā man veiksmīgi
salikās kopā trīs svarīgas lietas:
studēju augstskolā, strādāju divus
darbus, un man jau ir labi ienākumi. Varu droši sacīt, Krāslava ir
iespēju pilsēta!
- Jaunsardze atšķirībā no
sporta tūrisma ir vairāk ar militāru akcentu. Kā jūs šo darbu
raksturotu, kas tajā ir tik aizraujošs, ka piesaista arī jaunietes faktiski vīrišķīgai nodarbei,
profesijai?
- Tā ir vienreizēji laba organizācija, kas vispusīgi attīsta cilvēku,
sākot ar disciplīnu un beidzot ar
izpratni par sevi – kas es esmu un

ko es spēju! Jaunsargi apgūst tik
daudz dzīves aspektu, ka tam būtu
jāvelta atsevišķs raksts. Īsumā
var pateikt, ka apgūtās prasmes,
iemaņas un zināšanas lieti noderēs turpmākajā dzīvē. Piemēram,
prasme sniegt pirmo palīdzību
14-15-gadīgajam ir nozīmīga investīcija viņa nākotnē.
Meiteņu Jaunsardzē procentuāli ir vairāk nekā zēnu, meitenes ir
aktīvākas, bet abi dzimumi ir ļoti
ieinteresēti būt jaunsargi. Jaunsardzē jaunieši iestājas brīvprātīgi, te
nekas nenotiek piespiedu kārtā,
mēs nerakstām kontroldarbus vai
pārbaudes darbus, ja bērns kaut
ko negrib vai nevar izdarīt, viņš
arī nedara. Visa informācija tiek
pasniegta viegli uztveramā veidā
caur diskusijām, rotaļām, spēlēm
un citām praktiskām darbībām.
Starp citu, Jaunsardze ir liels ieguvums tiem, kuri nākotni plāno

- Jaunsardze ikvienu disciplinē,
paliek ieinteresētākie un stiprākie,
pārējie dabīgā ceļā atsijājas. Bieži
vien traucētājus un nepaklausīgos
„izspiež” viņu vienaudži. Cik ilgi
kārtības traucētājs noturēsies, kad
viņu apsauc vienaudži visapkārt:
„Paklusē, netraucē, interesanti
stāsta, es gribu dzirdēt...”?
Sporta tūrisms vairāk asociējas
ar hobiju gan man, gan tiem, kas
izvēlas trenēties. Tur jūtos kā starp
draugiem, kā ģimenē. Jaunsardzē
ir nopietnība, savā ziņā atsvešinātība. Ar dažiem jaunsargiem esmu
bijusi kopā nometnēs, bet tagad
ir jāsaglabā elementāri subordinācijas principi, kas nav viegli ne
viņiem, ne man. Bet citādi nevar,
ja mēs pārkāpjam šo robežu, tad
es vairs nevaru neko pieprasīt, un
viņi arī neklausīs.
- Daļa krāslaviešu jūs atceras
kā vietējā amatierteātra aktrisi.

saistīt ar dienestu NBS, robežsardzē, policijā, vai citā līdzīgā militarizētā struktūrā – pastāv iespēja
saņemt Jaunsardzes organizācijas
rekomendāciju, ko iesniegt izvēlētajā mācību iestādē.
- Jūs esat jauna un ar nelielu
pieredzi pedagoģiskajā darbā.
Vai viegli savaldīt nepaklausīgākos audzēkņus?

Kādu vietu jūsu dzīvē šodien ieņem teātris?
- Tagad tam neatliek laika, bet
savulaik piedalījos katrā izrādē.
Teātris ir dvēseliska atpūta no ikdienas, amatierteātra dalībnieks
atpūtās, lai arī no galvas jāiemācās milzīgs vārdu skaits. Mūsu
vadītājs Voldemārs Varslavāns
spēja izveidot tādu atmosfēru, kas

nav vārdiem izstāstāma. Milzīgs
piepildījums, draudzīgs kolektīvs,
spēja sastrādāties, neskatoties ne
uz vecumu, ne uz gadu starpību,
ne uz atšķirīgiem viedokļiem.
Teātrim jāspēj strādāt kā vienam
milzīgam organismam, nevis katram individuāli. Amatierteātris
man asociējas ar visu to labāko,
pozitīvismu.
- Ir Covid-19 pandēmijas
laiks. Vai nav pārāk smagi studēt un strādāt? Kā tiekat galā
ar neraksturīgiem izaicinājumiem?
- Mūsu bērni ir tehnoloģijās
ļoti zinoši, man kā jaunietei nav
problēmu strādāt attālināti. Ir ļoti
daudz iespēju, kā pasniegt informāciju un likt būt aktīviem. Piemēram, katrs individuāli veic 6
km pārgājienu un sniedz man informāciju, kā to paveica. Visiem
ir viedtālruņi, lejupielādē attiecīgu programmu, un es izsekoju, kā
viss tiek darīts. Šajos uzdevumos
iespēju robežās iepinu patriotisku
noti, jo pati esmu patriotiska un
uzskatu, ka tas ir svarīgi radīt bērnos patriotisku noskaņojumu, izcelts patriotisma vērtības, lai viņi
zinātu, kas ir Latvija, kas ir valsts
aizsardzība, kāpēc jāaizsargā sava
valsts un ģimene? Bērni aktīvi
darbojas, un man ir liels atbalsts
no viņu puses un prieks strādāt.
Sevišķi prieks par bērniem, kuri
pārvar sevi un panāk rezultātu.
Piemēram, bērnam grūtības runāt
latviski, bet viņš to dara, pārvar
nedrošību un turpina runāt un
mācīties. Tādi uzņēmīgi jaunieši
parasti vienmēr sasniedz savus
mērķus.
- Lai arī zinām, ka dzīvē viss
ir mainīgs, tomēr - Krāslavu
plānojat saukt par savu pilsētu
uz mūžu?
- Šo jautājumu bieži dzirdu arī
no radu puses. Vismaz piecus tuvākos gadus palikšu Krāslavā, jo
tas saistīts ar darbu, studijām un
noslēgtajiem līgumiem. Kā būs tālāk? Droši zinu, ka gribu izmēģināt sevi uzņēmējdarbībā, vismaz
viena iecere, ko tieši darīt, man
ir. Uz ārzemēm neraugos, par uz
galvaspilsētu nē. Es noteikti vēlos
palikt Latgalē, varbūt gribētu dzīvot tuvāk lielai pilsētai, kur paveras lielākas iespējas.
- Kā pavadāt brīvo laiku?
Kādi ir jūsu hobiji?
- Brīvo laiku pavadu ar saviem
vecākiem, vecmāmiņu un brāli
Jāni. Cenšos biežāk tikties ar draugiem, klasesbiedriem, jo skaidrs,
ka kaut kādā brīdī cilvēki pazūd
viens otram no redzesloka. Hobiji
ir sporta tūrisms un pildspalvu kolekcionēšana. Grūti izskaidrot, bet
par katru pildspalvu es atceros, no
kurienes tā nonākusi manās rokās.
Agrāk hobiju sarakstā bija peldēšana un volejbols – tie vairs netiek
aktīvi piekopti.
- Uz ko jūs mudinātu savus
vienaudžus, ko novēlētu līdzcilvēkiem?
- Vienaudžiem novēlu būt komunikabliem, tas ļoti daudz palīdz visās dzīves situācijās. Līdzcilvēkiem – būt aktīviem visos
vecumos. Cilvēkam ir jākustas
visu laiku kā ﬁziski, tā mentāli.
Cilvēks ir dzīvs, kamēr ir aktīvs.
- Paldies par interviju! Veiksmi darbā un mācībās!
Juris Roga
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KULTŪRAS
MINISTRIJAS
ATBALSTS VĒRTĪGO
GRĀMATU
IEPIRKUMAM

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt
gan krīzes skarto grāmatniecības nozari
– grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas
publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas
valdība 2020. gada 16.jūnijā pēc Kultūras
ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma
piešķirt ﬁnansējumu 300 000 EUR apjomā
no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vērtīgo
grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.
Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto proﬁlu, kā arī izvairītos
no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki
izteica vēlmi iesaistīties grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē.
LNB sadarbībā ar Latvijas grāmatizdevējiem, literatūras un nozaru ekspertiem
sagatavoja un piedāvāja reģionu galvenajām bibliotēkām un Latvijas Neredzīgo
bibliotēkai potenciālo iepērkamo grāmatu
sarakstu, kurā tika iekļauti 362 grāmatu
nosaukumi 157 151 eksemplārā no 33 izdevniecībām par kopējo summu 1 440 932
EUR. Katrai reģiona galvenajai bibliotēkai, kā arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkai
atkarībā no bibliotēku skaita konkrētajā
reģionā tika piešķirta konkrēta naudas
summa grāmatu izvēlei no piedāvātā grāmatu saraksta.
Apkopojot reģionu galveno bibliotēku un Latvijas Neredzīgo bibliotēkas iesniegto informāciju, grāmatu iepirkuma
programmas ietvaros publisko bibliotēku
vajadzībām tika iegādātas 362 nosaukumu
grāmatas 32 615 eksemplāros no 33 Latvijas izdevniecībām. No kopējā grāmatu
skaita 62 % ir oriģinālliteratūra, 38 % –
tulkojumi. Pēc grāmatu izdošanas datējuma 23 % ir 2020. gadā izdotas grāmatas,
50 % – 2019. gada izdevumi, bet 27 % –
2018. gadā izdotā literatūra. Pēc tematikas
un izdevumu veida 37,3 % ir daiļliteratūra,
39 % – daiļliteratūra bērniem, 9,3 % – memuāru un dokumentālā literatūra, 6,1 % –
populārzinātniskā literatūra, 3,8 % – uzziņu literatūra, 4,1 % – zinātniskā literatūra,
0,4 % – attēlizdevumi. Vidējā vienas grāmatas iepirkuma cena ir 10,36 EUR.
No š.g. 28. oktobra Latvijas publisko
bibliotēku krājumi pakāpeniski tiek papildināti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu
Latvijas izdevēju produkciju, veicinot grāmatniecības un izdevējdarbības attīstību,
sniedzot būtisku atbalstu autoriem, tulkotājiem un citiem grāmatniecības nozarē iesaistītajiem radošo profesiju pārstāvjiem,
tādējādi nodrošinot nozares dzīvotspēju un
savstarpējo saikni: izdevējs–rakstnieks–lasītājs un augstvērtīga literatūra–kvalitatīva
rakstniecība–izglītots, domājošs lasītājs.
Krāslavas reģiona bibliotēkām šīs grāmatas tiks atvestas novembra beigās.
Pirms tās nonāks pie lietotājiem, tiks veikti visi bibliotekārie procesi - apstrāde, ievadīšana elektroniskajā katalogā, sadale
22 Krāslavas un Dagdas novada bibliotēkām. Piešķirtā summa grāmatu izvēlei ir
8400 eiro.
Valsts atbalsts grāmatu iepirkumam
sniedz iespēju izdevējiem ieguldīt līdzekļus jaunu un augstvērtīgu grāmatu sagatavošanā un izdošanā, kā rezultātā bibliotēku krājumos nonāk daudzveidīga un
kvalitatīva literatūra.
Evija Vjatere,
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
Bibliotēku attīstības centrs;
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālā bibliotēka

kultūra
KRĀSLAVAS MĀKSLINIEKU GLEZNU IZSTĀDE „RUDENS 2020”
Pienācis laiks tradicionālajai Krāslavas
mākslinieku gleznu izstādei „Rudens 2020”.
Sakarā ar pandēmijas Covid-19 straujo izplatību arī Krāslavas novadā izstādes atklāšana un tikšanās ar māksliniekiem nenotika,
kas ir pirmais gadījums šo izstāžu 35 gadu
vēsturē.
No 2020. gada 31. oktobra Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja izstāžu zālēs Pils
ielā 8 un Pils ielā 10 skatāmi 19 mākslinieku: Jeļenas Jekimovas, Marinas Procevskas,
Jevgeņija Pohoduna, Pētera Babina, Jeļenas
Bluses, Zinaidas Lapkovskas, Jūlijas Vērtules, Lilijas Tamas, Feliksa Lukaševiča, Ļubovas Tarļeckas, Ivana Bičkova, Vjačeslava
Aprupa, Maijas Šuļgas, Ingas Goldbergas,
Marinas Beļajevas, Vijas Plotkas, Andreja
Gorgoca, Daigas Lapsas un Lanas Bartkevičas (Verdi) darbi. Pirmo reizi izstādē piedalās mūsu novadniece Svetlana Bartkeviča (Verdi), kura jau ilgu laiku dzīvo ārpus
Latvijas. Novēlēsim visiem māksliniekiem

radošo garu, neizsīkstošu enerģiju viņu daiļradē.
Cerēsim, ka pandēmija atkāpsies un mēs
varēsim tikties ar māksliniekiem izstādes
noslēgumā.
Izstāde būs skatāma līdz 2021. gada janvāra beigām.

Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
vēstures speciāliste
Attēlā: pirmie izstādes „Rudens 2020”
apmeklētāji
Valdemāra Gekiša foto

AULEJAS AUDĒJAS D.KRAUKLES GRĀMATĀ
„DIENVIDLATGALĒ AUSTĀS SEGAS”

Viens no labajiem tikumiem ir spēja priecāties par cita cilvēka panākumiem, zināšanām, spējām. Sirsnīgs prieks un satraukums
ir atvērt Dainas Kraukles nupat izdoto grāmatu „Dienvidlatgalē austās segas” un starp
daudzām audējām sameklēt „mūsējās”.
Tās ir Tekla Dzalbe un Vilhelmīne Stepiņa. Diemžēl Tekla Dzalbe nav sagaidījusi
grāmatas iznākšanu, bet viņas veikums priecē radiniekus arī šodien.
Vilhelmīne Stepiņa braši turas, auž vēl
pašreiz, kad iegadās saulaināka diena un veselība atļauj. Grīdceliņi, tos vieglāk aust, arī
mūsdienās ir moderni un pieprasīti interjerā.
Labprāt atdāvina mazmeitām, meitām. Kā
pati saka: „Dzīve gara, gan noderēs.”

Diemžēl šogad tas savādais vīruss neļauj
ar Vilhelmīni tikties klātienē, tikai aprunāties telefoniski. Veselība katram viena,
jāsargā. To atzīst katrs seniors. Viņa iesaka skatīties grāmatā, esot gan viņas segas,
gan pati un pat viņas suņuks ticis godā! Vēl
kas,- latgalieši nemaz nealkst publicitātes,
kā saka Vilhelmīne.
„Agrāk katrā mājā bija stelles, visas saimnieces auda, jo tā bija nepieciešamība. Visa
veļa, apģērbs, gultas veļa, guņkas, galdauti,
dvieļi, sieviešu galvas lakatiņi tika austi katrā mājā. Atkarībā no pieejamiem materiāliem un darbarīkiem tika darināts smalkāks
vai rupjāks audums.” Tik tiešām, arī man,
atceroties bērnību, vienmēr prātā nāk skats

ZIEMEĻVALSTU LITERATŪRAS NEDĒĻA

Ziemeļvalstu literatūras nedēļas ietvaros
rīta lasījumi notika pirmsskolas vecuma audzēkņiem Krāslavas izglītības iestādēs „Pīlādzītis” un „Pienenīte”.
Ziemeļvalstu literatūras projekts Latvijā norisinās jau 22. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras
un kultūras iepazīšana. Šogad Ziemeļvalstu
bibliotēku nedēļas tēma ir Ziemeļvalstis un
pasaule.
Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaikus tiek
iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata. Nedēļa notiek no 9. līdz 15. novembrim, un pirmdien, 9. novembrī, bija lielā

lasīšanas diena, kad vienu grāmatu vienlaikus lasīja dažādās valodās vairāk nekā 2000
bibliotēkās, skolās, pirmsskolas izglītības
iestādēs un ģimenēs.
Ziemeļvalstu literatūras nedēļai ir trīs
kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem – fragmenti no islandiešu rakstnieces
Oidiras Avas Olafsdotiras romāna „Viesnīca
Klusums”, kā arī lasījums pusaudžiem –
zviedru rakstnieka Jākoba Vegēliusa aizraujošā romāna „Kapteiņa pērtiķis” fragmentu
lasījumi.
Pašiem mazākajiem lasītājiem kopīgai lasīšanai šogad izvēlēta grāmata, kas sarakstīta pilnīgi jaunā žanrā. Tā ir mudžgrāmata,

- izmazgātās dēļu grīdas vienmēr tika noklātas ar grīdceliņiem. Gultas vienmēr bija
pārklātas ar guņkām, citādu nemaz nebija.
Bija guņkas svētku reizei un ikdienai.
Pagājuši tikai kādi 50-60-70 gadi, un viss
ir aizmirsts.
Daudzas sievietes mūsdienās vēlas apgūt
šo aušanas māku. Tās vēlas atkal identiﬁcēt
sevi kā latvieti, aušanu kā paaudžu vienotāju. Lai nezūd šī tautas tradīcija, jāturpina
mūsu senču zināšanu un varēšanas māksla.
Grāmatā pazīstamus no bērnības rakstus
atpazīst bibliotēkas apmeklētāji.
Zinaīda Pikmane,
Aulejas pagasta bibliotēkas vadītāja

kur viss mudž, dzīvo un skaitās – skaitļi,
cilvēki, lappuses un stāsti. „Visi skaitās” ir
inovatīva skaitāma un skatāma grāmata,
kuru gan uzrakstījusi, gan ilustrējusi norvēģu autore Kristina Rūšifte. Grāmatas
nosaukumam ir dubulta nozīme - tā ir gan
skaitāmgrāmata, gan grāmata, kas parāda,
ka ikviens cilvēks ir svarīgs un vērtīgs.
Citāts no grāmatas: „Septiņi miljardi astoņsimt miljoni cilvēku uz vienas planētas.
Ikvienam no viņiem ir pašam savs, unikāls
dzīvesstāsts. Visi skaitās. Viens no viņiem
esi tu!”
Šķirstot grāmatas lappuses uz priekšu,
stilizētās ilustrācijas un krāsainie tēli parādās arvien vairāk. Šī nav parasta skaitāmgrāmata, ar kuras palīdzību bērni var
mācīties skaitīt, tā ir grāmata, kas rada arī
telpu sarunām par sarežģītām tēmām. Katram cilvēkam ir savs dzīvesstāsts grāmatā
radītajā cilvēku tīklojumā. Tikai lasot, tas
kļūst skaidrs un atšķetināms. Pasaulē, kurā
dzīvojam, pastāv cilvēku un stāstu bagātīga daudzveidība. Ikvienam ir sava iekšējā
un ārējā pasaule, kas nenovēršami cilvēkus
savieno, taču arī rada atšķirības, tādējādi ikviens ir individualitāte. Rūšiftes radītā grāmata rada prieku par cilvēku unikalitāti un
pasauli, kuras daļa esam mēs visi.
Bērniem tika piedāvāts uzzīmēt „Visi
skaitās” mākslas darbu, kur apkārt sev varētu būt uzzīmēti ģimenes locekļi, draugi,
radinieki vai citi cilvēki, kurus ikdienā redzi
un satiec. Jāzīmē, kamēr visa lapa būs aizpildīta ar cilvēkiem.
Daudz lielu un mazu noslēpumu šeit gaida
katru, kam piemīt zinātkāre un ass skatiens.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Urbanoviča,
KNCB BLN vadītāja
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IZROTĀSIM MŪSU PILSĒTU
ZIEMASSVĒTKIEM!
Krāslavas novada dome izsludina tradicionālo konkursu par skaistāko

un gaišāko Ziemassvētku noformējumu ,,Rotājot savu māju, Jūs rotājat
mūsu pilsētu”.

Konkursā aicinātas piedalīties juridiskas un ﬁziskas personas, kas, gatavojoties Ziemas saulgriežiem, krāšņāk noformēs savā pārziņā esošās
ēkas, to fasādes, apkārtni, daudzstāvu namu logus, balkonus un lodžijas.
Noformējums tiks vērtēts šādās kategorijās:
• privātmāju noformējums;
• daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lodžiju noformējums;
• ﬁrmu, uzņēmumu un biroju ēku, veikalu, kafejnīcu un citu sabiedrisko ēku noformējums;
• pilsētas izglītības iestāžu noformējums.
Konkursā tiks vērtēti tikai un vienīgi tie objekti, informāciju par kuriem mēs saņemsim.
Noformējumus konkursam var pieteikt līdz 28. decembrim (ieskaitot), sūtot informāciju uz e-pastu: inga.kavinska(@)kraslava(.)lv
Pieteikumā jānorāda objekta adrese, īpašnieka vārds, uzvārds, kā arī
iesniedzēja vārds, uzvārds un tālrunis.
Konkursa uzvarētāji un labāko noformējumu autori saņems balvas.

KRĀSOJAMĀ GRĀMATA
„DAUGAVAS RAKŠANA”

Krāslavas novadā vēsturiski izveidojās situācija, kad kopā Daugavas
krastos dzīvo dažādu tautību pārstāvji, kas runā dažādās valodās. Daugava krāslaviešiem ir viens no piederības simboliem. Latviešu tautas
teika „Daugavas rakšana” pēc satura un morāles ir ļoti tuva krāslaviešiem: aizmirst par strīdiem un vienoties kopīgajā darbā.
Par godu Krāslavas pilsētas ģerboņa 95-gadei biedrībai „Pīlādzītis
klubs” radās ideja izdot krāsojamo un spēļu grāmatu „Daugavas rakšana” ar teikas tekstu latviešu, krievu un angļu valodā.
Grāmatas zīmējumu autore ir pirmsskolas izglītības skolotāja Aija
Trunoviča-Stivriņa.
Grāmatas prezentācijas pasākumi klātienē nevarēja notikt sakarā ar
epidemioloģisko situāciju. Bet tomēr grāmata nu jau uzsākusi savu ceļojumu pie mazajiem lasītājiem.
Grāmatu bezmaksas saņēma Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkas, Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs, Krāslavas māmiņu
klubs, Krāslavas bērnudārzu pirmsskolas sagatavošanas grupu bērni.
Grāmata arī uzsāka savu ceļu pie mazajiem lasītājiem pilsētas skolu bibliotēkas. Realizēt ieceri izdevās, pateicoties Krāslavas novada domes
ﬁnansiālajam atbalstam biedrībai „Pīlādzītis klubs” 2020. gadā.
Jeļena Vorošilova,
PII „Pīlādzītis” vadītājas vietniece
Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” aicina pieteikt Ziemassvētku dāvanām Krāslavā un Krāslavas pagastā dzīvojošus bērnus ar īpašām vajadzībām, trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnus, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības
iestādi vai obligāto bērnu sagatavošanas grupu skolā. Pieteikties
līdz 2020. gada 14. decembrim. Tālr. 65622528, pirmdien, otrdien,
trešdien, ceturtdien: 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00; piektdien no plkst.
9.00 līdz 12.00.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

IZDOTS RECEPŠU KRĀJUMS
„LATGALES PAVĀRGRĀMATA”

Prast gatavot ēst – tā ir liela vērtība, jo ēdiens ir ne
vien neatņemama ikdienas sastāvdaļa, bet arī svētki
ir skaistāki un īpašāki, ja tajos ir klāts bagātīgs galds.
Saimnieces tikušas cienītas un godātas jau izsenis.
Visos laikos pavāri centās izdabāt ēdājiem, pasniegt
īpašus ēdienus. Uzlabojoties cilvēku dzīves apstākļiem, mainījušās ir arī kulinārās tradīcijas. Cilvēkiem ir pieejami visdažādākie produkti, garšvielas,
piedevas. Recepšu klāsts ir tik bagātīgs, ka pavāriem
ir krietni jānopūlas, lai virtuvē radītu ko jaunu un
pārsteidzošu. Tādos brīžos der atskatīties pagātnē,
atrodot tur lietas, ko pārņemt un no jauna iekļaut ikdienas ritumā.
Mūsu senči negatavoja pārlieku izsmalcinātus
ēdienus, bet viņi prata pagatavot sātīgu maltīti no tā,
kas bija mājās izaudzēts un sarūpēts. Uz galda netrūka nedz gaļas ēdienu, kūpošu zupiņu, pankūku, nedz
saldo ēdienu. Šo ēdienu receptes ir mūsu kulinārais
mantojums, kas mūsdienās kļūst aizvien pieprasītāks
un ieņem stabilu vietu daudzās ēdienkartēs. Kulinārais mantojums – tas ir ēdiens ar stāstu, jo cilvēki,
kas to gatavo, nereti vēlas arī izstāstīt, kā šis ēdiens
gatavots viņu senču mājās. Caur šādu ēdienu tiek nodota pieķeršanās ne vien savai mājai un ģimenei, bet
arī plašāk – Latgalei un visai Latvijai.
Saimnieču krājumos ir daudz recepšu, kuras nodot jaunajām paaudzēm. Recepšu krājumā „Latgales
pavārgrāmata” ir apkopotas 227 receptes, kuras iesniedza 76 cilvēki no visas Latgales. Tās ir receptes,
kas mantotas no vecākiem, vecvecākiem, draugiem
vai citiem līdzcilvēkiem. Grāmata sastāv no 2 daļām.
1.daļā ir apkopotas Latgales kulinārā mantojuma
ēdienu un dzērienu tradicionālās receptes, bet 2.daļā
- Krāslavas novada 5 pamattautību (latviešu, krievu,
baltkrievu, poļu un ebreju), kas vēsturiski dzīvojušas
šajā novadā, tradicionālo ēdienu un dzērienu receptes.
Lielo recepšu apkopošanas darbu paveica Krāslavas novada Centrālā bibliotēka, kas ir arī Latvijas
Bibliotekāru biedrības biedrs. Īpaši jāuzslavē bibliotekāres Žaneta Moiseja un Valentīna Moiseja, kuras
ne vien apkopoja iesūtītās receptes, bet arī pagatavoja lielāko daļu grāmatā publicēto ēdienu. Viņām
palīgā nāca pieredzējušas saimnieces un kulināres
Vera Geiba, Janīna Fasoļa un Longina Moiseja. Pēc
pagatavošanas ēdieni nonāca improvizētā foto studijā, kas bija ierīkota turpat lauku virtuves stūrī. Tur,

katram ēdienam pieskaņojot atbilstošus aksesuārus,
fotogrāfe Inga Pudnika veidoja fotogrāﬁjas, kas redzamas grāmatas lappusēs.
Starp visām receptēm ikviens var atrast ko vērtīgu
un pieskaņotu savai gatavošanas manierei. Daudzi
no ēdieniem noteikti jau ir zināmi, kāds varbūt retāk sastapts. Nereti viens un tas pats ēdiens slēpjas
zem dažādiem nosaukumiem, jo katrā apdzīvotā vietā to mēdz dēvēt citādāk. Izejvielas visiem ēdieniem
ir vienkārši sagādājamas, arī pagatavošanas gaita ir
samērā vienkārša, svarīgākais – doties uz virtuvi ar
patiku un gatavot ar mīlestību, sevišķi, ja tiek gatavoti ēdieni no kulinārā mantojuma lādes. Lai izdodas
gardi un sātīgi ēdieni!
Latgales pavārgrāmatu var lasīt digitālajā formātā
portālā www.kulinaraismantojums.lv sadaļā „Mārketings”. Pavārgrāmatas drukas versiju plānots nodot
Latgales kulinārā mantojuma tīkla biedriem, ēdināšanas nozares uzņēmumiem, pašvaldībām un Tūrisma informācijas centriem, kā arī Latgales reģiona
bibliotēkām, ēdināšanas jomas arodskolām, projekta
BELLA CULTURE sadarbības partneriem un recepšu teicējiem.
Latgales reģiona un Krāslavas novada tradicionālās receptes ir apkopotas un Latgales pavārgrāmata
izdota Latvijas - Lietuvas - Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas projekta Nr. ENI-LLB-1-016
„Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības
prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA
CULTURE)” ietvaros. Projektu ﬁnansē Eiropas Savienība.
Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs

sports
FUTBOLISTIEM - ELEKTRONISKO REZULTĀTU TABLO!
Šī gada sezonā FK „Krāslava”
ir piedalījusies Latvijas Jaunatnes
čempionāta Elites grupā, kuras ietvaros tika novadītas augsta līmeņa spēles Varavīksnes vidusskolas
stadionā.
Arī FK „Krāslava” pieaugušo komanda turpina piedalīties
Latvijas 3. līgas sacensībās.
Lai spēles izvērstos par skaistu
pasākumu dažādu vecumu atbalstītājiem, esam īstenojuši Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas Lauku
attīstības programmas 2014.2020. gadam programmā projektu „Inventāra iegāde spēļu un
treniņprocesa kvalitātes uzlabošanai” (projekta nr. 20-03-AL33A019.2202-000001). Tā ietvaros
stadionā esam uzstādījuši mūsdienīgu elektronisko rezultātu tablo.
Arī komandu spēlētāji ir pacentušies, lai tablo rādītu krāslaviešiem
patīkamu rezultātu.

Ikdienā elektroniskais tablo stadionam blakusesošā mikrorajona
iedzīvotājiem kalpo arī kā pulkstenis, kas rāda pareizu laiku.
Projekta ietvaros iegādātie profesionālie stadionu gaismekļi ļaus
papildināt stadiona apgaismojumu, kas nodrošinās mērķtiecīgāku un lietderīgāku treniņiem paredzētā laika izmantošanu kluba
audzēkņiem.
Diemžēl pandēmija ieviesa korekcijas gan treniņu, gan spēļu
graﬁkā, taču ceram, ka nākamā
gada sezonā jaunais stadiona aprīkojums tiks izmantots pilnā apjomā.
Esam pateicīgi kluba atbalstītājiem par aktīvu iesaistīšanos
projekta īstenošanā, Krāslavas
novada domei par līdzﬁnansējumu un SIA „Labiekārtošana K”
par palīdzību iegādātā inventāra
uzstādīšanā.

Informāciju sagatavoja
FK „Krāslava”

Piedāvājam darbu pārdevējam/-ai veikalā Piedrujā. Lūdzam sūtīt pieteikumu un CV uz e-pasta
adresi: ineseast@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni +37128467602.
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