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Cienījamie novadnieki, draugi, kaimiņi, atbalstītāji!
Strauji tuvojas Ziemassvētku laiks. Laiks, kad mēs teiksim ardievas šim savāda-

jam gadam. Gribu novēlēt visiem - gan tuviem, gan dažādu iemeslu pēc tāliem -, lai 
mēs spētu vairāk būt kopā.  Novēlu  savus sapņus piepildīt ne tikai tālajā pasaulē, 
bet arī mūsu novadā. 

Veselību, prieku katrā ģimenē, baltus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs

Finanšu ministrs Jānis Reirs 
tikšanās laikā ar Latgales 
plānošanas reģiona Attīstī-
bas padomes priekšsēdētāju 
Gunāru Upenieku pārrunāja 
priekšlikumu risinājumam, 
kas nākamajā gadā paredz 
piešķirt vienreizēju papil-
du dotāciju piecu miljonu 
eiro apmērā pašvaldībām 
ar zemiem izlīdzinātajiem 
ieņēmumiem, salīdzinot ar 
vidējiem valstī, un augstu 
bezdarba līmeni. Tāpat abas 
puses apsprieda pašvaldī-
bām aktuālos jautājumus, 
kas saistīti ar Eiropas Savie-
nības (ES) fondu finansējuma 
piesaistīšanu, aizņemšanās 
iespējām pašvaldību investī-
ciju un citu būtisku projektu 
īstenošanai.

„Lai pārvarētu Covid-19 izrai-
sīto krīzi valstī, ir svarīgi rīko-
ties vienoti un atbildīgi. Šā brīža 
darbaspēka nodokļu izpilde ļauj 
prognozēt, ka gada nogalē paš-
valdību budžetos nonāks papildu 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa 
ieņēmumi. Tāpat jāuzsver, ka paš-
valdību iesaiste un atbalsts ļauj 
kopīgiem spēkiem rast arī papil-
du risinājumus, lai atbalstītu tos, 
kam šīs krīzes rezultātā nākamgad 
klāsies visgrūtāk,” uzsver fi nanšu 

ministrs Jānis Reirs.
Kā galvenā aizņēmumu prio-

ritāte papildu ES fondu projektu 
īstenošanai ir noteikti izglītības 
iestāžu investīciju projekti, lai  
nodrošinātu ilgtspējīgas izglītī-
bas funkcijas izpildi. 2021. gadā 
ir paplašināti aizņēmumu mērķi 
pašvaldību investīciju projektiem 
ārkārtējās situācijas ietekmes ma-
zināšanai un novēršanai saistībā 
ar Covid-19 izplatību ar jaunu 
mērķi – būvprojektu izstrāde ES 
fondu projektiem.

Vienlaikus, izvērtējot pašvaldī-
bu ieņēmumu izmaiņas, ir panākta 
vienošanās samazināt pašvaldību 
līdzfi nansējumu aizņēmumiem 
Valsts kasē no 25% līdz 15%, bet 
atsevišķiem projektiem līdz 10%. 
Papildus pašvaldībām tiek piedā-
vāts aizņemties līdz 400 tūksto-
šiem eiro vienai svarīgai pašval-
dības prioritātei bez pašvaldības 
budžeta līdzfi nansējuma, lai katrā 
pašvaldībā varētu īstenot attīstībai 
svarīgu investīciju projektu.

Latgales plānošanas reģiona 
A ttīstības padomes priekšsēdē-
tājs Gunārs Upenieks: „Sadarbībā 
ar Finanšu ministriju esam mek-
lējuši risinājumus, kā kompensēt 
līdzekļu kritumu 2021. gada paš-
valdību budžetos. Esam gandarīti 
par tikšanos un piedāvāto risinā-

jumu pašvaldībām un piedāvāju-
mu plašām iespējām pašvaldību 
aizņēmumiem ar labvēlīgiem no-
sacījumiem. Mēs apzināmies, ka, 
lai ekonomika darbotos, ir nepie-
ciešama kopīga un saskaņota rīcī-
ba, tāpēc no Latgales pašvaldību 
puses esam atvērti un gatavi pie-
dāvāt aktuālus projektus Latgalē, 
kas šajos apstākļos būtu atbalstošs 
ekonomikas sildītājs reģionā.”

Ar ministru tika pārrunāta arī 
citu programmu iedarbināšana, 
piemēram, uzņēmējdarbības at-
balstam, kā arī skolu un mājokļu 
pieejamībai iedzīvotājiem.

Pašvaldību budžetu ieņēmumu 
būtiskāko daļu veido iedzīvotāju 
samaksātie nodokļi. Tāpat pašval-
dības saņem dotācijas no valsts 
budžeta. Nākamajā gadā pašval-
dībām rūpīgi jāizvērtē arī savi 
uzkrājumi, lai turpinātu investīci-
ju projektu īstenošanu un sociālo 
jautājumu risināšanu.

Pašvaldībām ir pieejams arī 
plašs atbalsts šajā 2014.–2020. 
gada ES fondu plānošanas pe-
riodā. Atbalsts tiek ieguldīts 
pilsētvides, ceļu un sabiedriskā 
transporta infrastruktūras, kā arī 
izglītības infrastruktūras attīstībai, 
uzņēmējdarbības veicināšanai, 
kultūras un dabas mantojuma at-
tīstībai, ūdenssaimniecības jomas 

sakārtošanai, dabas un plūdu risku 
aizsardzībai, vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimību 
profi laksei un citiem mērķiem. 
Kopumā pašvaldības ļoti aktī-
vi iesaistās projektu īstenošanā 
– pašvaldību projektu ieviešana 
norit atbilstoši plānam. Pašvaldī-
bu investīciju projektiem ir pie-
ejama aptuveni trešā daļa no ko-
pējās ES fondu 4,4 miljardu eiro 
aploksnes.

Savukārt jaunajā 2021.–2027. 
gada ES fondu plānošanas pe-
riodā 8% Eiropas Reģionālā at-
tīstības fonda (ERAF) pieejamā 
atbalsta, t.i., gandrīz 200 miljonus 
eiro, plānots fokusēt tieši pašval-
dību integrēto attīstības stratēģiju 
ieviešanai, primāri attīstot pašval-

dību uzņēmējdarbības un kultūras 
pakalpojumu atbalsta infrastruk-
tūru, nodrošinot kultūras manto-
juma saglabāšanu, aizsardzību un 
jaunu funkciju attīstību objektos. 
Plānots atbalsts arī publisko pa-
kalpojumu uzlabošanai atbilsto-
ši iedzīvotāju skaita dinamikai, 
ieviešot viedos risinājumus paš-
valdību funkciju un pakalpoju-
mu efektīvai īstenošanai, vietējo 
teritoriju attīstībā iesaistīto pušu 
kapacitātes un administratīvo 
procesu uzlabošanai, kā arī pub-
liskajai ārtelpai. Vienlaikus jāņem 
vērā, ka apjomīgas investīcijas 
pašvaldībām plānotas arī citās, 
piemēram, transporta un ēku ener-
goefektivitātes jomās. 

www.fm.gov.lv

FINANŠU MINISTRS JĀNIS REIRS PĀRRUNĀ
 PAŠVALDĪBU AKTUĀLOS FINANŠU JAUTĀJUMUS

AR LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA VADĪBU

Ingas Pudnikas foto
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aktuālā informācija

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

2020. gada 1. decembrī 
notika Administratīvās ko-
misijas sēde, kurā tika iz-
skatītas 4 administratīvo 
pārkāpumu lietas: 

par Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 79. panta otrās daļas pār-
kāpšanu divām personām tika uz-
likts naudas sods 35 EUR apmērā 
(katrai);

par Bērnu tiesību aizsardzības 
likuma 78. panta otrās daļas pār-
kāpšanu  divām personām izteikts 
brīdinājums (katrai). 

Maksa par periodu no 01.01.2021. līdz 
31.12.2021. tiek noteikta 85,36 EUR.

Maksājumu var sadalīt četras daļās:
21,34 EUR par I cet.
21,34 EUR par II cet. 
21,34 EUR par III cet. 
21,34 EUR par IV cet.
UZMANĪBU! Maksājums jāveic ne vēlāk 

kā līdz iepriekšējā ceturkšņa pēdējai dienai.
Lai apdrošināšana stātos spēkā no 

01.01.2021, maksājums jāveic ne vēlāk kā līdz 
30.12.2020.

Tālāk pievienoties apdrošināšanai būs iespē-
ja reizi nedēļā, samaksājot pilno summu par 
visu gadu vai ceturksni.

Klientam tiks izsniegta AAS „BALTA” ve-
selības apdrošināšanas karte, kas darbosies 
visā Latvijas teritorijā, saņemot pakalpojumus 
ārstniecības iestādēs, ar kuriem AAS BALTA 

ir noslēgts līgums.
UZMANĪBU! Turpinot apdrošināšanu 

2021. gadā, tiks izsniegta jauna veselības kar-
te, kura būs jāizņem Krāslavas slimokasē. Ie-
priekšēja karte nebūs spēkā.

Vēršoties pēc medicīnas pakalpojumiem, 
obligāti būs jāuzrāda veselības apdrošināšanas 
karte kopā ar personu apliecinošu dokumentu 
(pase vai ID karte).

SAMAKSU PAR VESELĪBAS APDROŠI-
NĀŠANU IEDZĪVOTĀJI VAR VEIKT:

- internetbankā, veicot pārskaitījumu uz PA 
„Krāslavas Slimokase” bankas kontu:

PA „KRĀSLAVAS SLIMOKASE”
Reģ. Nr. 90001677648
LV26 UNLA 0023 0001 4204 8
!!! Maksājumā mērķī obligāti jānorāda šāda 

informācija:
*teksts: Veselības apdrošināšanas maksā-

jums AAS „BALTA” un
*apdrošinātās personas dati: personas kods 

(ja ir jaunais personas kods, kas neatspogu-
ļo dzimšanas datus, tad jānorāda 00.00.0000. 
(dzimšanas diena, mēnesis, gads), vārds, uz-
vārds, faktiskā dzīves vietas adrese, tālr. un 
e-pasts (ja ir).

PARAUGS: Veselības apdrošināšanas mak-
sājums AAS „BALTA”, 010180-12345, Jānis 
Ozoliņš, „Ezersēta”, Vaivodi, Indras pag., 
Krāslavas nov., 01.01.1980, t.12345678, janis.
ozolins@inbox.lv.

- VAS „Latvijas pasts” - pilsētu un lauku te-
ritoriju pasta nodaļās;

- PA „Krāslavas Slimokase ” kasē.
Sīkāka informācija pa tālr. 656 22835, 656 

22828. 
E-pasts: slimokase@kraslava.lv

PA „KRĀSLAVAS SLIMOKASE” SADARBĪBĀ AR APDROŠINĀŠANAS 
SABIEDRĪBU AAS „BALTA” PIEDĀVĀ NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM 

IEGĀDĀTIES VESELĪBAS APDROŠINĀŠANU

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 tika pagarinā-
ti līdz Krāslavai. Savukārt visiem pārējiem šī 
maršruta vilciena reisiem, kas netiks pagarinā-
ti, pieskaņoti autobusu kustības saraksti, kas 
pieved pasažierus no Krāslavas līdz Daugav-
pils stacijai.  

Pagarināti ekspreša reisi
No 13. decembra tika pagarināts vilciena 

reiss, kas Daugavpilī tiek uzsākts plkst.6.22 
(Krāslavā – plkst.5.48), bet Rīgā – plkst. 16.19.

Pasažieru ērtībām nokļūšanai no Krāslavas 
līdz Rīgai tika ieviesta vienotā biļete. To var 
iegādāties „Pasažieru vilciena” biļešu kasēs, 
vilcienā vai autobusā. Tā ir derīga braucienam 
autobusā no Krāslavas autoostas līdz stacijai, 
tālāk pārsēžoties vilcienā un turpinot ceļu līdz 
Rīgai, kā arī otrādi – braucienam vilcienā, tā-

lāk pārsēžoties autobusā, kas ved līdz Krāsla-
vas autoostai. Tādējādi pasažieri var iegādāties 
vienu biļeti, kas turklāt, braucot no Krāslavas 
līdz Rīgai, ļauj ieekonomēt 1,35 eiro.

Vilciena kursēšanas laiks no Rīgas līdz 
Krāslavas stacijai ir 3 stundas un 12 minūtes 
vienā virzienā un 3 stundas un 18 minūtes – 
otrā, 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, ļauj pasažieriem iz-
braukt vēlāk nekā šobrīd un galapunktā nokļūt 
attiecīgi par 50 un 59 minūtēm ātrāk nekā ar 
autobusu. 

Pārējie vilciena reisi maršrutā Rīga–
Daugavpils 

Lai iedzīvotāji no Krāslavas līdz Rīgai un 
otrādi varētu nokļūt arī citā laikā, arī pārējiem 
vilciena maršruta Rīga–Daugavpils reisiem 

pieskaņoti autobusu reisi. To galvenā funk-
cija - nogādāt pasažierus no Krāslavas līdz 
vilcienam Daugavpilī, kā arī otrādi – nogādāt 
Krāslavā pasažierus, kuri atbraukuši no Rīgas 
līdz Daugavpilij ar vilcienu. 

Arī šajā savienojumā var iegādāties vienoto 
biļeti, kas kopsummā ir lētāka nekā šā brīža 
autobusa biļete. Tehnisku iemeslu dēļ sākotnē-
ji vienotā biļete būs pieejama tikai tiem pasa-
žieriem, kuri brauks no Krāslavas līdz Rīgai, 
bet to nevarēs iegādāties pasažieri, kuri iekāps 
autobusā nākamajās pieturās. Tāpat, braucot 
arī no Rīgas, vienoto biļeti var nopirkt līdz 
Krāslavai, bet nevarēs līdz pieturām, kas izvie-
totas posmā no Daugavpils līdz Krāslavai.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja

VILCIENA EKSPREŠA REISI PAGARINĀTI LĪDZ KRĀSLAVAI; 
PĀRĒJIEM VILCIENA REISIEM PIESKAŅOTI

 AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTI

Ņemot vērā, ka no 2020. gada 13. decem-
bra divi vilciena maršruta Rīga–Daugavpils 
reisi tika pagarināti līdz Krāslavai, ieviestas 
izmaiņas autobusu maršrutā Nr.7543 Dau-
gavpils–Krāslava, Nr.7554 Daugavpils–Da-
gda, Nr.7555 Daugavpils–Indra un Nr.7046 
Rīga–Krāslava. Izmaiņas saistītas ar vairāku 
autobusu reisu slēgšanu un autobusu kustības 
sarakstu pieskaņošanu vilcienu reisiem, lai 
nodrošinātu iespēju pasažieriem pārsēsties no 
viena transportlīdzekļa citā.

Izmaiņas veiktas, jo vilciena maršruta Rīga–
Daugavpils reisi tika pagarināti līdz Krāslavai, 
kas iedzīvotājiem nodrošinās ērtāku un ātrāku 
nokļūšanu Krāslavā. Saskaņā ar Transpor-
ta attīstības pamatnostādnēm laika periodā 
no 2021. līdz 2027. gadam un Sabiedriskā 
transporta sistēmas koncepciju līdz 2030. ga-
dam dzelzceļa pārvadājumi ir sabiedriskās 
transporta sistēmas mugurkauls. Tas nozīmē, 
ka pārvadājumi pa dzelzceļu ir galvenais pa-
sažieru pārvadāšanas veids maršrutos ar lielu 
pasažieru plūsmu, bet autobusi tajās vietās, 
kur pieejams dzelzceļš, pilda pasažieru pie-
vešanas funkciju līdz dzelzceļa stacijām, lai 
novērstu sabiedriskā transporta līniju dublē-
šanos un nodrošinātu ātrāku pasažieru nokļū-
šanu galapunktā. Pagarinot vilciena maršruta 
Rīga–Daugavpils reisus līdz Krāslavai, kā arī 
pieskaņojot autobusa reisus vilcieniem, tiek 
stiprināta vilciena loma sabiedriskā transporta 

pakalpojuma nodrošināšanā.
Nr.7543 Daugavpils–Krāslava 
Autobuss, kas no Krāslavas autoostas no 

pirmdienas līdz sestdienai izbrauca plkst.5.40, 
pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Autobuss no Krāslavas autoostas katru dienu 
izbrauc plkst.6.15, apstājoties pieturā „Dau-
gavpils stacija” plkst.7.15 (līdz šim autobuss 
no Krāslavas autoostas izbrauca plkst.6.30).

Autobuss no Daugavpils autoostas katru 
dienu izbrauc plkst.11.15, apstājoties pietu-
rā „Daugavpils stacija” plkst.11.22 (līdz šim 
autobuss no Daugavpils autoostas izbrauca 
plkst.11.40).  

Autobuss no Daugavpils autoostas piekt-
dienās, sestdienās un svētdienās izbrauc 
plkst.16.35, apstājoties pieturā „Daugavpils 
stacija” plkst.16.50. Savukārt no pirmdienas 
līdz ceturtdienai autobuss no Daugavpils au-
toostas izbrauc plkst.16.55 un pieturā „Dau-
gavpils stacija” neapstājas (līdz šim autobuss 
no Daugavpils autoostas katru dienu izbrauca 
plkst.16.35).

Autobuss, kas no Krāslavas autoostas piekt-
dienās un svētdienās izbrauca plkst.18.50, pa-
sažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās.

Autobuss, kas no Daugavpils autoostas katru 
dienu izbrauca plkst.19.35, pasažieru pārvadā-
jumus vairs nenodrošinās. 

Autobuss no Daugavpils autoostas katru 
dienu izbrauc plkst.20.55, apstājoties pietu-

rā „Daugavpils stacija” plkst.21.11 (līdz šim 
autobuss no Daugavpils autoostas izbrauca 
plkst.21.10).

Nr.7554 Daugavpils–Dagda  
Autobuss no Dagdas autoostas piektdienās, 

sestdienās un svētdienās izbrauc plkst.11.00, 
apstājoties pieturā „Daugavpils stacija” 
plkst.12.55 (līdz šim autobuss no Dagdas auto-
ostas izbrauca plkst.10.20). Autobuss Krāsla-
vas autoostā apstāsies plkst.11.50.

Nr.7555 Daugavpils–Indra 
Autobuss, kas no pieturas Indra izbrauc 

plkst.15.20, apstāsies pieturā Daugavpils sta-
cija plkst.17.25. Autobuss Krāslavas autoostā 
apstāsies plkst.16.20.

Nr.7046 Rīga–Krāslava 
Pasažieru pārvadājumus vairs nenodro-

šinās:
autobuss, kas no Krāslavas autoostas katru 

dienu izbrauca plkst.5.00;
autobuss, kas no Krāslavas autoostas pirm-

dienās un piektdienās izbrauca plkst.9.00;
autobuss, kas no Rīgas starptautiskās auto-

ostas katru dienu izbrauca plkst.15.30;
autobuss, kas no Krāslavas autoostas svēt-

dienās izbrauca plkst.15.50;
autobuss, kas no Rīgas starptautiskās au-

toostas pirmdienās un piektdienās izbrauca 
plkst.18.00;

autobuss, kas no Rīgas starptautiskās auto-
ostas svētdienās izbrauca plkst.21.45.

 NO 13. DECEMBRA IEVIESTAS IZMAIŅAS 
MARŠRUTĀ DAUGAVPILS–KRĀSLAVA, 

DAUGAVPILS–DAGDA, DAUGAVPILS–INDRA UN RĪGA–KRĀSLAVA

Par izmaiņām 
sadzīves atkritumu

 apglabāšanas 
pakalpojuma tarifi em
2020. gada 23. novembrī Saei-

ma ir apstiprinājusi grozījumus 
Dabas resursu nodokļa (DRN) 
likumā, kas paredz, ka no 2021. 
gada 1. janvāra tiek paaugstināta 
DRN likme par sadzīves atkritu-
mu apglabāšanu atkritumu poli-
gonos no pašreizējiem 50 EUR/t 
(spēkā no 2020. gada 1. janvāra 
līdz 31. decembrim) uz 65 EUR/t 
laika periodam no 2021. gada 1. 
janvāra līdz 31. decembrim. Pare-
dzams DRN likmes pieaugums arī 
turpmākajos gados: 2022. gadā – 
80 EUR/t; 2023. gadā – 95 EUR/t. 

SIA „Atkritumu apsaimniekoša-
nas Dienvidlatgales starppašvaldī-
bu organizācija” (SIA „AADSO”) 
ir sagatavojusi aprēķinu sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpo-
juma tarifa piemērošanas kārtības 
noteikšanai atbilstoši grozījumiem 
DRN likumā, atstājot nemainīgu 
spēkā esošā tarifa sadzīves atkri-
tumu apglabāšanas pakalpojuma 
komponenti (EUR/t), kas nosaka 
izmaksas vienas tonnas sadzīves 
atkritumu apglabāšanas pakalpo-
juma nodrošināšanai (bez DRN).  

SIA „AADSO” lūdz apstiprināt 
sadzīves atkritumu apglabāšanas 
pakalpojuma tarifu piemērošanas 
kārtību laika periodam no 2021. 
gada 1. janvāra, nosakot šādus ta-
rifus ar DRN:

56,19 EUR/t – no 2021. gada 
1. janvāra līdz 2021. gada 31. de-
cembrim;

63,53 EUR/t – no 2022. gada 
1. janvāra līdz 2022. gada 31. de-
cembrim;

70,86 EUR/t – no 2023. gada 1. 
janvāra līdz jauna tarifa spēkā stā-
šanās brīdim.

A. Pudāns,
SIA „Atkritumu 

apsaimniekošanas 
Dienvidlatgales

starppašvaldību organizācija” 
valdes loceklis

*       *       * 
SIA „Krāslavas nami” informē, 

ka kopēja atkritumu apsaimnieko-
šanas maksa sastāv no maksas par 
atkritumu savākšanu, ko sniedz uz-
ņēmums, un tarifa par sadzīves at-
kritumu apglabāšanu atkritumu po-
ligonā, kurā ietverts Dabas resursu 
nodoklis. SIA „Krāslavas nami” 
maksa par atkritumu savākšanu 
2021. gadā netiks mainīta, bet ko-
pēja maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu no 01.01.2021. 
palielināsies atbilstoši atkritumu 
poligona tarifa palielināšanai sa-
skaņā ar Dabas resursu nodokļa 
likmes paaugstināšanu un sastādīs 
134,80 EUR/t.    
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Mērķtiecīgākai Covid-19 ierobe-
žošanai un cīņai pret vīrusa radīto 
apdraudējumu Latvijas iedzīvotāju 
veselībai un dzīvībai, tiek ieviesti 
stingrāki un precīzāki drošības pa-
sākumi līdz 11. janvārim. To mērķis 
ir visai sabiedrībai kopīgi radīt aps-
tākļus, kuros vīruss nevar izplatīties. 
Tas nozīmē, ka 2020. gada nogalē 
jāsasparojas svētku laiku veltīt ko-
pīgai, bet savrupai cīņai pret vīrusu. 
Papildu drošības pasākumiem būs 
pieejams atbalsts gan uzņēmējiem, 
gan strādājošajiem. Vienlaikus val-
dība konsekventi strādā pie vakcī-
nas pieejamības.

Otrdien, 1. decembrī, pieņemot lēmumu 
par Ārkārtējās situācijas pagarinājumu, Mi-
nistru kabinets lēma arī par drošības pasā-
kumu vienkāršošanu, atvieglojot Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanu.

Sabiedriskajā transportā un ārpus mājām 
telpās, kur ir vairāk par vienu cilvēku, vi-
siem jānēsā sejas maska. Sejas maskas var 
nenēsāt bērni līdz septiņu gadu vecumam un 
cilvēki, kuri acīmredzamu funkcionālu trau-
cējumu dēļ tās nevar lietot.

 Pulcēšanās
No 3. decembra visā Latvijā ikvienam 

ikdienas gaitās jāievēro 2+2 princips – divi 
metri, divi cilvēki. Tātad jāievēro divu metru 
distance un tikšanās jāierobežo līdz diviem 
cilvēkiem.

Līdz 11. janvārim ir pārtraukta visu kultūr-

vietu, izstāžu, kā arī gadatirgu, tai skaitā Zie-
massvētku tirdziņu darbība. Bibliotēkas drīkst 
klātienē izsniegt grāmatas līdzņemšanai.

Nedrīkst notikt privāti pasākumi, izņemot 
vienas mājsaimniecības ietvaros. Drīkst ap-
ciemot cilvēkus, kuri dzīvo vieni un ir nepie-
ciešama aprūpe, ievērojot 2+2 principu.

Bērēs un kristībās neatliekamos gadīju-
mos drīkst pulcēties ārpus telpām ne vairāk 
kā 10 cilvēki (neskaitot ar to norisi tieši sais-
tītos cilvēkus, piemēram, garīdznieku), ne 
vairāk kā no divām mājsaimniecībām, lieto-
jot mutes un deguna aizsegus.

Tikmēr reliģiskās darbības vietās vien-
laikus drīkst atrasties ne vairāk kā 20% no 
maksimāli pieļaujamā cilvēku skaita.

Joprojām drīkst notikt organizētās sapul-
ces, piketus un gājienus, bet uz tiem var 
pulcēties ne vairāk kā 25 cilvēki, ievērojot 
epidemioloģiskās drošības prasības – divu 
metru fi zisku distanci un ievērojot organiza-
tora noteiktās prasības.

 Izglītība
Stingrāki drošības pasākumi tiek ieviesti 

arī izglītības jomā. Klātienē mācību pro-
cess drīkst notikt tikai bērnudārzos un 1.-4. 
klasēs. Skolās jānodrošina 3 kvadrātmetru 
platība vienam skolēnam. No 3. decembra 
bērnudārzos strādājošajiem visu laiku jānēsā 
maskas. No 4. janvāra skolās maskas jānēsā 
gan stundu laikā, gan ārpus mācību procesa 
gan skolēniem, gan skolotājiem.

Augstākās izglītības, profesionālās izglī-
tības un pieaugušo profesionālās tālākizglī-

tības un neformālās izglītības process drīkst 
notikt tikai attālināti. Savukārt praktiskās ie-
maņas, kuras nav iespējams apgūt attālināti, 
drīkst klātienē apgūt tikai individuāli – viens 
pasniedzējs ar vienu audzēkni.

Interešu izglītības praktiskās daļas var no-
tikt klātienē tikai individuāli. Klātienē nav 
atļauti koru un pūšaminstrumentu kolektīvu 
mēģinājumi.

 Sports
No 3. decembra klātienē telpās sporta tre-

niņi drīkst notikt tikai Latvijas pieaugušo 
izlases, Olimpiskās vienības un Paraolim-
piskās vienības sportistu un komandu sporta 
spēļu starptautisko un augstāko līgu koman-
du pilngadīgu profesionālo sportistu (pro-
fesionāļi, kuriem nodarbošanās ar sportu ir 
pamatdarbs) treniņi.

Pārējie sporta treniņi telpās drīkst notikt ti-
kai individuāli vai divatā ar treneri, savukārt 
grupu treniņi līdz 10 cilvēkiem drīkst notikt 
tikai ārpus telpām. Jāņem vērā, ka teltis vai 
citas pagaidu būves, ja tām ir sienas, arī tiek 
uztvertas kā iekštelpas, taču apjumti lauku-
mi bez sienām tiek uzskatīti par ārtelpām.

 Veikali un pakalpojumi
No 3. decembra veikalos un pakalpoju-

mu sniegšanas vietās vienam apmeklētājam 
jānodrošina 15 kvadrātmetru platība. Infor-
mācijai par pieļaujamo cilvēku skaitu jābūt 
skaidri redzamai pie ieejas. Mazās telpās ap-
meklētāji drīkst iet pa vienam.

Saimniecisko pakalpojumu sniedzējiem, 
veikaliem un pasākumu organizatoriem jā-

nodrošina, ka cilvēki, kuri nelieto sejas mas-
ku vai to dara nepareizi (neaizsedzot gan 
muti, gan degunu), netiek ielaisti telpās, un 
nesniegt pakalpojumu tiem, kuri neievēro 
epidemioloģiskās drošības prasības.

Visi veikali un tirdzniecības centri neatka-
rīgi no kopējās tirdzniecības platības drīkst 
strādāt darbdienās no plkst. 6.00 līdz 20.00. 
Taču sestdienās, svētdienās un svētku dienās 
drīkst strādāt tikai aptiekas, tai skaitā veteri-
nārās aptiekas, savukārt veikalos, drīkst tir-
got tikai pārtikas preces (izņemot alkoholu 
un cigaretes), higiēnas preces un degvielu.

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasā-
kumus, drīkst darboties skaistumkopšanas 
pakalpojumu sniedzēji – friziera un manikī-
ra pakalpojumu sniedzēji.

 Sabiedriskais transports
Lai pasargātu cilvēkus sabiedriskajā trans-

portā, no 7. decembra tajā pasažieru skaits 
nedrīkst pārsniegt 50% no transportlīdzekļa 
ietilpības. Ja nav iespējams kontrolēt pasa-
žieru iekāpšanu un izkāpšanu, tad transporta 
līdzeklī jābūt norādēm par sēdvietu izmanto-
šanu, nodrošinot fi zisko distancēšanos.

Papildu drošībai, lai gan Covid-19 izplatī-
ba lielākoties notiek valsts iekšienē un infi -
cēšanās lielā daļā gadījumu nav izsekojama, 
no 7. decembra sāksies stingrāka Latvijā 
ieceļojušo cilvēku kontrole, lai pārliecinātos 
par Covidpass.lv aizpildīšanu, tā atvieglojot 
infekcijas izplatības kontroli.

 Reinis Grāvītis,
Ministru kabineta preses sekretārs

PIEŅEMTS ĀRKĀRTĒJĀS SITUĀCIJAS PAGARINĀJUMS LĪDZ 11. JANVĀRIM, 
IEVIEŠOT STINGRĀKUS DROŠĪBAS PASĀKUMUS UN IEROBEŽOJUMUS

TIEK IEROBEŽOTS
 PĀRVADĀTO

PASAŽIERU SKAITS
 VIENĀ SABIEDRISKAJĀ
 TRANSPORTLĪDZEKLĪ

 Autotransporta direkcija atgādina, ka saka-
rā ar valdības lēmumu vīrusa Covid-19 izpla-
tības ierobežošanai no šodienas, 2020. gada 
7. decembra, uz ārkārtējās situācijas laiku gan 
reģionālajos, gan arī pilsētas nozīmes maršru-
tos tiks ierobežots pārvadāto pasažieru skaits 
vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tādējādi 
nodrošinot lielāku distanci starp pasažieriem. 
Pasažieriem arī turpmāk, braucot sabiedriskajā 
transportā, būs jālieto sejas maska. No šodienas 
šie nosacījumi attiecas arī uz bērniem no septiņu 
gadu vecuma. 

Valdības lēmums nosaka, ka pasažieru skaits 
vienā sabiedriskajā transportlīdzeklī, tai skaitā 
mikroautobusā, nedrīkst pārsniegt 50% no tā 
ietilpības un pārvadātājiem jāorganizē pasažie-
ru iekāpšana un izkāpšana no transportlīdzekļa 
tā, lai šo prasību izpildītu. Ja transportlīdzeklī 
tā specifi kas dēļ to nav iespējams nokontrolēt, 
sēdvietām, kuras nedrīkstēs ieņemt, ir jābūt ie-
zīmētām. 

 Ņemot vērā, ka turpmāk reģionālo maršrutu 
autobusos pieejamo sēdvietu skaits tiks sama-
zināts uz pusi, visiem iedzīvotājiem, kuri neiz-
manto sabiedrisko transportu darba vajadzībām, 
aicinām izvērtēt brauciena nepieciešamību! Tā-
pat aicinām iedzīvotājus, ja iespējams, braukt 
laikā, kad pasažieru plūsma ir mazāka, bet īsu 
distanču veikšanai izmantot citus pārvietošanās 
veidus. Tāpat pasažieri tiek aicināti gadījumos, 
kad tas ir iespējams, biļeti iegādāti, neizman-
tojot skaidras naudas norēķinus, bet maksāt ar 
bankas karti vai pirkt biļeti internetā vai auto-
ostā/stacijā. 

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija
Sabiedrisko attiecību vadītāja

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) 
informē, ka no 30. novembra ir iespēja pieteikties 
vienreizējam slimības palīdzības pabalstam bērna 
pieskatīšanai, ja ar Covid–19 infekciju saistīto aps-
tākļu dēļ bērns nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglī-
tības iestādi vai gadījumā, ja mācības vispārējās iz-
glītības programmā notiek attālināti.

VSAA piešķirs pabalstu par 14 kalendārajām dienām, aprēķi-
not to 60 procentu apmērā no pabalsta pieprasītāja vidējās ap-
drošināšanas iemaksu algas par iepriekšējiem 12 kalendārajiem 
mēnešiem.

Slimības palīdzības pabalstu var saņemt divas reizes – laik-
posmā no šī gada 30. novembra līdz 31. decembrim un no 2021. 
gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam.

Pabalstu var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, 
adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs vai pašnodarbinā-
tais, bet nevar strādāt attālināti. 

Pabalstu piešķirs par bērnu vecumā līdz 10 gadiem ieskaitot 
vai par bērnu ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam, ja bērns ne-
drīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai gadījumā, ja 
mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. 

Pabalstu var saņemt atbalsta persona cilvēkam ar invaliditāti 
no 18  gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes 
centra vai dienas centra pakalpojumu, ja Covid–19 infekcijas 
saistīto apstākļu dēļ tā nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru 
vai dienas centru.

 Lai saņemtu pabalstu, jāiesniedz VSAA iesniegums un:
darba devēja apliecinājums, kurā norādīts, ka persona nevar 

strādāt attālināti.
Pašnodarbinātajam pašam jāapliecina, ka viņš nevar strādāt at-

tālināti, vai nu brīvā formā, vai to atzīmējot VSAA iesnieguma 
veidlapā.

izglītības iestādes izziņa par bērna pirmsskolas izglītības gru-
pas vai izglītības iestādes atrašanos karantīnā, kurā norādīts ka-
rantīnas vai attālināto mācību  sākuma datums.

Pilngadīga cilvēka ar invaliditāti atbalsta personai VSAA adre-
sētam iesniegumam jāpievieno pašvaldības izziņa, ka cilvēkam 
ar invaliditāti ir piešķirts dienas aprūpes centra pakalpojums. Un 
pašvaldības vai dienas aprūpes centra izziņa, ka ar Covid–19 
infekciju saistīto apstākļu dēļ dienas aprūpes centra vai dienas 
centra pakalpojumi nav pieejami.

No slimības palīdzības pabalsta neieturēs iedzīvotāju ienā-
kuma nodokli, un no tā  neveiks valsts sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas. VSAA piešķirs slimības palīdzības pabalstu 
10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Lēmums par 
piešķirto pabalstu pabalsta saņēmējam netiks izsūtīts.

 Slimības palīdzības pabalstu nepiešķirs, ja pabalsta pieprasī-
tājs strādā un gūst ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbi-
nātais, kā arī tad, ja personai par to pašu laika posmu ir piešķirts 
slimības, vecāku, maternitātes, paternitātes pabalsts vai atbalsts 
dīkstāvē.

Slimības palīdzības pabalsts jāpieprasa 10 darba dienu laikā 
no dienas, kad karantīnas dēļ slēgta pirmsskolas izglītības grupa 
vai iestāde, vai uzsākta mācību procesa organizēšana attālināti, 
vai no dienas, kad dienas aprūpes centra vai dienas centra pakal-
pojumi vairs nav pieejami.

Iesniegumu VSAA visērtāk iesniegt portālā „latvija.lv”, iz-
vēloties e-pakalpojumu „Iesniegums iestādei” un pievienojot 
aizpildītu veidlapu „Iesniegums slimības palīdzības pabalsta 
saņemšanai” vai rakstot iesniegumu brīvā formā. Iesniegumam 
jāpievieno skenētas izziņas. Iesniegumu kopā ar izziņām var arī 
nosūtīt pa pastu, adresējot jebkurai VSAA nodaļai, vai atstāt 
klientu apkalpošanas centros izvietotajās pasta kastītēs darba lai-
kā no plkst. 8.30 līdz 17.00.

INFORMĀCIJA SLIMĪBAS PALĪDZĪBAS
 PABALSTA SAŅĒMĒJIEM
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Ņemot vērā epidemioloģis-
ko situāciju, Nacionālais vese-
lības dienests (NVD) atgādina, 
ka gadījumos, kad nepieciešama 
medicīniska palīdzība, vispirms 
jāsazinās ar ģimenes ārstu vai 
nepieciešamo ārstniecības pakal-
pojumu sniedzēju telefoniski vai 
elektroniski. Bez iepriekšēja pie-
raksta doties nedrīkst, tostarp arī 
gadījumos, ja ir ģimenes ārsta no-
sūtījums pie ārsta speciālista vai 
nepieciešama konsultācija akūtas 
saslimšanas vai hroniskas vainas 
paasinājuma gadījumā. 

Sazinoties ar ārstniecības iestā-
di, jānorāda nepieciešamais pa-
kalpojums, pieejamais nosūtījums 
(papīra formātā vai E-veselības 
portālā) un jāinformē par savām 
sūdzībām. Ārstniecības iestāde, 
izvērtējot pacienta stāvokli, pie-
ņems lēmumu vai sniegt pakal-

pojumu klātienē, vai nodrošināt 
attālinātu konsultāciju. Par attā-
linātām konsultācijām pacienta 
līdzmaksājums nav jāveic. Lē-
mumu par attālinātas konsultāciju 
sniegšanu pieņem speciālists. Ja 
pacientam tiek noteikta klātienes 
vizīte, tad precīzi jāierodas no-
rādītajā laikā, lai izvairītos  no 
saskarsmes ar citiem pacientiem, 
jālieto sejas aizsargmaska un jāie-
vēro 2  m distance.

Neatliekamos gadījumos, kad 
palīdzība nepieciešama nekavējo-
ties, NVD aicina vērsties slimnīcu 
uzņemšanas nodaļās vai dzīvības 
apdraudējuma gadījumā (bezsa-
maņa, elpas trūkums, aizdomas 
par insultu vai infarktu, smaga 
trauma vai dzīvību apdraudoša 
asiņošana u.c. situācijas, kad iz-
šķirošas ir minūtes) zvanīt 113.  

Jau vēstīts, ka no 3.decembra 

uz laiku visās slimnīcās ierobežoti 
plānveida pakalpojumi stacionārā 
un dienas stacionārā. Tajā pašā 
laikā netiek ierobežoti ambula-
torie veselības aprūpes pakalpo-
jumi. NVD vērš uzmanību, ka 
gadījumos, ja tiek mainīts esošais 
pieraksts, ārstniecības iestāde ar 
ikvienu pacientu sazināsies indi-
viduāli.

Vienlaikus NVD informē, ka 
sākot ar šā gada novembri Co-
vid-19 pozitīviem pacientiem un 
kontaktpersonām, kuru veselības 
stāvoklis neļauj gaidīt nepiecieša-
mā pakalpojuma saņemšanu pēc 
atveseļošanās, ir iespēja saņemt 
ambulatoros veselības aprūpes 
pakalpojumus konkrētās ārstniecī-
bas iestādēs (piemēram, rentgens, 
ginekologs, ķirurgs, kardiologs, 
laboratoriskie izmeklējumi u.c.). 
Ārstniecības iestāžu un pakal-

pojumu saraksts pieejams NVD 
tīmekļvietnē vai nepieciešamo 
informāciju iespējams noskaidrot, 
zvanot uz NVD bezmaksas kon-
sultatīvo tālruni 8000 1234.

Svarīgi! Noteikumi, kas jāievē-
ro Covid-19 pozitīvam pacientam 
un kontaktpersonām, lai saņemtu 
veselības aprūpes pakalpojumu 
konkrētajā ārstniecības iestādē:

jābūt ģimenes ārsta vai speciā-
lista nosūtījumam, izņemot tiešas 
pieejamības speciālistu pakalpo-
jumiem;

telefoniski vai elektroniski jā-
sazinās ar ārstniecības iestādi un 
jāveic pieraksts - ārstniecības ies-
tāde izvērtēs, vai pakalpojumu ne-
var sniegt attālināti;

ierasties uz izmeklējumu stingri 
noteiktajā laikā;

uz ārstniecības iestādi nedrīkst 
doties ar sabiedrisko transportu;

gan dodoties uz ārstniecības 
iestādi, gan ārstniecības iestādē 
obligāti jālieto sejas maska, jāie-
vēro 2m distance, kā arī jādezin-
fi cē rokas.

Informācija par veselības aprū-
pes pakalpojumu sniedzējiem ir 
pieejama vietnē www.rindapie-
arsta.lv. Informāciju par valsts 
apmaksātiem veselības aprūpes 
pakalpojumiem var noskaidrot, 
zvanot uz NVD bezmaksas in-
formatīvo tālruni 80001234 vai 
tīmekļvietnē www.vmnvd.gov.lv.

Nacionālais veselības dienests 
aicina iedzīvotājus rīkoties atbil-
dīgi, ievērojot veselības nozares 
speciālistu un Slimības un profi -
lakses kontroles centra norādīju-
mus.

             Informāciju sagatavoja: 
Sintija Gulbe,

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību 

nodaļas vadītāja
 

ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDI DRĪKST APMEKLĒT
 TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIETEIKŠANOS

Kā atšķiras plaušu vēža ār-
stēšana pirms 10 gadiem un 
šobrīd? 

Pirms 10 vai vairāk gadiem no-
teicošie faktori bija histoloģiskā vai 
morfoloģiskā audzēja forma – vai 
tas ir sīkšūnu plaušu vēzis, nesīk-
šūnu plaušu vēzis vai plakanšūnu 
vēzis. Otrs faktors, kas ietekmē 
ārstēšanu, ir slimības stadija. Ārs-
tēšanas taktika pie agrīnas stadijas 
bija ķirurģiska. Ja mēs runājam par 
audzējiem, kam jau ir radušās meta-
stāzes jeb tas ir izplatījies pa citiem 
audiem, tika pielietota ķīmijterapi-
ja.  

Zinātnei ejot uz priekšu, tika at-
tīstītas individuālākas ārstēšanas 
iespējas ar personalizētu terapiju. 
2004. gadā pirmo reizi specifi skiem 
audzēju veidiem pielietoja ķīmijte-
rapiju. Šobrīd mēs jau izmantojam 
imūnterapiju. Tā tiek izmantota gan 
viena pati, gan kombinācijā ar ķī-
mijterapiju. 

Kā personalizēta terapija 
var ietekmēt pacientu atve-
seļošanās iespējas?

Ja mēs salīdzinām, kā bija agrāk, 
ar iespējām, ko sniedz personali-
zētā terapija, plaušu vēžu pacientu 
dzīvildze ir palielinājusies. Ilgu 
laiku plaušu vēžu pacientu 5 gadu 
dzīvildze bija tikai 15%. Tai skai-
tā pacienti ar metastātisku audzēju 
nodzīvoja labi, ja 1 gadu. Šobrīd ir 
redzama pozitīva tendence. Pirm-
kārt, ir samazinājusies plaušu vēža 
saslimstība vīriešu vidū. Otrkārt, ir 
samazinājusies arī mirstība vīriešu 
vidū. Lielākoties tas ir tādēļ, ka ir 
samazinājies smēķētāju īpatsvars. 
Tiek izmantotas arvien jaunākas di-
agnostikas metodes, kuras ir efektī-
vākas un precīzākas, taču galvenais 

uzlabojums ir tas, ka mums ir jau-
nas individuālās terapijas iespējas. 
Īpaši jāuzsver, ka lielu pienesumu 
diagnostikā ir sniegusi pozitronu 
emisijas tomogrāfi jas ieviešana, kas 
tiek izmantota arī Latvijā. Tā sniedz 
iespēju diagnosticēt vēzi aizvien 
agrīnāk un precīzāk noteikt slimī-
bas izplatību, un sākt ārstēšanu. Šo 
procesu ir veicinājusi patoloģiskās 
diagnostikas evolūcija. Audzēju 
molekulārā klasifi kācija lielā mērā 
ir mainījusi ārstēšanas taktiku. Tā 
ir ļoti izšķiroša, lai noteiktu pareizo 
individuālo personalizēto ārstēša-
nas taktiku. 

No nesīkšūnu plaušu vēžiem, kas 
sastāda aptuveni 85% no visiem 
plaušu audzējiem, aptuveni 55% ir 
sīko bronhu gļotu dziedzeru vēži. 
Plakanšūnu vēži ir aptuveni 35%, 
un tas arī ir viss, ko mēs zinājām 
par šo vēža veidu. Pateicoties mo-
lekulārās patoloģijas klasifi kācijai, 
mēs pārzinām jau plašāku audzēju 
spektru. Ja iepriekš nesīkšūnu vē-
zis bija viena slimība, tad tagad tai 
ir ļoti daudz iespējamu izmaiņu. 
Dziedzeru šūnu vēzī ir 12 apakšti-
pi, plakanšūnu vēzim ir 6 apakštipi. 
Tas nozīmē, ka šis nesīkšūnu plaušu 
vēzis nav vienāda slimība, bet zem 
tā slēpjas daudzi slimību veidi, un 
katrai no tām tiek piemeklēta indi-
vidualizēta pieeja ārstēšanā. Pie-
mēram, mums ir zināmas EGFR 
mutācijas, kuras ir 17% pacientu. 
Tātad, šiem 17% pacientiem mēs 
varam piemērot speciālu terapiju. 
Tās ietvaros tiek nozīmēti īpaši me-
dikamenti, kas iedarbojas tieši uz šo 
audzēju grupu. Minētā klasifi kācija 
pilnībā mainīja mūsu pieeju nesīk-
šūnu plaušu vēža ārstēšanā. Lietojot 
speciāli piemēroto ārstēšanu, mēs 

varam panākt labus rezultātus. Pa-
cienti, kuri saņem atbilstošo terapi-
ju, dzīvo ilgāk.  

Cik lielas ir to pacientu 
grupas, kuras saņem perso-
nalizētu terapiju? Kas ir bū-
tiskākais, lai varētu izvērtēt 
terapijas pielietojamību pa-
cienta ārstēšanā? 

Personalizēto terapiju var saņemt 
tie pacienti, kuriem ir atrastas speci-
fi skas mutācijas. Kopumā aptuveni 
50% jeb katram otrajam nesīkšūnu 
plaušu vēzim atrod kādu no mutāci-
jām. Rēķinot, ka plaušu vēzi atklāj 
vairāk nekā tūkstotim cilvēku kat-
ru gadu, aptuveni 500 cilvēkiem ir 
piemērojama personalizēta terapija. 
Galvenais, ko es vēlos uzsvērt, ir 
tas, ka šī terapija ir paredzēta tikai 
tiem pacientiem, kuriem audzējs 
nav operējams, ir lokāli izplatīts vai 
jau ir radušās attālas metastāzes ci-
tos orgānos. Pirmajai un otrajai sta-
dijai parasti audzēji tiek izoperēti, 
un šāda terapija nav nepieciešama. 

Kā ir mainījies sabiedrības 
atbalsts onkoloģijas nozarei 
pēdējo gadu laikā? 

Neapšaubāmi ir jūtams atbalsta 
pieaugums. Pateicoties ārstu, pa-
cientu un sabiedrības aktivitātei jau 
no 2018. gada pie mums Latvijā 
nonāk moderna, starptautiskām 
vadlīnijām atbilstoša terapija. Pro-

tams, ka mēs gribētu, lai tas notiek 
straujāk, un mēs varētu sekot līdzi 
visām izmaiņām citās Eiropas val-
stīs. Latvijā situācija ir uzlabojusies, 
un atbalsts onkoloģijai tiešām ir.

Kādas izmaiņas būtu visne-
pieciešamākās plaušu vēža 
pacientu aprūpē? 

Šobrīd aktuāls ir plaušu vēža skrī-
nings. Mēs redzam, ka saslimstība 
ar plaušu vēzi pieaug. Interesanti, 
ka mirstība samazinās ātrāk, nekā 
sākas saslimstība. Tas nozīmē, ka 
ārstēšanas iespējas ir arvien labā-
kas, bet saslimstība tāpat ir ļoti liela. 
Mēs gribam, lai audzēji tiktu diag-
nosticēti pēc iespējas ātrāk. Pirmajā 
vai otrajā stadijā vēl ir iespējams 
piemērot radikālu ārstēšanu, lai pa-
cienti pēc iespējas ilgāku laiku būtu 
veseli. Plaušu vēža skrīnings, kas 
ir aktualizēts Eiropā, varētu ieviest 
uzlabojumus plaušu vēža agrīnajā 
diagnostikā. Pašlaik ir pieejamas 
tiešām labas un modernas ārstēša-
nās iespējas. Pielietojot moderno te-
rapiju – imūnterapiju, mērķterapiju 
vai terapiju kombinācijas –, pacien-
tu mirstība samazinās. Skrīnings  ir 
būtisks agrīnas diagnostikas priekš-
nosacījums, lai turpinātos labas ārs-
tēšanas iespējas.

Kādi ir jūsu  mērķi, lai uzla-
botu terapijas iespējas pa-
cientiem ar plaušu vēzi?

Pirmkārt, lai uzlabotu terapijas ie-
spējas, ļoti svarīga loma ir moleku-
lārajai testēšanai. Latvijā arī pašlaik 
notiek molekulārā testēšana, bet tā 
nav valstiski sakārtota un kompen-
sēta. Būtu nepieciešams organizēts 
atbalsts, lai tā būtu regulāra, savlai-
cīga un agrīna. Tāpat ir jāpaplašina 
iespējamo medikamentu pielietoša-
nas indikācijas. Šobrīd Latvijā me-
dikamenti ir ierobežoti pacientiem 
pēc noteiktiem kritērijiem. Mēs gri-
bētu, lai šie medikamenti ir pieeja-
mi visiem, kam tie ir nepieciešami, 
nevis tikai ierobežotai pacientu gru-
pai. Tai būtu jābūt valstiski nodro-
šinātai, regulārai molekulārai testē-
šanai un atbilstošai ārstēšanai pēc 
vadlīnijām. Ar agrīnu molekulāru 
diagnosticēšanu valstī būtu mazāki 
izdevumi un pacientiem – labāki 
dzīvildzes rādītāji. 

Kā pašreizējā situācija sais-
tībā ar pandēmijas stāvokli 
pasaulē ir ietekmējusi ārst-
niecības procesu pacientiem 
ar plaušu vēzi?

Jau kopš pirmā pandēmijas viļņa 
onkoloģijas pacientiem neapstā-
jas ne diagnostika, ne ārstēšana. Ja 
pacients pie mums ierodas, viņš sa-
ņem visu aprūpi kā līdz pandēmijai. 
Citādi ir tad, ja pacients neierodas 
kāda iemesla dēļ. No manas piere-
dzes mūsu slimnīcā pacienti nav at-
teikušies no ārstēšanas kursiem vai 
nav neieradušies uz vizīti Covid-19 
dēļ. Lai pacients varētu tikt uzņemts 
stacionārā, ir jāveic Covid-19 tests, 
tā ir obligāta prasība. Tādēļ pacien-
tiem jārēķinās ar papildus laiku, 
kuru aizņem testa veikšana un re-
zultātu saņemšana. Tostarp vadlīni-
ju ietvaros stacionārā ir samazinā-
jies gultu skaits saistībā ar 2 metru 
distances ievērošanu starp pacien-
tiem. Mēs cenšamies atrast veidus, 
kā pašreizējo gultu skaitu palielināt 
līdz iepriekšējam gultu skaitam vai 
tuvu tam. Neskatoties uz to, pie 
mums joprojām notiek visi ārstēša-
nās kursi un joprojām tiek uzņemti 
pacienti kā iepriekš. 

Vairāk informācijas:
www.plausuvezis.lv

Informāciju sagatavoja
SIA „Divi gani”

ONKOLOĢE: „PACIENTI, KURI SAŅEM 
ATBILSTOŠO TERAPIJU, DZĪVO ILGĀK”

Ar plaušu vēzi mūsdienās saslimst arvien vairāk cilvēku, 
taču modernas ārstēšanas iespējas ļauj ievērojami pagari-
nāt pacienta dzīves ilgumu. Ar mērķi sniegt Latvijas iedzī-
votājiem saprotamu un zinātniski pamatotu informāciju 
par plaušu vēzi, ir izstrādāta tīmekļvietne www.plausuve-
zis.lv. Vairāk par plaušu vēža ārstēšanas iespējām, kādas 
šobrīd ir pieejamas pacientiem, stāsta onkoloģe ķīmijte-
rapeite prof. Gunta Purkalne.
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LATGALES MAZĀKUMTAUTĪBU 
NVO SAŅEM VALSTS ATBALSTU

Biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” (DNVO-
AC) 2020. gada nogalē Latgales reģiona mazākumtautību 
biedrību darbības attīstībai un atbalstam ar Kultūras mi-
nistrijas atbalstu īsteno virkni aktivitāšu.

Projekta ietvaros aktivitātes vērstas uz mazākumtautī-
bu biedrību materiāltehniskās bāzes uzlabošanu, to bied-
ru prasmju, iemaņu un konkurētspējas paaugstināšanu, 
savstarpējo sadarbību, tautastērpu un mūzikas instru-
mentu iegādi, mazākumtautību NVO mijiedarbību ar pla-
šāku sabiedrību, kā arī Latvijas mazākumtautību kultūras 
savpatnības saglabāšanu.

Kā viena no aktivitātēm, kas tika rīkota, lai uzlabotu Latgales ma-
zākumtautību biedrību pārstāvju digitālās prasmes, bija 27. novembrī 
notikušais seminārs „Sociālo mediju un digitālā mārketinga iespējas” 
ar medijpratības ekspertu Artūru Medni, kurā kopā no visas Latvijas 
pulcējās vairāk nekā 70 klausītāju.

Šobrīd Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs veic mazākumtautību ko-
pienu aptauju par esošo sabiedrisko aktivitāti, līdzdalību un savstarpējo 
sadarbību savas dzīves kvalitātes uzlabošanai. Aptauju iespējams aizpil-
dīt latviešu un krievu valodā.

Projekta ietvaros tiek nodrošināti dažādi materiāli un izdevumi par 
mazākumtautību vēsturi Latvijā, kultūru un tradīcijām, nevalstisko or-
ganizāciju darbību un arī dažādi pasākumi tiešsaistē. Taču vislielāko 
gandarījumu šīs mērķgrupas biedrībām Viļakas, Dagdas, Rēzeknes, Lu-
dzas, Daugavpils un Krāslavas pašvaldībās sagādā materiāltehniskais 
atbalsts, kas kalpos kā atspēriena punkts to nākotnes darbības spējinā-
šanai.

Aktivitātes notiek Dienvidlatgales NVO atbalsta centra un Kultūras 
ministrijas noslēgtā līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes 
uzdevumu veikšanu mazākumtautību līdzdalības veicināšanas jomā” 
(Nr.2.5-8-26) ietvaros.

Oskars Zuģickis, 
DNVOAC koordinators

Šī gada jūnijā norisinājās jau-
niešu uzņēmējdarbības konkurss 
„Jauniešu biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai vai 
attīstībai Krāslavas novadā”, kurā 
startēja uzņēmums IK „SMPK” 
un saņēma domes atbalstu pro-
jektam „Nerūsējošā tērauda 
izstrādājumu izgatavošana”.
Uzņēmuma vadītājs Emīls Puzo 
pastāstīja, ka projekts tika īstenots 
no šī gada jūlija līdz oktobra bei-
gām. Par domes piešķirto fi nansē-
jumu ir iegādāts lentzāģis metālam 
un plazmas griezējs, kas uzstādīts 
uz CNC darba galda, savukārt par 
uzņēmuma līdzekļiem ir iegā-
dāts TIG metināšanas invertors.
Pateicoties pašvaldības atbals-

tam, uzņēmējs var piedāvāt tādus 
pakalpojumus kā CNC plazmas 
griešana, alumīnija, nerūsējošā 
tērauda un melno metālu metinā-

šana, kā arī veikt dažādu metāla 
konstrukciju izgatavošanu.

Juris Roga

PAŠVALDĪBA ATBALSTA 
NOVADA JAUNIEŠUS!  

30. novembrī Saeimas vairā-
kums atbalstīja valdības piedāvā-
jumu nākamgad samazināt ieņē-
mumus pašvaldībām un pieņēma 
lēmumu noteikt, ka iedzīvotāju ie-
nākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu 
sadalījums starp valsts budžetu 
un pašvaldību budžetiem ir šāds: 
pašvaldību budžetiem — 75% ap-
mērā un valsts budžetam — 25% 
apmērā.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
ir pašvaldību galvenais ieņēmumu 
avots. Līdz šim no tā pašvaldībās 
nonāca 80%, bet valsts budžetā – 
20%. No nākamā gada šī propor-
cija tiks mainīta, un pašvaldības 
saņems tikai 75%.

Kā informēja Krāslavas novada 
domes ekonomiste Inese Vorslova, 
2021. gadā iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumu samazinājums 
Krāslavas novada pašvaldības bu-
džetā būs 262359 eiro.

Turklāt tiek plānots samazinā-
jums Pašvaldību fi nanšu izlīdzinā-
šanas fonda dotācijai, provizoriski 

- 521305 eiro. 
Tajā pašā laikā tiks palielināti 

pašvaldības izdevumi, kas ir sais-
tīti ar minimālās algas paaugstinā-
šanu līdz 500 eiro.

2021. gadā pašvaldības budžetā 
izdevumu pieaugums gaidāms arī 
sociālā sfērā. Sociāliem pabal-
stiem (GMI un dzīvokļu pabalsts) 
tiek plānots palielinājums vismaz 
par 175760 eiro.

Informāciju publicēšanai 
sagatavoja Elvīra Škutāne

IEŅĒMUMI SAMAZINĀSIES, 
IZDEVUMI PALIELINĀSIES

Krāslavas grāfu Plāteru pils 
komplekss ir iecienītākā tūristu un 
vietējo iedzīvotāju apskates un pa-
staigu vieta Krāslavā. Pēdējo gadu 
laikā Krāslavas novada dome rea-
lizēja daudz un dažādus projek-
tus šīs teritorijas labiekārtošanai. 
Šobrīd tiek realizēts Latvijas-
Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu 
sadarbības programmas projekts 
Nr.ENI-LLB-1-016 BELLA CUL-
TURE, kura iniciators un autors ir 
Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrs. 

Projekta ietvaros 2021. gada 
vasarā bijušajos pils staļļos (tajā 
ēkas daļā, kas ir paralēli Pils ielai), 
kur šobrīd notiek remontdarbi, ap-
meklētājiem durvis vērs Krāslavas 
Amatniecības centrs ar 4 amatnie-
ku darbnīcām. Lai tās iekārtotu 
mūsdienīgi, gaumīgi un mājīgi, 
jau ir piesaistīti dažādi pieredzēju-
ši speciālisti, taču vietējo iedzīvo-
tāju iesaiste šādu objektu izveidē 
ir tikpat svarīga un nozīmīga. 

Amatnieku darbnīcās tiks likts 
akcents uz podniecību, aušanu, 
kokapstrādi un kulināro mantoju-
mu Krāslavas novadā. Tās būs čet-
ras darbnīcas, kas vēstīs par katru 
no četriem nosauktajiem arodiem. 
Darbnīcu piedāvājums tiks pa-
pildināts ar infokioskiem, kuros 
Amatnieku darbnīcu apmeklētāji 
varēs skatīties īsus videostāstus, 
iepazīties ar tradīcijām un aplūkot 

senās fotogrāfi jas. 
Lai izveidotu izzinošus un inte-

resantus videostāstus, atspoguļo-
jot tajos ne tikai amatniecību mūs-
dienās, bet arī iepazīstinot ar tās 
vēsturi, aicinām ikvienu Krāsla-
vas novada iedzīvotāju iesaistīties 
videostāstu izveides procesā un 
padalīties ar senajām fotogrāfi -
jām. 

Aplūko savas ģimenes senā-
kos foto albumus! Iespējams, ta-
jos ir atrodamas fotogrāfi jas ar 
podniecības, aušanas, kokapstrā-
des amatniekiem, priekšmetiem, 
darba procesu, kā arī prasmīgo 
saimnieču fotoattēli, kur attēlots 
ēdienu gatavošanas process, kuli-
nārijas priekšmeti, krievu krāsns 
utt. 

Tie iedzīvotāji, kuru fotogrā-
fi jas tiks izvēlētas un ievietotas 
Amatnieku darbnīcu infokioskos, 

saņems pateicības balvas.
Fotogrāfi jas skenētā formā 

lūgums atsūtīt uz e-pastu tic@
kraslava.lv, norādot iesniedzēja 
vārdu, uzvārdu un tālruņa numu-
ru, kā arī, īsumā aprakstot, kurā 
gadā fotogrāfi ja ir uzņemta (vis-
maz aptuveni), kurā vietā (ja ir 
zināms), ko atspoguļo (piem., alus 
vārīšanas process; maizes cepša-
na utt.). Fotogrāfi jas papīra formā 
var iesniegt Krāslavas novada TIC 
(darba dienās no 8.45 līdz 17.15), 
Pils ielā 2, Krāslavā, norādot visu 
iepriekš minēto informāciju. Fo-
togrāfi jas tiks ieskenētas un atdo-
tas atpakaļ.

Fotogrāfi jas var iesniegt līdz 
2020. gada 28. decembrim. Jau-
tājumu gadījumā zvaniet pa tālr. 
+371 26395176 (Tatjana). 

Veidosim vēsturi kopā!

IESAISTIES ARĪ TU KRĀSLAVAS 
AMATNIECĪBAS CENTRA IZVEIDĒ!

15. decembrī, valdība apstiprinā-
jusi grozījumus MK 6. novembra 
rīkojumā „Par ārkārtējās situāci-
jas izsludināšanu”, kas paredzēja 
Covid-19 infekcijas ierobežošanai 
stingrākus drošības nosacījumus, 
sestdienās, svētdienās un svētku 
dienās ļaujot tikai pārtikas preču 
tirdzniecību un atsevišķu veselības 
un higiēnas pakalpojumu sniegša-
nu. 

Pēc Zemkopības ministrijas ie-
rosinājuma ir precizēts tirgojamo 
nepārtikas preču saraksts, ļaujot 
nedēļas nogalēs un svētku dienās 

pārdod arī Ziemsvētku eglītes. Tas 
ir svarīgi, lai respektētu Latvijas 
iedzīvotāju tradīcijas Ziemas saul-
griežus aizvadīt ģimenes lokā un 
savlaikus tiem sagatavoties. 

Turklāt - saskaņā ar Stādu audzē-
tāju biedrības sniegto informāciju 
- vairāk nekā 80% Ziemassvētku 
eglīšu tiek pārdotas sestdienās un 
svētdienās. Tas tādēļ, ka strādājoša-
jiem pircējiem darba laiks pārsvarā 
ir no plkst. 8.00 līdz 17.00 un vienī-
gās pieejamās dienas ir brīvdienas, 
kad dienas gaišajā laikā kopā ar ģi-
meni var veikt eglītes iegādi. 

Stādaudzētavās un atklātajos 
tirdzniecības laukumos Ziemsvētku 
eglīšu tirdzniecība notiek ārtel-
pās svaigā gaisā, kas nozīmīgi sa-
mazina infi cēšanās risku. Turklāt 
egļu audzētājiem un tirgotājiem ir 
pienākums īstenot spēkā esošajos 
normatīvajos aktos noteiktos epi-
demioloģiskās drošības pasākumus 
(tajā skaitā roku dezinfekciju, sejas 
masku lietošanu, fi ziskās distances 
ievērošanu starp pircējiem). 

Rūta Rudzīte, 
ZM sabiedrisko attiecību 

speciāliste

    ARĪ BRĪVDIENĀS UN SVĒTKU DIENĀS
 ĀRTELPĀS VARĒS TIRGOT ZIEMSVĒTKU EGLĪTES
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Darbi, notikumi, cilvēki

Paziņojums
par jaunizveidojamā 

Krāslavas novada
 ilgtspējīgas attīstības

 stratēģijas
un attīstības programmas

 izstrādes uzsākšanu
Administratīvo teritoriju un ap-

dzīvoto vietu likums, kas stājās 
spēkā 2020. gada 23. jūnijā, no-
saka, ka Krāslavas novada paš-
valdība kopā ar Dagdas novada 
pašvaldību un trīs Aglonas novada 
pagastiem no 2021. gada 1. jūlija 
veidos vienotu administratīvo teri-
toriju – Krāslavas novadu. 

Apvienotajam novadam ir jā-
nodrošina kopīgu teritorijas at-
tīstības plānošanas dokumentu 
izstrāde, tāpēc, sadarbojoties 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu pašvaldībām, tiek uzsākts 
darbs pie jaunizveidojamā Krāsla-
vas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijas un Krāslavas novada 
attīstības programmas sagatavo-
šanas. Krāslavas novada dome 
2020. gada 26. novembra domes 
sēdē pieņēma lēmumu par minēto 
dokumentu izstrādes Darba uzde-
vumiem, termiņiem, kā arī izstrā-
des darba grupas pārstāvjiem no 
Krāslavas novada pašvaldības.

Krāslavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijā 2021.–2037. 
gadam tiks noteikts novada ilgter-
miņa attīstības redzējums, stratē-
ģiskie mērķi, attīstības prioritātes 
un telpiskās attīstības perspektīva. 
Krāslavas novada attīstības prog-
rammā 2021.–2027. gadam tiks 
ietverts pašreizējās situācijas ana-
līzes kopsavilkums, kā arī noteikts 
rīcību kopums novada ilgtermiņa 
stratēģisko mērķu un prioritāšu 
īstenošanai un Attīstības prog-
rammas īstenošanas uzraudzības 
kārtība. 

Attīstības dokumentu izstrādē 
ir ļoti svarīga iedzīvotāju iesaiste. 
Konkrētus priekšlikumus tālākai 
novada attīstībai ar norādi „Priekš-
likumi Krāslavas novada attīstī-
bas programmai” lūgums iesniegt 
Krāslavas novada domei (e-pasts: 
dome@kraslava.lv, Rīgas ielā 51, 
Krāslavā (Covid-19 ārkārtas situā-
cijas laikā iesniegums atstājams 
pastkastē pie domes ēkas), Jums 
tuvākajā pagasta pārvaldē vai kā 
iesniegumu www.latvija.lv) līdz 
2021. gada 31. janvārim, norādot 
savu kontaktinformāciju (vār du, 
uzvārdu, adresi, tālruni/e-pastu). 
Jūsu personas dati tiks izmantoti 
tikai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā. Programmu izstrādes laikā 
iedzīvotāji tiks aicināti līdzdarbo-
ties arī tematiskajās darba grupās 
un izteikt viedokli iedzīvotāju ap-
taujā un sabiedriskajās apsprieša-
nās. 

Plašāka informācija par sa-
biedrības iesaistes iespējām tiks 
sagatavota un drīzumā publicēta 
tīmekļvietnēs www.kraslava.lv, 
www.dagda.lv un www.aglona.lv, 
sadaļā „Sabiedrības līdzdalība”.

Kontaktpersona un izstrādes va-
dītāja ir Krāslavas novada domes 
Attīstības nodaļas vadītāja Ināra 
Dzalbe (attistiba@kraslava.lv, tāl-
runis 29185871).

Sagatavoja Ināra Dzalbe

1923.  gada 16. aprīlī Latvijas 
valdība Krāslavas miestam pie-
šķīra pilsētas tiesības. Savlaicīgi 
gatavojoties pilsētas dzimšanas 
dienai, aicinām visus interesentus 
aktīvi izzināt mūsu pilsētu, pieda-
loties kustību orientēšanās spēlē 
„Krāslavas loki”.

Spēles uzdevums ir ģimenei iz-
veidot individuālu maršrutu pilsētas 
ielās, ievērojot nosacījumu, ka mar-
šrutā tiek iekļauti ielu posmi no 13 
dažādiem ielu nosaukumiem, kuros 
ietverts vismaz viens burts no spē-
les nosaukuma „Krāslavas loki”. 

Maršruta posmos jābūt iekļau-
tiem dažādu ielu nosaukumiem 
(tie nedrīkst atkārtoties) ar visiem 
13 spēles nosaukumā esošajiem 
burtiem. Sastādot maršrutu, nav jā-
ievēro spēles nosaukuma burtu se-
cība, tā var būt arī jaukta (piemērs 
R – Rīgas iela, L – Kaplavas). 

Izveidotais maršruts jāiezīmē 
kartē un jāaizpilda pieteikums, 
kurā pretī katram spēles nosauku-
ma burtam jāieraksta ielas nosau-
kums. 

Spēles starts - 2020. gada 1. de-

cembris.
Spēles fi nišs - 2021. gada 16. 

aprīlis.
Dalībniekiem jāveic savs iz-

veidotais maršruts, ejot, skrienot, 
nūjojot vai braucot ar velosipēdu, 
jānofotografē pilsētvidē trīs jeb-
kurus ielas nosaukumus no ieplā-
notā maršruta (ielas nosaukuma 
norādošā plāksnīte, kas uzstādīta 
kā norāde uz ielas vai plāksnīte 
pie mājas, uz kuras redzams ielas 
nosaukums), jāizmēra kopējais 
distances garums. Karte un dalīb-
nieku kartiņa lejupielādei pieeja-
ma http://www.piladzitis.lv

Karti un reģistrācijas formu iz-
printē, aizpildi, nofotografē aiz-
pildītu un iesūti! Atbildes vari 
iesniegt arī brīvā formā – dalīb-
nieku vārdus un ģimenes koman-
das nosaukumu, kartē uzzīmētu 
maršrutu vai tā aprakstu, kopējo 
garumu. Neaizmirsti pievienot trīs 
fotogrāfi jas ar ielu nosaukumiem, 
sūti uz e-pastu zbernate@inbox.lv 
līdz 16. aprīlim plkst. 24.00. 

Spēlē var piedalīties ģimeņu 
komandas – ar nosacījumu, ka no 

vienas ģimenes spēlē piedalās ti-
kai viena komanda (ar vienu vai 
vairākiem dalībniekiem). Pīlādzī-
tis kluba biedri spēlē var piedalī-
ties, bet balvu izlozē nepiedalās.

Izlozes veidā no ģimenēm, ku-
ras būs izpildījušas visus spēles 
noteikumus, tiks izvēlētas 10 
laimīgās ģimenes, kuras saņems 
veicināšanas balvas no Krāslavas 
peldbaseina, biedrības „Latgales 
kulinārā mantojuma centrs”, „Pils 
restorāna”, sporta atrakciju parka 
„Starp debesīm un zemi”, Olgas 
Gribules porcelāna leļļu kolekci-

jas un kafejnīcas „Karamele”.
Atgādinām, ka gan ikdienā, gan 

veicot aktivitāti, stingri jāievēro 
valstī noteiktie nosacījumi Covid 
– 19 izplatības ierobežošanai! 

Kustību spēli organizē biedrība 
„ Pīlādzītis klubs”. Dalībnieks, ie-
sūtot fotogrāfi ju, apliecina tās iz-
mantošanu publicitātes nolūkiem. 
Dalībnieku personas dati tiks iz-
mantoti tikai spēles „Krāslavas 
loki” nolūkos.

Jeļena Vorošilova,
PII „Pīlādzītis”

 vadītājas vietniece

PIEDALIES ORIENTĒŠANĀS SPĒLĒ
 „KRĀSLAVAS LOKI”!

Pateicoties projektam „Vērtīgo 
grāmatu iepirkums Latvijas publis-
kajām bibliotēkām” Krāslavas un 
Dagdas novadu bibliotēku krājumi 
tika papildināti ar augstvērtīgiem 
pēdējo gadu izdevumiem.

Krāslavas un Dagdas novadu 
bibliotēkas saņēma grāmatas kopu-
mā no 30 izdevniecībām, līdz ar to 
tiek plaši pārstāvēti dažādi latviešu 
literatūras žanri, autori, grāmatu 
mērķauditorijas vecuma grupas un 
interešu loks.

Ievērojamu saņemto grāmatu 
daļu sastāda tieši daiļliteratūra, do-
dot iespēju lasītājiem iepazīties gan 
ar jaunāko latviešu oriģinālliteratū-
ru, svaigākajiem tulkojumiem, kā 
arī klasisku un hrestomātisko tekstu 
jauniem izdevumiem. No izdevnie-
cības „Dienas grāmata” ir saņemta 
jaunākā latviešu proza: Ingas Žo-
ludes, Jāņa Joņeva, Jāņa Einfelda, 
Ingas Gailes, Gundegas Repšes un 
citu rakstnieku romāni, kā arī pa-
saulslaveno (Vladimira Nabokova, 
Viktora Peļevina un citu) autoru 
prozas darbu tulkojumi. Daudz 

jaunāko latviešu prozas darbu ir 
saņemts arī no „Zvaigznes ABC”: 
Vladis Spāre, Inguna Bauere, Linda 
Nemiera, Inga Jēruma, Ieva Mel-
galve un citi. Plašu latviešu autoru 
klāstu pārstāv arī „Latvijas Mediji” 
izdevumi, kur lasītājiem ir iespēja 
atkārtoti iepazīt Andras Manfeldes, 
Janas Egles, Ulda Neiburga un citu 
autoru darbus.

Kvalitatīvi jaunākās literatūras 
tulkojumi ir saņemti no apgāda 
„Mansards”, varētu īpaši izcelt pē-
dējā gada laikā lasītāju iecienīto 
Žaume Kabrē romānu „Es atzīstos” 
un kritikas slavēto Kristiana Banga 
Fosa dižpārdokli „Nāve brauc ar 
audi”.

Bibliotēkas tika papildinātas 
arī ar latviešu jaunākajiem dzejas 
krājumiem. Īpaši varētu uzsvērt 
izdevniecībā „Pētergailis” iznā-
kušos dzejas krājumus: policista 
un apsarga Jāņa Tomaša poētiskos 
maskulinitātes meklējumus otrajā 
dzejas krājumā „Smagatlētika” un 
pēdējo Latviešu Literatūras gada 
balvu saņēmušo Jāņa Vādoņa krā-

jumu „Klusuma forma”. Savukārt 
no izdevniecības „Orbita” ir saņem-
ti mūsdienīgi, konceptuāli un nepa-
rasti dzejas krājumi: Arvja Viguļa, 
Elvīras Blomas, Sergeja Timofeje-
va, Andra Kupriša un citi.

Savukārt izdevniecība „Neputns” 
piedāvā plašu klāstu ar mākslinie-
ciskām, mūsdienīgām grāmatām, 
kur gan plaši pārstāvēta ir latvie-
šu dzeja (Raimonds Ķirķis, Jānis 
Hvoinskis, Toms Treibergs, Aivars 
Madris un citi), gan pasaules lite-
ratūras ģēniji (Osips Mandelštams, 
Čārlzs Bukovskis un citi). Protams, 
„Neputna” atpazīšanas zīme ir kva-
litatīvas, vizuāli pievilcīgas grāma-
tas par mākslu un mākslas vēsturi, 
līdz ar to lasītājiem būs daudz ie-
spēju iepazīt gan dažādus mākslas 
virzienus, gan arī konkrētus māks-
liniekus, viņu likteņus un mākslas 
estētiku.

Būtisks ir arī bērnu grāmatu pie-
nesums: galvenokārt par mūsdie-
nīgu, aizraujošu un bagāti ilustrētu 
bērnu literatūru rūpējas izdevniecī-
ba „Liels un mazs”, piedāvājot pla-
šu klāstu gan latviešu bērnu prozas 
un dzejas, gan arī ārzemju darbu 

tulkojumus.
Jāpiebilst, ka grāmatu klāstu pa-

pildina arī akadēmiskie apgādi: „Zi-
nātne”, LU Akadēmiskais apgāds, 
LU LFMI apgāds, Rīgas Stradiņa  
universitātes izdevumi, piedāvājot 
plašu grāmatu klāstu par vēsturi, 
psiholoģiju, literatūru, jurispruden-
ci, tiesībām un citām tēmām. Lie-
lākā daļa grāmatu varētu ieinteresēt 
ne tikai specifi skās jomas pārstāvjus 
un zinātājus, bet arī ikvienu zinātkā-
ro lasītāju, jo mūsdienu zinātniskā 
literatūra tiek rakstīta mūsdienīgā, 
saprotamā valodā, mēģinot kon-
krētas tēmas aktualizēt pēc iespējas 
plašākam interesentu lokam.

Kopumā novadu bibliotēkas tika 
papildinātas gandrīz ar 1000 jau-
nām grāmatām, piedāvājot saviem 
lasītājiem vēl nebijušu, daudzveidī-
gu jaunākās Latvijā izdotās literatū-
ras klāstu.

Visi mīļi aicināti un gaidīti!
Svetlana Ļaksa-Timinska,

Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas
 komplektēšanas un 

apstrādes nodaļa

IEPAZĪSTI! NĀC! LASI!

2020. gads tuvojas bei-
gām, gads, kad bija jāno-
tiek XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju 
svētkiem (turpmāk tekstā 
Svētki). Krāslavas novads 
jau vairākus gadu desmitus 
paaudžu paaudzēs ar cieņu, 
pārliecību un mīlestību pret 
dziesmu, deju un mākslu 
pārstāv sevi un uzskata par 
neatņemami piederīgiem 
Svētku tradīcijai Latvijā.

Situācija šobrīd valstī nevienno-
zīmīga, neskaidra, skolēnu Svētki 
ir pārcelti uz 2021. gada vasaru. 

Epidemioloģiskā situācija paslik-
tinās, pastiprinās drošības pasāku-
mi, līdz 2021. gada 11. janvārim 
izsludināta kārtējā ārkārtējā situā-
cija.

Bet interešu izglītības pulciņu 
nodarbības izglītības iestādēs tiek 
īstenotas atbilstoši MK noteiku-
miem: attālināti, individuāli, ra-
doši. Nostrādā interešu izglītības 
skolotāju pieredze, intuīcija, pras-
me rast kopīgu valodu, meklēt rī-
kus un jaunas metodes, rast atgrie-
zenisko saiti, motivēt…

Jā, mūzikas un deju kolektīvu, 
teātru mēģinājumu klātienē nav. 

Bet ļoti daudz ir izdarīts: apgūts 
svētku tautas deju un mūsdienu 
deju lielkoncertu repertuārs, iestu-
dētas mazo formu izrādes, iemācī-
tas koru noslēguma koncerta Mež-
aparka estrādē dziesmas, tapuši 
mazo mūzikas kolektīvu priekšne-
sumi, izveidoti un izvērtēti vizuāli 
plastiskās mākslas darbi, uzmode-
lēti, uzšūti un uzausti tērpi…

Mēs kopā ierakstām sevi Svēt-
kos. Ja tie būs, būs citādi!

Tāpēc par citādu - fi ziski veselu, 
garīgi stipru, tradīcijās mainīgu, 
darbu mīlošu un kultūrizglītību 
neiznīcinošu Latviju!

Lai notiek atšķirīgi, situācijai 
pielāgoti, riskus izvērtēti Svētki! 
Esam atbildīgi, elastīgi, prasmīgi 
un nepaliekam pusceļā, neradām 
sevī un citos nepabeigtības un ne-
padarīta darba sajūtu katrs savā 
atbildības jomā!

Lai droši, sirdsmīļi Ziemassvēt-
ki, un jaunajā gadā rotāsim tālāk!

 Sanita Kumpiņa,
XII Latvijas Skolu jaunatnes

dziesmu un deju svētku
 koordinatore Krāslavas novadā,

Krāslavas BJC metodiķe
Latvijas Skolu jaunatnes 

dziesmu un deju svētki

IERAKSTĀM SEVI SVĒTKOS JEB RŪTOJ KRUOSLOVĀ
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izglītība

 „Krāslavas Vēstis” lasītāja 
interesējas, kā praksē tiek 
realizēta skolēnu attālināta 
mācīšanās Covid-19 pandē-
mijas laikā? Jautājumu pār-
adresējām Krāslavas novada 
Izglītības pārvaldei, kas snie-
dza šādu atbildi.

Attālinātu mācību īstenošanai pa-
stāv daudzveidīgi tehnoloģiskie rīki 
un iespējas. Katra izglītības iestāde 
izvēlas, kuru rīku izmantos kā bāzes 
platformu saziņai un mācībām, kādā 
veidā sazināsieties ar skolēniem un 
viņu vecākiem, kā skolēni zinās, kas 
viņiem jādara, kā viņi piekļūs ne-
pieciešamajiem mācību līdzekļiem. 

Izglītības iestādēs jābūt izstrādā-
tai attālināta mācību procesa norises 
kārtībai, kura ir kā instrukcija gan 
pedagogiem, gan skolēniem. Skolē-
niem tiek piedāvātas gan tiešsaistes 
nodarbības, gan darbošanās indi-
viduāli.  E-klases dienasgrāmatā 
skolotājs ieraksta mācību stundas 
tiešsaistes linku un laiku. Katram 
pedagogam ir savs mācību stundas 
plāns, no kura ir atkarīgs, vai visas 
40 minūtes mācību stunda notiek 
tiešsaistē, vai, piemēram 10 - 15 
min. un tālāk skolotājs uzdod  darbu. 
Jāpiebilst, ka vismaz 50% stundu 
jānotiek tiešsaistē. 

Pedagogs un skolēni var aktīvi 
piedalīties (katrs no savas ierīces), 
viens otru dzirdot un redzot, pie-
mēram, ZOOM tikšanās laikā. Sko-
lēns var elektroniski pacelt roku, lai 
sniegtu atbildi uz pedagoga jautāju-
mu vai uzdod precizējošo jautāju-
mu. To pašu var izdarīt, izmantojot 
čatu. 

Fizikas un ķīmijas skolotājs pēc 
paša izvēles var demonstrēt ekspe-
rimentu reālajā laikā vai dalīties ar 
iepriekš izveidoto video, var da-
līties ar citu sagatavoto materiālu 
(savu prezentāciju). Skolēni ierīces 
ekrānā redz atrisinājumus, zīmēju-
mus, demonstrējumus (tiek izman-
toti resursi „read2do.eu”, „STE-
aMup”, „soma.lv” un „tavaklase.
lv”, kur  ir praktiskie darbi ķīmijā, 
bioloģijā un dabaszinībās) un dzird 
pedagoga paskaidrojumu. 

Skolēnu zināšanas var tikt vēr-
tētas dažādos veidos - uzdots pat-
stāvīgais darbs par tēmu (var būt 
stundas laikā vai ilgtermiņa darbs), 
uzdevums mācību grāmatā, pārbau-
des darbs www.uzdevumu.lv u.c. 
Visbiežāk izpildīto mājas darbu 
skolēni nosūta uz e-klases pastu vai 
„whatsapp”. 

Krāslavas novada 
Izglītības pārvalde

26. novembrī notika 
Krāslavas novada domes 
sēde, kurā deputāti pieņē-
ma lēmumu par Krāslavas 
Mūzikas skolas un Krāsla-
vas Mākslas skolas reorga-
nizāciju.

Ar 2021. gada 1. jūniju 
Krāslavas Mūzikas sko-
la un Krāslavas Mākslas 
skola tiek apvienotas, iz-
veidojot jaunu Krāslavas 
novada pašvaldības profe-
sionālās ievirzes izglītības 
iestādi „Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skola”. No 2021. 
gada 1. septembra skola 
atradīsies bijušas ģimnāzi-
jas telpās, Raiņa ielā 25.

Izglītības pārvaldes vadītāja Li-
dija Miglāne: „Šobrīd Krāslavas 
novadā darbojas vairākas profe-
sionālās ievirzes izglītības iestā-
des – Krāslavas Mākslas skola, 
Krāslavas Mūzikas skola, Krāsla-
vas Sporta skola, Indras Mākslas 
un mūzikas skola. No tām Krāsla-
vas Mūzikas skola, Krāslavas 
Mākslas skola un Indras Mākslas 
un mūzikas skola ir profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes, kas 
īsteno profesionālās ievirzes izglī-
tības programmas kultūrizglītības 

sistēmā Krāslavas novada pašval-
dībā.

Izvērtējot Krāslavas Mūzikas 
skolas un Krāslavas Mākslas sko-
las kā atsevišķu skolu attīstības 
iespējas un kopīgas skolas attīstī-
bas iespējas, deputāti nolēma, ka 
lietderīgi būtu veikt minēto skolu 
reorganizāciju un vienas – Krāsla-
vas Mūzikas un mākslas skolas – 
izveidi ar mērķi celt Krāslavas 
novada kultūrizglītības kvalitāti 
augstākajā līmenī, kā arī piesaistīt 
dažādus starptautiskos sadarbības 
partnerus, rast iespējas izglītoja-
majiem ņemt aktīvu līdzdalību 
dažādās apmaiņas programmās.”

Lidija Miglāne uzsvēra, ka, ap-
vienojot Krāslavas Mūzikas skolu 
un Krāslavas Mākslas skolu, iz-
veidojot vienu Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skolu, ir iespējams 
efektīvāk veikt izglītības prog-
rammu attīstību atbilstoši mūs-
dienu sabiedrības un darba tirgus 
prasībām un nodrošināt atbilstošu 
izglītojamo skaitu profesionālās 
ievirzes izglītības iestādē. Kā vēl 
viens nozīmīgs reorganizācijas 
aspekts ir profesionālās ievirzes 
izglītības kvalitātes paaugstināša-
na, izcilību veicināšana mākslā un 
mūzikā, kā arī piedāvātajai izglītī-

bas iegūšanai atbilstošs pašvaldī-
bas resursu ieguldījums. Skolu re-
organizācija nodrošinās personāla 
un fi nanšu resursu koncentrāciju, 
efektīvāku resursu izmantošanu 
izglītības programmu attīstībā, 
efektīvāku izglītības programmu 
plānošanu un stabilāku profesio-
nālās ievirzes izglītības pakalpo-
jumu bāzi, kā arī piešķirto fi nanšu 
resursu efektīvāku izlietošanu.

Šobrīd skolas savas izglītības 
programmas īsteno divās atseviš-
ķās vietās. Skolu reorganizācija 
neparedz izglītojamo skaita, iz-
glītības programmu vai pedagogu 
skaita samazināšanu. Katra sko-
la pati par sevi ir unikāla, tomēr 
plānotā skolu reorganizācija dos 
iespēju Krāslavas Mūzikas un 
mākslas skolai racionālāk izman-
tot  un piesaistīt fi nansējumu, kā 
rezultātā būs iespējams nodroši-
nāt izveidojamās profesionālās 
ievirzes izglītības iestādes mo-
dernizāciju, attīstību un kvalitātes 
paaugstināšanu gan skolas darbī-
bā, gan mācību un pedagoģiskajā 
kvalifi kācijā.

Publicēšanai sagatavoja 
Elvīra Škutāne

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLAS 
TIKS APVIENOTAS

Valsts svētku un patriotisma 
nedēļa Varavīksnes vidusskolā 
aizvadīta gaiši un sirsnīgi. Lai 
veidotu kopības izjūtu ar mūsu 
zemi, novadu un līdzcilvēkiem, 
skolēni kopā ar saviem klases au-
dzinātājiem un skolotājiem īste-
noja dažādas radošas aktivitātes, 
un šogad to moto bija „Par Latviju 
domājot…”.  Šādi pasāk umi ir ļoti 
nozīmīgi, jo tiek stiprināta skolē-
nu pilsoniskā apziņa, kas ir neat-
ņemama Latvijas patriota īpašība. 
Labas domas, vārdi un darbi vie-
noja visus, un vairākas klases lab-
prāt dalījās ar saviem iespaidiem. 

1. a klase Valsts svētku nedē-
ļā pētīja Latvijas novadus, mūsu 

lielākās pilsētas, upes un ezerus. 
Bērni izlasīja latviešu tautas pa-
saku „Kā zvēri raka Daugavu” un 
izveidoja mūsu likteņupes make-
tu. Pirmklasnieku zīmējumi bija 
veltīti Latvijas dzimšanas dienai, 
tagad labākie radošie darbi izstā-
dīti skolas gaitenī. Skolēnu vecāki 
sagatavoja saviem bērniem nelie-
las dāvanas, kas ļoti iepriecināja 
mazuļus! 

2. a klase 10. novembrī jautri 
svinēja Mārtiņdienas svētkus: tai-
sīja ķekatu maskas, spēlēja seno 
Mārtiņdienas rotaļu „Gaiļu cīņas”. 
Valsts svētku nedēļas gaitā bērnu 
skolas formas tērpus rotāja paš-
darinātas piespraudes „Mārītes”. 

Klases dāvana Latvijas dzimšanas 
dienā - piedalīšanās labdarības 
akcijā „Drosmes kaste”. Skolē-
nu ģimenes savāca naudu un no-
pirka LEGO komplektus Bērnu 
klīniskās universitātes slimnīcas 
Onkoloģijas nodaļas mazajiem 
pacientiem.

Svētku nedēļas laikā 5.a klases 
skolēni bija ļoti patriotiski un ar 
prieku piedalījās visās aktivitātēs. 
Šī nedēļa klasē sākās radoši - ar 
zīmējumu izstādi „Manai Latvijai 
es novēlu...”. Zīmējumos bērni 
attēloja savas idejas par to, kādu 
gribētu redzēt savu dzimteni, bet 
savos novēlējumos piektklasnieki 
atzinās, cik ļoti mīl Latviju. Patei-

coties skolotājiem, bērniem bija 
iespēja katru dienu atklāt sev 10 
interesantākos faktus par Latviju. 

7.a klases skolēni uzsvēra, ka 
novembris ir Dzimtenes mēnesis, 
jo šajā laikā mēs ne tikai svinam 
valsts svētkus, bet arī domājam 
par dzimteni. Skolēni vēlreiz iz-
šķirstīja Latvijas vēstures lapas, 
piedalījās viktorīnā „Mūsu zeme-
Latvija”, klausījās latviešu dzies-
mas, mēģināja sajust un sadzirdēt 
Latviju. Pamatskolēni aprakstīja 
savas mīļākās vietas Krāslavas 
novadā: vieniem – tas ir parks, 
pils komplekss, pilsētas ielas, citi 
bauda mūsu lauku skaistumu, vē-
rojot saullēktu, vai apbrīno milzī-
gos laukakmeņus, kā arī šūpoles, 
kas atrodas vecmāmiņu pagalmā... 

9.a klase Svētku nedēļā dar-
bojās ar tēmu „Manas dzimtenes 
iemīļotie stūrīši”, skolēni izveido-
ja fotokolāžu par ceļojumiem pa 
Latviju kopīgo ekskursiju un pār-
gājienu laikā no 5. līdz 9. klasei! 
Jaunieši piedalījās 2 viktorīnās, 
ko piedāvāja interneta platforma 
„uzdevumi.lv” un skolas bibliotē-
ka, kopā skatījās videoklipus par 
Latviju un izveidoja asociatīvo 
rindu par tēmu „Mana māja, mana 
valsts, mana dzimtene” - Latvija 
ir mūsu mājas, tā ir skaista, zaļa, 
daudzpusīga, brīnišķīga, maģis-
ka, tīra, sportiska valsts, ar tīrām 
upēm, ar labiem, jautriem un dzie-
došiem cilvēkiem. 

9.b klasei 17. novembrī bija ne-
parasta stunda – pirmkārt, skolēni 
piedalījās klases stundā no savām 
mājām, un otrkārt, todien uzkrita 
pirmais sniegs. Tā bija interaktīva 
stunda, jaunieši runāja par latvie-
šu dziesmām, fi lmām, mīļākajām 
pilsētām un, protams, par mūsu 

Krāslavu. Devītklasnieki bija gan-
darīti par to, ka varēja svinēt mūsu 
valsts dzimšanas dienu mierpilnā 
un draudzīgā gaisotnē.

12. klases skolēni stundās un ār-
pus tām daudz runāja par Latviju, 
tās vērtībām, bagātībām, priekš-
rocībām... Patriotiskās klases 
stundas laikā vidusskolēni izteica 
savus novēlējumus valstij: „Liels 
paldies, ka es piedzimu Latvijā!”; 
„Paldies par tīru un skaistu dabu! 
Paldies par labi uzturētām ielām 
un pilsētām!”; „Es novēlu Latvijai 
augt un uzplaukt. Es ceru, ka visa 
Latvija uzvarēs Covid-19. Kopā 
mēs noteikti padarīsim Latviju vēl 
labāku!”

Liels paldies visai Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolas saimei 
par aktīvu līdzdalību, vienotību 
un izturību!

Informāciju apkopoja 
Galina Mikulāne

VALSTS SVĒTKU UN PATRIOTISMA
 NEDĒĻA VARAVĪKSNES VIDUSSKOLĀ

TIEŠSAISTĒ - 
VISMAZ 50% STUNDU!
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 Decembra sākumā Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā norisinā-
jās Veselības nedēļa, šī gada moto 
- „Mana veselība - mana nākotne”. 
1.-4. kl. skolēni piedalījās pasāku-
mos klātienē, bet 5.-12. kl. skolēni 
– attālināti. Veselības nedēļas rīko-
tāji organizēja daudzveidīgas akti-
vitātes, lai informētu skolēnus par 
veselīgā dzīvesveida ieguvumiem, 
motivētu regulāri rūpēties par savu 
veselību un apzināties kaitīgo iera-
dumu negatīvo ietekmi.

Pamatskolēni un vidusskolēni 
klases stundu laikā un ārpus stun-
dām iesaistījās dažādos veselību 
veicinošos pasākumos. Piektklas-
niekiem un sestklasniekiem tika 
organizēta klases stunda „Veselīgs 
uzturs un dienas režīms”. 7.-12.
kl. skolēni klases stundu laikā va-
rēja noskatīties dokumentālās fi l-
mas tiešsaistē. Jaunieši piedalījās 
informatīvajā dienā un izveidoja 
noderīgas prezentācijas: „Kas ir 
Covid-19”, „Vīrusu slimību pro-
fi lakse”, „Kas ir HIV un AIDS?”, 
„Kā rūpēties par sejas ādu pusaudžu 
vecumā?”, „Kosmētiskās maskas”, 
„Apģērba krāsas ietekme uz citu 
cilvēku uztveri par jums”, „Pārtikas 
piedevas”, „Vitamīni un veselīgas 
vielas augļos un dārzeņos”.  

7. klases sagatavoja prezentācijas 

un esejas par tēmu „Kā rūpēties par 
veselību attālināto mācību laikā?” 
(dienas režīms minētajā periodā), 
8. klases pārbaudīja savas zināšanas 
par Covid-19 - „Mīts vai patiesība”, 
9. klasēm tika piedāvāts konkurss 
„Ar zināšanām pret HIV”. Skolā 
norisinājās tradicionālā akcija „Sar-
kanā lentīte”.

Otrdien, trešdien un ceturtdien 
sākumskolēni aktīvi piedalījās Krā-
sainajās dienās, kad uz skolu varēja 
atnākt sarkanas, dzeltenas/oranžas 
un zaļas krāsas apģērbā vai ar at-
tiecīgas krāsas aksesuāriem. Arī 
skolas ēdnīca 1., 2. un 3. decem-
brī pusdienās piedāvāja atbilstošu 
ēdienkarti - ar produktiem, piemē-
ram, augļiem un dārzeņiem, kas ir 
sarkanā, dzeltenā/oranžā un zaļā 
krāsā.

Savos iespaidos par bērnu aktivi-
tātēm dalījās Varavīksnes vidussko-
las sākumklašu audzinātāji.

Iveta Putāne (3.a klases audzinā-
tāja): „Mūsu klases stundas tēma 
bija „Veselīgs uzturs”, skolēni mi-
nēja mīklas, analizēja situācijas, 
piedalījās darbnīcā „Nacionālie 
ēdieni un precizitāte”, kā arī uzzi-
nāja, kādi vitamīni slēpjas dažādos 
krāsainos augļos un dārzeņos, spor-
ta stundā – iesaistījās zibakcijā, bet 
mājturības stundā veidoja kolāžu 

„Veselīgs un kaitīgs uzturs”. Ve-
selības nedēļas pasākumu ietvaros 
bērni tikās ar skolas medmāsu un 
psiholoģi. Medmāsa pastāstīja un 
parādīja skolēniem, kā rīkoties da-
žādu traumu gadījumā, kā pareizi 
sniegt cietušajam pirmo palīdzību. 
Psiholoģe pastāstīja bērniem, ka cil-
vēka fi ziskā veselība ir cieši saistīta 
ar garīgo veselību. Praktiskajā daļā 
skolēni mācījās novērtēt savas labās 
rakstura īpašības un relaksēties da-
žādās stresa situācijās.” 

Natālija Rusova (3.b klases au-
dzinātāja): „Veselības nedēļas ie-
tvaros notika daudz dažādu pasāku-
mu. Klases stundās bērni atkārtoja 
svarīgākos jautājumus par veselīgu 
dzīvesveidu un pareizu uzturu. Tika 
piedāvāts radošais darbs par tēmu 
„Veselīgie un kaitīgie produkti”. 
Īpašu interesi izraisīja Krāsainās 
dienas, kad bērni devās uz skolu 
nevis formastērpā, bet apģērbā, kas 
bija noteiktā krāsā. Lai viss būtu at-
bilstoši noteikumiem, bija jāattīsta 
atjautība un izdoma. Liels paldies 
mūsu skolas medmāsai Česlavai 
Aļhimovičai par interesantu un pa-
mācošu nodarbību par pirmās palī-
dzības sniegšanu. Tagad bērni zina, 
kā palīdzēt cilvēkam, kas nokļuvis 
nelaimē. Skolēni aktīvi piedalījās 
visos pasākumos un saņēma balvas 

par savu darbu.”
Žanna Boļšakova (2.b klases au-

dzinātāja): „Vissvarīgākais dzīvē 
– veselība! Lai bērni būtu veseli, 
mundri, enerģiski un dzīvespriecī-
gi, ir jāēd veselīgi – pie tāda seci-
nājuma nonāca 2.b klases skolēni 
pēc aktīvas līdzdalības Veselības 
nedēļā. Bērni minēja mīklas, zīmē-
ja, veidoja kolāžu no augļiem un 
dārzeņiem. Visvairāk viņiem patika 
Krāsainās dienās: Sarkanā, Dzel-
tenā/oranžā un Zaļā. Mūsu klases 
stunda bija veltīta veselīgam uztu-
ram. Liels paldies skolotājai Ilonai 
Solimai un vidusskolēniem par aiz-
raujošām, krāsainām un izzinošām 
prezentācijām.”

Pateicamies visiem skolēniem par 
aktīvu līdzdalību! Paldies par atbal-
stu un sadarbību biedrībai „Latvijas 
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, 

VESELĪBAS NEDĒĻA
 „MANA VESELĪBA - MANA NĀKOTNE”

NOSLĒDZĀS
 SACENSĪBAS

 „SPORTO SEV 
UN LATVIJAI 

ATTĀLINĀTI - 2020!”

Šogad Krāslavas novada iedzī-
votāji tika aicināti piedalīties sa-
censībās „Sporto sev un Latvijai 
attālināti - 2020!”, kurās ikviens 
gribētājs varēja skriet vai braukt 
ar velosipēdu. 

Krāslavas novada iedzīvotāji 
kopā noskrēja 820,26 km, savu-
kārt braucot ar velosipēdu kop-
summā tika veikti 1 703,243 km. 

Novada iedzīvotāji veltīja savus 
sportiskos sasniegumus Latvijas 
Republikas proklamēšanas 102. 
gadadienai. 

Diāna Vanaga, 
biedrības „SPORTISTS” 

2021. gada 26. janvārī atzīmē-
sim Latvijas Republikas starp-
tautiskās atzīšanas „de iure” 
simtgadi. Tieši pirms 100 gadiem 
Latvijas diplomātiem izdevās pa-
nākt Antantes Augstākās padomes 
lēmumu par Latvijas atzīšanu „de 
iure”, tādējādi Latvijai kļūstot par 
starptautiski atzītu valsti. Starp-
karu periodā 26. janvāris Latvijā 
bija brīvdiena un svētku diena, ko 
plaši atzīmēja gan ģimenēs, gan 
sabiedrībā.

Ārlietu ministrija ceļā uz Latvi-
jas starptautiskās atzīšanas simt-
gadi aicina jauniešus vecumā no 
16 līdz 25 gadiem piedalīties vi-
deo konkursā. Tā kā 26. janvāri 
neofi ciāli mēdz dēvēt par Diplo-
mātu dienu, konkursa mērķis ir 

veicināt sabiedrības informētību 
un jauniešu izpratni par Latvijas 
starptautiskās „de iure” atzīšanas 
nozīmi, vienlaikus godinot Latvi-
jas diplomātu darbu un ieguldīju-
mu valstiskuma attīstībai.

Konkursā var piedalīties ikviens 
Latvijas jaunietis vecumā no 16 
līdz 25 gadiem, kuru interesē sa-
biedriskie procesi, starptautiskās 
attiecības un diplomātija, politika 
un vēsture. Lai pieteiktos dalībai 
konkursā, dalībniekam jāsagata-
vo līdz minūtei garš video, kurā 
tiek parādīts vai izstāstīts, kādam 

ir jābūt Latvijas diplomātam 21. 
gadsimtā. Video līdz 2021. gada 
15. janvārim ir jāievieto savos so-
ciālajos tīklos (vismaz vienā vai 
vairākos: instagram, facebook, 
twitter), atzīmējot Ārlietu minis-
triju un lietojot tēmturus #diplo-
māts21gs, #ĀrlietuKonkurss un 
#LV100deiure.

Labākie video tiks pārpublicēti 
Ārlietu ministrijas sociālajos tīk-
los, un Ārlietu ministrijas žūrijas 
izraudzītie video autori tiks pie 
vērtīgām grāmatām par diplomā-
tiju un atzinības balvām un su-

venīriem no Ārlietu ministrijas. 
Vienlaikus 10 labāko video autori 
tiks aicināti uz īpaši organizētu 
diplomātisku tikšanos tiešsais-
tē ar Latvijas Republikas ārlietu 
ministru Edgaru Rinkēviču, kā 
arī īpašu balvu saņems sociālajos 
tīklos vispopulārākā video autors. 
Plašāk ar konkursa gaitu un nosa-
cījumiem var iepazīties nolikumā.

Margarita Feizaka,
vecākā referente,

Komunikācijas grupa,
Latvijas Republikas 

Ārlietu ministrija

ĀRLIETU MINISTRIJA IZSLUDINA 
KONKURSU JAUNIEŠIEM

Aglonas novadu komiteja”.
Informāciju sagatavoja

 Galina Mikulāne


