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Decembrī konkursa “Ģimenei draudzīgākā pašval-
dība 2020” vērtēšanas komisija galveno titulu piešķīra 
Ludzas novada pašvaldībai, kas ar savu mērķtiecīgo 
darbu ģimeņu labklājības veicināšanā ir apliecinājusi 
atbilstību konkursa absolūtā uzvarētāja nosaukumam 
visā Latvijā.  Tāpat laureātu godā cildinātas piecas paš-
valdības katrā plānošanas reģionu pašvaldību grupā:  
Rīgas reģionā – Ādažu, Vidzemes reģionā – Kocēnu, 
Latgales reģionā – Līvānu, Kurzemes reģionā – Alsun-
gas un Zemgales reģionā – Tērvetes novada pašvaldība.

Sabiedrības integrācijas fonda mērķis ir saliedēta sa-
biedrība, kurā ikviens ar savu līdzdalību veicina stipru 
un ģimenēm ar bērniem draudzīgu vidi. Konkurss “Ģi-
menei draudzīgākā pašvaldība” ir viena no šī mērķa sa-
sniegšanas iespējām. Šogad konkursa ietvaros tiek go-
dinātas deviņas pašvaldības, piecas pašvaldības saņem 
īpašās balvas no konkursa atbalstītājiem.

Konkursa nominācijas un balvas:
Ludzas novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā 

pašvaldība Latvijā 2020”, naudas balva 25 000 eiro.
Ādažu novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā 

pašvaldība Rīgas plānošanas reģionā 2020“, naudas 
balva 12 500 eiro.

Kocēnu novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Vidzemes plānošanas reģionā  2020”, nau-
das balva 12 500 eiro.         

Līvānu novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Latgales plānošanas reģionā  2020”, naudas 
balva 12 500 eiro.

Alsungas novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgā-
kā pašvaldība Kurzemes plānošanas reģionā  2020”, 
naudas balva 12 500 eiro.

Tērvetes novada pašvaldība – “Ģimenei draudzīgākā 
pašvaldība Zemgales plānošanas reģionā 2020”, nau-
das balva 12  500 eiro.

Papildu nominācijas un balvas:
Krāslavas novada pašvaldība – “Goda Ģimenes ap-

liecībai draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020” saņem 

balvu 5000 eiro vērtībā.
Brocēnu novada pašvaldībai balva “Par īpašu attiek-

smi un atvērtību ģimenēm”, 2500 eiro.
Stopiņu novada pašvaldībai balva “Par īpašu atbalstu 

jaunajiem vecākiem”, 2500 eiro.
Līvānu novada pašvaldībai (Līvānu 1. vidusskolai) 

balva “Par nozīmīgu ieguldījumu izglītības procesa no-
drošināšanā un veiksmīgu sadarbību ar skolēniem un 
viņu ģimenēm”, 2500 eiro.

Simpātiju balvas no konkursa atbalstītājiem:
Vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv” dāvā 

žurnāla “Mammām un Tētiem. Skolēns” abonementu 
2021. gadam visām Līvānu 1. vidusskolas audzēkņu 
ģimenēm (Līvānu novada pašvaldībai).

Plašākais pakomātu tīkla nodrošinātājs Baltijā “Om-
niva” dāvā iespēju nosūtīt 100 sūtījumus ar 99% atlaidi 
un vecāku organizācija “mammamuntetiem.lv” dāvina 
žurnāla “Mammām un Tētiem. Zīdainis” abonementu 
visiem Stopiņu novadā 2021. gadā dzimušo bērnu ve-
cākiem.

CSDD Rīgas Motormuzejs dāvina ielūgumus uz 
aizraujošo motoru pasauli 15 ģimenēm ar bērniem no 
Cesvaines novada .

Tirdzniecības centra “Origo” divas dāvanu kartes, 
katra 100 eiro vērtībā, un mīlētākā saldumu zīmola 
“Laima” 36 konfekšu paciņas tiek dāvātas Brocēnu no-
vada ģimenēm.

SIA “TZMO Latvija” Happy mazuļu pārtinamā zona 
un Bella higiēnas preces sievietēm, Seni higiēnas pre-
ces sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju nodrošinājumam, 
kā arī ģimenes uzņēmuma “ViKrEm” dāvaniņa – ap-
ģērbu komplekts ar latvju rakstiem un sedziņa ar kok-
vilnas apdari mazulim – tiek dāvāta Rundāles novada 
pašvaldībai.

Informāciju sagatavoja:
Zane Jēkabsone,
SABIEDRĪBAS INTEGRĀCIJAS FONDS
Sabiedrisko attiecību speciāliste

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA
 SAŅEM BALVU 5000 EIRO VĒRTĪBĀ

PALIEC MĀJĀS!
Latvijā turpina pieaugt infi cēšanās ar Covid-19, stacionēto pacientu skai-

tam pat pārsniedzot 1000, kā rezultātā arvien plašāk jāierobežo citu veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšana. Lai vīrusa izplatību ierobežotu, ārkārtējā 
situācija ir pagarināta līdz 2021. gada 7. februārim. 

Lai mazinātu iespēju Covid-19 pastiprinātai izplatībai svētku laikā, Latvi-
jas iedzīvotāji tiek aicināti palikt mājās, neuzņemt viesus un nedoties privātās 
vizītēs. Stingrākai kontrolei ir noteikts pārvietošanās ierobežojums brīvdienu 
un svētku dienu vakara un nakts stundām. No 2021. gada 8. janvāra līdz 10. 
janvārim laikā no plkst. 22.00 līdz 5.00 cilvēkiem jāievēro pienākums atras-
ties savā dzīvesvietā.

Dzīvesvietas atstāšana mājsēdes laikā pieļaujama tikai īpaši neatliekamos 
gadījumos. Atstājot dzīvesvietu, līdzi jābūt pašapliecinājumam, kurā norāda 
personas datus, dzīvesvietas adresi, pārvietošanās iemeslu un pārvietošanās 
galamērķi. Ikvienam iedzīvotājam ir pienākums ņemt līdzi arī pasi vai ID 
karti. Degvielas uzpildes staciju darba laiks, avārijas un neatliekamu komu-
nālo pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots. Arī citi uzņēmumi var 
turpināt strādāt, nodrošinot darbības nepārtrauktību, tai skaitā, nodrošinot 
darbu maiņās, arī naktīs.

Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas laiks netiek ierobežots, 
taču minētajos datumos no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 taksometru pakalpo-
jumus vienatnē drīkst izmantot tikai, lai dotos uz darbu, ārstniecības iestādi, 
veterinārmedicīnas iestādi un atgrieztos mājās.

Pārvietošanās aizlieguma ievērošanas kontroli veiks Valsts policija. Par 
mājsēdes noteikumu vai citu ārkārtējās situācijas noteikumu pārkāpšanu pa-
redzēts arī sods. 

Reinis Grāvītis, 
Ministru kabineta preses sekretārs
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No 2021. gada 1. janvāra Ap-
vienotās Karalistes nodarbinātī-
bas dienests izstājas no Eiropas 
nodarbinātības dienestu tīkla 
EURES sastāva, līdz ar to Nodar-
binātības valsts aģentūras (NVA) 
EURES konsultanti vairs nesniegs 
konsultācijas darba devējiem par 
darbinieku piesaisti un atlasi Ap-
vienotajā Karalistē, savukārt dar-
ba meklētāji vairs netiks konsultē-
ti par darba un dzīves apstākļiem 
šajā valstī. Latvijas valstspiederī-
gie, kuri dzīvo Apvienotajā Kara-
listē, bet vēlas atgriezties Latvijā, 
varēs saņemt NVA EURES kon-
sultācijas par reemigrācijas jau-
tājumiem, proti – par NVA atbal-
stu un pakalpojumiem, situāciju 
darba tirgū, dzīves apstākļiem un 
nodarbinātības iespējām Latvijā.

Atgādinām, ka no 2020. gada 
1. februāra Apvienotā Karaliste 
vairs nav Eiropas Savienības (ES) 
dalībvalsts, un 2020. gada 31. de-

cembrī noslēdzas arī ES un Apvie-
notās Karalistes izstāšanās līgumā 
paredzētais pārejas periods, līdz ar 
to ES normatīvie dokumenti, tie-
sības un pienākumi Apvienotajā 
Karalistē vairs nedarbosies.

Apvienotajai Karalistei vairs 
nav saistoša ES sociālās koor-
dinēšanas likumdošana, tāpēc 
EURES konsultanti vairs nevarēs 
sniegt konsultācijas par sociālās 
koordinēšanas jautājumiem, pie-
mēram, par Apvienotajā Karalis-
tē piešķirtā bezdarbnieka pabal-
sta vai pensijas eksportu. Ar šiem 
jautājumiem iesakām vērsties 
Apvienotās Karalistes nodarbi-
nātības dienesta sociālo pakal-
pojumu departamentā (Jobcentre 
Plus kontakti), kā arī Valsts so-
ciālās apdrošināšanas aģentūras 
(VSAA) Starptautisko pakalpo-
jumu nodaļā – (vsaa.gov.lv/starp-
tautisko-pakalpojumu-nodala). 
Plašāku informāciju par sociālo 

drošību Apvienotajā Karalistē pēc 
BREXIT var atrast Apvienotās 
Karalistes valsts iestāžu vienotajā 
timekļvietnē (www.gov.uk).

No 2021. gada 1. janvāra Ap-
vienotajā Karalistē spēkā vairs 
nebūs Eiropas Savienībā ierastā 
brīvā preču kustība un iedzīvotāju 
pārvietošanās, jo Apvienotā Kara-
liste vairs neietilps ES vienotajā 
tirgū. Apvienotā Karaliste tagad 
būs „trešā valsts”, ar šo terminu 
ES tiesību kontekstā tiek apzīmē-
tas visas tās valstis, kas nav ES 
dalībvalstis. Līdz ar to ES valstu 
iedzīvotāju ieceļošanai, dzīvei, 
darbam, uzturēšanās un mācībām 
Apvienotajā Karalistē tiek piemē-
roti jauni noteikumi.

No 2021. gada 1. janvāra Ap-
vienotajā Karalistē tiek ieviesta 
punktu imigrācijas sistēma (PIS), 
kas aizstāj līdz šim ierastās tiesī-
bas uz pārvietošanās brīvību, kas 
paredzētas ES likumdošanā. Lai 

varētu mācīties vai st rādāt Apvie-
notajā Karalistē, turpmāk būs jā-
piesakās vīzai. Pretendentus vīzas 
saņemšanai vērtēs pēc dažādiem 
kritērijiem, kas noteikti jaunajā 
Apvienotās Karalistes imigrācijas 
sistēmā, tostarp tādiem kā, piemē-
ram, angļu valodas zināšanas, Ap-
vienotās Karalistes darba devēja 
uzaicinājums, atbilstība noteiktam 
algas līmenim un citi.

Bez vīzas uz Apvienoto Kara-
listi varēs braukt tikai tūrisma vai 
viesošanās nolūkos, uzturoties 
valstī ne ilgāk kā 6 mēnešus. Taču 
šādas uzturēšanās laikā būs liegts 
Apvienotajā Karalistē strādāt vai 
studēt. 

Lai ieceļotu Apvienotajā Kara-
listē, Latvijas iedzīvotājiem būs 
jāuzrāda pase kā ceļošanas doku-
ments. Izņēmums ir tie ES pilsoņi, 
kuri būs reģistrējušies Apvienota-
jā Karalistē pagaidu vai pastāvīgā 
iedzīvotāja statusam, viņi, ieceļo-

jot valstī, noteiktu laika periodu 
drīkstēs uzrādīt identifi kācijas 
(ID) karti.

Lai izvairītos no neplānotām 
veselības pakalpojumu saņemša-
nas izmaksām, t.sk. ar repatriāci-
ju saistītiem izdevumiem, pirms 
došanās uz Apvienoto Karalisti ir 
jāiegādājas veselības apdrošinā-
šanas polise, jo ceļojumiem vairs 
nebūs derīga Eiropas veselības 
apdrošināšanas karte (EVAK).

Noslēdzoties Brexit pārejas 
periodam, Apvienotajā Karalistē 
stājas spēkā jauni muitas kontro-
les nosacījumi un muitas nodokļu 
nomaksas kārtība, kas būs saistoša 
arī Latvijas iedzīvotājiem, piemē-
ram, nosūtot vai saņemot pasta sū-
tījumus, ceļojot vai atgriežoties uz 
dzīvi Latvijā.

Ja ir papildu jautājumi, sazinie-
ties ar EURES konsultantiem!

Tīmekļvietne: 
www.nva.gov.lv/eures

aktuālā informācija

Kas ir „Comirnaty” un kāpēc 
to lieto?

„Comirnaty” ir vakcīna koro-
navīrusa izraisītas slimības (Co-
vid-19) profi laksei cilvēkiem no 
16 gadu vecuma.  

„Comirnaty” satur moleku-
lu, ko dēvē par RNS signālvielu 
(mRNA), ar norādījumiem par 
proteīna producēšanu no SARS-
CoV-2 — vīrusa, kas izraisa Co-
vid-19, „Comirnaty” nesatur pašu 
vīrusu un nevar izraisīt Covid-19.

Kā lieto „Comirnaty”?
Vienai personai nepieciešamas 

divas „Comirnaty” devas, kuras ie-
vada augšdelma muskulī ar vismaz 
21 dienas starplaiku.

Par vakcīnas piegādes pasā-
kumiem ārstniecības iestādēm ir 
atbildīgas valsts iestādes. Papil-
du informācija par „Comirnaty” 
lietošanu pieejama zāļu lietošanas 
instrukcijā vai jautājot ārstam vai 
farmaceitam.

Kā „Comirnaty” darbojas?
„Comirnaty” aizsargā organis-

mu pret Covid-19. Vakcīna satur 
molekulu, ko dēvē par RNS sig-
nālvielu (mRNA), kurā ir norādī-
jumi par S-proteīna producēšanu. 
Tas ir proteīns uz SARS-CoV-2 
vīrusa virsmas, ko vīruss izmanto, 
lai iekļūtu organisma šūnās.

Kad cilvēkam ievada vakcī-
nu, dažas organisma šūnas uztver 
mRNA norādījumus un īslaicīgi 
producē S-proteīnu. Pēc tam cil-
vēka imūnsistēma atpazīs šo pro-
teīnu kā svešu un radīs antivielas, 
un aktivizēs T šūnas (baltās asins 
šūnas), lai uzbruktu tam. Ja vēlāk 
persona nonāks saskarē ar SARS-
CoV-2 vīrusu, šī cilvēka imūnsis-
tēma to atpazīs un būs gatava pa-
sargāt organismu no tā. mRNA no 
vakcīnas nepaliek organismā, bet 
noārdās īsi pēc vakcinācijas.

Kādi „Comirnaty” ieguvumi 
atklāti pētījumos?

Klīniskie pētījumi apliecināja, 
ka „Comirnaty” efektīvi novērš 
saslimšanu ar Covid-19 personām 
no 16 gadu vecuma.

Pētījumā pavisam tika iesais-
tīti 44 000 cilvēku. Puse saņēma 
vakcīnu, bet otra puse  - neīstu in-
jekciju. Cilvēki nezināja, vai viņi 
saņēma vakcīnu vai zāļu imitāciju. 

Iedarbība tika aprēķināta vairāk 
nekā 36 000 cilvēkiem no 16 gadu 
vecuma (ieskaitot cilvēkus, kuri 
vecāki par 75 gadiem), kuriem ne-
bija agrākas infekcijas pazīmes.

Pētījumā tika pierādīts, ka 
simptomātisku Covid-19 gadīju-
mu skaits cilvēkiem, kuri saņēmuši 
vakcīnu, samazinājās par 95 % (8 
cilvēkiem no 18 198 bija Covid-19 
simptomi), salīdzinot ar cilvēkiem, 
kuri saņēma neīstu injekciju (162 
cilvēkiem no 18 325 bija Covid-19 
simptomi). Tas nozīmē, ka pētīju-
mā tika pierādīta šīs vakcīnas 95 % 
efektivitāte.

Pētījumā konstatēja arī aptuveni 
95 % efektivitāti dalībniekiem ar 
smagu Covid-19 risku, tostarp pa-
cientiem ar astmu, hronisku plau-
šu slimību, diabētu, paaugstinātu 
asinsspiedienu vai ķermeņa masas 
indeksu ≥ 30kg/m2.

Vai cilvēkus, kuriem jau agrāk 
ir bijusi saslimšana ar Covid-19, 
var vakcinēt ar „Comirnaty”?

Šobrīd nav iegūti pietiekami 
daudz datu, kas ļautu izdarīt seci-
nājumus par vakcīnas iedarbību uz 
cilvēkiem, kuri jau pārslimojuši 
Covid-19. Tomēr cilvēki, kuri pār-
slimojuši Covid-19, tiek aicināti 
vakcinēties.

Papildu blakusparādības 545 
cilvēkiem, kuri saņēma „Comir-
naty” pētījuma laikā un kuriem 
iepriekš ir bijusi Covid-19 slimība, 
neradās. Pētījums nesniedza pie-
tiekamus datus, lai izdarītu secinā-
jumus par „Comirnaty” iedarbību 
uz cilvēkiem, kuriem jau ir bijusi 
Covid-19 slimība.

Vai „Comirnaty” var samazi-
nāt vīrusa pārnešanu no vienas 
personas uz otru?

Vakcinācijas ar „Comirnaty” ie-
tekme uz SARS-CoV-2 vīrusa iz-
platību sabiedrībā vēl nav zināma. 
Vēl nav zināms, kādā mērā vakci-
nētie cilvēki joprojām var pārnest 
un izplatīt vīrusu.

Cik ilgi „Comirnaty” nodroši-
na aizsardzību?

Pašlaik nav zināms, cik ilgi dar-
bojas aizsardzība ar „Comirnaty”. 
Klīniskajā pētījumā vakcinētos 
cilvēkus turpinās novērot divus 
gadus, lai apkopotu vairāk infor-
mācijas par aizsardzības ilgumu.

Vai bērnus var vakcinēt ar 
„Comirnaty”?

„Comirnaty” nav ieteicams bēr-
niem, kuri jaunāki par 16 gadiem. 
EMA ir vienojusies ar uzņēmumu 
par plānu veikt vakcīnas izpēti ar 
bērniem vēlākā posmā.

Vai cilvēkus ar novājinātu 
imunitāti var vakcinēt ar „Co-
mirnaty”?

Dati par cilvēkiem ar novājinātu 
imunitāti (pacientiem ar novājinā-
tu imūnsistēmu) ir ierobežoti. Lai 
gan cilvēki ar novājinātu imunitāti 
var nereaģēt uz vakcīnu, nav īpa-
šu bažu par drošumu. Cilvēkus ar 
novājinātu imunitāti aizvien var 
vakcinēt, jo viņiem var būt lielāks 
Covid-19 risks.

Vai ar „Comirnaty” var vak-
cinēt grūtnieces vai sievietes, ku-
ras baro bērnu ar krūti?

Pētījumos ar dzīvniekiem nav 
konstatēta nelabvēlīga ietekme uz 
grūtniecību, taču dati par „Comir-
naty” lietošanu grūtniecības laikā 
ir ļoti ierobežoti. Lai gan nav veik-
ti pētījumi par barošanu ar krūti, 
nav sagaidāms risks sievietēm, 
kuras baro bērnu ar krūti. Lēmums 
par vakcīnas lietošanu grūtniecēm 
ir jāpieņem ciešā sadarbībā ar ve-
selības aprūpes speciālistu pēc ie-
guvumu un riska apsvēršanas.

Vai cilvēkus ar alerģijām var 
vakcinēt ar „Comirnaty”?

Cilvēkiem, kuriem jau ir alerģija 
pret kādu no vakcīnas sastāvda-
ļām, kas minētas zāļu lietošanas 
instrukcijas 6.sadaļā, nedrīkst ie-
vadīt vakcīnu. Vakcīnu saņēmu-
šajiem cilvēkiem tika novērotas 
alerģiskas reakcijas (paaugstināta 
jutība).

Kopš vakcīnas lietošanas uzsāk-
šanas, vakcinācijas kampaņās ļoti 
nelielam cilvēku skaitam radusies 
anafi lakse (smaga alerģiska reak-
cija). Tāpēc, tāpat kā citu vakcīnu 
gadījumā, „Comirnaty” ievadīšana 
ir jāveic ārsta stingrā uzraudzībā 
un jābūt pieejamai atbilstošai ār-
stēšanai. Cilvēki, kuriem ir smaga 
alerģiska reakcija, lietojot pirmo 
„Comirnaty” devu, nedrīkst sa-
ņemt otro devu.

Kā „Comirnaty” darbojas da-
žādu tautību un dzimumu cilvē-
kiem?

Pamatpētījumā tika iesaistīti da-
žādu tautību un dzimumu cilvēki. 
Efektivitāte saglabājās aptuveni 
95 % apmērā starp dzimumiem, 
rasēm un etniskajām grupām.

Kāds risks pastāv, lietojot 
„Comirnaty”?

Pētījumā visbiežākās „Comir-
naty” blakusparādības parasti 
bija vieglas vai vidēji smagas un 
uzlabojās dažu dienu laikā pēc 
vakcinācijas. Tās ietvēra sāpes un 
pietūkumu injekcijas vietā, no-
gurumu, galvassāpes, sāpes mus-
kuļos un locītavās, drebuļus un 
drudzi. Tās skāra vairāk nekā 1 no 
10 cilvēkiem. Mazāk nekā 1 no 10 
pacientiem novēroja apsārtumu in-
jekcijas vietā un sliktu dūšu. Nieze 
injekcijas vietā, sāpes ekstremitā-
tēs, palielināti limfmezgli, miega 
traucējumi un slikta pašsajūta bija 
retāk sastopamas blakusparādības 
(kas var rasties mazāk nekā 1 no 
100 cilvēkiem). Mazāk nekā 1 no 
1000 cilvēkiem novēroja muskuļu 
vājumu vienā pusē (akūtu perifēru 
sejas paralīzi jeb sejas paralīzi). 
„Comirnaty” izraisīja alerģiskas 
reakcijas, tai skaitā ļoti nelielu 
skaitu smagu alerģisku reakci-
ju (anafi laksi), kas radās, lietojot 
„Comirnaty” vakcinācijas kampa-
ņās. Tāpat kā citu vakcīnu gadīju-
mā, „Comirnaty” ir jāievada ciešā 
uzraudzībā un jābūt pieejamai at-
bilstošai ārstēšanai.

Kāpēc „Comirnaty” ir reģis-
trēta  ES?

„Comirnaty” nodrošina augstu 
aizsardzības līmeni pret Covid-19, 
kam ir ļoti būtiska nozīme pašrei-
zējā pandēmijā. Pamatpētījuma 
laikā tika pierādīts, ka vakcīnai 
ir 95 % efektivitāte. Lielākā daļa 
blakusparādību ir vieglas līdz vi-
dēji smagas un izzūd dažu dienu 
laikā. Tādēļ aģentūra nolēma, ka 
ieguvums, lietojot „Comirnaty”, 
pārsniedz šo zāļu radīto risku, un 
ieteica reģistrēt šīs zāles lietoša-
nai ES. „Comirnaty” ir piemērota 
reģistrācijas apliecība ar nosacīju-
miem. Tas nozīmē, ka par šīm zā-
lēm ir sagaidāmi papildu dati (sk. 
tālāk), kas uzņēmumam ir jānod-
rošina. EMA katru gadu pārbaudīs 
visu jauniegūto informāciju un 
vajadzības gadījumā atjauninās šo 

kopsavilkumu.
Kāda informācija par „Co-

mirnaty” vēl ir sagaidāma?
„Comirnaty” saņēma reģistrā-

cijas apliecību ar nosacījumiem, 
tādēļ uzņēmums, kas piedāvā tir-
gū „Comirnaty”, turpinās sniegt 
rezultātus no pamatpētījuma, kas 
turpināsies divus gadus. Šajā pē-
tījumā un papildu pētījumos tiks 
sniegta informācija par to, cik ilga 
ir aizsardzība, kā vakcīna novērš 
smagu Covid-19, kā tā aizsargā 
cilvēkus ar novājinātu imunitāti, 
bērnus un grūtnieces, kā arī to, vai 
tā novērš asimptomātiskus gadīju-
mus.

Turklāt neatkarīgi pētījumi ar 
Covid-19 vakcīnām, ko koordi-
nē ES iestādes, sniegs arī plašāku 
informāciju par vakcīnas drošumu 
ilgtermiņā un ieguvumu vispārējā 
populācijā. Uzņēmums veiks arī 
pētījumus, lai sniegtu papildu pār-
liecību par vakcīnas farmaceitisko 
kvalitāti, jo joprojām pieaug ražo-
šanas apjoms.

Kas tiek darīts, lai garantētu 
drošu un efektīvu „Comirnaty” 
lietošanu?

Zāļu aprakstā un lietošanas ins-
trukcijā tika ietverti ieteikumi un 
piesardzības pasākumi, kas jāie-
vēro veselības aprūpes speciālis-
tiem un pacientiem, lai garantētu 
drošu un efektīvu „Comirnaty” 
lietošanu. Riska pārvaldības plāns 
(RPP) attiecībā uz „Comirnaty” 
ir arī izstrādāts, un tajā ir svarīga 
informācija par vakcīnas drošumu, 
kā iegūt plašāku informāciju un 
kā samazināt iespējamos riskus. 
Saskaņā ar ES vakcīnu pret Co-
vid-19 drošuma uzraudzības plānu 
tiks īstenoti drošības pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka ātri tiek apkopota 
un analizēta jauna informācija par 
drošumu.

Uzņēmums, kas piedāvā tirgū 
„Comirnaty”, reizi mēnesī iesniegs 
ziņojumus par drošumu. Tāpat kā 
par visām zālēm, dati par „Comir-
naty” lietošanu tiek pastāvīgi uz-
raudzīti. Ziņotās ar „Comirnaty” 
lietošanu saistītās iespējamās bla-
kusparādības tiek rūpīgi izvērtētas, 
un tiek veikti visi pacientu aizsar-
dzībai nepieciešamie pasākumi.

Zāļu valsts aģentūra

UZTICAMA UN ZINĀTNĒ BALSTĪTA INFORMĀCIJA 
PAR VAKCĪNU PRET COVID-19 - „COMIRNATY” IZSTRĀDI

 NO 2021. GADA 1. JANVĀRA APVIENOTĀ KARALISTE 
VAIRS NEBŪS EURES SADARBĪBAS VALSTS



3

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” jau 
desmito gadu turpina iesākto tradīciju 
-  sagaidot 11. janvārī Paldies dienu, 
administrācija sirsnīgi pateicas iestādes 
darbiniekiem, bērniem, viņu vecākiem 
un citiem līdzcilvēkiem, kuri atbalsta 
iestādi un dod spēku būt tādiem, kādi 
mēs esam! (Varbūt kāds piemirsa - 
latviešu valodā „paldies” ir cēlies no 
vārdu salikuma „palīdzi dievs”. Tāpēc 
sakot kādam paldies, vēlam augstāko 
spēku palīdzību.)

Pateicība Artūram Pavļukevičam 
par atbalstu, veiksmīgu sadarbību un 
personisko ieguldījumu, veicot Krāsla-
vas novada PII „Pīlādzītis” Padomes 
priekšsēdētāja pienākumus vairāku 
gadu garumā.

Pateicība Krāslavas novada Izglī-
tības pārvaldes sociālajai pedagoģei 
Žannai Drozdovskai par informatīvā 
atbalsta sniegšanu un veiksmīgu sa-
darbību bērnu ar īpašām vajadzībām 
izglītošanā.

Pateicība Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas direktoram Jānim Tukānam par at-
saucību un veiksmīgu sadarbību.

Pateicība Krāslavas Valsts ģimnāzi-
jas direktora vietniecei audzināšanas 
jautājumos Ilgai Stikutei par sadarbību 
iestādes darbinieku tālākizglītības kur-
su organizēšanā.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas datu 
bāzes administratoram Harijam Mis-
jūnam - paldies par atsaucību, informa-
tīvo atbalstu un veiksmīgu sadarbību 
vairāku gadu garumā.

Pateicība Krāslavas novada pašval-
dības policijas priekšniekam Pēterim 
Jacinam par veiksmīgu sadarbību kār-
tības uzturēšanā bērnudārza teritorijā; 
atsaucību un atbalstu drošības akcijas 
organizēšanā Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis” audzēkņiem.

Paldies Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolai un personīgi Ērikam Zaikov-
skim par palīdzību izglītojamo drošī-
bas nodrošināšanā.

Paldies Krāslavas Sporta skolas tre-
nerim Raitim Timmam par brīvprātīgo 
darbu basketbola nodarbību vadīšanā 
iestādes bērniem.

Paldies Krāslavas Sporta skolas di-
rektoram Artim Upeniekam par sadar-
bību Olimpiskās dienas pasākumu or-
ganizēšanā.

 Tencinājums Vislatvijas ak-
cijas „Dziesmu ziedi” organizētājam 
Andrim Feldmanim par sadarbību bēr-
nu dziedātājprasmju attīstībā.

Pateicība Oksanai Matejai par brīv-
prātīgo darbu un iniciatīvu, par veik-
smīgi un kvalitatīvi realizētu projektu 

Krāslavas novada domes konkursa 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” ietva-
ros un12.grupas laukuma jaunu rotaļu 
konstrukciju izveidošanu un aktīvu ie-
saisti projekta „Logopēdiskā interaktī-
vā rotaļistaba mazajiem krāslaviešiem” 
pieteikuma dokumentācijas sagatavo-
šanā. 

Pateicība Viktoram Šidlovskim par 
ieguldīto kvalitatīvu darbu jaunu rotaļu 
objektu izveidošanā 12.grupas lauku-
mā.

Paldies Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas metodiķei Žanetai Moisejai 
un sistēmas administratorei Ilonai Ca-
bulei par sadarbību iestādes darbinieku 
attālināto sanāksmju tehniskā organi-
zēšanā.

Paldies Krāslavas novada centrālās 
bibliotēkas bērnu literatūras nodaļas 
vadītājai Viktorijai Urbanovičai par 
radošu sadarbību bērnu pasākumos un 
lasītveicināšanas programmā un Zie-
meļvalstu literatūras nedēļas lielās la-
sīšanas dienā.

Paldies AS „Drogas” PR speciālistei 
Gunai Kašei par atbalstu Vispasaules 
roku mazgāšanas dienas pasākuma or-
ganizēšanā un ziepju dāvinājumu iestā-
des audzēkņiem.

Paldies Slimību profi lakses un kon-
troles centra Veselības veicināšanas 
vadības nodaļas Veselības veicināšanas 
koordinatorei Lienītei Bebrišai par at-
balstu Vispasaules Roku mazgāšanas 
dienas pasākuma organizēšanā iestādes 
bērniem un krāsojamo grāmatu dāvinā-
jumiem bērniem par roku mazgāšanas 
tēmu.

Paldies PIKC RVT Krāslavas terito-
riālās struktūrvienības izglītības meto-
diķei Larisai Rukmanei par sadarbību 
un palīdzību Vispasaules Roku mazgā-
šanas dienas pasākuma organizēšanā 
iestādes bērniem.

Pateicība Krāslavas māmiņu klubam 
un personīgi Guntai Ahromkinai, Ok-
sanai Matejai un Danai Lahtionovai, 
par sadarbību vecāku un pedagogu iz-
glītošanā.

Pateicība profesionālās pilnveides 
un profesionālās tālākizglītības iestā-
dei „Mācību centrs Dauseb”, personīgi 
pasniedzējai Antoņinai Redkovai, par 
kvalitatīvu sadarbību profesionālās 
kompetences pilnveidē pedagogiem, 
īstenojot mācību saturu lingvistiski ne-
viendabīgā vidē.

Paldies AS „Rīgas dzirnavnieks” un 
„Herkuless”, personīgi Putras prog-
rammas koordinatoram Jorenam Godi-
ņam, par sadarbību pasākuma „Putras 
diena 2020” organizēšanā.

Paldies par atbalstu Veselības  nedē-
ļas pasākuma organizēšanā Krāslavas 
bērniem Latvijas Tautas sporta asociā-
cijai un personīgi koordinatorei Latvijā 
- Galinai Gorbatenkovai.

Paldies Aijai Bernātei par aktīvu 
sadarbību un personisko ieguldīju-
mu, organizējot ģimeņu kustību spēli 
„Krāslavas loki”.

Paldies SIA „Laki Fruit”, personīgi 
darbiniekiem Natālijai Griščenkovai 
un Jurijam Bodagovskim, par atsaucī-
bu un veiksmīgu sadarbību.

SIA „Kristafors” kolektīvam, perso-
nīgi izpilddirektoram Ilgvaram Uga-
ram, paldies par atsaucību, izpalīdzību 
biroja tehnikas apkopē, kvalitatīvu un 
ilggadēju sadarbību.

LNA Daugavpils zonālā valsts arhī-
va vecākajai ekspertei Olgai Kovaļo-
vai - paldies par atsaucību, informatīvo 
atbalstu, veiksmīgu sadarbību vairāku 
gadu garumā.

SIA „IVIKS” kolektīvam, personīgi 
direktoram Ivaram Stivriņam un spe-
ciālistam Ivaram Žuram, paldies par 
atsaucību, mobilitāti un individuālo 
pieeju kvalitatīvu interneta pakalpoju-
mu sniegšanā.

Pateicība ziedu veikala īpašniekam 
Aivaram Vešteram, personīgi fl oristei 
Lolitai Aizbaltei - par māksliniecisko 
gaumi vainagu noformēšanā iestādes 
vajadzībām, veiksmīgu sadarbību vai-
rāku gadu garumā.

Krāslavas novada pašvaldības aģen-
tūrai „Labiekārtošana K”, personīgi 
Ēvaldam Cauņam, pateicība par atsau-
cību, veiksmīgu sadarbību saimniecis-
kajā jomā.

Pašvaldības aģentūras „Labiekārto-
šana K” elektriķiem, personīgi – Valē-
rijam Metlovam - paldies par atsaucī-
bu, savlaicīgi veiktiem darbiem.

Krāslavas novada Sociālajam die-
nestam, personīgi – darbiniecei Intai 
Ļaksai - paldies par sadarbību bērnu 
tiesību aizsardzībā.

Ūdrīšu pagasta pārvaldei un īpaši 
sociālajiem darbiniekiem Gunāram Ja-
piņam un Inārai Platonovai - pateicība 
par atsaucību, ātru problēmu atrisināša-
nu, veiksmīgu sadarbību bērnu tiesību 
aizsardzībā.

Lai 2021. gads ir mierīgs, veselīgs, 
piepildīts ar gaišām domām, radošām 
idejām un labiem darbiem! Biežāk 
lietojiet maģisko vārdu „paldies”, lai 
cilvēki biežāk saņemtu augstāko spēku 
palīdzību!

Svetlana Rukmane, 
Krāslavas novada 

PII „Pīlādzītis” vadītāja 

PALDIES PAR ATBALSTU!
darbi, notikumi, cilvēki

PALDIES, LASĪTĀJ!
Tas garais, 2020., gads iet uz beigām. Nākamo visi gaida ar 

cerībām, ka būs labāk. Nevajadzēs baidīties no vīrusiem, no 
cilvēkiem, kas nāk bez maskas. Šogad bija vairāk laika palikt 
vienatnē ar sevi, savām domām.

Drūmajā laikā vislabākā nodarbe ir lasīšana, arī domas līdzi 
skrien lasāmvielai, rodas pārdzīvojumi par grāmatas varo-
ņiem. Var daudz minēt plusu lasīšanai un tieši grāmatas lasīša-
nai. Par to es praktiski varu pārliecināties savā darbā ikdienā. 
Aulejas pagasta bibliotēkā ir pastāvīgie lasītāji, kuri regulāri 
nāk pēc grāmatām. Interesējas par jaunajām grāmatām, dalās 
iespaidos par izlasīto. Tas sagādā man gandarījumu un darba-
prieku. Paldies, Jums, mani lasītāji!

Šogad visvairāk grāmatu izlasījis Vitālijs Dz. – 126, Ināra 
St. – 101, Leongina U. – 79, Leontīne Dz. – 73. Paldies par 
aktīvu lasīšanu un bibliotēkas apmeklēšanu izsaku daudziem, 
 piemēram, Annai Dz., Daigai V., Viktoram M., Helēnai J., Ja-
nīnai U., Jeļenai V. Protams, arī visiem pārējiem lasītājiem.

Gribu visiem novēlēt labu veselību, lasītprieku, optimismu 
un zinātkāri 2021. gadā.

„Aizraušanās ar lasīšanu – jaunībā baro, vecumā ielīksmo, 
laimi izdaiļo, nelaimē dod patvērumu un mierinājumu, mājās 
iepriecina, ārpus mājas netraucē…” Cicerons

Zinaīda Pikmane,
Aulejas pagasta bibliotēkas vadītāja

AULEJAS PAGASTA
 KALENDĀRAM – 

6 GADI

Nupat izdots Aulejas pagasta ikgadējais kalendārs 2021. 
gadam. Tas jau ir sestais. 

Visiem aulejiešiem atpazīstami dabasskati, cilvēki, sa-
koptākās saimniecības, viskrāšņākie puķu dārzi. Katram 
savs lepnums par iekopto, izaudzēto, sakārtoto. Pa šiem 
gadiem tēmas kalendāram bija visdažādākās, tomēr uzvar 
mākslinieka redzējums.

Šogad palepojās ar iesūtītajiem foto arī mūsu makšķer-
nieki un mednieki. Paldies viņiem! Kopā šīgada kalendā-
ram iesūtīja savus foto 28 cilvēki. Piedalīšanās kopīgā ka-
lendāra tapšanā ir aizraujoša, kopienu saliedējoša. Ir vērts 
turpināt!

Zinaīda Pikmane,
Aulejas pagasta bibliotēkas vadītāja

Līdz 2024. gada pavasarim Islande, Lihtenšteina un 
Norvēģija sniegs atbalstu uzņēmējdarbības vides attīstībā 
reģionos, ieguldot teju 12 miljonus eiro EEZ granta fi -
nansējuma, tostarp paredzot atsevišķu grantu fi nansējuma 
programmu tieši Latgales reģiona uzņēmējiem.

Uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī 
tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti, kuru ietva-
ros tiks stiprināta Latvijas pašvaldību kapacitāte uzņēmēj-
darbības atbalsta un investīciju piesaistes jautājumos, kā 
arī sekmēta jauniešu uzņēmējdarbības attīstība reģionos. 
Savukārt, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projek-
tu iesniegumu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai, 
tiks sniegts atbalsts nodarbinātības veicināšanai Latgales 
reģionā.

Izvērtējot grantu shēmas mērķi – atbalstīt biznesa ide-
ju īstenošanu Latgalē, un programmas nosacījumus grantu 
shēmas ieviešanā, Latgales plānošanas reģions izvēlēts kā 
grantu shēmas apsaimniekotājs, novērtējot atbilstošo piere-
dzi un zināšanas komercdarbības veicināšanas jomā Latga-
lē, tai skaitā izpratnē par komersantu vajadzībām Latgales 
reģionā.

Grantu programmas atbalsts Latgales reģiona uzņēmē-
jiem paredz fi nansējumu pamatlīdzekļu iegādei ar līdzfi -

nansējuma likmi līdz 55% no atbalstāmajām izmaksām, 
nepārsniedzot 10 000 EUR vienam projektam. Kopējais 
pieejamais fi nansējums sastāda 540 tūkst. EUR. 

„Viena projekta ietvaros pieejamais fi nansējums nav 
liels, tomēr augstais atbalsta līdzfi nansējums to padara pie-
vilcīgu mazo komersantu biznesa ideju realizācijai reģionā. 
Tas, ka fi nansējums būs pieejams jau nākamā gada sākumā, 
ir liela priekšrocība Latgales reģiona uzņēmējiem, jo citu 
fondu fi nansējums būs jau izsmelts, un šī būs vienreizēja 
iespēja īstenot savus projektus,” norāda Latgales plānoša-
nas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upe-
nieks.

Programmas saistošie Ministru kabineta (MK) noteikumi 
tuvākajā laikā tiks apstiprināti valdībā, un plānots, ka nāka-
mā gada pirmajā ceturksnī tiks izsludināta projektu atlase. 
MK noteikumu projekts paredz, ka katra projekta ietvaros 
tiks radīta arī vismaz viena pilna darba laika darbavieta, 
tādējādi sniedzot pozitīvu ieguldījumu nodarbinātības rā-
dītājos reģionā.

Plašāk par programmas plānoto fi nansējumu: lpr.gov.lv
Izziņai:
EEZ un Norvēģijas granti ir fi nansiālais atbalsts, ko 

sniedz Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis), 

balstoties uz 2010. gada 28. jūlijā parakstīto līgumu starp 
donorvalstīm un Eiropas Savienību par grantu ieviešanai 
paredzētā fi nansējuma piešķiršanu jaunajā 2014.-2021. 
gada periodā. Finansējums aptver daudzas jomas,  un kopu-
mā tas sastāda 102,1 milj.eiro.

Grantiem ir divi mērķi
1.Veicināt vienlīdzīgāku Eiropu gan sociāli, gan ekono-

miski.
2.Stiprināt attiecības starp Islandi, Lihtenšteinu, Norvē-

ģiju un 15 Eiropas saņēmējvalstīm – Bulgāriju, Horvātiju, 
Kipru, Čehiju, Igauniju, Grieķiju, Ungāriju, Latviju, Lie-
tuvu, Maltu, Poliju, Portugāli, Rumāniju, Slovākiju, Slo-
vēniju.

2017. gada 14. decembrī starp Islandi, Lihtenšteinu, 
Norvēģiju un Latviju parakstīti Saprašanās memorandi par 
EEZ un Norvēģijas grantu ieviešanu 2014.–2021. gadā.

Grantu projektu īstenošana norisināsies līdz 2024. gada 
30. aprīlim.

ŠOGAD TIKS UZSĀKTA 
LATGALES REĢIONA 

UZŅĒMĒJU ATBALSTA PROGRAMMA
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Krāslavas novada
 tūrisma 

pakalpojumu sniedzēju
 statistika

Apkopojot Krāslavas novada 
tūrisma objektu apmeklētāju sta-
tistiku, var secināt, ka sezona ir 
bijusi darbīga un pietiekami veik-
smīga. Vērtējot iegūtos datus, ir 
jāņem vērā, ka aktīva iedzīvotāju 
ceļošana sākās tikai 9. jūnijā, kad 
tika atcelta ārkārtas situācija, kas 
bija saistīta ar vīrusa Covid-19 iz-
platību. No 13. marta līdz 9. jūni-
jam daudzi objekti bija slēgti, tajā 
skaitā arī Krāslavas novada TIC. 
Tūristu mītnes, ievērojot visus 
drošības noteikumus, varēja uz-
ņemt tikai konkrētu skaitu nakš-
ņotāju. 

Apkopojot Krāslavas novada 
izmitināšanas iestāžu (41), amat-
nieku darbnīcu (6), muzeju (4), 
apskates saimniecību (7), aktīvās 
atpūtas pakalpojumu sniedzē-
ju (6) statistiku, var secināt, ka 
2020. gadā kopējais tūristu skaits 
Krāslavas novadā bija aptuveni 
42704 apmeklētāji. Salīdzinot ar 
aizvadīto gadu, ir vērojams tū-
ristu skaita palielinājums 2,3 % 
apmērā. Vērtējot kopējo situāciju 
valstī, var secināt, ka rādītājs ir 
ļoti labs. 

Salīdzinot ar 2019. gada statis-
tikas datiem, šogad ir vērojams 
13,4% apmeklētāju skaita palie-
linājums tūrisma mītnēs (kopā 
18987 apmeklētāji). Tas ir diez-
gan augsts rādītājs, un it īpaši 
ņemot vērā to, ka visa gada grie-
zumā naktsmītnes nevarēja sniegt 
savus pakalpojumus pilnā ap-
mērā, vairāki uzņēmēji pavasara 
mēnešos pārtrauca savu darbību, 
baidoties par savu un ģimenes lo-
cekļu veselību. Analizējot nakts-
mītņu sniegtos datus, ir novērota 
būtiska nianse. Krāslavas novada 
TIC lūdz iesniegt ziņas par nakts-
mītnēs palikušajiem cilvēkiem, 

nosaucot viņu skaitu, taču te sva-
rīgi ir tas, cik ilgi šie cilvēki ir 
uzturējušies konkrētā naktsmītnē. 
Šosezon novērots, ka cilvēki vie-
nā naktsmītnē ir palikuši vairākas 
naktis, citi - pat nedēļu vai vēl il-
gāk. Tas liecina par to, ka nakts-
mītņu noslodze novadā ir bijusi 
daudz lielāka nekā citus gadus. 

Kopējo tūrisma mītņu statisti-
ku ietekmēja arī tas, ka novadā ir 
atklātas vairākas jaunas naktsmīt-
nes: „Pazust Latgalē”, „Sonāte”, 
„Ritas”, „Patmalas”, „Klajumu 
Krasti” un divi namiņi sporta at-
rakciju parkā „Starp debesīm un 
zemi”. 

Par 7% ir palielinājies apmek-
lētāju skaits amatnieku darbnīcās 
(kopā 2472 apmeklētāji). Tas iz-
skaidrojams ar to, ka ceļotāji iz-
vēlas vietas, kur var iegādāties 
vietējas izcelsmes suvenīrus, at-
tiecīgajā vietā ražotas lietas. Bū-
tiski ir tas, ka cilvēki joprojām 
meklē vietas, kur pašiem radoši 
padarboties, sevišķi ģimenes ar 
bērniem. 

Toties liels samazinājums ir vē-
rojams vēstures muzeju apmeklē-
tāju skaitā un Krāslavas Romas 
katoļu baznīcā, kuru šogad ap-
meklēja par 52% tūristu mazāk 
nekā pērn. Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzejs, neskatoties 
uz jaunu ekspozīciju ierīkošanu, 
šogad apkalpojis par 31% mazāk 
cilvēku nekā 2019. gadā. Sama-
zinājums vērojams arī Kalniešu 
pagasta muzeja istabā (-35 %) un 
Piedrujas pagasta muzejā (-39%). 
Šie dati liecina, ka šogad cilvēki 
izvēlējušies mazāk laika pavadīt 
telpās, kā arī izvēlas objektus, kas 
sniedz vēl nebijušas izjūtas. Starp 
Krāslavas novada muzejiem izņē-
mums ir Laimes muzejs Indrā, to 
apmeklējuši 3859 cilvēki, kas ir 
par 38% vairāk nekā 2019. gadā. 
Tas ir viens no jaunākajiem tūris-
ma objektiem mūsu novadā, ar 

ļoti interesantu, daudzveidīgu un 
unikālu piedāvājumu, tāpēc tā po-
pularitāte ir tik augsta. 

Neliels samazinājums (7%) ir 
interesantu saimniecību apmeklē-
jumā (kopā 5182 cilvēku). Prak-
tiski nemainīgs apmeklējums bijis 
mini zoodārzā „Akati”, zirgu sēta 
„Klajumi”, palielinājies apmeklē-
jums – z/s „Cīruļi” un Olgas Gri-
bules porcelāna leļļu kolekcijā. 
Daudz mazāk cilvēki devušies uz 
z/s „Guntiņi”, z/s „Kurmīši” un 
z/s „Brieži”.

Šogad cilvēki vislabprātāk iz-
vēlējās būt laukos, pie dabas, at-
pūsties aktīvi. To apstiprina arī 
aktīvās atpūtas sniedzēju iesnieg-
tās ziņas. Cilvēki izvēlējušies šos 
pakalpojumus par 67 % vairāk 
nekā 2019. gadā (kopā 5356 cil-
vēki). Pieaugums vērojams pil-
nīgi visos aktīvās atpūtas veidos. 
Sevišķi pieprasīta ir bijusi laivu 
noma, ko mūsu novadā piedāvā 
trīs pakalpojuma sniedzēji, jop-
rojām aktuālas ir zirgu izjādes un 
sporta atrakciju parka „Starp de-
besīm un zemi” piedāvājums. 

Krāslavas novadu šogad ap-
meklēja galvenokārt vietējie 
ceļotāji. Ceļošanai nelabvēlīgie 
apstākļi radīja ārvalstu ceļotāju 
skaita samazinājumu Krāslavas 
novada tūrisma mītnēs un tūrisma 
objektos. Kopējais ārvalstu ceļo-
tāju skaits šogad ir tikai 3,5 % no 
kopējā ceļotāju skaita (2019. g. 
tie bija 10 %).

Balstoties uz statistikas datiem, 
TOP 10 valstis, no kurām ceļotāji 
devušies uz Krāslavas un novada 
objektiem, šajā sezonā ir Lietuva 
(484), Lielbritānija (260), Igau-
nija (179), Vācija (112), Polija 
(95), Krievija (26), Itālija (21), 
Ķīna (21), Šveice (15), Nīderlan-
de (12). Lai gan lietuvieši šogad 
ir pirmajā pozīcijā, salīdzinot ar 
pagājušo gadu, viņu skaits nav 
būtiski mainījies; igauņu skaits 
novada objektos ir samazinājies, 
poļu ceļotāju ir uz pusi mazāk, 
vāciešu – 8 reizes mazāk, Liel-
britānijas un Īrijas ceļotāju – ne-
daudz palielinājies. Valstu TOP 
10 vidū iekļuvusi Ķīna. 

Krāslavas novada 
Tūrisma informācijas 

centra statistika
Krāslavas novada Tūrisma in-

formācijas centrs (TIC) ārkārtas 
situācijas laikā, no 13. marta līdz 
9. jūnijam, strādāja attālināti, ne-
apkalpojot apmeklētājus klātienē. 
Taču vasaras sezona pagāja ļoti 
darbīgi un aizraujoši.

2020. gada tūrisma sezonas 
laikā Krāslavas novada TIC ap-
meklēja vairāk par 11000 apmek-
lētājiem, no tiem 10346 Latvijas 
jeb vietējie tūristi un 661 ārvalstu 
tūrists. Salīdzinot ar iepriekšējo 
gadu, apkalpoto tūristu skaits ir 
samazinājies, taču te ir jāizvērtē 
vairāki faktori: 1) TIC Covid-19 
radītās ārkārtējās situācijas laikā 
(3 mēnešus) apmeklētājus nepie-
ņēma; 2) ārvalstu ceļotājiem tika 
ierobežota ceļošana; 3) ik gadu 
TIC kolektīvs rīko dažādus pa-
sākumus (Lielais plosts, kulinārā 
mantojuma festivāls, pasākumi 
„Izgaismo Latviju” un „Leģendu 
nakts” u.c.), kā arī iesaistās da-
žādās akcijās tūristu piesaistei, 
kas būtiski palielina apmeklētāju 
skaitu Krāslavas pils kompleksā, 
t.sk. Krāslavas novada TICā, bet 
šogad šie pasākumi diemžēl neti-
ka rīkoti.  

Ārvalstu tūristu īpatsvars ir 6% 
no kopējā apmeklētāju skaita. 
TICu ir apmeklējuši tūristi no 21 
valsts. Visvairāk tūristu TICā bija 
no Lietuvas (422), Polijas (65), 
Igaunijas (54), Vācijas (44) un 
Lielbritānijas (14). Šogad gandrīz 
nebija ceļotāju no Baltkrievijas 
un Krievijas. Trīs reizes samazi-
nājies vāciešu skaits un uz pusi 
mazāk, salīdzinoši ar 2019. gadu, 
bija poļu. Toties ceļotāju skaits no 
Lietuvas pieauga par 50%, gan-
drīz uz pusi palielinājies tūristu 
skaits no Igaunijas.

Krāslavas novada TIC sniedz 
informāciju tūristiem gan klātie-
nē, gan telefoniski un elektronis-
ki. Šogad ievērojami daudz bija 
ceļotāju no Kurzemes. Ir sama-
zinājies tūristu grupu skaits. Šīs 
sezonas ceļotāji pārsvarā bija 
ģimenes ar bērniem un nelielas 
draugu kompānijas. Daudzi at-
zina, ka Krāslavā ir pirmo reizi, 
tikpat daudzi godīgi atzinās, ka 
uz Krāslavu atbraukuši esošās 
situācijas spiesti, ja nebūtu ar 
Covid-19 izplatības apturēšanu 
saistīto ierobežojumu, viņi savu 
atvaļinājumu pavadītu ārvalstīs. 
Patiess prieks bija dzirdēt, ka šo 
cilvēku atvaļinājumi Krāslavas 
novadā ir bijuši tikpat piesātināti 
kā ārzemju ceļojumi. Tas nozīmē, 
ka pie mums ir ko darīt, ir ko re-
dzēt un ir ko baudīt. 

Liela interese bija par aktīvās 
atpūtas iespējām un dabas objek-
tiem: laivu nomu, kājām gājēju 
maršrutiem un dabas takām. Ru-
nājot par sakoptām dabas takām, 
jāatzīmē, šajā jomā mums vēl ir 

kur augt. Pašlaik Krāslavā ir tikai 
Adamovas dabas taka, kas šajā 
sezonā diemžēl bija slēgta ap-
meklētājiem labiekārtošanas dar-
bu nepieciešamības dēļ. 

Diezgan liels pieprasījums 
šogad bija pēc Krāslavas nova-
da velomaršrutiem: reģionālā 
velomaršruta Nr.35 „Daugavas 
loki” un jaunā vietēja mēroga 
velomaršruta Nr. 789 „Krāslava 
– Piedruja”, kura popularizēšanai 
Krāslavas novada TIC šogad sarī-
koja divus publiskus pasākumus. 
Vasaras vidū tika rīkots velomar-
šuta Nr. 789 „Krāslava-Piedruja” 
atklāšanas pasākums - velobrau-
ciens, bet rudenī pirmais pārgā-
jiens tajā pašā maršrutā.  

Krāslavas novada TIC izsaka 
pateicību novada uzņēmējiem 
par ieguldīto darbu Krāslavas 
novada tūrisma nozares attīstībā. 
Darbs tūrisma nozarē ir ne vien 
aizraujošs, bet arī ļoti atbildīgs, 
jo katras tūrisma mītnes, objekta 
vai saimniecības īpašnieki ir tie 
cilvēki, kuri rada atbraucējiem 
iespaidu par mūsu novadu. Bieži 
vien tūrisma nozarē strādājošie 
cilvēki ir pirmie, kurus satiek at-
braucēji. 

Krāslavas novada dome vēlas 
izteikt sirsnīgu pateicību novada 
iedzīvotājiem un uzņemējiem par 
veiksmīgu sadarbību un pašval-
dības iestādēm un domes struk-
tūrvienībām - par jaunu ideju ra-
dīšanu. Tikai strādājot kopā, mēs 
varam radīt vidi, kas būs patīka-
ma ne tikai atbraucējiem, bet arī 
vietējiem iedzīvotājiem. 

Visiem Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem novēlam izturību, 
iekšēju mieru, saticību! Lai, ne-
skatoties uz ierobežojumiem, 
kas saistīti ar Covid-19, nepare-
dzētiem apstākļiem un cita veida 
sarežģījumiem, 2021. gads ienes 
daudz pozitīvu emociju katrā dzī-
vē! 

Mācīsimies pielāgoties jauna-
jiem dzīves apstākļiem un baudī-
sim neaizmirstamus mirkļus kopā 
ar mūsu ģimenēm! 

Lai spēks un stipra veselība 
katram no mums!

Informāciju sagatavoja
Krāslavas novada  domes 

TIC kolektīvs

TŪRISMA ATTĪSTĪBA
 KRĀSLAVAS NOVADĀ 

2020. GADĀ
Katru gadu, noslēdzoties tūrisma sezonai, tiek veikta 

tās analīze un apkopots paveiktais darbs. Tūrisma noza-
rē strādājošie zina, ka veiksmīga sezona ir atkarīga no 
vairākiem faktoriem, tostarp tādiem, kurus ietekmēt nav 
iespējams. Ja citkārt šeit varēja minēt laika apstākļus, 
kas nenoliedzami ir ļoti būtiski tūrisma attīstībā, tad šo-
gad ikdienas kārtību pasaulē noteica ārkārtas situācija 
cīņā ar koronavīrusa Covid-19 izplatību. Ierobežota un 
pilnībā pārtraukta ceļošana ir atstājusi graujošas sekas 
pasaules tūrisma nozarē. Ir slēgtas neskaitāmas viesnī-
cas, restorāni, kūrorti. Arī Latvijā tūrisma nozare ir pie-
dzīvojusi ļoti lielus zaudējumus, sevišķi tie, kuru darbs 
tika vērsts uz ārvalstu ceļotāju apkalpošanu. Šogad pilnī-
gā dīkstāvē nonāca kultūras tūrisms jeb tā tūrisma daļa, 
kas sevī ietver dažāda veida pasākumus. Tūrisma firmas 
nonākušas uz bankrota robežas. Tik skumjš un drūms šis 
gads iekrāsojās 2020. gada martā, kad viltīgais vīruss 
sasniedza arī Latviju. Tika izsludināta ārkārtas situācija.

Tuvojās vasara, uz kuru tika liktas lielas cerības. Taču 
pārvietošanās no valsts uz valsti netika atbalstīta, iero-
bežojumi ceļošanai saglabājās, tas neveicināja ārvalstu 
ceļotāju pieplūdumu. Viesnīcas un restorāni, it īpaši lie-
lajās pilsētās, turpināja zaudēt peļņu. Taču vietējais tū-
risms reģionos piedzīvoja diezgan labu tūrisma sezonu. 
Latvijas iedzīvotāji sāka apceļot savu valsti, atklādami 
sev aizvien jaunus galamērķus un gūdami ļoti daudz po-
zitīvu iespaidu. Arī Krāslavas novads bija daudzu Latvijas 
ceļotāju brīvdienu pavadīšanas vieta, tādējādi tā bija ie-
spēja tūrisma uzņēmējiem strādāt un sniegt savus pakal-
pojumus.
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Nosauciet 5 vietas, lietas, cilvēkus vai 
uzņēmumus, kas Jums šķiet unikāli un 
nāk prātā kā pirmās asociācijas ar jaun-
veidojamo Krāslavas novadu (esošajiem 
Krāslavas un Dagdas novadiem, Aglonas 
novada Grāveru, Kastuļinas un Šķelto-
vas pagastiem)! 

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
________________________________
Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās šī brīža 
priekšrocības jaunizveidojamā Krāsla-
vas novada attīstībai?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 varian-
tiem.

 � Dabas vērtības (ezeri, Daugava, meži, 
ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie piemi-
nekļi)
� Kultūrvēsturiskais mantojums (muižas 
un baznīcas)
� Kvalitatīvi izglītības pakalpojumi
� Tūrisma un aktīvās atpūtas iespējas
� Bioloģiskās produkcijas ražošana, māj-
ražošana
� Zinoši, izglītoti, iniciatīvas bagāti cilvēki
� Daudznacionāla vide
� Kultūras tradīcijas, amatniecība
�Atrašanās vieta pie Eiropas Savienības 
ārējās robežas
� Droša vide ģimenēm
� Cits (miniet): 

________________________________

 Kādi, Jūsuprāt, ir lielākie riski jauniz-
veidojamā Krāslavas novada turpmākai 
attīstībai?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 varian-
tiem.
� Ceļu infrastruktūra
� Sabiedriskā transporta tīkls
� Nepietiekoši aktīva kultūras un sabied-
riskā vide
� Nepietiekoša tūrisma, kultūras un vides 
objektu infrastruktūra
� Jauniešu un darbspējas vecuma iedzīvo-
tāju aizplūšana 
� Darba vietu trūkums
�Zemas algas
� Komunālā saimniecība (ūdens, siltumap-
gāde, kanalizācija, atkritumi utt.)
� Ģeogrāfi skais izvietojums
� Izglītības iestāžu slēgšana
� Vājš TV, radio un sakaru tīkls pierobežā

� Cits (miniet):

________________________________
 Kādas, Jūsuprāt, ir nozīmīgākās jaun-
izveidojamā Krāslavas novada dabas un 
kultūrvēsturiskās vērtības?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 3 varian-
tiem.
� Dabas parks „Daugavas loki”, īpaši aiz-
sargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava”
� Rāznas nacionālais parks
� Ezeri
� Grāfu Plāteru pils komplekss
� Baznīcas
� Koka apbūve
� Muzeji, kultūrvietas 
� Cits (miniet): 
_______________________________

Turpinājums 6.lpp.

CIENĪJAMAIS JAUNVEIDOJAMĀ KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJ!
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu pašvaldības aicina Jūs iesaistīties Krāslavas novada jaunās Attīstības stratēģijas un Attīstības programmas 

2021.—2027. gadam izstrādē, līdz šī gada 31. janvārim atbildot uz šīs aptaujas jautājumiem un kopīgi definējot jaunā novada prioritātes.
Anketas var iesniegt: 1) aizpildot tiešsaistē https://forms.gle/MX4UeZRBbTkezYmU8(optimālais variants); 2) nosūtot elektroniski aizpildītu anketu 

uz e-pastu attistiba@kraslava.lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra formā Krāslavas novada domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie ieejas), 
Dagdas novada domē (Alejas ielā 4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pasta kastītē pie ieejas) vai 
tuvākajā pagasta pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu izstrādē. Rezultātu 
kopsavilkums tiks publicēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un www.aglona.lv. 

Kopā varam vairāk!

Pamatojoties uz Administratīvo teritoriju 
un apdzīvoto vietu likumu, kas nosaka, ka 
Krāslavas novada pašvaldība kopā ar Dag-
das novada pašvaldību un trīs Aglonas no-
vada pagastiem no šī gada 1. jūlija veidos 
vienotu administratīvo teritoriju – Krāsla-
vas novadu, Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu pašvaldības, balstoties uz to 2020. 
gada novembrī un decembrī pieņemtajiem 
lēmumiem, ir uzsākušas darbu pie jauniz-
veidojamā Krāslavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģijas un Krāslavas novada 
attīstības programmas izstrādes. 

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības 
stratēģijā 2021.–2037. gadam tiks noteikts 
novada ilgtermiņa attīstības redzējums, 
stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un 
telpiskās attīstības perspektīva. Krāslavas 
novada attīstības programmā 2021.–2027. 
gadam tiks ietverts pašreizējās situācijas 
analīzes kopsavilkums, kā arī noteikts rī-
cību kopums novada ilgtermiņa stratēģisko 
mērķu un prioritāšu īstenošanai un Attīstī-
bas programmas īstenošanas uzraudzības 
kārtība. 

Aicinām Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu iedzīvotājus un citus interesentus 
izmantot šādas sabiedrības līdzdalības ie-
spējas saistībā ar Krāslavas novada ilgt-
spējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. 
gadam un Krāslavas novada Attīstības 
programmas 2021.-2027. gadam izstrādi:

individuālu priekšlikumu iesniegšana;
viedokļa paušana iedzīvotāju aptaujā, 
dalība nozaru darba grupās;

dalība dokumentu 1. redakcijas sabiedris-
kajās apspriedēs. 

Priekšlikumu iesniegšana 
Konkrētus argumentētus priekšlikumus 

tālākai jaunā novada attīstībai, jo īpaši par 
pašvaldības kompetences sfērām, ar norādi 
„Priekšlikumi Krāslavas novada attīstības 
dokumentiem” lūgums iesniegt Krāslavas 
novada domei (e-pasts: dome@kraslava.
lv, Rīgas ielā 51, Krāslavā (Covid-19 ār-
kārtas situācijas laikā iesniegums atstājams 
pastkastē pie ēkas)), Dagdas novada domei 
(e-pasts: dome@dagda.lv, Alejas ielā 4, 
Dagdā (Covid-19 ārkārtas situācijas laikā 
iesniegums atstājams pastkastē pie ēkas)), 
Aglonas novada domei (e-pasts: padome@
aglona.lv, Somersētas 34, Aglonā (Co-
vid-19 ārkārtas situācijas  laikā iesniegums 
atstājams pastkastē pie ēkas)), Jums tuvā-
kajā pagasta pārvaldē vai kā iesniegumu 
www.latvija.lv) līdz 2021. gada 31. janvā-
rim, norādot savu kontaktinformāciju (vār-
du, uzvārdu, adresi, tālruni/ e-pastu). 

Dalība pašvaldību rīkotajā 
iedzīvotāju aptaujā 
Līdz 2021. gada 31. janvārim aicinām 

iesaistīties iedzīvotāju aptaujā, kopīgi de-
fi nējot jaunā novada nozīmīgākās vērtības, 
dabas un kultūras objektus, prioritātes un 
svarīgākos projektus. Anketas var iesniegt: 
1) aizpildot tiešsaistē (https://forms.gle/
MX4UeZRBbTkezYmU8) (optimālais va-
riants, e-pasti piedalās pārsteiguma balvu 
izlozē); 2) nosūtot elektroniski aizpildī-
tu anketu uz e-pastu attistiba@kraslava.

lv; 3) iesniedzot aizpildītās anketas papīra 
formā (izdrukai Paziņojuma pielikumā, kā 
arī „Krāslavas Vēstis” un „Dagdas Novada 
Ziņas” janvāra numuros) Krāslavas novada 
domē (Rīgas 51, Krāslavā, pasta kastītē pie 
ieejas), Dagdas novada domē (Alejas ielā 
4, Dagdā, pasta kastītē pie ieejas), Aglonas 
novada domē (Somersētas 34, Aglonā, pas-
ta kastītē pie ieejas) vai tuvākajā pagasta 
pārvaldē.

Anketas ir anonīmas, atbildes tiks izman-
totas tikai apkopotā veidā jaunveidojamā 
Krāslavas novada attīstības dokumentu 
izstrādē. Rezultātu kopsavilkums tiks pub-
licēts www.kraslava.lv, www.dagda.lv un 
www.aglona.lv. 

Dalība nozaru darba grupās 
2021. gada janvāra beigās – februārī plā-

nots rīkot šādu tematisko darba grupu dar-
bu.

Ekonomiskās attīstības un uzņēmējdarbī-
bas atbalsta darba grupa.

Izglītības, sporta un kultūras darba grupa.
Veselības aprūpes un sociālo jautājumu 

darba grupa.
Teritorijas un infrastruktūras plānošanas 

darba grupa. 
Vides jautājumu darba grupa. 
Pieteikties nozaru darba grupām var no-

vadu biedrību, uzņēmumu pārstāvji, kā arī 
citi interesenti, reģistrējoties tiešsaistē (htt-
ps://forms.gle/erMxpRkHy2NDdWiVA) 
līdz 2021. gada 15. janvārim. Covid-19 ār-
kārtas situācijas laikā darba grupas plānots 
rīkot lielākoties attālināti.

Sabiedriskā apspriešana
Jaunizveidojamā Krāslavas novada ilgt-

spējīgas attīstības stratēģijas 2021.–2037. 
gadam un Krāslavas novada attīstības prog-
rammas 2021.–2027.gadam pirmās redak-
cijas apspriešana notiks pēc dokumentu 
pirmās redakcijas izstrādes (provizoriski, 
saskaņā ar apstiprināto laika grafi ku - šī 
gada septembrī).

Aktuālākā informācija
Paziņojums par attīstības dokumentu 

izstrādes uzsākšanu, aktuālākā informāci-
ja par sabiedrības iesaistes iespējām tiks 
publicēta tīmekļvietnēs www.kraslava.lv, 
www.dagda.lv un www.aglona.lv, sadaļā 
„Sabiedrības līdzdalība”. 

Fizisko personu dati tiks izmantoti tikai 
normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Kontaktinformācija
Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā kon-

taktpersona un izstrādes vadītāja ir Krāsla-
vas novada domes Attīstības nodaļas va-
dītāja Ināra Dzalbe (e-pasts attistiba@
kraslava.lv, tālrunis 29185871).

Informāciju publicēšanai sagatavoja: 
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļa

Ivara Stivriņa foto

Aicinām ikvienu iedzīvotāju
 iesaistīties jaunizveidojamā 

Krāslavas novada 
attīstības prioritāšu noteikšanā!

PAZIŅOJUMS PAR SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBAS IESPĒJĀM
 JAUNIZVEIDOJAMĀ KRĀSLAVAS NOVADA ILGTSPĒJĪGAS

 ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS UN ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS IZSTRĀDĒ
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Turpinājums. Sākums 5.lpp.

Vai, Jūsuprāt, jaunā administratīvi teri-
toriālā reforma jaunveidojamajā Krāslavas 
novadā:
� Sekmēs novadā iekļauto teritoriju attīs-
tību
� Negatīvi ietekmēs iekļauto teritoriju at-
tīstību
� Neko nemainīs
� Cits: 

Lūdzu, sarindojiet piedāvātos 10 atpa-
zīstamākos publiski pieejamos kultūr-
vēsturiskos objektus un muzejus pēc to 
nozīmīguma tūrisma veicināšanai jau-
najā Krāslavas novadā (no 1 – visnozī-
mīgākais līdz 10 - mazāk nozīmīgākais, 
neatkārtojiet vienādus ciparus!)
 � Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss 
(t.sk. pils, parks, Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzejs, TIC, amatniecības centrs)
� Dagdas muižas parks (t.sk. Dagdas ala, 
Jauniešu iniciatīvu centrs „Parka rozes”)
� Krāslavas vēsturiskais centrs (tirgus lau-
kums, strūklaka „Pieci airi”, aptieka, pro-
menāde) 
� Dagdas pilsētas vēsturiskais centrs (t.sk. 
ebreju tirgotāju nami, TIC, skvērs, ezera 
pludmale)
� Laimes muzejs Indrā 
� Muzejs „Andrupenes lauku sēta” 
� Krāslavas Sv.Ludviga Romas katoļu baz-
nīca
� Dagdas Vissv.Trīsvienības Romas katoļu 
baznīca  
� Jaundomes muižas vides izglītības centrs 
un ekspozīcijas zāle (t.sk. Baltā kapela)
� Vides izglītības un kultūras centrs 
„Ķepa” (Ķepovas pagastā, Neikšānos) 

Lūdzu, sarindojiet piedāvātos 10 atpa-
zīstamākos publiski pieejamos dabas 
objektus pēc to nozīmīguma tūrisma 
veicināšanai jaunizveidojamā Krāslavas 
novadā (no 1 – visnozīmīgākais līdz 10 
- mazāk nozīmīgākais, neatkārtojiet vie-
nādus ciparus!)  
� Dabas parks „Daugavas loki” (t.sk. re-
ģionālais velomaršruts Nr.35, pārgājienu 
taka)
� Eša ezers (Ežezers) un Piļoru ozolu au-
dze Rāznas Nacionālā parka teritorijā 
� Krāslavas skatu laukums (Adamovas 
pilskalns) un Adamovas dabas taka 
� Jaundomes dabas taka
� Andrupenes purvu taka
� Lubāna pilskalns
� Priedaines skatu tornis
� Laimes sajūtu un dabas vērošanas taka 
Indrā 
� Vides objekts „Septiņi krēsli” Latvijas 
– Baltkrievijas pierobežā (Piedrujā), Pied-
rujas akmens, vietējais velomaršruts Nr.789
� Velnezers (Čertoks)
 
Par kuru pēdējos piecos gados pārbūvē-
to vai jaunuzbūvēto objektu Jūsu paš-
valdībā Jums ir vislielākais gandarījums 
(miniet konkrēti)?

__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kādās pašvaldības kompetenču jomās, 
Jūsuprāt, kopumā visvairāk nepiecieša-
mi uzlabojumi jaunajā Krāslavas nova-
dā tuvāko piecu gadu laikā?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 varian-
tiem.
� Uzņēmējdarbības vide (ražošanas zonas, 
atbalsta programmas uzņēmējiem)
� Ceļu infrastruktūra 
� Tūrisma infrastruktūra
� Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
� Vides sakoptība

� Drošība un sabiedriskā kārtība
� Veselības aprūpe
� Komunālā saimniecība (ūdens, siltum-
apgāde, kanalizācija, atkritumi, utt.) 
� Sociālie pakalpojumi
� Izglītība
� Kultūra
� Sports, aktīvā atpūta
� Ģimenēm draudzīgas vides veidošana
� Iedzīvotāju aktīvāka līdzdalība
� Mājokļu pieejamība
� Tehnoloģijas un inovācijas
� Cits (miniet): 

______________________

Kas ir prioritārie pakalpojumi, kas Jūsu 
ģimenei visvairāk paaugstinātu dzīves 
un vides kvalitāti konkrētajā vietā, kur 
dzīvojat?
Lūdzu, izvēlieties ne vairāk par 5 varian-
tiem.
� Ceļu un ielu infrastruktūras sakārtošana
� Publisko ēku fasāžu renovācija un silti-
nāšana
� Daudzdzīvokļu māju pagalmu un stāv-
laukumu sakārtošana
� Ūdenssaimniecības sakārtošana
� Atkritumu saimniecības sakārtošana
� Siltumapgādes sakārtošana
� Jaunu sociālo pakalpojumu pieejamība
� Sporta un aktīvās atpūtas objektu pieeja-
mība un dažādošana
� Kultūras objektu sakārtošana un aktivitā-
šu piedāvājuma dažādošana
� Vispārējās izglītības iestāžu pakalpoju-
mu uzlabošana
� Interešu un profesionālās ievirzes izglītī-
bas iestāžu pakalpojumu uzlabošana
� Kultūras iestāžu pakalpojumu uzlaboša-
na
� Atpūtas vietu un bērnu rotaļu laukumu 
pieejamība
� Tūrisma piedāvājuma dažādošana
� Cits (miniet): 

____________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti priori-
tāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas 
novadā 2021.—2023. gadā, kas dotu la-
bumu visam novadam?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti priori-
tāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas 
novadā 2021.—2023. gadā Krāslavas pil-
sētā?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti prioritā-
ri veicamie darbi jaunajā Krāslavas no-
vadā 2021.—2023. gadā Dagdas pilsētā?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Kādi, Jūsuprāt, būtu 3 konkrēti priori-
tāri veicamie darbi jaunajā Krāslavas 
novadā 2021.—2023. gadā Jūsu pagastā 
(tekstā miniet konkrēti, kurā)?
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, ku-
riem no piedāvātajiem aktīvās atpūtas 
projektiem, Jūsuprāt, ir vislielākās attīs-
tības perspektīvas (no 1 – visnozīmīgā-
kais līdz 8 - mazāk nozīmīgākais, neat-
kārtojiet vienādus ciparus!)
 � Multifunkcionālās asfaltētas trases iz-
veide Krāslavā (skrējējiem, slēpotājiem, 
rollerbraucējiem, nūjotājiem). 
� Vietējās un reģionālās nozīmes velomar-
šrutu tīkla attīstība un popularizēšana.
� Starptautiskā velomaršruta „EuroVelo 
11” attīstība un popularizēšana.
� Ūdens tūrisma attīstība (nobraucieni ar 
laivām un plostiem pa Daugavu un eze-
riem).
� Vietējo dabas taku labiekārtošana, popu-
larizēšana un jaunu dabas taku izveide.
� Reģionālā pārgājienu maršruta „Latgales 
ezeru taka” izveide un popularizēšana. 
� Brīvdabas trenažieru uzstādīšana. 
� Publisko peldvietu labiekārtošana (pie-
mēram, Persteņa ezera krasts Krāslavā, 
pludmale Dagdā Jelgavas ielā u.c.)
 
Lūdzu, sarindojiet pēc nozīmīguma, ku-
riem no piedāvātajiem kultūrvietu attīs-
tības projektiem, Jūsuprāt, ir vislielākās 
attīstības perspektīvas (no 1 – visnozīmī-
gākais līdz 6 - mazāk nozīmīgākais, neat-
kārtojiet vienādus ciparus!)
 
� Krāslavas pils kompleksa attīstība
� Daugavas promenādes izveide Krāslavā
� Skatu laukuma attīstība Adamovas pils-
kalnā Krāslavā
� Andrupenes lauku sētas attīstība
� Jaundomes muižas attīstība
� Laimes muzeja Indrā attīstība
 
Citi Jūsu priekšlikumi/ idejas jauniz-
veidojamā Krāslavas novada attīstībai 
(nepieciešamības gadījumā iesniedzami 
papildus):
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Lūdzu, norādiet Jūsu vecumu:
� līdz 18      � 19—25 � 26—40 
� 41—55     � 56—65 � vairāk par 66

Lūdzu, norādiet Jūsu nodarbošanos:
� skolēns
� students
� uzņēmējs/ uzņēmuma īpašnieks
� privāta uzņēmuma darbinieks
� pašnodarbināta persona
� valsts vai pašvaldības iestādes darbinieks
� bērna kopšanas atvaļinājumā
� bezdarbnieks
� pensionārs
� cits: 

_____________________________

Lūdzu, norādiet Jūsu dzīvesvietu:
� Krāslava
� Dagda

� Andrupenes pagasts
� Andzeļu pagasts
� Asūnes pagasts
� Aulejas pagasts
� Bērziņu pagasts
� Dagdas pagasts
� Ezernieku pagasts
� Grāveru pagasts 
� Indras pagasts
� Izvaltas pagasts
� Kalniešu pagasts
� Kaplavas pagasts
� Kastuļinas pagasts
� Kombuļu pagasts 
� Konstantinovas pagasts
� Krāslavas pagasts
� Ķepovas pagasts
� Piedrujas pagasts
� Robežnieku pagasts
� Skaistas pagasts
� Svariņu pagasts
� Šķaunes pagasts
� Šķeltovas pagasts
� Ūdrīšu pagasts
� šobrīd dzīvoju citur Latvijā
� šobrīd dzīvoju ārzemēs

Lūdzu, norādiet, kāds ir galvenais ie-
mesls tam, ka jaunveidojamais Krāsla-
vas novads ir Jūsu dzīves vieta (mājas)!
� Esmu šeit dzimis
� Esmu šeit „ieprecējies”
� Es šeit mācos
� Esmu šeit atradis darbu
� Man šeit ir vecāki (vecvecāki)
� Man šeit vienkārši patīk
� Cits (miniet) 

_______________________

Kur Jūs iegūstat informāciju par pasā-
kumiem un attīstību?
� Pašvaldības tīmekļvietnē www.kraslava.
lv
� Pašvaldības tīmekļvietnē www.dagda.lv
� Pašvaldības tīmekļvietnē www.aglona.
lv )
� Krāslavas novada pašvaldības informa-
tīvajā izdevumā „Krāslavas Vēstis”, www.
kraslavasvestis.lv
� Dagdas novada pašvaldības informatīva-
jā izdevumā „Dagdas Novada Ziņas”
� Aglonas novada pašvaldības informatī-
vajā izdevumā „Aglonas novada vēstis”
� Laikrakstā „Ezerzeme”
� Reģionālajos laikrakstos „Latgales 
Laiks” un „Latgales Vietējā Avīze”
� Nacionālajos masu saziņas līdzekļos
� Krāslavas novada domes profi lā sociāla-
jos tīklos
� Dagdas novada domes profi lā sociālajos 
tīklos
� Aglonas novada Kultūras centra profi lā 
sociālajos tīklos
� Krāslavas novada Tūrisma informācijas 
centra profi lā sociālajos tīklos un www.vis-
itkraslava.com
� FB profi ls „Krāslava. Radoši un Pozitīvi”
� Citur (miniet): 

_______________________

Vai esat iesaistījies kādā Krāslavas nova-
da biedrībā vai brīvprātīgo kustībā?
� Jā  � Nē

Vai kopumā jūtaties laimīgs, dzīvojot 
Krāslavas, Dagdas un Aglonas novados?
� Jā  � Nē

Paldies par Jūsu ieguldījumu
jaunveidojamā 

Krāslavas novada attīstībā!
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 Ceļi un vide 
uzņēmējdarbības attīstībai

2020. gads pagāja uzņēmējdarbības pro-
jektu zīmē. 

Vispamanāmākās un gaidītākās pārvēr-
tības notika Indras ielas ražošanas zonā 
Krāslavā, bijušās linu rūpnīcas teritorija, 
kur divu Eiropas reģionālās attīstības fon-
da (ERAF) projektu ietvaros sakārtoti pie-
vedceļi un inženiertehniskie tīkli, uzbūvēti 
un jau nodoti nomā uzņēmējiem trīs koši 
angāri, uzsākta arī Indras ielas pārbūve. 
Pārrobežu projekta „TransForm” ietvaros ir 
izveidots jaunās ražošanas teritorijas video, 
kas noderēs jaunu investoru piesaistē, jo 
tiek domāts arī par tālāku ražošanas terito-
rijas attīstību.

ERAF uzņēmējdarbības atbalsta prog-
rammā ir veikta arī ceļa „Augstkalne – Sak-
soni” asfaltēšana Ūdrīšu pagastā un Kalna 
ielas posma pārbūve Augstkalnes ciemā, 
un, ņemot vērā to, ka projektos ir radies 
fi nanšu līdzekļu ietaupījums, 2021. gadā 
vēl ir plānota Skaistas pagasta ceļa „Bog-
dāni - Ornicāni” posma, Krāslavas pagasta 
ceļa „Pastaru Krāslavas apbraucamais ceļš” 
posma un Aulejas pagasta ceļa „Ceļš uz 
Šķipu gateri” posma pārbūve. Šādi projekti 
var tikt īstenoti, tikai cieši sadarbojoties ar 
uzņēmējiem, kas rada darba vietas un iegul-
da privātas investīcijas, tāpēc liels paldies 
uzņēmējiem par atbalstu. 

Izvērtējot situāciju, ka vairāki uzņēmēji, 
kas attīsta savu darbību, atrodas pie valsts, 
nevis pašvaldības ceļiem, pēc pašvaldības 
iniciatīvas tika rosināta atsevišķu ceļu pos-
mu pārņemšana, lai varētu piesaistīt Eiro-
pas Savienības līdzekļus ceļu infrastruk-
tūras uzlabošanai, izstrādāts būvprojekts 
3,5 km ceļa V630 posmam pie lielākajiem 
zemniekiem Indras pagastā, tomēr konkrēto 
projektu VARAM pagājušgad nobremzēja, 
atsaucoties uz Covid-19 pandēmiju. Diem-
žēl pagaidām līdzīgs liktenis ir piemeklējis 
arī Loģistikas centra projektu (tam papildu 
riski ir arī neskaidrās politiskās attiecības ar 
Baltkrievijas Republiku); cerības tiek liktas 
uz jaunām programmām un projektu kon-
kursiem.

Pagājušajā gadā Krāslavas novada dome 
pabeidza Eiropas lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma paš-
valdības grants ceļu atjaunošanai ievieša-
nu 2014.–2020. gadu plānošanas periodā; 
pārbūves darbi tika veikti ceļu posmos 
„Grantiņi 2 – Matulišķi” Kaplavas pagas-
tā un „Čenčupi - Ezeriņi - Vēveri” Skaistas 
pagastā. Kopumā pasākumā piesaistīts 2,4 
miljoni eiro ELFLA fi nansējums, ar apgu-
ves rādītāju 99,63 %. Cerams, ka Zemkopī-
bas ministrija arī turpmāk būs tikpat aktīva 
jaunā perioda fi nansējuma plānošanā un jau 
drīzumā pašvaldība varēs plānot līdzīgas 
aktivitātes pašvaldības ceļu infrastruktūras 
uzlabošanai lauku teritorijā.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārro-
bežu sadarbības programmas ietvaros pagā-
jušogad pabeigta vērienīga kravas automa-
šīnu stāvlaukuma būvniecība Pāterniekos, 
lai atrisinātu jautājumu par periodiskām 
kilometrus garām rindām uz valsts autoceļa 
A6. Šobrīd vēl notiek darbs pie administra-
tīvo jautājumu sakārtošanas, lai laukums 
varētu uzsākt pilnvērtīgu funkcionēšanu.

Tradicionālajā pašvaldības jauniešu biz-
nesa ideju konkursā 2020. gadā atbalstīti 

trīs jauniešu projekti. E.R.Puzo projekta 
„Nerūsējošā tērauda izstrādājumu izgata-
vošana” rezultātā uzņēmējiem un iedzīvo-
tājiem tiek piedāvāti CNN plazmas griezēja 
pakalpojumi, izgatavojot dažādus metāla 
izstrādājumus, V.Parinovas projekta „SIA 
„Pils restorāns” starta komplekts” rezultā-
tā izveidots jauns sabiedriskās ēdināšanas 
pakalpojums saviesīgo un kultūras pasāku-
mu organizēšanai Krāslavā. E.Djatkovičas 
projekts „Piedzīvojumu ūdens tūrisma pa-
kalpojuma „Lost in Latgale” pilnveide un 
attīstība” ir turpinājums iepriekšējo gadu 
darbam, un ir īpašs prieks, ka pagājušā gada 
nogalē „Lost in Latgale” komandas biznesa 
ideja saņēma trešo vietu Latvijas investīciju 
aģentūras organizētajā labāko jauno tūris-
ma produktu konkursā.

LEADER pasākuma ietvaros mazās 
uzņēmējdarbības veicināšanai Indrā pie 
daudzu iemīļotā Laimes muzeja izveidota 
tirdzniecības vieta; muzeja komanda mu-
zejā pašu spēkiem ir izveidojusi arī Indras 
amatnieku istabu. 

Pašvaldība kā gala labuma saņēmējs ir 
iesaistījusies arī vairākos mazākos pro-
jektos amatnieku, mājražotāju un tūrisma 
uzņēmēju atbalstam, piemēram, projektā 
„Vietējās pārtikas ražošanas un piegādes 
atbalsta sistēmas attīstība Utenas – Latgales 
pārrobežu reģionā” (ieviesējs - Eiroreģiona 
„Ezeru zeme” Latvijas birojs), projektā 
„Amatniecība bez robežām” (ieviesējs - 
Latgales plānošanas reģions), kā arī vairā-
kās biedrības „Krāslavas rajona partnerība” 
īstenotajās projektu iniciatīvās saistībā ar 
uzņēmēju apmācībām un „Eurovelo 11” 
maršruta izstrādi.

Krāslavas grāfu Plāteru 
mantojuma saglabāšana
Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pār-

robežu sadarbības programmas projekta 
„Bella Culture” ietvaros, kurā Krāslavas 
novada dome ir vadošais partneris, tika uz-
sākti Krāslavas pils staļļu atjaunošanas dar-
bi ēkas daļā gar Pils ielu, ar mērķi ierīkot 
tajā amatniecības centru ar četrām mūsdie-
nīgām darbnīcām. Šogad projektā pandē-
mijas dēļ diemžēl izpalika daudzas kopīgās 
aktivitātes, festivāli un tirdziņi, tomēr pa 
šo laiku ir tapis ļoti krāsains un saturiski 
bagāts izdevums, ko projekta ietvaros iz-
strādāja biedrība „Latgales kulinārā manto-
juma centrs”, ar Latgales un Krāslavas no-
vada kulinārā mantojuma ēdienu receptēm.

Krāslavas pils komplekss kopā ar vēl 
piecām Latgales muižām kā biedrības 
„Latvijas Piļu un muižu asociācija” biedrs 
ir iesaistījusies Latvijas – Krievijas pār-
robežu sadarbības programmas projektā 
„630 sajūtu verstis”, kura ietvaros jau ir 
uzstādīts skatu teleskops Krāslavas muižas 
romantiskā stāsta vietā – Karņicka kalnā, 
izgatavotas piecas lielformāta spēles ar 
Krāslavas pils tematiku, izveidots skaists 
video „Krāslavas pils piedāvā…” (pieejams 
„youtube”) un top arī jauns, sajūtu un izjūtu 
pilns, tūrisma maršruts ar vairākām mārke-
tinga aktivitātēm.

Krāslavas novada dome, novērtējot prio-
ritāri veicamos darbus Krāslavas pils žoga 
posmu saglabāšanai, pagājušogad no paš-
valdības budžeta (diemžēl netika piešķirts 
valsts fi nansējums kultūras mantojuma 
glābšanas programmā) ir fi nansējusi žoga 
posma Plāteru ielā atjaunošanai. Šogad 

būtu nepieciešams turpināt nostiprināšanas 
darbus Rīgas ielas posmā.

Mazās iniciatīvas 
vides labiekārtošanai
ELFLA LEADER pasākuma ietvaros ir 

uzsākta divu pašvaldības projektu īstenoša-
na – ar Krāslavas novada Tūrisma informā-
cijas centra iesaisti 2020. gadā izveidots un 
jūlijā arī draudzīgā atmosfērā izmēģināts 
velotūrisma maršruts pierobežā, uzsākta 
Adamovas dabas takas atjaunošana Ūdrīšu 
pagastā. Dabas objekti prasa lielu ieguldī-
jumu ne tikai, īstenojot projektus, bet arī, 
ikdienā tos uzturot, tāpēc Adamovas dabas 
takā tika ieguldīts milzīgs darbs, takas sa-
režģītajā reljefā demontējot un novācot 
savu mūžu nokalpojušo koka infrastruktū-
ras elementus, kā arī plānojot nepiecieša-
mos uzlabojumus. Paldies par to Krāslavas 
peldbaseina, Krāslavas novada Tūrisma 
informācijas centra un jo īpaši – pašvaldī-
bas aģentūras „Labiekārtošana K” vadībai 
un darbiniekiem! Plānots, ka atjaunotā taka 
būs atkal visiem pieejama šī gada pavasarī.

Pagājušajā gadā ir īstenoti 16 iedzīvo-
tāju iniciētie projekti tradicionālajā mazo 
projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu 
vidi”. Ir atjaunoti rotaļu un sporta laukumi, 
labiekārtoti pagalmi, pludmale, sakrālie 
objekti, atpūtas vietas, novadpētniecības 
istaba.

Kā neliela inovatīva iniciatīva pagājuš-
gad ir uzstādīts viedais sols un labiekārtota 
teritorija pie Krāslavas novada Centrālās 
bibliotēkas. Tāds viedais sols bija viens no 
pirmajiem, kas uzstādīti Latvijā! Citas pub-
lisko interneta pieejas punktu izveides ak-
tivitātes projekta „WiFi4EU” ietvaros tiks 
īstenotas šogad. 

Ar Zivju fonda atbalstu ir iegādāts 
kvadracikls, gumijas laiva un laivas pieka-
be mobilitātes uzlabošanai, veicot zivju re-
sursu aizsardzības pasākumus, kā arī ielais-
ti zandarta mazuļi Krāslavas novada Lejas 
un Cārmaņa ezeros.

Pagājušajā gadā ir atjaunota peldvieta 
Zirga ezera krastā Krāslavā, tuvāko gadu 
plānos ir Persteņa ezera labiekārtošana. Jā-
domā arī par Raiņa ielā 4 „zaļās zonas” un 
pašvaldības īpašumā atgūtā skatu laukuma 
teritorijas attīstību.

Sociālā joma un veselības veicināšana
Sociālajā jomā LEADER pasākuma ie-

tvaros ir īstenots pašvaldības projekts par 
specializētā transporta iegādi guļošu cil-
vēku un cilvēku ratiņkrēslos pārvadāšanai; 
par jaunā pakalpojuma pieejamību interesē-
ties sociālajā dienestā. 

Turpinās ES deinstitucionalizācijas prog-
rammas ietvaros projekta īstenošana bēr-
niem ar funkcionāliem traucējumiem un 
ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 
izveidei; tiek domāts arī par pakalpoju-
miem pieaugušām personām ar garīga rak-
stura traucējumiem. 

Pagājušajā gadā uzsākts Latvijas – Lie-
tuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības 
programmas projekts „Enjoy being toge-
ther”, kura ietvaros tiks uzlaboti sociālie 
pakalpojumi Krāslavas un Polockas pašval-
dībās, organizējot kopējus pasākumus ģi-
menēm un bērniem ar īpašām vajadzībām, 
un sociālajā sfērā iesaistītajiem pašvaldību 
un nevalstisko organizāciju speciālistiem, 
kā arī izveidojot multi sensoro centru Pils 
ielā 5, Krāslavā, kur jau šobrīd BSRC 
„Mūsmājas” telpās darbojas Silto smilšu 
studija, un iegādājoties aprīkojumu dažā-
dām mērķgrupu radošajām nodarbībām. 

2020. gadā, ņemot vērā pandēmijas ie-
tekmi, ar mazāku vērienu turpinājās Eiro-
pas Sociālā fonda (ESF) fi nansētā novada 

iedzīvotāju veselības veicināšanas projekta 
aktivitātes, bet pa šo laiku projektā ir veikti 
grozījumi par papildu fi nansējuma piesais-
ti, lai projekta aktivitātes varētu turpināties 
līdz 2023. gadam.

ESF projektā „Proti un dari!” pagājušo-
gad iesaistījās 3 novada jaunieši, īstenojot 
savas individuālās pasākumu programmas 
- apmeklējot mācību kursus, iegūstot pirmo 
darba pieredzi, apzinot savas iespējas tur-
pināt izglītību vai iesaistīties nodarbinātībā. 
Šajā programmā interesenti varēs pieteik-
ties arī šogad, kad tiks atcelti ierobežojumi 
sakarā ar Covid-19 epidemioloģisko situā-
ciju.

Citi projekti
Pagājušajā gadā turpinājās kompleksais 

ERAF projekts Krāslavas novada vispārējo 
izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, 
tostarp, uzsākta jaunā internāta būvniecība 
Raiņa ielā Krāslavā, savukārt ERAF pro-
jektu konkursā energoefektivitātes paaugs-
tināšanu un atjaunojamo energoresursu iz-
mantošanu pašvaldību ēkās plānota saules 
kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas 
peldbaseina energoefektivitātes uzlaboša-
nai. Gatavojoties jaunajam plānošanas pe-
riodam, tiek plānota vairāku citu pašvaldī-
bas ēku energoefektivitātes uzlabošana.

Jaunais gads - 
administratīvi teritoriālās 
reformas zīmē
Šobrīd ir uzsākts intensīvs darbs pie jau-

nās administratīvās reformas ieviešanas, jo 
šī gada 1. jūlijā pašvaldības visā valstī sāks 
darbu citā veidolā. 

Milzīgs izaicinājums šajā neparastajā lai-
kā - plānot pašvaldību ilgtermiņa attīstību. 
Daudz kas nav un tuvākajā laikā arī netaps 
skaidrs pat par tuvākajiem pāris gadiem, ir 
daudz šķēršļu patiesi prioritāro ideju īste-
nošanai, bet, neskatoties ne uz ko, Krāsla-
vas novadam būt - pierobežai, dzidro ezeru 
zemei, novadam Daugavas lokos, nova-
dam, kur augt, dzīvot un atgriezties. 

Jaunais Krāslavas novads, iespējams, 
daudziem ir nostalģija par agrākiem lai-
kiem, ar Krāslavas un Dagdas pilsētām un 
daudziem jo daudziem pagastiem, bet - kā-
dam tam būt nākotnē? Domāju, ka lielās 
prioritātes paliks nemainīgas - labāki ceļi, 
pieejamāki pakalpojumi, kvalitatīvs izglī-
tības un brīvā laika pavadīšanas iespēju 
piedāvājums, uzņēmējdarbībai labvēlīgas 
vides veidošana, saglabāts kultūrvēsturis-
kais mantojums un vienots tūrisma piedā-
vājums. 

Iesaisties un izsaki viedokli, kas ir Tavas 
prioritātes, lai Tev un Tavai ģimenei dzīve 
būtu ērtāka? Iedzīvotāju aptauja – jau šajā 
„Krāslavas Vēstis” numurā un pildīšanai 
tiešsaistē!

*    *    *
Paldies visiem sadarbības partneriem, 

paldies kolēģiem, paldies ikkatram, kas 
iegulda darbu Krāslavas novada attīstībā 
– gan rakstot un īstenojot projektus, gan 
sekmējot novada uzņēmējdarbības vides 
attīstību, gan aktīvi iesaistoties brīvprātīga-
jā darbā kādā no aktīvajām biedrībām vai 
gluži vienkārši – daloties ar mūsu novada 
skaistāko vietu fotogrāfi jām! 

Jaunajā gadā visiem novēlu drosmi neno-
bīties no jaunajiem izaicinājumiem un gud-
rību, jaunas iespējas meklējot. Lai saticība 
ģimenēs un radoša izaugsme darbā! 

Attīstības nodaļas komandas vārdā -
Ināra Dzalbe,

Attīstības nodaļas vadītāja

Cik atšķirīgs no citiem kopumā ir bijis 2020. gads! Pārvērtējot prioritā-
tes, novērtējot to, kas ir patiesi svarīgs… Pagājušais gads pierādīja, cik 
svarīgi ir darīt un neatlikt, darīt un neapjukt, darīt un nebaidīties, turpi-
nāt virzīties uz priekšu, jo neskatoties ne uz ko, projektu īstenošanā tas ir 
bijis gana aktīvs un noslogots.

PROJEKTI PANDĒMIJAI PAR SPĪTI
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SOCIĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS
 BIZNESA IDEJU KONKURSS 

No 2020. gada 30. decembra līdz 2021. gada 31. janvārim Labklājības 
ministrija aicina iesniegt pieteikumus sociālās uzņēmējdarbības uzsā-
cēju biznesa ideju konkursam. Tā mērķis ir iesaistīt sociālajā uzņēmēj-
darbībā cilvēkus bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā, kā arī noteikt 20 
labākos sociālās uzņēmējdarbības uzsācējus, kuri saņems individuālas 
konsultācijas savas biznesa idejas realizēšanai.

Sociālās uzņēmējdarbības ideju konkursā tiek gaidītas biznesa ide-
jas, kas piedāvā risinājumu dažādām sociālām problēmām. Piemēram, 
sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu nodarbinātībai, 
sociālo pakalpojumu sniegšanai, iekļaujošas pilsoniskas sabiedrības 
veidošanai, izglītības veicināšanai, atbalstam zinātnei, vides aizsardzī-
bai un saglabāšanai, dzīvnieku aizsardzībai, kultūras daudzveidības no-
drošināšanai.

Katrs pretendents var iesniegt vienu biznesa ideju, kurā var paredzēt 
Attīstības fi nanšu institūcijas „Altum” fi nanšu atbalsta (granta) saņem-
šanu apmērā no pieciem līdz 50 tūkstošiem eiro. Granta saņemšanai 10% 
no kopējā fi nansējuma pretendentam jānodrošina no saviem līdzekļiem. 
Atbalsta saņemšanas gadījumā pretendentam būs jādibina sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību, kas iegūs sociālā uzņēmuma statusu un īstenos 
„Altum” atbalstīto biznesa plānu. Paredzamais termiņš biznesa plāna 
īstenošanai un rezultātu sasniegšanai − līdz 2022. gada 30. septembrim.

Biznesa idejas pieteikums jāiesniedz līdz 2021. gada 31. janvāra 
plkst. 23.59, aizpildot un nosūtot Labklājības ministrijas tīmekļvietnē 
ievietoto pieteikuma veidlapu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar 
drošu elektronisku parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi: registracija.su@
lm.gov.lv vai caur portālu www.latvija.lv. Jautājumus par pieteikuma 
sagatavošanu var uzdot, zvanot pa tālruni 64331834 vai rakstot uz e-
pasta adresi -  registracija.su@lm.gov.lv.

Ideju konkursa nolikums, pieteikuma veidlapa, pretendentu vērtēša-
nas kritēriji, kā arī sociālo uzņēmējdarbību regulējošie normatīvie akti 
ir atrodami Labklājības ministrijas tīmekļvietnē.

Sagatavoties konkursam var palīdzēt VEBINĀRU CIKLS: SOCI-
ĀLĀS UZŅĒMĒJDARBĪBAS SKOLA 2020, kas ir pieejams šeit: htt-
ps://www.lm.gov.lv/lv/informativie-materiali

Konkurss tiek fi nansēts ESF projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmēj-
darbībai” Nr. 9.1.1.3/15/I/001 ietvaros.

Pilsētas katlumājā Latgales 
ielā 14 turpinās rekonstrukcijas 
darbi projekta „Siltumapgādes 
ražošanas avota Latgales ielā 14, 
Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu 
biomasas katlu” ietvaros. Projekts 
paredz šķeldas katla ar jaudu 7,5 
MW izbūvi esošajās katlumājas 
telpās, katlumājas aprīkošanu ar 
dūmgāžu kondensatoru, kas strā-
dās gan ar esošo tvaika katlu gan 
ar jauno ūdenssildāmo katlu un 
nodrošinās papildus jaudu līdz 1,5 
MW. Projekta ietvaros tiks veikti 
darbi katlumājas darbības auto-
matizācijas līmeņa paaugstināša-
nai, izveidojot katlumājas vienotu 
vadības sistēmu. Lai nodrošinātu 

gaisu piesārņojošo vielu emisiju 
ierobežošanu atbilstoši normatī-
vo aktu prasībām,  katlumāja tiks 
aprīkota ar elektrostatisko fi ltru. 
Projekta mērķis ir samazināt sil-
tumenerģijas zudumus enerģijas 
ražošanas procesā, samazināt 
kurināmā patēriņu un padarīt sil-
tumenerģijas ražošanas sistēmu 
drošāku.

Rekonstrukcijas darbus sa-
skaņā ar noslēgto līgumu veic 
SIA „FILTER Latvia”, reģ.
Nr.LV50003186431. Par projekta 
realizāciju SIA „Krāslavas nami” 
ar Centrālo fi nanšu un līgumu 
aģentūru ir noslēgts līgums, un 
projektam ir paredzēts ES Kohē-

zijas fonda atbalsts.
Būvuzņēmējs jau ir piegādā-

jis galvenās iekārtas - biomasas 
ūdenssildāmais katls, elektrosta-
tiskais fi ltrs un dūmgāžu kondens-
ators atrodas katlumājas teritorijā. 
Pašlaik katlumājā tiek veikti de-
montāžas un sagatavošanas darbi 
iekārtu izbūvei. Līgumā paredzē-
tais darbu izpildes termiņš – 2021. 
gada 30. aprīlis.

Fotoattēlos: katlumājas teritori-
jā notiek iekārtu izkraušanas dar-
bi.

Informāciju sagatavoja 
„Krāslavas nami”

Elvīras Škutānes foto

KATLUMĀJĀ - JAUNS BIOMASAS KATLS

PROJEKTS JAUNIEŠIEM
 „PROTI UN DARI” 

Eiropas Sociālā fonda fi nansētais projekts „PROTI un DARI!” ir uni-
kāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts indi-
viduāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības 
virzieniem un vajadzībām. Tiek izstrādāta individuālo pasākumu prog-
ramma (IPP), piedāvājot dažādus atbalsta pasākumus – mācīšanos (ik-
dienas vai neformālo), profesionālās pilnveides un tālākizglītības kur-
sus, aktivitātes izvēlētās profesijas  iepazīšanai, pirmās darba pieredzes/
prakses iegūšanai u.c., kuru īstenot  palīdzēs programmas vadītājs un 
mentors.

Paredzētais projekta īstenošanas laiks - līdz 2021. gada 31. oktobrim.
Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar koronavīrusa 

izraisītās saslimšanas „Covid-19” pandēmiju  jaunu dalībnieku uzņem-
šana projektā „Proti un dari!” šobrīd nenotiek (līdz valdības lēmumam 
par ārkārtējās situācijas atcelšanu).

„PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada 
plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātī-
ba” 8.3.3. specifi skā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET 
jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pa-
sākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai 
jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Inta Murāne
projekta koordinatore

No 2020. gada novembra noga-
les „Veselības veicināšanas un iz-
glītošanas biedrība” kopā ar part-
neriem īsteno projektu ar mērķi 
pilnveidot reģiona jauniešu zinā-
šanas par nozīmīgākajiem jautāju-
miem reproduktīvās un seksuālās 
veselības kontekstā. Šobrīd pro-
jekta partneri, kas ir apstiprinājuši 
savu dalību projekta aktivitātēs, 
ir jauniešu biedrība „19 naglas” 
no Daugavpils novada, jauniešu 
biedrība „Kalmārs” no Balvu no-
vada, Daugavpils pilsētas Jaunat-
nes departaments, jauniešu bied-
rība „Dagne” no Dagdas novada, 
Latvijas Sarkanā Krusta Daugav-
pils nodaļas jaunieši, Krāslavas 
ģimnāzijas aktīvākie jaunieši, kuri 
plāno studēt medicīnu.

Aptaujas anketa, ko aizpildīja 
203 jaunieši no 8 pašvaldībām re-
ģionā, parādīja, ka jautājumi par 
reproduktīvo veselību ir svarīgi, 
bet, ņemot vērā sensitīvo tēmu, 
jaunieši ne vienmēr tos atļaujas 
uzdot klātienē. Jaunieši aktīvi ie-
saistījās anketas aizpildīšanā, no-
rādot tematus, par kuriem ir vērts 
runāt lekcijās. Aptaujas anketas  
tika izsūtītas projekta partneru 
organizācijām, kā arī publicēta 
sociālajos medijos. No visiem 
respondentiem, kas to aizpildīja, 
60% bija sievietes un 40% vīrieši, 

60% savu viedokli pauda latviski 
un 40% krieviski.

Balstoties uz šo informāci-
ju, biedrība kopā ar sertifi cētām 
ārstniecības personām īstenoja 
tiešsaistes apmācības 35 jaunie-
šiem latviešu un krievu valodās 
par uzticamām un pārdomātām 
attiecībām jauniešu vidū, par to, 
cik pārdomātiem un saudzīgiem 
ir jābūt lēmumiem attiecībā pret 
reproduktīvo veselību. Par uzska-
tes materiāliem apmācībās tika 
izmantoti eksponāti no lielākās 
kontracepcijas līdzekļu kolekcijas 
Latvijā, kura ir izvietota Daugav-
pils cietoksnī. Kā atzīst apmācību 
dalībnieki, tad būtu labāk, ja plaš-
saziņas līdzekļos mazāk parādītos 
informācija, ka ģimenēm Latga-
les laukos jāņem ātrie kredīti, lai 
veiktu neplānotas grūtniecības 
pārtraukšanu. Apmācītie jaunieši 
turpmāk veidos mentoru tīklu re-
ģionā un, piesaistot citu projektu 
konkursu fi nansējumu, turpinās 
aktualizēt šos jautājumus vien-
audžu vidū. Apmācības tika īste-
notas arī 10 skolotājiem, daloties 
pieredzē, kā runāt par sensitīviem 
jautājumiem ar mūsdienu jauno 
paaudzi. 

Pēc apmācībām ir uzsākts darbs 
pie informatīvās kampaņas, kur 
apmācītie jaunieši veidos vizuālo 
materiālu un tekstu, lai atgādinātu 

vienaudžiem par reproduktīvo ve-
selību, saslimšanām, kontracepci-
ju, attiecībām, drošu seksu, mudi-
not jauniešus izmantot drošus un 
uzticamus informācijas avotus. 
Darbā pie kampaņas ir iesaistīti 
20 jaunieši no visām partneru or-
ganizācijām. Tā tiks izplatīta so-
ciālajos tīklos 2021. gada sākumā, 
tuvāk Valentīna dienai.

„Veselības veicināšanas un iz-
glītošanas biedrības” projekta 
mērķis bija izglītot jauniešus par 
reproduktīvo un seksuālo veselī-
bu, izveidojot mentoru tīklu Lat-
galē, nodrošinot kvalitatīvas ap-
mācības jauniešiem, skolotājiem 
un biedrības un partneru organi-
zāciju brīvprātīgajiem. Iesaistītie 
dalībnieki pārstāvēja arī dažādas 
kopienas un riska grupas. 

Projekta „Mentoru tīkla izvei-
de Latgales reģionā par jauniešu 
reproduktīvās un seksuālās vese-
lības izglītošanu” īstenošanu at-
balsta biedrība „Dienvidlatgales 
NVO atbalsta centrs”, un tas ir ta-
pis sadarbībā ar „British Council” 
pārstāvniecību Latvijā „People 
to People Cultural Engagement” 
programmas ietvaros. Vairāk par 
„British Council”  darbību Latvijā 
meklē www.britishcouncil.lv. 

Elita Pastare

AR REĢIONA JAUNIEŠIEM RUNĀ 
PAR REPRODUKTĪVO 

UN SEKSUĀLO VESELĪBU
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projekti

Šī gada jūnijā Krāslavas 
novada dome izsludināja 
jauniešu uzņēmējdarbības 
konkursu „Jauniešu biznesa 
ideju konkurss komercdarbī-
bas uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā”. Ar savu 
projektu konkursā startēja 
tobrīd tikko nodibinātais uz-
ņēmums SIA „Pils restorāns”.

Projekts „SIA „Pils restorāns” 
starta komplekts” tika iesniegts, lai 
spētu iegādāties mēbeles un kases 
aparātu, bez kuriem restorāna dar-
bības uzsākšana nav iespējama. Vēl 
bija nepieciešami trauki, dažādi pie-
derumi un noformējuma elementi, 
bet tos bija iespēja iegādāties vai 
izgatavot pašu spēkiem. Pēc da-
žām nedēļām uzzinājām, ka ideja 
ir dzīvotspējīga,  un veiksmīgi pa-
stāstījām par sevi klātienē, projekta 
otrajā kārtā. Rezultātā tikām pie fi -
nansējuma! 

Liels prieks, ka mūsu novada 
dome palīdz attīstīties un rasties jau-
niem uzņēmumiem. Paldies ne tikai 
par līdzfi nansējumu, bet arī palīdzī-
bu un padomu projekta rakstīšanā, 
kas bija kaut kas jauns un nepiere-
dzēts. 

Projektu īstenojām sadarbībā ar 
IK „Brāļi Vanagi”, kuri izgatavoja 
mēbeles īsā laika posmā, par ko arī 
esam ļoti pateicīgi!

Veronika Parinova,
„Pils restorāna” vadītāja

„PILS RESTORĀNS” KRĀSLAVĀ  SVĒTKU DEKORU PAPILDINĀJA
 JAUNAS INSTALĀCIJAS

Jaunā gada priekšvakarā svētku dekoru, kas rotā mūsu 
pilsētas ielas un priecē garāmgājējus, papildināja jauni 
elementi. Spilgti mirdz senatnīgi koki Krāslavas pils parkā, 
bet Brīvības ielā parādījās Jaungada zvaigznes.

Ziemassvētku rotājumi tika iegādāti, pateicoties projektam „Dusetu 
un Krāslavas kopienu stiprināšana, uzlabojot dzīves vidi ar atkārtotas 
resursu izmantošanas aktivitātēm”/„PRACTICAL ARTS”, kas tiek īs-
tenots Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ie-
tvaros.

Projekts, kuru īsteno Lietuvas nevalstiskā organizācija „Sprendimų 
centras” un biedrība „Eiroreģions „Ezeru zeme””, tika uzsākts pagājušā 
gada jūlijā un turpināsies līdz šī gada jūnija beigām.

Ilze Stabulniece, projekta koordinatore Latvijā, biedrības „Eirore-
ģions „Ezeru zeme”” Latvijas biroja vadītāja: „Pateicamies par atbal-
stu projekta pasākumu realizēšanā Krāslavas novada domes Būvvaldes 
speciālistiem, kas palīdzēja izvēlēties Ziemassvētku rotājumus un pie-
mērotākās vietas pilsētā to izvietošanai. Savukārt pašvaldības aģentūras 
„Labiekārtošana K” darbinieki veica visus tehniskos darbus, nostiprinot 
instalācijas un pieslēdzot elektrību. Un tas ir labs piemērs, kas liecina 
par sabiedriskās organizācijas un pašvaldības pozitīvo sadarbību.”

Projekta ietvaros ir ieplānoti vairāki pasākumi, kas dos iespēju izman-
tot jau esošos resursus, lai uzlabotu dzīves vidi. Visas projekta aktivitā-
tes tiks realizētas, kad mūsu valstī būs atcelta ārkārtas situācija.

Informāciju sagatavoja 
Elvīra Škutāne

SIA „Krāslavas nami” atgādi-
na par šķiroto atkritumu laukuma 
darbības laiku: 

Pirmdiena         Brīvdiena
Otrdiena           7.00 – 12.00
Trešdiena          7.00 – 12.00
Ceturtdiena      16.00 – 19.00
Piektdiena        16.00 – 19.00
Sestdiena          8.00 – 12.00
Svētdiena         Brīvdiena
Svarīgi! Valsts svētku dienās 

nestrādā. Aicinām brīvdienās tik-
pat aktīvi turpināt šķirot sadzīves 
atkritumus, izmantojot šim mēr-
ķim paredzētos konteinerus, kuri 
ir izvietoti pilsētā.

Atgādinām, ka konteinerus, 
kuri ir domāti atkritumu šķiro-
šanai drīkst izmantot ikviens ie-
dzīvotājs. Lai šķirotie atkritumi 
nonāktu līdz otrreizējās pārstrādes 

rūpnīcai, lūdzam šķirot atkritu-
mus atbildīgi – nemest netīru ie-
pakojumu un sadzīves atkritumus 
tajos konteineros, kuri ir paredzēti 
šķirotiem atkritumiem. 

Šķirotajiem atkritumiem jābūt 
sausiem un tīriem, tikai šādus at-
kritumus (kā redzam attēlos) ie-

spējams nodot atkārtotai pārstrā-
dei.

Attēlos: 
šķirotā kartona krava sagata-

vota transportēšanai uz atkārtotu 
pārstrādi; ķirotā kartona uzglabā-
šana.

ŠĶIROSIM ATBILDĪGI!
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izglītība

Par vērtībām
Ir  gūti  panākumi  Krāslavas 

un Dagdas novadu apvienības 50. 
angļu valodas  2.posma olimpi-
ādē:  atzinība  Annai Tarļeckai (sk. 
A.Lukša), Krāslavas un Dagdas 
novadu  9.-12. klašu bioloģijas 
43.olimpiādes 2.posma  olimpiādē: 
Karīnai Čursinai 1.vieta (sk. Jeva 
Bojarčuka), Anastasijai  Stigevi-
čai 3.vieta (sk. I.Solima), Igoram 
Sorogovecam  atzinība (sk. I. So-
lima), Krāslavas un Dagdas nova-
du apvienības Eiropas Savienības 
Dabaszinātņu olimpiādes atlases 1. 
posmā: Guntim  Unguram  2.vieta  
(sk. I.Solima).  

Latviešu valodas aģentūras rīko-
tā skolēnu radošo darbu konkursa 
„Izstāsti man savu sapni” uzvarē-
tājs no Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas ir Miroslavs Baženovs 
(sk. V.Avota) un dalībnieks Artjoms 
Kusiņš (sk. V. Purpiša).

Valsts prezidenta kancelejas kon-
kursā 5.–12. klašu skolēniem „Ko 
man nozīmē brīvība un demokrā-
tija?” laureāts Artūrs Pitkevičs (sk. 
V.Purpiša).

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las vecāko klašu skolēni piedalās 
starptautiskajā informātikas kon-
kursā „Bebr[a]s” un gūst panāku-
mus (sk. M.Rukmane).

Skolēni ir uzstājušies, kaut arī 
šogad tikai kameras priekšā, un 
kopā sagatavojuši vairākus  video: 
„Stāsts vienā kadrā-skolotāji”. Rai-
dījuma idejas autore ir skolotāja 
M.Borodina- Ignatoviča, idejas 
īstenotāji – viņas audzināmās 11.a 
klases skolēni un fi lmas galvenie 
varoņi – viņas skolotāji. Tieši trīs 
paaudžu sadarbība ir šī kopīgā dar-
ba pamatvērtība. Tapis raidījums ar 
nosaukumu: „Vēsture top šodien, 
vai cilvēka garīgums kā stipras un 
spēcīgas valsts pamats”, jo vērtību, 

garīguma, tautas apziņas un identi-
tātes veidošanās jautājumi vienmēr 
ir aktuāli.

Ziemassvētku gaidīšanas laiku 
skolā uzsākām ar Adventes vaina-
gu sveču iedegšanu un videouzrunu 
no Krāslavas garīgajiem tēviem. Tā 
mūsu skolēni, komunicējot, vei-
dojot videosižetus, sarunājoties un 
gatavojoties sarunai, apgūst svarī-
gas dzīves prasmes. Veidotos vi-
deomateriālus var lūkot gan skolas 
tīmekļvietnē (www.varaviksne.lv), 
gan Krāslavas novada tīmekļvietnē 
- www.kraslava.lv. 

Krāslavas Varavīksnes vidussko-
la saņēma pateicību par ilggadēju 
sadarbību ar „AFS Latvija” Starp-
kultūras programmas viesskolēnu 
uzņemšanā skolā, kā arī cerībā par 
sadarbības turpināšanu 2020./2021. 
mācību gadā (sk. J.Kļimova).

Ziemassvētki bija, ir un būs brī-
numu laiks! Arī šogad, neskatoties 
uz grūtībām, mūsu skolas bijušais 
audzēknis Deniss Akinfovs trešo 
gadu pēc kārtas uzņēmās burvja 
lomu. Viņš sarūpēja dāvanas ne-
atlaidīgākajiem, atsaucīgākajiem, 
draudzīgākajiem un aktīvākajiem 
skolēniem. 39 audzēkņi saņēma 
vērtīgu dāvanu no Ziemassvētku 
vecīša. 

 Prieks par Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas skolēnu un 
skolotāju atsaucību, sadarbībā ar 
LSK   Krāslavas, Aglonas un  Da-
gdas  komiteju  un „Nord -Tronde-
lag Rode Kors” sarūpēja dāvanas 
un aizveda uz veco ļaužu pansionā-
tu „Priedes”. 

Ziemas brīvlaikā skolotāji mācī-
bu jomās (valodu, matemātikas un 

tehnoloģiju, dabaszinātņu, veselī-
bas un fi ziskās aktivitātes, sociālās 
un pilsoniskās, kultūras izpratnes 
un pašizpausmes mākslā, sākum-
skolas) tiešsaistē (Googlee meet) 
piedalījās sarunās ar skolas direk-
tori par sava darba veikumu 1.se-
mestrī. Jau iepriekš skolotājiem bija 
iespējas padomāt par sarunas jautā-
jumiem: 

1.Kāds Jūsu veiktais 1. semestrī 
darbs var būt uzskatīts par efektīvu? 
Kāpēc?

2.Kā Jūs kā skolotājs uzzināt, cik 
veiksmīgi skolēns apgūst Jūsu mā-
cāmo priekšmetu?

3.Kādas ir turpmākās ieceres 
Jūsu darba plānošanā 2.semestrim? 

Ar dažām pārdomām padalīšos.
Tā kā pavasarī skolā īpaši daudz 

netika praktizētas tiešsaistes stun-
das, un attālinātās mācības mums 
bija organizētas citādāk nekā tagad, 
tad par efektīvu var nosaukt piere-
dzi, kuru ieguvām, vadot gan tieš-
saistes stundas un cita veida video-
konferences. Šis attālinātā mācību 
procesa laiks parādīja gan plusus, 
gan mīnusus.

Skolotāji ir vienisprātis par to, 
ka laba tiešsaistes stunda ir tad, 
ja domā par 4 elementiem: vai ir 
skaidri noformulēts tas, ko skolēns 
konkrētajā stundā iemācīsies (pēc 
stundas zinās, pratīs, varēs utt.); vai 
stundā ir paredzēti jēgpilni uzdevu-
mi (uzdevumu secība, saistība, tas, 
vai uzdevums ved uz rezultātu); kad 
un kā skolēniem tiks sniegta atgrie-
zeniska saite; kad un kā skolēniem 
skaidros/ viņi paši sapratīs, kāpēc 
tas tiek darīts.

Mēs esam norūpējušies par to, ka 

laiki mainās, skolēni mainās. Mai-
nās viņu uztvere un intereses, do-
māšana. Mums jāsaprot, ka nekas 
vairs nebūs pa vecam un jāmēģina 
nevis izmainīt skolēnu domāšanu, 
bet gan pielāgot savu darbu viņu 
interesēm, uztveres spējām. Foku-
sēsimies, ka svarīga ir skolēnu mo-
tivācija mācīties savai izaugsmei, 
nevis tikai atzīmei. Tikai ciešā sa-
darbībā ar vecākiem un atbildīgām 
institūcijām centīsimies mazināt 
mācību stundu kavējumus. Paldies 
par atbalstu darbā skolas padomes 
priekšsēdētājai Ilonai Bergai un vi-
sai vecāku padomei!

Lai attālināto mācību procesu 
padarītu maksimāli efektīvu, skolā 
regulāri tiek veiktas skolēnu, ve-
cāku un skolotāju aptaujas. Gūtie 
viedokļi ir svarīgi mūsu darba ana-
līzei. Paldies par atsaucību vecāku 
aptauju veidošanā māmiņai Annai 
Dembovskai! 

Kvalitatīvas mācības ir process, 
kura rezultātā skolēns gatavs star-
tēt CE un iestājeksāmenos, zina, 
ko grib, spēj dzīvot un darboties 
mūsdienu sabiedrībā. Laba mācību 
stunda? Tas ir atkarīgs no situācijas. 
Vienreiz nepieciešams ar skolēniem 
„parunāt par dzīvi”, citreiz – vien-
kārši drillēt viena tipa uzdevumus, 
lai perfekti nostiprinātu kādu pras-
mi vai iemaņu. Gan pirmajā, gan 
otrajā gadījumā stunda būs laba, ja 
skolēns „būs nosvīdis” un atcerē-
sies pašu svarīgāko.

Skolā darbojas daudz interešu 
izglītības pulciņu. Individuāli un 
attālināti bērns var iemācīties savas 
kora partijas, dziesmas vārdus, de-
jas soļus, bet saklausīt citus, trenēt 

stāju un raitu dejas soli var tikai 
klātienē. Katrā bērnā ir kāds talants. 
Katru bērnu var iemācīt dziedāt, 
dejot, mācīties, fotografēt, zīmēt..., 
tikai tam vajag laiku un katram savu 
laiku.

Šogad skolā ienāca jaunas inovā-
cijas: Ziemassvētku radošās darbnī-
cas. Noskatoties tādu meistarklasi, 
noteikti katrs s pēs pagatavot deser-
tu, sagatavot atklātni un izdekorēt 
eglīti, nodziedāt dziesmiņu.

…un par ērtībām
Mūsu skolā ir sakārtota fi ziskā 

vide. Ir veikti lieli remonti. 2021. 
gada pavasarī Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda (ERAF) līdzfi nan-
sētajā projektā 8.1.2.0/17/I/035 
„Krāslavas izglītības iestāžu infra-
struktūras sakārtošana un mācību 
vides uzlabošana” ietvaros tiksim 
pie jaunām ergonomiskām mēbe-
lēm 3. stāva telpās. Ir mājīgi, sil-
ti, tīri. Tehniskie darbinieki dara 
savu darbu.  Par skolas gaumīgo 
noformējumu rūpējas skolotāji 
J.Sergejenko, V.Plotka, J.Bizņa. 
Paldies par mūsu fi nansiālo atbalstu 
Krāslavas novada Izglītības pārval-
dei un Krāslavas novada domei!

Paldies visiem pedagogiem, ku-
riem ir jābūt divtik stipriem, ar lielu 
pārliecību par to, ko dara un darīs! 
Paldies mūsu skolēnu vecākiem par 
ieteikumiem, sapratni un svarīgā-
kais - ka Jūs spējat koncentrēties uz 
saviem bērniem! Ja visi kopā strā-
dāsim, tad arī veikumam būs jēga. 

Dezmunds Tutu reiz teicis: „Kā 
var apēst ziloni? Pa mazam gabali-
ņam. Visu, kas šķiet sarežģīts, grūts 
vai biedējošs, var atrisināt pama-
zām - soli pa solītim, tikai jāsper 
pirmais solis.’’

Lai veselīgs, labvēlīgs, radošs un 
enerģisks Jaunais 2021. gads!

Pateicībā - skolas direktore 
Marija Micķeviča

IZVĒLE IR MŪSU PAŠU ROKĀS, SIRDĪS, DOMĀS
Mūsu skolas dzīve līdzinās puzlei, kuru mēs liekam paši, visi kopā - skolotāji, skolēni 

un vecāki - uzmanīgi liekot gabaliņu pie gabaliņa. Lai beidzot saliktu attēlu. Ne vienmēr 
tajā puzlē tiek salikts tieši tas attēls, kuru ceram ieraudzīt. Bet, ja nesanāk, tad sajau-
cam visus puzles gabaliņus un liekam visu kopā no sākuma. Izvēle ir mūsu pašu rokās, 
sirdīs, domās. 

Vārds „velosipēds” parasti aso-
ciējas ar izklaidi, sportu vai jauku 
izbraucienu pa parku. Pie ģimnā-
zijas bieži var redzēt jauniešus, 
kuri brauc ar velosipēdiem – tā ir 
gan sportiska aktivitāte, gan veids 
kā pavadīt laiku kopā ar drau-
giem. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
pagalmā agrāk atradās velosipēdu 
novietne, taču tā nebija droša un 
nebija pasargāta no nelabvēlīgiem 
laikapstākļiem, tādēļ jaunieši ie-
teica veidot jaunu velosipēdu no-
vietni. Tai ir jābūt ne tikai drošai, 
bet arī vizuāli pievilcīgai, lai pie-
saistītu jauniešu uzmanību un tas 
liktos „stilīgi”.  

Jauna velosipēdu novietne ir 
gatava un nodota ekspluatācijā! 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas di-
rektors Jānis Tukāns ir gandarīts: 
„Tā ir Ziemassvētku dāvana mūsu 
skolēniem! Ceram, ka jauna, teh-
niski droša un praktiska velosipē-
du novietne motivēs skolēnus kļūt 
aktīvākiem un sportiskākiem.” 

Paldies Krāslavas novada do-
mei par atbalstu . Pateicība SIA 
„GSK” un tās vadītājam Alek-

sandram Savickim par godprātīgu 
darbu veikšanu.

Izgāju fotografēt un satiku rūķi 

ar velosipēdu – viņam ļoti patika 
mūsu jaunā būve!

Skaidrītes Gasperovičas foto

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ 
JAUNA VELOSIPĒDU NOVIETNE

Krāslavas novada dome izsludina konkursu uz vakanto 
Krāslavas Mūzikas un mākslas skolas direktora amatu.

Pieteikumi iesniedzami novada domē no 5. līdz 26. janvārim plkst. 17.00 
personīgi ( iepriekš jāsazinās pa tālr. 65624383), vai nosūtot pa pastu uz 
adresi: Krāslavas novada dome, Rīgas iela 51, Krāslava, LV – 5601.

Ar drošu elektronisko parakstu parakstītus pieteiku-
ma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: dome@kraslava.lv
Ar konkursa nolikumu iespējams iepazīties https://kraslava.lv/pasvaldi-
ba/vakances un http://www.kraslavasvestis.lv 

Krāslavas Varavīksnes vidusskola aicina darbā 
speciālās izglītības pedagogu
Uz nenoteiktu laiku ar š.g. 1. 

februāri - 8 st. nedēļā ar atalgoju-
mu 229 EUR (pirms nodokļu no-
maksas).

Pienākumi:
strādāt  ar skolēniem, kuriem 

ir kāda veida fi ziskās, garīgās vai 
psihiskās attīstības aizture;

īstenot izglītības programmu 
konkrētajā mācību priekšmetā at-
bilstoši izglītības standartam, kā 
arī skolēna veselības stāvoklim un 
attīstības līmenim;

sadarboties ar citiem pedago-
giem, klases audzinātāju, kā arī iz-
glītības iestādes atbalsta personā-
lu (psihologu, sociālo pedagogu, 
logopēdu, medicīnas darbinieku 
u. c.), lai kopā analizētu skolēna 
problēmas un noteiktu atbilstošas 
mācību metodes to risināšanai;

palīdzēt skolēniem sagatavoties 
mācību stundām; 

sadarboties ar skolēna vecā-
kiem, lai labāk izprastu skolēna 
uzvedību un problēmas, informē-
jot tos par skolēna sekmēm un 
grūtībām skolā, lai kopīgi meklētu 
risinājumu problēmu novēršanai;

veikt skolēna attīstības dinami-
kas izpēti;

aizpildīt dokumentāciju atbil-
stoši izglītības iestādes prasībām;

rūpēties par skolēnu drošību un 
iekšējās kārtības noteikumu ievē-
rošanu;

ievērot izglītības iestādes no-
teikto darba kārtību un citus sais-
tošos normatīvos aktus un ētikas 
normas.

Izglītība
Nepieciešama augstākā pedago-

ģiskā izglītība un speciālā pedago-
ga vai speciālās izglītības skolotā-
ja kvalifi kācija. 

Tālrunis uzziņām: 65681468.
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Pirms Ziemassvētkiem Krāsla-
vas Varavīksnes vidusskolā no-
risinājās labdarības akcija, lai at-
balstītu un iepriecinātu Krāslavas 
veco ļaužu pansionāta „Priedes” 
iemītniekus.

3. b klases skolēni un viņu vecāki 
ar lielu entuziasmu uztvēra šo ide-
ju, un ar prieku sāka īstenot to dzī-
vē. Liels paldies visiem vecākiem 
un bērniem, bet jo īpaši vecāku ko-
mitejai par viņu paveikto nozīmīgo 
darbu! Visiem vecāka gada gājuma 

cilvēkiem, kas dzīvo pansionātā, 
tika sagatavotas Ziemassvētku dā-
vanas, 3. b klases bērnu māmiņas 
dāvāja arī savas dvēseles siltumu 
un izcepa visgardākos pīrādziņus 
un smalkmaizītes. Skolēni, pro-
tams, arī pacentās! Savām rokām 
viņi izgatavoja 42 Ziemassvētku 
kartiņas un parakstīja tās, adresē-
jot apsveikumu un vissirsnīgākos 
novēlējumus ikvienam pansionāta 
iemītniekam. Mēs ļoti ceram, ka 
sveicieni no bērniem un vecākiem 

sasildīja viņu sirdis. Mēs visi gri-
bam novēlēt viņiem veselību un 
labu garastāvokli!

Steidzieties darīt labus darbus! 
Nedrīkst atlikt šo pozitīvo apņem-
šanos uz vēlāku laiku vai šaubīties, 
ka šobrīd nav iespējas palīdzēt. 
Ikviens var palīdzēt apkārtējiem 
un kaut nedaudz mainīt pasauli uz 
labo pusi.

Natālija Rusova, 
3. b klases audzinātāja 

 STEIDZIETIES DARĪT LABUS DARBUS! ZIEMASSVĒTKI APKĀRT 
ZEMESLODEI

Mācību gada 1. semestra noslēgumā, 17. decembrī, Krāslavas Valsts 
ģimnāzijā notika Ziemassvētku koncerts tiešsaistē  „Ziemassvētki 
apkārt zemeslodei”.  1.-4. klašu skolēni devās muzikālā ceļojumā prog-
rammas „Latvijas skolas soma” ietvaros.

Ziemassvētki ir laiks, kuru gaida visā pasaulē. Mēs visi zinām, kā svin 
svētkus pie mums Latvijā un mūsu ģimenēs, bet vai zinām, ka Ziemas-
svētki Portugālē, Austrālijā un Argentīnā nebūt nav tādi paši? Šī kon-
certprogramma ir veidota kā koncertstāsts, kas mūzikas valodā atklāj 
daudzveidīgas Ziemassvētku tradīcijas visā pasaulē, arī bērniem iesais-
toties kopīgā dziedāšanā. Koncertstāstu papildina īpaši šai programmai 
sagatavoti videomateriāli. 

 Skolēni dziedāja līdzi, dejoja, zīmēja, atbildēja uz jautājumiem par 
komponistiem, instrumentiem un apceļotajām valstīm. Visi pazina Hari-
ja Potera fi lmas melodiju. Daži bērni bija apmeklējuši baletu „Riekstko-
dis”, tāpēc tas nesagādāja grūtības atpazīt komponista Pētera Čaikovska 
šedevru. 

Skolēnu atsauksmes ir pozitīvas:
– Es jutos jautri kā īstā koncertā! Koncertu vērtēju uz 10, jo redzē-

ju, ka mūziķi ļoti centās! Patika gan dziesmas, gan instrumenti. Es biju 
priecīgs, jo bērnībā esmu klausījies šīs dziesmas multfi lmās. Es vēlos, 
lai spēlētu vēl vairāk mūzikas instrumentu, un vēlos klausīties vēl ilgāk. 
Redzēju skaistumu un jutos perfekti.

Paldies mūziķiem, kuri darbojās koncerta laikā,  - Mikus Abaroniņš 
(vokāls), Arta Abaroniņa (kontrabass, čells) un Jānis Ķirsis (klavieres, 
elektronika).

Bet Ziemassvētku priekšvakarā mēs saņēmām īpašu apsveikumu no 
mūziķiem un pateicības vārdus par sadarbību.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas programmas „Latvijas skolas soma”
 koordinatore Skaidrīte GasperovičaPar šo dīvaino, nu jau gandrīz 

aizgājušo, gadu  noteikti tiks sa-
rakstītas grāmatas, veidotas fi l-
mas, skolas absolventiem pēc 
daudziem gadiem nebūs grūtību 
atcerēties savu izlaiduma gadu, 
jo, stāstot par to, noteikti tiks pie-
minēts  „tas dīvainais pandēmijas 
gads”, kad ne vien mācības, bet 
arī izlaidums notika tiešsaistē. 

Mums, Krāslavas Valsts ģimnā-
zijas kolektīvam, šis mācību gads 
arī ir īpašs – ilgs un neziņas pilns 
1. septembra gaidīšanas laiks, mā-
cību procesa nodrošināšana, sākot 
ar 1. klasi, mācīšanās strādāt lielā 
- 61 pedagogs! – kolektīvā. Sim-
boliskais cipars – pirmo reizi, bet 
jau ar zināmu pieredzi. 

…un pirmais semestris jau ga-
tavo plānus otrajam. Vien piebil-
dīšu, ka iesākums, kas vienmēr ir 
grūts, mums ir devis labus rezul-
tātus.

Startu panākumiem deva 7. kla-
ses skolēns Emīls Grišāns, kas 
septembrī bija uzaicināts uz skaļās 
lasīšanas fi nālu Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā. Semestra sākumā 
priecājāmies par Karimu Klimani 
(12.kl.), kas pagājušajā mācību 
gadā piedalījās Sanktpēterburgas 
Valsts universitātes tiešsaistē rīko-
tajā olimpiādē un 4000 dalībnieku 
(no 82 valstīm) konkurencē iegu-
va 1.vietu (rezultāti tika paziņoti 
šajā mācību gadā). Apsveicam arī 
skolotāju Dinu Skudru!

Latgales novada skatuves ru-
nas konkursā „Vuolyudzāni” Ar-

tūrs Ozoliņš (3.kl.) un Kristiāns 
Dzalbs (4.kl.) ieguva 3.vietu. Pal-
dies skolotājām Inārai Krutei un 
Valentīnai Gekai! 

Robertam Mūkam veltīto jaun-
rades darbu konkursā Alise Sar-
diko (9.kl.) un Samanta Prikšāne 
(10.kl.) ieguva atzinību. Paldies 
skolotajām Lolitai Dzalbei un Ai-
jai Jakovelei.

Ģimnāzijas 11.kl.komanda - 
Karīna Stikute, Evelīna Sitnika, 
Ervīns Jakovelis - piedalījās 
Kultūras kanona Latgales 
reģiona konkursā un ieguva 
3.vietu. Paldies skolotājai Ingai 
Skerškānei.

Un, protams, prieks par skolēnu 
sasniegumiem mācību priekšmetu 
olimpiādēs.

Krāslavas un Dagdas novadu 
apvienības 9. klašu Vēstures valsts 
27. olimpiādes 2. posmā Viktori-
ja Vaišļa ieguva 1.vietu; 10.-12. 
klašu skolēnu konkurencē Dag-
nis Beitāns-Špaks (12.kl.) ieguva 
1.vietu, Viesturs Andžāns (11.kl.) 
– 2. vietu un Ervīns Jakovelis (11.
kl.) ieguva 3.vietu, Evita Gorenko 
(10.kl.) ieguva atzinību. Paldies 
skolotājām Dzintrai Ratniecei un 
Viktorijai Nalivaiko.

Krāslavas un Dagdas novadu 
apvienības 50. Angļu valodas 
olimpiādē Elizabete Stola (12. 
klase) ieguva 2.vietu, bet Daniela 
Timma (12.kl.) un Armands 
Vagals (11.kl.) ieguva 3.vietu; 
Markusam Kozindam (11.kl.) – 
atzinība. Paldies skolotajām Olgai 

Saričevai un Anitai Matejai.
Krāslavas un Dagdas novadu 

apvienības valsts bioloģijas 
43.olimpiādes 2.posmā 9. klašu 
skolēnu konkurencē Rihards 
Indrikovs ieguva 2.vietu, 11. 
klašu skolēnu konkurencē 
Viesturs Andžāns ieguva 2. vietu, 
bet Ervīns Jakovelis 3.vietu. 
Pateicamies skolotājai Līvijai 
Malahovskai.

Skolā tikai izveidota Eiropas 
Parlamenta vēstnieku komanda, 
kas regulāri piedalās Eiropas Par-
lamenta Rīgas biroja pasākumos 
– materiālu vākšana pasākumam 
par demokrātiju Latvijā, 16. de-
cembrī Viesturs Andžāns, Ervīns 
Jakovelis, Artis Ļaksa (11.kl.) 
piedalījās tiešsaistes diskusijā ar 
EP deputāti D.Melbārdi un LU 
profesori Ž.Ozoliņu. Pateicība 
skolotajām Dzintrai Ratniecei un 
Viktorijai Nalivaiko.

Biedrības „Debašu centrs” 
videorunas konkursā „Spēj 
viņš=Spēj viņa” Ervins Jakovelis 
(11.kl.) ieguva 2.vietu. Pateicība 
skolotājai Dainai Andžānei. 

Neskatoties uz to, ka klātienē 
mācīties sanāca pavisam nedaudz, 
mūsu skolēniem ir ļoti augsti 
sasniegumi sportā kā individuālos 
vērtējumos, tā arī komandu 
vērtējumos. To ir tiešām ļoti daudz, 
un, lai tos visus nosauktu, saraksts 
būtu vismaz uz divām lapām, bet 
minēšu visaugstāko sasniegumu 
– Latvijas skolēnu 74.spartakiādē 
vieglatlētikā „Vidusskolu kauss 

IERASTI JAUNAIS 2020./2021.MACĪBU
 GADS KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

2020” (komandas sastāvs – 
Katrīna Ļaksa (11.kl.), Samanta 
Krumpāne (11.kl.), Evelīna 
Sitnika (11.kl.), Karīna Stikute 
(11.kl.) un Daniela Timma (12.
kl.)) iegūta 1.vieta. Paldies sporta 
skolotājiem un treneriem!

Par šiem un daudziem citiem 
sasniegumiem var lasīt mūsu 
tīmekļvietnē (kvg.lv), ko pārvalda 
skolotājas Skaidrīte Gasperoviča 
un Nataļja Loskutova. Paldies!

Bet skaidrs ir viens – visi mūsu 
skolotāji ir ieguldījuši savu mī-
lestību mūsu kopējā sasniegumā 
– skolēniem draudzīgas skolas 
veidošanā. Paldies Tev, Skolotāj! 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas ad-
ministrācijas vārdā izsaku pateicī-
bu Ivaram Stivriņam, SIA „Iviks” 
direktoram, par vienotas „Mood-
le” mācību vides izveidošanu un 
uzturēšanu.

  Un rezultāti vēl noteikti būs! 
Bet tagad lai ir laiks un iespē-
ja mazliet apstāties un atcerēties 
visu, kas mums katram sagādā 
patiesu sirdsmieru un dod prieku 
– laba lasāmviela, aizraujošs kino, 
sava mūzika…un, protams, cilvē-
ki, kas iedvesmo, atbalsta, mīl. 

Lai laimīgs, veiksmīgs un vese-
līgs Jaunais gads!

Ilga Stikute, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas

 direktora vietniece
 metodiskajā darbā 

VARAVĪKSNES 
BIZNESA IDEJAS 
2020./2021.m.g. Krāslavas Va-

ravīksnes vidusskola pirmo reizi 
organizēja konkursu „VARA-
VĪKSNES BIZNESA IDEJAS 
2020” Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolas 7.-12.klašu skolēniem, 
kuriem ir biznesa idejas un inte-
resē uzņēmējdarbība. Konkursa 
mērķis ir veicināt un atbalstīt biz-
nesa ideju veidošanos un attīstību 
jauniešu vidū un iespēju parādīt 
zināšanas, prasmes un iemaņas 
uzņēmējdarbībā produkta/pakal-
pojuma radīšanai, kuri tiktu īste-
noti dzīvotspējīgos uzņēmumos 
Krāslavas novadā un Latvijā.

Konkursa 1.  kārtai tika iesnieg-
ti sešu komandu pieteikumi ar  
biznesa idejas aprakstu: izklai-
des telpas bērniem „JUNIGO”, 
„Vending” automāts, bukmeike-
ru birojs „Mahti”, „Augļu čipsi”, 
ēdienu piegāde Krāslavas novadā 
„FoodExpress” un bērnu izklaides 
centrs „Weeval”. 

Biznesa idejas vērtēja vērtēša-
nas komisija trīs cilvēku sastāvā 
pēc nolikumā atrunātiem vērtēša-
nas kritērijiem. Tā kā visas biz-
nesa idejas saņēma vismaz pusi 
no iespējamiem punktiem, tad 
uz 2. kārtu tiek uzaicinātas visas 
komandas, kuras prezentēs savas 
biznesa idejas, piedalīsies ekono-
miskā rakstura viktorīnā, un ko-
mandas kapteinim būs jādemons-
trē pārdošanas prasmes. 

Paldies visām komandām par 
darbu un tiekamies 2. kārtā!

Agita Svarinska, 
ekonomikas skolotāja
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Krāslavas novada bāriņtiesa atgādina, ka saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem visiem aizbildņiem, aizgādņiem un nepilngadī-
go bērnu mantas pārvaldītājiem ir pienākums līdz 2021. gada 1. feb-
ruārim iesniegt Krāslavas novada bāriņtiesā norēķinus par iepriekšējo 
gadu . Neskaidrību gadījumā zvanīt pa t.65623319.

Pandēmija šogad izraisīja daudz izmaiņu un aizlie-
gumu. Gadu mijā šoreiz sportisti nesatikās kopā tra-
dicionālajā svinīgajā ceremonijā, tomēr apbalvošana 
notika. Krāslavas novada domes naudas prēmijas ar 
Izglītības pārvaldes palīdzību tika izmaksātas 2020. 
gada veiksmīgajiem sportistiem un viņu treneriem. 

Basketbolā (treneri Raitis Timma, Raivis Kokins) 
U19 komanda izcīnīja 2.vietu Latvijas Jaunatnes Bas-
ketbola Līgas (LJBL) Nacionālās līgas austrumos un 
nodrošināja vietu pārspēlēs par iekļūšanu Superlīgā. 
Vadošie spēlētāji – Lauris Pļavenieks (vidēji 29,3 
punkti spēlē), komandas kapteinis Jurģis Viļums (23,1 
punkti) un Konstantīns Kazlauskis (14,7 punkti).

U17 komandai 2.vieta LJBL Nacionālās līgas aus-
trumos. Vadošie spēlētāji - Konstantīns Kazlauskis 
(vidēji spēlē 24,1 punkts), komandas kapteinis Rin-
alds Timma (20,2 punkti), Edvīns Blaževičs (14,9 
punkti) un Viesturs Andžāns (13,1 punkts). 

U15 komanda ir uzvarētājs LJBL Nacionālās līgas 
austrumos, kā arī nodrošināja vietu pārspēlēs par ie-
kļūšanu Superlīgā. Vadošie spēlētāji - Jānis Meškov-
skis (vidēji spēlē 22,1punkts), komandas kapteinis 
Marats Jegorovs (20,2 punkti). 

Futbolā (treneris Vadims Atamaņukovs) divas uz-
varas Latgales reģiona telpu futbolā. U13 komanda 
uzvarēja savā apakšgrupā, neielaižot nevienu (!) bum-
bu savos vārtos, bet pretiniekus sarūgtināja 13 reizes. 
Finālspēlē pret Jēkabpili (1:0) par labāko spēlētāju 
mūsu komandā tika atzīts Ēriks Čiževskis, vārtus šajā 
turnīrā guva arī Markuss Djatkovičs, Rihards Sitniks, 
Aleksejs Reuts un komandas kapteinis Germans Bi-
dzāns.

U10 komanda uzvarēja savā apakšgrupā, iesitot 11 
bumbas un ielaižot savos vārtos 1.  Par labāko spēlētā-
ju turnīrā krāslaviešiem tika atzīts Artjoms Križanovs-
kis. Vārtu guvēji šajā turnīrā – komandas kapteinis To-
mass Bergs, Gļebs Šlapins un Daniils Skorodumovs.

Brīvajā cīņā (treneris Jevgēnijs Tarvids) šogad tik 
atceltas vairākas Latvijas mēroga sacensības, kas 
ievērojami ierobežoja audzēkņu iespējas parādīt savas 
spējas uz cīņas paklāja. Karīna Andžāne šā gada laikā 
izcīnīja divas uzvaras Latvijas čempionātos sieviešu 
brīvajā cīņā. Raivim Leitānam sudraba medaļa Lat-
vijas čempionātā kadetiem. Šovasar notika pirmais 
atklātais Latvijas čempionāts pludmales cīņā, kur Ka-
rīna izcīnīja sudraba medaļu. 

Distanču slēpošanā (treneri Ilona Vanaga, Natālija 
Kovaļova un Ojārs Vanags) Valērijai Burcevai S12 
(2009./2008.g.) grupā bronzas medaļa sprinta distancē 
slēpošanā, kā arī trīs godalgotas vietas rollerslēpošanā 
un uzvara duatlonā.  Martīnei Djatkovičai S12 grupā 
bronzas medaļa rollerslēpošanā un sudraba medaļa 
duatlonā. Līgai Volkai starp jaunietēm bronzas medaļa 
sprinta distancē rollerslēpošanā. Latvijas čempionāta 
posmos rollerslēpošanas sacensībās pirmajā sešiniekā 
iekļuva Jana Volka, Adriāna Šuminska, Evija Radi-
vinska un Artemijs Kozačuks.

Ložu šaušanā (treneris Sergejs Šveds) 3.vieta Lat-
vijas komandu čempionātā PŠ 60 vingrinājumā Aļ-
ģim Berestnevam, Rihardam Misjunam un Marekam 
Mjadutam.  Sieviešu konkurencē arī bronzas medaļas 
Krāslavas meitenēm – Karīnai Krilovai, Danai Sosko-
vai un Diānai Bulavskai. Latvijas čempionātos Karīna 
Krilova izcīnīja vēl 3 medaļas individuālajā vērtējumā 
ar mazkalibro šauteni.  Vēl pa divām medaļām Latvi-
jas mēroga sacensībās Marekam Mjadutai un Danai 
Soskovai. Starptautiskajos mačos Lietuvā un Igaunijā 
divas medaļas Lijai Ignatjevai. 

Vieglatlētikā (treneres Inna Radeviča, Inese Um-
braško) divas medaļas Latvijas čempionātos U14 
vecuma grupā izcīnīja Santa Ostrovska augstlēkšanā 
– uz šodienu Santas rekords ir 1.53m. Trīs medaļas 
Latvijas mēroga sacensībās Danielai Timmai - ziemā 
bronzas medaļa 60 metru barjerskriešanā (9,31 sek.), 
kur tika izpildīta arī 1. sporta klase, ziemā un vasarā 
„sudrabs” trīssoļlēkšanā – 11.18 m. Katrīnai Ļaksai 
bronzas medaļa 3-solī – 10.64 m un 4.vieta tāllēkša-
nā – 5.22 m. Evelīnai Kristai Sitnikai 6.vieta Latvijas 
čempionātā 1500  m skriešanā – 5:13,86 min. 

Pirmajā desmitniekā Latvijas čempionātos tika Art-
joms Jemeļjanovičs – 60 m (7.55 sek.), Dēvids Geks 
– 100 m (12,38 sek.) un 200 m (25,50 s.), Anastasija 
Apenko – 100 m ar barjerām (16,33 s.) un tāllēkšanā 
(4,86 m), Terēza Podjava – 100 m (13,46 s.) un 60 m 
(8.36 s.), Viktorija Zuboviča – augstlēkšanā (1.50 m) 
un Anete Stašāne – augstlēkšanā (1.40 m). 

Godalgotas vietas Latgales mēroga sacensībās izcī-
nīja Līva Māra Mukāne, kā arī Aleksandra Soročina 

tāllēkšanā un Kristīne Delvere lodes grūšanā. Diem-
žēl pandēmijas dēļ jaunāko grupu audzēkņiem tika 
atceltas visas sacensības, kas notika tieši pavasarī un 
rudenī. 

Treneru, audzēkņu un viņu vecāku vārdā pateica-
mies par atbalstu Krāslavas novada domei un Izglītī-
bas pārvaldei. 

Inese Umbraško, 
Krāslavas Sporta skolas direktora vietniece

foto no treneru arhīviem

2021. gada janvārī „Webhelp”, 
globālais biznesu procesu ārpakal-
pojumu un klientu apkalpošanas 
uzņēmums, atklās klientu apkalpo-
šanas centru Daugavpilī.

Saistībā ar jauna biroja atvēršanu 
un darbavietu izveidi Daugavpilī, 
uzņēmums savā komandā piesaistīs 
enerģiskus un ambiciozus darbinie-
kus, kas specializēsies dažāda digi-
tālā satura moderēšanā un analīzē, 
lai sniegtu vislabāko pieredzi, ko 
spēj piedāvāt sociālo tīklu pasaules 
plašumi!

„Webhelp” specializējas klientu 
apkalpošanā un maksājumu pār-
valdībā, kā arī pārdošanas un mār-
ketinga pakalpojumu sniegšanā, iz-
mantojot balss, sociālos un digitālos 
kanālus. Kompānija darbojas vairāk 
nekā 25 valstīs, kurās nodarbināti 
60 000 darbinieku.

Līdz 15.01. uzņēmums meklē 50 
darbiniekus no Daugavpils un Lat-
gales reģiona. 

Pienākumi: 
jauna satura efektīva moderēšana 

un analīze, ņemot vērā lietotāju va-
jadzības un uzņēmuma reglamentu;

visu krievu valodā iesniegto vi-
deomateriālu apstrāde;

gatavība ik dienu saskarties ar 
ļoti delikātu, cenzūrai nepakļauto 
saturu.

Prasības:
brīvi pārvaldīt krievu valodu;
pamatzināšanas kopiraitingā, gra-

matiski pareizi rakstīt tekstus krievu 

valodā atbilstoši noteiktam stilam 
un ņemot vērā noformēšanas pra-
sības;

datorprasmes, iemaņas darbā ar 
MS Offi  ce;

zinātkāre un interese par sociāla-
jiem tīkliem;

stingra konfi dencialitātes princi-
pu ievērošana;

organizētība, atbildība, uzmanība 
pret detaļām.

Mēs piedāvājam:
profesionālās apmācības klātienē;
darbs no mājām uz nenoteiktu 

laiku pandēmijas periodā; pēc tam – 
darbs birojā;

apdrošināšanas polise (stomato-
loga pakalpojumi, abonements uz 
sporta zāli, ārstnieciskās masāžas 
u.c.);

stabils atalgojums;
karjeras izaugsmes iespējas.
Atrašanās vieta: Daugavpils.
Darba alga: stundas likme (bruto) 

- no €3,50 līdz €3,75.Darba laiks: 
pirmdien - svētdien, maiņu darbs 
(no rīta, dienā, naktī).

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 
- līdz 15.01.2021.

Ja Jums ir interese par šo darba 
piedāvājumu, mēs labprāt izskatī-
sim Jūsu pieteikumu. Lūdzu, nosū-
tiet to ar pielikumiem - CV un moti-
vācijas vēstuli krievu valodā.

Gadījumā, ja Jums rodas jau-
tājumi par šo darba piedāvāju-
mu, lūdzam sazināties pa e-pastu: 
cv.riga@lv.webhelp.com 

SPORTA SKOLAS JAUNO SPORTISTU APBALVOŠANA

Pie Krāslavas Sporta skolas, Pils ielā 5, darbojas slēpoša-
nas trase. Aktīvās atpūtas cienītāji ir laipni aicināti izman-
tot iespēju slēpot šajā ierīkotajā trasē. Aicinām būt atbildī-
giem un pārvietoties pa trasi tikai ar slēpēm, kā arī ievērot 
drošības noteikumus. 

JAUNS UZŅĒMUMS 
MEKLĒ DARBINIEKUS


