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NEAIZMIRSTAMAS
 EMOCIJAS!

18. janvāra saulainajā ziemas rītā pirmskolas izglītī-
bas iestādē (PII) „Pienenīte” notika Krāslavas novada 
piecgadīgajiem un sešgadīgajiem bērniem rīkots fizis-
ku aktivitāšu Sniega dienas pasākums ar nosaukumu 
„Ford Bojard”. Kā jau zināms, visas aktivitātes svaigā 
gaisā ir nepieciešamas bērna imunitātes stiprināša-
nai. Paldies PII „Pienenīte” draudzīgajam kolektīvam 
par brīnišķīgi organizētu un novadītu pasākumu, kas 
noritēja godam!

Izpušķotajā laukumā pulcējās izturīgākās un veiklākās koman-
das no PII „Pienenīte”, PII „Pīlādzītis”, Varavīksnes vidusskolas, 
Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolas. Katrai komandai bija 
sava emblēma un devīze. Skanot mūzikai, uz balkona parādījās 
pirāts Fura, kurš aicināja bērnus atrast lielo naudas lādi.   

Pirms starta bērni iesildījās, ejot rotaļās. Katra komanda saņēma 
karti ar norādītiem virzieniem. Možā garastāvoklī „Kukulīši”, „Pī-
lādzēni”, „Sniegavīri”, „Namiņš” devā s pildīt pirāta uzdevumus, 
par ko saņēma aploksni ar vienu burtu. Paldies pasaku personā-
žiem, kuri sagaidīja un paskaidroja bērniem spēles noteikumus!

Smaidīgais Sniegavīrs lūdza pacienāt savu draugu ar ledenēm 
(trāpīt mērķī ar ledus gabaliņiem). Draiskulīgais Zaķēns aicināja 
aizlēkt līdz auklai un piestiprināt sniegpārslas ar knaģiem pie vir-
ves. Gudrais Lācis mācīja, kā pareizi pārvietoties ar slēpēm. Mī-
līgais Pingvīns spēlēja hokeju. Viltīgā Ragana aicināja braukt ar 
ragavām, piepalīdzot ar nūjām. Bet nerātnie Velniņi izvizināja uz 
plēves ne tikai bērnus, bet arī skolotājas.

Finiša beigās stingrais Sals, saņemot no bērniem aploksnes, lika 
no burtiem izveidot ar ziemu saistītus vārdus. Dārdot salūta zal-
vēm, Sals atvēra dārgumu lādi, un bērni tika pie saldajiem dālde-
riem un dāvanām. Ikviens mazais dalībnieks saņēma diplomu par 
aktīvu darbošanos pasākumā. Visu pasākuma laiku skanēja mūzi-
ka, bija dzirdami bērnu prieka saucieni un skanīgi smiekli. Paldies 
PII „Pienenīte” direktorei V.Olehno un metodiķei L. Krumpānei 
par mīļu sagaidīšanu, garšīgām uzkodām ar karstu zāļu tēju, ko 
baudījām svaigā gaisā. Pasākuma beigās visiem bija patīkams no-
gurums. Iespaidi un emocijas vienkārši neaizmirstami!

Aina Rihlicka, MA vadītāja

KUNGA KRISTĪŠANAS SVĒTKI KRĀSLAVĀ
19. janvārī Krāslavas pareizticīgie un 

vecticībnieki svinēja Kunga Kristīšanas 
svētkus. Kunga Kristīšanas svētkos vi-
sos Latvijas pareizticīgo dievnamos tiek 
kalpota svētku Dievišķā liturģija, pēc ku-
ras notiek Lielā ūdens iesvētīšanas kārta. 
Noklausījušies svētku Dievišķo liturģiju, 
Krāslavas ticīgie devās uz Persteņa eze-
ru, un tēvs Rostislavs veica Lielo ūdens 
iesvētīšanu, kuras noslēgumā slacināja ti-
cīgos ar iesvētīto ūdeni.

Persteņa ezerā bija izcirsts āliņģis, un 
ticīgajiem bija iespēja smelt iesvētīto ūde-
ni, kas tiek glabāts pie ikonām visu gadu. 
Kunga Kristību svētku ūdenim piemīt 
īpaša svētīga īpašība - iesvētīt materiālas 
lietas un dziedināt gara un miesas kaites.

Starp ticīgajiem ir daudzi, kuri, neskato-
ties uz laika apstākļiem, iegremdējās šajās 
ūdenstilpnēs. 

Juris Roga

Baseina būvniecība strauji virzās uz priekšu
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NO 16.JANVĀRA TIKA VEIKTAS 
IZMAIŅAS TRĪS MARŠRUTOS 

KRĀSLAVAS LOTĒ
 Atsaucoties Krāslavas novada iedzīvotāju lūgumam un uzlabojot re-

ģionālā maršrutu tīkla efektivitāti, no 2017. gada 16. janvāra grozījumi 
tiks veikti trīs SIA „Daugavpils autobusu parks” apkalpotajos maršrutos 
Krāslavas lotē. Izmaiņas gaidāmas maršrutā Nr.6293 Krāslava–Robež-
nieki–Skuķi–Nauļāni, Nr.6213 Krāslava–Skaista–Dagda un Nr.5507 
Krāslava–Dagda–Aglona–Krāslava. 

 Pamatojoties uz Skaistas pagasta iedzīvotāju lūgumu, atsevišķi marš-
ruta Nr.6213 Krāslava–Skaista–Dagda un Nr.5507 Krāslava–Dagda–
Aglona–Krāslava reisi tiks novirzīti caur Skaistas ciematu. Turpmāk 
pasažierus Skaistas ciematā uzņems un izlaidīs maršruta Krāslava–Skais-
ta–Dagda autobuss, kas no Krāslavas autoostas izbrauc plkst.14.15, bet 
no Dagdas autoostas – plkst.12.30, 14.20 un 17.15. Tāpat caur ciematu 
izbrauks arī maršruta Krāslava–Dagda–Aglona–Krāslava autobuss, kas 
no Krāslavas autoostas izbrauc plkst.7.25.

 Ņemot vērā, ka maršrutā Nr.6293 Krāslava–Robežnieki–Skuķi–Nau-
ļāni pārvadāto pasažieru skaits ir ļoti mazs, turpmāk autobuss, kas no 
Krāslavas autoostas izbrauca plkst.14.30 un 19.00, pasažieru pārvadā-
jumus vairs nenodrošinās. Savukārt autobuss, kas no pieturas Nauļāni 
izbrauc plkst.6.48, sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošinās ti-
kai piektdienās (pirms tam pasažieru pārvadājumus veica arī otrdienās).

 Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā 
transporta pakalpojumus un ņemt biļetes par braucienu, atgādinot, ka 
ikviena reisa lietderība tiek mērīta pēc izsniegtā biļešu skaita.

 SIA „DAUGAVPILS AUTOBUSU PARKS” 
IEVIEŠ ABONEMENTA BIĻETES

 VĒL 20 MARŠRUTOS
Atsaucoties iedzīvotāju lūgumam, no 2017. gada 23. janvāra SIA 

Daugavpils autobusu parks ieviesīs abonementa biļetes vēl 20 reģionā-
lajos maršrutos. Tādējādi kopumā pasažieriem būs iespēja tās iegādāties 
braucieniem kādā no 40 pārvadātāja apkalpoto maršrutu posmiem biju-
šajā Daugavpils rajonā. Iegādājoties abonementa biļeti, regulārie pasa-
žieri par braucienu sabiedriskajā transportā maksās lētāk. 

Sākotnēji SIA Daugavpils autobusu parks ieviesa abonementa biļetes 
braucieniem 20 reģionālo maršrutu posms, bet, saņemot iedzīvotāju lū-
gumu tās ieviest arī citur un atkārtoti izvērtējot maršrutus, kuros pēc tām 
varētu būt pieprasījums, no 23. janvāra abonementa biļetes būs pieeja-
mas braucieniem vēl 20 maršrutu posmos bijušajā Daugavpils rajonā. 
Visu 40 maršrutu posmi, kuros pasažieri var braukt, izmantojot mēneša 
biļeti, pieejami šeit. Iedzīvotāji, iegādājoties abonementa biļeti, saņems 
20% atlaidi. 

Abonementa biļetes braucieniem SIA Daugavpils autobusu parks 
apkalpotajos maršrutos pasažieri var iegādāties Daugavpils autoostā, 
Viestura ielā 10, Daugavpilī. Papildu informācija par abonementa biļešu 
iegādes iespējām pieejama pārvadātāja mājaslapā www.buspark.lv vai 
zvanot pa tālruni 65429245.

Zane Plone,
VSIA Autotransporta direkcija, sabiedrisko attiecību vadītāja

Jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 15 līdz 24 gadiem, 
kuriem nav profesionālās izglītības vai kuri līdz šim nav 
strādājuši, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) arī šogad 
piedāvā iespēju piedalīties nākotnes profesijas izvēles pasā-
kumā „Darbnīcas jauniešiem”, kas tiek īstenots Eiropas Sa-
vienības (ES) fondu projekta „Jauniešu garantijas” ietvaros. 
Sešu nedēļu laikā izglītības iestādē jaunietis var iepazīt trīs 
profesionālās izglītības programmas, katrai no tām veltot di-
vas nedēļas. Piedaloties teorētiskajās un praktiskajās nodar-
bībās, jaunietis uzzina katras profesionālās izglītības prog-
rammas specifi ku un iegūst pirmo profesionālo pieredzi, 
lai vēlāk varētu izvēlēties tieši viņam piemērotu turpmākās 
izglītības un profesionālās darbības jomu.

Apmācības notiek klātienē katru darba dienu - ne mazāk 
kā 6 akadēmiskās stundas dienā. Lielākā daļa mācībām at-
vēlētā laika tiek pavadīta praktiskās nodarbībās, bet teorijai 
tiek veltīts ne vairāk kā 40% mācību laika, veicinot izprat-
ni par profesijas specifi ku un prasmēm, kuras tiek iegūtas 
mācību laikā. Pasākuma dalībnieks saņem stipendiju – 60 
eiro mēnesī (jaunietis ar invaliditāti – 90 eiro) proporcionāli 

iesaistes dienām.
 Ja jaunieša deklarētā dzīvesvieta atrodas divdesmit un 

vairāk kilometru attālumā no mācību norises vietas, pasā-
kuma laikā viņš var saņemt mobilitātes pabalstu līdz 100 
eiro apmērā, ņemot vērā katra mēneša faktiskās transporta 
izdevumu izmaksas. Nepieciešamības gadījumā izglītības 
iestāde jaunietim bezdarbniekam pasākuma laikā nodrošina 
izmitināšanu dienesta viesnīcā.

Pasākuma „Darbnīcas jauniešiem” dalībniekiem ir iespē-
ja iepazīties ar tādām profesionālās izglītības programmām 
kā, piemēram, datorsistēmu tehniķis, grāmatvedis, elektro-
montieris, inženierkomunikāciju montētājs, galdnieks,  ēku 
celtnieks,  mūrnieks, namdaris, remontatslēdznieks, auto-
mehāniķis, lokomotīvju saimniecības tehniķis, lietvedis, 
informācijas ievadīšanas operators, klientu apkalpošanas 
operators, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, pavārs, 
konditors, frizieris, viesmīlības pakalpojumu speciālists, 
apdares darbu strādnieks un citas. Detalizētāka informācija 
par pasākumu „Darbnīcas jauniešiem”, kā arī visu izglītības 
iestāžu un programmu saraksts izlasāms NVA mājaslapā.

 Lai piedalītos „Darbnīcās jauniešiem”, jaunietim bez-
darbniekam jāreģistrējas NVA fi liālē, jāapmeklē ES fondu 
projekta „Jauniešu garantijas” karjeras konsultants un jāiz-
saka vēlme iesaistīties šajā pasākumā. Karjeras konsultants 
jaunietim palīdzēs izvēlēties trīs viņam vispiemērotākās pro-
fesijas un līdz ar to trīs profesionālās izglītības programmas 
dalībai pasākumā „Darbnīcas jauniešiem”. Saņemot NVA 
fi liālē norīkojumu, 10 darba dienu laikā jaunietim jāierodas 
izglītības iestādē, kas piedāvā izvēlētās profesionālās izglītī-
bas programmas, un jāuzsāk iepazīšanās ar profesijām.

 Pēc dalības pasākumā „Darbnīcas jauniešiem” jaunietis 
viņam piemērotāko un darba tirgū pieprasītu profesionālo 
kvalifi kāciju var iegūt NVA ES fondu projekta „Jauniešu 
garantijas” pasākumā „Profesionālās tālākizglītības un pro-
fesionālās pilnveides izglītības programmu īstenošana” vai 
Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajā ES 
fonda projektā „Sākotnējās profesionālās izglītības prog-
rammu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. 

2016. gadā pasākumā „Darbnīcas jauniešiem” bija iesais-
tījušies 649 jaunieši.

NVA PIEDĀVĀ JAUNIEŠIEM IESPĒJU PIEDALĪTIES
 NĀKOTNES PROFESIJAS IZVĒLES PASĀKUMĀ

 Labklājības ministrija aicina uz 
informatīvajiem semināriem reģio-
nos par reģistrēšanos un atbalsta 
saņemšanas iespējām ESF projektā  
„Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbī-
bai”

Labklājības ministrija no 2017. 
gada 20. janvāra līdz 3. februārim 
organizē reģionālos seminārus par 
pieteikšanās kārtību, reģistrāciju, 
sociālās uzņēmējdarbības pazīmēm 
un to noteicošajiem kritērijiem, so-
ciālās ietekmes izvērtēšanu, kā arī 

fi nanšu atbalsta saņemšanas iespē-
jām un fi nanšu atbalsta saņēmēju 
uzraudzību projektā.

1. februārī seminārs notiks 
Rēzeknē, Atbrīvošanas aleja 95A, 
Rēzeknes novada domes konfe-
renču zāle, reģistrēšanās līdz 30. 
janvārim interneta vietnē: ej.uz/
ASU_Rezekne.

Semināros aicināti piedalīties 
esošie un topošie ar sociālās uz-
ņēmējdarbības jomu saistītie uz-
ņēmēji, kā arī nevalstiskā  sektora 

pārstāvji, kas vēlas padziļināt iz-
pratni par saimnieciskās darbības 
veidu, kas vērsts uz sociālu problē-
mu risināšanu, ilgtermiņā sniedzot 
labumu sabiedrībai.

Semināri tiek organizēti sadarbī-
bā ar AS „Attīstības fi nanšu institū-
cija „Altum””.

Vairāk informācijas par pieteik-
šanos un organizatoriskajiem jau-
tājumiem, rakstot uz e-pastu: dace.
supule@lm.gov.lv vai zvanot pa 
tālruni 67021698.

 Labklājības ministrija aicina uz
 informatīvajiem semināriem reģionos

SEMINĀRS PAR PROJEKTA VEIDLAPU AIZPILDĪŠANU
Š.g. 1. februārī plkst.11.00 

Krāslavas novadā, Skolas ielā 
7, Krāslavā (aktu zālē) bied-
rība „Krāslavas rajona part-
nerība” organizē semināru 
LEADER projektu pretenden-
tiem par projekta iesniegša-
nai nepieciešamo dokumentu 
sagatavošanu un aizpildīša-
nu.

DARBA KĀRTĪBA 
10:45 – 11:00 Reģistrācija
11:00 – 12:00 Projekta iesnie-

guma (MK 2015. gada 13. oktobra 
noteikumu Nr.590 1. un 2. pieli-
kums) aizpildīšanas nosacījumi 

12:00 – 12:30  Pavaddokumen-
tu un veidlapu sagatavošana  

 12:30 – 13:00 Jautājumi un atbil-
des.

Atklāts projektu konkurss izslu-
dināts uz Krāslavas rajona partnerī-
bas darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
2015. - 2020. gadam šādām rīcībām:

„Atbalsts jaunu produktu un pa-
kalpojumu radīšanai, esošo produktu 
un pakalpojumu attīstīšanai, to rea-
lizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba 
apstākļu radīšanai”;

„Atbalsts lauksaimniecības pro-
duktu pārstrādei, tai skaitā pašu 
produkcijas iepakošanai, tās realizē-
šanai tirgū un kvalitatīvu darba aps-
tākļu radīšanai”; 

„Atbalsts vides radīšanai vai labie-

kārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā 
produkcija, un jaunu realizācijas vei-
du īstenošana”;

1.4.„Atbalsts darbinieku kompe-
tenču un produktivitātes celšanai”;

2.1.„Atbalsts vietējās teritorijas, 
ieskaitot dabas un kultūras objektu, 
sakārtošanai, pakalpojumu pieeja-
mībai, kvalitātei un sasniedzamībai”;

2.2. „Atbalsts sabiedrisko aktivi-
tāšu dažādošanai vietējiem iedzīvo-
tājiem”.

Biedrības Krāslavas rajona partne-
rība” kontaktinformācija:

Zane Ločmele – VRG projekta ad-
ministratīvā vadītāja, tālr. 25608232;

Aina Dzalbe – VRG projekta ko-
ordinatore, tālr. 26195753.

Sākas pieteikšanās 2017./2018. mācību 
gada Vītolu fonda administrētajām stipen-
dijām.

Ja esi centīgs un mērķtiecīgs, ja esi guvis labus un tei-
camus vērtējumus mācību darbā, ja esi iesaistījies sabied-
riskajās aktivitātēs gan skolā, gan ārpus tās, arī tu vari 
kļūt par Vītolu fonda stipendiātu!

12. klašu skolēni līdz 2017. gada 1. martam tiek aici-
nāti pieteikties Vītolu fonda administrētajām stipendijām 
2017./2018. mācību gadam. Lai pretendētu uz kādu no 
stipendijām, kandidāta vidējai atzīmei jābūt 7,5 balles vai 
augstākai, kā arī jāatbilst kādam no šiem noteikumiem: 
jaunietis ir no maznodrošinātas ģimenes, ir bārenis vai 
viņu audzina viens no vecākiem, ir no daudzbērnu ģime-
nes, sasniegti izcili panākumi mācību olimpiādēs. 

Vītolu fonda administrēto stipendiju apmērs ir, sākot 

no 1500 eiro mācību gadā. Katrs fonda ziedotājs nosaka, 
kurai nozarei stipendija tiks piešķirta un cik liela summa 
stipendijā tiks izmaksāta. 

2016./2017. mācību gadā ar Vītolu fonda administrēto 
stipendiju atbalstu studē 661  jaunietis. Stipendiju bu-
džets ir 1 077 937 eiro. Patlaban Vītolu fonds adminis-
trē 183 Latvijas uzņēmumu, organizāciju, fondu, kā arī 
privātpersonu no Latvijas, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, 
Austrālijas, Venecuēlas, Vācijas, Dānijas un Zviedrijas 
dibinātās stipendijas. Kopš 2002. gada stipendiju ir saņē-
muši vairāk nekā trīs tūkstoši jauniešu no visiem Latvijas 
novadiem. Daļa no viņiem jau ir atgriezušies fondā kā 
ziedotāji, īstenojot fonda vēlējumu: „Ar izglītību iegūt 
dzīvē tādu līmeni, lai vēlāk varētu palīdzēt citiem.” 

Dokumentu iesniegšanas termiņš: 15.01.2017. – 
01.03.2017.

Sākas pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām
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Latgales informatīvās telpas stiprinā-
šanā aizgājušais gads bija ļoti nozīmīgs. 
Rēzeknē durvis vēra Latvijas Radio 
(LR) Latgales multimediju studija, kas 
tapa NEPLP Latgales elektronisko me-
diju programmas ietvaros. Ņemot vērā, 
ka budžetā tika iedalīti līdzekļi studijas 
attīstībai, 2017. gads paredz jaunus iz-
aicinājumus. Studija jau sākusi producēt 
raidījumu „Kolnasāta”, kas skan LR1 
programmā. 2016. gadā LR Latgales 
studija Latvijas Radio programmām un 
LSM.lv saražoja vairāk nekā 280 minū-
tes oriģināla satura mēnesī.

Sabiedriskā pasūtījuma plāns paredz 
no š.g. pavasara uzsākt atsevišķa raidī-
juma (LR studijas loga) veidošanu, kas 
būs dzirdams LR Latgales apraides zonā. 
Tā būs diskusiju platforma par reģionam 
nozīmīgiem sabiedriski politiskiem un 
ekonomiskiem jautājumiem. Pie mik-
rofona tiks aicināti politiķi, pašvaldību 
vadītāji, uzņēmēji, kultūras darbinieki 
un uzklausīti iedzīvotāju viedokļi. Pa-
ralēli tiks attīstīta arī multimediju plat-
forma, piedāvājot raidījumus noskatīties 
internetā. Laikā, kad notiek auditorijas 
„tehnoloģiskā migrācija„, nozīmīgu 
lomu ieņem sižetu pasniegšana mūsdie-
nīgā veidā (audio kā multimediāla sa-
tura daļa). Atspoguļojot aktualitātes, kā 
arī veidojot analītiskus un portretraidīju-
mus, ir iespējams uzrunāt to auditorijas 
daļu, kas ikdienā radio saturu nepatērē 
un informāciju iegūst internetā.

Sabiedriskā medija klātbūtne Latga-
lē neapšaubāmi ir ļoti nozīmīgs faktors 
mūsu valsts stratēģiskajā komunikācijā. 
Tāpat esmu gandarīts, ka padomei ir iz-
devies būtiski aktivizēt arī Latgales ko-
merciālo elektronisko mediju darbu – ik 
gadu NEPLP izsludina vairākus konkur-
sus par radio un TV programmu veido-
šanu. 2017. gadam kopumā tieši satura 
veidošanai latgaliešu valodā komerciā-
lajos medijos NEPLP ieguldījusi vairāk 
nekā 70 000 eiro. 

Raidījumu sērija „Sajūti Latgali” būs 
redzama LTV, Re:TV, Vidusdaugavas 
televīzijā un internetā. Šogad klausītā-
jus Latgales Radio, Radio Ef-Ei, Divu 
Krastu radio un Radio Marija ēterā at-
kal uzrunās raidījums „Pi myusim Lat-
golā”. Kopumā šogad plānots izveidot 
88 raidījumus par kultūrvēsturi, kā arī 
par sabiedriski politiskām tēmām. Īpaša 
uzmanība tiks pievērsta 1917. gada Lat-
gales kongresa notikumiem, tā lēmumu 
analīzei topošās Latvijas kontekstā, kā 
arī pašvaldību vēlēšanām. Savukārt Lat-
vijas TV varēsim skatīties raidījumus 
„Citaidi latviskais”.

NEPLP konkursā uz novadu ziņu si-
žetu veidošanu no Latgales tika saņemti 
trīs pieteikumi. NEPLP locekļu vairā-
kums lēma, ka 2017. gadā Latgales Re-
ģionālā televīzija par 61 064 eiro veidos 
LTV uzdevumā ziņu sižetus raidīju-
mā „Dienas ziņas”, informatīvi-doku-
mentālajos un kultūras raidījumos. 

Latvijas TV un Latvijas Radio 2017. 
gadā ieplānojusi atspoguļot virkni pasā-
kumu un koncertu, kas Latgales kongre-
sa simtgades ietvaros paredzēti Rēzeknē 
un Daugavpilī.

Informatīvās telpas stiprināšanas pa-
sākumi ietver arī tehniskos risinājumus 
Latvijas Radio labākai uztveršanai.  Jau 
2017. gada janvārī piešķirtā fi nansējuma 
ietvaros tiks palielināta LR1 program-
mas un LR 3 programmas raidītāju jau-

da Daugavpilī. Vasarā tiks uzsākta LR1 
programmas raidīšana Mālē un Pied-
rujā, kā arī LR2 programmas raidīšana 
Dagdā. Nākotnes ieceres paredz LR1 un 
LR2 programmas uztveršanas uzlabo-
jumus Viļakā. Sadarbībā ar VAS „Elek-
troniskie sakari” vēl jāstrādā pie tā, lai 
nodrošinātu iespēju palielināt apraides 
teritoriju Latgalē raidošajām komerci-
ālajām radiostacijām, kurām uzticēta 
NEPLP un VKKF sabiedriskā pasūtīju-
ma izpilde.

Piecu gadu laikā, kopš strādāju NE-
PLP, esmu dzirdējis ļoti daudz runu par 
informatīvās telpas stiprināšanu Latvijas 
austrumos. Runas ne reti ir bijušas visai 
garas, taču darbs – īss. Tāpēc esmu gan-
darīts, ka ar atbildīgo politiķu izpratni 
un atbalstu izdevies iedzīvināt Latgales 
elektronisko mediju programmu, kas ir 
viens no paliekošiem darba rezultātiem, 
ļaujot ar samērojamu ieguldījumu palie-
lināt pašmāju mediju auditoriju Latgalē, 
stiprinot reģiona identitāti un latgaliešu 
valodu. Savu artavu sniedz arī Kultū-
ras ministrijas piešķirtais fi nansējums 
VKKF konkursam Latgales medijiem 
ar mērķi stiprināt latvisko un latgalisko 
kultūrtelpu. Latgales komerciālie plaš-
saziņas līdzekļi var raudzīties arī  Medi-
ju atbalsta fonda virzienā, kura izveidei 
valdība piešķīrusi vairāk nekā miljonu 
eiro.

Mums jācīnās par katru radio un TV 
klausītāju Latgalē, lai to paturētu mūsu 
valsts informatīvajā telpā,  un to ir ie-
spējams izdarīt, piedāvājot kvalitatīvu 
vietējo saturu un sabalansētu nacionālo 
mediju saturu. Jāvirzās uz Latvijas TV 
satura stiprināšanu, atbalstot LTV vēlmi 
Latgales un Latvijas auditorijai domāta 
oriģinālsatura veidošanai izmantot LR 
Latgales multimediju studiju Rēzeknē, 
kam 2017. gadā valdība nepiešķīra lī-
dzekļus.

Ļoti nozīmīgu mūsu dzīves dokumen-
tēšanu veic vietējā prese, radio un TV. 
Tas ir neizmērojams ieguldījums tradi-
cionālās kultūras, lauku un mazpilsētas 
dzīves atspoguļošanā. To ikdienā nevar 
paveikt radio un TV, kas atrodas Rīgā. 
Pats svarīgākais, ka vietējie mediji ražo 
un raida pašmāju saturu. 

Šogad apritēs simts gadi, kopš vēstu-
riskā Latgales kongresa, kad Latgales 
pārstāvji lēma par apvienošanos ar pā-
rējiem topošās Latvijas novadiem vienā 
zemē. Vēsturiski mēs vienmēr esam spē-
juši piepildīt lielas ieceres. To es novēlu 
visiem drukātajiem, interneta un raido-
šajiem Latgales medijiem.

Dainis Mjartāns,
Nacionālās elektronisko plašsaziņas 

līdzekļu padomes loceklis

LATGALES SATURS RADIO 
UN TV 2017. GADĀ

Nacionālais veselības dienests (NVD) infor-
mē, ka gripas epidēmijas laikā no valsts budže-
ta līdzekļiem tiek apmaksātas ģimenes ārstu 
mājas vizītes pie gripas slimniekiem. Par katru 
vizīti ģimenes ārsta prakse saņem maksājumu 
no valsts, savukārt pacientam par vizīti ir jā-
veic pacienta iemaksa 2,85 eiro apmērā. 

Šāds maksājuma nosacījums attiecas uz vi-
siem ģimenes ārstiem un dežūrārstiem, kuriem 
ir noslēgts līgums ar NVD par valsts apmaksā-
tu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu. 

Ņemot vērā, ka gripas un citu augšējo el-
pošanas ceļu infekciju simptomi ir līdzīgi, 
saņemot pieteikumu mājas vizītei, ģimenes 
ārstam ir iespējami detalizēti jānoskaidro pa-
cienta sūdzības un slimības simptomi, kā arī 
par citiem neseniem un līdzīgiem saslimšanas 
gadījumiem ģimenē. Ja ģimenes ārsts, ierodo-
ties pie pacienta kā pie gripas slimnieka, tomēr 
konstatēs, ka pacientam ir kāda cita augšējo 
elpceļu infekcija, arī šajā gadījumā par ģime-
nes ārsta mājas vizīti būs jāmaksā tikai pacien-

ta iemaksa.
Par veikto pacienta iemaksu 2,85 eiro ap-

mērā pacientam ir jāsaņem maksājumu aplie-
cinošs dokuments – stingrās uzskaites kvīts. 
Ja pacients ir atbrīvots no pacienta iemaksu 
veikšanas, šis maksājums nav jāveic. No pa-
cienta iemaksām ir atbrīvoti 1. grupas invalīdi, 
trūcīgās personas (kurām izsniegta atbilstoša 
izziņa), politiski represētas personas u.c. iedzī-
votāju grupas.

Ģimenes ārsta mājas vizīti ir jāpiesaka līdz 
plkst. 15.00. Vienlaikus NVD atgādina, ka ik-
vienā ģimenes ārsta praksē vismaz vienu stun-
du dienā ir pieņemšanas laiks pacientiem bez 
iepriekšēja pieraksta, ja pacientam ir akūta sa-
slimšana un ārsta konsultācija ir nepieciešama 
nekavējoties.

Informāciju sagatavoja: 
Evija Štālberga, 

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

 

GRIPAS SLIMNIEKIEM APMAKSĀ
 ĢIMENES ĀRSTA MĀJAS VIZĪTES

Iekšlietu ministrija aicina atsaukties 
pašvaldības iedzīvotājus, kuri ir bijuši 
Černobiļas AES avārijas seku likvidē-
šanas dalībnieki, par iespēju saņemt 
Iekšlietu ministrijas īpaši izveidoto Čer-
nobiļas AES avārijas seku likvidēšanas 
dalībnieku piemiņas zīmi. 

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas 
pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir 
pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijā un kura 
statuss atzīts Černobiļas AES avārijas seku likvi-
dēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas 
rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības li-
kuma 4. pantā (par Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura 
piedalījās Černobiļas AES ekspluatācijas darbos, 
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dar-
bos un citos Černobiļas AES avārijas izraisītajos 
darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laik-
posmā no 1986. gada 26. aprīļa līdz 1990. gada 
31. decembrim, ja:

1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu 
darbu veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas 
zonā;

2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu koman-

dējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā 
dienēja Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;

3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandē-
jošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai 
kā rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta per-
sona tika iesaukta uz speciālajām mācībām un 
iesaistīta Černobiļas AES avārijas seku likvidē-
šanas darbos (neatkarīgi no dislokācijas vietas un 
veiktajiem darbiem).)

Apliecinājuma - iesnieguma forma un Iekšlie-
tu ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atom-
elektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalīb-
nieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu 
ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_
seku_likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/ 

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar 
Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļu pa 
tālruņiem 67219359 vai 67219281.

Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā dažu 
Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalīb-
nieku veselības stāvokli, Sociālais dienesta spe-
ciālisti palīdzēs sagatavot un nosūtīt apliecināju-
mu-iesniegumu Iekšlietu ministrijai. 

CIENĪJAMIE ČERNOBIĻAS AES AVĀRIJAS
 SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKI!

Ceturtdien, 19. janvārī, Daugavpilī, 
Viestura ielā 2 ar svinīgu pasākumu 
tika atklāts Latvijas Investīciju un at-
tīstības aģentūras (LIAA) Daugavpils 
biznesa inkubators – viens no 14 LIAA 
biznesa inkubatoriem reģionos. 

Pasākuma laikā esošajiem un topošajiem 
uzņēmējiem, kā arī citiem interesentiem bija 
iespēja uzzināt biznesa inkubatora darbības 
pamatprincipus, apskatīt tā telpas, iepazīties ar 
biznesa inkubatora sadarbības partneriem, kā 
arī iegūt informāciju par LIAA biznesa inku-
batora attīstības plāniem Daugavpilī un tā dar-
bības teritorijā – Daugavpils, Līvānu, Ilūkstes, 
Vārkavas, Riebiņu, Preiļu, Aglonas, Dagdas 
un Krāslavas novadā.

Lai veicinātu auglīgu un inovatīvu jauno 
komersantu attīstību, LIAA 2016. gada 1. 
septembrī izveidoja 15 biznesa inkubatorus, 
LIAA reģionālās fi liāles, visā Latvijā - nacio-
nālas nozīmes centros: Rīgā, Jūrmalā, Liepājā, 

Ventspilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Valmierā, Rēzek-
nē un Daugavpilī, kā arī reģionālas nozīmes 
centros:  Kuldīgā, Talsos, Bauskā, Siguldā, 
Ogrē un Madonā.

Inkubatorā uzņēmumi var saņemt nepiecie-
šamo atbalstu un pakalpojumus uzņēmējdar-
bības attīstībai. Visiem pakalpojumiem tiks 
piemērots 50% līdzfi nansējums, proti, uzņē-
mumam no pakalpojuma kopējās vērtības va-
jadzēs segt tikai 50%, un inkubators attiecīgi 
segs otru pakalpojuma vērtības daļu.

 Inkubatoros ir pieejama arī tā sauktā 
pirmsinkubācija, kuras ietvaros uzņēmēji var 
testēt savas biznesa idejas un saņemt bezmak-
sas konsultācijas.

 Informācija par pieteikšanās kārtību inku-
batorā un cita informācija pieejama LIAA mā-
jaslapā - www.liaa.gov.lv.

 Daugavpils biznesa inkubators

KRĀSLAVAS JAUNAJIEM UZŅĒMĒJIEM – 
IESPĒJA IZMANTOT

 JAUNO BIZNESA INKUBATORU
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10. janvārī ar krāšņu pasākumu un brīnišķīgu koncertu tika atzīmēta 
Aizkraukles pilsētas 50 gadu jubileja. Tās laikā tika apskatīti spilgtākie 
2016. gada notikumi, apbalvoti jaunie „Aizkraukles Goda pilsoņi”, pa-
ziņoti konkursa „Aizkraukles sakoptākā sēta 2016” nominanti, prezen-
tēta grāmata „Cildinot izcili paveikto” un parakstīts sadarbības līgums 
ar Krāslavas novadu. 

Tam priekšā bija labs pamats. Abu pašvaldību vadītāji savā laikā bija 
Saeimas deputāti. Abi divi nolēma vienlaikus nomainīt Saeimas deputā-
tu darbu un startēt vēlēšanās dzimtajos novados. Vēl agrāk, 1969. gadā, 
Latvijas TV konkursā „KĀDA TAVA PILSĒTA” labvēlīgais liktenis 
savedis kopā sacīkstes Krāslava – Stučka. Un galvenais - mūs vieno 
Daugava.

Aizgājušajā gadā jau notikuši daudzi sadarbības pasākumi – Aiz-
kraukles novada domes deputāti un iestāžu vadītāji pēc Gunāra Upe-
nieka ielūguma iepazīšanas vizītē apciemoja Krāslavu un iepazinās 
ar mūsu novada saimnieciskajām rosībām. Aizkraukles novada fi nan-
sistu delegāciju pieņēma izpilddirektora vietniece fi nanšu jautājumos 
Inese Hmeļnicka un iepazīstināja ar mūsu novada fi nansiālo darbību. 
Krāslavas uzņēmēji viesojās Aizkraukles Pārnovadu uzņēmēju dienā. 
Aizkraukles kultūras darbinieki devās pieredzes apmaiņā un iepazinās 
ar mūsu novada kultūras iestāžu darbu. Krāslavas poļu biedrība piedalī-
jās biedrību forumā Aizkrauklē. Janvāra beigās Aizkraukles muzejā tiks 
atklāta Krāslavas mākslinieka Andreja Gorgoca mākslas darbu izstāde. 
Jau tiek kalti plāni par jaunatnes ciešāko sadarbību sporta jomā.

Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums uzdāvināja 
Gunāram Upeniekam Aizkraukles novada karogu, kas tagad vienmēr 
atgādinās iedzīvotājiem par mūsu kopējām iniciatīvām. 

Pasākums noslēdzās ar brīnišķīgu koncertu, kurā piedalījās kompo-
nists Jānis Lūsēns, solisti – Annija Putniņa un Andris Ērglis, vijolnieks 
Raimonds Ozols, muzikālā grupa - Aivars Gudrais, Jānis Lūsēns juni-
ors, Harijs Gūtmanis, jauniešu koris „DeCantare” un diriģents Eduards 
Grāvītis. Labu ceļa vēju!

Jāzeps Dobkevičs

KRĀSLAVA UN AIZKRAUKLE 
NOSLĒDZA SADARBĪBAS LĪGUMU

Jau ziņojām,  ka valdība 
aizvadītā gada nogalē at-
balstīja Latgales speciālās 
ekonomiskās zonas (SEZ) 
teritoriju platību, tās teri-
toriju robežu noteikšanas 
un aktualizēšanas kārtību 
un kritērijus. Latgales SEZ 
statuss var tikt noteikts līdz 
5% no Latgales reģiona te-
ritorijas, kas kopā sastāda 
72750 ha. Katras reģionā 
esošās pašvaldības teri-
torijas iespējamā platība 
ir noteikta MK noteiku-
mu Nr.840 pielikumā. 12. 
janvārī Krāslavas novada 
domes zālē Latgales uzņē-
mējdarbības centra vadī-
tājs Vladislavs Stankevičs 
vietējiem uzņēmējiem un 
citiem interesentiem snie-
dza plašāku informāciju par 
Latgales SEZ iespējām, dar-
bības noteikumiem, iesnie-
dzamo dokumentāciju un 
atbildēja uz jautājumiem.

Latgales speciālās ekonomiskās 
zona ir iespēja gan Latgales uzņē-
mējiem, gan ienākošiem investo-
riem (noteikumi visiem vienādi) 
investēt līdzekļus uzņēmējdarbī-
bā nākotnē līdz 2035. gadam un 
saņemt likumā noteiktas nodokļu 
atlaides: 80% uzņēmuma ienāku-
ma nodokļa un no 80 līdz pat 100 
procentiem nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi, klātesošajiem 
skaidroja V. Stankevičs. 

Viesis arī uzsvēra, ka SEZ teri-
torijā nav minimālā sliekšņa inves-
tīcijām, lai varētu saņemt nodokļu 
atlaides. SEZ var būt jebkura vieta 
Latgales teritorijā, kur uzņēmējs 
vēlas, ja vien šinī objektā ar kadas-
tra numuru atļauta komercdarbība 
(atbilstoši pašvaldības teritorijas 
plānojumam). Speciālajā ekono-
miskajā zonā varēs darboties gan 
esošie uzņēmēji, gan jauni. Regulā 
Nr.651/2014 ir atrunātas nozares, 
kas nevarēs pretendēt uz Latgales 
speciālās ekonomiskās zonas sta-
tusu. Diemžēl, kas aktuāli mums, 
atbalstu nevarēs saņemt primārā 
lauksaimniecība, zvejniecība un 
akvakultūras nozare, transporta 
nozare.  Bet lauksaimniekiem ne-
viens neaizliedz dibināt SIA un 
pārstrādāt savu produkciju, radot 
augstākas pievienotās vērtības pro-
duktu.  

Viss sākas ar SEZ statusa pie-
šķiršanu teritorijai. Jāpatur prātā, 
ja īpašumam tiks piešķirts SEZ 
statuss, uzņēmējam rodas pienā-
kums gada laikā noslēgt līgumu 
par investīciju veikšanu, pretējā 
gadījumā statusu varēs anulēt. Pēc 
tam jāsagaida Vides aizsardzības 
un reģionālas attīstības ministri-
jas lēmums, kurai 30 dienu laikā 
statusu jāapstiprina. Pēc tam seko 
lēmums piešķirt SEZ statusu jau 
pašam uzņēmumam un iekļaut to 
SEZ zonā. Tālāk uzņēmējam 15 
dienu laikā jāierodas Uzņēmumu 
reģistrā un jāreģistrē izmaiņas 
nosaukumā, kas izskatīsies šādi: 
Latgales SEZ SIA „uzņēmuma 
esošais nosaukums” vai Latgales 
SEZ Akciju sabiedrība „sabied-
rības esošais nosaukums”. Kad 

pārveidotais nosaukums ir reģis-
trēts, var noslēgt investīciju līgu-
mu, kura īsākais termiņš - viens 
gads, jo nodokļu atlaides var pie-
mērot, sākot ar brīdi, kad uzņē-
mums Valsts ieņēmumu dienestā 
(VID) ir iesniedzis pārskatu par 
iepriekšējo gadu. Viena projekta 
maksimālais termiņš – pieci gadi. 
Plānošanas reģiona un pašvaldību 
kopīga interese ir, lai parādītos 
jaunas darba vietas, un tās tiks 
prasītas biznesa plānā. Darba vie-
tu skaits gan netiek atrunāts.

V. Stankevičs īsi izstāstīja arī to, 
kā veidojas nodokļu atlaides. Pro-
ti, vispirms nosaka uzņēmuma vai 
investora izmēru, kā tas noteikts 
regulā. Eiropa dala uzņēmumus 
šādi: mazais un mikro (līdz 50 
darbavietām, apgrozījums līdz 
10 miljoniem eiro), vidējais (līdz 
250 darbavietām, apgrozījums 50 
miljoni eiro), visi pārējie ir lie-
lie. Mazais vai mikro uzņēmums, 
kas investē līdzekļus turpmākajai 
attīstībai, saņem 55% atlaidi no 
investējamās summas, vidējais – 
45 %, lielais – 35%. Piemērā tas 
izskatās tā: iegādājoties jaunu ie-
kārtu, mazais uzņēmums investē 
10000 eiro, attiecina - 55%, sanāk 
5500 eiro ir maksimālā nodokļa 
atlaide naudas izteiksmē, ko va-
rēs izmantot līdz 2035. gadam, lai 
segtu 80% no uzņēmuma ienāku-
ma nodokļa un 80% no nekustamā 
īpašuma nodokļa. 

Tikšanās laikā uzņēmēji uzdeva 
vairākus jautājumus, lūk daži no 
tiem un V. Stankeviča atbildes.

- Ja uzņēmumam nav peļņas, 
tad atlaides nesanāk?

- Ļoti pareizi! Ja jums nav plā-
nota uzņēmējdarbībā peļņa, tad 
pēc būtības nav jēgas nodarboties 
ar uzņēmējdarbību. Ja nav peļņas, 
no kurienes radīsies nauda attīstī-
bai un investīcijām? Vienīgi var 
investēt pats īpašnieks… 

Svarīgs moments - materiāla-
jiem ieguldījumiem jābūt iegādā-
tiem no trešajām personām par tir-
gus vērtību. Nevaram piepirkt klāt 
garāžu par miljonu eiro. Tas neies 
cauri. Investīcijām jābūt adekvā-
tām. Arī pakalpojumu sniedzēji 
var piedalīties SEZ - ja parādās 
jaunas darbavietas, nav pamata 
atteikt viņiem piedalīties.

- Akvakultūra netiek iekļau-
ta SEZ, bet kā būs, ja šis uzņē-
mums veiks arī pārstrādi?

- Būs jāsadala fi nanšu plūsma 
viena uzņēmuma ietvaros ar at-
tiecināmām summām, kas, ma-
nuprāt, nav vienkārši izdarāms. 

Tālab šim uzņēmējam vienkāršāk 
dibināt citu uzņēmumu, kas no-
darbotos ar pārstrādi, un startēt 
SEZ. Jāsaprot, ka mēs nedodam 
atlaides, bet piešķiram tiesības, 
atlaides piešķir VID, un tur to visu 
skatīsies, kad jūsu grāmatvede ie-
sniegs gada pārskatu.

- Ja investīcijas veiktas ie-
priekš, tās tagad var attiecināt 
uz SEZ?

- Nevar.
- Sadarbības procesi, iepirku-

mi, kas veikti līdz līguma slēgša-
nai, arī nebūs attiecināmi?

- Kamēr nauda fi ziski nav pār-
skaitīta, tikmēr, domāju, nebūs 
problēmu. Mēs noteikti centī-
simies nākt pretim, cik tas ie-
spējams. Man pašam bijusi pie-
redze biznesā, SEZ droši vien 
vairāk piemērots ražošanas uzņē-
mumiem, kuri vairāk nodarbojas 
ar eksportu, kuriem ir sadarbības 
partneri un kuriem darba procesā 
neparādās skaidra nauda. 

- Kur noskaidrot, kādi doku-
menti jāiesniedz?

- Visa dokumentu pakete ap-
skatāma interneta vietnē: http://
latgale.lv/lv/lsez un http://invest.
latgale.lv/lv. 

- Ja uzņēmums reģistrēts 
Krāslavā, bet investē un darba 
vietas rada citā Latgales pilsētā, 
kā tad?

- Neredzu problēmas, šis ap-
stāklis neaizliedz piedalīties.

- Kā sokas citiem?
- Pirmie biznesplāni jau tiek 

rakstīti.
- Vai dalībai SEZ ir kādi ris-

ki?
- Nedrīkst būt nodokļu parāds. 

Dokumentu pieņemšanas procesā 
jūsu risks ir, ka VARAM nepie-
šķirs zemei nepieciešamo statusu, 
bet, domāju, ka tas ir minimāls. 
Ja preci iegādājaties no saistītiem 
uzņēmumiem, vai ir nepamatotas 
cenas, tad gan var sākties lielas 
problēmas. 

- Ar ko un kā uzņēmējiem ko-
municēt par SEZ jautājumiem? 

- Esmu sastopams Latgales 
SEZ pārvaldē, Daugavpilī, Saules 
ielā 15, tālrunis - 26511047 vai 
65423802, e-pasts: lsez@latgale.
lv. Latgales uzņēmējdarbības cen-
tra komercdarbības konsultante 
Krāslavas un Dagdas novadā ir 
Inta Murāne, tālrunis - 29278741. 
Par SEZ jautājumiem var griezties 
arī pie Krāslavas novada domes 
priekšsēdētāja vietnieka Viktora 
Moiseja, tālrunis - 65624383. 

Juris Roga, autora foto

 JAUNA IESPĒJA UZŅĒMĒJIEMKAM IR JĀNOTĪRA SNIEGS UN 
LĀSTEKAS NO MĀJU JUMTIEM?

Ziemas periodā, kad vērojami laika apstākļi, kas ir raksturīgi vietējam 
klimatam, par aktuālu problēmu kļūst sniegs uz ēku jumtiem. Pēc ilgsto-
šas snigšanas, kā arī laika apstākļu izmaiņu dēļ sniega kārta uz jumtiem sāk 
sablīvēties, līdz ar to lāstekas un sniegs sāk krist no jumtiem. Lāstekas un 
sniegs, kas laikus netika notīrīti no jumta, var radīt draudus cilvēku dzīvībai 
un veselībai. 

Nesen „Krāslavas Vēstis” redakcijā tika saņemts jautājums par to, kam ir 
jānotīra sniegs no privātmāju jumtiem? 

Krāslavas novada domes juriskonsults Edgars Ciganovičs sniedza šādu 
atbildi: „Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu „Krāslavas pil-
sētas teritorijas un Ezerkalna ciema teritorijas, un tajās esošo ēku un būvju 
uzturēšana, labiekārtošana un aizsardzība” 5.4.punkts nosaka to, ka fi ziskās 
un juridiskās personas, kuru īpašumā, valdījumā, lietojumā, nomā vai ap-
saimniekošanā atrodas namīpašumi, ēkas un būves, ir atbildīgas par savlaicī-
gu sniega un ledus notīrīšanu no jumtiem, karnīzēm, ūdens noteku caurulēm 
un balkoniem. Ja sniegs un ledus rada draudu situāciju, teritorijas ap bīsta-
mām vietām jānorobežo un bīstamās vietas jānotīra 24 stundu laikā. Notei-
kumu 5.5.punkts nosaka to, ka namīpašniekiem, īpašniekiem, lietotājiem, 
nomniekiem vai personām, kuras apsaimnieko namīpašumu, ir jānodrošina 
namīpašumam pieguļošajā teritorijā sezonas darbi (zāles pļaušana, lapu un 
sniega novākšana, apledojuma nokaisīšana ar smiltīm), nodrošinot gājēju un 
transportlīdzekļu kustību.”

Atgādinām, ka pilsētniekiem arī ir nepieciešams ievērot elementāras pie-
sardzības normas, lai neviens no viņiem, it īpaši bērni, nekļūtu par krītošu 
lāsteku vai sniega upuri. Netuvojieties ēkām, ja uz to jumtiem sniegs ir sa-
krājies bīstamā daudzumā un var apdraudēt gājējus un ja no jumta var no-
krist lāstekas. Apejiet tādas vietas no citas puses! Esiet uzmanīgi! Saudzējiet 
savu dzīvību! 

Sagatavoja Elvīra Škutāne
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darbi, notikumi, cilvēki

„Mājas mums katram ir labākā, siltākā un drošākā vie-
ta uz zemeslodes. Pirms svētkiem mēs cenšamies savas 
mājas sapost, izrotāt un izgaismot. Jau vairākus gadus 
mūsu pilsētā notiek Ziemassvētku rotājumu vērtēšana 
un čaklāko mājsaimnieku godināšana,” ar šiem vārdiem 
Krāslavas novada domes sabiedrisko attiecību speciālis-
te Inga Kavinska uzsāka pasākumu, kurā tika apkopoti 
konkursa „Rotājot savas mājas, jūs rotājat mūsu pilsētu” 
rezultāti.

Konkursa dalībniekus, kas tika uzaicināti uz Krāslavas 
novada domi, kur norisinājās noslēguma pasākums, svei-
ca pašvaldības vadītājs. Gunārs Upenieks pateicās tiem, 
kas prot dalīties skaistumā ar citiem, līdz ar to parādot 
attieksmi gan pret savām mājām, gan pret savu pilsētu: 
„Paldies jums! Lai šis jaunais gads jums ir skaists un 
gaišs! Lai jums viss izdodas!”

Konkursā tika aicinātas piedalīties juridiskas un fi zis-
kas personas. Objektu noformējums tika vērtēts šādās ka-
tegorijās: privātmājas, daudzdzīvokļu namu logi, balkoni 
un lodžijas, sabiedriskās ēkas un pilsētas izglītības iestā-
des. Tāpat kā pagājušajā gadā tika vērtēti tikai tie objekti, 
informāciju par kuriem komisija saņēma rakstiski.

Vērtēšanas komisija apmeklēja visus objektus, kas tika 
pieteikti dalībai konkursā. Par to, vai šogad bija grūti no-
teikt uzvarētājus, pastāstīja komisijas vadītāja, arhitekte 
Ineta Danovska. 

„Ne tikai pašvaldība rotā pilsētu, gaidot Ziemassvēt-
kus. Tas, vai pilsēta izskatās atbilstoši svētku atmosfērai, 
lielākoties ir atkarīgs no jums - iedzīvotājiem. Vēl nebija 
iedegta pilsētas egle, bet jūsu mājas jau spīdēja un mir-
dzēja. Esmu pārliecināta, ka Krāslava ir vienīgā pilsēta 
Latvijā, kur iedzīvotāji pievērš tik lielu uzmanību savu 
mājokļu rotāšanai pirms Ziemassvētkiem. Citviet tāda 
aktivitāte nav vērojama.” 

Ineta Danovska uzsvēra, ka šogad to cilvēku rindas, 
kas ik gadu izrotā savas mājas, ievērojami paplašinājās. 
Arhitekte pateicās pilsētas mācību iestādēm – Krāslavas 
Valsts ģimnāzijai, pamatskolai un Varavīksnes vidussko-
lai - par palīdzību, rotājot egles pilsētas laukumā. 

Krāslavas novada domes pateicību un kalendāru 2017.
gadam saņēma visu objektu īpašnieki, kas tika pieteikti 
konkursam.

Grupa „Privātmājas”:  
Vasarnieku iela 14, Romualda un Ivans Šaripo

Persteņa iela 1, Peter Gregory
Rīgas iela 31 b,  Alla Zabelova
Strautu iela 24, Evelīna un Rihards Sitniki
Rēzeknes iela 23, Anžela Semjonova 
Jaunatnes iela 11, Līva un Igors Kovaļčuki
Lielā iela 31, Mihails Pobudins 
Augusta iela 15a, Svetlana Gorenko 
Celtnieku iela 7,  Andris Ūdris
Skaistas iela 27, Leonards Dudevičs
Studentu iela 11, Natālija un Aleksandrs Piņajevi 
Rēzeknes iela 17, īpašniece - Inna Bernāne
Lakstīgalu iela 15, īpašnieks - Josifs Leitāns
Lakstīgalu iela 17, īpašnieks - Antons Šroms
Miesnieku iela 12, Ināra Saksone
Augusta 33, Andrejs Platonovs
Saules 12, Artis Galējs
Rīgas  iela 43, Ligita Pobudina
Rēzeknes iela 37, īpašnieks Jevgēņijs Podjava
Vienības iela 47, īpašnieki - Alfrēds un Inese Savicki
Lielā iela 42, Ināra Mukāne
Sila iela 26, īpašnieks - Valērijs Metlovs
Siena iela 4, Vladimirs Ahass
Dārza ielā 4, īpašniece - Irēna Dergača
N.Rancāna iela 39, īpašnieks - Mihails Žuravskis
N. Rancāna iela 45, Ludmila Morozova 
N. Rancāna iela 43, Rolands Jaņevičs 
N. Rancāna iela 47, Žanna Barščevska
Grupa „Logi, balkoni, lodžijas”: 
Raiņa iela 15 – 6, īpašniece - Lonija Jakovele
Celtnieku iela 2-25, saimnieks - Jurijs Krasovskis
Baznīcas iela 17-26, Iveta un Edgars Solimi
Aronsona  iela 4-36, īpašnieks - Osvalds Markevičs
Lāčplēša iela 4 - 1. un 3. dz., Anna un Maksims 
Bogdanoviči
Vienības iela 61, dzīv. 7, Daina Strupiša
Raiņa iela 15-44, īpašniece Irina Seņkova
Vienības iela 28-60, īpašniece Ilona Mihailova
Grupa „Mācību iestādes”:
Krāslavas pamatskola 
PII „Pīlādzītis”
Grupa „Sabiedriskās ēkas”:
Latvijas nacionālā naftas kompānija „DINAZ”, Vasar-

nieku ielā 6
I.K. „ELVING” ziedu veikals Brīvības 20-1, īpašniece 

Jeļena Avgucevica 
I.K. „Orhideja” apģērbu veikals Brīvības 20-1, īpaš-

niece Jeļena Hoduleva
Katrā nominācijā tika noteikti uzvarētāji. Krāslavas 

novada domes balvu par labāk izrotāto privātmāju saņē-
ma Ilmārs Plociņš (Vienības iela 66). 

Inga Paceviča (Raiņa iela 6 - 15) skaistāk nekā citi 
izrotāja sava dzīvokļa logus un saņēma par to balvu. 

Mācību iestāžu grupā galveno balvu ieguva PII „Pie-
nenīte”.

Grupā „Sabiedriskas ēkas” par uzvarētāju tika atzīts 
Pēteris Bobičs (Rīgas iela 65). 

Novada domes organizētajā noslēguma pasākumā 
ar dziesmām par labestību un mīlestību uzstājās Ritas 
Andrejevas (Krāslavas Varavīksnes vidusskola) audzēk-
ņi. Vienā no skaņdarbiem tika aktualizēta svarīga atziņa 
- dodot gūtais neatņemams. 

Iedzīvotāji, kas izrotāja savas mājas un dalījās šajā 
skaistumā ar visu pilsētu, līdz ar to noteikti tikai ieguva 
un kļuva bagātāki - ar labiem smaidiem un jūsmīgiem 
vārdiem, uzmanību, pacilātu garastāvokli un daudziem 
siltu domu stariem, ko sūtīja viņiem līdzcilvēki!

Elvīra Škutāne, autores foto

 DODOT GŪTAIS NEATŅEMAMS UZSĀKTI „DĀRZNIEKA MĀJAS” 
JUMTA SEGUMA NOMAIŅAS DARBI

Pagājušajā gadā pēc Krāslavas novada domes pasūtīju-
ma tika izstrādāts ēkas konservācijas tehniskais projekts, 
kā arī tika veikta Krāslavas pils kompleksa ēkas „Dārznie-
ka māja” arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. Projekta ar-
hitekte un būvprojekta vadītāja ir  Liesma Markova.

Saskaņā ar konkursa rezultātiem līgums par ēkas konservācijas dar-
bu izpildi ir noslēgts ar uzņēmumu „Borg”, piešķirtais fi nansējums - 
73788,07 eiro.  

Būvprojektā risināta ēkas esoša nebojātā būvapjoma stāvokļa kon-
servācija, paredzot jaunu konstrukciju izbūvi, kā arī nostiprinot esošās 
konstrukcijas un nodrošinot tās pret tālāku sabrukšanu.

Jaunās jumta konstrukcijas un pārseguma sijas paredzēts iestrādāt pēc 
objektā pašreiz esošā konstrukciju izbūves principa, arī ēkas dienvidu 
gala telpā spāres paredzot balstīt uz statiem, bez savilcēm.

Darba process ietver sevī sagatavošanas darbus, koka konstrukciju de-
montāžas un nomaiņas darbus, mūra konstrukciju konservācijas darbus, 
atsevišķus specifi skus darbus un nobeiguma darbus, ieskaitot teritorijas 
sakopšanu un sakārtošanu.

Pašlaik jau ir uzsākti jumta seguma nomaiņas darbi. 

Sagatavoja Elvīra Škutāne

 KULTŪRAS MINISTRE 
VIESOJĀS KRĀSLAVĀ
19. janvāra vaka-

rā Krāslavā vieso-
jās kultūras ministre 
Dace Melbārde, kā 
arī viņas padomniece 
sabiedrisko attiecī-
bu jautājumos Ginta 
Bormane, padomnie-
ce nacionāli un starp-
tautiski nozīmīgu pa-
sākumu jautājumos 
Selga Laizāne, parla-
mentārais sekretārs 
Einārs Cilinskis, Valsts 
kultūras pieminekļu 
aizsardzības inspek-
cijas vadītājs Juris 
Dambis un Latvijas 
valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu 
vadītāja Jolanta Borīte. 

Delegācija tikās ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gu-
nāru Upenieku, apmeklēja Krāslavas Sv. Ludviga Romas katoļu 
baznīcu, ar kuras vēsturi viesus iepazīstināja prāvests Eduards Vo-
roņeckis. Krāslavas novada domes zālē ministre piedalījās Latvijas 
valsts simtgades svinību informatīvajā seminārā kultūras un muzeja 
darbiniekiem, pagastu pārvalžu vadītājiem, pedagogiem. 

Latvijas valsts simtgadi atzīmēs no 2017. līdz 2021. gadam, lai 
aptvertu un pilnvērtīgi izstāstītu mūsu valsts veidošanās stāstu. Se-
minārā Krāslavā tika sniegta plaša informācija par Latvijas valsts 
simtgades programmas un reģionu programmas satura veidošanu, 
pilsoniskām iniciatīvām Latvijas valsts simtgadei, Latvijas valsts 
simtgades svinību komunikāciju un piederības zīmi un citiem jau-
tājumiem. Galvenais akcents šobrīd likts uz Latgales kongresu, kas 
notiks šī gada maijā un būs viens no centrālajiem simtgades svinību 
atklāšanas notikumiem. 

Juris Roga,
autora foto
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tūrisms

Šoreiz tūrisma sfēras uzņēmē-
ji devās uz nesen atvērto viesu 
māju „Pūce”. Ludmila Silibitkina 
(tālr.29221527), pārvaldniece, pa-
stāstīja par pakalpojumiem, kas 
tiek piedāvāti šajā objektā.

Viesu māja Artilērijas ielā 18, 
Krāslavā, tika atvērta pagājušā 
gada septembrī. Tajā ir piedāvātas 
naktsmītnes 12 personām, kā arī 
vēl divas papildvietas. Ēkā ir plaša 
halle, virtuve, piecas istabas - vien-
vietīga, divas divvietīgas, viena 
no tām ir ar gultu bērnam līdz 6 
gadiem, trīsvietīga un četrvietīga, 
ir vasaras veranda un kopējie sa-
nitārie mezgli. Halle ir izmantoja-
ma arī banketu rīkošanai - līdz 20 
cilvēkiem. 

Pagājušā gada rezultātu prezen-
tāciju Krāslavas novada TIC vadī-
tāja Tatjana Kozačuka uzsāka ar at-
miņām. Kādreiz, pirms 15 gadiem, 
viņa atnāca strādāt uz Tūrisma in-
formācijas centru. Tad Krāslavas 

rajonā bija tikai 4-5 viesu mājas. 
Pašlaik Krāslavas novadā ir 37 tādi 
objekti (8 – pilsētā un 28 - laukos). 
2016. gadā novadā uzsāka darbu 
vēl divas viesu mājas, trīs brīvdie-
nu mājas un viena atpūtas vieta.

Prezentējot paveikto gada laikā, 
Tatjana Kozačuka pastāstīja uzņē-
mējiem par centra speciālistu pie-
dalīšanos dažādās starptautiskajās 
izstādēs, par jaunu informatīvo 
brošūru, karšu un bukletu sagata-
vošanu un izdošanu, par pieredzes 
apmaiņas braucieniem, kas tika or-
ganizēti uzņēmējiem pa Krāslavas 
novadu un Igauniju. 

Lai ieinteresētu arvien vairāk 
tūristu, Krāslavas novada TIC dar-
binieki regulāri organizē dažādus 
pasākumus. Viens no spilgtāka-
jiem pagājušajā gadā bija, bez šau-
bām, Latgales kulinārā mantojuma 
festivāls. Sadarbībā ar Tūrisma 
informācijas centru vietējiem uz-
ņēmējiem bija nodrošināta iespēja 

popularizēt savus pakalpojumus, 
piedaloties citu pašvaldību pasāku-
mos - Aizkrauklē, Rīgā, Līvānos, 
kā arī Baltkrievijā.

Daudzu gadu garumā Tūrisma 
informācijas centra speciālisti ak-
tīvi izstrādā dažādus projektus. Arī 
šis gads nekļuva par izņēmumu. 
Kā paziņoja Tatjana Kozačuka, 

pateicoties projektiem, kas ir saga-
tavoti ar centra darbinieku līdzda-
lību, skatu laukumā tika uzstādīts 
vides objekts - Krāslavas krēsls, 
atjaunota Krāslavas pareizticīgo 
baznīcas fasāde, ierīkota puķu 
dobe Aglonas un Pils ielu krusto-
jumā, uzlabota Adamovas takas 
infrastruktūra. Turklāt centra spe-

ciālisti pagājušajā gadā izstrādāja 
un iesniedza vēl divus vērienīgus 
projektu pieteikumus. Konkurence 
ir liela, bet ir jācer, ka fi nansējums 
tiks iegūts. 

Neformāla gaisotne tikšanās laikā 
un telpas mājīgums radīja apstākļus 
uzņēmēju nepiespiestai saskarsmei. 
Daudziem ir līdzīgas problēmas, 
viņi apsprieda tās un pastāstīja par 
savu pieredzi šo jautājumu risinā-
šanā. Tika izteiktas arī iniciatīvas. 
Piemēram, gandrīz visi viesu māju 
īpašnieki labprāt apmeklētu angļu 
valodas kursus. Centra speciālistei 
Edītei Lukšai ir pieredze šādu kursu 
vadīšanā, tāpēc Krāslavas novada 
TIC darbinieki centīsies īstenot šo 
uzņēmēju vēlmi.

Tikšanās noslēgumā dalībnieki 
uzsvēra, ka gaidīs jauno tūrisma 
sezonu ar pozitīvu garastāvokli. 
Lai 2017. gads ir tūristiem bagāts!

Elvīra Škutāne, 
autores foto

 TŪRISMA SFĒRAS UZŅĒMĒJI SAPULCĒJĀS JAUNAJĀ VIESU MĀJĀ

Latgales TICu statistikas datu 
apkopošanas rezultātā tika konsta-
tēts, ka 2016. gadā kopējā tūristu 
plūsma uz Latgali samazinājusies. 
Kopējais tūristu skaits Latgalē ir 
sasniedzis 1 364 655 cilvēku, kas, 
salīdzinājumā ar 2015. gadu, ir ma-
zāk par 3,41%. Bet, neskatoties uz 
to, ir vērojamas noteiktas svārstī-
bas dažādos sektoros, piemēram, 
naktsmītņu sektorā tūristu skaits 
samazinājās par 7,84 %, toties 
kultūrvēstures un sakrālo objektu 
sektorā pieauga par 8,73%, mu-
zejos samazinājies par 9,11 %, bet 
amatnieku darbnīcās tūristu skaits 
palielinājās par 5,45%, apskates 
saimniecības samazinājies par 
62.03%, bet aktīvās atpūtas uzņē-
mumos palielinājies par 37,63%.

No kopējā tūristu skaita 74,37% 
sastāda iekšzemes tūristi, bet 
25,63% - ārvalstu tūristi. Lielākie 
ārzemju tirgi ir Krievija, Lietuva, 
Vācija, Polija, Igaunija.

Apkopojot tūrisma speciālistu 
viedokļus par 2016. gada tūrisma 
sezonu, var secināt, ka šogad in-

terese pieaugusi par kultūrvēstu-
riskajiem un sakrāliem objektiem, 
amatu meistaru darbnīcām, aktīvu 
atpūtu. 

Krāslavas novada tūrisma
 pakalpojumu sniedzēju

 statistika
Krāslavas novada TIC apkopoja 

tūristu skaitu no 2016. gada 1. jan-
vāra līdz 2016. gada 1. novembrim. 

Apkopojot Krāslavas novada 
tūrisma uzņēmēju, amatnieku un 
TIC statistikas datus var secināt, 
ka 2016. gadā kopējais tūristu 
skaits Krāslavas novadā sastādīja 
45629 apmeklētāju, kas ir par ~3% 
vairāk nekā 2015. gadā. Krāslavas 
novada tūristu skaita pieauguma 
tendence ir vērojama gan Krāsla-
vas novada TICā, tūristu mītnēs, 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 
muzejos, gan arī aktīvās atpūtas 
uzņēmumos.

Krāslavas novada tūristu mītnēs 
apmeklētāju skaits palielinājās par 
8,7%. Jāatzīmē, ka šogad Krāsla-
vas novada teritorijā sāka strādāt 
2 jaunas viesu mājas, 3 brīvdienu 

mājas un 1 atpūtas vieta.  
Pēc izmitināšanas iestāžu da-

tiem, visvairāk ārzemnieku bija no 
Vācijas, Krievijas, Lietuvas Nor-
vēģijas un Baltkrievijas. Salīdzinot 
ar iepriekšējo gadu, palielinājās 
tūristu skaits no Vācijas un Norvē-
ģijas.

Apmeklētāju skaita palielināša-
nas tendence ir vērojama Krāsla-
vas novada muzejos: Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā un 
Piedrujas pagasta muzejā. Šogad 
tūristu skaits muzejos palielinājies 
par 31,5%, kas var liecināt par to, 
ka tūristu vidū kļūst arvien po-
pulārāks izziņas jeb izglītojošais 
tūrisms - ir interese par Krāslavas 
novada vēsturi un kultūru. 

Ceļotāji izmanto Krāslavas no-
vadā piedāvātās aktīvās atpūtas ie-
spējas. Tūristu skaits šajā kategori-
jā palielinājās par 13,5%.  

Krāslavas Romas katoļu baznī-
cu šogad apmeklēja vairāk tūristu 
nekā 2015. gadā - 3752 cilvēki, kas 
ir par 6,3% vairāk nekā 2015. gadā. 

Tūristu skaita samazinājums ir 

vērojams tikai divās kategorijās: 
amatnieku darbnīcās un apskates 
saimniecībās. Ievērojamais tūristu 
skaita samazināšana kategorijā ap-
skates saimniecības ir saistīta ar to, 
ka mini zoodārzs „Akati”, kas ie-
priekšējos gados bija viena no po-
pulārākām apskates saimniecībām 
Krāslavas novadā, šogad nevarēja 
strādāt uz pilnu slodzi. 

Krāslavas novada lielākais ce-
ļotāju īpatsvars, līdzīgi kā iepriek-
šējos gados, ir vietējie tūristi 87% 
un 13% no kopējā skaita sastāda 
ārvalstu tūristi no 25 valstīm. 5 val-
stis, no kurām visvairāk apmeklē 
Krāslavas novadu, ir Vācija, Krie-
vija, Polija, Baltkrievija, Lietuva. 

Krāslavas novada TIC
 apmeklētāju statistika

Laika periodā no 2016. gada 1. 
janvāra līdz 1.novembirm Krāsla-
vas novada TIC apmeklēja 12798 
apmeklētāju. Salīdzinot ar 2015. 
gadu Krāslavas novada TIC ap-
meklētāju skaits palielinājās par 
4,1%, kas ir saistīts ar to, ka Krāsla-
vas novada TIC ir multifunkcionā-

lā vieta, kur var saņemt ne tikai 
informāciju par tūrisma iespējām 
Krāslavas novadā un Latgalē, bet 
arī iegādāties suvenīrus un vietējo 
amatnieku un ražotāju produkciju 
un nodegustēt Latgales kulinārā 
mantojuma produkciju. 

Šogad Krāslavas grāfu Plāteru 
pils kompleksā tika organizēti vai-
rāki pasākumi (Latgales kulinārā 
mantojuma festivāls, NBS parāde, 
Muzeju nakts, „1836” pasākums), 
kas sekmēja TIC apmeklētāju skai-
ta palielināšanos. Lielākā daļa TIC 
apmeklētāju ir vietējie Latvijas 
tūristi, kas sastāda ~90%, bet ār-
zemnieki, savukārt sastāda ~10% 
no TIC apmeklētāju kopēja skaita. 
No ārzemēm visvairāk apmeklētā-
ju bija no Polijas (190), Baltkrie-
vijas (161), Krievijas (109), Vāci-
jas (100), Lietuvas (82). Tūrisma 
informācijas centru apmeklēja arī 
viesi no Spānijas, Lielbritānijas, 
Moldovas, Francijas, Amerikas, 
Igaunijas, Japānas, Īrijas un citām 
valstīm.

Krāslavas novada TIC

TŪRISMA ATTĪSTĪBA LATGALĒ 
UN KRĀSLAVAS NOVADĀ 2016. GADĀ

19. janvārī Krāslavas novada uzņēmēji, kas darbojas tū-
risma biznesā, sapulcējās, lai apkopotu pagājušā gada re-
zultātus, pastāstītu par jaunumiem un plāniem, kā arī uz-
zinātu par Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra 
aktualitātēm. Šādas tikšanās, kas ikreiz tiek rīkotas kādā 
jaunā vietā un neformālā gaisotnē, Krāslavas TIC organizē 
jau vairāku gadu garumā. 
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izglītība

12. janvārī Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolā no-
risinājās 9.tradicionālais 
pasākums - „Ziemassvētku 
lasījumi”, uz kuru tika uz-
aicināti kristīgo konfesiju 
pārstāvji un Grāveru skolas 
audzēkņi. 

Viesiem, skolēniem, pedago-
giem un vecākiem savu daiļradi 
prezentēja skolas audzēkņu rado-
šo darbu krājuma „Ziemassvētku 
stāsti” autori. Krājums skolā tiek 
izdots kopš 2009. gada, un visi tā 
numuri interesentiem ir pieejami 
Varavīksnes vidusskolas biblio-
tēkā. Šī gada krājumā iekļauti 24 
autoru darbi, kuriem ilustrācijas 
zīmējis 21 skolēns. Talantīgos 
zīmētājus konsultēja vizuālās 
mākslas skolotāja  Jevgēnija Ser-
gejenko. Krājuma veidošanā savu 
palīdzību snieguši septiņi pedago-
gi.

Pasākums noritēja gaišā, siltā 
un mājīgā atmosfērā. Par to parū-
pējās skolotāja Nadežda Grebjol-
kina un  Jekaterina Aleksejeva, jo 
tika paveikts milzīgs darbs mate-
riāla tapšanā un atlasē. Savu dze-
ju un stāstus par ticību, labestību, 
līdzjūtību, mīlestību, iekšēju har-
moniju un citām cilvēka garīgās 
dzīves vērtībām skolēni lasīja ar 
pacilātību un dziļu pārliecību par 
to, ko viņi saka. Ļoti emocionāla 
bija skolotājas Nadeždas Timo-
fejevas uzstāšanās, jo viņa lasīja 
pašsacerēto dzeju. Svētku atmos-
fēru papildināja sirsnīgas, melo-

diskas dziesmas. 
 Klātesošos uzrunāja un laba vē-

lējumus sacīja visi četri garīdznie-
ki, kuri ar savu klātbūtni pagodi-
nāja pasākuma dalībniekus, tie ir: 
Krāslavas Svētā Aleksandra Ņev-
ska pareizticīgo draudzes prieste-
ris Rostislavs Terehovs, Grāveru 
Erceņģeļa Mihaila un Dagdas Sv. 
Nikolaja Brīnumdarītāja pareizti-
cīgās baznīcas priesteris Viktors 
Mjaļiks, Krāslavas Sv. Ludvika 
Romas katoļu baznīcas prāvests 
Eduards Voroņeckis un Priedaines 
Svētās Brigitas un Svētās Katrīnas 
no Sjēnas Romas katoļu baznīcas 
draudzes prāvests Janušs Bulašs. 
Garīdznieki deva Dieva svētību 
klātesošajiem. Jāpiebilst, ka šajā 
dienā skolas psihologa kabine-
tā bija iespēja aplūkot svētbildi 

„Jēzus dzimšana”, uzdot jautāju-
mus par tās saturu, nozīmi, tapša-
nas vēsturi, gremdēties pārdomās. 

Par veikto darbu krājuma tapša-
nā bērniem un skolotājiem paldies 
sacīja skolas direktore Ludmila 
Senčenkova. Ziemassvētku stāstu, 
dzejoļu un zīmējumu autoriem, 
kuru darbi tika iekļauti krāju-
mā, tika pasniegtas dāvanas, ku-
ras sarūpēja pasākuma sponsors 
Aleksandrs Karols, un Pateicības 
raksti. 

Par piedalīšanos Ziemassvētku 
stāstu un zīmējumu konkursā un 
par skolēnu konsultēšanu pateicī-
bas saņēma arī pedagogi. 

Pasākuma noslēgumā notika 
kopīga fotografēšanās.

Juris Roga, 
autora foto

KĀ DEBESĪS, TĀ ARĪ VIRS ZEMES…
„Mums patīk tehnoloģijas - un arī mūsu bērniem patīk tehnoloģijas!”, 

vēsta SIA „AgirVision” interneta vietne. Sekojot šim apgalvojumam, 
SIA „AgirVision” 2016. gada augusta nogalē uzsāka darbu ar bērniem, 
dibinot „AgirVision” Robotu skolu. Kopš augusta nodarbībās ir piedalī-
jušies gandrīz 300 pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu. 

Skolas mērķis ir parādīt visdažādākos robotikas virzienus, neaprobe-
žojoties ar LEGO un citu veidu konstruktoriem. Bērniem tiek dota ie-
spēja redzēt un apgūt magnētisma un elektrības pamatus, konstruktoru 
uzbūvi, gūt ieskatu programmēšanas pamatzināšanās. 

Sestdien, 21. janvārī, mājīgajās Ģimenes atbalsta centra „Atvērtība” 
telpās „AgirVision” roboti satikās arī ar Krāslavas bērniem. Tikšanos 
noritēja „AgirVision” un Krāslavas māmiņu kluba sadarbības ietvaros.

 Uz pasākumu ieradās ducis bērnu vecumā no 5 līdz 10 gadiem, daži 
– kopā ar vecākiem. „AgirVision” roboti pārsteidza kā bērnus, tā ve-
cākus. Bērnu rokās tie pārvērtās par lukturīti, kustīgu cilvēciņu un pat 
satrakojušos zirgu. Ar sajūsmu tika uztverta trasīšu zīmēšana un robotu 
darbināšana atbilstoši vizuālām komandām. Lielākie bērni vadīja robo-
tiņus ar planšetdatoru palīdzību, apgūstot vienkāršas programmēšanas 
iemaņas. Nodarbība noritēja vienā elpas vilcienā, šķiet, daudzi ar nepa-
cietību gaidīs nākamo. 

Paldies „AgirVision” Robotu skolas dibinātājam Kasparam Čabam 
par ieguldījumu Krāslavas novada bērnos!

 Runājot Kaspara vārdiem - lai Latvijā plauktu eksaktās zinātnes un 
tajās balstīta attīstība, mums jādomā, kā šīs zinātnes mācīt. Krāslavas 
māmiņu klubs var tikai piebilst - mūsuprāt, svarīgi mācīt ar iedvesmu un 
iedvesmojot, tas savukārt „AgirVision” Robotu skolai lieliski izdodas! 

28. janvārī plkst.11.00 Krāslavas māmiņu klubs bērnu (6-12 g.v.) ve-
cākiem organizē iepazīšanās nodarbību par tematu „Mentālā aritmēti-
ka”. Paralēli tam  bērniem tiks nodrošinātas radošās aktivitātes. Vairāk 
informācijas pa tālruni 29793281.

Krāslavas māmiņu kluba vārdā, 
Gunta Ahromkina

ROBOTIKAS NODARBĪBA 
KRĀSLAVAS NOVADA BĒRNIEM

2017. gadā Izval-
tas skola ir jubilā-
res godā. Tai aprit 
200 gadu.

     Izvaltas skola sāk 
savu darbu kā jezuītu 
skola 1817. gada rude-
nī puspabeigtā jezuītu 
klostera ēkā. No šī gada 
izvaltieši pilnīgi pama-
toti datē savas skolas 
sākumu. 1817. gadā 
skola darbojas kā kla-
siskā jezuītu ģimnāzija, 
kaut sākumā tajā ir tikai 
17 audzēkņu, turklāt, 
kā atzīmē vēsturnieks 
B. Brežgo,10 no viņiem 
nevis dzīvoja skolā, bet nāca uz 
šejieni no citurienes (ļaujot pie-
ņemt, ka viņu vidū ir arī kāda 
zemnieku atvase). Vēlāk te dar-
bojās 5 klases: zemākā, vidējā un 
augstākā gramatikas klase, poēzi-
jas klase un retorikas klase. Skolas 
atvēršanas gadā skolas prefekts 
ir Kazimirs Hlasko. 1820. gadā 
Krievijas cars izdod pavēli par je-
zuītu darbības aizliegšanu, un 24 
stundu laikā jezuītiem vajadzēja 
izvākties ārā no Izvaltas. Skolas 
slēgšanas brīdī šeit mācījās 110 
audzēkņu. Apliecību par retorikas 
klases pabeigšanu paspēj saņemt 
Jezups Maciļevičs – 19.gs. labā-
kās latgaliešu populārzinātniskās 
grāmatas „Pavjuiceišona un vy-
saidi spasobi” (1850.g.) autors.

     Ar 1864. gadu darbojas taut-

skola vīriešiem (mācās 90 zēni), 
ar 1864. gadu – sievietēm (mācās 
6 meitenes). Mācības notiek krie-
vu valodā.

     Skola Izvaltā pastāvējusi arī 
19.gs. beigās un 20.gs. sākumā. 
1928.-29.m.g. ir sešklasīgā pa-
matskola ar 6 skolotājiem. 1926.g. 
skolu beidz 7 skolēni. Laikā no 
1928.-1940.gg. par skolas pār-
zini strādā S. Ikaunieks, kurš arī 
bija ievērojams Izvaltas pagasta 
sabiedriskais darbinieks. Viņa 
dzīves ceļš beidzās Sibīrijā 1943. 
gada izsūtījumā.

     Vācu okupācijas laikā sko-
las telpās tiek ierīkots vācu kara 
hospitālis un darbojas arī skola, 
kuru 1942.-1943. m.g. beidz 13 
skolēni, bet 1945.-1946. m.g. jau 
32 skolēni.

     1950.-1951. m.g. Izvaltā ir 
jau 8 klases, bet 1954.g. pavasa-
rī šeit notiek pirmais vidusskolas 
izlaidums. Vidusskola pastāv līdz 
1992.g. Laikā no 1954. līdz 1992. 
gadam Izvaltas vidusskolu beidzis 
551 skolēns.

4. februārī plkst.17.00 Izval-
tas skolas kolektīvs aicina ab-
solventus, darbiniekus un visus 
interesentus uz jubilejas vakaru. 
Programmā - ekskursija pa skolu, 
atmiņas un koncerts skolas aktu 
zālē. Pasākuma programmas tur-
pinājumā – tikšanās klašu telpās 
 un balle kopā ar grupu „Foršs 
laiks”.

Foto: 1954.gads, pirmais vidus-
skolas izlaidums.

IZVALTAS SKOLAI 200

  PALDIES PAR NESAVTĪGO RĪCĪBU!
,,Ar to vien, ka tu vispār man biji, mūžs ir attaisnots, pilnīgs un pie-

sauļots, un tā priekšā es noliecos bijīgi.”  /O. Vācietis/
Valsts asinsdonoru centrs (VADC) izsaka sirsnīgu pateicību visiem 

Krāslavas donoriem par viņu pašaizliedzīgumu un ieguldījumu asins 
donoru kustībā.

2016. gadā VADC četros izbraukumos Krāslavā kopumā donori asi-
nis ziedojuši 190 reizes. Īpašs prieks par 29 jauniem donoru kustības 
biedriem!

Aicinām būt tikpat labestīgiem un aktīviem arī 2017. gadā!
Paldies par jūsu nesavtīgo rīcību!
Informāciju sagatavoja:

Zane Mousavi, Valsts asinsdonoru centra preses sekretāre 
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sports

sludinājumi

Latvijas lielākā virsdrēb-
ju šūšanas fabrika, kas ražo 
augstākās kvalitātes sieviešu 
modes apģērbus Eiropas mo-
des namiem, aicina darbā: 
šuvējas, tehnologus, kons-
truktorus, drēbniekus.

 Darba vieta: Krāslava, Sporta 
iela 8.

Prasības: vidējā speciālā vai aug-
stākā izglītība ar specializāciju šū-
šanā; profesionalitāte; labas latviešu 

valodas zināšanas; pozitīva attiek-
sme pret darbu; vēlme pilnveidoties.

 Mēs piedāvājam
Darbu stabilā un lielā uzņēmumā.
Uzņēmums, kas pakāpeniski in-

vestē nākotnē.
Savlaicīgu atalgojuma izmaksu.
Sociālās garantijas.
Vajadzības gadījumā nodrošinām 

ar dzīvesvietu.
CV sūtīt uz: 
kadri.nemo@inbox.lv

BASKETBOLISTI IZCĪNĪJA UZVARU!

2017.gada 10.janvārī Balvos norisinājās Latgales reģiona fi nālsacen-
sības basketbolā „Vidusskolu kauss”, kurā piedalījās sešas stiprākās 
skolu komandas no Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Līvāniem, Viļā-
niem, Balviem. Krāslavu pārstāvēja Krāslavas Valsts ģimnāzijas jau-
niešu komanda. Veiksmīgi nospēlējot visās apakšgrupas spēlēs, mūsu 
komanda fi nālā tikās ar Viļānu komandu, kur papildlaikā ar rezultātu 
30:28 izcīnīja uzvaru! 

Dmitrijs Duškins, 
KVĢ  sporta skolotājs

SKOLĒNU SACENSĪBAS
 ,,TAUTAS BUMBĀ”

17.janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā pulcējās skolēni no Da-
gdas vidusskolas, Krāslavas pamatskolas un Varavīksnes vidusskolas. 
Sacensībās piedalījās gan zēni, gan meitenes, kuri dzimuši 2005. gadā 
vai jaunāki.

Starp zēniem pārliecinoši stiprāka bija Krāslavas Varavīksnes vidus-
skolas komanda, kura arī ieguva pirmo vietu un kausu. Otrajā  vietā  
ierindojās skolēni no Krāslavas pamatskolas un trešajā vietā Dagdas 
vidusskolas zēni.

Meitenēm pirmo vietu izcīnīja Krāslavas pamatskolas komanda, ot-
rajā vietā ierindojās Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolnieces un 
trešo vietu ieguva meitenes no Dagdas vidusskolas.

 Jūsu kāzu video. Kā arī citu 
saviesīgu pasākumu fi lmēšana. 
Darbā tiek izmantota profesionālā 
tehnika. Nofi lmētā materiāla mon-
tāža. Videoklipu un foto slaidšova 
veidošana. Pārrakstu videokase-
tes DVD formātā vai zibatmiņā. 
Audiokasešu ierakstu konver-
tēšana ciparu formātā (mp3). Т. 
26113738, aleksandr-9@inbox.lv

 Pārdod lina spaļus un lina rau-
šus. Т.29111637.

 Pārdod Krievijā ražotas mē-
beles, izvēle – pēc kataloga. 
Т.26831418.

 Pārdod bērnu apģērbu – 0-2 
gadi (lēti), ūdeļādas kažoku, 
ondatras puskažociņu, plikā-

das kažoku. Viss labā stāvoklī. 
Т.26831418.

 Pārdod Volvo V40, 1,9 dīze-
lis, 2002.g. TA, tikko no Vācijas. 
Т.29880811.

 Pārdod labiekārtotu māju 
Krāslavā, ar mēbelēm, 30,5 tūkst. 
eiro, var vienoties. Т.29920447.

 Pārdod Opel  Zafi ra (1.8 ben-
zīns/gāze), 2000.g., TA, 1300 
eiro; Opel Monterey (3.1 dīzelis), 
TA, 1993. g., 1300 eiro; Citro-
en Jumper – 1999. g., 400 eiro; 
Mercedes C 220 1999. g., rezer-
ves daļām, 300 eiro; Gazeļ 2202, 
virsbūve ar pārsegu, 2.4 benzīns/
gāze, ar tehnisko apskati, 1200 
eiro. Т.25369244.

Pierimst soļi, klusē doma, neskan mīļās mātes balss.
Izsakām patiesu līdzjūtību Alīdai Suveizdai sakarā ar mammas aiziešanu mūžībā.

Izvaltas TN pašdarbības kolektīvi 

Šai saulē, šai zemē viesiem vien padzīvoju,
   Viņa saule, viņa zeme tā visam mūžiņam.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību un esam cieši blakus Venerandas Iesalnieces meitām un mazbērniem, no 
viņas uz mūžu atvadoties. Gaišu, radošu un ar dāsnu sirdi apveltītu paturēsim viņu savās atmiņās...

 Krāslavas kultūras darbinieki 

Tu būsi vējā un saulē, Tu būsi savējo sirdīs.
Izsakām patiesu līdzjūtību Inārai Trafi movičai sakarā ar brāļa aiziešanu mūžībā.

Izvaltas TN pašdarbības kolektīvi

Sveicam dzimšanas dienā Veru Kunceviču un Pāvelu Ozoliņu!
Līksmai dienai - putnu dziesmu, aukstai - ugunskura liesmu,
Tumšai naktij - zvaigžņu lietu, dzīvespriekam - s iltu vietu! 

Invalīdu biedrība „Stariņš”

Sestdien, 14. janvārī, 
Krāslavas Kultūras namā 
svinīgi atklāta fotostudijas 
„Aspazija” fotomākslinieku 
darbu izstāde. 

Jūrmalas mākslinieki ar sa-
viem darbiem Krāslavā viesojas 
pirmoreiz, un izstādes atklāšanas 
pasākumā izskanēja cerības pilni 
vārdi, ka šī nebūs pēdējā. Sestdie-
nas vakarā uz viena kvadrātmetra 
fotogrāfu un mākslinieku bija vai-
rāk nekā tikai skatītāju, bet izstāde 
turpināsies līdz 14. februārim, un 
visi interesenti var paspēt to ap-
skatīt bez drūzmēšanās. Jūra no 
mums ir ļoti tālu, bet, pateicoties 
māksliniekiem no Jūrmalas, turp-
mākajās dienās arī Krāslavā izju-
tīsim jūras klātbūtni tik tuvu, kā 
vēl nekad agrāk, ja vien atradīsim 
laiku apmeklēt izstādi. 

Fotostudijas „Aspazija” vārdā 
klātesošos uzrunāja fotogrāfe Una 
Liberte: „Mums šodien ir svēt-
ki, atklājot šo izstādi Krāslavā! 
Esmu ļoti pateicīga atsaucīgajiem 
krāslaviešiem, ka radās šāda ie-
spēja . Jūras tematiku šai izstādei 
izvēlējāmies, jo jūras pie jums 
nav. Gribam, lai arī jūs varētu ap-
mielot acis ar viļņiem, smiltīm, 
saulrietu jūrā, kaijām, kuģiem, 
cilvēkiem, kuri dzīvo pie jūras. Ir 
liels gandarījums, ka spējam dāvi-
nāt jums šīs emocijas. 

Ar mums kopā ir atbraucis gra-
fi ķis Imants Ozoliņš un māksli-
nieka dzīvesbiedre, jūrmalniece 
Ina Inta Liniņa-Ozoliņa, kuras 
darbi arī apskatāmi šajā izstādē. 
Visi kopā esam sarūpējuši jums 
nelielas dāvanas, ar ko vēlamies 
pateikties par iespēju izstādīt šeit 

savas fotogrāfi jas.”
Fotostudija „Aspazija” ir di-

bināta 2009. gadā, un pagaidām 
nepilnu astoņu gadu laikā ir sa-
rīkojusi gandrīz 50 izstādes ne 
tikai Jūrmalā, Latvijas pilsētās, 
bet arī Londonā, Šauļos, Pane-
vēžā un Pēterburgā. Fotostudija 
savā nosaukumā izmanto izci-
lās dzejnieces Aspazijas vārdu, 
kas motivē tiekties pēc augstas 
mākslinieciskās kvalitātes. Ideja 
par studijas dibināšanu piederēja 
jūrmalniekam Andrim Sīmanim 
(1958-2016), viņš bija arī studijas 
vadītājs. Potenciālajiem studijas 
„Aspazija” biedriem ir tikai divi 
nosacījumi - Jūrmalai jābūt dzīves 
vai darba vietai, un jābūt interesei 
un, galvenais, vēlmei darboties 
kopīgi fotogrāfi jas laukā.

Juris Roga, autora foto

IEPAZĪSTI JŪRAS VARENĪBU KRĀSLAVĀ!

ŠŪŠANAS FABRIKA "NEMO" AICINA DARBĀ

Tu katram viena, tikai viena, tеāpēc ir tik grūti
Uz mūžu zemei tevi atdot, māt…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību priesterim Aleksandram Dvorņikovam , māti mūžībā aizvadot.

Krāslavas novada pašvaldība un priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

SIA  „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk 
jaunlopus un liellopus. 

Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.


