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CEĻU UZTURĒŠANAS DARBUS VEIC
160 ZIEMAS DIENESTA TEHNIKAS VIENĪBAS

Lai uzlabotu braukšanas apstākļus, VAS „Latvijas autoceļu
uzturētājs” (LAU) valsts autoceļu
ziemas uzturēšanas darbus šobrīd veic 160 tehnikas vienības.
Brauktuvju attīrīšana no sniega,
kaisīšana ar pretslīdes materiāliem un grants segumu rievošana
atsevišķos autoceļu posmos tiek
veikta atkārtoti. Aicinām autovadītājus ņemt vērā, ka braukšanas
apstākļi uz autoceļiem ar dažādām uzturēšanas klasēm būtiski
atšķiras.

Visos Latvijas reģionos sniega un lietus ietekmē veidojas atkala, kas apgrūtina braukšanas apstākļus uz autoceļiem.
LAU ziemas dienesta darbinieki monitorē situāciju uz valsts autoceļiem un nepieciešamības gadījumā veic brauktuvju
attīrīšanu no sniega un apstrādi ar pretslīdes materiāliem.
Valsts autoceļu uzturēšanas darbi tiek
veikti prioritārā secībā, pamatojoties uz
uzturēšanas klasēm A (augstākā), A1, B,
C un D (zemākā). Jāņem vērā, ka sniega
un lietus rezultātā ledus kārta uz autoceļiem veidojas atkārtoti arī pēc nesen veik-

tiem uzturēšanas darbiem.
A uzturēšanas klases autoceļu brauktuves no sniega attīra un to apstrādi ar pretslīdes materiāliem veic trīs stundu laikā,
A1 uzturēšanas klases autoceļus - četru
stundu laikā, B uzturēšanas klases autoceļus - sešās stundās, savukārt C uzturēšanas klases autoceļu attīrīšanu no sniega
veic 18 stundās, D uzturēšanas klases ceļiem laiks netiek normēts.
Autoceļiem ar grants segumu ir noteikta C vai D uzturēšanas klase, kas nozīmē, ka laiks slīdamības samazināšanas
darbu veikšanai netiek normēts. LAU

aicina ceļu lietotājus būt uzmanīgiem,
jo uz grants ceļiem apstrāde ar pretslīdes materiāliem vai brauktuves rievošana
tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos
posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos. Autovadītājiem jāņem
vērā, ka atkalas laikā veiktie kaisīšanas,
rievošanas darbi nav ilglaicīgi, jo lietus
nokaisīto smilti noskalo.
Valsts autoceļu stāvokli 24 stundas diennaktī monitorē 32 LAU ziemas dienesta
dežuranti, kas, konstatējot noteiktajai uzturēšanas klasei neatbilstošus braukšanas
apstākļus (sniegs, apledojums), organizē
ziemas dienesta darbu. Lēmumu par darbu uzsākšanu dežuranti pieņem, vadoties
no faktiskā autoceļa virsmas stāvokļa un
sekojot līdzi laika apstākļu prognozēm,
mobilo virsmu sensoru datiem un informācijai no vairāk nekā 50 meteostacijām,
kas izvietotas uz valsts autoceļiem.
LAU aicina autovadītājus ievērot piesardzību, izvēlēties autoceļa seguma stāvoklim atbilstošu braukšanas ātrumu un
ievērot lielāku distanci līdz priekšā braucošiem transportlīdzekļiem.
Atgādinām, ka autoceļu uzturēšanas
darbiem tiešsaistes režīmā var sekot līdzi
VSIA „Latvijas Valsts ceļi” tīmekļvietnes kartē (www.lvceli.lv), kā arī lietotnē
„Waze”, kurā iespējams arī informēt par
valsts autoceļu stāvokli. Tāpat par bīstamām situācijām uz valsts autoceļiem aicinām informēt VSIA „Latvijas Valsts ceļi”
Satiksmes informācijas centru, zvanot uz
diennakts informatīvo tālruni 8000 5555.
Juris Aksels Cīrulis,
LAU Komunikācijas daļa
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NOTEIKTA SLIMĪBAS
PALĪDZĪBAS
PABALSTU PLAŠĀKA
PIEEJAMĪBA

Finanšu ministra vadības darba grupā atbalstīts Labklājības ministrijas priekšlikums par slimības palīdzības pabalsta plašāku pieejamību, jo
Covid-19 izplatība nav mazinājusies, un ir pagarināti iepriekš noteiktie ierobežojumi. Tai skaitā,
nosakot attālināto mācību procesu jaunāko klašu
skolēniem. Attālināto apmācību ieviešana būtiski
ietekmē ne tikai bērnus un viņu izglītošanās procesu, bet tam ir arī liela ietekme uz bērnu vecāku
kā darbinieku un viņu darba devēju savstarpējām
attiecībām.
Ņemot vērā, ka šis ir pagaidu risinājums ārkārtas
situācijā, lai mazinātu vīrusa izplatību sabiedrībā
un mēģinātu pēc iespējas ātrāk atgriezties ierastā
dzīves ritmā, Labklājības ministrija (LM) aicina
darba devējus būt iespējami pretimnākošiem pret
tiem darbiniekiem, kuriem ir sākumskolas vecuma
bērni, un mēģināt rast tādus risinājumus uzņēmumā, kas dotu iespēju šiem vecākiem gan sniegt
atbalstu saviem bērniem mācību procesā, gan arī
iespēju veikt savus darba pienākumus.
Darba devēji un darbinieki, savstarpēji vienojoties, varētu pielāgot darba laika organizēšanas
jautājumus vai arī pārskatīt darba procesus. Ja šādi
pielāgojumi objektīvu apstākļu dēļ nav iespējami,
tad LM aicina izvērtēt iespēju savstarpēji vienoties
ar darbinieku par attaisnoto prombūtni, ja darbinieks nevar strādāt attālināti vai nevar attālināti
veikt darbu pienācīgā kvalitātē. Šādā situācijā
darbiniekam ir tiesības saņemt slimības palīdzības
pabalstu.
LM atgādina, ka atbilstoši Darba likumam darbiniekam ir tiesības uz īslaicīgu prombūtni, ja viņa
tūlītēja klātbūtne darbā nav iespējama nepārvaramas varas, nejauša notikuma vai citu ārkārtēju apstākļu dēļ. Ja darbinieks pieļaujamā veidā izmanto
savas tiesības, darba devējam ir aizliegts radīt viņam nelabvēlīgas sekas.
No 1. janvāra līdz 30. jūnijam slimības palīdzības pabalsta kalendāro dienu un reižu skaits netiek
ierobežots. VSAA piešķirs pabalstu par kalendārajām dienām, aprēķinot to 60 procentu apmērā
no pabalsta pieprasītāja vidējās apdrošināšanas
iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu,
kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, kurā
sākas periods, par kuru piešķir pabalstu. Pabalstu
var saņemt viens no bērna vecākiem vai aizbildnis, adoptētājs, audžuvecāks, kurš ir darba ņēmējs
vai pašnodarbinātais, bet nevar strādāt attālināti. Ja
nepieciešams pieskatīt divus vai vairākus bērnus,
vienam pieprasītājam piešķir tikai vienu pabalstu.
Pabalstu piešķir par bērnu vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērnu ar invaliditāti līdz
18 gadu vecumam, ja bērns nedrīkst apmeklēt
pirmsskolas izglītības iestādi vai, ja mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Pabalstu piešķir un izmaksā pēc tam, kad periods, par
kuru pieprasīts pabalsts, ir noslēdzies.
Lai varētu pieprasīt slimības palīdzības pabalstu,
ir nepieciešams darba devēja apliecinājums, ka
darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumu
darba devējs var sūtīt ar drošu elektronisko parakstu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (uz
aģentūras e-pasta adresēm: konsultacijas@vsaa.
gov.lv; vsaa@vsaa.gov.lv) vai darbiniekam, kā arī
izsniegt darbiniekam drukātā formā.
Ievērojot darbiniekam noteikto darba laiku un
darba laika uzskaites veidu, darba devējs apliecinājumā norāda laika periodu, kurā darbinieks nevar strādāt attālināti. Apliecinājumā var būt arī norādīts laika periods, konkretizējot datumus, kuros
darbinieks nestrādās (situācijā, ja darbinieks, piemēram, laikā līdz 7. februārim strādās tikai pāris
dienas nedēļā).
Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas
nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists

NVA AICINA DARBA
DEVĒJUS PIETEIKT
ALGU SUBSĪDIJU
DARBAVIETAS
BEZDARBNIEKIEM
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina darba devējus
pieteikties algu subsīdiju atbalstam. Tā ir iespēja darba devējiem
atrast vajadzīgos darbiniekus,
nodarbinot NVA reģistrētos bezdarbniekus un saņemot subsīdijas
nodarbināto darba algām pirmajos sešos darba attiecību mēnešos. Atbalstam var pieteikties
NVA no 2021. gada 22. janvāra
līdz 2021. gada 31. decembrim.

„Algu subsīdiju atbalsta pasākuma” ietvaros darba devējs sešu mēnešu laikā saņem dotāciju darba algai 50% apmērā no
nodarbinātajam bezdarbniekam noteiktās
mēneša darba algas. Viena nodarbinātā
bezdarbnieka darba algas dotācijas apmērs ir līdz 500 eiro mēnesī. Lai Covid-19
pandēmijas apstākļos mazinātu inﬁcēšanās riskus, NVA ﬁnansē arī individuālo
aizsardzības līdzekļu iegādi - līdz 50 eiro
vienam nodarbinātajam.
Pieteikties algu subsīdiju atbalstam var
komersanti (izņemot ārstniecības iestādes,
kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā pārsniedz 50%, kā arī izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības
programmu īstenošana), lauksaimniecības
pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības un
pašnodarbinātās personas. Algu subsīdijai
pieteiktai brīvai darbavietai jābūt reģistrētai NVA pirms pieteikuma iesniegšanas
atbalsta saņemšanai.
Algu subsīdiju darbavietās tiek nodarbināti bezdarbnieki, kuri pie attiecīgā darba
devēja nav bijuši nodarbināti pēdējo divu
mēnešu laikā pirms iesaistes pasākumā
vai arī pie attiecīgā darba devēja iepriekš
nav bijuši nodarbināti „Algu subsīdiju
atbalsta pasākuma” vai „Pasākumu noteiktām personu grupām” ietvaros. Lai
veicinātu pastāvīgu darba vietu izveidi,
darba devējam bezdarbnieks ne mazāk kā
trīs mēnešus ir jānodarbina arī pēc „Algu
subsīdiju atbalsta pasākuma” īstenošanas
beigām.
„Algu subsīdiju atbalsta pasākumu”
Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai NVA īsteno Eiropas Sociālā fonda
(ESF) projekta „Subsidētās darbavietas
bezdarbniekiem” ietvaros. 2020. gadā
algu subsīdiju atbalsts tika sniegts 164
darba devējiem, izveidotas 399 darba vietas, pasākumā ietvaros darba attiecības
uzsāka 403 bezdarbnieki.
Kā darba devējam pieteikties algu
subsīdiju darbavietu izveidei?
1.solis
Jāreģistrē vakance NVA.
2.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama NVA mājaslapā
3.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA
ﬁliālē, kuras apkalpošanas teritorijā atrodas darbavieta. Pieteikumu var nosūtīt arī
elektroniski, ja tas ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Algu subsīdiju atbalsta pasākums”
un NVA ﬁliālēs. Visu NVA ﬁliāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā „Kontakti”.

PAR SUBSIDĒTO
DARBAVIETU
IZVEIDI

Nodarbinātības valsts aģentūra
(NVA) aicina darba devējus pieteikties subsidēto darbavietu izveidei
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. Tā ir iespēja darba
devējiem piesaistīt savam uzņēmumam vajadzīgos darbiniekus, subsidētajās darbavietās nodarbinot NVA
reģistrētos bezdarbniekus. Pieteikumus NVA filiāles pieņem no 2021.
gada 29. janvāra līdz 2021. gada 31.
decembrim.

Izveidojot subsidēto darbavietu NVA reģistrētajam bezdarbniekam, darba devējs saņem
dotāciju nodarbinātā bezdarbnieka un darba
vadītāja atalgojumam. Ja subsidētā darbavieta
izveidota bezdarbniekam ar invaliditāti, darba
devējs saņem vienreizēju dotāciju darba vietas pielāgošanai, ja tas ir nepieciešams. NVA
apmaksā arī individuālo aizsardzības līdzekļu
iegādi Covid-19 infekcijas izplatības riska novēršanai.
NVA piešķir dotāciju valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba algas dotācijas daļas, ja darba devējs ir biedrība vai nodibinājums, kura darbības mērķis ir
atbalsta sniegšana personām ar invaliditāti un
kas apmācāmo bezdarbnieku nodarbina vienā
no tādām profesijām kā, piemēram, asistents
vai pavadonis personām ar invaliditāti, surdotulks, latviešu nedzirdīgo zīmju valodas tulks,
interešu pulciņa audzinātājs personām ar invaliditāti, speciālais pedagogs, kā arī ja biedrības vai nodibinājuma statūti paredz atbalsta
sniegšanu personām ar redzes invaliditāti.
ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros tiek nodarbināti bezdarbnieki ar invaliditāti, bezdarbnieki, kuri
bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, bezdarbnieki vecumā virs 55 gadiem, kuri nav sasnieguši pensijas vecumu, kā arī bezdarbnieki ar
bēgļa vai alternatīvās personas statusu.
Pieteikties subsidēto darbavietu izveidei var
komersanti (izņemot ārstniecības iestādes, kurās valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā
atsevišķi vai kopumā pārsniedz 50%, kā arī
izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana), lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības,
pašnodarbinātās personas, nodibinājumi vai
biedrības, izņemot politiskās partijas.
Kā darba devējam pieteikties valsts līdzﬁnansēto darbavietu izveidei?
1. solis
Jāreģistrē vakance NVA
2.solis
Jāizvēlas atbilstošas mērķa grupas bezdarbnieks, veicot pretendentu atlasi ar NVA palīdzību vai savstarpēji vienojoties ar bezdarbnieku.
3.solis
Jāaizpilda pieteikuma forma, kas pieejama
NVA tīmekļvietnes sadaļā „Piedāvāju darbu”
→ „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”
4. solis
Pieteikums jāiesniedz klātienē vai jānosūta pa pastu NVA ﬁliālei, kuras apkalpošanas
teritorijā plānots veidot subsidēto darbavietu.
Pieteikumu var nosūtīta arī elektroniski, ja tas
ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Detalizētāka informācija par pasākumu, tā
nosacījumiem un dotāciju apmēriem pieejama
NVA tīmekļvietnes sadaļā „Piedāvāju darbu”
→ „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem”
un NVA ﬁliālēs. Visu NVA ﬁliāļu kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā
„Kontakti” (https://www.nva.gov.lv/lv/ﬁliales).

ATBALSTS
BIEDRĪBĀM,
NODIBINĀJUMIEM
UN AUGSTĀKĀS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDĒM

Nodarbinātības
valsts
aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus un
augstākās izglītības iestādes
(universitātes, akadēmijas,
augstskolas un koledžas) pieteikties pasākuma „Darbam
nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot
darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18
līdz 29 gadiem (ieskaitot) un
bezdarbniekus ar invaliditāti.
Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

Biedrībām un nodibinājumiem
tā ir iespēja darbā sabiedrības labā
iesaistīt centīgus palīgus, bet augstākās izglītības iestādēm – iespēja
akadēmiskā un pētnieciskā darba
veikšanai piesaistīt enerģiskus un
perspektīvus studentus. Savukārt
NVA reģistrētie jaunieši un bezdarbnieki ar invaliditāti, piedaloties
pasākumā, varēs iegūt darbam nepieciešamo pieredzi un attīstīt darba
iemaņas.
Bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA maksā stipendiju 10 eiro dienā. Stipendijas apmērs
mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši
nostrādātām dienām. Bezdarbnieks
tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās
veselības pārbaudes, ja tās ir paredzētas normatīvajos aktos, kā arī
kompensē izdevumus individuālo
aizsarglīdzekļu iegādei Covid-19 apdraudējuma mazināšanai. Viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā
- no diviem līdz sešiem mēnešiem.
Detalizētāka informācija izlasāma
NVA tīmekļvietnē.
Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?
1.solis
Biedrībām un nodibinājumiem
jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamais pieteikums, savukārt augstākās
izglītības iestādēm jāaizpilda pieteikums, kuram jāpievieno arī pielikums.
2.solis
Aizpildītais pieteikums jāiesniedz
NVA ﬁliālē, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots pasākums. Pieteikums pasākumam jāiesniedz NVA
ﬁliālē klātienē vai ar pasta starpniecību, vai elektroniski – parakstot
dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA ﬁliāles epastu. Visu NVA ﬁliāļu kontaktinformācija pieejama NVA tīmekļvietnē.
Pieteikumus izvērtēs NVA ﬁliāles aktīvo nodarbinātības pasākumu
īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par
pieņemto lēmumu.
Pasākums „Darbam nepieciešamo
iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta
„Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. 2020. gadā 193 bezdarbnieki dalību pasākumā uzsākuši
biedrībās un nodibinājumos, bet 49
studenti bezdarbnieki - augstākās izglītības iestādēs.
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STRĀDĀJOT MĀJĀS,
MUGURAS PROBLĒMAS
SAASINĀS

Kā vienu no veselības problēmām pēdējā gada laikā aptuveni trešdaļa Latvijas iedzīvotāju (34 %) ir norādījuši muguras sāpes, liecina ,,Mana Aptieka un Apotheka Veselības
indekss” pētījums. Ārsti norāda, ka līdz ar attālināto darbu
pieaudzis to gadījumu skaits, kad problēmas ar mugurkaulu
radušās, tieši strādājot no mājām – nepiemērotā vidē, neērtā
pozā un bieži arī garas stundas.
Muguras sāpes mēdz izraisīt arī iekaisums
Tomēr ne vienmēr pie muguras sāpēm būs vainojams sēdošs darbs un mazkustīgs dzīvesveids. Saskaroties ar regulārām un ilgstošām sāpēm, ieteicams vērsties pie ārsta un
veikt izmeklējumus, lai pārliecinātos, ka sāpju cēlonis nav
iekaisums. Reimatoloģe skaidro, ka iekaisuma sāpes parasti
sākas naktī – īpaši tuvāk rītam, pēc ilgstošas nekustēšanās,
un parasti tās uzlabojas, kad cilvēks sāk kustēties. Speciāliste
gan norāda, ka muguras problēmas un sāpes, ko izraisa iekaisums, nav tik bieži izplatītas, tās skar vidēji 4–5 % Latvijas
iedzīvotāju. Šādos gadījumos pacienti tiek ārstēti ar medikamentu palīdzību, tāpēc svarīgi ir laikus vērsties pie ārsta, jo,
ja iekaisums ir agresīvā formā, var rasties mugurkaula deformācija un pat mainīties stāja.
Jebkura kustība ir veselīgāka par mazkustīgumu
Lai uzturētu veselu mugurkaulu, ieteicams nodarboties ar
ārstniecisko vingrošanu – vēlams ﬁzioterapeita uzraudzībā,
lai izvēlētos piemērotāko programmu konkrētam cilvēkam
un viņa sūdzībām. Turklāt katru reizi nav jāvingro ārsta kabinetā – vingrojumu programmu var izveidot kopā ar speciālistu, bet turpināt pildīt mājās, vienatnē. Ārstnieciskā
vingrošana uzlabo pašsajūtu kopumā, nodrošina organisma
apasiņošanu un uztur muskulatūras tonusu. Būtiski ir arī
stiepšanās vingrinājumi, kas atslābina muskulatūru, to līdzsvaro un novērš muskuļu spazmas. Savukārt citas mugurkaulam saudzīgas aktivitātes ir pilates, peldēšana, braukšana ar
velosipēdu, pastaigas un nūjošana. Aktivitātes, kas saistītas
ar svara celšanu vai papildu slodzi mugurkaulam, piemēram,
skriešana vai lēkšana, arī var būt nekaitīgas, ja vien tiek izpildītas tehniski pareizi un pats cilvēks ir labā ﬁziskās sagatavotības līmenī. Jebkura aktivitāte, ja izpildīta pareizi,ievērojot
mērenību, mugurkaula veselībai būs labvēlīgāka nekā mazkustīgs dzīvesveids.
Inga Supe,
,,Apotheka’’ komunikācijas vadītāja

JAUNO PENSIJU
UN PABALSTU IZMAKSĀM
IR PĀREJAS PERIODS

No 1. janvāra ir paaugstinātas minimālās vecuma pensijas,
invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas un
valsts sociālā nodrošinājuma apmēri, tādējādi nosakot jaunus, augstākus minimālos ienākumu sliekšņus. Taču visiem
to saņēmējiem ir jāņem vērā, ka šīm izmaiņām ir noteikts
pārejas periods.
Attiecībā uz minimālo vecuma pensijas, invaliditātes pensijas un apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmējiem pārejas
perioda noteikumi nosaka, ka par laiku no 1. janvāra līdz 30.
aprīlim šīs pensijas, kas nosakāmas minimālās pensijas apmērā, izmaksās pēc aprēķiniem, kādi bija noteikti līdz 2020.
gada 31. decembrim. Ne vēlāk kā līdz 2021. gada maijam
tiks veikts šo minimālo pensiju pārrēķins, un starpību (naudu
par iepriekšējiem mēnešiem kopš janvāra) izmaksās vienlaikus ar 2021. gada maija pensiju.
Attiecībā uz valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējiem pārejas noteikumi nosaka, ka no 2021. gada 1. janvāra līdz 30. aprīlim nodrošinājuma pabalsta izmaksa tiks nodrošināta tādā apmērā, kā to noteica normatīvais regulējums
līdz 2020. gada 31. decembrim. Savukārt par laiku no 1. janvāra līdz 30. aprīlim Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
(VSAA) veiks nodrošinājuma pabalsta pārrēķinu un nodrošinās starpības izmaksu maijā.
Kopumā izmaiņas ietekmēs aptuveni 115 000 cilvēku.
Tāpēc minētajiem jauninājumiem nepieciešams pārejas periods, lai gada nogalē pieņemtās izmaiņas likumos ieviestu
VSAA administrētajās informācijas sistēmās, kur nepieciešams izstrādāt un ieviest jaunus algoritmus pensiju un pabalstu piešķiršanas un pārrēķināšanas operācijās.
Informāciju sagatavoja: Egils Zariņš,
Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas
sabiedrisko attiecību speciālists

PĒTĪJUMS: ŠĶIROŠANAS KONTEINEROS
AIZVIEN NONĀK
NEPĀRSTRĀDĀJAMI ATKRITUMI
Vieglā iepakojuma atkritumu konteineros nonāk liels daudzums pārstrādei nenododamo atkritumu, tajā
skaitā nepārstrādājama iepakojuma,
liecina AS ,,AJ Power Recycling”,
biedrības ,,Zero Waste Latvija” un
SIA “ZAAO” kampaņas ,,Gudri pakot – gudri šķirot” ietvaros veiktā
analīze. Lai gan tie, kas ikdienā šķiro atkritumus, ir pārliecināti par savām zināšanām*, vieglā iepakojuma
(plastmasa, kartons, metāls) konteineru satura apskate liecina, ka tikai daļa
no veikalos atrodamā iepakojuma,
kas vēlāk nonāk atkritumu poligonā,
ir pārstrādājama, turklāt to ir grūti atšķirt no nepārstrādājama iepakojuma.

Ceturtā daļa
no atkritumiem,
kas nonāk iepakojuma
konteineros nevar
tikt pārstrādāti

Aizvadītā gada rudenī pētījuma
autori analizēja 112,5 kg atkritumu,
kas nāca no vieglā iepakojuma jeb
tā saucamajiem šķirošanas konteineriem un kurus SIA ,,ZAAO” reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra
,,Daibe” darbinieki bija atzinuši par
nepiemērotiem nodošanai tālākai
pārstrādei. Kā norāda ZAAO, ceturtā
daļa (25%) vieglā iepakojuma konteineros nonākušo atkritumu nevar tikt
nodoti tālākai pārstrādei. Pētījuma
laikā noskaidrots, ka vairums, jeb
gandrīz 80% no šiem pārstrādei nederīgajiem atkritumiem rodas tādēļ, ka
iedzīvotāji konteinerā ievieto arī citas
likvidējamas lietas nevis tikai vieglo
iepakojumu, bet 20% no šiem atkritumiem ir iepakojums, kas nevar tikt
nodots pārstrādei.
No pārstrādei nederīgajiem atkritumiem, kas nav iepakojums, lielāko
daļu sastāda tekstilatkritumi (gandrīz
30%). Tas norāda uz vairākām problēmām – gan to, ka cilvēki neizprot,
kurai atkritumu kategorijai pieder
tekstils, gan uz nepieciešamību pilnveidot tekstila šķirošanas sistēmu un
veicināt apģērba ziedošanu. Tāpat
vieglā iepakojuma atkritumu tvertnēs
nonāk liels skaits celtniecības un mājokļa iekārtošanas materiālu (19,9%),
dažādu automašīnu piederumu (8,9%)
kā arī rotaļlietu (8,6%).

Pārstrādājami un
nepārstrādājami iepakojumi
ir vizuāli identiski
un grūti atšķirami

Gandrīz piektdaļu no pārstrādei
nederīgajiem atkritumiem sastāda
nepārstrādājams iepakojums. Tirgū
pieejamo iepakojumu veidi mērāmi
pat tūkstošos, un bieži vien nepārstrādājami iepakojumi ir vizuāli identiski
pārstrādājamai alternatīvai. Tie pārsvarā ir krāsaini un caurspīdīgi cietās
plastmasas iepakojumi: dažādi gaļas
produktu (kūpinātas gaļas, desu u.
c.), piena produktu (jogurta, krējuma
u. c.), gatavo salātu trauciņi un sadzīves priekšmetu iepakojumi. Nākamā
lielākā kategorija ir polimēru plēves,
necaurspīdīgi uzkodu (čipsi, šokolāde
utt.) multislāņu iepakojumi, kaﬁjas,
tējas maisiņu iepakojumi, sadzīves
ķīmijas un dzīvnieku barības iepakojumi.
,,Aprites ekonomika ir viens no
priekšnosacījumiem, lai mazinātu
vides piesārņojumu. Lai to iedzīvinātu, ir jāveic būtiskas izmaiņas mūsu
domāšanā un ikdienas paradumos
– ir nepieciešams izdarīt gudrākas
iepakojuma izvēles, gan no pircēju,
gan uzņēmumu puses. Šī projekta
mērķis ir uzsākt praktisku diskusiju
par to, vai mūsu izlietotais un rūpīgi
sašķirotais iepakojums patiesībā ir
pārstrādājams. Mēs gribētu uzrunāt
gan iedzīvotājus, gan iepakotājus,
gan politikas veidotājus nopietni apdomāt, ko katrs var darīt, lai izmantotu mazāk iepakojuma un veicinātu
pārstrādājamu materiālu izmantošanu
produktu iepakojumos,” apgalvo AS
,,AJ Power Recycling” valdes locekle
Solveiga Grīsle.
,,Zero Waste Latvija pārstāve”
Mairita Lūse aicina domāt par iepakojumu pārstrādājamību jau no tā
dizaina izveides un ražošanas brīža:
,,Ar atkritumiem saistītās problēmas neatrisināsim, vienkārši saliekot
atkritumus pareizajos konteineros.
Nepārstrādājamam
iepakojumam
veikalos nebūtu jābūt. Nav godīgi
lūgt iedzīvotājiem kļūt par ķīmiķiem
un iepakojuma speciālistiem. Šobrīd
cilvēkiem, lai šķirošana rezultētos ar
pārstrādi, piemēram, ir jāiegaumē, ka

PET dzērienu pudeles ir pārstrādājamas, bet citi PET izstrādājumi nē, kā
arī jāatšķir LDPE maizes maisiņi no
PP maizes maisiņiem.”
,,Esam radījuši plašu infrastruktūru šķirošanas iespēju nodrošināšanai
savā darbības reģionā, tomēr, analizējot mūsu atkritumu apsaimniekošanas
centrā nonākošo atkritumu frakcijas,
arvien konstatējam, ka daudzus no
materiālu viediem sadarbības partneri nav gatavi no mums pieņemt pārstrādei to ārkārtīgi dažādā materiālu
sastāva dēļ,” stāsta SIA “ZAAO”
valdes priekšsēdētājs Gints Kukainis.
Viņš arī uzsver, ka ,,šobrīd aktīvi tiek
strādāts pie sadarbības partneru iesaistes, lai aktualizētu problēmu par
nepārstrādājamo materiālu daudzumu un kopīgi meklētu risinājumus šai
problemātikai.”
Kļūdas labojot, svarīgi ir sākt nevis
ar nepārstrādājama iepakojuma apjoma samazināšanu atkritumos, bet gan
ar tā izskaušanu jau ražošanas procesā. Arī iedzīvotājiem būtu jāmeklē
veidi, kā samazināt aiz sevis atstātā
iepakojuma daudzumu un izmantot
iegādāto iepakojumu atkārtoti.
Ar iepakojuma konteinerā ievietoto
nepārstrādājamo atkritumu analīzes
ziņojuma pilno versiju ir iespējams
iepazīties kampaņas ,,Gudri pakot –
gudri šķirot” organizatoru mājaslapās
www.ajpower.lv, www.zerowastelatvija.lv un www.zaao.lv.
* Pētījuma ietvaros veiktās aptaujas dati liecina, ka vairums iedzīvotāju ir droši par savām šķirošanas prasmēm (vidējais zināšanu vērtējums 6.7
no 10). Aptauja veikta sadarbībā ar
mediju aģentūru ,,Mindshare 2020’’.
gada novembrī. Aptaujā piedalījās
515 respondenti vecumā no 15 līdz 74
gadiem, kas ikdienā daļēji vai pilnībā
šķiro atkritumus.
*Vieglā iepakojuma konteinerā ievietoto nepārstrādājamo atkritumu
analīze, ziņojums 2020, autori: AS
,,AJ Power Recycling”, biedrība ,,Zero
Waste Latvija” un SIA ,,ZAAO”.
Informāciju sagatavoja:
Gita Deniškāne,
Kampaņas
,,Gudri pakot – gudri šķirot”
komunikācijas konsultante
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Negaidīti 2021. gada 11. janvārī mūžības ceļos devās gleznotājs
Andrejs Gorgots.
Andrejs Gorgots dzimis 1951.
gada 19. oktobrī Omskā (Krievija).
No 1969. gada līdz 1974. gadam
mācījās Sverdlovskas (Jekaterinburgas, Krievija) glezniecības skolā, pēc kuras absolvēšanas strādāja
par interjera dizaineri, gleznoja un
aktīvi piedalījās izstādēs.
Kopš 1991. gada Andreja Gorgota dzīve ir saistīta ar Latviju, bet no
2006. gada ar Krāslavu.
A. Gorgots piedalījās daudzās
mākslinieku kopizstādēs, kā arī

veselība
Latvijā katru gadu dzemdes kakla vēzis
tiek atklāts aptuveni 250 sievietēm, un tā ir
trešā biežāk sastopamā onkoloģiskā slimība sievietēm līdz 45 gadu vecumam, kuru
>99% gadījumu izraisa cilvēka papilomas
vīruss (CPV). Kopš 2010. gada meitenes
no 12 līdz 18 gadu vecumam var saņemt
vakcīnu pret šo vīrusu, un ir cerības, ka nākotnē vakcinācijas aptvere Latvijā sasniegs
tādus apmērus, kad saslimstība ar dzemdes
kakla vēzi un citām CPV izraisītām onkoloģiskām slimībām būtiski samazināsies,
kā to jau tagad pierāda citu valstu pieredze.
Ginekoloģe un kolposkopijas speciāliste
Kristīne Pčolkina ir pārliecināta, ka vakcinācija pret CPV var glābt daudzas dzīvības,
tai skaitā - vīriešu.
Kas ir CPV vīruss, kāda ir tā būtība?
Kopš kura laika šis vīruss ir zināms pasaulē?
Hipotēzi par to, ka cilvēku papilomas
vīrusam ir liela loma dzemdes kakla vēža
attīstībā, 1976. gadā pirmo reizi izteica virusologs profesors Haralds Curhauzens. 80.
gadu sākumā profesors ar kolēģiem atklāja
vīrusa augsta riska onkogēnos 16. un 18.
tipus. Par šo atklājumu 2009. gadā profesors ar kolēģiem saņēma Nobela prēmiju
medicīnā.
Vīruss pēc izmēriem ir ļoti neliels, bet
„gudrs”. Inﬁcējoties ar šo vīrusu, sākotnēji
ne sieviete, ne vīrietis nejutīs nekādus simptomus vai būtiskas izmaiņas organismā.
Vīruss var iekļūt šūnās caur dzimumkontakta laikā radušos mikroplaisiņu dzimumorgānos. Līdz pirmajām šūnu pārmaiņām var
paiet vairāki gadi, un cilvēks var nezināt, ka
ir inﬁcējies ar šo vīrusu. Vairumā gadījumu
vīrusa infekcija ir pašlimitējoša, kas nozīmē, ka tas vienkārši izzūd no šūnas, būtiski
to neietekmējot. Visbiežāk ir sastopamas
vieglas pakāpes šūnu izmaiņas, un, vīrusam
no šūnas izzūdot, arī pati šūna atgriežas
sākotnējā stāvoklī, visbiežāk 6–24 mēnešu
laikā. Kāpēc vienai sievietei attīstīsies šūnu
izmaiņas, bet citai ne? Liela loma ir riska
faktoriem. Smēķēšana un pastiprināta alkohola lietošana ir nopietns riska faktors orāla
un/vai ģenitāla CPV persistencei jeb ilgstošai klātbūtnei šūnā, un tas arī ir galvenais
riska faktors priekšvēža izmaiņu un vēža
attīstībai. Riska grupā ir arī pacientes ar novājinātu imūno sistēmu, piemēram, pacientes, kuras blakusslimību dēļ lieto imunitāti
nomācošus medikamentus. Protams, risku
inﬁcēties ar CPV palielina arī seksuālā uzvedība, t.i., vairāki dzimumpartneri dzīves
laikā. Tiesa gan, pieredze rāda, ka dažreiz
pietiek ar vienu dzimumaktu un vienu partneri mūžā, lai inﬁcētos, ja šim partnerim
tajā brīdī ir aktīva CPV infekcija. Monogāmās attiecībās (viens partneris mūža laikā)
vīruss netiek atrasts.
Vai ar CPV var inﬁcēties un kļūt par tā
nēsātāju, vienlaikus nesaslimstot?
Jā, tā arī var būt. Mēs katrs varam būt inﬁcēti ar šo vīrusu. Ir pierādīts, ka 80% seksuāli aktīvu sieviešu kaut reizi dzīves laikā
ir inﬁcējušās ar CPV, un 40% no viņām inﬁcēšanās ir notikusi tieši pirmo divu gadu
laikā pēc dzimumdzīves sākšanas. ~20%
gadījumu attīstās dzemdes kakla priekšvēža slimība jeb CIN (cervikāla intraepiteliāla
neoplāzija). Tomēr lielākā daļa inﬁcēto nezina, ka ir jebkad ar šo vīrusu inﬁcējušies
vai ir tā nēsātāji. Ja runā par dzemdes kakla
vēzi, kas ir biežākā slimība, ko izraisa CPV,

notika gleznotāja darbu personālizstādes Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Krāslavā, Baltkrievijā, Omskā
(Krievija), Lietuvā, Vācijā, Francijā
un citur. Vairāki A. Gorgota darbi atrodas Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeja krājumā, privātkolekcijās Krievijā, Vācijā, Francijā,
Izraēlā, Spānijā, ASV, Latvijā un
citur.
Gleznotājs uzskatīja sevi par neoakadēmiskā virziena piekritēju
glezniecībā, iesaistīja skatītāju aktīvā dialogā par mūžīgām tēmām
- mīlestību, nāvi, nesasniedzamu
harmoniju.

tas mūsdienās ir pilnībā novēršams.
Kopš 2009. gada Latvijā katra sieviete
vecumā no 25 līdz 70 gadiem tiek aicināta
veikt dzemdes kakla vēža skrīninga analīzi.
Tā ir uztriepe no dzemdes kakla gļotādas,
kas ļauj izvērtēt materiālā esošās šūnas
mikroskopiski. Pašlaik esošajās vadlīnijās rekomendēts sievieti, kurai konstatētas
mikroskopiskas šūnu izmaiņas, aicināt atkārtoti vērsties pie ginekologa CPV vīrusa
analīzes veikšanai vai augstākas pakāpes
šūnu izmaiņu gadījumā veikt kolposkopiju,
kas ir detalizēta dzemdes kakla, maksts un

2007. gada 11. janvārī tika atklāta A. Gorgota pirmā personālizstāde Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejā, bet 2007. gada martā sāka
darboties Andreja Gorgota gleznu
studija, kuras dalībnieki bija krāslavieši vecumā no 7 līdz 70 gadiem.
Studijas pastāvēšanas laikā tika izaudzināta vesela plejāde Krāslavas
gleznotāju, kuri kopā ar savu skolotāju Andreju Gorgotu piedalījās
daudzās izstādēs Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā, Krāslavas
Kultūras namā, citur Latvijā un
ārzemēs.
No 2007. gada Andrejs Gorgots

orgānus, radīt nepatīkamus simptomus pacientiem un ārstēšana var būt apgrūtinoša,
jo papilomu veidošanās mēdz atkārtoties.
Tas nozīmē, ka tagad vakcinētie jaunieši ir aizsargātāki pret CPV nekā tie,
kuri tika vakcinēti pirms 10 gadiem?
Vakcinējoties ar deviņvalento vakcīnu
pirms dzimumdzīves sākšanas, efektivitāte
var sasniegt pat 90%, divvalentās vakcīnas
efektivitāte ir ap 70%. Jāpiebilst, ka neviena
no CPV vakcīnām nav tā sauktā „dzīvā vakcīna”, kā jau iepriekš minēju, tās pamatā ir
mākslīgi veidotas vīrusam līdzīgas daļiņas,

VAKCINĀCIJA PRET
CILVĒKA PAPILOMAS VĪRUSU
VAR GLĀBT DAUDZAS DZĪVĪBAS

vulvas apskate palielinājumā.
Aktīva CPV infekcija ir nozīmīgs marķieris, lai izvērtētu, vai pacientei ir nepieciešama tālāka izmeklēšana, t.i., kolposkopijas
veikšana. Kolposkopijas laikā ir iespēja
izvērtēt reālo šūnu izmaiņu pakāpi un attiecīgi rīkoties. Ja tiek konstatētas vieglas
pakāpes šūnu izmaiņas, tad mēs iesakām
atkārtot analīzes un kolposkopiju pēc 6–12
mēnešiem atkarībā no bojājuma izmēriem,
lokalizācijas utt. Šajos gadījumos tiek rekomendēta novērošanas taktika, jo >70% gadījumu šīs izmaiņas izzūd divu gadu laikā.
Vidēji smagas un smagas pakāpes šūnu
izmaiņu gadījumā parasti tiek rekomendēta
ārstēšana – bojājuma izgriešana, kas atbrīvo sievieti no saslimšanas 95–97% gadījumu. Ārstēšana lielākoties tiek veikta lokālā
anestēzijā ambulatorās pieņemšanas laikā,
un pēc šādas ārstēšanas sieviete var turpināt savas dienas gaitas kā plānots. Pašlaik
šī ir vienīgā iespēja atbrīvoties no vidēji
smagas vai smagas pakāpes šūnu bojājuma,
jo speciﬁsku medikamentu šādu gadījumu
ārstēšanai nav.
Jau 10 gadus mums ir pieejama CPV
vakcīna. Kā tā darbojas? Kāda ir vakcinācijas politika un kalendārs?
CPV vakcīna bērnu vakcinācijas kalendārā pirmo reizi tika iekļauta 2010. gadā,
kad tika sākta 12–15 gadus vecu meiteņu
vakcinācija. Vēlāk vakcinēto meiteņu grupa tika paplašināta līdz 18 gadu vecumam.
Līdz 2020. gada 1. janvārim valstī bija
pieejama divvalentā vakcīna, kas aizsargā
pret visagresīvākajiem, biežāk sastopamajiem onkogēnajiem vīrusa tipiem – 16. un
18. tipu. Sākotnēji bija vērojama sabiedrības pretestība, cilvēki uzskatīja, ka vakcīna
nav pietiekami izpētīta, jo tā ir jauna, bet
tā nebija taisnība. Jau 1990. gadā pirmo
reizi laboratorijā tika sintezētas vīrusam
līdzīgās daļiņas, pēc kā arī tika iegūta atļauja sākt pašas vakcīnas izstrādi. Sākot no
2006. gada, vakcīna ir ieviesta vakcinācijas
kalendāros lielākajā daļā Eiropas, ASV un
Austrālijā. Mēs varam lepoties, jo Latvija ir
to valstu vidū, kas savas jaunietes vakcinē
ar vislabāko, kas šobrīd ir pieejams, – deviņvalento vakcīnu. Šīs vakcīnas sastāvā ir
mākslīgi veidotas vīrusam līdzīgas daļiņas,
kas izveido organismā antivielas pret septiņiem augsta riska onkogēniem CPV tipiem
un diviem zema riska onkogēniem CPV tipiem, kuri visbiežāk veicina dzimumorgānu
papilomu jeb kārpu veidošanos. CPV izraisītās papilomas nav ļaundabīgas, bet tā var
būt ļoti nepatīkama problēma, kura nomāc
gados jaunus pacientus, jo dzimumorgānu
rajonā pastiprināti veidojas kārpiņas jeb papilomas, kas var vizuāli izmainīt dzimum-

kas, nokļūstot organismā, sekmīgi veicina
antivielu veidošanos pret konkrētiem CPV
tipiem. Blaknes pēc vakcīnas saņemšanas
var būt sāpes un pietūkums injekcijas vietā,
nogurums, nespēks, galvassāpes, kas spontāni izzūd dažu dienu laikā. Ir iespējama
arī alerģiska reakcija pret vakcīnā esošām
vielām, bet Pasaules Veselības organizācijas pētījuma dati liecina, ka tāda var būt 1,7
gadījumos uz miljonu devu. Vakcīna ir ļoti
daudz pētīta, un dati liecina, ka tā tiešām ir
efektīva. Piemēram, Austrālijā, kur vakcināciju sāka 2006. gadā, tagad uz 100 000
sieviešu ir septiņi dzemdes kakla vēža gadījumi, Eiropā vidēji – 13, bet Latvijā tikmēr
– 25. Šī vakcīna ir mūsu bērnu iespēja nākotnē aizmirst par tādu slimību kā dzemdes
kakla vēzis.
Tās meitenes, kas pirmās tika vakcinētas valsts apmaksātajā programmā,
tagad ir pieaugušas sievietes. Vai mēs varam jau runāt par vakcīnas efektivitāti
Latvijā?
2010. gadā, kad CPV vakcīna tika iekļauta valsts apmaksāto vakcīnu sarakstā, lielākā daļa vakcinējamo meiteņu bija 12 gadus
vecas, un vakcinācijas aptvere pirmajos gados bija nedaudz virs 50%, bet 2016. gadā
nokritās zem 50%, tāpēc tuvāko gadu laikā
ievērojams uzlabojums attiecībā uz saslimšanas biežumu tikai vakcinācijas dēļ nav
gaidāms. Diemžēl joprojām ir novērojama
sabiedrības pretestība, kas nopietni ietekmē
vakcinācijas aptveri. Ja mēs skatāmies pagājušā gada datus, tad vakcinācijas aptvere
meitenēm no 12 līdz 18 gadiem ir nedaudz
augusi, bet ne pietiekami, lai varētu runāt
par pozitīvu ietekmi uz saslimstības mazināšanos tuvā nākotnē. Gribu ticēt, ka nākamo 7–10 gadu laikā mēs redzēsim labākus
rezultātus attiecībā uz saslimstību.
Ir nepamatots pieņēmums, ka ar CPV inﬁcējas tikai sievietes. Ar CPV var inﬁcēties
arī vīrieši, un CPV infekcija vīriešiem var
veicināt mutes/rīkles dobuma, anālā kanāla
un dzimumlocekļa vēzi. Bieži ir dzirdēts,
ka vakcīnu sauc par dzemdes kakla vēža
vakcīnu, kas nav tiesa. Tā ir vakcīna pret
dažādām CPV izraisītām saslimšanām gan
vīriešiem, gan sievietēm. Pētījumi ir pierādījuši, ka, vakcīnu saņemot kaut vienam no
partneriem, samazinās vīrusa transmisija
jeb pārnešana. Liela daļa Eiropas, Austrālija, ASV un Lielbritānija vakcinē arī zēnus. Tas ir droši, efektīvi un ļoti ieteicami.
Diemžēl Latvijā mums pagaidām nav valsts
apmaksātas CPV vakcinācijas zēniem, bet
cerams, ka tas drīz mainīsies.
Tiem, kas ir vecāki par 18 gadiem, vakcīnas izmaksas jāsedz no saviem līdzekļiem.
Personām līdz 15 gadu vecumam iesaka

bija mākslinieku plenēra „Krāslavas palete” aktīvs dalībnieks, bet
2008. gadā saņēma Krāslavas novada domes Goda rakstu par aktīvu un
pašaizliedzīgu darbu novada labā.
Pašlaik notiekošajā muzeja izstādē „Rudens 2020” skatāma Andreja
Gorgota glezna „Eiropas nolaupīšana” – viens no pēdējiem mākslinieka darbiem pirms aiziešanas
mūžībā.
Piemiņa par gleznotāju Andreju
Gorgotu dzīvos viņa talanta cienītāju sirdīs un viņa mākslas darbos.
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja kolektīvs

divu devu vakcinācijas shēmu, pēc 15 gadu
vecuma tiek rekomendētas trīs devas. Arī
55 gadu vecumā neviens neliedz vakcinēties, bet efektivitāte var būt zemāka nekā
personām, kuras saņēmušas vakcīnu pirms
dzimumdzīves sākšanas.
Kā pašlaik, Covid-19 laikā, notiek vakcinācija pret CPV vīrusu?
Visbiežāk ģimenes ārsti, viņu medmāsas
vai ārstu palīgi informē konkrētas vecuma
grupas pacientes vai viņu vecākus, ka ir pienācis laiks vakcinēties pret CPV, izskaidrojot vakcīnas drošumu un nozīmīgumu. Arī
lielākie vakcinācijas kabineti un privātās
iestādes piedāvā šādu pakalpojumu.
Vai CPV vīruss sastopams arī pavisam
maziem bērniem?
Bērns ar šo vīrusu retos gadījumos var
inﬁcēties no mātes dzemdību laikā, kurai
grūtniecības laikā, īpaši trešajā trimestrī, ir
bijušas dzimumorgānu papilomas. Tomēr
nevajadzētu celt paniku un uzskatīt, ka šādas patoloģijas dēļ nedrīkst dzemdēt pa dabiskiem dzemdību ceļiem. Tā nav, dzemdēt
drīkst. Inﬁcēšanās notiek reti, un bērniem
sastopamas ir tikai labdabīgas izpausmes,
piemēram, papilomas mutes/rīkles dobumā, biežāk balsenē. Bet arī šajā gadījumā
uzsvars jāliek uz vakcināciju, jo sievietei,
kura ir vakcinēta pret CPV tipiem, kas var
izraisīt dzimumorgānu papilomas, šāds
risks ir ļoti zems. Dzimumorgānu kārpas
var ārstēt gan medikamentozi, gan operatīvi, piemēram, kārpas izgriež, lokāli atsāpinot, vai pacienti no tām atbrīvo, izmantojot
krioterapiju.
Latvijas Dzemdes kakla vēža
izglītības fonds
Latvijas Dzemdes kakla vēža izglītības
fondu mums izdevās nodibināt pagājušā
gada augustā. Fonda galvenais mērķis ir
izskaust dzemdes kakla vēzi, kā to ir rekomendējusi arī Pasaules Veselības organizācija. Ar fonda palīdzību plānojam izglītot
jomas speciālistus un vēlāk arī sabiedrību,
jo, tikai visiem kopā strādājot, mums ir cerība sasniegt mērķi.
Viens no fonda uzdevumiem ir vēl vairāk
uzlabot pacientu aprūpes kvalitāti, tas attiecas ne tikai uz dzemdes kakla vēža skrīninga pilnveidošanu, bet arī uz citoloģijas
jomu, datu apstrādi, pakalpojumu pieejamību, kas ir ļoti svarīgs posms, lai sievietes
nenokļūst līdz dzemdes kakla vēža diagnozei. Labā ziņa ir tā, ka jebkurā no dzemdes
kakla priekšvēža posmiem ir iespēja apturēt
tālāku slimības attīstību ar vienkāršām ārstēšanas metodēm. Ir svarīgi, lai mums ir ne
tikai izglītoti speciālisti, bet arī zinoša sabiedrība. Bieži ir situācijas, kad jauna meitene atnāk uz vizīti, lai iegūtu informāciju
par CPV vakcīnu, jo mamma ir pateikusi:
nē, tādu vakcīnu tu nesaņemsi, jo… un tad
seko kāds no ne visai argumentētiem iemesliem. Te jāatgādina, ka cilvēks par savu
vakcināciju ir lemtspējīgs no 14 gadu vecuma, nav jāprasa mammas atļauja.
Mūsu darbs ir panākt, lai šaubas par vakcīnas drošumu un efektivitāti sabiedrībā
tiktu kliedētas uz visiem laikiem, kā tas ir,
piemēram, Austrālijā, kur jauniešu vakcinācijas aptvere valstī ir virs 85%. Vakcinācija
ir primārā proﬁlakse cīņā ar dzemdes kakla
vēzi. Sekundārā proﬁlakse, bet ne mazāk
svarīga, ir dzemdes kakla vēža skrīnings.
Tāpēc aicinu ikvienu sievieti atsaukties Nacionālā veselības dienesta aicinājumam un
vērsties pie ginekologa vai ģimenes ārsta,
lai veiktu analīzi.
Informāciju sagatavoja
„Divi gani” – sabiedriskās attiecības
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APSTIPRINĀTS 2021. GADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS

2021. gada 28. janvārī Krāslavas
novada domes sēdē apstiprināts
2021. gada budžets.

Saskaņā ar „Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumu” Krāslavas novada dome turpina pildīt savas funkcijas un
uzdevumus normatīvajos aktos noteiktajā
kārtībā līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanās ievēlētās pašvaldību domes pirmajai
sēdei, kura tiks sasaukta likumā noteiktajā
kārtībā 2021. gada 1. jūlijā. Administratīvi teritoriālās reformas ietvaros apvienotās

Krāslavas un Dagdas novada pašvaldības
un Aglonas novada Šķeltovas pagasts, Grāveru pagasts, Kastuļinas pagasts kā vienota
Krāslavas novada pašvaldība uzsāks darbu
2021. gada 1. jūlijā, pašvaldībām apvienojoties, tiks izveidota jauna atvasināta publiska persona un tā pārmantos iepriekš visu
pastāvošo atvasināto publisko personu tiesības un saistības.
Budžets sastādīts 2021. gadam, saskaņā
ar „Administratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likuma” Pārejas noteikumu 18. pun-

Budžeta ieņēmumi

Budžeta ieņēmumi plānoti EUR 18 075 238
kopsummā un tos veido:
- nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma
nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, azartspēļu nodoklis, dabas resursu nodoklis),
- nenodokļu ieņēmumi (no pašvaldības nodevām, sodiem, ieņēmumiem no ūdenstilpju un
zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību nerūpnieciskas izmantošanas, ieņēmumi no ēku un
būvju īpašuma un zemes īpašuma pārdošanas),
- ieņēmumi no iestāžu sniegtajiem maksas
pakalpojumiem (ieņēmumi no vecāku maksām,
ieņēmumi par telpu nomu, ieņēmumi par zemes
nomu, maksa par personu uzturēšanos sociālās
aprūpes iestādēs, ieņēmumi par komunālajiem
pakalpojumiem u.c.),
- ieņēmumi no valsts budžeta transferta pārskaitījumiem, tajā skaitā:
- mērķdotācijas, kas saņemtas pašvaldības
pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu
pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, interešu
izglītības programmu pedagogu darba samaksai
un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām
iemaksām, pašvaldības izglītības iestādēs bērnu
no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto
programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
mūzikas, mākslas un sporta skolās nodarbināto
programmu pedagogu darba samaksai un valsts
sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām,
- mērķdotācijas algotu pagaidu sabiedrisko
darbu organizēšanai,
- mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām),
- ieņēmumi no Eiropas Savienības politiku
instrumentu un pārējās ārvalstu ﬁnanšu palīdzības līdzﬁnansētiem projektiem,
- pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no
pašvaldības ﬁnanšu izlīdzināšanas fonda.

2021. gada budžeta
ieņēmumu struktūra

Ieņēmumi

EUR

Iedzīvotāju ienākuma
nodoklis

4835684

Nekustamā īpašuma nodoklis

708660

Citi nodokļi
Nenodokļu ieņēmumi

39600

Maksas pakalpojumi

1030594

Mērķdotācija pedagogu
darba algai un VSAOIE
Dotācija no pašvaldību
izlīdzināšanas fonda
Dotācija autoceļu
(ielu uzturēšanai)
Transferti Eiropas Savienības
politiku instrumentu un pārējās
ārvalstu ﬁnanšu palīdzības līdzﬁnansētajiem projektiem
Citi transferti un ieņēmumi
no līdzﬁnansējumiem
Kopā

147506

1825084
5155024
733034

1607091
1992961
18075238

ktā noteikto pēc 2021. gada 1. jūlija jaunizveidotā pašvaldība apvienos pašvaldību
saimnieciskā gada budžetus un ne vēlāk kā
mēneša laikā to apstiprinās.
2021. gadā budžetu raksturo šādas galvenās prioritātes – iesākto projektu turpināšana uzņēmējdarbības attīstībai, ﬁnansējuma
piesaiste pilsētas ielu un novada ceļu uzturēšanai un atjaunošanai, kvalitatīvas izglītības sistēmas uzturēšana visās novada izglītības iestādēs, veicot ieguldījumus mācību
vides sakārtošanai, sociālajām vajadzībām,

veicinot sociālo pakalpojumu piedāvājumu
attīstību un sociālās iekļautības veicināšanu, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus projektu īstenošanai.
Krāslavas novada domes 2021. gada pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir EUR 18
075 238, izdevumi - EUR 24 356 097, ﬁnansēšanas līdzekļi - EUR 6280859. Starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek
plānots segt ar līdzekļu atlikumu uz gada
sākumu un Valsts kases aizdevumiem investīciju projektu realizācijai.

Budžeta izdevumi
2021. gadā Krāslavas novada budžetā
tiek plānoti izdevumi EUR 24356097 apmērā.

Nozīmīgākās
plānotās investīcijas

ERAF 5.6.2. „Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” (Krāslavas novada Skaistas pagasta
ceļa „Bogdāni-Ornicāni” posma pārbūve,
Krāslavas novada Krāslavas pagasta ceļa
„Pastaru Krāslavas apbraucamais ceļš”
posma pārbūve), projekta partneris - Dagdas novada dome, kopējās projekta izmaksas - EUR 595763, tajā skaitā ES/
valsts/cits ﬁnansējums EUR 513730.
ERAF 3.3.1. Darbavietu radīšanai un
privāto investīciju piesaistei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras
nodrošināšana Krāslavas novadā (Aulejas
pagasta ceļa „Ceļš uz Šķipu gateri” posma pārbūve), kopējās projekta izmaksas
- EUR 185432, tajā skaitā ES/valsts/cits
ﬁnansējums - EUR 144895.
2021. gadā noslēgtā līguma ietvaros
tiks pabeigta Jaloveckas ielas posma pārbūve (izmaksas EUR 69432), plānota Pils
ielas pārbūve (plānotās izmaksas - EUR
350000), piesaistot valsts aizdevuma līdzekļus ārkārtējas situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar
Covid-19 izplatību, plānota Jāņupītes tilta pārbūve Krāslavā (kopējās plānotās
projekta izmaksas - EUR 600000), projekta realizēšanai plānots piesaistīt Valsts
Kases aizņēmumu EUR 400000 apmērā
pašvaldībai svarīgākajai prioritātei. Minētie pasākumi būtiski uzlabos transporta infrastruktūru, jo Jalovecka ielai, Pils
ielai un Jāņupītes tiltam ir stratēģiska
nozīme satiksmes drošības organizēšanai
pie lielākās Krāslavas novada izglītības
iestādes - Krāslavas Valsts ģimnāzijas
un transporta plūsmas organizēšanai no
Krāslavas Valsts ģimnāzijas uz jaunizveidojamo Krāslavas Mūzikas un mākslas
skolu, Krāslavas Bērnu un jauniešu centru, Krāslavas peldbaseinu, kas atrodas
Raiņa ielā 25, Krāslavā.
2021. gadā par autoceļu (ielu) fonda
saņemtajiem līdzekļiem un 2020. gadā
saņemtās un neizlietotās mērķdotācijas līdzekļiem plānots veikt Krāslavas pilsētas
centrālo ielu pārbūvi, kopējās paredzamās
izmaksas - EUR 355965.
2021. gadā plānots veikt Krāslavas
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu caurbraucamo celiņu seguma atjaunošanu, kopējās paredzamās izmaksas EUR 300000.
LAD LEADER „Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība,
īstenojot teritorijas apsaimniekošanas
pasākumus” - EUR 23000, tajā skaitā ES/
valsts/cits ﬁnansējums - EUR 15000.
LV-LT-BY „Kulinārā mantojuma un
tradicionālo amatniecības prasmju sagla-

bāšana un popularizēšana” (Amatniecības
darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos)
EUR 353120, tajā skaitā ES/valsts/cits ﬁnansējums - EUR 304892;
WiFi4EU 11 jaunu WiFi punktu izveide - EUR 16000, tajā skaitā ES/valsts/cits
ﬁnansējums - EUR 15000.
2021. gadā plānots veikt Krāslavas
grāfu Plāteru pils rekonstrukcijas projekta izstrādi, piesaistot valsts aizdevuma
līdzekļus ārkārtējas situācijas ietekmes
mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību.
2021. gadā plānots uzlabot atpūtas zonu
pie Persteņa ezera. Novada dome plāno
turpināt labiekārtošanas darbus pludmalē
un izveidot vietu, kur varētu atpūsties dažāda vecuma iedzīvotāji. Plānots ierīkot
ezera krastā sporta laukumu ar dažādiem
āra trenažieriem, kā arī rotaļu laukumu
vismazākajiem apmeklētājiem.
2021. gadā plānotas vērienīgas izmaksas Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un
Krāslavas Valsts ģimnāzijā, piesaistot
ERAF līdzﬁnansējumu, plānots iegādāties
mēbeles un IT tehnoloģijas, tiks pabeigta
2020. gadā iesāktā dienesta viesnīcas būvniecība Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kopējās projekta izmaksas - EUR 2192471,
tajā skaitā ES/valsts/cits ﬁnansējums EUR 617605.
2021. gadā plānots turpināt 2020. gadā
iesāktos remontdarbus Krāslavas Valsts
ģimnāzijā, kā arī veikt remontdarbus
Krāslavas Mūzikas un mākslas skolā Raiņa ielā 25, pielāgojot esošo ēku mūzikas
un mākslas skolas prasībām, kopējās paredzamās izmaksas remontdarbiem EUR
400000, remontdarbu veikšanai plānots
piesaistīt aizņēmumu izglītības iestāžu investīciju projektiem.
LV-LT-BY „Sociālās iekļautības vei-

cināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus
Krāslavas un Polockas pašvaldībās”, projekta kopējās izmaksas - EUR 129493,
tajā skaitā ES/valsts/cits ﬁnansējums EUR 109493.
ERAF 9.3.1. „Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Krāslavas novadā”, projekta kopējās izmaksas - EUR 600000, tajā
skaitā ES/valsts/cits ﬁnansējums - EUR
450000.

2021. gada pašvaldības budžeta
izdevumu struktūra
Izdevumi pēc
funkcionālajām
kategorijām
Izpildinstitūcija

EUR
2566308

Pašvaldības policija
un bāriņtiesa

237045

Ekonomiskā darbība

5112098

Vides aizsardzība

590831

Pašvaldības teritoriju
un mājokļu
apsaimniekošana

1425541

Veselība

215333

Kultūra, reliģija

1948475

Izglītība

8990355

Sociālā aizsardzība

3270111

Kopā

24356097
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GUNĀRS UPENIEKS:
„ESAM PATEICĪGI
MINISTRIJAI PAR
SADARBĪBU GRANTU
SHĒMAS
VEIDOŠANĀ”
2021. gada 28. janvārī, Ministru kabineta sēdē
tika apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais
noteikumu projekts, kas konkursa veidā paredz
sniegt atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai līdz
2024. gadam, īstenojot projektus un attīstot
biznesa idejas, kas radīs arī jaunas darba vietas
Latgales reģionā.

Projektu konkurss „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai
Latgalē”, kā jau iepriekš informēja Latgales plānošanas reģions, tiek īstenots Eiropas Ekonomikas zonas ﬁnanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas „Vietējā
attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība”
ietvaros.
Ministrs Artūrs Toms Plešs: „Man ir liels gandarījums,
ka ar šo grantu shēmu mēs turpinām Rīcības plāna Latgales
reģiona ekonomiskajai izaugsmei īstenošanu. Eiropas Ekonomikas zonas ﬁnanšu instrumenta ﬁnansējums ir būtisks
ne apjoma, bet piedāvāto iespēju dēļ – Latgales mazie uzņēmēji, kā arī tie, kam šobrīd ir vēl tikai sava biznesa ideja,
ar granta palīdzību varēs attīstīt savu uzņēmumu vai spert
pirmo soli uzņēmējdarbībā. Šis konkurss būs tieši laikā, lai
veicinātu pandēmijas ierobežojumu skartās ekonomikas atlabšanu Latgalē.”
Grantu konkursa ietvaros tiek atbalstītas gandrīz visas
uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties jebkura ﬁziska un juridiska persona (mazais vai mikro uzņēmums), kas savu saimniecisko darbību veic Latgales reģionā. Projektu iesniedzēji, īstenojot jaunu biznesa ideju, var
saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai,
esošu produktu uzlabošanai, ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu būtiskai maiņai, kā arī
esošu pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.
Konkursam pieejamais programmas līdzﬁnansējums ir
540 000 eiro, un vienam projektam pieejamais līdzﬁnansējums ir no 5000 līdz 10 000 eiro. Līdzﬁnansējuma atbalsta
intensitāte nepārsniedz 55% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām.
„Esam pateicīgi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai par sadarbību grantu shēmas veidošanā un
priecājamies, ka ar grantu shēmas palīdzību vairāk nekā
pusmiljona EUR apjomā īpaša uzmanība tiks pievērsta nodarbinātības veicināšanai tieši Latgales reģionā, īstenojot
neliela apjoma grantu shēmas projektu konkursu uzņēmēju
jaunu ideju īstenošanai. Viena projekta ietvaros pieejamais
ﬁnansējums nav liels, tomēr augstais atbalsta līdzﬁnansējums to padara pievilcīgu mazo komersantu biznesa ideju
realizācijai reģionā. Tas, ka ﬁnansējums būs pieejams jau
gada pirmajā pusē, ir liela priekšrocība Latgales reģiona
uzņēmējiem, jo citu fondu ﬁnansējums būs jau izsmelts, un
šī būs vienreizēja iespēja īstenot savus projektus,” stāsta
Latgales plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Ar Ministru kabineta noteikumu projektu „Eiropas Ekonomikas zonas ﬁnanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas „Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” neliela apjoma grantu shēmas
atklātā projektu konkursa „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē” īstenošanas noteikumi” var iepazīties šeit.
Par projektu konkursa organizēšanu atbildīgā iestāde ir
grantu shēmas apsaimniekotājs – Latgales plānošanas reģions.
Grantu shēmas projektu konkursu plānots izsludināt
2021. gada pavasarī. Projektus varēs sākt īstenot jau 2021.
gada beigās un to īstenošanas gala termiņš būs ne ilgāks
kā līdz 2024. gada 30. aprīlim. Aktuālāko informāciju par
projektu konkursu var skatīt Eiropas Ekonomikas zonas ﬁnanšu instrumentu tīmekļvietnē www.eeagrants.lv.
Informāciju apkopoja:
Oskars Zuģickis,
LPR sabiedrisko attiecību speciālists

PALDIES IEDZĪVOTĀJIEM PAR VIEDOKĻIEM!

Krāslavas novada pašvaldība vairākus gadus pēc kārtas
aktīvi piedalās konkursā „Ģimenei draudzīgākā pašvaldība”, un šogad daudzu domes
speciālistu darbs vainagojās ar
rezultātu, saņemot diplomu un
naudas balvu 5000 eiro vērtībā nominācijā „Goda Ģimenes
apliecībai draudzīgākā pašvaldība Latvijā 2020”.

Gunta Ahromkina, Krāslavas novada domes projektu speciāliste:
,,Paldies dalībniekiem par balsojumu un viedokļiem! Konkurss noritēja
vairākās kārtās. Pirmajā kārtā notika
balsojums, Krāslavas pašvaldībai saņemot 772 atsauksmes. Respondentu
vairākums (70,21%) bija vecumā no
26 līdz 40 gadiem, lielākajai daļai
no tiem (80,70%) ir bērni, pārsvarā
respondenti (96,50%) ir daļēji apmierināti ar piedāvājumu ģimenēm
Krāslavas novadā. Otrajā kārtā pašvaldības sniegtos pakalpojumus vērtēja eksperti, lemjot, ka pašvaldībā
ir 3+ kartei (tiek piešķirta ģimenēm,
kurās aug vismaz trīs bērni) draudzīgs
piedāvājums (atlaide baseinā, atlaides
dārziņos, mākslas, mūzikas un sporta
skolā).”
Ka paziņoja Gunta Ahromkina,
respondenti ar plus zīmi atzīmē pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem,
bērnudārzu pieejamību, kvalitatīvo
interešu un profesionālās ievirzes izglītību, aktīvo biedrību piedāvājumu
ģimenēm (interesantas lekcijas, pasākumi), skeitparku, rotaļu laukumus,
velomaršrutus, veselības projekta aktivitātes, pilsētas sakoptību, dabas resursu pieejamību.
Aptaujāto priekšlikumi pievilcīgākai dzīvei pašvaldībā - profesionālās
ievirzes izglītības pieejamība lauku
teritorijās dzīvojošajiem, 5 - 6 bērnu
ēdināšanas apmaksa 100% apmērā pirmsskolā, sporta un aktivitāšu
laukumu izveide pusaudžiem, rotaļu
zonu izveide daudzdzīvokļu namu
pagalmos, dabas objektu attīstīšana,
soliņi pilsētvidē, interešu izglītības
līdzﬁnansēšana pirmsskolā.
Krāslavas Senioru skolas vadītāja
Tatjana Azamatova ir apkopojusi 28
cilvēku viedokli. Visaktuālākā problēma senioriem – pilsētā pietrūkt soliņu. Soliņi vajadzīgi arī ģimenēm ar
bērniem. Senioru skola iesniedza pašvaldībā karti ar atzīmētām vietām, kur,
viņuprāt, ir vajadzīgi soliņi.

Krāslaviešu - Ostrovsku daudzbērnu ģimenes - viedoklis par situāciju Krāslavā:
,,Mūs apmierina vispārējā izglītība.
Šajā mācību gadā daudz jaunu skolotāju, jo notika apvienošanās ar ģimnāziju. Mēs vērtējam to pozitīvi, lai gan
ir savi izaicinājumi attālinātā mācību
procesa dēļ. Jaunākais puika Ingus
ir PII „Pienenīte” audzēknis, uzsāks
skolas gaitas šogad. Dārziņā mūsu
ģimene saņēma pašvaldības atlaidi kā
daudzbērnu ģimene. Abas meitas (13
un 11 gadu) ir arī sportistes, nodarbojas ar vieglatlētiku Krāslavas Sporta
skolā. Santai (13) ir labi sasniegumu
augstlēkšanā. Arī Ingus plāno doties
uz sporta skolu, viņam ļoti patīk būt
kustībā, būt aktīvam. Esam priecīgi,
ka arī sporta skolā paredzama atlaide
– ja mācās trīs bērni, jāmaksā tikai par
diviem.
Ko vajadzētu uzlabot? Maz vietu,
kur var sportot un pavadīt brīvo laiku ar ģimeni. Vajadzētu atvērt lielāku
ﬁtnesa un aerobikas sporta zāli, tā ir
ļoti pieprasīta. Lielākiem bērniem nav
ko darīt mazo bērnu laukumiņos. Maz
iespēju pusaudžiem, it īpaši brīvlaikā.
Gribētos, lai tenisa korts ir pieejams
ikdienā. Būtu labi papildināt interešu
izglītības klāstu, piemēram, bērniem
ir interese par valodu pulciņu.”
Vijas Gendeles - Nunesas viedoklis:
,,Krāslavā dzīvot ir droši. Bērniem
pietiekoši daudz var dot - mūzikas
skola, mākslas skola, sporta skola,
interešu centrs - un tas viss ir sasnie-

dzams. Gribam kvalitatīvus laukumus
namu pagalmos, kaut ko līdzīgu Daugavpils bērnu laukumam pie autoostas. Vasarā bērns dzīvojas pats par
sevi, nometnēs praktiski nav iespējams tikt, sporta nometnēs tikai futbolisti, basketbolisti un organizatoriem
pietuvinātas ģimenes. Var ņemt labu
piemēru no Daugavpils, kur nometņu
ir daudz, vecāki būtu gatavi līdzﬁnansēt. Pilsētā ir aktuāla soliņu problēma,
senioriem nav kur piesēst pa ceļam,
ejot uz poliklīniku.”
Gunārs Upenieks, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs:
Protams, pašvaldības ietvaros 5000
eiro – tā ir visai neliela summa. Es
uzskatu, ka šie līdzekļi jāizmanto kā
papildﬁnansējums, ko paredzēts ieguldīt, lai labiekārtotu atpūtas zonu
pie Persteņa ezera. Novada dome
plāno turpināt labiekārtošanas darbus
pludmalē un izveidot vietu, kur varētu
atpūsties dažāda vecuma iedzīvotāji.
Plānots ierīkot ezera krastā sporta laukumu ar dažādiem āra trenažieriem,
kā arī rotaļu laukumu vismazākajiem
apmeklētājiem. Jāparedz, lai šajā vietā
būtu komfortabli gan vecākiem, gan
vecvecākiem, kas ved uz ezeru savus
bērnus un mazbērnus. Persteņa ezers
atrodas netālu no pilsētas dzīvojamajiem kvartāliem, un šī priekšrocība
obligāti jāizmanto.”
Informāciju apkopoja
Elvīra Škutāne

IR UZSĀKTA SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

Vides pārraudzības valsts birojs
informē, ka Latvijas Republika ir iesaistījusies valsts uzņēmuma „Ignalinas atomelektrostacija” paredzētās
darbības – Ignalinas atomelektrostacijas A-2 un V-2 bloku demontāža un
dekontaminācija pārrobežu ietekmes
uz vidi novērtējuma procedūrā un informējusi Lietuvas Republiku par sabiedriskās apspriešanas organizēšanas
nepieciešamību Paredzētās darbības
pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros.
Saskaņā ar sniegto informāciju Ignalinas AES 2009. gada 31. decembrī
pārtraukusi elektroenerģijas ražošanu. Kopš 2010. gada 1. janvāra valsts
uzņēmuma „Ignalinas atomelektrostacija” galvenā pamatfunkcija ir Ig-

nalinas AES ekspluatācijas pārtraukšana. Ignalinas AES ekspluatācijas
pārtraukšanas projekts ietver vairākus
apakšprojektus, un paredzētā darbība
ir viens no tās apakšprojektiem. Paredzētās darbības norises vieta atrodas
aptuveni 8 km attālumā no Latvijas
Republikas robežas Lietuvas Republikas ziemeļaustrumu daļā, Drukšiai
ezera krastā.
Atsaucoties uz Lietuvas Republikas
Vides ministrijas sniegto informāciju,
ir uzsākta IAES paredzētās darbības
pārrobežu ietekmes uz vidi ziņojuma
sabiedriskā apspriešana.
Ņemot vērā ierobežojumus Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanai, sabiedriskā apspriešana no-

tiks neklātienes formā (attālināti) no
2021. gada 26. janvāra līdz 25. februārim. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies attālināti 2020.
gada 5. februārī plkst. 15.00 videokonferences režīmā, izmantojot tiešsaistes rīku MSTeams.
Ar dokumentiem pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma kontekstā var
iepazīties Biroja tīmekļvietnē: http://
www.vpvb.gov.lv/lv/ivn/parrobezuivn. Rakstiskus komentārus, ierosinājumus un priekšlikumus ietekmes uz
vidi novērtējumam var iesniegt Birojā
līdz 2021. gada 25. februārim: vpvb@
vpvb.gov.lv vai pa pastu uz Biroja
adresi Rīgā, Rūpniecības ielā 23, LV1045, tālrunis 67321173.
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NOSLĒDZIES
KONKURSS
„ROTĀJOT SAVU
MĀJU,
JŪS ROTĀJAT
MŪSU PILSĒTU”
Ziemassvētkus un Jauno gadu gaidot,
iedzīvotāji cenšas radīt svētku sajūtu
savās mājās. Neraugoties uz valstī esošo epidemioloģisko situāciju, Krāslavā
par ikgadējo tradīciju ir kļuvis Krāslavas
novada domes rīkotais konkurss, kurā
iedzīvotāji izrotā savus mājokļus, radot
prieku sev un apkārtējiem. Arī šogad iedzīvotāji bija atsaucīgi un pieteica savus
izrotātos īpašumus konkursam „Rotājot
savu māju, jūs rotājat mūsu pilsētu”.

darbi, notikumi, cilvēki

2020. GADĀ KRĀSLAVAS NOVADĀ PIEDZIMA
24 MEITENES UN 42 ZĒNI

Dzimšana 2020. gadā

2020. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 66 jaundzimušie:
24 meitenes un 42 zēni.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts septembrī – 12.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts martā
– 2 un augustā - 2.
Laulībā dzimuši 35 bērni. Atzīta paternitāte 28 jaundzimušajiem. Nav ieraksta
dokumentos par bērna tēvu 3 bērniem.
Reģistrēts viens dvīņu pāris.
Pirmie bērni dzimuši 22 māmiņām, otrie bērni – 20 māmiņām, trešie – 17 māmiņām, ceturtie bērni – 3 māmiņām, piektie – 2 māmiņām, sestie - 2 māmiņām.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
līdz 17 gadiem
1
18-20 gadi
1
2
21-25 gadi
16
3
26-30 gadi
17
13
31-35 gadi
21
20
36-40 gadi
8
15
41-45 gadi
2
7
46-50 gadi
2
51-55gadi
1
Bērnu vārdi:
meitenēm:
divas Emīlijas, divas Veronikas,
pārējie vārdi Alina, Mia, Viorika, Kate, Elza, Marija, Jana, Melānija, Arīna, Megija, Olivija, Darja, Katrīna, Darina, Rebeka, Leila,
Agata, Margarita, Adelīna, Lilija.

zēniem:
pieci Artjomi, divi Danieli, divi Ņikitas,
divi Damiri, divi Marki un divi Mihaili
pārējie vārdi – Amīrs, Valters, Vladislavs, Aleksandrs, Alekss, Dārijs Aleksandrs, Lauris, Adrians, Jegors, Konstantīns, Deniss, Sandis, Jēkabs, Dārijs,
Kristaps, Viļjams, Oskars, Ēriks, Rimants,
Kirils, Armands, Matvejs, Mirons, Einārs,
Elgars, Deivids, Dāvids.

Laulības 2020. gadā

Krāslavas novadā reģistrētas 63 laulības: 56 laulība noslēgtas Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā, 4 laulības
Krāslavas Romas katoļu baznīcā, 3 laulības Priedaines Romas katoļu draudzē.
2 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem
(Kazahstāna, Krievija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 41 vīrieši
un 35 sievietes, otro reizi – 18 vīrieši un
26 sievietes, trešo reizi – 3 vīrieši un 2 sievietes, ceturto reizi - viens vīrietis.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši
sievietes
līdz 17 gadiem
1
18-20 gadi
2
1
21-25 gadi
3
13
26-30 gadi
18
15
31-35 gadi
13
7
36-40 gadi
6
10
41-45 gadi
3
1
46-50 gadi
4
4
51-55 gadi
5
2
56-60 gadi
2
6
61-65 gadi
4
-

Konkursam tika pieteikti 27 īpašumu noformējumi, kuri vērtēti četrās kategorijās: privātmāju
noformējums, daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un lodžiju noformējums, sabiedrisko ēku
noformējums un izglītības iestāžu noformējums.
Noformējumus vērtēja konkursam izveidota
žūrija, kurā katrs loceklis individuāli izvērtēja
visus īpašumus piešķirot tiem vērtējumu no 1
līdz 10. Uzvarētāju noteikšanai tika ņemti vērā
visu žūrijas locekļu individuālie vērtējumi un par
uzvarētājiem pasludināti īpašumi, kuri saņēmuši
gala rezultātā lielāko punktu skaitu.
Ievērojot epidemioloģiskos noteikumus, uzvarētāji tiks apbalvoti individuāli, iepriekš sazinoties. Pateicamies visiem konkursa dalībniekiem
Īstenojot Eiropas Savienības strukpar līdzdalību pilsētas izrotāšanā un svētku izjū- tūrfondu projektu, Krāslavas pilsētā
tas radīšanā. Ceram arī uz turpmāku aktivitāti.
uzsākti jaunas un modernas dienesta
Privātmāju noformējums:
viesnīcas būvniecības darbi, projekta
1.vieta. Lielā iela 40, Ņina Lukaševiča;
ietvaros tiks uzbūvēta dienesta viesnīca Krāslavas novada izglītības iestāžu au2.vieta. Alejas iela 3, Jevgēnija Sergejenko;
dzēkņiem.
3.vieta. Jeremejeva iela 6, Jeļena Andrukoviča;
Dienesta viesnīcas būvdarbus veic SIA „Jēkabpils PMK”. Šobrīd ir pabeigti
- Dūmu iela 1, Aleksandrs Grinevičs;
zemes darbi un pamatu izbūves darbi. Dienesta viesnīca atrodas Raiņa ielā 25.
- Dūmu iela 4, Ivars Gendelis;
Jaunceļamajā dienesta viesnīcā paredzētas 50 vietas Krāslavas novada skolē- Lāčplēša iela 6, dz. 1, Ināra Mackeviča;
niem. Dienesta viesnīcā būs ērta un mūsdienīga vide, jauniešiem tiks nodrošināti
- Lielā iela 31, Mihails Pobudins;
nepieciešamie apstākļi kvalitatīvam mācību sagatavošanās procesam un atpūtai.
- Mazā iela 1, Aleksejs Račickis;
Plānotie būvdarbi tiks veikti līdz 2021. gada jūlijam.
- N. Rancāna iela 39, Mihails Žuravskis;
Dienesta viesnīcas būvniecības darbi ir darbības programmas „Izaugsme un
- Rīgas iela 31 B, Alla Zabelova;
nodarbinātība” 8.1.2. speciﬁskā atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās izglītības
- Saules iela 12, Ināra Galeja;
iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības
- Skaistas iela 18, Oļegs Markovs;
iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un
- Strautu iela 24, Mārīte un Ēriks Sitniki;
N.Rancāna ielā 4) projekta ietvaros.
- Vasarnieku iela 14, Ivans un Romualda ŠeProjekta
budžeta
kopējās
attiecināmās
izmaksas
sastāda
ripo;
3 126 601,18 EUR, ERAF līdzﬁnansējums sastāda 2 657 611 EUR.
- Vienības iela 47, Inese Savicka;
Projekta ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.
- Vienības iela 51, Alvis Slesars.
Juta Bubina, projekta vadītāja
Ilgvara Andžāna foto
Daudzdzīvokļu namu logu, balkonu un

66-70 gadi
1
1
71-75 gadi
2
76-80 gadi
1
81-85 gadi
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
47 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 15 pāri palikuši
katrs savā uzvārdā, 1 gadījumā ģimene
izvēlējās uzvārdu pēc sievas uzvārda.
Visvairāk laulību noslēgts augustā – 12.
Vismazāk laulību noslēgts februārī - 3,
jūnijā -3, novembrī -3, decembrī -3
Vispār nebija - maijā

Miršana 2020. gadā

2020. gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 295 miršanas
gadījumi –
152 vīrieši un 143
sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts
maijā – 30 un novembrī - 30.
Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts
augustā - 15.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši
sievietes
no 0 līdz 18
no 19 līdz 30
no 31 līdz 40
1
1
no 41 līdz 50
5
3
no 51 līdz 60
19
8
no 61 līdz 70
44
18
no 71 līdz 80
48
28
no 81 līdz 90
25
62
no 91 līdz 95
9
18
no 96 līdz 100
1
5

DIENESTA VIESNĪCAS BŪVNIECĪBAS DARBI

lodžiju noformējums:

1.vieta. Vienības iela 28, dz. 21, Inga Krasovska;
- Raiņa iela 6, dz. 15, Inga Paceviča;
- Raiņa iela 8, dz. 9, Valentīna Bižāne;
- Vienības iela 12, dz. 13, Olga Šparkovska;
Borisa un Ināras Teterevu fonds turpi- Vienības iela 61, dz. 7, Daina Strupiša;
na atbalsta programmu uzņēmīgajiem un
- Vienības iela 63, dz. 9, Sergejs Vaivodišs.
rosīgajiem „Pats savam SAIMES GALFirmu, uzņēmumu un biroju ēku, vei- DAM” (www.saimesgaldam.lv). Dalībai
kalu, kafejnīcu un citu sabiedrisko ēku projektu konkursā ir aicinātas arī Latganoformējums:
les reģiona bezpeļņas organizācijas, kuras
1.vieta. Vasarnieku iela 11, IK „Krāslavas mo- vēlas palīdzēt grūtībās nonākušiem cilvētors”, Kristīne Bobiča;
kiem veikt dārzkopības darbus pārtikas
2.vieta. Krāslavas Kultūras nams, direktore sagādāšanai sev un līdzcilvēkiem. ProjekValda Timule.
tu idejas fonds gaida līdz 28. februārim.
Pilsētas izglītības iestādes noformējums:
Atbalstu ieguvušās organizācijas sa1.vieta. N. Rancāna iela 4, Krāslavas Varavīks- rūpēs sēklas, stādus un dārza kopšanas
nes vidusskola, direktore Marija Micķeviča;
piederumus gan novada trūcīgo ģimeņu
2.vieta. Aronsona iela 1, Krāslavas pirmskolas piemājas dārzu ierīkošanai, gan biedrību
izglītības iestāde „Pīlādzītis”, vadītāja Svetlana pārziņā esošo dārzu apstādīšanai. Vasarā
Rukmane;
tās organizēs konsultācijas ģimenēm par
- Pils iela 5, Krāslavas Valsts ģimnāzija, direk- dārza kopšanu, savukārt rudenī – par rators Jānis Tukāns.
žas uzglabāšanu ziemai un konservēšanu.
Dzintra Skutele,
Lai pieteiktos 2021. gada atbalstam, orainavu arhitekte ganizācijai vispirms līdz 28. februārim jā-

IESPĒJA LATGALES NVO: IESNIEDZIET IDEJAS
GRŪTĪBĀS NONĀKUŠO ĻAUŽU ATBALSTAM
nosūta īss projekta ieceres apraksts brīvā
formā uz e-pastu: oﬃce@teterevufonds.
lv. Ja organizācija nolemj turpināt projekta pieteikšanas procesu, tā tiks aicināta
sagatavot un iesniegt pilnu projekta pieteikumu un budžetu.
Pretendentus aicinām rūpīgi iepazīties
ar programmas „Pats savam SAIMES
GALDAM” nolikumu programmas lapā:
www.saimesgaldam.lv. Vienam projektam ieteicamais budžets ir līdz 1700 eiro.
Atbalstu sniegs vismaz 10 organizācijām.
2020. gadā programmas atbalstu ieguva
12 bezpeļņas organizācijas. No tām divas
organizācijas Latgalē: Latvijas Sarkanā
Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas Dagdas nodaļa un Latvijas
Sarkanā Krusta Latgales komiteja.
Vairākums programmas dalībnieku ir
pārliecināti – ir būtiski palīdzēt ne tikai

sev, bet arī dalīties ar tiem, kuri paši nevar
parūpēties par sevi. Tādēļ ģimenes nereti daļu savas ražas atdāvināja veco ļaužu
pansionātiem, sociālajiem centriem vai
vienkārši – citām ģimenēm, kurām klājas
grūti.
Par Borisa un Ināras Teterevu fondu.
2010. gadā mecenāti Boriss un Ināra Teterevi nodibināja ģimenes labdarības fondu,
lai atbalstītu izcilas un sabiedrībai noderīgas iniciatīvas un veicinātu kultūras,
mākslas un izglītības attīstību Latvijā un
pasaulē. Fonda atbalstīto labdarības projektu rezultāti aptver simtiem tūkstošu iedzīvotāju Latvijā un iedzīvotājus 10 valstīs ārpus Latvijas teju visos kontinentos.
Plašāk: www.teterevufonds.lv.
Informāciju sagatavoja:
Diana Bogdanova,
Labdarības projektu vadītāja
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JAUNA
GRĀMATU
KOLEKCIJA

Krāslavas novada Centrāla bibliotēka saņēma lielisku dāvanu - grāmatu izlasi
no Krievijas Federācijas ģenerālkonsulāta Daugavpilī.
Uzdāvinātās grāmatas pārstāv plašu žanru un interešu
loku.

Pirmkārt, starp dāvinājumiem
ir atrodami klasiskie, hrestomātiskie krievu literatūras diždarbi,
kurus tagad iespējams pie mums
lasīt ne tikai oriģinālvalodā, bet
arī īpaši krāšņos izdevumos.
Alekseja Tolstoja romānistika,
Ivana Krilova īpašā rakstu izlase,
dažādu laikmetu un literāro virzienu pārstāvju dzejas krājumi…
Starp dāvinājumiem var sastapt
arī unikālus darbus par mākslas vēsturi un skaistus mākslas
albumus. Piemēram, grāmatā
„Строгановка: 190 лет русского
дизайна” var izsekot krievu dizaina attīstībai, caur to iepazīstot
gan vēsturi, gan kultūras īpatnības un speciﬁku. Aizraujošus
vakarus var pavadīt arī lasot par
kino vēsturi monogrāﬁjā „Кино
от первого лица”. Šo lasīšanas
procesu var padarīt vēl aizraujošāku, paralēli skatoties kino klasiku, par kuru autors raksta – izrādīsies, ka ikviena ﬁlma ir daudz
slāņaināka un aizraujošāka ar pareizo ceļvedi.
Neizpaliek arī grāmatas vēstures cienītājiem, turklāt lielākā
daļa no tām ir uzrakstītas saistošā, vienkāršā valodā, kas kļūst
par aizraujošu lasāmvielu ne tikai
zinātnes mīļiem, bet arī ikdienas
romānu lasītājiem. Piemēram,
grāmatā „Дворец на Гороховом
поле” ir iespēja iepazīt noslēpumaino, aizraujošo galma dzīvi
ar visām tā peripetijām un pārsteigumiem, savukārt „За други
своя” vēsta par krievu-turku kara
notikumiem 19. gs. izskaņā, ļaujot izprast gan cariskās Krievijas
impērijas, gan Osmaņu impērijas
uzvaras un priekus, gan arī zaudējumus un plaisas, kas liek abām
impērijām sabrukt pēc Pirmā pasaules kara.
Ņemot vērā, ka pēdējā gada laikā ceļošana ir visnotaļ ierobežota,
tad, iespējams, daudzus varētu
priecēt arī krāšņie ceļveži pa Maskavas un Sanktpēterburgas ielām.
Tie varētu noderēt gan tiem, kas
vēl tikai sapņo par iespēju doties
uz kādu no Krievijas pilsētām kā
izzinošs materiāls, gan tiem, kas
vienkārši vēlas iztēlē paklejot pa
tālo pilsētu ielām, izzinot ne tikai tās slavenākās un krāšņākās
vietas, bet arī iepazīstot dažādus
noslēpumus un leģendas.
Ikviens ir aicināts novērtēt un
iepazīt šīs dažādās, bet ārkārtīgi
interesantas, vērtīgās un izzinošās
grāmatas!
Svetlana Ļaksa-Timinska,
Krāslavas novada
Centrālā bibliotēka

BAGĀTINI SAVU DZĪVI DĀVINĀDAMS!

Katrs cilvēks jau no bērnības ir
zinātkārs. Viņam nepietiek ar to,
ko viņš redz, dzird un jūt. Viņam
gribas arī vairāk zināt. Ja šādam
cilvēkam ir iespēja lasīt labu grāmatu, viņš tur atrod nepieciešamās atbildes.
Tautas vēsture ceļ viņa pašapziņu, ievērojamu cilvēku darbi
paplašina viņa redzesloku, dzejoļi
bagātina jūtu pasauli, bet sadzīvisku notikumu tēlojumi rakstnieku
darbos izgaismo dzīves gaišās un
tumšās puses.
Lasot cilvēks mācās dzīvot,
domāt
un
spriest.
Viņa gars top brīvāks, cilvēka
tikumiskā izjūta kļūst tīrāka, un
viņa paša dzīve – gaišāka.
Grāmatai visos laikos ir bijusi
liela nozīme cilvēka dzīvē, īpaši tagad, kad tās palīdz pārdzīvot
pandēmijas laiku.
Ik gadu bibliotēkas krājums
papildinās ar vērtīgiem dāvinājumiem. Dāvinātāji ir juridiskās

organizācijas un privātpersonas –
skolotāji, mediķi, juristi, vienkārši
strādājošie un arī bezdarbnieki.
Atzīmējot Draudzīgā aicinājuma dienu, vēlamies teikt visiem
paldies saviem lasītājiem, atbalstītājiem, labvēļiem, kuri bija ieinteresēti Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas krājuma veidošanā
un līdz ar to mūsu fonda papildināšanā.
Bibliotēkas kolektīvs izsaka
lielu pateicību visiem tiem 69 lasītājiem, kuri 2020. gadā bija atsaucīgi un brīvprātīgi uzdāvināja
grāmatas - vairāk nekā 1020 iespieddarbus. Bibliotēkas krājums
šogad papildinājās ar 147 jaunām
grāmatām, pārējās nonāca pagastu
bibliotēku plauktos.
Pateicamies Krāslavas novada
domei, Vēstures un mākslas muzejam, Latgales kultūras centra izdevniecībai, laikrakstam „Ezerzeme” un citiem ziedotājiem. Mūsu
atbalstītāju vidū ir Kultūras un Ār-

lietu ministrijas, TPI Latvijas Institūts, A/S „Pasažieru vilciens”,
biedrības „Ascendum”, „Centrs
Marta” un citi.
Atzinības vārdus sakām Latgales pavārgrāmatas recepšu teicējiem no Krāslavas, Dagdas, Riebiņu, Ilūkstes, Zilupes, Aglonas,
Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas,
Viļakas un Balvu novadiem, īpaši
publisko bibliotēku darbiniekiem,
kas ieguldīja personīgo artavu un
piesaistīja domubiedrus. Milzīgs
paldies Krāslavas novada Tūrisma
informācijas centram par iespēju
piedalīties vērienīgā darba procesā, apkopojot Latgales reģiona un
Krāslavas novada tradicionālās receptes, kura rezultātā 2020.–2021.
gadā visas Latgales publiskās bibliotēkas saņems vērtīgu kultūras
mantojuma grāmatu. Paldies Latvijas Bibliotekāru biedrībai par
administratīvu atbalstu, kas tika
sniegts Krāslavas novada Centrālajai bibliotēkai, piedaloties minē-

tajā projektā.
Šogad ikgadējo pateicības vakaru grāmatu dāvinātājiem janvārī
sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī bibliotēka sarīkot nespēj.
Tomēr ir arī priecīga vēsts - pasākumu plānojam rīkot šī gada maijā, protams, kad epidemioloģiskā
situācija uzlabosies.
Vēlreiz liels, liels paldies visiem, kas šajā grūtajā laikā ir un
paliek ar mums, ir uzticīgi grāmatai, bibliotēkas pakalpojumiem,
izrāda iecietību savos spriedumos!
Mēs centīsimies piedāvāt vairāk
interesantu grāmatu un preses izdevumu, daudzveidot pasākumus,
stāstīt par aktualitātēm bibliotēkas
un novada domes tīmekļvietnēs.
Sekojiet aktuālajai informācijai
arī sociālajos tīklos!
Krāslavas novada
Centrālās bibliotēkas kolektīva
vārdā direktore
Valentīna Magidas

ATSKATS UZ 2020. GADA PASĀKUMIEM
PIEDRUJAS PAGASTA BIBLIOTĒKĀ

Piedrujas pagasta bibliotēka ir
kultūras un informācijas centrs,
kas nodrošina bibliotekārus pakalpojumus un informācijas pieejamību ikvienam pagasta iedzīvotājam
un visiem interesentiem, veicina
pagasta sabiedrības izaugsmi un
piedalās mūžizglītības procesā.
Bibliotēkas apkalpojamajā teritorijā atrodas pagasta pārvalde, muzejs, Pāternieku robežkontroles
punkts, veikals.
Jau vairākus gadus Piedrujas pagasta bibliotēka rīko visdažādākos
pasākumus un aicina tos apmeklēt
ikvienu, kurš to vēlas. Arī 2020.
gada laikā bibliotēkā notika dažādas aktivitātes, kuras veicināja
lasītāju un citu cilvēku interesi par
grāmatu, bibliotēku un tās mūsdienīgo piedāvājumu. Sevišķi liels
akcents tika likts uz bērniem, bet
arī pieaugušie bija un ir ļoti gaidīti bibliotēkas telpās. Vadmotīvs šo
pasākumu rīkošanai ir radīt bērniem un pusaudžiem interesantu
vidi, aicināt aktīvai līdzdarbībai.
Esam sagatavojuši īsﬁlmu, kas
sniedz ieskatu aizgājušā gada noti-

kumos, to var noskatīties šeit.
Pērn bibliotēkā tika plānoti
daudzveidīgi pasākumi atsevišķām
lasītāju mērķgrupām, diemžēl gandrīz visi tematiskie pasākumi tika
atcelti. Izdevās organizēt vien 13
tematiskus pasākumus un 7 radošās darbnīcas.
Lūk, daži no tematiskajiem pasākumiem: „Sieviešu klubam „Ideja”- 10 gadi”; „Izziņas ceļojums”
(bērni ciemojās Latgales centrālajā
bibliotēkā un minizoodārzā „Jurite” Daugavpilī); „Mana zeme
– mana iedvesma” (ekskursija uz
Laimes muzeju, grāfu Plāteru pili
Krāslavā); „Mana dārza brīnumi”;
„Jeseņina sirdspukstos” un citi.
Radošās darbnīcas: „Un ciemos
atnāk PELĪTE”; „Valentīndienas
apsveikumi”; „To visu varēsi un
spēsi, ja pats sev tiešām noticēsi!”;
„Kastaņi, zīles un krāsainās lapas”
(šis pasākums pulcēja lielāko interesentu skaitu) un citi.
Lai attīstītu bērnu prasmes un
iemaņas, bibliotēkas vadītāja mudina mazos apmeklētājus piedalīties dažādos zināšanu pārbaudes

konkursos, zīmējumu konkursos,
radošajās darbnīcās. Bērni ar nepacietību gaida konkursus, jo gandrīz
katrs, kurš ir piedalījies, ir saņēmis balvu vai veicināšanas balvu.
Pasākumi, kas tika piedāvāti tieši
bērniem: „Gardais kārums”; „Čaklākais lasītājs”; „Rudens prieki”;
„Ābolu svētki Piedrujā” u.c.
Covid-19 infekcijas izplatības
ierobežošanai noteiktie pulcēšanās
noteikumi ir skāruši gandrīz visu
pasākumu norises kārtību bibliotēkā. 2020. gadā ir krities bibliotēkas
lietotāju skaits, tostarp arī bērnu
skaits. Salīdzinājumam: lietotāju
skaits 2019. gadā - 165 (t.sk. bērni
- 36), 2020. gadā - 154 (t.sk. bērni 25). Ļoti ceram, ka šogad situācija
uzlabosies, jo mums ir, ko piedāvāt
saviem apmeklētājiem.
Iespieddarbus, kuri nav saņemami bibliotēkā, lietotājiem, ir
iespēja saņemt no citu bibliotēku
krājumiem. Aktīva sadarbība notiek ar Krāslavas novada Centrālo
bibliotēku (KNCB) un citām novada bibliotēkām. 2020. gadā bibliotēkas fondam tika pievienoti 349

FOTOKONKURSS „IEMŪŽINI ZIEMASSVĒTKUS”

Krāslavas Valsts ģimnāzijas Skolēnu
padome 2020. gada decembrī organizēja fotokonkursu „Iemūžini Ziemassvētkus”.

Konkurss ilga no 2020. gada 16. decembra
līdz 2021. gada 5. janvārim. Tika aicināti iemūžināt savu Ziemassvētku brīnumu ne tikai
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni, bet arī
skolotāji un tehniskie darbinieki. Fotokonkursa galvenais mērķis bija stimulēt un aicināt
iemūžināt savu svētku mirkli, garšu vai skatu.
Tika iesūtīti visdažādākie bildes, bija sarežģīti
izvēlēties uzvarētājus un piešķirt nominācijas.
Kopā tika iesūtītas 38 fotogrāﬁjas no 17 dalībniekiem (2 skolotājām un 15 skolēniem).
Fotokonkursa „Iemūžini Ziemassvētkus”
nominācijas:
„Skolēnu simpātija” ieguva Laura Dzalbe
(10.a klase);
„Ziemassvētku noskaņa” ieguva Karīna Bo-

biča (6.a klase);
„Svētku garša” ieguva Anastasija Šahirova
(11.b klase);
„Dāvana acīm” ieguvis Rihards Karabeško
(12.c klase);
„Rokām radīts brīnums” ieguva Anna Umbraško (6.b klase);
„Svētku liesmiņa” ieguva Valerija Gabriela
Brence (4.a klase).
Milzīgs paldies arī mūsu drosmīgajām un
sirsnīgajām skolotājām, kuras iesūtīja savus
Ziemassvētku mirkļus. Pateicība par piedalīšanos tika izteikta Dacei Samsonovičai un Dzintrai Rateniecei.
Visi konkursa uzvarētāji tika apbalvoti ar
simboliskām dāvaniņām un diplomiem, ievērojot visus epidemioloģiskos noteikumus.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
Skolēnu padome

jaunieguvumi. Saņemti periodikas
izdevumi. Norakstītas 358 grāmatas, 230 preses izdevumi – kopā
588 vienības.
2020. gadā novadpētniecības
darba virzieni bija nemainīgi – turpinājās darbs pie novadpētniecības
mapju papildināšanas ar rakstiem
un materiāliem no Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas www.
periodika.lv, Lursoft laikrakstu
bibliotēkas datubāzes, laikraksta
„Ezerzeme”, „Krāslavas Vēstis”,
kā arī no citas periodikas un interneta. Bibliotēka piedalījās lasīšanas veicināšanas programmā
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija
2020” un grāmatu krājumu papildināja ar 26 iespieddarbiem par
208,31 eiro.
Nobeigumā saku paldies visiem,
kuri bija atsaucīgi palīgi bibliotēkai, aktīvi pasākumu dalībnieki un
uz tikšanos 2021. gada pasākumos!
Jeļena Račicka,
Piedrujas pagasta bibliotēkas
vadītāja
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MAZPULKA „SAULESPUĶE” VĀRDS
2021. GADA LATVIJAS MAZPULKU KALENDĀRĀ
Darbojoties attālināti, Krāslavas
Valsts ģimnāzijas vides pulciņa
(mazpulka „Saulespuķe”) dalībnieki atsaucās uz Latvijas Mazpulku padomes aicinājumu piedalīties meža konkursā „12 mēneši
mežā”, gan zīmējot, gan aprakstot
mežā veicamos darbus gada laikā – 12 mēnešos. Labākos darbus
konkursa organizētāji vēlējās izmantot 2021. gada kalendāra noformēšanai.

No mūsu mazpulcēniem atsaucās 8.b klases skolniece Karīna
Lukjanska. Viņas zīmējums un
apraksts tika uzskatīts par labu
esam, lai to ievietotu jaunā gada
kalendārā.
Un tā nu 30. decembrī saņēmām
jaunos kalendārus un … septembra mēneša kalendāra lapā – mūsu
Karīnas zīmējums!
Karīna saņēma arī pateicības
rakstu par aktīvu piedalīšanos

konkursā. Laba dāvana Jaunajā
2021. gadā Karīnai un lepnums
mazpulkam „Saulespuķe”!
Kalendāru ar mūsu Karīnas zīmējumu un ierakstu par piedalīšanos konkursā var ieraudzīt KVĢ
212. kabinetā.
Ināra Grāve,
KVĢ vides pulciņa
(Krāslavas mazpulka
„Saulespuķe”) vadītāja

MATEMĀTIKA UN INFORMĀTIKA ĀRPUS SKOLAS
Šī gada janvārī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā norisinājās tradicionālā Matemātikas nedēļa, taču
sakarā ar notikumiem pasaulē un
valstī visi pasākumi tika organizēti tiešsaistē. Tāpēc arī tika izvēlēts
atbilstošs nosaukums „Matemātika
un informātika ārpus skolas”.
Viens no veiksmīgākajiem paņēmieniem, kas palīdz veicināt skolēnu interesi par matemātikas jomu,
ir ārpusstundu darbs un mācību
priekšmetu nedēļas.
Priekšmetu nedēļas organizēšanas mērķi - paplašināt un padziļināt skolēnu zināšanas matemātikā
un informātikā; dot iespēju ikvienam skolēnam vispusīgi parādīt savas zināšanas, prasmes un iemaņas
matemātikā un informātikā, kā arī
izmantot starppriekšmetu saiknes.
Skolotāji integrēja mācību stundu saturā dažādas prezentācijas,
ﬁlmas un videosižetus par matemātiku. Skolēni uzzināja daudz
jauna par dažādiem faktiem un aspektiem.
Visas nedēļas garumā skolēni
piedalījās aktivitātēs, kas ir saistītas ar matemātiku un informātiku.
5.-6. klašu skolēni piedalījās viktorīnā par Latvijas vēsturi, veicot
dažādas matemātiskās darbības,
uzzināja jaunus vēsturiskus faktus
par mūsu valsti. Labākus rezultātus uzrādīja: Anastasija Čubreviča un Aleksandrs Čubrevičs (5.a
kl.), Tomass Bergs, Soﬁja Igoņina,
Milena Kovaļova, Artūrs Svencis,
Vjačeslavs Tračums, Vladislavs
Tračums, Katrīna Vinogradova,
Mihails Bondarevs (5.b kl.), Karina Liņķe, Deniss Smirnovs, Santa
Juzefoviča (6.b kl.).
Vecāko klašu skolēni atbildēja
uz viktorīnas „Latvija skaitļos”
jautājumiem.

Skolēniem tika piedāvāts kvantitatīvi aprakstīt vēsturiskos, ģeogrāﬁskos faktus, kas saistīti ar mūsu
valsti, pilsētu, skolu. Viszinošākie
bija: Aleksandra Soročina (10.a
kl.); Elizaveta Karole (9.b kl.); Arnis Ostrovskis (9.c kl.).
5. un 6. klases piedalījās zīmējumu konkursā „Personāži skaitļos”.
Skolēnu zīmējumos var ieraudzīt
gan pazīstamus varoņus un romantiskas ainas, gan jocīgas situācijas.
Labāko darbu autori tika apbalvoti
ar pateicībām.
8. a klases skolēniem tika piedāvāta aktivitāšu spēle „Ģeometriskais maratons”.
Visiem 5.- 7. un 10. - 12. klašu
skolēniem bija iespēja piedalīties
datorātrrakstīšanas konkursā. Šis
konkurss parasti notiek novada līmenī, bet attālināto mācību dēļ tas
netika organizēts. Un šajā nedēļā
bija nodrošināta iespēja iesaistīt
skolēnus šajā pasākumā. Nedēļu
iepriekš skolēniem tika piedāvāts
trenēties aklajā rakstīšanā (vietnē
typingclub.com), bet konkurss tika
organizēts vietnē 10fastﬁngers.
com.
5. - 7. klašu grupā labākos rezultātus uzrādīja Sjuzanna Križanovska (6.a kl., 3.vieta); Alekss Pavlenoks (6.a kl., 2. vieta); Emīlija
Drobiševska (5.b kl., 1. vieta), bet

10. - 12. klašu grupā - Dana Korjakina (12.a kl., 1. vieta); Arina Skovorodko (11.b kl., 2. vieta); Karīna
Andžāne (11.b kl., 3. vieta).
5. -7. klasēs norisinājās viktorīna „Ko es zinu par informātiku?”
Uzvarētāji - Kevins Narkeļūns (7.b
kl.), Nikola Stepaņenko (7.a kl.),
Veronika Rukmāne (7.b kl.).
Priekšmetu nedēļas ietvaros
vecāko klašu skolēniem tika organizēta tikšanās (tiešsaistē) ar
nākotnes profesijas pārstāvi –
programmēšanas inženieri Dāvidu Babrovski. Viņš pastāstīja par
studijām Daugavpils Universitātē,
par radošu pieeju uzdevumu izpildē, parādīja interesantus programmēšanas piemērus, datorspēļu
elementus.
Paldies matemātikas un informātikas skolotājām par pasākumu
organizēšanu.
Paldies visiem, kas piedalījās
piedāvātajās aktivitātēs un varēja
pārliecināties par to, ka matemātika un informātika ir interesanti
mācību priekšmeti.
Informāciju apkopoja
Natālija Kirkilevičа,
Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas
Matemātikas un tehnoloģiju
MJK vadītāja

VECĀKU PĀRDOMAS
PAR ATTĀLINĀTĀM MĀCĪBĀM
Visos laikos ir nepieciešama cieša sadarbība un atbalsts

Mācību gada 2. semestra sākumā mūsu skolas administrācija
piedāvāja vecākiem aizpildīt anketu „Skolēnu mācību pieredze
Krāslavas Varavīksnes skolā”.
Attālinātās mācības ir jauns zināšanu apguves veids, tāpēc mācību
gaitā skolēni un vecāki kopā apgūst jaunas mācīšanās metodes.
Un šajā procesā mums neiet viegli. Grūti ne tikai skolēniem, bet arī

mums, vecākiem. Ļoti bieži bērns
nevar patstāvīgi izpildīt uzdevumu, un tad vajadzīga vecāku palīdzība vai skolotāja konsultācija.
Mūsu klases vecāki ir izveidojuši
„WhatsApp” grupu, un tas mums
ļoti palīdz atrisināt daudzas bērnu audzināšanas problēmas. Šajā
grupā mēs speciāli neiekļāvām
klases audzinātāju. Tas ļauj mums
patstāvīgi risināt dažādas problēmas, bez vajadzības netraucējot
skolotājai pildīt savus pedagoģiskā darba pienākumus. Izveidotā

„WhatsApp” grupa arī ļauj mums
saprast un izjust to atmosfēru, kas
valda klasē, kā arī apspriest kādu
sāpīgu jautājumu saistībā ar bērnu
mācību procesu.
Kā zināms, šogad vecāku sapulces tiek rīkotas tiešsaistē. Domājam, ka tas nemaz nav slikti, jo,
neizejot no mājām, var sazināties
ar skolotājiem un citiem vecākiem. Tiešsaistes sapulces labi
būtu turpināt arī tad, kad beigsies
pandēmija un atsāksies mācības
klātienē.

IZMAIŅAS NOSLĒGUMA
PĀRBAUDĪJUMU
NORISES LAIKOS
2020./2021. MĀCĪBU GADĀ
28. janvārī valdība pieņēma lēmumu par vairāku Ministru kabineta noteikumu
grozījumiem, kuri nosaka
2020./2021. mācību gada
valsts pārbaudes darbu norises laikus, eksāmenu skaitu par vispārējo vidējo izglītību, regulē 1. un 12. klases
brīvlaikus 2. semestrī.

eksāmeni par vispārējo vidējo
izglītību notiks maijā, tad nav
nepieciešams 12. klases skolēniem noteikt atsevišķas pavasara
brīvdienas. Ja visi skolēni vienā
laikā dodas brīvlaikā, tad izglītības iestādē ir iespēja brīvi plānot
vienā nedēļā nepieciešamos metodiskos pasākumus visiem skolotājiem reizē. Savukārt 1. klases skolēniem, kuriem ārkārtas
situācijas dēļ tika pagarināts
brīvlaiks, noteikumi/grozījumi
neparedz februārī noteikto vienas nedēļas brīvlaiku. Tajā dodas
tikai tie skolēni, kuri mācās pamatizglītības programmu tālmācības formā, sociālās korekcijas
izglītības iestādē vai speciālās
izglītības iestādē.
Valsts izglītības satura centrs
informē, ka šobrīd sagatavotas
un publicētas 2020./2021. mācību gada noslēguma pārbaudījumu
programmas. Pārbaudes darbu
programmas visos mācību priekšmetos pieejamas šeit (https://
www.visc.gov.lv/lv/valsts-parbaudes-darbu-programmas).
Šobrīd ikvienam skolēnam un
skolotājam ir iespēja izpētīt un izpildīt iepriekšējo gadu eksāmenu
uzdevumus, kas būtiski palīdzēs
sagatavoties pārbaudes darbiem.
Ņemot vērā to, ka visiem skolēniem mācības notiek attālināti, par
9. klašu gala pārbaudījumu norisi
valdība lems februāra sākumā. Ja
9. un 12. klases skolēniem būs
iespēja atgriezties klātienes mācībās vai apmeklēt individuālās
konsultācijas klātienē pēc 7. februāra, tad plānots, ka noslēguma
pārbaudījumi, lai iegūtu pamatizglītību, notiks, ja epidemioloģiskā
situācijas dēļ klātienes mācību vai
konsultāciju norise nebūs iespējama, tad 9. klases skolēniem būs
iespēja veikt monitoringa darbus
pēc Lieldienām, lai vēl līdz mācību gada noslēgumam uzlabotu
tās zināšanas un prasmes, kas būs
nepieciešamas nākamajā mācību
posmā.
28. janvārī veiktie grozījumi
pēc publicēšanas būs pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē.
Valsts izglītības satura centrs

Šajos apstākļos, kad skolēniem
ir jāmācās attālināti, visvairāk vecākus uztrauc bērnu psihoemocionālais stāvoklis, jo bieži ir grūti ar
to tikt galā. Skolēniem trūkst saziņas ar draugiem. Bērnu pašsajūtu
ietekmē arī tas, ka iestājas nogurums, jo daudz laika jāpavada pie
datora.
Ļoti gribam pateikties visiem
skolotājiem, kas māca mūsu bērnus šajā tik sarežģītajā periodā,
par neatlaidību un izturību. Īpaši
gribas atzīmēt matemātikas sko-

lotājas Olgas Grundānes darbu,
viņas konstruktīvo pieeju mācību
stundu organizēšanā, jo skolotāja bija viena no pirmajām, kas
uzsāka vadīt tiešsaistes stundas.
Gribam novēlēt, lai skolotājiem,
skolēniem un vecākiem, mācot un
audzinot bērnus šajā sarežģītajā
periodā, pietiktu spēka un pacietības.
Paldies visiem par sadarbību!
Pateicībā - 5. b klases vecāku padome.
5. b klases vecāki

Lai šajā mācību gadā veiksmīgi
notiktu valsts pārbaudes darbu norise un, ņemot vērā to, ka 3. klases
skolēniem tika pagarināts ziemas
brīvlaiks, 3. klases diagnosticējošie darbi notiks martā:
mācību valoda:
mutvārdu daļa no 25. janvāra
līdz 2. martam,
rakstu daļa – 3. martā;
matemātika – 9. martā;
latviešu valoda mazākumtautību izglītības programmās –
11. martā.
Centralizētie eksāmeni svešvalodā par vispārējās vidējās izglītības ieguvi notiks maijā, kad
skolēni, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, būs pilnveidojuši savas valodas prasmes klātienē:
angļu valoda:
rakstu daļa 11. maijs,
mutvārdu – 11.–13. maijs;
vācu valoda – 12. maijs;
krievu valoda:
rakstu daļa 13. maijs,
mutvārdu – 13.–14. maijs;
franču valoda – 14. maijs.
Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību šogad un arī
nākamgad, skolēniem nebūs obligāti jākārto ceturtais jeb izvēles
eksāmens. Lai 2020./2021. un
2021./2022. m. g. iegūtu vispārējo vidējo izglītību, būs jākārto trīs
obligātie eksāmeni:
latviešu valoda,
viena svešvaloda,
matemātika,
ceturtais eksāmens nav obligāts,
bet kārtojams pēc izvēles, ja tas
nepieciešams iestājai augstākās
izglītības iestādē.
12. klases skolēniem pavasara brīvdienas būs no 2021. gada
15. marta līdz 2021. gada
19. martam tāpat kā 1.–11. klases skolēniem. Tā kā svešvalodu
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ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU
PLĀNOTS PAGARINĀT
LĪDZ 6. APRĪLIM

izglītība

KRĀSLAVAS VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA
SĀK PIRMKLASNIEKU UZŅEMŠANU

2. februārī Ministru kabinets, rūpīgi izvērtējot epidemioloģisko situāciju, konceptuTopošais pirmklasniek,
āli vienojās par pieeju Covid-19 pārvaldībai
mamma un tēti!
Latvijā pēc 8. februāra. Ārkārtējo situāciju
2021./2022.mācību gadā mācības 1.
plānots pagarināt līdz 6. aprīlim, lai panāktu klasē jāuzsāk 2014. gadā dzimušajiem
būtisku saslimstības samazinājumu.
bērniem, bet atkarībā no veselības stāPārāk strauja drošības pasākumu mazināšana ir riskanta, jo veselības aprūpes nozarē joprojām ir ārkārtas
stāvoklis. Plānveida pakalpojumu sniegšana ir ļoti ierobežota. Savukārt Covid-19 pacientu aprūpei pielāgotās gultas vietas slimnīcās gandrīz visas ir aizpildītas.
Katra jauna Covid-19 pacientiem izveidota gultas vieta
diemžēl mazina plānveida veselības aprūpes sniegšanas
iespējas.

Uzlabots izglītības process

Izglītības pieejamība klātienē ir viena no prioritārajām jomām, kurā mazināt ieviestos drošības pasākumus. Lai uzlabotu izglītības procesa kvalitāti un atvieglotu mazāko skolēnu vecāku ikdienu, Ministru kabinets
vienojās, ka no 8. februāra ar drošības pasākumiem
mācības klātienē atsāk 1. un 2. klašu skolēni. Savukārt
visiem skolēniem, kas ir sociāli emocionālajās riska
grupās, būs iespēja saņemt klātienes konsultācijas.

Stingrākas prasības tirdzniecības jomā

Ministru kabinets konceptuāli vienojās, ka no š.g. 8.
februāra uzsākt pakāpenisku pāreju uz to – paplašināt
preču pieejamību klātienē, vienlaikus nosakot papildu
drošības prasības tirdzniecības vietām un pastiprinot to
kontroli.
Iedzīvotājiem joprojām visdrošāk ir izmantot distances tirdzniecības risinājumus, kur vien tas ir iespējams.
Savukārt pirms došanās uz veikalu klātienē vēl rūpīgāk
jāizvērtē pirkumu nepieciešamība, jāsagatavo iepirkumu saraksts, lai samazinātu veikalā pavadāmo laiku.
Šādi drošības pasākumi ir nepieciešami, lai spertu
pirmos pakāpeniskos soļus plašākai tirdzniecībai klātienē un pamazām atteiktos no klātienē nopērkamo preču
klāsta ierobežojuma.
Drošākas tirdzniecības nosacījumi ietver šādas jaunas
prasības:
- visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka
apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras ﬁziskās
distancēšanās prasības, t.sk. tirdzniecības zālēs (veikalos), pie tirdzniecības vietu ieejām/izejām un atsevišķas
prasības tirdzniecības centros;
- pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un
ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās
drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai
tirdzniecības centros;
- mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās;
- pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.
Tāpat valdība konceptuāli atbalstīja, ka no š.g. 8. februāra tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu varētu nodrošināt arī:
- veikali, kur tirgo pārtiku ne mazāk kā 70% no preču
sortimenta;
- veikali, kur tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70%
no preču sortimenta;
- grāmatnīcas.
Atgādinām, ka klātienes tirdzniecība pilnā apmērā šobrīd notiek aptiekās, tajā skaitā veterinārajās aptiekās,
optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās; pārējās
tirdzniecības vietās klātienē tirgojamo preču klāsts ir
ierobežots nolūkā mazināt cilvēku pulcēšanos un uzturēšanos veikalos, tirgos, utt.

Mazākas ārvalstu braucienu iespējas

Ministru kabinets novērtēja, ka pastāv augsts risks no
ārvalstīm ievest Covid-19, tai skaitā jaunos īpaši lipīgos
vīrusa paveidus. Starpinstitūciju darbības koordinācijas
grupas uzdevums ir izvērtēt risinājumus, kā ierobežot
nebūtiskus ārvalstu braucienus un nodrošināt ceļotāju
kontroli. Piemēram, paredzēts ierobežot lidojumus no
Īrijas, Apvienotās Karalistes un Portugāles.
Valdība konceptuāli vienojās, ka ir saglabājama starptautiska kustība cilvēkiem, kam ir nepieciešams doties
prom vai ierasties Latvijā darba un mācību dēļ. Tāpat
paredzēts atļaut starptautisku pārvietošanos cilvēkiem
ģimenes atkalapvienošanas dēļ, ģimenes locekļa aprūpes nodrošināšanai, dalībai bērēs un citu humanitāru
apsvērumu dēļ.
Vienlaikus plānots stiprināt ceļotāju kontroli, lai
pārliecinātos, ka cilvēki ārvalstu braucienos uz un no
Latvijas dodas tikai pamatotu iemeslu dēļ un viņi neapdraud pārējo sabiedrību, ievedot Covid-19 infekciju.
www.mk.gov.lv

vokļa un psiholoģiskās sagatavotības,
bērns var sākt pamatizglītības apguvi
arī 6 gadu vecumā saskaņā ar vecāku
(aizbildņu) vēlmēm.
2021. gada 1. septembrī pirmklasnieki tiks uzņemti pamatizglītības programmā 21011111 (ar latviešu valodas
mācībvalodu, skolotāja Nadežda Adamoviča) un pamatizglītības mazākumtautības programmā 21011121 (bilingvāli, skolotāja Daina Strupiša). Klases
audzinātājs māca visus mācību priekšmetus, izņemot sportu, vizuālo mākslu,
mūziku. Arī visas stundas notiek vienā
klašu telpā, izņemot minētos mācību
priekšmetus. Mēs apzināmies, ka, uz-

sākot bērna skolas gaitas, Jūs uzticat
mums pašu dārgāko, tādēļ ļoti novērtējam katru savu skolēnu. Centīsimies, lai
ikviens pirmklasnieks būtu saklausīts,
sadzirdēts, saprasts un izglītots. Skolai
ir savas tradīcijas, ar ko var lepoties.
Sabalansēts mācību process, saistošas
ārpusskolas nodarbības sekmēs Jūsu
bērnu individuālo izaugsmi.
Klātienē dokumentu pieņemšana notiks, stingri ievērojot 2 m distanci, obligāti lietojot aizsargmaskas. Precīzāku
informāciju var iegūt skolas tīmekļvietnē: www.varaviksne.lv vai sazinoties ar
sekretāri individuāli: t.65681468. Ierodoties klātienē izglītības iestādē, jāuzrāda bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments.
Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju un valstī noteiktos ierobežojumus,
aicinām vecākus (aizbildņus) savlaicī-

gi izvēlēties ērtāko un drošāko veidu
bērna pieteikšanai 1. klasē. Piesakoties
elektroniski, aizpildītu iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu)
nosūta uz skolas oﬁciālo e-pastu: varaviksne@kraslava.lv.
Februāra nogalē aicināsim vecākus
uz online tikšanos: parunāt par mācībām 1. klasē, iepazīties ar audzinātājām, saņemt atbildes uz jautājumiem.
Pieteikšanās notiks caur skolas mājaslapu! Informācija sekos!
Ja epidemioloģiskā situācija atļaus,
tad topošajiem pirmklasniekiem būs
iespēja apmeklēt Vasaras skoliņu jūnijā, kas tiks organizēta kā iepazīšanās ar
skolu, skolotājiem un klasesbiedriem.
Gaidīts ikviens topošais pirmklasnieks! Nāc un kļūsti mūsējais!
Skolas direktore
Marija Micķeviča

VIDUSSKOLĒNI AICINĀTI PIETEIKTIES
TIEŠSAISTES ERUDĪCIJAS SPĒLEI ,,GRINDEKS” PRĀTA TURNĪRS

Atzīmējot ,,Grindeks” 75. jubilejas
gadu zinību zīmē, Baltijas vadošais
farmācijas uzņēmums aicina vidusskolēnus un skolotājus pieteikties bezmaksas erudīcijas spēlei ,,Grindeks”
Prāta turnīrs. Tā būs iespēja skolēniem
pārbaudīt savu erudīciju daudzpusīgās
tēmās un sacensties par vērtīgām balvām. Turnīrs norisināsies tiešsaistē trīs
kārtās; pieteikšanās līdz 24. februārim.
Turnīram aicināti pieteikties 10.12. klašu skolēni, izveidojot komandu
četru līdz sešu dalībnieku sastāvā, no
kuriem vienam ir jābūt pedagogam –
komandas kapteinim. No vienas skolas
konkursā var piedalīties ne vairāk kā
trīs komandas. Reģistrēšanās turnīram
norisināsies līdz šā gada 24. februārim
(ieskaitot), sūtot e-pastu uz prata.turnirs@grindeks.lv.
,,Uzņēmuma 75 gadu jubileja ir svētki ne tikai mums, bet arī visai ķīmijas
un farmācijas nozarei kopumā – šo
gadu laikā esam palīdzējuši miljoniem
pacientu visā pasaulē. Par līdz šim padarīto jāpateicas mūsu darbiniekiem,
kuri ar savu entuziasmu un zināšanām
rūpējas par sabiedrības veselību un
dzīves kvalitāti. Lai veicinātu jaunie-

šu interesi un izpratni par to, kā ķīmija un farmācija palīdz rast risinājumus
mūsdienu pasaules veselības izaicinājumiem un vajadzībām, savu jubilejas
gadu esam nolēmuši iesākt, aicinot jauniešus iesaistīties aizraujošā erudīcijas
spēlē. Turnīra laikā ne tikai pārbaudīsim jauniešu erudīciju, bet arī dosim
iespēju tuvāk iepazīties ar ,,Grindeks”
vērtībām un nākotnes karjeras iespējām. Īpaši novērtēsim skolotāju iesaisti,
jo tieši pedagogi var veicināt skolēnu
interesi nākotnē pievērsties ķīmijas
studijām,” stāsta AS ,,Grindeks” valdes
priekšsēdētājs Juris Hmeļņickis.
Turnīrs norisināsies attālināti trīs
kārtās. Pirmā kārta notiks 1. martā, tai
sekos pusﬁnāls 5. martā ar 100 labāko
komandu dalību, savukārt ﬁnāls būs 11.
martā, un tajā par konkursa balvām sacentīsies 50 erudītākās komandas. Komandas, kuras kvaliﬁcējušās nākamajai
kārtai, saņems nākamās spēles saiti epastā. Vienas spēles ilgums būs aptuveni pusotra stunda, tās laikā tiks izspēlēti
aptuveni 70 jautājumi par dažādiem
mācību tematiem, no tiem daži jautājumi būs saistīti ar ķīmijas, farmācijas un
medicīnas nozari.

Jau tuvāko gadu laikā darbaspēks būs
lielākais izaicinājums farmācijas nozares attīstībai, tāpēc ,,Grindeks” šogad
veltīs savus resursus un kompetences,
lai palīdzētu motivēt jauniešus izzināt
šīs nozares zinātnisko un praktisko
pusi, rīkojot gan erudīcijas turnīru, gan
daloties zināšanās un interesantos faktos par uzņēmumu.
,,Grindeks” rīkotais erudīcijas konkurss tiešsaistē norisināsies pirmo reizi, pulcējot vidusskolēnu komandas no
visas Latvijas. ,,Grindeks” Prāta turnīra mērķis ir veicināt jauniešos interesi
un motivāciju nākotnē apgūt ar ķīmiju,
farmāciju vai medicīnas jomu saistītas profesijas. Turklāt konkurss sniedz
iespēju tikt pie vērtīgām balvām, kas
noderēs gan mācībām, gan izklaidei:
planšetēm, bezvadu austiņām un portatīvajiem akumulatoriem.
Papildu informācija:
https://ej.uz/grindeksprataturnirs
Laila Kļaviņa,
AS ,,Grindeks”
Komunikācijas departamenta
vadītāja

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS
26. SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCE

Pat zināmais ir zināms tikai nedaudziem
/Aristotelis/
Ņemot vērā mūsdienu darba tirgus
konkurences apstākļus, ir skaidrs, ka
jauniem cilvēkiem, lai sasniegtu izvirzītos mērķus, nepietiek ar vienas nozares
pārzināšanu. Lai jaunietis spētu saprast,
kas viņš ir un kur jaunajos apstākļos ir
viņa vieta sabiedrībā, nākas sabalansēt
informācijas pārpilnību un jaunos satricinājumus, kas dažādu notikumu un
pārmaiņu laikā liek cilvēkam tikpat ātri
pārorientēties realitātē. Jaunietim, kas
atrodas nemitīgā saskarsmē ar pārmaiņām, tostarp ar pārmaiņām izglītības
jomā un jauniem nākotnes izredžu piedāvājumiem, jāprot pieņemt sev vajadzīgās vērtības. Kā pastāvēt nepārtraukti
mainīgajā pasaulē? Par šo jautājumu
mēs, Krāslavas Valsts ģimnāzija, patstāvīgi mudinām domāt savus jauniešus.
Šī gada 26. janvārī Krāslavas Valsts
ģimnāzijā nu jau 26. reizi notika skolēnu
zinātniski pētniecisko darbu konference,
kurā savus darbus aizstāvēja 26 divpadsmito un vienpadsmito klašu audzēkņi.
Skolēnu darbus gadu no gada vada pašu
skolas pedagogi, kā arī skolēniem ir dota

iespēja izvelēties sev attiecīgās jomas
konsultantu – kādas konkrētas Latvijas
augstskolas mācībspēku. Vārdu sakot,
skolēnam ir dotas visas iespējas pilnveidoties un izpausties viņu interesējošā
jautājumā.
Skolēnu darbus raksturoja patstāvīga
zinātniska rakstura pētījuma izpilde dažādās zinātņu jomās – politikas zinībās,
pedagoģijā, psiholoģijā, veselības mācībā, socioloģijā, mākslā un literatūrā...
Mērķtiecīgā zinātniskas izziņas darbības
procesā skolēni risināja pašu formulētās
problēmas – izvirzīja hipotēzes, vāca
informāciju, eksperimentēja, analizēja, secināja, pamatoja... Pētījuma gaitā
tika apkopota un atspoguļota jaunākā
informācija, skolēni izprata savu sagatavotību strādāt patstāvīgi, attīstījās viņu
kritiskā un analītiskā domāšana, jēgpilnā
lasīšana, tika pilnveidota prasme izvirzīt
personiskās izaugsmes mērķus, prasme
formulēt un izteikt savu viedokli, prezentēt savu darbu un atbildēt uz klausītāju jautājumiem.
Jāpiebilst, ka šogad zinātniski pētniecisko darbu konference notika attālināti.
Protams, mazliet neierasti, jo visbiežāk,
mācību stundas vadot, „televīzijas dikto-

ra” lomā iejutās skolotājs. Bet tagad bija
iespēja darboties mainītās lomās, un tas
lieliski izdevās – darbu autori jutās pārliecināti par paveikto.
Darbi tika recenzēti, punkti par prezentāciju saskaitīti, un komisija, konsultējoties ar darbu vadītajiem, nolēma, ka
Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferences vērtējumam
no ģimnāzijas piedāvāsim 10 darbus.
Milzīgs paldies skolotājiem – darbu
vadītajiem, konsultantiem un recenzentiem, pateicoties kuriem, darbi kļuva vēl
dziļāki un pilnvērtīgāki.
Gandarījums un prieks par mūsu jauniešu aktīvo darbošanos zinātniski pētnieciskajā jomā, vēlmi izzināt un pastāstīt citiem. Esmu pārliecināta, ka, tikai
šādi darbojoties, ir iespējams pozitīvi ietekmēt sabiedrībā notiekošos procesus,
nevis pasīvi tiem pakļauties.
Novēlu veiksmi mūsu jauniešiem
Latgales reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kas notiks 5.
martā.
Ilga Stikute,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
direktora vietniece metodiskajā darbā
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UZSĀKAM SADARBĪBU
AR LIETUVAS SKOLU
VISAGINĀ

Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir noslēgusi sadarbības līgumu ar
Visaginas „Gerosios vilties” proģimnāziju, ko vada direktore Jolanta
Bartkūniene. Mūsu kopīgās sadarbības mērķis ir dot iespēju skolotājiem apmeklēt seminārus, konferences un citus pasākumus, kas saistīti
ar skolotāju labās prakses izplatīšanu, tai skaitā pedagogu individuālo
sadarbību. Sagatavot un īstenot kopīgus sadarbības projektus ar skolēniem, informācijas apmaiņa un komunikācija starp Latvijas un Lietuvas
skolēniem un jauniešiem par kultūras un tradīciju dažādību vai kopību.
Šajā procesā varētu izmantot jaunākās tehnoloģijas. Tas būtu veids, kā
skolēniem atrast jaunus draugus citā valstī, padziļināti apgūstot svešvalodu, pastāstīt par savu valsti, novadu un skolu, kā arī organizēt izglītojošus pasākumus, ekskursijas un tml. Esam sagatavojuši videoﬁlmu
par mūsu skolu un aizsūtījuši saviem jaunajiem draugiem. Ar skolas
direktori esam pārspriedušas pirmos pasākumus: Visaginas proģimnāzijas 7. klases skolēnu dalību mūsu skolas organizētajā matemātikas un
informātikas nedēļā, gatavošanos abu skolu metodisko jomu koordinatoriem, skolotājiem semināram „Attālinātā mācību procesa izaicinājumi” februārī.
Ceram uz veiksmīgu sadarbību,
skolas direktore

ATKLĀTĀ STUNDA
„CIK DEMOKRĀTISKA
IR LATVIJA?”
27. janvārī Krāslavas Valsts ģimnāzijas Eiropas Parla-

menta vēstnieku komanda organizēja ZOOM platformā
atklāto stundu par tēmu „Cik demokrātiska ir Latvija? Kā
mērīt demokrātiju?”. Stundā piedalījās 10.-12.klašu skolēni. Ar Eiropas Parlamenta (turpmāk EP) Latvijas biroja
palīdzību tika organizēta tikšanās ar Eiropas Parlamenta
deputātu Ivaru Ijabu. Skolēni noklausījās lekciju, uzdeva
jautājumus, diskutēja.

EP birojs Latvijā jau vairākus gadus organizē EP vēstnieku skolu,
kurā šogad iesaistījās arī ģimnāzisti. Ģimnāzijas EP vēstnieku komanda
apgūs mācību programmu, kas trīs gadu garumā sadarbībā ar valsts augstākajām amatpersonām, izciliem ekspertiem, medijiem un programmas
absolventiem pētīs parlamentārās demokrātijas visdažādākos aspektus.
Tā būs iespēja apzināties savu pilsoņa spēku un izprast, kā likumdošana,
tieslietu sistēma, sabiedrības iesaiste un vēlēšanas nodrošina Latvijas un
Eiropas parlamentārās demokrātijas ilgtspēju.
Esam pieraduši, ka dzīvojam demokrātiskā valstī, kaut gan Covid-19
apstākļi padarīja mūsu dzīvi mazāk ērtu, bieži sūdzamies par ierobežojumiem, bet gan Covid-19 apstākļos, gan demokrātijas stiprināšanā viss
atkarīgs no mums pašiem.
Gatavojoties atklātajai stundai, skolēni pētīja demokrātijas vēsturi
Latvijā, demokrātijas priekšrocības un trūkumus, iepazinās ar pētījumiem par Latvijas demokrātiju un pilsoņu tiesībām. Latvijā demokrātijas pieredze nav liela - 14 gadi starpkaru periodā un laiks pēc 1991.
gada. Taču šajos gados Latvija, tāpat Igaunija un Lietuva demokrātijas,
pilsoņu tiesību un brīvības jomā ir pietuvojusies Rietumu demokrātiju
līmenim, par to liecina starptautiskie pētījumi, ko veic nevalstiska organizācija „Freedom House” un pazīstamais žurnāls „The Economist”.
Citas bijušās PSRS republikas personas brīvības un cilvēktiesību ievērošanas jomā stipri atpaliek no Baltijas valstīm.
Dzīve brīvā pasaulē ir cieši saistīta ar atbildību. Vēlos citēt mūsu valsts
prezidenta Egila Levita teikto: „Demokrātiju un tās radītās priekšrocības sabiedrība ļoti bieži uztver kā pašsaprotamu, kā nemainīgu labumu.
Sabiedrība bieži vien nevelta pietiekamu uzmanību demokrātijas jautājumiem, paļaujoties, ka nekas slikts nevar notikt.” Prezidents atgādināja
kādreizējā Vācijas kanclera Konrāda Adenauera teikto, ka demokrātija
vienmēr ir apdraudēta.
Arī skolēni, darbojoties Eiropas Parlamenta vēstnieku komandā, pētīja, vai Latvijas demokrātija ir apdraudēta. Pētījuma rezultātā nonāca pie
secinājuma, ka nopietnu draudu, kas traucētu demokrātiskiem procesiem nav, taču pastāv vairāki riski, kas traucē Latvijai kļūt par pilnvērtīgu demokrātiju un labklājības paraugu. Tā ir cilvēku neticība saviem
spēkiem, neticība valstij, atbildības trūkums par savu un valsts labklājību, nevēlēšanās piedalīties sabiedriskajos procesos, vāja pilsoņu politiskā līdzdalība. Tas veicina populistu spēju ietekmēt sabiedrisko domu,
cilvēki tic un izplata dezinformāciju un viltus ziņas.
EP vēstnieku skolas ietvaros notiek tikšanās ar dažādām valsts amatpersonām, piemēram, februārī ir tikšanās ar LR Tiesībsargu Juri Jansonu. Skolēnu izglītošanās tiesiskuma, demokrātijas, cilvēktiesību jomā
veicinās aktīvas pilsoniskas sabiedrības veidošanos kā garantu Latvijas
ilgtspējīgai attīstībai.
Viktorija Naļivaiko,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolotāja

mūzikas skolai - 60

PĀRDOMAS

2021. gads Krāslavas Mūzikas skolai ir īpaši zīmīgs
ar tās dibināšanas 60. gadadienu
Šķiet, ka viss kļuvis savādāks.
Citādāks! Pirmajā brīdī bija sastingums - kas notiek? Sabira
plāni mēģinājumiem pirms konkursiem, skolas pasākumu ierakstiem - svītra pāri… Nesatikšanās
laiks, neziņas laiks. Kā darīt, kā
mācīt? Kā strādāt?... Apstāšanās
laiks. Pārdomu laiks. Kas notiks
tālāk? Kad tas beigsies, cik ilgi
tas vilksies? Pēc šiem mēnešiem
nu jau aprasts, ka nav jāskrien uz
mēģinājumiem. Vakari brīvi, ir
laiks ģimenei, mājai. Sajutu, ka
esmu uz savas krīzes robežas un
tādā režīmā diezin vai ar pilnu saprātu izturētu visu mācību gadu.
Domāju, ka neviens neapgalvos, ka Covid-19 krīzes situācija
ir normāla parādība, darbs - pieņemams un realitāte teicama. Nekas nevar aizstāt tiešo klātbūtni
darbā ar bērniem un instrumenta
spēli. Šajā laikā kā vēl nekad tika
novērtēts pedagoga darbs, viņa
pašaizliedzīgā atdeve un mīlestība jauna cilvēka audzināšanā. Un
kā tad lai pa gabalu parāda mīlestību? Gandrīz neiespējami….
Zinām un saprotam, ka Covid-19 ieviesa korekcijas mūsu

darbā. Bet - nekad nav ļauna bez
labuma un katrā situācijā jāmēģi
na atrast labo.
Pierādījās, ka var strādāt arī
attālināti. Skolotāji pamatīgāk
apguva informācijas tehnoloģijas un nonāca pie secinājuma,
ka nākotnē atsevišķos gadījumos
mūzikas teorijā un instrumentu
spēlē mācību procesa kontrolei,
nepārtrauktībai un uzdevumu
veikšanai varētu pielietot iegūto
attālinātās mācīšanās pieredzi.
Jāturpina aprīkot skolas ar tehnoloģijām, jo visi izmanto savus
personīgos resursus. Protams,
būtisks ir pašvaldības atbalsts
šajā laikā, jo bez dibinātāja atbalsta to paveikt nav iespējams.
Esam pieslēgušies e-klasei. Nākotne atnāca ātrāk, nekā bijām
gaidījuši! Nu jāprot pielāgoties.
Audzēkņiem - tādu īpašību attīstīšana kā patstāvība, individuālā laika plānošana, komunikācijas prasme, atbildība. Iemācīja
pacietību.
Vārdu sakot - laiks neatkarīgi
no mums mainās, un mums jāiet laikam līdzi! Bēdīgi, bet tā ir
mūsu nākotne…

Skolas jubilejas pasākums
plānots 14. maijā. Redzēsim, kā
attīstīsies situācija valstī un sekosim līdzi notikumiem. Tomēr, neskatoties uz apstākļiem un situāciju, mēs turpinām strādāt, mācīt
un mācīties, lai būtu gatavi atkal
tikties klātienē un sajust atkalredzēšanās prieku.
Mūzikas pasaule - tā ir pasaule,
kura liek dziedāt un plaukt mūsu
dvēselēm ne tik vien svētku laikā,
bet arī šī brīža savādajā ikdienas
ritējumā. Psihoterapeites Zanes
Krūmiņas teiktais te nu ir gluži
vietā: „Dzīvesprieks ir cilvēka
iekšējā vērtība, kas izpaužas optimistiskā cilvēku attieksmē pret
dzīvi un dzīves apstākļiem, ko
pavada mundrums un izturība arī
grūtībās. Dzīvesprieks nav balstīts uz ārējiem apstākļiem, tā ir
spēja priecāties par sevi, un spēja
priecāties par dzīvi neskatoties
ne uz ko, un raizēm - pat par spīti
visām nebūšanām.”
Šis satrauktais un neziņas pilnais laiks tomēr ir cerību pilns - tā
ir iespēja nedaudz vairāk sazināties ar mūsu skolas skolotājiem,
sarunāties ar saviem bērniem. Palīdzot viņiem, arī mums pašiem
paveras iespēja radoši attīstīties,
pilnveidoties un mācīties vairāk,
atbildīgāk un nopietnāk šajā pavisam citādā un savādā laikā.

Olga Grecka,
Krāslavas Mūzikas skolas direktore
Foto: Krāslavas mūzikas skolai - 55

PAR PĀRTIKAS PAKĀM...
Es atceros, kā mani vecāki deva man naudu, lai es
samaksātu par pusdienām skolā. Bet, protams, es to
tērēju veikalā, pērkot šokolādes un konfektes...
Ir pagājuši gadi, un tagad es pati esmu mamma.
Mani bērni mācās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Esmu ļoti pateicīga, ka pašvaldība nodrošina gan
manus, gan visus pārējos skolēnus ar bezmaksas
pusdienām skolā. Es domāju, ka tas ir liels atbalsts
ģimenēm. Ir prieks, ka, neskatoties uz attālinātām
mācībām, tiek saglabātas bezmaksas pusdienas skolēniem. Šīs pusdienas vecāki var saņemt kā pārtikas
paku.
Es gribu izteikt milzīgu pateicību Krāslavas Varavīksnes vidusskolas administrācijai par tik pārdomātām pārtikas pakām. Mani ļoti iepriecināja pārtikas
pakas produktu daudzveidība. Visi produkti ir kvalitatīvi un ar labiem derīguma termiņiem. Svarīgi ir
arī tas, ka praktiski visi produkti ir no Latvijas ražotājiem. Saņemot pārtikas paku, es uzreiz iedomājos
tik daudz ēdienu, kurus es varu pagatavot no šiem
produktiem. Piemēram, pankūkas ar iebiezināto pienu, makaroni ar sieru, pupiņu vai zirņu zupas, sviestmaizes ar desu vai ar krēmsieru. Pārtikas pakā bija
arī salds pārsteigums bērniem - cepumi, žāvēti augļi

un rieksti, melnā šokolāde. Ziemā visiem ir vajadzīgi
vitamīni, bet bērniem jo īpaši. Tāpēc pārtikas pakā
es atradu hematogenu, apelsīnus un arī citronu, lai
tēja būtu garšīgāka un veselīgāka. Žēl, ka maniem
bērniem negaršo zivis. Bet mums visiem kaut kas
negaršo un tāpēc diez vai izdosies izdomāt tādu pārtikas paku, kur būtu visi produkti, kuri patīk. Tomēr
uzskatu mūsu skolas pārtikas paku par perfektu.
Svetlana Minkeviča,
5. un 7. klases skolēnu mamma
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lasītāju jautājumi

TIEK PĀRDOTS DZĪVOKLIS

Cik bieži jāmaina ūdens pastā info@kraslavasnami.lv”
Informatīvā izdevuma
un gāzes skaitītāji, un kam
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsa- tas jādara?
„KV” janvāra numurā izlavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
SIA „Krāslavas nami”: Sa- sīju, ka pilsētas katlumājā
tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīskaņā ar Ministru kabineta notei- Latgales ielā 14 tiek uzstāvoklis Nr.23, Aronsona ielā 16, Krāslavā, ar kopējo platību 32,2 m2 un
kumiem Nr.40 „Noteikumi par dīts jauns biomasas katls.
pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 301/27258 domājamām
valsts metroloģiskajai kontrolei Sakarā ar šo informāciju
daļām no būves un zemes (kadastra numurs 6001 900 1081).
pakļauto mērīšanas līdzekļu sa- man ir jautājums: kā tas
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1300,00 (viens tūkstotis trīs
rakstu” veriﬁcēšanas periodis- ietekmēs apkures kvalitāti
simti eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR
kums gāzes patēriņa skaitītājiem dzīvojamās mājās un, pro130,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē
sadzīves gāzes plītīm ir reizi 20 tams, cenas šajā apkures
(www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz
gados, bet mehāniskiem ūdens sezonā? Vai cena samazi2021. gada 18. februārim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada
patēriņa skaitītājiem - reizi 4 nāsies?
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021. gada 18. februārī plkst.
10.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav.
Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLI

Latgales apgabaltiesas 29. iecirkņa zvērināta tiesu izpildītāja Lilija Solovjova, prakses vieta Atbrīvošanas aleja 93a, Rēzekne, pārdod pirmajā
izsolē Jurijam Sevostjanovam piederošo nekustamo īpašumu Spilves, kas
atrodas Ūdrīšu pag., Krāslavas nov., kadastra numurs 6096 008 0530. Nekustamais īpašums sastāv no divām zemes vienībām ar kopējo platību
0,1871 ha (kadastra apzīmējumi 60960080514 un 60960080530).
Piedzinējs: AS PNB Banka, jur. adrese: Elizabetes iela 15, Rīga.
Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība un izsoles sākumcena ir 1000,00 EUR. Izsoles solis: 50,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama
ar pievienotās vērtības nodokli.
Personai, kura vēlas piedalīties nekustamā īpašuma pirmajā izsolē,
līdz 2021. gada 22. februārim, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta tiesu izpildītājam lūgumu autorizēt to dalībai izsolē un jāieskaita nodrošinājumu 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma, t.i.
100,00 EUR, ZTI L.Solovjovas, reģ. Nr.08046611453, depozīta kontā
Nr.LV69TREL9199104001000, Valsts kase, kods TRELLV22, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru.
Izsoles sākuma datums un laiks - 2021. gada 2. februāris plkst.13.00,
izsoles noslēguma datums un laiks - 2021. gada 4. marts plkst.13.00.
Tālr. uzziņām 64624889, 26111586.

NVA UN EURES PIEDĀVĀ
TIEŠSAISTES RAIDĪJUMUS
„ESI INFORMĒTS,
ATGRIEŽOTIES LATVIJĀ”
„EURES Latvia” facebook lapā katra mēneša pēdējā ceturtdienā plkst.16.00 būs skatāmi tiešsaistes raidījumi
„Esi informēts, atgriežoties Latvijā”.

Tiešsaistes raidījumu ciklu „Esi informēts, atgriežoties Latvijā”,
balstoties uz savu darba pieredzi un piesaistot dažādu jomu ekspertus,
veido NVA EURES darba mobilitātes konsultanti, lai sniegtu remigantiem aktuālāko informāciju par darba iespējām un dzīves apstākļiem
Latvijā, valsts un pašvaldību institūciju pakalpojumiem un atbalstu,
nepieciešamo dokumentu kārtošanu gan ārvalstī, pirms aizbraukšanas,
gan Latvijā, atgriežoties, par bezdarbnieka pabalsta eksportu, nodokļiem, dzīvesvietas deklarēšanu, bērnu pieteikšanu bērnudārzā vai skolā, iegūtās kvaliﬁkācijas atzīšanu un veselības pakalpojumiem Latvijā,
tiks sniegti arī praktiskie padomi, kā izveidot CV un uzrakstīt motivācijas vēstuli. Raidījumos piedalīsies dažādu jomu speciālisti, kuri dalīsies savā remigrācijas pieredzē.
NVA EURES konsultantu atbalsts pieejams ikvienam!
Ja jums ir papildu jautājumi par darba iespējām Latvijā, sociālo aizsardzību (ģimenes pabalsti, bezdarbnieka pabalsts un tā eksports u.c.)
vai starpvalstu nodokļu samaksu, aicinām sazināties ar NVA EURES
konsultantiem.
Tīmekļvietne: www.nva.gov.lv/eures
E-pasts: eures@nva.gov.lv
Facebook: www.facebook.com/eureslatvia/
Linkedin: www.linkedin.com/company/eures-latvia
Piektdienās no 13.00 līdz 15.00 EURES čats:
https://ec.europa.eu/eures/public/chat-with-eures-advisers

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

gados. Ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu, nomaiņu un to
atkārtoto veriﬁcēšanu atbilstoši
normatīvajiem aktiem nodrošina
dzīvokļa īpašnieks vai lietotājs,
ja dzīvokļu īpašnieku kopība vai
pārvaldnieks nav noteicis citu
kārtību. SIA „Krāslavas nami”
kā pārvaldnieks ir paredzējis nodrošināt dzīvokļu ūdens skaitītāju kārtējo veriﬁkāciju uzņēmuma
apsaimniekošanā esošajās mājās,
kur tā ir nepieciešama visiem
dzīvokļiem, izmaksas iekļaujot
attiecīgu māju apsaimniekošanas un pārvaldīšanas izdevumos.
Veriﬁkāciju bija plānots uzsākt
2020. gadā, bet sakarā ar ierobežojumiem darbu veikšanai
klātienē, skaitītāju veriﬁkācija ir
atlikta. Pašlaik dzīvokļos nodrošinām tikai darbus, kas saistīti
ar avārijas situāciju likvidāciju
koplietošanas
komunikācijās.
Gadījumā, ja ir aizdomas, ka dzīvokļa skaitītājs SIA „Krāslavas
nami” apsaimniekošanā esošajā
mājā darbojas nekorekti, lūdzam
sniegt informāciju par konkrēto
dzīvokļi, rakstot iesniegumu e-

Valerijs
Maslovs,
SIA
„Krāslavas
nami”
valdes
priekšsēdētājs:
„Katlumājas
rekonstrukcija paredz biomasas ūdenssildāmā šķeldas katla,
kondensācijas
ekonomaizera,
dūmgāžu attīrīšanas sistēmas
(multiciklons, elektroﬁltrs) izbūvi un kopējās katlumājas automatizētās vadības sistēmās
izveidi, iekļaujot tajā esošās un
jaunās iekārtas. Rekonstrukcijas
laikā tiek mainītas vecās iekārtas, kuru kalpošanas termiņš jau
ir beidzies, un katlumājas pārbūves galvenais mērķis – izveidot
drošu un ilgtspējīgu siltuma ražošanas avotu pilsētas siltumapgādes nodrošināšanai, vienlaikus samazinot siltumenerģijas
zudumus enerģijas ražošanas
procesā, pazeminot elektroenerģijas un kurināmā patēriņu, kā
arī samazinot ekspluatācijas un
uzturēšanas izmaksas. Rekonstrukcijas projekta pirmo daļu
2008. gadā realizēja Krāslavas
novada dome, kas kopā ar SIA
„Krāslavas nami” 2011.-2018.
gadā īstenotiem siltumtrašu nomaiņas projektiem nodrošināja

konkursi
ES LASU
DZIMTAJĀ VALODĀ

Starptautiskā Dzimtās valodas diena
visā pasaulē tiek svinēta 21. februārī.
Tās mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību dzimtās valodas vērtībai un
skaistumam.
Aicinām bērnus un jauniešus vecumā līdz 18 gadiem iesaistīties lasījumos: ierakstīt brīvi izvēlētā teksta
fragmentu savā dzimtajā valodā (latviešu, krievu, baltkrievu, poļu, angļu,
itāļu, spāņu vai kādā citā valodā) video mp4 formātā (ilgums 1-2 minūtes)
un atsūtīt uz kraslavasbiblioteka@inbox.lv līdz 17.02.2021.
Visus ierakstus varēs apskatīt
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas tīmekļvietnē un bibliotēkas sociālo mediju proﬁlos. Nosūtot mums
videomateriālu, jūs piekrītat videomateriālu ievākšanai, izmantošanai
un publicēšanai atbilstoši bibliotēkas
pasākuma mērķiem.
Kas ciena mātes valodu, tas ciena sevi! Izjutīsim lepnumu par savas
dzimtās valodas krāšņumu!
Interesantāko fragmentu lasītājus
sagaida pārsteigumu balvas.
Bibliotēkas tīmekļvietnē:
www.bibliotekakraslava.lv

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

PIEDALIES
VIKTORĪNĀ!

Gatavojoties
Drošākai interneta dienai, Krāslavas novada
Centrālā bibliotēka ir
izveidojusi tiešsaistes
viktorīnu ,,Manas eZināšanas par drošu
internetu” mājas lapā:
www.bibliotekakraslava.lv

Viktorīna sastāv no 15 apgalvojumiem, kas ir jāizvērtē individuāli – vai tie ir patiesi (Patiesība) vai nepatiesi
(Meli).
Par katru pareizo atbildi
tiek piešķirts 1 punkts.
Lūdzam atbildes iesniegt
līdz 2021. gada 14. februārim.
Rezultāti būs publicēti
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas mājaslapā un
bibliotēkas sociālajos medijos (Facebook, Instagram,
Twitter).

Piedalies!

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr. 28368537
elvira.skutane@kraslava.lv

siltumapgādes tarifa samazinājumu no 56,66 EUR/MWh (bez
PVN) līdz šobrīd spēkā esošā
tarifa līmenim 51,44 EUR/MWh
(bez PVN) apmērā. Katlumājas
pārbūves projekts tiek līdzﬁnansēts no ES Kohēzijas fonda
līdzekļiem, bet arī uzņēmuma
ﬁnansējums ir būtisks – vairāk
par 60% no projekta izmaksām
ir jānodrošina SIA „Krāslavas
nami”. Pateicoties Krāslavas novada domes atbalstam un sniegtajam galvojumam, projekta
līdzﬁnansējumam tiek piesaistīts
ilgtermiņa Valsts kases aizņēmums ar zemu procentu likmi un
atlikto pamatsummas atmaksu,
kas dod iespēju maksimāli samazināt rekonstrukcijas izmaksu
negatīvo ietekmi uz tarifu. Aprēķinot siltumenerģijas tarifu, tiek
ņemts vērā gan sasniegtais izmaksu ietaupījums no jaunu iekārtu izmantošanas, gan rekonstrukcijas projekta izmaksas, un
precīzi noteikt, kāds būs tarifs
pēc rekonstrukcijas pabeigšanas,
ir iespējams, izvērtējot darbības
rezultātus ar jaunām iekārtām ilgākā laika posmā, līdz ar to šajā
un nākamajā apkures sezonā tarifa izmaiņas nav plānotas.”

Kādiem ir jābūt iedzīvotāju ienākumiem, lai iegūtu maznodrošinātas vai
trūcīgas personas statusu
Krāslavā 2021. gadā?
Vija Bārtule, Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja: „Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33.
panta otro daļu: Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis
ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā
un 190 EUR pārējām personām
mājsaimniecībā.
Saskaņā ar Krāslavas novada
pašvaldības saistošie noteikumiem „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2015. gada 26.
novembra saistošajos noteikumos Nr. 2015/13 „Par ģimenes
vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu
Krāslavas novada pašvaldībā””
1. Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir
277 EUR pirmajai vai vienīgajai
personai mājsaimniecībā un 194
EUR pārējām personām mājsaimniecībā.
2. Ja mājsaimniecības ienākumu slieksnis mēnesī ir 327 EUR
pirmajai vai vienīgajai personai
mājsaimniecībā un 229 EUR
pārējām personām mājsaimniecībā, tad tai ir tiesības saņemt
TIKAI Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām pārtikas un pamata materiālās palīdzības pakas.”
Ja nepieciešams saņemt konsultāciju vai precizēt informāciju, lūgums sazināties ar Sociālā
dienesta darbiniekiem pa tālruni
65622528.”

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143
E-pasts: juris.roga@kraslava.lv

