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Vairāku gadu garumā Krāsla-
vas novada pašvaldība darbojas 
dažādos projektos, lai attīstītu 18. 
gadsimta pērli – Krāslavas muižu 
jeb pils kompleksu. Pirms trim ga-
diem ar Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) atbalstu tika 
uzsākta vērienīga Krāslavas pils 
Amatu mājas - staļļu pārbūve.

Projekta „Rīteiropas vērtības” 

ietvaros Krāslavas pils Amatu mā-
jai tika nomainīts jumts, renovēta 
fasāde, atjaunoti komunikāciju 
pieslēgumi, veikti iekšdarbi, kā 
arī labiekārtota teritorija. No pro-
jekta kopējām izmaksām -  812 
631 eiro -   425 000 eiro fi nansēti 
no ERAF.

Krāslavas pils apbūve ar parku 
ir īpašā Plāteru dzimtas reziden-
ce kopš 18.gs. vidus un savulaik 
izcils piemērs Latvijas historisma 
laikmeta piļu interjeru daudzvei-
dībai. Pils novietojums Daugavas 
senielejas terases augšmalā sniedz 
izcilu skatu perspektīvu uz UNE-
SCO nacionālajā sarakstā iekļauto 
Daugavas loku dabas parka aina-
vu. Pils kompleksā jau ierīkots 
Tūrisma informācijas centrs un 
starptautiskais Kulinārā manto-
juma centrs, darbojas Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejs. Paš-
valdība pakāpeniski sakārto saim-
niecības ēkas, radot jaunus piedā-
vājumus tūrismam.

Pēc būvdarbu pabeigšanas, pie-
saistot arī pašvaldības un Valsts 
Kultūrkapitāla fonda līdzekļus, 
tika uzsākts darbs pie ēkas reno-
vētās daļas saturiskā piepildīju-
ma veidošanas, piemēram, 2018. 
gadā šeit tika izveidota interaktīva 
ekspozīcija „Pi vīna golda”, kas ir 
veltīta Krāslavai raksturīgā piecu 
dažādu tautību kulinārā mantoju-
ma tradīcijām.

Tāpat Krāslavas pils kompleksa 
Amatu mājā ierīkota gleznotāja 
Valentīna Zlidņa piemiņas istaba.

 Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs savu piedāvājumu apmek-
lētājiem arvien papildina - nule kā 
izveidots „ Vecās mājas stāsts” - 
stāsts par to, kā māja dzīvoja laika 
posmā no XIX gadsimta beigām 
līdz XX gadsimta 70. gadiem, kā 
mainījās interjers un mājsaimnie-
cības priekšmeti.

 Centrālā fi nanšu
un līgumu aģentūra

KRĀSLAVAS PILS AMATU MĀJĀ TURPINA
 PAPLAŠINĀT PIEDĀVĀJUMU TŪRISTIEM

PAR IZMAIŅĀM 
VILCIENU KUSTĪBAS GRAFIKĀ

Sakarā ar „Rail Baltica” izbūves darbiem 
Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā tika slēgti 
četri sliežu ceļi, tāpēc tika mainīts vilcienu 
kustības saraksts. Pielāgojot autobusu reisu 
izpildes laiku vilcienu kursēšanas grafi kam, 
no 2021. gada 28. marta uz būvniecības pe-
riodu gaidāmas izmaiņas maršrutā Nr.6218 
Krāslava–Kombuļi–Sauleskalns–Auleja, 
Nr.6240 Krāslava–Grāveri, Nr.7555 Dau-
gavpils–Indra un Nr.7543 Daugavpils–
Krāslava.

Nr.6218 
Krāslava–Kombuļi–Sauleskalns–Auleja
Autobuss, kas no pieturas „Auleja” kat-

ru dienu izbrauc plkst.19.05, ilgāk stāvēs 
pieturā „Krāslavas stacija”, no Krāslavas 
stacijas izbraucot plkst.19.55 (līdz šim iz-

brauca plkst.19.44). Tādējādi galapunktā 
tas pienāks plkst.20.01 (līdz šim pienāca 
plkst.19.50).

Nr.6240 Krāslava–Grāveri
Autobuss no Krāslavas autoostas katru 

dienu izbrauks plkst.5.30 (līdz šim izbrauca 
plkst.5.35).

Nr.7555 Daugavpils–Indra
Autobuss, kas no pieturas „Indra”  katru 

dienu izbrauc plkst.15.20, pieturā „Daugav-
pils stacija” apstāsies plkst.17.20 (līdz šim 
apstājās plkst.17.25). Tādējādi arī galapunk-
tā tas pienāks piecas minūtes ātrāk – 17.25.

Nr.7543 Daugavpils–Krāslava
Autobuss no Daugavpils autoostas katru 

dienu izbrauks plkst.10.55 un 21.15 (līdz 
šim izbrauca plkst.11.15 un 20.55).

IZMAIŅAS AUTOBUSU 
MARŠRUTOS

Rīgas Centrālās dzelzceļa staci-
jas pārbūves dēļ no 28.03.2021. 
tiek slēgti četri galvenie sliežu 
ceļi, no kuriem trīs līdz šim tika 
izmantoti pasažieru pār vadā-
šanai, bet 5. ceļš tiek pārveidots 
par strupceļu. Līdz ar to pasažieru 
kustības nodrošināšanai nepie-
ciešamā stacijas jauda ir samazi-
nāta, un būtiski mainīsies vilcienu 
kustības grafiks.

 Dīzeļvilcienu atiešanas un pienākšanas 
laiki uz un no Krustpils, salīdzinot ar ie-
priekš spēkā esošo grafi ku, atšķirsies līdz 
28 minūtēm, uz un no Madonas – līdz 21 
minūtei, uz un no Rēzeknes brīvdienās – 
par 7 minūtēm, uz un no Zilupes – līdz 20 

minūtēm, uz un no Daugavpils – līdz 22 
minūtēm, uz un no Krāslavas – līdz 12 mi-
nūtēm.

 „Pasažieru vilciena” tīmekļvietnē un 
mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kus-
tības saraksts, kas redzams 10 dienu uz 
priekšu, jau ietver vilcienu kustības gra-
fi ka izmaiņas. Ar vilcienu pamatsarakstu, 
kas stājas spēkā 28. martā, iespējams ie-
pazīties „Pasažieru vilciena” tīmekļvietnes 
sadaļā  „Informācija pasažieriem – Vilcie-
nu kopējais pamatsaraksts”. 

Dīzeļvilcieni uz Krustpili, Madonu, Rē-
zekni, Zilupi, Daugavpili un Krāslavu no 
Rīgas Centrālās stacijas turpmāk aties no 
10., 11. ceļa vai 12. strupceļa.
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Turpinot vakcināciju pret Covid-19, šo-
nedēļ ar Veselības ministrijas rīkojumu tika 
atvērta nākamā prioritārā grupa – iedzīvo-
tāji ar hroniskajām saslimšanām. Tas nozī-
mē, ka gan ģimenes ārsti, gan ārstniecības 
iestādes pakāpeniski, ņemot vērā pieejamo 
vakcīnu apjomu, varēs uzsākt vakcinēt ie-
dzīvotājus, kam ir hroniskas saslimšanas. 

Jauna grupa tiek vērta vaļā, ņemot vērā 
vairāku esošo prioritāro grupu jau līdzšinē-
jos vakcinācijas apjomus – vairāk nekā 32 
000 vakcīnu pirmās devas saņēmuši veselī-
bas aprūpes darbinieki, no tiem vairāk nekā 
18 000 ir saņēmuši arī otro devu, 38 000 
vakcīnas saņēmuši seniori, pirmo vakcīnu 
saņēmuši vairāk nekā 67% ilgstošas soci-
ālās aprūpes centru klienti un darbinieki. 

Šobrīd vietnē manavakcina.lv un pa bez-
maksas tālruni 8989 pieteikušies vairāk 
nekā 23 000 iedzīvotāju, kuri norādījuši 
savu piederību iedzīvotāju grupai ar hronis-
kām saslimšanām. Kopumā prioritāro gru-
pu plānošanas dokumentā ir norādīti vairāk 
nekā 166 000 iedzīvotāji ar dažādām hro-
niskām saslimšanām, līdz ar to Veselības 
ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotā-
jus, kuriem ir hroniskas saslimšanas, neat-
likt pieteikšanos vakcinācijai pret Covid-19 
un reģistrēties tagad vietnē manavakcina.lv, 

pa tālruni 8989 vai pie ģimenes ārsta. Tie 
iedzīvotāji, kuri pieteikušies manavakcina.
lv vai pa tālruni 8989 un nebija norādīju-
ši savu piederību šai hronisko saslimšanu 
grupai, aicināti pārskatīt savu pieteikumu 
un atzīmējiet savu atbilstību hronisko sa-
slimstību grupai.

Iedzīvotāju atbilstību hronisko saslimstī-
bu grupai noteiks divos veidos.

Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi viet-
nē manavakcina.lv vai pa tālruni 8989, dati 
tiks salīdzināti ar informāciju vienotajā ve-
selības nozares elektroniskajā informācijas 
sistēmā – pret pieejamajiem hronisko slimī-
bu reģistriem un izrakstītajiem kompensē-
jamajiem medikamentiem. 

Ja pieteikšanās vakcinācijai notikusi ģi-
menes ārsta, ģimenes ārsts vadīsies atbil-
stoši SPKC rekomendācijām hroniski slimo 
pacientu vakcinācijai.

Veselības ministrija, nosakot prioritāri 
vakcinējamās sabiedrības grupas, ir vadī-
jusies pēc medicīniskām un epidemiolo-
ģiskām indikācijām, ātrāk aicinot vakcinēt 
iedzīvotājus, kuriem Covid-19 infi cēšanās 
saistīta ar smagiem veselības traucējumiem, 
piemēram, seniori, personas ar hroniskām 
slimībām, personas, kurām tiek veiktas no-
pietnas medicīniskas manipulācijas.

Līdz ar jaunās grupas atvēršanu vak-
cinēties aicināti iedzīvotāji, kas slimo ar 
ļaundabīgu audzēju, hroniskām elpošanas 
ceļu slimībām, hroniskām sirds asinsvadu 
sistēmas slimībām, hroniskām nieru slimī-
bām, hroniskām aknu slimībām, hroniskām 
nervu sistēmas slimībām, cukura diabētu, 
imūnsupresiju, aptaukošanos un smagām 
psihiskām slimībām.

Ņemot vērā, ka turpinās aktīva senioru 
virs 70 gadiem vakcinācija, un ņemot vērā 
pieejamo vakcīnu apjomu, šīs nedēļas sāku-
mā aptuveni 8 000 iedzīvotāji ar hroniskām 
saslimšanām saņems īsziņas un e-pastus 
ar informāciju par tālāk rīcību, lai saņem-
tu vakcīnu. Tā kā šo iedzīvotāju atbilstība 
tiks pārbaudīta pret Cukura diabēta pacien-
tu reģistru, Onkoloģisko pacientu reģistru, 
Multiplās sklerozes pacientu reģistru, HIV 
pacientu reģistru, C-hepatīta pacientu re-
ģistru, nedēļas sākumā uzrunātajiem iedzī-
votājiem nebūs nepieciešami nosūtījumi.

Turpinot iedzīvotāju uzaicināšanu vakci-
nēties, iedzīvotājiem nosūtījums vakcināci-
jai pret Covid-19 nebūs nepieciešams, ja:

par iedzīvotāju, kurš pieteicies manavak-
cina.lv vai pa tālruni 8989, ir informācija 
par datu esamību vienotajā veselības noza-
res elektroniskajā informācijas sistēmā;

par iedzīvotāju, kurš pieteicies mana-
vakcina.lv/8989, ir informācija par datu 
esamību vienotajā veselības nozares elek-
troniskajā informācijas sistēmā par atprečo-
tām kompensējamo medikamentu receptēm 
pēdējā kalendārā gada laikā;

persona tiek vakcinēta ģimenes ārsta 
praksē;

persona ārstējas stacionārā, ārstējošais 
ārsts sadarbībā ar pacientu var lemt par 
vakcināciju pret Covid-19, nosūtot pacien-
tu vakcinācijai ārstēšanās laikā atbilstoši 
iekšējai kārtībai attiecīgajā stacionārās ārst-
niecības iestādē.

Citos gadījumos hroniska pacienta Co-
vid-19 vakcinācijai nepieciešams nosūtī-
jums. Par to iedzīvotāji tiks informēti īsziņā 
vai e-pastā. Ja ārsta rīcībā nav medicīnisko 
datu, kas apliecina hroniskas slimības esa-
mību, pacientam var lūgt uzrādīt citu ārstu 
sniegtos konsultāciju slēdzienus vai izraks-
tus, kas pamato hroniskas slimības esamību 
nosūtījuma izsniegšanai.

Agnese Strazda, 
Veselības ministrijas 

Vakcinācijas projekta birojs

VAKCINĀCIJAI TIEK ATVĒRTA JAUNA PRIORITĀRĀ GRUPA – 
IEDZĪVOTĀJI AR HRONISKAJĀM SASLIMŠANĀM

Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība „Dzī-
vības koks” ir atvērusi pieteikšanos psihosociālās 
rehabilitācijas programmām „Spēka avots” onko-
loģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem. Pir-
mā programma paredzēta no 9. līdz 15. maijam. 
Kopā šogad ieplānotas divdesmit programmas, 
kuru mērķis ir palīdzēt cilvēkiem pēc onkoloģis-
kas slimības pārvarēt tās radītās psiholoģiskās 
sekas. Psihosociālās rehabilitācijas programmas 
onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem 
ir valsts programmas, kuras ar Labklājības minis-
trijas deleģējuma līgumu ievieš „Dzīvības koks”.

Lai nodrošinātu pēc iespējas plašāku pacientu 
un viņu tuvinieku atbalsta mehānismu, program-
mas paredzētas gan dažādu diagnožu pacientiem, 
gan cilvēkiem ar konkrētāku diagnožu grupu, 
piemēram, onkohematoloģijas, krūts vēža un gi-
nekoonkoloģijas, gremošanas orgānu sistēmas 
audzēju u.c. pacientiem. Psihosociālās rehabi-
litācijas programmas pamatā ir grupu terapija, 
informācija par slimību un dzīvi pēc tās, fi ziskās 
aktivitātes un individuālās konsultācijas. Tajā 
pašā laikā neatsverama ir programmas dalībnieku 
savstarpējā komunikācija, informācijas apmaiņa. 
Vislabāk viens otru saprot un var atbalstīt (arī pēc 
programmas) cilvēki ar līdzīgu pieredzi.

Biedrība „Dzīvības koks” kopš 2009. gada īs-
tenojusi 116 psihosociālās rehabilitācijas prog-
rammas. No 2018. gada onkoloģisko pacientu 
psihosociālā rehabilitācija iekļauta valsta apmak-
sāto pakalpojumu grozā. Palielinājās programmu 
skaits gadā (piemēram, laika posmā no 2009. līdz 
2017. gadam kopā tika īstenota 21 programma), 
šobrīd gadā tiek īstenotas no 24-30 programmām, 
kas ļauj īstenot specializāciju, atbilstoši diagnožu 
grupām. Kāpēc tas ir svarīgi? Pirmkārt, jau piemi-
nētā savstarpējā pieredzes apmaiņa. Otrkārt, spe-
ciālistu un lektoru sniegtā informācija par slimī-
bu ir mērķtiecīgāk virzīta uz konkrēto diagnozi. 
Kā rāda pieredze, tad vispieprasītākās līdz šim ir 
bijušas programmas sievietēm pēc krūts vēža un 
ginekoonkoloģijas. Tāpēc arī šogad katra ceturtā 
būs programma sievietēm kopā ar tuvinieku.  Kā 
uzsver psihosociālās rehabilitācijas programmu 
koordinatore un fi zisko aktivitāšu trenere Ināra 

Pomere, tad kopumā programmas ir cilvēkiem, 
kuriem vēzis jau ir pagātne, taču palikuši neatbil-
dēti jautājumi, kas ik dienas liek dzīvot trauksmē 
un bailēs par rītdienu, vai arī prāts un emocijas 
ir iestrēguši pagātnes traumatiskos notikumos. 
Programmas laikā psihoterapeita konsultācijas, 
mākslas terapijas nodarbības un komunikācija ar 
citiem pacientiem daudzas psiholoģiskas problē-
mas var atrisināt uzreiz. Vai arī palīdz ieraudzīt 
ceļu, kurš ejams, lai uzlabotu savu dzīves kvali-
tāti.

Jāuzsver, ka saskaņā ar Ministru kabineta no-
teikumiem Nr.780 visas programmas pacientiem 
ir paredzētas kopā ar tuvinieku. Tuvinieks parasti 
ir pirmais, kuram būtu jābūt stabilitātes un drošī-
bas garantam, ka viss ir pārdzīvojams, ka vēzis ir 
ārstējams, ka nedrīkst nolaist rokas. Ir labi, ja tu-
vinieks tāpat kā pacients iegūst zināšanas no ārsta 
onkologa, kurš programmās „SPĒKA AVOTS” 
nolasa lekciju un atbild uz tiem jautājumiem, ku-
riem dažkārt nepietiek laika, vai uztraukumā aiz-
mirstas pajautāt ārstējošajam ārstam. 

Psihosociālās rehabilitācijas programmas on-
koloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem 
vadītāja Gunita Berķe uzsver: „Visiem program-
mas „SPĒKA AVOTS” dalībniekiem ir iespēja 
atgriezties mājās daudz zinošākiem, ar lielāku iz-
pratni par atveseļošanās gaitu un ar to saistītajiem 
izaicinājumiem, bet pats galvenais, ko arī paši pa-
cienti uzsver programmas noslēgumā, ka ir atgūta 
ticība sev, atbrīvots ceļš dzīves enerģijai un iegūta 
atziņa, ka tu neesi viens un pamests šajā grūtajā 
ceļā atpakaļ pie veselības. ”

Ņemot vērā esošo situāciju valstī, arī šogad 
psihosociālās rehabilitācijas programmas dalīb-
niekiem un arī visiem pasniedzējiem būs jāievēro 
īpaši noteikumi (COVID tests pirms programmas 
vai arī vakcinācija), lai mēs būtu droši, ka nepa-
kļaujam riskam sevi un citus cilvēkus. 

Programmas šeit: http://www.dzivibaskoks.lv/
lv/programmas-2021

Pieteikšanās programmām šeit: https://anketa.
dzivibaskoks.lv/

Gunita Berķe,
valdes priekšsēdētāja „Dzīvības koks”

BIEDRĪBA „DZĪVĪBAS KOKS” MAIJĀ PLĀNO ATSĀKT
 PSIHOSOCIĀLĀS REHABILITĀCIJAS

 PROGRAMMAS ONKOLOĢISKAJIEM PACIENTIEM Lidosta „Rīga” aicina pasažierus pirms 
plānotajiem lidojumiem laikus iepazīties 
ar epidemioloģiskajām prasībām, kas 
ceļotājiem noteikti viņu mērķa valstī. 
Lidostas pēdējā laika novērojumi liecina, 
ka īpaši daudz neskaidrību par ceļošanai 
nepieciešamajiem dokumentiem mēdz 
rasties pasažieriem, kas dodas uz Apvie-
noto Karalisti. 

Lidosta atgādina, ka Lielbritānija ie-
ceļotājiem kā obligātu noteikusi ne vien 
negatīvu Covid-19 testu, kas veikts ne 
ātrāk kā 72 stundas pirms izlidošanas, bet 
arī īpašu Covid-19 testēšanas komplek-
tu iegādi jau pirms lidojuma un obligātu 
pašizolāciju pēc ieceļošanas. 

Lidosta reģistrāciju reisam un iekāpša-
nu lidmašīnā var nodrošināt tikai tiem pa-
sažieriem, kas pirms lidojuma izpildījuši 
visas konkrētās valsts izvirzītās prasības 
ieceļotājiem. Šobrīd, lai ceļotu uz Apvie-
noto Karalisti, pasažieriem nepieciešams: 

negatīvs Covid-19 tests angļu valodā, 
kas veikts ne agrāk, kā 72 stundas pirms 
izlidošanas no Rīgas; 

internetā iegādāti Covid-19 testēšanas 
komplekti (Covid Testing Package), kas 
paredzēti testu veikšanai otrajā un asto-
tajā dienā pēc ieceļošanas. Šos testēša-
nas komplektus ieceļotājiem norādītajā 
obligātās pašizolācijas adresē nogādā 
Apvienotās Karalistes Nacionālā veselī-
bas dienesta darbinieki. Jāņem vērā, ka 
testēšanas komplektu pirkums ir piesais-
tīts konkrētam datumam un lidmašīnas 
reisam. Testēšanas komplektu iegādi un 
reģistrāciju var veikt šeit. 

Internetā aizpildīta PFL forma (Passen-
ger Locator Form) – visa prasītā infor-
mācija šajā formā ir jānorāda precīzi. 
Tai skaitā personas dati, informācija par 
lidojumu, kontaktinformācija, obligātās 
pašizolācijas vietas adrese, kā arī iepriekš 
iegādāto testēšanas komplektu rēķina vai 
pasūtījuma numuri. Papildu informācija 
un PFL forma atrodama šeit. 

Papildu aktuālā informācija par obli-

gātās pašizolācijas prasībām ceļotājiem, 
testēšanu un citiem jautājumiem pieeja-
ma Apvienotās Karalistes ofi ciālajā infor-
mācijas vietnē ceļotājiem. 

Lidostas novērojumi liecina, ka ne-
skaidrības par nepieciešamajām darbī-
bām pirms lidojumiem uz Lielbritāniju ir 
teju katram otrajam pasažierim. Biežākās 
dokumentu noformēšanas kļūdas saistītas 
ar nekorektu PLF apliecinājuma aizpildī-
šanu, piemēram, tas aizpildīts tikai daļēji 
vai nav korekti norādīti testēšanas kom-
plektu numuri. 

Tāpēc lidosta aicina pasažierus, kas 
ceļo uz Lielbritāniju, ierasties uz lidoju-
mu savlaicīgi – ne vēlāk kā divas stundas 
iepriekš, lai gadījumā, ja atklājas nepilnī-
bas dokumentos, tās iespēju robežās va-
rētu novērst. Pasažierus, kuri lidojumam 
reģistrējušies mājās tiešsaistē, aicinām 
pārbaudīt visu dokumentu esamību pirms 
došanās uz drošības kontroli pie īpaši ap-
zīmētiem servisa galdiņiem lidostas re-
ģistrācijas zālē. 

Arī ceļojot uz citiem galamērķiem, 
lidosta aicina pasažierus pirms lidojuma 
laikus izpētīt visas prasības, ko valstis no-
teikušas ieceļotājiem un tiem, kas valsti 
šķērso tranzītā. Tāpat jāpatur prātā, ka 
epidemioloģiskās prasības Eiropas valstīs 
ir mainīgas, tāpēc pirms katra lidojuma 
jāseko līdzi aktuālajai informācijai. 

Lidosta „Rīga” aicina tos pasažierus, 
kuriem šobrīd ir nepieciešams ceļot, darīt 
to atbildīgi, ievērojot, ka lidostā un lido-
jumos ir noteiktas epidemioloģiskās dro-
šības prasības, un jau savlaicīgi noskaid-
rojot visus nosacījumus, kādi izvirzīti 
ieceļošanai galamērķa valstī. Informācija 
par Eiropas Savienības valstu noteikta-
jiem ierobežojumiem un prasībām tiek 
apkopota ofi ciālajā vietnē reopen.europa.
eu, kā arī to var meklēt valstu vēstniecību 
un ofi ciālo iestāžu tīmekļvietnēs.

Laura Kulakova,
Komunikācijas vienības vadītāja

PAR IECEĻOŠANAS PRASĪBĀM
 LIELBRITĀNIJĀ
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Latgalē liels pieprasījums
pēc lauksaimniecības zemes;
saglabājas augsta interese par 
ALTUM aizdevumiem 
zemes iegādei un
apgrozāmajiem līdzekļiem
Lauksaimniecībā turpinās izaugsme, un nozare dalībnie-

kiem nodrošina arī tālākas attīstības iespējas. Novēroju-
mi liecina, ka daļai lauksaimnieku pandēmijas laiku izde-
vies izmantot kā iespēju, aktīvi piesakoties un izmantojot 
ALTUM valsts atbalsta programmas. 

Lauksaimniecības zemes tirgū turpinās tendence, kur pieprasījums 
pēc zemes pārsniedz piedāvājumu. Arī zemes cenas turpina palielinā-
ties, 2020. gadā atsevišķos reģionos sasniedzot pat nebijuši augstus 
rekordus. Vienlaikus interese par lauksaimniecības zemes iegādi sa-
glabājas, Attīstības fi nanšu institūcija ALTUM pērn aizdevumos zemes 
iegādei piešķīrusi 17 miljonus eiro, kas ir par 15 % vairāk nekā gadu 
iepriekš. Latgales reģionā zemes kreditēšanas programmā piešķirti 2,5 
miljoni eiro jeb 15 % no kopējā apjoma.

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja: „Diezgan bieži re-
dzam situācijas, kad lauksaimniekam parādās iespēja izpirkt iepriekš 
nomātu zemi, un daudzos gadījumos tas ir izdevīgāk nekā turpināt to 
nomāt. Tomēr nereti banka nevar izsniegt fi nansējumu, jo zemniekam 
pietrūkst nodrošinājuma. Šādos brīžos noder ALTUM zemes kreditēša-
nas programma, kas ļauj iegādāties zemi arī bez papildu nodrošinājuma 
ar atmaksas termiņu līdz 30 gadiem. Tas ir svarīgi, jo sabalansē aizņē-
muma atmaksas termiņu ar laiku, kurā ražošanas vajadzībām izmanto-
tā zeme var sevi atpelnīt. Tieši garais atmaksas termiņš un maza paša 
līdzdalība mēdz būt vienīgā iespēja uzsākt vai attīstīt savu saimniecību 
maziem uzņēmumiem, pašnodarbinātām personām un jaunajiem lauk-
saimniekiem.”

Lai veicinātu lauksaimniecībā izmantojamās zemes apstrādi un pro-
dukcijas ražošanu, sākot ar šī gada 26. februāri, aizdevuma limits lauk-
saimniecības zemes iegādei palielināts līdz vienam miljonam eiro.  

Vislielākais pieprasījums 2020. gadā pēc fi nansējuma zemes iegādei 
bija Vidzemē gan pēc piešķirtā apjoma, gan darījumu skaita. Aktīvi 
tika fi nansēti darījumi par zemes iegādi arī Zemgalē un Kurzemē, taču 
pēc darījuma skaita būtisku izmaiņu nav. Savukārt Latgalē, kur lauk-
saimniecība izmantojamās zemes pieejamība ir salīdzinoši zemāka, jo 
ir daudz nesakopto īpašumu, aktivitāte ir viszemākā, tomēr izaugsme 
pērn bijusi – audzis gan darījumu skaits, gan piešķirtais fi nansējums. 

Samazinās lauksaimniecības zemes cenu pieaugums 
Kopš 2017. gada kopējais darījumu skaits valstī vidēji samazinās par 

1,2 tūkstošiem gadā, 2019. gadā reģistrēti 8,5 tūkstoši zemes iegādes 
darījumu. Savukārt zemes cenas, lai arī ar mazāku pieauguma tendenci, 
turpina palielināties. Lauksaimniecības zemes vidējais cenu pieaugums 
valstī no 2016. līdz 2018. gadam bija 8–12 % gadā, taču pēdējos gados 
tas ir samazinājies līdz 2–4 %. 

Cenas un to dinamika atšķiras pa reģioniem – apvidos ar intensīvu 
lauksaimniecību un ar auglīgām, lauksaimniecībai tehnoloģiski piemē-
rotām platībām zemes cenas ir ievērojami augstākas un turpina palie-
lināties. Visstraujāk pēdējo četru gadu laikā cena ir pieaugsi Zemgalē 
– par 30 %, bet gan Kurzemē, gan Vidzemē - par 26 %. Aptuveni 95 % 
darījumos lauksaimniecībā izmantojamās zemes cenas ir no 2000 līdz  
8000 eiro par hektāru. Mazāka vai lielāka cena uzskatāma par subjektī-
vi ietekmētu, neparādot objektīvo tirgus līmeni.

Par apgrozāmiem līdzekļiem – jādomā laikus 
Arī pieprasījums pēc apgrozāmajiem līdzekļiem lauksaimniekiem ir 

pieaudzis, 2020. gadā ALTUM piešķīris aizdevumus par vairāk nekā 
deviņiem miljoniem eiro, kas ir par 39 % vairāk, salīdzinot ar 2019. 
gadu. 

Vita Pučka, ALTUM Latgales reģiona vadītāja: „Tuvojoties pavasara 
lauku darbiem, aktualizējas jautājums par apgrozāmo līdzekļu nepiecie-
šamību, lai apsaimniekotu zemi un nosegtu sējas, audzēšanas un ražas 
apstrādes izmaksas, un aizdevumiem nekustamam īpašumam, piemē-
ram, ražošanas telpām, noliktavu vai kalšu būvniecībai. Tāpat ALTUM 
pieredze rāda, ka marta beigas ir beidzamais brīdis, kad lauku darbiem 
un tam nepieciešamiem resursiem jābūt saplānotiem.” 

Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem pavasarī nepieciešami gandrīz 
vienmēr, tāpēc pieteikumu skaits ir liels – lai tos visus varētu laikus 
apstrādāt, uz konsultāciju ieteicams doties savlaicīgi un iepriekš saga-
tavojoties, apzinot savas vajadzības un fi nansiālās iespējas. Aizdevu-
mu apgrozāmiem līdzekļiem var saņemt lauksaimnieki, zivsaimnieki, 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, kā arī augļu 
un dārzeņu ražotāju grupas. Savukārt fi nansējuma apmērs tiek noteikts, 
izvērtējot saimniecības lielumu, intensitāti un ražošanas darbības radī-
tājus. 

Sandra Eglīte,
ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste

Nodarbinātības valsts aģentūra 
(NVA) arī šogad rīko akciju „Sezo-
nas darbi” un aicina darba devējus 
reģistrēt sezonas darba piedāvāju-
mus NVA CV un vakanču portālā 
vai tuvākajā NVA fi liālē. Darba 
devēju reģistrētās sezonas vakances 
tiks operatīvi publicētas un ik dienu 
aktualizētas īpašajā  akcijas sadaļā 
„Sezonas darbi”  NVA tīmekļviet-
nē. Darba meklētāji šajā sadaļā 
varēs ērti un ātri iegūt informāciju 
par aktuālajām sezonas vakancēm 
un piemeklēt sev vispiemērotāko 
darba vietu. Gan darba devēju, gan 
darba meklētāju dalība akcijā ir bez 
maksas! 

 NVA direktore Evita Simsone: 
„Ik gadu pavasarī lauksaimniecībā, 
būvniecībā, ceļu būvē, mežsaim-
niecībā un citās nozarēs darba de-
vēji sāk meklēt darbiniekus sezonas 
darbiem. Lai veicinātu abpusēji 

ērtu un ātru sezonas darbu devēju 
un sezonas darbu meklētāju saziņu, 
mēs jau otro gadu pēc kārtas rīko-
jam īpašu akciju - „Sezonas darbi”. 
Pērn akcijā bija iesaistījušies 112 
sezonas darba devēji, piedāvājot 
darba meklētājiem 1 843 sezonas 
vakances.  Aicinu arī šogad darba 
meklētājus aktīvi sekot NVA tī-
mekļvietnes akcijas sadaļā publi-
cētajiem darba piedāvājumiem un 
pieteikties piemērotām vakancēm. 
Savukārt darba devējus, kuri meklē 
sezonas darbiniekus, aicinu darba 
piedāvājumus  reģistrēt NVA CV un 
vakanču portālā vai jebkurā NVA fi -
liālē. Aicinu darba devējus izmantot 
arī NVA atbalstu piemērotu preten-
dentu atlasei. Laikā, kad darba tirgū 
izjūtam Covid-19 pandēmijas ne-
gatīvo ietekmi, katrai darba devēju 
reģistrētai vakancei ir liela vērtība, 
un daudziem cilvēkiem, kuri ir zau-

dējuši darbu, iespēja atrast sezonas 
darbu ir ļoti nozīmīga.”  

NVA tīmekļvietnes sadaļā „Sezo-
nas darbi” jau šobrīd darba devēji 
piedāvā darba meklētājiem 980 se-
zonas brīvās darba vietas. Sezonas 
darba iespējas tiek piedāvātas lauk-
saimniecībā, būvniecībā, izmitinā-
šanā, tirdzniecībā un citās darbības 
jomās. 

Atgādinām, ka NVA reģistrētais 
bezdarbnieks, strādājot sezonas dar-
bu, var saglabāt bezdarbnieka statu-
su, ja līdz divām reizēm 12 mēnešu 
periodā ir nodarbināts uz noteiktu 
laiku, kas kopumā nepārsniedz 120 
dienas.

 Detalizētāka informācija par 
NVA akciju „Sezonas darbi” un 
katras NVA fi liāles apkalpošanas te-
ritorijā pieejamās sezonas vakances 
publicētas šeit: https://www.nva.
gov.lv/lv/sezonas-darbi 

Martā izmaksāts vienreizējais 
500 eiro atbalsts par katru bērnu, 
aprīlī vienreizēju 200 eiro pabalstu 
paredzēts izmaksāt vecuma, inva-
liditātes pensijas saņēmējiem, cil-
vēkiem, kuri saņem pensiju par ap-
gādnieka zaudējumu, valsts sociālā 
nodrošinājuma pabalstu vai īpašas 
kopšanas pabalstu. Atsevišķos ga-
dījumos ir iespējamas situācijas, 
kad par bērnu izmaksāts 500 eiro 
atbalsts, bet šim bērnam piešķirta 
arī apgādnieka zaudējuma pensija. 

Kas notiek šādos gadījumos – 
vienreizējie atbalsti summējas vai 
tomēr nē?

Svarīgi zināt:
-  Ja par bērnu, par kuru piešķirta 

apgādnieka zaudējuma pensija (vai 
atlīdzība par apgādnieka zaudēju-
mu, vai valsts sociālā nodrošinā-
juma pabalsts apgādnieka zaudēju-
ma gadījumā) ir saņemts 500 eiro 

atbalsts, tad vienreizējo pabalstu 
200 eiro neizmaksā.

-  Ja bērnam, par kuru saņemts 
500 eiro atbalsts, ir noteikta īpa-
ša kopšana, 200 eiro pabalsts tiks 
izmaksāts pie īpašās kopšanas pa-
balsta.

-  Ja par bērnu rodas tiesības sa-
ņemt 500 eiro, kad jau izmaksāti 
200 eiro pabalsts pie apgādnieka 
zaudējuma pensijas (vai atlīdzī-
bas par apgādnieka zaudējumu, 
vai valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsta apgādnieka zaudējuma 
gadījumā), tad atbalsts bērnam 500 
eiro tiek samazināts par jau izmak-
sātajiem 200 eiro.

-   Ja apgādnieka zaudējuma pen-
siju (vai atlīdzību par apgādnieka 
zaudējumu, vai valsts sociālā no-

drošinājuma pabalstu apgādnieka 
zaudējuma gadījumā) saņem par 
vairākiem bērniem, tad katram 
bērnam tiks izmaksāti 200 eiro 
liels pabalsts, ja par šo bērnu nav 
izmaksāti 500 eiro.

-   Ja apgādnieka zaudējuma pen-
sija (vai atlīdzība par apgādnieka 
zaudējumu, vai valsts sociālā no-
drošinājuma pabalsts apgādnieka 
zaudējuma gadījumā) piešķirta par 
bērnu ar īpašu kopšanu (par kuru 
nav izmaksāti 500 eiro), tad vien-
reizējo pabalstu izmaksās divkāršā 
apmērā - 400 eiro.

Egils Zariņš, 
Labklājības ministrijas 
Komunikācijas nodaļas 

sabiedrisko attiecību speciālists

NVA UZSĀK SEZONAS DARBU AKCIJU

KAS JĀŅEM VĒRĀ, JA BĒRNS SAŅEM
 APGĀDNIEKA ZAUDĒJUMA PENSIJU

Tuvāko nedēļu laikā līdz maija 
sākumam Latvijā gaidāmas vairāk 
nekā 236 000 vakcīnu piegādes. 
Lai plānotu operatīvu un ģeogrāfi s-
ki vienmērīgu vakcinācijas procesu 
visā Latvijas teritorijā, iedzīvotāji jau 
tagad aicināti pieteikties Covid-19 
vakcīnai vietnē manavakcina.lv un 
pa tālruni 8989. 

„Aicinām pieteikšanos vakcīnai 
vairs neatlikt. Bieži uzklausām, ka 
iedzīvotāji gaida nākamo prioritāro 
grupu atvēršanu vai sev adresētu uz-
aicinājumu saņemšanu un nesteidzas 
ar pieteikšanos vakcīnai, jo uzskata, 
ka vakcīnu skaits vēl ilgi Latvijā 
nebūs pietiekošs. Taču tuvāko divu 
mēnešu laikā gaidām ievērojami 
lielākas vakcīnu piegādes nekā līdz 
šim, tāpēc aicinām aktīvi pieteikties 
katru, kurš vēlas savlaicīgi saņemt 
vakcīnu pret Covid-19,” skaidro 
vakcinācijas projekta vadītāja Eva 
Juhņēviča. 

Veselības ministrija aicina Latvi-
jas iedzīvotājus pieteikties Covid-19 
vakcīnai vietnē manavakacina.lv, pa 
tālruni 8989, lai veidotu centralizēto 
vakcinējamo iedzīvotāju rindu. Jop-
rojām iedzīvotāji var izmantot iespē-
ju un pieteikties arī pie sava ģimenes 
ārsta. 

Ņemot vērā, ka Latvijā tuvāko ne-

dēļu laikā līdz pat maija sākumam 
plānotas vakcīnu piegādes vairāk 
nekā 236 000 devu apmērā, pieteik-
ties aicināti ne tikai iedzīvotāji no 
jau atvērtajām prioritārajām grupām, 
piemēram, veselības aprūpes darbi-
nieki, iedzīvotāji vecumā virs 70 ga-
diem, kā arī iedzīvotāji ar hroniskām 
slimībām, bet arī ikviens Latvijas 
iedzīvotājs. 

Līdz ar lielāku vakcīnu apjomu 
vakcinācijas tempi palielināsies ne 
tikai jau atvērtajās prioritārajās gru-
pās, bet arī raitāk plānots vērt vaļā 
nākamās iedzīvotāju grupas. Tieši 
pieteikšanās ļaus operatīvi plānot 
vakcinācijas darbu aprīlī, kad Latvijā 
plānots saņemt lielāku vakcīnu pret 
Covid-19 skaitu nekā iepriekš. 

Jau šobrīd nākamo prioritāro 
grupu iedzīvotāju - personas, kuras 
dzīvo vienā mājsaimniecībā ar bēr-
niem, kuriem ir noteiktas hroniskas 
un imūnsupresējošas slimības, per-
sonas, kuras mājas aprūpē, smagi 
slimas personas, personas 60-70 
gadu vecumā, kā arī pirmsskolas, 
speciālās izglītības iestāžu un 1.-6. 
klašu pedagogi un darbinieki, kas, 
veicot darba pienākumus, nonāk cie-
šā saskarē ar bērniem gatavība vak-
cinēties ir augsta, līdz ar to šobrīd 
svarīgi pieteikties vakcinācijai www.

manavakcina.lv, pa tālruni vai pie 
sava ģimenes ārsta arī nākošo prio-
ritāro grupu iedzīvotājiem. Ikvienas 
nākamās vakcinējamo grupas atvēr-
šana iepriekš tiks komunicēta.

Izglītības iestāžu darbinieku ga-
dījumā plānots nodrošināt centra-
lizētu attiecīgo grupu pedagogu un 
izglītības iestāžu darbinieku sarakstu 
iesniegšanu Nacionālajam veselības 
dienestam, lai tālāk organizētu vak-
cinācijas procesu, saglabājot iespēju 
šīs jomas pārstāvjiem paust savu iz-
vēli vakcinēties.

Šobrīd vakcīnu pret Covid-19 
saņēmuši 52931seniori prioritārajā 
grupā „Iedzīvotāji vecumā virs 70 
gadiem”, 10 054 ilgstošas sociālās 
aprūpes centru klienti un darbinieki, 
7 861 cilvēki ar hroniskām saslimša-
nām, kā arī 54164 veselības aprūpes 
darbinieki.

Šobrīd vietnē manavakcina.lv un 
pa bezmaksas tālruni 8989 kopumā 
pieteikušies 170 225 iedzīvotāju, 
vairāk nekā puse norādījusi savu pie-
derību divām prioritārajām grupām 
– iedzīvotāju atbilstībai senioru gru-
pai un hronisko saslimšanu grupai.

Veselības ministrijas 
vakcinācijas projekts

Agnese Strazda

IEDZĪVOTĀJUS AICINA JAU TAGAD PIETEIKTIES VAKCĪNAI PRET COVID-19
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KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA
 UPURU PIEMIŅAI

Latvijā 25. marts ir sēru diena, kad tiek pieminētas 1949. gada de-
portācijas un komunistiskā genocīda upuri. Todien notika visplašākā 
Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem Padomju 
Savienības reģioniem. Daudzi no izsūtītajiem, arī sievietes, sirmgalvji 
un bērni, dzimtajā Latvijā vairs neatgriezās. 

Pandēmijas dēļ Krāslavā šogad netika rīkots visiem kopīgs atceres 
pasākums, kā arī netika organizēta jaunsargu svinīgā Goda sardze. Pie-
minēt 1949. gada 25. marta deportāciju upurus varēja katrs individuāli. 
Pašvaldības vārdā ziedus pieminekļa „Māte Latgale raud” pakājē nolika 
Krāslavas novada domes vadība, vienlaicīgi to darīja arī Zemessardzes 
35. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svilpe. 

Krāslavas dzelzceļa stacijā novada domes un pagasta pārvaldes va-
dība nolika ziedus tur esošā piemiņas akmens pakājē, kurā ir iekalts 
vēstījums nākamajām paaudzēm: „Nedzīstošais 1949. gada 25. marts 
brīdina, lai mūsu sirdis nav no akmens!”

Juris Roga,  autora foto

2020. gadā Valsts ugunsdzēsī-
bas un glābšanas dienesta Latga-
les reģiona brigādes ugunsdzēsē-
ji glābēji dzēsa 33 ugunsgrēkus 
Krāslavas novadā un 13 uguns-
grēkus Dagdas novadā. Uz glāb-
šanas darbiem Krāslavas novadā 
ugunsdzēsēji glābēji steidzās 54 
reizi, savukārt Dagdas novadā 22 
reizes.

Krāslavas novadā tika dzēsti 
trīs meža ugunsgrēki un trīs kū-
las ugunsgrēki, savukārt Dagdas 
novadā ugunsdzēsēji glābēji no-
dzēsa vienu meža ugunsgrēku un 
divus kūlas ugunsgrēkus. Saņemti 
arī vairāki maldīgi izsaukumi – 23 
Krāslavas novadā un astoņi Dag-

das novadā. 
Pērn Krāslavas un Dagdas no-

vados ugunsgrēkos nav gājis bojā 
neviens cilvēks, savukārt 2019. 
gadā bija viens bojāgājušais Da-
gdas novadā. 2020. gadā Krāsla-
vas novadā krietni samazinājās 
ugunsgrēkos cietušo skaits – viens 
cilvēks, savukārt 2019. gadā cie-
tušo bija četri. Izglābto cilvēku 
ne pērn, ne 2019. gadā Dagdas un 
Krāslavas novados nebija.

Katru dienu ugunsdzēsēji glā-
bēji steidzas uz izsaukumiem, 
lai dzēstu ugunsgrēkus un glābtu 
cilvēkus. Arī katrs no mums var 
glābt savu un tuvu cilvēku dzīvī-
bas – uzstādot dzīvojamās telpās 

dūmu detektoru, kas ar skaļu ska-
ņas signālu brīdinās par izveido-
jušos sadūmojumu. Nodrošināt 
savu privātmāju ar ugunsdzēsības 
aparātu, lai gadījumā, ja ugunsne-
laime tomēr ir izcēlusies, mēģināt 
apslāpēt liesmas. Ievērot uguns-
drošības noteikumu prasības un 
gadījumā, ja pamanāt ugunsgrēku 
vai kādu citu notikumu, kad ir ap-
draudēta kāda cilvēka dzīvība vai 
veselība – zvaniet uz tālruņa nu-
muru 112.

Irita Slavinska,
 VUGD Prevencijas un 

sabiedrības informēšanas 
nodaļas vecākā inspektore 

Latgales reģionā 

PĒRN KRĀSLAVAS UN DAGDAS NOVADOS
 DZĒSTI 46 UGUNSGRĒKI

NOZĪMĪGS DĀVINĀJUMS
 MŪSU NOVADNIEKIEM 

Krāslavas novada Centrālā bibliotēka dāvinājumā saņēma nesen iz-
doto Vjačkas (Vjačeslava) Ceļeša monogrāfi ju „Baltkrievu mākslinieki 
Latvijā. 1920-1990”,kurā autors apskata piecus nozīmīgus mākslinie-
kus Latvijas kultūrtelpā ar baltkrievu izcelsmi: Mihailu Kaļiņinu, Ar-
kādu Solovjovu, Dmitriju Godicki-Cvirko, Aleksandru Beļcovu un arī 
Pēteri Mironoviču. 

Īpaši nozīmīgs mūsu novadniekiem varētu likties pētījums par Pēteri 
Mironoviču, kurš 20. gadsimta 30. gados uzturējās Piedrujā, bija vie-
tējās draudzes loceklis,  un viņa gleznotā „Marijas debesīs uzņemšana” 
greznoja Piedrujas baznīcu. Līdz šim viņa dzīves gājums, kā arī rado-
šais devums ir maz pētīts fenomens, tādēļ Ceļeša monogrāfi jas nodaļa 
ir svarīgs solis, lai apzinātos 20. gadsimta 30. gadu Piedrujas kultūras 
un mākslinieciskās dzīves veidotājus un personības. Jāpiebilst, ka grā-
matā ir ne tikai aizraujoši fakti par māksliniekiem, kā arī viņu radošā 
devuma analīze, bet arī augstvērtīgas un unikālas gleznu reprodukci-
jas, kas vēl spilgtāk raksturo ikviena unikālo māksliniecisko rokrakstu. 
Pētera Mironoviča estētikā samanāmas baltkrievu nacionālās noskaņas, 
kas sintezējas ar latviešu raksturīgajiem toņiem un noskaņu; dzīvodams 
gan Daugavpilī, gan Piedrujā, viņš uzsūc multikulturālās vides daudz-
veidību, kas spilgti atspoguļojas arī viņa mākslā. Paldies autoram par 
grāmatas dāvinājumu. Visi interesenti mīļi gaidīti bibliotēkā.

Informāciju sagatavoja:
Svetlana Ļaksa-Timinska, 

Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

Gandrīz divas reizes vairāk Lat-
vijas mājsaimniecību šosezon sa-
ņems sēklas, stādus un dārza pie-
derumus, lai varētu pašu spēkiem 
izaudzēt pārtiku savam saimes 
galdam. Tos izsniegs 20 bezpeļņas 
organizācijas, kuras šogad ir saņē-
mušas Borisa un Ināras Teterevu 
fonda atbalstu. No tām piecas or-
ganizācijas projektus īstenos Lat-
galē, dārza darbos iesaistot vis-
maz 125 mājsaimniecības.

Atbalstīto projektu vidū 5 tiks 
īstenoti Latgalē. Projektus īstenos 
Latvijas Sarkanā Krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu ko-
mitejas Dagdas nodaļa, Latvijas 
Sarkanā Krusta Latgales komiteja, 
Krāslavas novada biedrība „Lai-
mīgi Indrā”, Preiļu novada biedrī-
ba „Sabiedriskais centrs „Aizkal-
ne””, Balvu Teritoriālā Invalīdu 
biedrība. 

Latvijas Sarkanā Krusta Krāsla-
vas, Dagdas, Aglonas novadu ko-
mitejas Dagdas nodaļas projektā 
piedalīsies vismaz 35 Dagdas 
novada un Krāslavas pilsētas māj-
saimniecības, kuras izteica vēlmi 
saņemt sēklas un stādus. Tās būs 
ģimenes, kuras zemo ienākumu 
dēļ nevar atļauties nopirkt vaja-

dzīgos materiālus, lai izaudzētu 
dārzeņus un augļus. Organizācija 
pauž: „Dalība projektā būs lieliska 
iespēja pašiem par sevi rūpēties, 
kā arī gūt zināšanas, lai kvalita-
tīvāk veiktu dārzkopības darbus. 
Noslēdzoties projektam, dalībnie-
ki būs nodrošināti ar kartupeļiem, 
burkāniem, bietēm un dažādām 
marinādēm, ko būs sagatavojušas 
projektā.”

Biedrība „Laimīgi Indrā” dar-
bos iesaistīs 25 Krāslavas novada 
ģimenes, kurās vienam vai abiem 
ģimenes locekļiem nav darba un 
kuri audzina skolas vecuma bēr-
nus. Tās saņems dažādas sēklas, 
stādus, nepieciešamo dārza in-
ventāru. Biedrības pārstāvji pauž: 
„Ar projekta palīdzību mazināsim 
šo cilvēku atstumtību, palīdzēsim 
pārvarēt sarežģīto dzīves situā-
ciju. Tas īpaši būtiski pagastos, 
kuros ir liels bezdarba līmenis, un 
ģimenes bieži  ir nonākušas īslai-
cīgās grūtībās. Taču šie cilvēki ir 
gatavi patstāvīgi strādāt, iekopt 
dārzu. Tādējādi mēs kopā rādīsim 
pozitīvu piemēru citiem.”

Organizācijas sarūpēs sēklas, 
stādus un dārza kopšanas piederu-
mus dārzu apstādīšanai. Ieplāno-

tās aktivitātes dos gan materiālu 
atspaidu, gan iespēju apgūt jaunas 
iemaņas - dalībnieki saņems spe-
ciālistu un dārzkopības entuziastu 
padomus, lai izaudzētu pēc iespē-
jas labāku ražu. Organizācijas at-
zīst, ka projektiem ir arī saliedējo-
ša nozīme, jo darbos iesaistās arī 
dalībnieku atvases un līdzcilvēki. 
Turklāt daļu no izaudzētā daudzi 
plāno dāvināt sociālajiem cen-
triem, zupas virtuvēm vai tiem 
cilvēkiem, kuri paši nevar par sevi 
parūpēties. Tādējādi dalībniekiem 
būs iespēja kļūt par devējiem, ne-
vis palīdzības lūdzējiem.

Visi dalībnieki saņems arī „Sai-
mes galda rokasgrāmatu” – palī-
gu tiem, kas vēlas zināt, kā labāk 
saimniekot mazdārziņā. Rokas-
grāmata veidota, ieklausoties 
Bulduru dārzkopības vidusskolas 
pasniedzējas Eleonoras Mārciņas 
padomos. Rokasgrāmata ir pie-
ejama lejupielādei visiem intere-
sentiem programmas vietnē www.
saimesgaldam.lv.

Visus atbalstīto projektu apraks-
tus aicinām lasīt šeit: „2021. gadā 
atbalstītie projekti”.

VISMAZ 125 LATGALES MĀJSAIMNIECĪBAS 
SAŅEMS ATBALSTU DĀRZA DARBIEM

Profesionālās izglītības kom-
petences centra (PIKC) „Rīgas 
Valsts tehnikums” Krāslavas te-
ritoriālās struktūrvienības vairāki 
audzēkņi saņēma personīgā lie-
tošanā portatīvos datorus. Šāda 
iespēja radās, pateicoties PIKC 
„Rīgas Valsts tehnikums” direk-
tores Dagnijas Vanagas sadarbībai 
ar biedrības „Eņģeļa sirds” vadī-
tājām Ivandu Biti un Ievu Duļev-
sku. Lai nodrošinātu skolēnus 
ar datoriem, fi nansiālais atbalsts 

saņemts no Amerikas tautiešiem 
un Amerikas latviešu apvienības 
(ALA).

Kaija Petrovska, kura vada 
ALA nozari „Sadarbība ar Latvi-
ju”, organizēja līdzekļu vākšanas 
kampaņu Amerikā. Tika ievietots 
aicinājums atbalstīt biedrības pro-
jektu „Dators mācībām” laikrakstā 
„Laiks”. Uz šo aicinājumu atsau-
cās arī Amerikas latvietis Maksis 
Grīns, kurš savā 100. dzimšanas 
dienā platformā „GoFundMe” iz-

veidoja ziedojuma vākšanas kam-
paņu „Dators mācībām”. 

Pateicoties visiem, kuriem sva-
rīgi, lai Latvijas bērni varētu piln-
vērtīgi iekļauties mācību procesā, 
biedrībai „Eņģeļa sirds” ir iespēja 
uzdāvināt datorus 160 Latvijas 
skolēniem. 

Krāslavas struktūrvienības va-
dītāja Larisa Rukmane ar Rīgas 
Valsts tehnikuma audzināšanas 
nodaļas izglītības metodiķi Ievu 
Dorilu  audzēkņiem uzdeva izpil-
dīt vienu uzdevumu, kuru jaunieši 
apņēmās paveikt, saņemot dāvanā 
datoru. 

Skolas audzēkņu pašu izvēlētā 
uzdevuma mērķis ir veicināt jau-
niešu pienākuma apziņu un veidot 
atgriezenisko saiti. Galvenais sko-
lēnu pienākums ir sekmīgi pabeigt 
vidusskolu.

Ļoti liela nozīme bērnu talantu 
sekmēšanā, pirmkārt, ir ģimenei, 
skolu direktoriem un skolotājiem, 
jo bērnībā ir būtiski pamanīt bērnu 
talantu un censties jau no mazot-
nes skolēnu virzīt uz mērķi.

Pielāgojoties šī brīža sarežģī-
tajam laikam, Latvijas skolas un 
biedrība „Eņģeļa sirds” meklē ie-
spējas, kā motivēt jauniešu vēlmi 

mācīties arī mājas apstākļos, un 
cenšas bērnus iedvesmot, lai, atro-
doties mājās, viņi ne tikai pavadī-
tu laiku pie datora, bet arī izkoptu 
veselīgu dzīvesveidu. Tāpēc īpašs 
prieks, ka jaunieši savos apņem-
šanās aprakstos bija iekļāvuši arī 
sportiskās aktivitātes un mērķus.

BIEDRĪBA „EŅĢEĻA SIRDS” DĀVINA
 DATORUS TEHNIKUMA JAUNIEŠIEM
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- Jau veselu gadu mēs dzīvojam pan-
dēmijas apstākļos. Kāds ir bijis šis gads 
mūsu pašvaldībai?

- Nozīmīgākās korekcijas šis gads ir ie-
viesis novada sabiedriskajā un kultūras 
dzīvē. Ir zināms, ka dažas pašvaldības or-
ganizēja masveida pasākumus, taču mēs, 
sekojot līdzi situācijai, negribējām riskēt, 
cenšoties novērst iespējamās negatīvās se-
kas, līdz ar to vasarā mums izdevās saglabāt 
labus rādītājus. Pašvaldības galvenais mēr-
ķis bija nodrošināt bērniem iespēju 1. sep-
tembrī doties uz skolu. Diemžēl rudens sā-
kumā situācija ir mainījusies, cilvēki vairāk 
kontaktējās cits ar citu, un izveidojās vīrusa 
izplatīšanās ķēde.

Saimniecisko jautājumu risināšanas pro-
cesu vīruss īpaši nav ietekmējis. Var teikt, 
ka pašvaldības izvirzītie uzdevumi iepriek-
šējam gadam ir atrisināti, bet daudzi pro-
jekti turpinās arī šajā gadā.

Pašvaldība turpina īstenot projektu, lai 
izveidotu ražošanas zonu Indras ielā. Uz-
ņēmēju interese par šo teritoriju ir pašsa-
protama, un jau tagad ir uzņēmumi, kas ir 
gatavi izmantot šo teritoriju. Ārkārtas situā-
cija valstī ir ietekmējusi daudzu uzņēmumu 
darbu. Pasaule mainās, un daži uzņēmēji 
bija spiesti mainīt darbības veidu.

Pagājušajā gadā tika uzbūvēti angāri, ku-
ros veiksmīgi darbojas uzņēmumi, arī darba 
vietu skaits pieaug.

- Sākoties pavasara-vasaras sezonai, ik 
gadu tiek aktualizēts jautājums par ceļu 
remontu. Spriežot pēc jautājumiem, kas 
tiek saņemti no iedzīvotājiem, pašlaik 
visaktuālākā problēma ir tilts Raiņa ielā. 
Kad tiks atjaunota transporta kustība 
pār šo tiltu?

- Tā tiešām ir sāpīga tēma, tilta projek-
tēšana ir ieilgusi. Pirmkārt, lai īstenotu 
demontāžas darbus, pašvaldībai bija jāie-
gādājas ēka pie tilta. Izrādījās, ka šai mājai 
ir septiņi īpašnieki, viņi dzīvo ārzemēs, un 
katram ir sava zemesgrāmata. Otrkārt, ņe-
mot vērā tilta atrašanās vietu, transporta un 
skolēnu plūsmu, ir skaidrs, ka tiltam jāat-
bilst visām drošības prasībām. Raiņa iela ir 
otrā nozīmīgākā gājēju artērija mūsu pilsē-
tā. Treškārt, gribētos, lai šī vieta izskatītos 
vizuāli pievilcīga, piemēram, kā tikšanās 
vieta ar skatu laukumu.

Liels prieks par to, ka pašvaldība saņēma 
no iedzīvotājiem skices par tilta iespējamo 
izskatu. Tas bija negaidīti, bet patīkami.

Šī gada budžetā tilta rekonstrukcijai ir 
paredzēti 600 tūkst. eiro. Maijā-jūnijā, ce-
rams, būs gatavs skices projekts, ko varēs 
parādīt iedzīvotājiem.

- Kādi ir plāni saistībā ar ceļa seguma 
remontu citās pilsētas ielās?

- No tilta Raiņa ielā līdz Aglonas ielai 
plānojam atjaunot Pils ielu, kur ir nepie-
ciešams paplašināt trotuāru, kā arī pārbū-
vēt autostāvvietu pie Tūrisma informācijas 
centra. Ģimnāzijas skolotājiem un skolē-
niem būs paredzēta atsevišķa autostāvvieta.

Nākamais objekts – apbraucamais ceļš 
,,Pastari – Krāslava”. 

Tiks mainīts asfalta segums ielu trīsstūrī: 
Brīvības iela – Tirgus iela – Lāčplēša iela.

Pilnībā tiks rekonstruēta Indras iela – no 
Vienības ielas līdz ceļam uz Dagdu.

Sāpīgs jautājums daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem – caurbrauktuves pagalmos. 
Šogad remonts paredzēts pagalmu caur-
brauktuvēs Baznīcas ielā, Rēzeknes – Pod-
nieku ielā, kā arī Vienības ielā 59 un 61 – 
kur tiks atjaunota brauktuve. Protams, darbi 
turpinās arī citos mikrorajonos. 

Pašvaldība plānoja un jau sagatavoja re-
konstrukcijas projektu pagalma teritorijai 
pie daudzdzīvokļu mājas Podnieku ielā 22. 
Taču iedzīvotāji nepiekrita, nebija savākts 
vajadzīgais balsu skaits „par”. Sakarā ar to, 
ka šī zeme pieder dzīvojamās mājas dzī-
vokļu īpašniekiem, pašvaldība nav tiesīga 
veikt kādas darbības ar svešu mantu. Patie-
sībā mēs bijām pārsteigti par šo iedzīvotāju 
lēmumu.

Pašlaik dome ir iesniegusi pieteikumu, lai 
saņemtu fi nansējumu Rīgas ielas rekons-
trukcijai pie poliklīnikas. Šis ceļa posms ir 
diezgan bīstams, jo, kā zināms, šajā vietā ir 

bijuši pat nelaimes gadījumi, taču ministrija 
neatļāva uzstādīt tur „guļošu policistu”.

Ja mēs saņemsim līdzfi nansējumu, tad 
pirmajā etapā tiks rekonstruēts posms no 
poliklīnikas līdz Rancāna ielai, projektā ir 
paredzēta arī zona gājējiem.

- Turpinot tēmu par gājēju zonu gar 
Rīgas ielu... „Krāslavas Vēstis” redakci-
ja saņēma jautājumu par gājēju celiņu 
no Vienības ielas līdz Meža kapiem, kas 
varētu tikt ierīkots meža teritorijā. Vai 
plānojat kaut ko šajā virzienā?

- Problēma ir saistīta ar to, ka šī zeme ne-
pieder pašvaldībai. Pirms dažiem gadiem, 
kad norisinājās valsts ceļa A6 remontdarbi, 
tikšanās laikā ar mikrorajonu iedzīvotājiem 
tika pausts viedoklis par nepieciešamību 
paredzēt pie Meža kapiem autobusa pietu-
ras vietu, nevis gājēju celiņu. Tagad var mē-
ģināt vēlreiz runāt ar ministriju, bet, zinot, 
cik ilgi tika projektēta autobusu pietura, šis 
jautājums var ievilkties uz ļoti ilgu laiku.

- Kā tiek risināts jautājums par lauku 
ceļu remontdarbiem?

- Pēdējos gados pašvaldība sakārtoja 
visus nozīmīgākos ceļus katrā novada pa-
gastā. Palika tikai divi posmi – Aulejas un 
Skaistas pagastā. Pabeigta apvedceļa izbū-
ve Ūdrīšu pagastā, kas savieno dzelzceļa 
staciju ar valsts autoceļu A6 un atrodas bla-
kus vairākiem uzņēmumiem. 

Paliek atklāts jautājums par ceļu Indras 
pagastā, ko pašvaldība pārņēma no valsts, 
lai piedalītos līdzfi nansējuma programmā. 
Valsts mainīja programmas nosacījumus, 
un pašvaldība palika bešā. Diemžēl sakarā 
ar nesaskaņotu pašvaldības un valsts darbu 
cieš iedzīvotāji, kuriem šī ceļa stāvoklis ir 
ļoti svarīgs. Tagad dome atkārtoti iesniedza 
pieteikumu par līdzfi nansējumu, gaidīsim 
rezultātu.

Ja runāt par darbu pagastos, tad ir jāat-
zīmē, ka uzsākta jaunu attīrīšanas iekārtu 
izbūve Indrā, nākamajā gadā notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas plānots uzbūvēt Robež-
niekos.

- Kas šogad tiek plānots pilsētas labie-
kārtošanas jomā?

- Pagājušajā gadā tika atjaunots novecojis 
aprīkojums Zirga ezera pludmalē, kaut ko 
plānojam izdarīt arī šogad. Ievērojamāki ie-
guldījumi paredzēti labiekārtošanas darbu 
turpinājumam teritorijā pie Persteņa ezera. 
Pašvaldība plāno ierīkot šeit atpūtas zonu 
dažāda vecuma iedzīvotājiem – no maziem 
bērniem līdz pat senioriem.

Interesantu projektu, kas ir saistīts ar šīs 
teritorijas infrastruktūras attīstību, ir saga-
tavojis un iesniedzis konkursam viens no 
Krāslavas uzņēmējiem. Viņš plāno ierīkot 
uz ezera veikparku. Šī ideja ir guvusi fi nan-
sējumu, un mēs novēlam veiksmīgi realizēt 
šo ieceri.

Pašvaldība atguvusi savā īpašumā terito-
riju Adamovas pilskalnā, kur atrodas skatu 
laukums. Pašlaik tiek apkopotas un izvērtē-
tas idejas par tā izmantošanas iespējām. Ja 
iedzīvotājiem ir kādi priekšlikumi vai ietei-
kumi, būsim priecīgi tos uzklausīt.

- Cits sāpīgs jautājums, ko apspriež 
gan vecāka gadagājuma iedzīvotāji, gan 

jaunie vecāki ar bērnu ratiņiem – soliņu 
trūkums pilsētā.

- Jau ir gatavas topošo soliņu skices. Ta-
gad mēs izvēlamies vispiemērotākās, kā arī 
apzinām vietas pilsētā, kur nepieciešams 
uzstādīt soliņus. Jāņem vērā zemes īpašnie-
ka viedoklis, jo gadījumā, kad soliņš tiks 
uzstādīts pašvaldībai piederošā teritorijā, 
jābūt gataviem tam, ka ne visi iedzīvotāji, 
kas dzīvo netālu, būs apmierināti. Tādi pre-
cedenti jau ir bijuši, tāpēc jāmeklē kompro-
miss. Turklāt ir jāizvēlas tāda vieta, lai tā 
nebūtu piesaulē. Vasaras sākumā Krāslavas 
ielās parādīsies apmēram desmit jaunu so-
liņu.

- Turpinās bijušo staļļu ēkas, kas atro-
das gar Pils ielu, rekonstrukcija. Kā plā-
nots to izmantot?

- Jau daudzus gadus topa jautājums 
Krāslavā ir par Grāfu Plāteru pils rekons-
trukciju. Saprotams, ka tas prasa lielus 
fi nanšu līdzekļus, pašvaldība pievērsa uz-
manību šī jautājuma otrai pusei un jau vai-
rākus gadus nodarbojas ar atsevišķu ēku 
rekonstrukciju pils kompleksa teritorijā. 
Gribētos, lai arī šī bijušo staļļu ēkas daļa 
tiktu sakārtota un izmantota. 

Tiek plānots ierīkot atjaunotajā telpā kok-
apstrādes, podniecības un rokdarbu (šūša-
nas, adīšanas) darbnīcas. Šeit būs arī īsta 
krievu krāsns. Būtu pareizi darbnīcas atdot 
lietošanā amatniekiem, kas šeit strādātu un 
uzņemtu tūristus.

- Jūs minējāt topa jautājumu. Šī gada 
budžetā ir paredzēti līdzekļi pils rekons-
trukcijas tehniskajam projektam. Ko tas 
nozīmē?

- Par pili mēs nekad neaizmirsām, jau-
tājums ir saistīts ar to, ko darīt tālāk? Pie-
mēram, var ieguldīt milzīgus līdzekļus, iz-
remontēt un izvietot pils ēkā muzeju, kuru 
apmeklēs, teikšu pārspīlējot, viens cilvēks, 
un tad tas nebūtu lietderīgs risinājums.

Pašlaik mūsu galvenais uzdevums - atgūt 
pils vēsturisko izskatu. Profesionāļi saga-
tavos savu slēdzienu par visiem nozīmīgā-
kajiem jautājumiem - vai ir jāatstāj betona 
pārsegumi pils iekšējā daļā, vai ir jābūt di-
viem vai trim stāviem utt. Šādu jautājumu 
precizēšana ir ļoti svarīga, lai turpinātu pro-
jektēšanu. 

Daugavpils pretendē uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas statusu 2027. gadā, un mēs 
no sirds vēlam to iegūt. Saistībā ar to mums 
ir vienošanās ar Daugavpils pilsētas pašval-
dību par dalību kopīgajā projektā, pateico-
ties kuram varētu saņemt līdzfi nansējumu 
pils rekonstrukcijai.

- Vai ir plānots rekonstruēt arī citas 
ēkas? 

- Es jau minēju, ka pašvaldība plāno sa-
kārtot Pils ielu un tiltu Raiņa ielā. Līdz ar to 
paredzēts veikt ēkas renovāciju Gr.Plāteru 
ielā, kura atrodas blakus sociālā dienesta 
ēkai. Tad varēs uzskatīt, ka šis Krāslavas 
pilsētas stūrītis ir pilnībā sakārtots. Ēka tiks 
atjaunota deinstitucionalizācijas projekta 
ietvaros, turpmāk to izmantos kā pagaidu 
dzīvesvietu vecākiem un bērniem, kas no-
nākuši krīzes situācijā.

- Pēdējos gados pašvaldība ir ieguldī-

jusi lielus fi nanšu līdzekļus sporta infra-
struktūrā - uzbūvēti peldbaseins, stadi-
ons, sporta skola. Vai šai tēmai uz kādu 
laiku var pielikt punktu?

Runājot par peldbaseinu, jāuzsver, ka 
šogad plānots uzstādīt pie ēkas saules bate-
rijas, kas dos iespēju iegūt ekonomisku un 
videi draudzīgu siltuma enerģiju.

Pašvaldība iesniedza pieteikumu un 
pretendē uz līdzfi nansējumu projektam ar 
mērķi izveidot daudzfunkcionālu trasi, kas 
varētu būt ierīkota stadionā pretī estrādei. 
Stadions tagad ir maz lietots, un tāda trase 
aktīvās atpūtas cienītājiem būtu ļoti piepra-
sīta.

Vēl pašvaldība plāno ierīkot pilsētas 
mikrorajonos āra trenažierus. Taču šis jau-
tājums vēl joprojām ir atklāts – skatīsimies, 
vai pietiks līdzekļu.

- Kādi darbi ir ieplānoti izglītības ies-
tādēs?

- Tiek turpināti remontdarbi Krāslavas 
Varavīksnes vidusskolā un ģimnāzijā. Vis-
apjomīgākie darbi jau ir pabeigti, bet kā 
parasti rodas dažas nianses, kas prasa ko-
rekcijas. Pašlaik galvenais darba kārtības 
jautājums – sagatavot vasaras mēnešu laikā 
bijušās ģimnāzijas ēku jaunajam mācību ga-
dam, jo tur tagad atradīsies Krāslavas Mū-
zikas un mākslas skola. Dome jau iepriekš 
bija izsludinājusi konkursu uz vakanto sko-
las direktora amatu, lai remontdarbu laikā 
būtu iespējams ievērot visas nepieciešamās 
nianses un prasības (piem., skaņas izolāci-
ja starp klasēm utt.), bet ar šādiem jautāju-
miem jānodarbojas profesionāļiem.

Pašlaik norisinās mūsdienīgas dienesta 
viesnīcas būvdarbi, tā ir paredzēta nova-
da skolēniem. Diemžēl lauku skolu kļūst 
arvien mazāk, bet līdz ar to dienesta vies-
nīca būs pieprasīta. Vieta ir laba – blakus 
peldbaseins, interešu centrs, mūzikas un 
mākslas skola, stadions. Bērni no laukiem 
varēs veiksmīgi darboties dažādās jomās, 
un viņiem nebūs jādomā, kā nokļūt mājās 
vakara stundās.

- Šī gada pašvaldības budžetā sociāla-
jai jomai plānots ievērojami vairāk nekā 
iepriekšējā. Ar ko tas ir saistīts?

- Valsts paplašināja dažādu sociālo pabal-
stu klāstu, bet fi nansiālais nodrošinājums 
ir uzlikts uz pašvaldību pleciem. Bez šau-
bām, ir jāpalīdz cilvēkiem, kas nonākuši 
krīzes situācijā, taču šajā jautājumā ir gan 
pozitīvā, gan arī negatīvā puse. Ne visi pre-
tendenti uz pabalstu apzinīgi un atbildīgi iz-
turas pret saviem pienākumiem. Turklāt es 
uzskatu, ka nosacījumi, saskaņā ar kuriem 
tiek piešķirti pabalsti, ir jāpilnveido.

Starp citu, atbilstoši Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienesta prasībām būs jāmai-
na sociālā dienesta ēkas izskats – sienas un 
jumts. Tā būs vēl viena rekonstrukcija.

- Vasarā plānots pievienot Dagdas no-
vadu, kā arī trīs Aglonas novada pagas-
tus Krāslavas novadam. Vai šis notikums 
kaut kā ietekmēs vienkāršo iedzīvotāju 
dzīvi?

- Krāslavas pašvaldība ieturēja neitrālu 
pozīciju jautājumā par novadu apvienoša-
nos. Dagdas novads tiks pievienots mūsu 
novadam saskaņā ar ministrijas lēmumu, 
bet trīs Aglonas novada pagasti paši izrā-
dīja iniciatīvu un vēlmi pievienoties mūsu 
novadam.

Par apvienošanos vairāk uztraucas poli-
tiķi un dažādu struktūru darbinieki, ja būs 
optimizācija.

- Jūs pastāstījāt par pašvaldības plā-
niem nākamajam gadam. Vai var gadī-
ties, ka pēc novadu un pagastu apvieno-
šanās šie plāni mainīsies vai vispār netiks 
īstenoti?

- Jā. Pašvaldības budžetu var mainīt. Viss 
būs atkarīgs no domes jaunā sastāva. Gal-
venais, lai deputāti domātu nevis par savām 
personiskajām interesēm, bet gan par visa 
novada attīstību.

- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne

Uz jautājumiem atbild 
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks

PAR PAŠVALDĪBAS PLĀNIEM
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ATJAUNOTA 
ADAMOVAS DABAS TAKA 

Gandrīz pirms gada 
Lauku atbalsta dienests 
apstiprināja Krāslavas 
novada pašvaldības pro-
jektu Nr.20-03-AL33-
A019.2201-000002 „Da-
bas parka „Daugavas 
loki” Adamovas dabas 
takas daudzveidības 
saglabāšana un aizsar-
dzība”, un šobrīd Ada-
movas dabas taka jau 
ir atjaunota un gaida 
dabas un sportisku no-
darbību mīļotājus.

Īpaši aizsargājamo ai-
navu apvidus „Augšdau-
gava” un dabas parks 
„Daugavas loki”, kurā 
atrodas arī Adamovas 
ainavu taka ar sākumu 
Krāslavas skatu laukumā, ir viens no populārākiem tūris-
ma objektiem Krāslavas novadā un ir iekļauts UNESCO Pa-
saules mantojuma Latvijas nacionālajā sarakstā. 

Taku 1998.gadā ir izveidojuši Daugavpils Universitātes studenti rek-
tora B.Jansona vadībā un tajā ~1,8 km garumā ir iespēja iepazīt dabu tās 
daudzveidībā – baudīt skaistu ainavu, iet pa noslēpumainām gravām, 
vērot dabas pieminekļus, klausīties putnus un varbūt pat pamanīt kādu 
vāveri. Lielākā daļa Adamovas dabas takas ir privātīpašumā, tomēr paš-
valdība gadiem ilgi ir īstenojusi veiksmīgu sadarbību, piesaistot arī pro-
jektu fi nansējumu.

Konkrētā projekta ietvaros tika veikta Adamovas dabas takas infra-
struktūras atjaunošana vienotā īpaši aizsargājamo teritoriju stilā: in-
formācijas stendu, norāžu un soliņa uzstādīšana, kritiskāko kāpņu un 
pakāpienu posmu atjaunošana, skatu platformas atjaunošana, koka 
skulptūru, apmeklētāju skaitītāja uzstādīšana. Takas apjoms ir liels, tā-
pēc konkrētajā projektā veikti prioritāri nepieciešami uzlabojumi takas 
drošības uzlabošanai un pievilcības atjaunošanai. Sakarā ar to, ka LE-
ADER programma attiecināja izdevumus tikai lauku teritorijā - Ūdrīšu 
pagastā, Krāslavas novada dome ieguldīja ievērojamu papildu fi nansē-
jumu, lai sakārtotu takas posmus arī Krāslavas pilsētā. 

Būvnieku SIA „Smart Energy” pārstāvis Māris Brants atzina, ka, 
balstoties uz viņa daudzgadējo pieredzi, Adamovas dabas taka neno-
liedzami ir ekstrēmākā dabas taka Latvijā, ko viņa komandai ir nācies 
atjaunot.

Tiem, kas grib izbaudīt veselīga adrenalīna devu pa ģeogrāfi ski sarež-
ģītāko maršrutu, ieteicams veikt pilno takas posmu, sākot to no labās 
ieejas, savukārt, tiem, kas grib nesteidzīgāk pastaigāties pa mežu gar 
Daugavas krastu, ģimenēm ar maziem bērniem un senioriem, labāk do-
ties pa kreiso ieeju. Pārsteidzoši, bet ir daudzi krāslavieši, kas vēl nekad 
mūžā izgājuši pa šo taku.

Paldies visiem iedzīvotājiem, kas piedalījās aptaujā par takas attīstī-
bas pamatojumu, paldies Lauku atbalsta dienestam par piešķirto fi nan-
sējumu biedrības „Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu 
konkursā.

Baudām mūsu unikālo dabu atbildīgi, atstājot pēc sevis tikai pēdu no-
spiedumus un ņemot līdz labas emocijas! Priecāsimies, ja dalīsies ar 
fotogrāfi jām sociālajos tīklos, lietojot tēmturi #Adamovastaka.

Ināra Dzalbe,
 Attīstības nodaļas vadītāja

Nevar teikt, ka dzejnieki un rakstnieki atstāja bez ievērības mūsu pilsētu. Taču cik maz ir uzrakstīts par 
Krāslavu pēdējo simt gadu laikā... Nedrīkst vairs mierināt sevi ar domu, ka brāļi Strugacki kaut kad kaut ko 
uzrakstīja, atceroties par Krāslavu. Ir pienācis laiks pašiem ķerties pie rakstāmā! Pēc diviem gadiem mēs 
svinēsim mūsu iemīļotās pilsētas 100 gadu jubileju. Un par ļoti labu dāvanu Krāslavai var kļūt literāro darbu 
krājums ar dzejoļiem un stāstiem, ko uzrakstīja gan vietējie iedzīvotāji, gan profesionālie autori. Bet, lai 
īstenotu šo ieceri, ir jāpiedalās izsludinātajā konkursā un jāatsūta savs darbs! Mēs ļoti ceram, ka Krāslava ir 
cienīga, lai tai būtu veltīta liriska dzeja vai neparasti un aizraujoši stāsti.

LITERĀRO DARBU KONKURSS -
 VELTĪJUMS PILSĒTAS DZIMŠANAS DIENAI
 „KRĀSLAVAI – 98”!

Konkursu izsludina: Krāsla-
vas Kultūras nams.

Konkursa mērķis: izmantojot 
jebkuru literatūras žanru (dzeja, 
proza), radoši paust savas domas 
un izjūtas par Krāslavu. 

Konkursa dalībnieki: konkur-
sā var piedalīties ikviens, kurš 
uzrakstījis konkursa nolikumam 
atbilstošu un līdz šim nepublicētu 
darbu latviešu, latgaliešu, krievu, 
poļu vai baltkrievu valodā.

Iesniedzamais konkursa 
darbs: daiļdarbs (autora brīvi iz-
vēlētā žanrā), kura apjoms nepār-
sniedz 10 000 zīmju (proza) vai 
1000 zīmju (dzeja). Viens autors 
var sūtīt ne vairāk ka 3 darbus!

Darbs jānoformē datorrakstā 

(Times New Roman, burtu lie-
lums - 12 punkti, atstarpe starp 
rindām 1,5 punkti).

Darba iesniegšana: līdz 2021. 
gada 30. aprīlim (ieskaitot) uz 
e-pasta adresi: kulturasnams@
kraslava.lv.

Darbam jāpievieno autora vārds, 
uzvārds un kontaktinformācija (e-
pasta adrese vai telefona numurs), 
konkursa darba nosaukums.

Vērtēšanas kritēriji: darba at-
bilstība konkursa nolikumam, do-
mas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas 
sastāvs: Krāslavas KN, laikraksta 
„Ezerzeme”, Krāslavas novada 
Centrālās bibliotēkas, Bērnu un 
jauniešu centra pārstāvji, kā arī 

valodu eksperti.
Balvu fonds: Grāmatnīcas dā-

vanu kartes kopsummā 300 EUR 
vērtībā. Balvu fonda sadale sa-
skaņā ar vērtēšanas komisijas lē-
mumu notiek pēc iesniegto darbu 
izvērtēšanas un rezultātu apkopo-
šanas.

Konkursa rezultātu paziņošana: 
konkursa rezultāti tiks publicēti 
Krāslavas Kultūras nama tīmekļ-
vietnē, kā arī sociālajos tiklos, 
laikrakstā „Ezerzeme” un paš-
valdības informatīvajā izdevumā 
„Krāslavas Vēstis”.

Konkursa uzvarētāju darbi tiks 
publicēti laikrakstā „Ezerzeme”.

Telefons uzziņām – 29503665.

Literāro darbu konkursa 
„Es tevi, mana pilsēta, tā mīlu…” 

nolikums

4. martā Latgales novadu kultūras organizāciju pār-
stāvji tikās seminārā, pārrunājot kopīgā Daugavpils, 
Rēzeknes un Latgales pieteikuma sagatavošanu Eiro-
pas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai.

Semināru atklāja dzejniece Anna Rancāne: „Dau-
gavpils un Latgales kandidēšana Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas titulam ir būtiska ambīcija, iespēja atmest 
pieticību vai rīvēšanos, atrast to laikmetīgo un jauno 
piedāvājumu, kas būtu interesants mums pašiem, Eiro-
pai un pasaulei.”

„Latgale ir vārti – starp Rītiem un Vakariem, kultū-
rām, valodām, ticībām un tradīcijām. Ir svarīgi, ka vārtu 
atslēgu meklējam kopā,” teica dzejniece.  Kā Eiropas 
kultūras vietas sevi jau pierādījis Daugavpils Marka 
Rotko mākslas centrs, Latgales vēstniecība Gors, par 
šī gada Latvijas kultūrvietu atzītā Lūznavas muiža, 
Krāslava, Ludza, Preiļi un citi. Eiropas kultūras galvas-
pilsētas kandidēšanas ceļš ir iespēja arī pārējiem Latga-
les kultūras ugunskuriem.

Šis laiks kultūras cilvēkiem nav viegls, raksturoja A. 
Rancāne, novēlot, lai tas kļūst par iespēju atmest lieko, 
lai kalpo kā kultūras audits apjaust būtisko. „Dažkārt 
ceļš ir svarīgāks par galapunktu, un Eiropas kultūras 
galvaspilsētas ceļā Latgales vārtu atslēgu varam atrast, 
strādājot kopā,” pauda dzejniece.

Daugavpils ar tās bagātīgo kultūrvēsturisko mantoju-
mu, dinamisko attīstību un aktīvajām kopienām ciešā 
sadarbībā ar Rēzekni un Latgales reģionu ir apņēmības 
pilna iegūt titulu „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”.

Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome šogad 
lēmusi, ka Daugavpils kandidēšana uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētas 2027 titulu ir reģionam stratēģiski sva-
rīgs projekts, un norisinās darbs pie Sadarbības memo-
randa sagatavošanas.

Semināra „Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027: 
Daugavpils, Rēzeknes un Latgales sadarbība, veidojot 
kopīgu kultūras un attīstības programmu” dalībniekus 
uzrunāja Latgales plānošanas reģiona administrācijas 
vadītāja Iveta Maļina-Tabūne un Daugavpils domes 
priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis. 

Seminārā varēja uzzināt par Eiropas kultūras galvas-
pilsētas titula piešķiršanas kritērijiem, kandidēšanas 
ieguvumiem un pieteikuma sagatavošanas praktisko 

pusi. Režisore, Daugavpils Eiropas kultūras galvaspil-
sētas 2027 mākslinieciskās koncepcijas autore Krista 
Burāne dalībniekus iepazīstināja ar pieteikuma idejisko 
koncepciju un pārrunāja tālāko darbu ideju attīstīšanā, 
atklājot Latgales vērtības un reģiona unikālās iezīmes 
Eiropas mērogā.

Daugavpils Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 
pieteikuma koncepts ir „LINGUA FRANCA: meklēt, 
radīt, runāt”. Uzsāktā darba vadmotīvs ir kopīgas valo-
das meklējumi. Kultūras, mākslas un starpdiscipināros 
notikumos mēs meklēsim, radīsim un runāsim kopīgu 
vērtību valodu, kas ikvienam iedzīvotājam Daugavpilī, 
Latgalē un Latvijā dos iespēju apzināties savas piederī-
bas spēku Eiropai. Savukārt Eiropai atklāsies unikālais, 
Latgalei raksturīgais kultūras stāsts par dzīvi uz robežas 
starp Austrumiem un Rietumiem. Plašāka informācija 
- daugavpils2027.eu

Semināru organizēja Daugavpils pilsētas dome un 
Daugavpils pilsētas domes Kultūras pārvalde sadarbībā 
ar Vizionārās kultūras fondu, domnīcu „Culturelab un 
Latvijas Kultūras akadēmiju. 

Diāna Soldāne, 
„Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027 konkursa

 pieteikuma izstrādes darba grupas koordinatore

ANNA RANCĀNE: 
Eiropas kultūras galvaspilsētas ceļā 
Latgales vārtu atslēgu varam atrast, strādājot kopā
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Kultūras ministrija 31. martā izsludinājusi Eiropas Eko-
nomikas zonas (EEZ) grantu programmas „Vietējā attīstība, 
nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” atklātā kon-
kursa „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu 
radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pirmo atlases kārtu 
ar kopējo pieejamo fi nansējumu 1 915 412 eiro. 

EEZ grantu atklātā konkursa mērķis ir sniegt atbalstu tādu 
kultūras un mākslas norišu veidošanai, kas uzlabo profesio-
nālās laikmetīgās mākslas un kultūras pieejamību bērnu un 
jauniešu auditorijai visos Latvijas reģionos un paaugstina 
bērnu un jauniešu iesaisti mākslā un kultūrā. 

Kultūras izpratnes veidošanās, nodrošinot daudzveidī-
gu norišu pieejamību bērniem un jauniešiem, ir būtiska 
izglītošanās sastāvdaļa, jo gan indivīdu, gan valstu dzīves 
kvalitāti aizvien vairāk ietekmē spēja būt radošiem, kritis-
ki domājošiem, inovatīviem un uz sadarbību orientētiem. 
Tāpēc jau trešo gadu Latvijas skolās darbojas kultūrizglītī-
bas programma „Latvijas skolas soma”. Tā ir valsts radīta 
iespēja bērniem un jauniešiem pieredzēt kultūras vērtības 
un laikmetīgās izpausmes, darīt to regulāri, atbilstoši sa-
vām interesēm, savam vecuma posmam un līdzšinējai pie-
redzei, izmantojot pieredzēto mācību satura apguvē. Viens 
no programmas „Latvijas skolas soma” pamatprincipiem ir 
līdztiesība pieejamībā, kas savukārt nozīmē, ka šajā prog-
rammā piedalās visi Latvijas bērni un jaunieši no 1.-12. 
klasei, t.sk., profesionālās izglītības iestādēs, tādēļ visā Lat-
vijā būtiski pieaug pieprasījums pēc jaunām profesionālās 
mākslas un kultūras norisēm. 

Ar EEZ grantu atbalstu projektu ietvaros tiks radīts jau-
ns kultūras saturs, regulāri pieejamas profesionālās laik-
metīgās mākslas norises, kas taps kopradē ar donorvalstu 
(Norvēģija, Islande, Lihtenšteina) partneriem. Tāpat tiks at-
balstītas auditorijas attīstību veicinošas aktivitātes, kas vēr-
stas uz auditorijas iesaisti, bērnu un jauniešu pakāpeniskas, 
jēgpilnas saskarsmes veidošanu ar daudzveidīgām kultūras 
norisēm, kultūras izpratnes un izpausmes kompetences vei-
došanu. 

Vienam projektam pieejamais granta apjoms ir ne mazāks 
par 100 000 eiro un ne lielāks par 250 000 eiro. Projekti jā-
īsteno sadarbībā ar partneriem no EEZ grantu donorvalstīm 
– Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas. 

Konkursam „Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras 
produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai” pieteik-
ties varēs līdz 2021. gada 2. jūlijam. 

Vairāk informācijas par EEZ grantu programmu, konkur-
sa nolikums un veidlapas atrodamas EEZ grantu program-
mas tīmekļvietnē.

Edīte Matuseviča,
Kultūras ministrijas 

Sabiedrisko attiecību nodaļas referente

AR EEZ GRANTU ATBALSTU 
TIKS RADĪTI JAUNI
 PROFESIONĀLĀS 

MĀKSLAS 
UN KULTŪRAS PRODUKTI 

BĒRNU UN JAUNIEŠU 
AUDITORIJAI

Daugavpils „Eiropas kultūras gal-
vaspilsēta 2027” pieteikumam izvei-
dojusi Latvijā vēsturiski lielāko sa-
darbības tīklu un nozīmīgajam titulam 
kandidēs kopā ar Rēzekni un visu Lat-
gales reģionu.

Latgales reģiona pašvaldības pa-
rakstījušas sadarbības memorandu, 
vienojoties par kopīgu sadarbību „Ei-
ropas kultūras galvaspilsētas 2027” 
programmas veidošanā. Sadarbības 
memorandu parakstījuši Daugavpils 
pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Aglonas 
novada, Baltinavas novada, Balvu no-
vada, Ciblas novada, Dagdas novada, 
Daugavpils novada, Ilūkstes novada, 
Kārsavas novada, Krāslavas novada, 
Līvānu novada, Ludzas novada, Prei-
ļu novada, Rēzeknes novada, Riebiņu 
novada, Rugāju novada, Vārkavas no-
vada, Viļakas novada, Viļānu novada 
un Zilupes novada domju priekšsēdē-
tāji.

„Kā Eiropas kultūras galvaspilsētas 
titula kandidāti, mēs radām starptau-
tiskas nozīmes kultūras programmu 
Latgales reģionā. Tā veicinās laikme-
tīgu kultūras notikumu un produktu 

radīšanu un pieejamību, kultūras un 
radošo industriju nozarē strādājošo 
profesionālo izaugsmi, iedzīvotāju 
mūžizglītību kultūras jomā un pilso-
nisko aktivitāti,” skaidro Daugavpils 
pilsētas domes priekšsēdētāja viet-
nieks Jānis Dukšinskis.

Iveta Maļina - Tabūne, Latgales plā-
nošanas reģiona administrācijas vadī-
tāja apliecina, ka šis ir Latgalei stra-
tēģiski svarīgs projekts un Latgales 
pašvaldības kopīgi popularizēs Latga-
les reģiona kultūras mantojumu, laik-
metīgo mākslu un tradīcijās balstītu 
kultūras un radošā tūrisma piedāvāju-
mu, attīstot Daugavpili un Latgali kā 
starptautiski atpazīstamu galamērķi.

Daugavpils „Eiropas kultūras gal-
vaspilsētas 2027” pieteikuma kon-
cepcijai dots nosaukums „LINGUA 
FRANCA: meklēt, radīt, runāt”. Dau-
gavpils vēlas kļūt par 2027. gada Ei-
ropas kultūras galvaspilsētu, lai kopā 
ar Latgali radītu un arī visai Eiropai 
rādītu to, kā sabiedrībā ar viedokļu 
dažādību kultūra un māksla kļūst par 
pamatu kopīgai valodai jeb Lingua 
Franca. Daugavpils kā Eiropas kultū-

ras galvaspilsēta aicina uz kopradīša-
nu un sadarbību visās valodās runājo-
šus cilvēkus, lai dažādie burti, zilbes, 
vārdi un teikumi savītos šodienai no-
zīmīgos stāstos par ilgtspējīgu kopīgu 
dzīvi, kurā cilvēki ar prieku rūpējas 
viens par otru un dabu, kurā māksla 
un zinātne palīdz viena otrai atrast 
atbildes uz veselīgai nākotnei svarī-
giem jautājumiem un, kurā kultūra un 
māksla palīdz pielikt punktu nesaska-
ņām, jautājuma zīmi neskaidrajam un 
izsaukuma zīmi cilvēcībai. Daugav-
pils ar tās bagātīgo kultūrvēsturisko 
mantojumu, dinamisko attīstību un 
aktīvajām kopienām ciešā sadarbī-
bā ar Rēzekni un Latgales reģionu 
ir apņēmības pilna iegūt titulu „Ei-
ropas kultūras galvaspilsēta 2027”. 
Plašāka informācija  -  daugav-
pils2027.eu

Diāna Soldāne
„Eiropas kultūras galvaspilsētas 

2027” konkursa pieteikuma izstrādes 
darba grupas koordinatore

DAUGAVPILS EIROPAS KULTŪRAS
 GALVASPILSĒTAS TITULAM PRETENDĒS

 KOPĀ AR RĒZEKNI UN VISU LATGALI

VĒSTURE
 UN KINO

Viena no tēmām, kurai šogad ar 10.b klasi pie-
vērsām  uzmanību integrētajā mācību priekš-
metā - Vēsture un sociālās zinātnes, ir vēstures 
interpretācijas un kino loma vēstures izpratnē.

Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni veica aptauju un 
noskaidroja, ka viens no populārākajiem vēstures perio-
diem viņu radinieku un draugu vidū ir Ulmaņlaiki, tāpēc 
pētījām šī laikposma atspoguļojumu gan rakstītajos, vi-
zuālajos vēstures avotos, vēsturnieku pētījumos un anali-
zējām vēstures mītus par „labajiem Ulmaņlaikiem”.

Jau 19. gs. 90. gados, kad radās kino, sākas diskusi-
jas par kino kā jauno vēstures avotu. Radās doma veidot 
universālu fi lmu arhīvu – viss tiktu uzfi lmēts un nogla-
bāts nākotnei, lai to varētu izmantot kā ideālu vēsturisko 
avotu. Mums ir jāsaprot, ka pagātne ir viena lieta, taču 
pagātnes vēsturiskie naratīvi ir kaut kas pavisam cits  – 
jo spēlē iesaistās politika, valstis, nācijas fi lmas veidotāja 

individuālā izpratne.
Programmas „Latvijas skolas soma“ piedāvājumā ie-

raudzīju fi lmu „Bille” un ieteicu to noskatīties 10. klases 
skolēniem, jo tā ir veidota pēc Vizmas Belševicas darba 
„Bille” motīviem un autore bija Ulmaņlaiku bērns. Des-
mitie skatījās  un vērtēja fi lmu, tāpēc piedāvāju jums da-
žas atziņas no viņu rakstītā.

Lielākā daļa skolēnu bija patīkami pārsteigti par reži-
sores Ināras Kolmanes paveikto un ieteiktu fi lmu noska-
tīties gan jauniešiem, gan vecākiem. Īpašu noskaņu fi lmā 
radīja arī Pētera Vaska mūzika.

Aleksandrs iesaka fi lmu izmantot vēstures izpratnei, lai 
redzētu, kā dzīvoja un izturējās cilvēki, kāds bija dzīves 
ritējums.

Laura uzskata, ka fi lmu var izmantot Latvijas vēstures 
izpratnei  pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu nogalē, jo 
tajā attēlotas  tā laika dzīves grūtības.  Filmā Lauru pār-
steidza tas, ka grūtības iederēties apkārtējā sabiedrībā, 
apziņa, ka esi savādāka, nespēj atņemt Billei sapņus, viņa 
nelokās un nelūst, bet atrod pati savu ceļu.

Šajā pandēmijas laikā daudz runā par cilvēku savstar-
pējām attiecībām un mentālo veselību, bet izrādās, ka 
problēmas bija arī Ulmaņlaikos. Vairākus pārsteidza Bil-
les mātes diezgan aukstā un stingrā izturēšanās pret mei-

tu, uzskatot viņu tikai par „lieko muti”. Aigars domā, ka 
vecāku attieksmi ietekmēja dzīves apstākļi, nabadzība un 
parādi. Izaugot labklājīgā ģimenē, nekad nesastapu tādu 
attieksmi.

Aigars raksta, ka fi lmā uzzināja, kā dzīvoja nabadzīgie 
tautas slāņi Ulmaņlaikos. Izrādās, ka nebija paradīzes uz 
zemes, kā daudzi to iedomājās. Ja viņš būtu fi lmas reži-
sors, neko nemainītu fi lmā. Tās sižets spēja atklāt Billes 
emocijas un pārdzīvojumus. Filma ir vienā līmenī ar fi l-
mām - „Dvēseļu putenis” un „Pilsēta pie upes”.

Oļegs uzskata, ka, ja būtu fi lmas režisors, neko tajā ne-
mainītu, jo neuzkrītoši ir atspoguļotas ļoti daudzas tēmas 
un dzīves aspekti.

Aigars domā, ka šī fi lma spēj likt cilvēkiem pārdomāt 
savu dzīvi. Kādos dzīves apstākļos mēs dzīvojam, kādas 
attiecības ģimenē, sabiedrībā. Filma patiešām ir ļoti dzi-
ļa un vērtīga, katrs cilvēks spēs atrast tajā sev piemērotu 
domu graudu.

Domāju, ka fi lma ir veltījums mums šodien, atgā dinot 
par ī stenām vērtībām – iecietī bu, uzupurēš anos, nepiecie-
šamību sevi apliecināt – rezumēja Laura.

Dzintra Rateniece,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja
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Precīzākas ziņas par Krāslavas 
aptiekas darbību ir kopš 1810. 
gada, kad par tās īpašnieku kļu-
va ienācējs no Prūsijas, provizors 
Martins Gothilfs Bonins. Viņš 
bija nokārtojis aptiekāra eksāme-
nus un ieradies Kurzemē, kur no 
1808. gada līdz 1813. gadam strā-
dāja Jēkabpilī Šponholca aptiekā 
par pārvaldnieku, vēlāk Krāslavā 
atvēra savu aptieku ēkā, kuru no-
pirka no Jakova fon Šimanska.   

Aptiekas pirmajā stāvā noritēju-
si zāļu gatavošana un tirdzniecība, 
augšstāvā bijis aptiekāra dzīvok-
lis, ēkas pagrabā – noliktava. Ba-
roka stilā celtās ēkas fasādi grez-
nojis kolonnās balstīts balkons, 
kurš diemžēl līdz mūsdienām nav 
saglabājies. 

No Martina Gothilfa Bonina 
aptiekas ēku mantoja viņa dēls 
Aleksandrs, kurš vēlāk to node-
va savam dēlam Arvīdam. 1919.-
1920.g. ēku mantoja Krāslavas 
aptiekas pēdējais īpašnieks no 
Boninu dzimtas - arī Arvīds 
Aleksandrs Kārlis Ernests Bo-
nins (1886. g. Krāslava – 1979.g. 
Hamburga, Vācija). Bonina aptie-
ka no 1924. gada tika dēvēta par 
„Lauvas aptieku”, tā atradās Brī-
vības ielā 15 (pašlaik – Brīvības 
iela 8). Boninu dzimtai piederēja 
arī aptiekas Izvaltā un Kaplavā. 
Arvīds Bonins bija arī viens no ie-
vērojamākiem biškopjiem Krāsla-
vā. 

Krāslavas pareizticīgo kapsētā 
ir apbedīta Martina Gothilfa Bo-
nina dēla Aleksandra ģimene.

1939. gadā pēdējā Krāslavas 
aptiekas īpašnieka Arvīda Boni-
na dzīves vieta bija Teātra ielā 8, 
lai gan pamatā viņš dzīvoja otrajā 
stāvā virs aptiekas ēkas. Šajā pašā 
gadā A. Bonins ar ģimeni repatri-
ējās uz Vāciju, un 1939. gada 14. 
novembrī aptieku slēdza. 1940. 
gadā aptieku savā īpašumā pār-
ņēma Krāslavas pilsētas valde un 

tā tika pārdēvēta par „Krāslavas 
pilsētas aptieku”. 1940. gadā, pēc 
Latvijas valsts okupācijas aptieka 
kā daudzi citi uzņēmumi tika na-
cionalizēta.

No 1924. gada līdz Otrajam 
pasaules karam Krāslavā darbo-
jās arī otra aptieka, kura saukta 
par „Jauno aptieku” un tā atradās 
Brīvības ielā 6. Pēc Latvijas me-
dicīnas adrešu grāmatas (1927. 
gads) „Jaunā aptieka” piederēja 
T. Holmam, Vācu ielā 6. „Jaunās 
aptiekas” pēdējais īpašnieks bija 
Z. Žmudza. Viņa aptiekā par asis-
tenti strādāja arī vēlākā Krāsla-
vas aptiekas pārvaldniece Sofi ja 
Rujko. 1944. gadā daļu no Žmu-
dzas aptiekas aprīkojuma aizveda 
uz Dagdas aptieku, daļa palika 
Krāslavā. 

Pēc Otrā pasaules kara bijušo 
Bonina aptieku neilgu laiku vadīja 
provizors Jānis Fiļipovičs. Marija 
Grundāne, kura strādāja aptiekā 
pēc kara, atcerējās par smagiem 
darba apstākļiem: „... papīra ne-
bija, aptiekas darbinieki gāja uz 
skolu, vāca vecās burtnīcas, grā-
matas, plēsa lapas, tad tās mazgā-
ja un izgatavoja kapsulas. Kasiera 
nebija, līdz 1950-tajiem gadiem 
čeku rakstīja ar roku. Ūdeni desti-
lēja ļoti primitīvi, jo nebija nekāda 
aparāta. 1952. gadā aptiekā bija 
kapitālais remonts, aptiekas telpas 
tika paplašinātas.” Padomju laikā 
bijusī Bonina aptieka tika dēvē-
ta par Krāslavas rajona centrālo 
aptieku Nr. 50, bet rajonā tolaik 
bija vēl 9 aptiekas – Dagdas ap-
tieka Nr. 33, Andrupenes aptieka 
Nr. 34, Šķaunes aptieka Nr. 35, 
Ezernieku aptieka Nr. 36, Grāveru 
aptieka Nr. 51, Indras aptieka Nr. 
52, Izvaltas aptieka Nr. 53, Skais-
tas aptieka Nr. 54, Asūnes aptieka 
Nr. 83.   

No 1946. gada aptieku vadīja 
Dmitrijs Makšinskis, vēlāk aptie-
kas vadību uzņēmās farmaceite 

Sofi ja Rujko. No 1951. gada līdz 
1960. gadam par pārvaldnieci 
strādāja provizore Klāra Ņetec-
ka, vēlāk Ludmila Serovgova. 
No 1962. l īdz 1971. gadam pār-
valdniece bija Janīna Plinta, bet 
no 1971. gada līdz 2012. gadam 
aptiekas vadītāja Antonija Elksne. 
Pašlaik aptieku vada Marija Oru-
be. 

Dagdas aptieka tika atvērta 
1882. gadā, to nodibināja provi-
zors Epšteins, 1927. gadā to va-
dīja L. Gordons. 1921. gadā tika 
nodibināta Izvoltas (Izvaltas) 
aptieka, 1927. gadā to vadīja ap-
tiekāra palīgs K. Bonins, 1922. 
gadā – Indras aptieka, 1927. gadā 
to vadīja aptiekāra palīgs J. Gailis. 
1927. gadā sāka darboties aptieka 
Andrupenē; 1930. gadā – Skaistā 
un Šķaunē; 1931. gadā – Ezernie-
kos un Grāveros un 1961. gadā – 
Asūnē.

Pašlaik Krāslavā ir 3 aptiekas: 
„Krāslavas aptieka” Brīvības ielā 
8, „Mēness aptieka” Miesnieku 
ielā 1, „Apotheka” Rīgas ielā 159.

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja speciālisti sirsnīgi patei-
cas SIA „Krāslavas aptieka” dar-
biniekiem un personīgi aptiekas 
vadītājai Marija Orubei.

Turpinājums sekos
Baiba Mileika, 

Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja vēstures speciāliste

APTIEKAS KRĀSLAVĀ

Krāslavas A. Bonina aptieka, 1930-tie gadi
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājuma fotonegatīvs Nr. 581173/17

Krāslavas aptiekas Nr.50 darbinieki, 1980-to gadu sākums

Krāslavas aptiekas Nr. 50 farmaceite Aleksandra Ivanova, 
1970-tie gadi. KVMM Nr.14274

 K. A. Bonina Izvaltas
 aptiekas Nr. 10 signatūra

KVMM 3817

S. A. Žmudzas Jaunās Krāsla-
vas aptiekas zāļu signatūra, 
1939. gads. KVMM Nr. 171

Farmācijas pirmsākumi saistīti ar tradicionālo līdzekļu 
lietošanu, kas balstījās uz gadsimtiem krātām un paau-
dzēs pārmantotām zināšanām. 

1729. gadā grāfs Jans Ludvigs Broel Plāters nopirka 
Krāslavu, sākās miesta attīstība. Aptiekas ēka būvēta jau 
Jana Ludviga Plātera laikā 18. gadsimta 30-tajos gados. 
Aptieka rātslaukuma stūrī bija raksturīga Rietumeiropas 
pilsētām, kurām bija Magdeburgas tiesības.   

Krāslavas aptiekas pagrabtelpas 
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Jau izsenis cilvēki izmantoja 
ūdens dziedniecisko iedarbību, 
lai ārstētu dažādas kaites. Daudzi 
dziednieciskie avoti kļuva popu-
lāri pat aiz sava novada robežām. 

Daudzkārt pie dziedniecis-
kajiem avotiem būvēja ēkas un 
labiekārtoja to apkārtni, ierīkojot 
kūrorta vietas. Viens no Latgalē 
pazīstamākajiem sēravotiem atra-
dās Krāslavā, 19. gadsimta beigās 
pēc grāfa Jevģēnija Broel Plātera 
iniciatīvas tur tika ierīkota kūrvie-
ta.

Daugavpils kara hospitāļa gal-
venais ārsts Mihails Boguševskis 
1868. gadā sniedzis šādu Krāsla-
vas avota aprakstu:  „Tas iztek no 
paaugsta māla kalna, kas apaudzis 
ar priedēm un bērziem. Avots pa-
sekls, tā dibens klāts ar okera no-
gulsnēm. Ūdens virspusē peld lieli 
darvveida riņķi un joslas. Avota 
ūdenim ir vāja sārmaina reakcija, 

spēcīga sēra smaka, kas ziemā iz-
zūd, viegli salkana dzelzs piegarša 
un temperatūra + 3, 5  ̊  R. Ūdens 
ir visai tīrs un dzidrs, uzsildot zau-
dē sēra smaku, toties sāk smaržot 
pēc darvas. Miesta iedzīvotāji 
ūdeni lietojot peldēs pret reimatis-
mu, nespēku, mazasinību. Vannas 
atrodas nelielā slikti uzturētā na-
miņā, kas uzcelts pie avota.” 

19. gadsimtā šiem avotiem uz-
manību pievērsa arī zinātnieki, 
veicot minerālūdeņu ķīmiskās 
analīzes. Krāslavas minerālavota 
ūdeni 1880. gadā ķīmiski izpētīja 
un par noderīgu ārstniecībā atzina 
Daugavpils kara hospitāļa aptie-
kas pārvaldnieks, pirms tam pri-
vātdocents Tērbatā un vēlāk Kije-
vā, farmācijas maģistrs Melhiors 
Kubli (1836-1897). 

Krāslavas sēravota ziedu laiki 
bijuši ap 1870. gadu, kad tas lab-
iekārtots un aprīkots ar telpām un 

vannām, daudzi pacienti braukuši 
ārstēties pat no Pēterburgas. Ie-
braucēji ūdeni pildīja pudelēs un 
veda uz attālākām vietām. 

Sezona ilgusi no 1. jūnija līdz 
15. augustam, tās laikā sagata-
vots ne vairāk par 400 peldēm. 
Par procedūru koka vannā bija 
jāmaksā 30 kapeikas, bet skārda 
vannā – 50 kapeikas. Ārstēts ne-
spēks, mazasinība, arī skrofuloze 
un daudzas citas slimības. 1890. 
gadā avota apkaime jau bija no-
laista un to izmantoja tikai miesta 
un tuvākās apkaimes iedzīvotāji. 
Ar laiku avota ārstnieciskās īpa-
šības gandrīz izzuda, iespējams 
gruntsūdens līmeņa izmaiņu dēļ.

Vēl kāds sens dziedniecības 
avots atradies Ūdrīšu pagasta Lie-
lo Muļķu sādžā pie Rudņas upes. 
Kā liecina senie vēstures avoti, 
19. gadsimtā šis avotiņš ticis bie-
ži apmeklēts un tika uzskatīts par 

svētu. Cilvēki gājuši pie avota pēc 
ūdens, lai dziedinātu savas kaites, 
un pateicībā par to metuši avotā 
naudu, maizi, rotaslietas – ko nu 
kurš varējis atļauties. Tajā vietā, 
no kuras smēla ūdeni, pie kokiem 
vai krūmiem sēja kādu prievīti 
vai auduma lupatiņu. Pie šī avota 
kādreiz esot bijusi milzīga egle, 
kurai blakus bijis krusts ar Kristus 
attēlu.

(No Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja un NKMP mate-
riāliem)

Turpinājums sekos
Baiba Mileika, 

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja vēstures speciāliste

Fotogrāfi ja:
Sēravots Krāslavā, 

20. gs. sākuma foto

DZIEDNIECĪBAS AVOTI

Krāslavas mūzikas skolai - 60

Лежит в футляре старенькая 
скрипка,

Как-будто спит в красивом бархатном 
чехле.

Но! Лишь коснулись руки музыканта, 
И отозвались струны трепетно во 

сне,
Доверчиво склонилась на плечо,
К щеке прижалась в ожиданье 

скрипка.
Как птице в небе нужен взмах крыла, 
Она ждала прикосновения смычка.
Играй же, музыкант! И нежно, и до 

боли.
Веди в волшебный мир и научи любить.
Я буду плакать, и смеяться, и 

страдать с тобою – 
Мы рядом две души, и вместе будем 

жить! 
(Г.Петунова)
 
 Krāslavas Mūzikas skolā par vijoles kla-

ses skolotāju sāku strādāt 1968. gadā, stu-
dējot Daugavpils Mūzikas vidusskolas 4. 
kursā. Pilsēta pārsteidza ar savu klusumu, 
skaisto dabu, draudzīgiem cilvēkiem. Sko-
las darbinieki mani sagaidīja sirsnīgi, palī-
dzēja, atbalstīja, dalījās savā pedagoģiskajā 
pieredzē. Un es sev teicu: „Strādāšu tikai 
šajā skolā.”

Tā sākās mana pedagoģiskā, muzikālā un 
radošā dzīve.

Pirmajā izlaidumā, 1974. gadā, parādījās 

pirmā zvaigznīte - Tatjana Borovika. Viņas 
studijas sākās Daugavpils MV, J.Vītola 
Latvijas konservatorijā un darbs – Liepājas 
Simfoniskajā orķestrī. Koncerti, vieskon-
certi dažādās valstīs. Jauno vijolnieci Tatja-
nu bieži redzējām televīzijas ekrānos.

Otrs izlaidums mums dāvāja vēl vienu 
zvaigznīti - Regīnu Boželko, kura arī tur-
pināja mācības Daugavpils MV, J. Vītola 
Latvijas konservatorijā un darbs - Rīgas 
Operas un baleta teātrī, kā arī Operetes te-
ātra orķestrī.

 Ļubova Kagāne ir trešā zvaigznīte. Dau-
dzu reģionālo un republikas konkursu da-
lībniece. Studijas Daugavpils MV, Telavi-
vas Mūzikas akadēmijā un darbs Telavivas 
Filharmonijas orķestrī. Vieskoncerti Vāci-
jā, Itālijā, Francijā, Zviedrijā.

Atstāsim zvaigznītes mirdzēt un atcerēsi-
mies citus absolventus, kuri pēc mūsu sko-
las beigšanas turpināja muzikālo izglītību 
vijoles klasē - Rita Hairijeva (Daugavpils 
MV), Saša Železnova (Maskavas Mūzikas 
vidusskola), Olga Bidzāne, Alla Rusecka, 
Ludmila Girdo, Daina Truboviča, Kristī-
ne Berga - ieguva muzikālo izglītību kora 
diriģentu, vokālajās, teorētiskajās nodaļās. 
Vijoles klases audzēkņi, ņemot vērā instru-
menta īpašības un mobilitāti, aktīvi pieda-
lījās ansambļos ar citām nodaļām, kas bija 
interesanti un daudzveidīgi mūzikas izpil-
dījuma un harmonijas attīstībā.  

  Atgriezīsimies pie zvaigznītēm.
Alla Ragine - 1985. gada izlaiduma 

zvaigznīte. Daugavpils MV, Poznaņas Mū-
zikas akadēmijas Ščecinas fi liāle un darbs 
Ščecinas fi lharmonijas orķestrī.

Nākamā zvaigznīte ir Oksana Muraševa. 
Daugavpils MV, Daugavpils Pedagoģiskais 
institūts - Mūzikas pedagoģijas nodaļas 
vijoles klase, Dalasas simfoniskā orķestra 
vijolniece un pasniedzēja Mūzikas akadē-
mijā, pēc tam Melburnas Simfoniskais or-
ķestris. Vieskoncerti visā plašajā pasaulē. 
Ar lieliem panākumiem izskanēja arī kon-
certs Rīgā, kurā Oksana izpildīja solo par-
tijas.

 Darba laikā vijoles nodaļā ir bijis daudz 
muzikālu pasākumu - skolas, reģionālo, 
valsts. Festivāls „Pavasara stīgas” jau dau-
dzus gadus notiek Daugavpilī, Jēkabpilī, 
Preiļos, Krāslavā. Tajā solo, duetos, trio un 

ansamblī veiksmīgi uzstājušās Irina Mor-
gunova, Zane Kurme, Ļubova Procevska, 
Anastasija Ivanova, Natālija Mihailova, 
Laura Berga, Vita Bazare. Latvijas mūzi-
kas skolu audzēkņu stīgu instrumentu kon-
kursos gan reģionā, gan valstī audzēknes 
izcīnīja augstas vietas. Trio - Ļubova Pro-
cevska, Anastasija Ivanova un Vita Bazare 
- ieguva pirmo vietu reģionālajā un trešo 
- valsts konkursā, par ko saņēma naudas 
balvas. Vijolnieks Jānis Atslēga Ziemas-
svētku koncertā Rīgā Vitai uzdāvināja vi-
joli. Konkursā „Talants Latvijai” pabijām 
arī Rīgas Latviešu biedrības Zelta zālē, kur 
veiksmīgi uzstājās Zane Kurme un Ļubova 
Procevska. Tajā pašā zālē ar savu sniegumu 
konkursā priecēja Krāslavas Mūzikas sko-
las pedagogu sieviešu ansamblis Tatjanas 
Griņko vadībā un izcīnīja 3. vietu.

Vienmēr būs atmiņā skolas Jaungada eg-
lītes pasākumi, kuros pedagogi ar maskām 
iestudēja muzikālas izrādes, leļļu izrādes, 
humoristiskus koncertus. Ar pozitīvu no-
skaņojumu un humoru notika pasākumi 
skolas pedagogiem - tematiskie un muzi-
cēšanas vakari. Un tas nav pārsteidzoši, jo 
mēs esam radoši cilvēki.

2005. gadā uzmirdzēja vēl viena zvaig-
znīte - Ļubova Procevska (Daugavpils MV, 
Daugavpils Universitāte). Pašlaik pasnie-

dzēja Daugavpils Mūzikas vidusskolā vi-
joles klasē, nodaļas vadītāja un vijolniece 
kamerorķestrī, kuru vada diriģents Aivars 
Broks. 

Pirms manas došanās pelnītā atpūtā (pen-
sijā) iemirdzējās zvaigznīte - Zane Kurme, 
kura no prezidenta Valda Zatlera dāvanā 
saņēma vijoli. Zane turpināja studijas Rē-
zeknes Mūzikas vidusskolā, Mūzikas aka-
dēmijā un tāpat kā pirmā absolvente Tatja-
na Borovika spēlē Liepājas Simfoniskajā 
orķestrī. Viņa ir mana pedagoģiskā darba 
pēdējais mažora akords Krāslavas Mūzikas 
skolā.

 Es gribētu pateikt milzīgu paldies visiem 
maniem koncertmeistariem, kuri vienmēr 
un visur bija līdzās: Jeļenai Mihailovai, Al-
lai Kuzmičai, Lilitai Ivanovai, Olgai Der-
gunovai, Tatjanai Ņikonovai, Jeļenai Stepa-
novai, Andželikai Jercumai.

Paldies visiem bērniem, kuri beiguši 
mūsu skolas vijoles klasi, par viņu drosmi 
un mūzikas mīlestību.

Paldies kolektīvam - profesionālam, ra-
došam, mūziku mīlošam, kas ir visa skaistā 
un cildenā iemiesojums.

                                              Pedagogs 
Gaļina Petunova

SKANI, VIJOLE!
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Šogad Krāslavas Mūzikas skolai aprit 60 
gadi. Skolas vēsturē ir ierakstīti to audzēk-
ņu vārdi, kuri mācījušies taustiņinstrumen-
tu spēli - akordeona spēli un guvuši izcilus 
panākumus. 

No 1998. gada vadu akordeona spēles 
nodaļu. Audzēkņi katru gadu piedalās Lat-
gales reģiona mūzikas skolu akordeonistu 
- solistu un ansambļu konkursos. Visos ša-
jos konkursos audzēkņi ieguva tikai augs-
tās godalgotās vietas. Ansambļu konkursos 
Madlienā Krāslavas jaunie mūziķi-akor-
deonisti ieguva tikai slavenās godalgotās 
vietas.

Sākot ar 2003. gadu, akordeonisti aktīvi 
piedalījās starptautiskajos mūzikas skolu 
akordeonistu-solistu konkursos „Naujene 
20…”. Ik gadu audzēkņi atgriezās mājās ar 
lieliem panākumiem - 1., 2. un 3. vietu.

Limbažos ik pēc gada notika valsts pres-
tižākie starptautiskie akordeonistu festivāli, 
kuru ietvaros tika organizēti ansambļu un 
solistu konkursi. Izejot nopietnu akordeo-
nistu spēles audzēkņu atlasi Daugavpils 
reģiona konkursos, ieguvām ceļazīmes uz 

katru s tarptautisko konkursu Limbažos, kur 
piedalījās ne mazāk kā 10 valstis. Galve-
nais ieguvums bija tas, ka akordeonisti no 
šī prestižā konkursa vienmēr brauca mājās 
tikai ar godalgotajām 1., 2. vietu.

 Pateicoties minētajiem akordeonistu aug-
stajiem sasniegumiem, Krāslavas Mūzikas 
skola kļuva slavena ne tikai Latgales reģio-
nā, bet arī visā Latvijā un aiz tās robežām. 
Atzinību nopelnījuši sekojošie akordeona 
spēles audzēkņi: J.Morgunovs, R.Ungurs, 
V.Karņickis, B.Stivriņa, A.Tarvids, 
A.Križanovskis, A.Orups, J.Ceplišs, A. 
Juhna, Ē. Lukaševičs, D. Dukaļskis, A. Ko-
začuks, A.Kozačuka, L. Bižāne, V. Stivriņa, 
M. Vecelis.

Daudzi skolas akordeona spēles audzēkņi 
savu dzīvi ir saistījuši ar mūziku, izvēlēju-
šies to kā savu profesiju. 

Raimonds Ungurs pabeidza Viļņas Mūzi-
kas akadēmiju. Viņš ir komponists, raksta 
skaņdarbus akordeonam un publicē tos, ir 
izpildītājs-solists un spēlē orķestrī. Pašlaik 
strādā Viļņas MS.

Vadims Karņickis pabeidza Viļņas Mūzi-

kas akadēmiju un strādā Klaipēdas MS.
Baiba Stivriņa pabeidza Daugavpils Uni-

versitātes Mūzikas fakultāti un strādā Līvā-
nu MS.

,,Muzikālais izpildījums ienes cilvēka 

Dvēselē plašumu, garā - spēku un sirdī - 
maigumu un siltumu, prātā—gaismu un 
brīvību” (Beinsa Duno)

                                      Anatolijs Livča, 
akordeona spēles nodaļas vadītājs

LAI SKAN AKORDEONS!

1974. gada vasarā es ar sievu 
Olgu un pusgadu vecu bērnu at-
braucu uz savu dzimto pilsētu 
Krāslavu strādāt par pūšamo ins-
trumentu pedagogu mūzikas sko-
lā. 1976. gadā nodaļu absolvēja 
pirmie divi audzēkņi. Šajā pašā 
gadā mūzikas pedagogu saimei 
pievienojās metālpūšamo instru-
mentu pedagogs Juris Ungurs. Jau 
sākot ar 1976./1977. mācību gadu 
ļoti daudzi nodaļas audzēkņi tur-
pināja mācības mūzikas koledžās: 
Romualds un Vladislavs Pitrāni, 
Spodris Kačāns, Jevgēņijs Tadello, 
Mārtiņš Soldāns (klarnetes spēle), 
Andris Grizāns (obojas spēle), 
Igors Sorogovecs (trompetes spē-
le), Arvīds Peipiņš (trombons) un 
daudzi citi. 

Septiņdesmito gadu beigās kul-

tūras nama paspārnē nodibinā-
jās pūtēju orķestris, kurā aktīvi 
piedalījās rajona mūziķi, kā arī 
mūsu skolas audzēkņi un pedago-
gi. 1980. gadā kolektīvs piedalījās 
Vispārējos Dziesmu un deju svēt-
kos, izcīnot republikas skatē-kon-
kursā III pakāpes diplomu.

 1981. gadā mūzikas skolā dar-
bu uzsāk fl autas spēles pedagogs 
Mihails Pitrāns. Skolā nodibinā-
jās lauku kapela Jura Ungura va-
dībā. Ansamblis, sadarbojoties ar 
Dagdas Tautas deju kolektīvu un 
Krāslavas Kultūras nama jaukto 
ansambli (vadītāja Olga), sniedza 
vairākus koncertus Polijā, Rumā-
nijā, Krievijā (Volokolamskā).

1991. gads, satraukuma un ce-
rību gads. Barikādes Rīgā, sar-
kanbaltsarkanā karoga pacelšana 

Krāslavā, kur aktīvi piedalījās mū-
zikas skolas pedagogi un audzēkņi, 
muzicējot pūtēju orķestrī, dziedot 
latviešu biedrības korī Olgas vadī-
bā. Orķestrī spēlēja arī mūsu pašu 
bērni Ilonija un Artis. Un karogs 
tika pacelts virs mājas, kur es pie-
dzimu un spēru savus pirmos so-
ļus. Deviņdesmitie - konkursu un 
panākumu gadi. 

1995. gadā Rīgā, Latviešu bied-
rības namā, notika konkurss „Ta-
lants Latvijai” - Renātam Milašam 
II pakāpes diploms, 1998. gadā 
Aleksejam Bakanovam III pakāpes 
diploms. 

Šajos gados tiek organizēts ap-
vienotais 1. vidusskolas un mū-
zikas skolas pūtēju orķestris. Ko-
lektīvs VIII un IX Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētkos 

tiek apbalvots ar III pakāpes diplo-
mu. Latgales novada pūtēju orķes-
tru skatēs 1997. gadā - II pakāpes 
diploms, 2000. gadā - I pakāpes 
diploms. Latvijas IV Skolu jau-
natnes pūtēju orķestru salidojumā 
1997. gadā kolektīvs saņēma III 
pakāpes diplomu. Šajā laikā ar 
labiem panākumiem sevi piesaka 
audzēkņu lauku kapela, estrādes 
ansamblis. 

1999. gadā Rīgā notiek pirmais 
Starptautiskais saksofonmūzikas 
festivāls. Tā organizētājs ir J. Vī-
tola Latvijas Mūzikas akadēmijas 
rektors un saksofona klases dibinā-
tājs Artis Sīmanis. Festivāla ietva-
ros notiek konkurss, kurā ar labiem 
panākumiem piedalās arī mūsu 
skolas audzēkņi. Prestižā konkur-
sa laureāti kļūst skolas audzēkņi: 
Ilze Zvaigzne, Aleksejs Bakanovs, 
Ilona Markeviča. Festivālā, kurš 
notiek ik pēc diviem gadiem, mūsu 

skolas audzēkņi ikreiz gūst labus 
panākumus. Gribētos pateikties 
mūzikas skolas koncertmeistariem 
un it sevišķi Allai Kuzmičai. Ša-
jos gados sākās saksofonmūzikas 
bums Krāslavā. Skolā sāka muzi-
cēt saksofonu kvartets, bijušo au-
dzēkņu instrumentālais ansamblis, 
bērnu saksofonu orķestris. Šie ko-
lektīvi aktīvi muzicē un gūst labus 
panākumus festivālos, konkursos 
Slovēnijā, Polijā, Baltkrievijā, 
Krievijā (Volokolamskā). Audzēk-
ņu orķestris 2015. gadā ar atseviš-
ķu džeza skaņdarbu programmu 
piedalās XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos Rīgā.

Latvijas izglītības iestāžu instru-
mentālās mūzikas konkursos ko-
lektīvs trīs gadus pēc kārtas apbal-
vots ar I pakāpes diplomiem. Šajā 
pašā konkursā skolas lauku kapela 
„Ziķeri” no 2016. gada līdz 2020. 
gadam tiek apbalvots ar I pakāpes 
diplomiem un izvirzīts uz XII Lat-
vijas Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem.

Pagājuši 45 gadi kopš pirmā iz-
laiduma. Pa šiem gadiem pūšamo 
instrumentu nodaļu absolvējuši 
125 audzēkņi. Daudzi no viņiem 
ir turpinājuši mācības mūzikā un 
kļuvuši par profesionāļiem: Andris 
Grizāns, Ojārs Spila, Roberts Sau-
levičs, Artis Greckis, kuri muzicē 
Nacionālo bruņoto spēku štāba 
orķestrī. Pedagoga profesiju izvē-
lējās Spodris Kačāns. Baiba Silava 
turpina studijas  Daugavpils Uni-
versitātes Mūzikas fakultātē. 

Aleksandrs Lapkovskis, Aiga 
Krute, Diāna Osipova, Anastasi-
ja Ivanova, Ilze Andžāne, Sintija 
Skerškāne, Karolīne Lukaševiča, 
Artūrs Rudaks, Edgars Makņa, 
Agnese Višņevska, Evija Vagale, 
Santa Dzalbe, Gunta Bogdāne, 
Svetlana Roščina, Sandra Galile-
jeva, Jānis Vorslovs un vēl daudzi, 
daudzi citi jaunie mūziķi (41), kas 
lika pamatus saksofonmūzikas 
skanējumam Krāslavā. 

   Lai Jums veicas visās jomās!
Jānis Greckis, 

pūšaminstrumentu spēles 
pedagogs

VELTĪJUMS DZIMTAJAI PILSĒTAI
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izglītība

Pēdējais gads ikvienam – gan 
lielam, gan mazam – ir nesis pa-
matīgas pārmaiņas.  Lai noskaid-
rotu pašu skolēnu redzējumu, kas 
attālinātās mācīšanās laikā ir grūts 
un kas patīkams, tiek izsludināts 
skolēnu atziņu konkurss „Mācos 
pats!”. Galvenajās balvās skolē-
niem – trīs jauni portatīvie datori. 

Kas, mācoties mājās, visvairāk 
pietrūkst un sagādā grūtības? Kas 
šādā mācīšanās formātā ir pozi-
tīvs? Un ko no attālinātās mācī-
šanās varētu saglabāt turpmāk? 
Konkursa ietvaros savas pārdo-
mas un sajūtas aicināti atklāt paši 
skolēni!

Atziņu konkursā aicināti pieda-
līties 1.-12. klašu skolēni. Galve-
nais uzdevums – dalīties atziņās 
un pārdomās par attālināto mā-
cīšanos, akcentējot gan izaicinā-
jumus, gan ieguvumus. Atziņas 
konkursam var iesniegt formā-
tā pēc savas izvēles, piemēram, 
rakstveidā, video vai audio for-
mātā, kā foto galeriju, zīmējumu, 
kolāžu vai citā radošā formātā. 

Ierosmei, par ko stāstīt konkur-
sā

Konkursa darbā vari sniegt at-
bildes uz vienu vai vairākiem no-
rādītajiem jautājumiem. Taču vari 
attālinātās mācības apskatīt arī no 
cita skatpunkta!

Jaunatklājumi – vai un kā mai-
nījušies mācību uzdevumi, attie-
cības ar skolotājiem, vienaudžiem 
u.c.?

Sajūtas – kā Tu jūties šajā pos-
mā? Varbūt šis posms ir nesis 
jaunatklājumus arī par Tevi pašu?

Vispozitīvākais – vai attālināta-
jās mācībās ir kas tāds, ko ieteiktu 
saglabāt arī turpmāk?

Visgrūtākais – ko attālinātās 
mācīšanās laikā bija/ir izturēt vis-
grūtāk?

Dienas režīma organizēšana – 
kas ir veiksmīgs un kas nē?

Kas pietrūkst un kas galīgi nē – 
kā tad īsti ir ar šo?

Ja man par attālinātās mācīša-
nās periodu būtu kāds jāapbalvo, 
tas būtu... (vari pabeigt teikumu, 
paskaidrojot, kāpēc šāda izvēle). 

Konkursā aicināti iesaistīties arī 

skolotāji!
Konkurss palīdzēs izzināt sko-

lēnu sajūtas un noskaņojumu attā-
linātās mācīšanās laikā - ieguvu-
mus, grūtības, rastos risinājumus, 
tāpēc konkursā aicināti iesaistīties 
arī skolotāji un klašu audzinātāji. 
Skolotāji aicināti par šo konkursu 
informēt klasi – konkursa darbs 
var tikt integrēts arī mācību proce-
sā, piemēram,  teātra mākslā vai kā 
saliedējošais darbs klases stundas 
ietvaros. 

Tāpat skolotāji klases vai aktīvo 
skolēnu grupas ietvaros aicināti 
organizēt iesniegto darbu pirmrei-
zējo izvērtēšanu, individuāli vai 
kopā ar klasi vienojoties par tiem 
1 - 3 darbiem, kurus iesniegt tā-
lākai vērtēšanai konkursa organi-
zatoram. Vietā atzīmēt, ka balvas 
gaidāmas arī trīs skolotājiem – dā-
vanu kartes 150 eiro vērtībā „Jāņa 
Rozes grāmatnīcā”. 

Darbu vērtēšana
Konkursa organizatoriem ie-

sniegtos darbus vērtēs ekspertu 
žūrija. Katrā klašu grupā - 1.-4., 
5.-9. un 10.-12. - tiks noteikts 
viens uzvarētājs, kurš saņems 
galveno balvu - portatīvo datoru 
„Dell Vostro 3501”. Gaidāmas 
arī veicināšanas balvas. Konkursa 
organizētāji novērtēs arī skolotā-
ju ieguldījumu, apbalvojot katra 
uzvarētāja atbildīgo skolotāju vai 
klases audzinātāju, kurš organizē-
ja konkursa norisi klasē un iesūtīja 
skolēnu darbus konkursa organi-
zatoram. 

Konkursu organizē vecāku or-
ganizācija „Mammamuntetiem.
lv” iniciatīvas „Mācos Pats” ie-
tvaros, atbalsta – Izglītības un 
zinātnes ministrija. Konkursā 
var piedalīties ikvienas izglītības 
iestādes 1.–12. klases skolēns un 
skolotājs. Skolēnu radošie darbi 
jāiesūta uz e-pastu fonds@mam-
mamuntetiem.lv līdz 16. aprīlim. 
Konkursa uzvarētāji tiks izziņoti 
27. aprīlī. Visi dalībnieki aicināti 
iepazīties ar konkursa nolikumu 
vietnē www.macospats.lv. 

Līga Ivanova, 
konkursa koordinatore

SKOLĒNI AICINĀTI PIEDALĪTIES
 ATTĀLINĀTĀS MĀCĪŠANĀS ATZIŅU

 KONKURSĀ „MĀCOS PATS”!
GALVENAJĀS BALVĀS – 

PORTATĪVIE DATORI

Moto: Cilvēks aug vienlaicīgi ar mērķiem, kādus 
viņš sev uzstāda. (F. Šillers)

 23. martā skolotāji tikās „Google Meet” platformā. 
Dalībnieki bija matemātikas skolotāji no Dagdas no-
vada skolām un Varavīksnes vidusskolas. Tikāmies 
ar mērķi: uzdot jautājumus, iegūt atbildes un dalīties 
pieredzē saistībā ar jaunā mācību satura īstenošanu 
un attālināto mācību procesu. Savā pieredzē par at-
tālināto Ezernieku vidusskolas akreditācijas procesu 
dalījās Broņislava Andžāne, par stundas rezultativi-
tāti runāja Natālija Kirkiļeviča (Krāslavas Varavīks-
nes vidusskola). Dagdas vidusskolas pieredzē tieš-
saistes (ZOOM) stundu vadīšanā dalījās skolotājas 

Aija Babre, Anna Jubele, Rita Azina. Kā jaunā sa-
tura ieviešana sokas 7. klasēm? Par to stāstīja Vara-
vīksnes vidusskolas skolotāja Ludmila Mariņenko, 
kas uzstājās ar tēmu ,,Grafi ki” (9G). Ieskatu video-
ierakstu veidošanā mācību materiāla pasniegšanai 
sniedza Varavīksnes vidusskolas skolotāja Marianna 
Rukmane. Kā izvēlēties produktīvus uzdevumus? 
Šeit savu bagāto zināšanu portfeli atvēra Dagdas vi-
dusskolas skolotāja Aija Babre.  Sekoja jautājumi un 
meklētas atbildes. Vērts izmēģināt, aprobēt  un atkal 
tikties un sarunāties.

  Natālija Kirkileviča, 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja   

STARPNOVADU MATEMĀTIKAS SKOLOTĀJI
 MĀCĀS UN DALĀS SAVĀ PIEREDZĒ

Sākoties pavasara brīvlaikam, skolu pe-
dagogi profesionāli pilnveidojās un dalījās 
pieredzē ar saviem kolēģiem.

 16. martā notika Dagdas vidusskolas un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas piere-
dzes apmaiņas seminārs Valodu jomas un 
Sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem 
„Sasniedzamais rezultāts un atgriezeniskā 
saite skolēnu spēju attīstīšanai”.

Dagdas vidusskolas Valodu jomas skolotāju MK 
vadītāja Sņežana Smirnova iepazīstināja semināra 
dalībniekus ar metodiskā darba virzieniem un priori-
tātēm. Savā runā skolotāja pievērsa uzmanību skolē-
nu rakstīšanas, runāšanas un vārdu krājuma attīstīša-
nai 1., 7. un 12. klasē. Tika sīki analizēts, kādā veidā 
notiek atgriezeniskā saite. 

Dagdas vidusskolas latviešu valodas skolotāja 
Rita Orole savu uzstāšanos veltīja 7.klases tēmai 
„Vēsture literatūrā”. Skolotāja iepazīstināja ar savu 
pieredzi, kā, lasot Māra Runguļa grāmatas „Lapsu 
kalniņa mīklas” fragmentu, var uzzināt par nacionā-
lo partizāņu cīņām pēc Otrā pasaules kara. Skolotāja 
pastāstīja par kombinēto uzdevumu izveidi, kad vēs-
turiskajā tekstā tiek analizēti valodas līdzekļi. 

   Krāslavas Varavīksnes vidusskolas latviešu valo-
das skolotāja Rita Čerņenko dalījās pieredzē par to, 
kā 10. klases skolēni apgūst integrēto mācību priekš-
metu - latviešu valoda un literatūra, tādējādi realizē-
jot abu jomu sasniedzamos rezultātus. Lielais mērķis 
ir vadīt skolēnu mācīšanās darbu tā, lai viņi varētu 
veiksmīgi, atbilstoši savām individuālajām spējām 
piedalīties CE un startēt pēc vidusskolas izvēlētajās 
mācību iestādēs, iesaistīties Latvijas darba tirgū, vei-
dot karjeru.  Mērķis – apgūt programmā paredzēto 
mācību vielu, īstenojot trīs mācīšanas mērķus: palī-
dzēt skolēniem iegūt pamatzināšanas, mācīties dzi-
ļumā un apgūtās zināšanas prast pielietot, pārnest. 
Mērķa īstenošanai darbs stundās tiek organizēts pēc 
principa: iepazīstināšana ar tēmu, iedziļināšanās un 
zināšanu praktiska pielietošana. Skolēniem tiek pie-
dāvāti daudzveidīgi uzdevumi, piemēram, iejusties 

dažādās lasītāja lomās: lasītājs – informācijas iegu-
vējs, lasītājs – leksikas pētnieks, lasītājs – teksta redi-
ģētājs u.c. Skolēna domāšanas attīstīšanai labi palīdz 
domājamie jautājumi: „Kā tu domā, …” un viedokļu 
izteikšana. Šie darba veidi apvieno gan teorētiskās 
vielas apgūšanu, gan vārdu krājuma paplašināšanu, 
gan prasmi spriest par dažādiem jautājumiem, gan 
ārpus šī priekšmeta iegūto zināšanu pielietošanu.

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāja Va-
lentīna Purpiša apkopoja savu un kolēģu, angļu 
valodas skolotāju, Irēnas Bovtramovičas un Alīnas 
Lukšas, sadarbības pieredzi. Tika stāstīts par vienas 
tēmas apguvi mēneša laikā gan latviešu, gan angļu 
valodas stundās. Pirms mācīt tēmu, ir pārdomāts 
sasniedzamais rezultāts, izvēlēta viela visu valodas 
prasmju attīstīšanai, pievērsta uzmanība globālo un 
nacionālo ideju savienošanai. 

Sarunu par skolotāju sadarbību turpināja Dagdas 
vidusskolas vēstures skolotājas Ludmila Lovčinov-
ska un Liene Vorobjova.  Viņas pastāstīja par jaunu 
programmu 7. klasē, kura aptver mācību satura tē-
mas no aizvēstures līdz Krusta kariem un Livonijai 
un sasniedzamajiem rezultātiem – ziņām, prasmēm, 
ieradumiem. Tika piedāvāti stundu paraugi par tēmu 
„Sabiedrība aizvēsturē”.

Varavīksnes vidusskolas vēstures skolotāja Mar-
garita Borodina-Ignatoviča pastāstīja par raidījumu 
„Vēsture top šodien, vai cilvēka garīgums kā stipras 
un spēcīgas valsts pamats”. Šajā raidījumā tika ru-
nāts par īstiem un patiesiem garīguma standartiem, 
baznīcas lomu un darbību, tika izvērtēta gūtā infor-
mācija, lai izprastu spēcīgas un stipras Latvijas valsts 
priekšnoteikumus. Skolotāja izvērtēja raidījuma tap-
šanas procesu.

Paldies visiem skolotājiem par dalīšanos pieredzē 
un iespēju pārrunāt svarīgus metodiskos jautājumus 
attālināto mācību laikā.

                                                Sņežana Smirnova, 
Valentīna Purpiša, Valodu jomas koordinatores

  PEDAGOGU
 PIEREDZES APMAIŅAS SEMINĀRS

Izcilais krievu vēsturnieks Vasi-
lijs Kļučevskis rakstīja, ka talants 
ir dievišķā dzirksts, ar ko cilvēks 
parasti sadedzina sevi, taču ar šo 
uguni viņš izgaismo ceļu citiem. 
Ir grūti nepiekrist šim apgalvo-
jumam. Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolā tika organizēts kon-
kurss „Mans talants – mans lep-
nums”. Citos apstākļos tas varētu 
būt skaists pasākums skolas aktu 
zālē, ar balvām, priekšnesumiem 
un aplausiem. Bet tagad ir citādi 
laiki. Taču skola ir nolēmusi, ka 
tas nav iemesls, lai atceltu talantu 
konkursu. 

Pandēmija – tas ir laiks rado-
šumam. Savu brīvo laiku daudzu 
ierasto izklaižu trūkuma periodā 
skolas audzēkņi izmantoja liet-
derīgi - lai attīstītu savas spējas. 
Trīsdesmit talantīg o skolēnu at-
sūtīja savas prezentācijas žūri-
jai. Eksperti, kuru lomā iejutās 
skolotāji, bija pārsteigti par to, 
cik negaidīti daudz ir talantu at-
klājumu. Priecēja un sajūsminā-
ja daudzas prezentācijas: Ērika 
Semjonova (7.c klase), Karīnas 
Čursinas un Jevgeņijas Pimano-
vas (9.b), Ksenijas Čursinas (6.a) 
fotogrāfi jas, sportisti - Maksims 

Deņisovs (5.b), Alise Andrukovi-
ča (3.b), Maksims Ozerskis (6.b), 
Alekss Pavlenoks (6.a), Andrejs 
Tokarskis (6.a) - mūs pārsteidza 
ar saviem panākumiem, bet ar 
saviem zīmējumiem un rokdar-
biem - Jelizaveta Zujeva (6.a), 
Anastasija Vasiļjeva (5.b), Alek-
sandra Terehova (5.b), Ņikita Zai-
cevs (1.b), Darja Petuhova (3.b), 
Gļebs Borodulins (5.a), Samanta 
Berestņeva (7.b). Bija patīkami 
redzēt, ka skolas mūziķi - Marija 
Filipenkova (2.a), Diāna Sardiko 
(2.a), Stanislava Abramova (2.a) 
- nepārtrauc savas nodarbības. Ar 

prieku tiesneši vērtēja Darjas Pe-
tuhovas (3.b) un Anastasijas Čub-
revičas (5.a) prezentācijas, jo jau 
noilgojušies pēc skolas aktieriem. 
Patiesu lepnumu izraisa skolas 
talanti nominācijā „zelta rokas” 
- Artjoms Fjodorovs (7.a), Inārs 
Ungurs (7.c), Ariana Kupraščen-
kaite (2.a), Artūrs Svencis (5.b), 
Darja Andrejeva (7.c), Stanislava 
Abramova (2.a), Aivita Seņkova 
(7.a), Anastasija Petuhova (1.b). 
Bet Janas Solovjovas (2.a) un Ma-
rianas Sajidas Klitončikas (1.a) 
talantus bija sarežģīti iekļaut vie-
nā nominācijā, jo tie ir tik daudz-
veidīgi un oriģināli.

Konkurss ir beidzies, bet talan-

tīgi cilvēki nekad neapstājas pie 
sasniegtā. Viņi vienmēr ir kustībā, 
vienmēr attīstībā. Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskola vienmēr cen-
tās attīstīt savu audzēkņu radošās 
spējas, jo mēs zinām, ka nav neta-
lantīgu bērnu. Galvenais – laikus 
atklāt šo dievišķo dzirksti, smal-
ki un delikāti saglabāt to, attīstot 
spējas un prasmes, audzinot uzcī-
tību un neatlaidību, lai bērna ta-
lants uzplauktu un padarītu mūsu 
pasauli labāku un skaistāku.

Andrejs Jakubovskis, 
vēstures un kulturoloģijas 

skolotājs

MANS TALANTS – MANS LEPNUMS
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SPORTS

Ūdrīšu pagasta pārvalde sadarbī-
bā ar Augstkalnes bibliotēku aici-
nāja pagasta iedzīvotājus iesaistīties 
pavasara akcijā „Putnu pilsētiņa”.

Aicinājumam atsaucās aktīvā-
kās ģimenes. 14 jaunie mākslinieki 
sagatavoja zīmējumus, kas pirms 
Lieldienu svinībām izrotāja Ūdrīšu 
Tautas nama logus. 12 ģimenēs bēr-
ni kopā ar saviem vecākiem izgata-
voja putnu būrīšus.

Putnu pilsētiņa izvietojās kokos 
pie bibliotēkas ēkas. Piestiprināt 
putnu būrīšus pie augstiem kokiem 
palīdzēja p/a „Labiekārtošana K” 
darbinieki.

Ūdrīšu pagasta pārvalde īpaši 
pateicas Aijas Trunovičas-Stivriņas 
ģimenei, kas izgatavoja dekoratīvus 
elementus, ar kuriem, gatavojoties 
Lieldienām, tika izrotāts Augstkal-
nes ciema centrs.

Diānas Maksimovas foto  

ESAM GATAVI SAGAIDĪT STRAZDUS!

LATVIJAS SKOLU 
ZIEMAS FESTIVĀLS 2021. GADĀ 

AIZVADĪTS VIRTUĀLI
No 19. februāra līdz 4. martam tika organizēts Latvijas skolu Ziemas festi-

vāls 2021, kas šoreiz notika virtuāli. Festivālā piedalījās 108 Latvijas skolas, 
kuras pārstāvēja 1650 skolēni.

Skolēni divu nedēļas attālināti sacentās distanču un kalnu slēpošanā, snov-
bordā, skriešanā un iešanā. Sacensību dalībnieki - skolēni - rezultātus fi ksēja 
ar pašu mobilajiem telefoniem, izmantojot daudzveidīgas sporta aplikācijas, 
kuras ar GPS palīdzību fi ksēja dalībnieka rezultātus. 

Lai gan festivāla dalībnieki sacentās attālināti, tomēr godalgotu vietu iegu-
vējus noteica pēc visvairāk veiktajiem kilometriem visos sporta veidos kopā 
katrā skolā, skolu kopvērtējumā un absolūti visu festivāla dalībnieku vidū. 

Krāslavas novadu šajās sacensībās pārstāvēja distanču slēpotāji, kuri mācās 
Krāslavas Valsts ģimnāzijā un Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. 

Šogad bija labvēlīgi, ziemīgi laika apstākļi, kuri veicināja iespēju ne tikai 
pilnvērtīgi trenēties, bet arī piedalīties Latvijas skolu Ziemas festivālā. 

Virtuālās sacensības motivēja aktīvāk trenēties, un sportisti vienā treniņā 
veica pat 20-30 km garus slēpojumus. Modernās ierīces ne vienmēr strādāja 
perfekti, kā rezultātā noslēpotie kilometri automātiski nesavienojās ar sacen-
sību platformu, tāpēc bērni izjuta sarūgtinājumu, tomēr slēpotāji turpināja 
censties un uzrādīt savus labākos rezultātus. 

Krāslavas Valsts ģimnāzija ierindojās 36. vietā starp 108 Latvijas skolām, 
un kopā tika veikti 1636 km. Zelta medaļu izcīnīja Jana Volka ar rezultātu 
206,87 km, otro vietu ieguva Līga Volka, kura noslēpoja 203,17 km, Adriānai 
Šuminskai - bronzas medaļa ar veiktiem 193,90 km.

Jauniešu grupā zelta medaļu izcīnīja Mārtiņš Severīns Vecelis ar noslēpo-
tiem 140,68 km, sudraba medaļu ieguva Raivis Paskevics ar veiktiem 124,85 
km un trešajā vietā – Gregors Pauliņš ar rezultātu 102,43 km. 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu grupā visvairāk kilometru no-
slēpoja Valērija Burceva, kura arī izcīnīja zelta medaļu, sudraba medaļu ie-
guva Arīna Makasejeva un trešā vieta - Ksenijai Fjodorovai. Jauniešu vidū 
zelta medaļu izcīnīja Žanis Novičonoks, bet sudraba medaļu – Aleksandrs 
Čubrevičs.

Paldies distanču slēpošanas treneriem Natālijai Kovaļovai un Ojāram Va-
nagam, kuri pieņēma šo novatorisko sacensību formātu un aktīvi iesaistīja 
skolēnus inovatīvā sacensību formātā, kā arī par sagatavotām slēpēm, kuras 
labi slīdēja. 

Paldies skolēniem par dalību virtuālajā Latvijas skolu Ziemas festivālā 
2021!

Ilona Vanaga, 
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

VAS „Latvijas Pasts” informē, ka pieņemts lēmums 
par nekustamā īpašuma Pasta ielā 1, Piedrujā, Piedrujas 
pagastā, Krāslavas novadā, atsavināšanu. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 764 m2 
platībā un apbūves (kadastra Nr.6084 003 0442).

Nekustamā īpašuma izsole ar augšupejošu soli no-
tiks 2021. gada 06. maijā plkst.14.30 Ziemeļu ielā 10, 

lidostā „Rīga”, Mārupes novadā. Nosacītā (sākotnējā) 
pārdošanas cena – 1700 EUR. Detalizētāku informāciju 
par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja darba laikā pa 
tālruņiem 27891900 un 29420864. 

IZSOLES

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas perso-
nas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mu-
tiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas 
novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes ga-
bals 0,9966 ha platībā, Pirts ielā 1, Krāslavā, Krāslavas 
novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1477).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4500,00 
(četri tūkstoši pieci simti EUR, 00 centi), kas ir izso-
les sākumcena, nodrošinājums EUR 450,00. Iepazīties 
ar izsoles noteikumiem var pašvaldības tīmekļvietnē 

(www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija iz-
solei notiek līdz 2021. gada 11. maijam plkst. 10.00. 
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas 
ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar 
kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2021. gada 11. maijā 
plkst. 10.30. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības 
uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu ne-
dēļu laikā no izsoles dienas.    

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Krāslavas mūzikas skolai - 60

Akordeona burvīgās skaņas 
manā dzīvē ienāca jau agrā bēr-
nībā. Jau astoņu, deviņu gadu ve-
cumā, aizkrāsnē tupēdami, mēs, 
lauku puikas, klausījāmies akor-
deonista spēli, kurš kaimiņu mājā 
kārtējo reizi spēlēja jauniešu deju 
vakaru. Petrolejas lampas gaismas 
puskrēslā mēs ar lielu interesi vē-
rojām dejojošos pārus. Galvenais 
mērķis pieaugušo pasākumā bija 
mūzikas klausīšanās. Neaizmirsta-
mi iespaidi! Tās bija pirmās manas 
mūzikas stundas, klausoties akor-
deona spēli. Saklausījies apburošās 
akordeona melodijas, dažreiz arī 
akordeona duetu ar vijoli, es skrēju 
mājās, paņēmu kādu čemodāniņu, 
iztēlojos, ka tas ir akordeons, apsē-
dos uz ķebļa, un, atmiņā palikušo 
melodiju dungodams, atdarināju 
akordeona spēli. Ak, kā man gri-
bējās spēlēt! Vecāki nevarēja no-
pirkt mūzikas instrumentu, lai gan 
es viņiem nepārtraukti to lūdzu. 
Tajos pagājušā gadsimta pēckara 
četrdesmitajos gados vecāki lau-
kos dzīvoja nabadzīgi. Nebija ne 
radio, ne elektrības. Piecdesmito 
gadu sākumā pārdošanā parādījās 
pirmie vienkāršākie radioaparāti 
ar austiņām, kad tikai viens cil-
vēks varēja klausīties. Šādu radio 
iegādājās viens ciema iedzīvotājs. 
Viss ciems pulcējās, lai vakaros 
dzirdētu ziņas. Kad bija mūzikas 
programma, pieaugušie ļāva arī 
man klausīties. Atskaņoja akor-
deona vai bajāna spēli, un es jutos 
brīnišķīgi. Kad vecāki man jautāja, 
par ko es vēlos kļūt pēc skolas pa-
beigšanas, es vienmēr paudu savu 
sapni - gribu būt mūziķis. Mans 
sapnis piepildījās! Vecāki nopirka 
akordeonu „Hohner”. Mazs, tas-
tatūras tikai divas oktāvas, lietots, 
bet skanēja labi. Es biju sajūsmā! 
Man jau bija 13 gadi, un mācījos 
6. klasē. Es nekavējoties piemek-
lēju pēc dzirdes tautasdziesmas. 
Mamma man ļoti palīdzēja. Viņai 
bija laba muzikāla dzirde. Jaunībā 
viņa dziedāja baznīcas korī, zināja 
daudzas poļu, krievu, baltkrievu 
tautasdziesmas. Mums izveidojās 
muzikāls duets - mamma dzied, 
pēc dzirdes piemeklēju melodiju 
un pievienoju basa pavadījumu. 

Tās bija pirmās mūzikas stun-
das. Nopietni mūziku sāku studēt 
Braslavas (Baltkrievija) vidussko-
las 8. klasē. Pionieru namā darbo-
jās bezmaksas akordeonistu-bajā-
nistu iesācēju pulciņš. Nodarbības 
vadīja mūziķis-akordeonists Josifs 
Petraškevičs (vēlāk kļuva par manu 
labāko draugu), kurš mācīja nošu 
pierakstus un praktiskas iemaņas 
instrumenta spēlē. Pilsētas kultū-
ras namā sāka darboties jauniz-
veidots pūtēju orķestris, kurā sāku 
spēlēt baritonu. Brīvo laiku veltīju 
akordeona spēlei, pats izvēlējos re-
pertuāru un gatavojos iestāties mū-
zikas vidusskolā. Tiku uzaicināts 
strādāt bērnudārzā par koncert-
meistaru un vienlaikus baltkrievu 
pamatskolā par dziedāšanas skolo-
tāju. Vidusskolas izglītību ieguvu 
vakarskolā. Pēc vidusskolas atestā-
ta saņemšanas iestājos Daugavpils 
Mūzikas vidusskolas akordeona 
klasē. Iestājeksāmenu komisijas 
priekšsēdētājs bija skolas direktors 
Staņislavs Broks, kurš manu uzstā-
šanos novērtēja teicami. Mācības 
apvienoju ar darbu kultūras namā, 
kur biju dejotāju grupas, solistu 
un vokālo ansambļu koncertmeis-
tars. Brīvajā laikā sniedzu privā-
tās akordeona spēles nodarbības 
pieaugušajiem un bērniem, kuri 
neapmeklēja mūzikas skolu. Bo-
riss Elerins bija mans pirmais au-
dzēknis, kuru sagatavoju iestājpār-
baudījumiem Daugavpils Mūzikas 
vidusskolā, kuru beidzot Boriss 
tika norīkots uz Dagdas Mūzikas 
skolu strādāt par akordeona spēles 
pedagogu. Mācību laikā dziedāju 
Daugavpils pilsētas jauktajā korī 
„Daugava” Staņislava Broka vadī-
bā un spēlēju pūtēju orķestrī. Pēc 
mūzikas vidusskolas beigšanas es 
sapņoju strādāt Krāslavas Mūzi-
kas skolā, bet nokļuvu Kārsavā. 
Tā es ierados  Ludzas rajonā un 
savu pedagoģisko darbību 1962. 
gadā sāku Kārsavas Bērnu mūzi-
kas skolā. Tiku iesaukts militārajā 
dienestā padomju armijā, kur arī 
biju saistīts ar mūziku - spēlēju 
štāba pūtēju orķestrī un akordeonu 
estrādes ansamblī. No 1975. gada 
pēc Krāslavas kultūras nodaļas 
uzaicinājuma ar pārvedumu sāku 

strādāt Krāslavas Mūzikas skolā. 
Mans sapnis dzīvot Krāslavā, ļoti 
pievilcīgā pilsētā ar skaistu dabu 
un gleznainu apkārtni, piepildījās. 
Kultūras nodaļa man uzticēja gadu 
pildīt skolas direktora pienākumus.

Starp maniem audzēkņiem dau-
dzi bija centīgi un talantīgi, kuri 
piedalījās rajona, reģionālajos un 
valsts mēroga akordeonistu kon-
kursos. Tās ir Irēna Kvjatkovska 
un Irina Zujeva, kuras stājās mū-
zikas vidusskolā. Spilgts audzēk-
nis Jurijs Morgunovs bija regulārs 
republikas konkursu dalībnieks. 
Mana audzēkne Rita Sauleviča 
izvēlējās zobārsta profesiju, bet 
mūzika kļuva par viņas dzīves pa-
vadoni. Mans labākais audzēknis 
Vadims Karņickis vienmēr pieda-
lījās reģionālajos un valsts jauno 
akordeonistu konkursos un ieguva 
godalgotas vietas. Pēc Daugav-
pils Mūzikas koledžas beigšanas 
studēja Lietuvā, Viļņas Mūzikas 
akadēmijā. Koncertos uzstājās kā 
solo mākslinieks, piedalījās starp-
tautiskajos konkursos. Viņš ļoti ātri 
apguva pogu akordeonu-bajānu un 
gadu vēlāk sniedza solo koncertus. 
Pašlaik Vadims strādā par akor-
deona klases pedagogu Klaipēdas 
Mūzikas skolā (Lietuvā).

Krāslavas Mūzikas skolā nostrā-
dāju vairāk nekā 40 gadu draudzī-
gā, sirsnīgā pedagogu kolektīvā, 
kuru vada direktore Olga Grecka. 

Es nekad neesmu šķīries no mū-
zikas - akordeona. Kā brīvprātīgais 
muzikants esmu poļu tautas dzies-
mu ansambļa „Strumieņ” māks-
linieciskais vadītājs un Krāslavas 
Svētā Ludviga Romas katoļu baz-
nīcas jauktā kora direktors un ēr-
ģelnieks.

Romualds Raginis, 
pedagogs
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