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- Kā paredzēts izmantot konkursā iegūto naudas bal-
vu?

- Balva šajā nominācijā bija pārsteigums, jo parasti ak-
centējam Krāslavas novadu kā drošu, zaļu vidi, kā paš-
valdību, kur katram bērnam ir vieta bērnudārzā, pieejama 
interešu izglītība, kvalitatīva pamata un vispārējā izglītība, 
brīvpusdienas skolēniem, iespēja sportot un piedalīties in-
teresantos pasākumos. Šoreiz eksperti novērtēja tieši faktu, 
ka Krāslavas novadā darbojas atlaižu programma daudz-
bērnu ģimeņu bērniem profesionālās ievirzes skolās, dār-
ziņos un baseinā. Mūsu pašvaldībā joprojām ir arī viens no 
Latvijā lielākajiem pabalstiem jaundzimušajiem.

Domājot par daudzajām idejām, kur piešķirto fi nansēju-
mu varētu ieguldīt, pašvaldība ieklausījās sociālajos part-
neros par soliņu uzstādīšanu mūsu pilsētā. Soliņi ir vajadzī-
gi dažādām paaudzēm – no vecākiem ar maziem bērniem 
līdz senioriem. Sadarbojoties ar Senioru skolu, tapa karte, 
kurā akcentēti ģimeņu ikdienas maršruti uz skolu, poliklī-
niku, veikaliem, baznīcām. Pašvaldības komanda veica ne-
pieciešamos priekšdarbus, un maija vidū tiks uzstādīti des-
mit jauni soli, kuru kādreizējais nosaukums sakrīt ar mūsu 
pilsētas vārdu - Krāslava.

Pašvaldībai ir laba prakse sadarboties ar novada nevals-
tiskajām organizācijām, atbalstot un līdzfi nansējot attīstības 
projektus. Tādas iniciatīvas ietvaros, sadarbībā ar Krāsla-
vas māmiņu klubu un ar LEADER programmas līdzfi nan-
sējumu, maijā taps jauns rotaļu stūrītis bērniem Plāteru pils 
kompleksā, blakus skaistajai pārvaldnieka mājai, kurā mīt 
Tūrisma informācijas un Kulinārā mantojuma centrs. Tā 
būs virvju un koka konstrukciju šķēršļu josla, kas tema-
tiski iederēsies pils kompleksa saimnieciskajā zonā. Daļu 
konkursa naudas balvas izmantojām šī laukuma teritorijas 
labiekārtošanai – zemes darbiem. Laukumā ieguldīta arī 
domes talcinieku artava, iesējot zāli Lielās talkas laikā. Ru-
nājot mūsu Būvvaldes vadītājas Inetas Danovskas vārdiem 
– vēl viens stūrītis būs sakārtots.

- Balsojot par „Ģimenei draudzīgu pašvaldību”, ie-
dzīvotāji jautāja par papildus bērnu un jauniešu atpū-
tas laukumiem, atpūtas iespējām ģimenei. Vai ir gaidā-
mas izmaiņas šajā jomā? 

- Pagājušā gada rudenī vērienīgi darbi notika Adamo-
vas takā, tur ieguldīts pašvaldības un LEADER projekta 
fi nansējums, kā arī milzīgs pašvaldības iestāžu darbinieku 

fi zisks, radošs un garīgs darbs. Taka sabiedrībai atklāta šo-
gad īsi pirms Lieldienām. Kā rāda tur uzstādītais skaitītājs, 
taka ir ļoti pieprasīta, triju nedēļu laikā fi ksēti 1100 ap-
meklētāji. Populārākās dienas viennozīmīgi ir svētdienas, 
kad vidēji taku apmeklē pusotra simta gājēju. Taka atrodas 
Adamovas kraujā, tai ir sarežģīta konfi gurācija, augstuma 
izmaiņas starp augšējo un lejas daļu ir ap 40 metriem. Tie, 
kas nebaidās grūtību, ir labi fi ziski sagatavoti, parasti iet 
pilnu apli, savukārt mierīgas atpūtas cienītāji var izbaudīt 
Daugavas skatus takas lejas daļā. Diemžēl taka nav piemē-
rota pastaigām ar bērnu ratiem, no pieredzes varu teikt, ka 
mazuļus nākas nest. Uz Adamovas taku jādodas pavasarī, 
tieši šobrīd tur zied zeme!

Nesen publiskajā telpā izskanēja informācija par Tatja-
nas Kozačukas un Dmitrija Duškina iniciatīvu sakārtot Zir-
ga ezera pludmali, šobrīd ar pašvaldības atbalstu tiek veikti 
pludmales labiekārtošanas darbi, līdz pludmales sezonai 
tiks uzstādīts arī jauns rotaļu un trenažieru komplekss.

Nākotnē pašvaldībai ir ieceres uzstādīt vēl vairākus ielas 
trenažierus, šobrīd apzinām fi nansēšanas iespējas.

Pārmaiņas gaidāmas pilsētnieku iemīļotajā atpūtas vietā 
pie Persteņa ezera. Šobrīd pašvaldība sadarbībā ar ekspertu 
izstrādā funkcionālā zonējuma idejas, lai uzlabotu atpūtas 
iespējas dažādu vecumu ģimenes locekļiem. Pateicoties 
uzņēmīgam jaunietim, šogad tur taps veikparks.

Reaģējot uz vecāku ieteikumiem, šī gada aprīlī dome 
pieņēma lēmumu ieguldīt papildu līdzekļus Pīlādžu ielas 
bērnu rotaļu laukumā, to pilnībā noklājot ar mīksto segu-
mu. Laukums atrodas daudzdzīvokļu māju pagalmos, tam 
ir liela noslodze, tāpēc konstrukcijas nolietojas ātri, jo īpaši 
ņemot vērā arī to, ka šo laukumu bieži un labprāt izmanto 
bērni, kuru vecums pārsniedz tam paredzēto.

Pašvaldība apzinās, ka arī pusaudžiem ir vajadzīga sava, 
piemērota aktivitāšu telpa. Lai veidotu vidi neformālai in-
terešu izglītībai, pašvaldība uzsāka sadarbību ar jauniešu 
biedrību „Dagne”, kurai ir iespaidīga darba pieredze Dag-
das novadā un plāns par Jauniešu mājas izveidi un darbības 
programmas īstenošanu Krāslavā.

Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe ir uzsākusi sa-
darbību ar apdrošināšanas kompāniju „BTA” par veloparka 
„Velozinis” izveidi. Iespējams, ka jau šogad veloparks pa-
pildinās Artilērijas ielas skeita laukuma kompleksu, veido-
jot vietu bērniem un jauniešiem speciāli izstrādātā trasītē 

pilsētvidi imitējošie elementi radīs lielisku mācību platfor-
mu bērniem un pieaugušajiem, iesācējiem un jau pieredzē-
jušiem velobraucējiem ikdienā nepieciešamo braukšanas 
prasmju apguvei. 

Mazinoties pandēmijai, Krāslavas pils kompleksā ģime-
nēm būs iespēja uzspēlēt lielformāta spēles ar Krāslavas 
pils tematiku, kas ir izstrādātas Latvijas - Krievijas pārro-
bežu projekta ietvaros. Pils kompleksā top arī Amatnie-
cības centrs, kur arī noteikti tiks mīļi gaidītas ģimenes ar 
bērniem. Jau tagad pils kompleksa staļļos darbojas jaunā 
uzņēmēja Veronika Parinova, kura guva atbalstu pašvaldī-
bas jauniešu biznesa ideju konkursā un izveidoja mājīgu ģi-
menes restorānu ar skanīgu nosaukumu – „Pils restorāns”.

Pilsētas vēsturiskajā centrā, skvērā pie ziedu salona „Ka-
mēlija”, taps funkcionāls vides dizaina objekts, pie kura 
strādāju ar mākslinieku Folkmaņu ģimeni. Tajā tiks attē-
lots senais Krāslavas rātsnams, kura pirmo stāvu mēs vēl 
atceramies kā veco sporta skolu. Tā būs vieta izziņai un 
fotogrāfi jai.  

- Mūs gaida daudz jauna pilsētvidē, bet vai ir domāts 
par satura ziņā jauniem piedāvājumiem ģimenēm?

Pašvaldības iestādes un sociālie partneri piedāvā kva-
litatīvus pakalpojumus ģimenēm – pastaigu un izziņas 
maršrutus ar spēles elementiem, veselības pasākumus, jo 
īpaši Eiropas Sociālā fonda veselības veicināšanas un sli-
mību profi lakses projekta ietvaros, nometnes, lekcijas un 
nodarbības. Jaunums Krāslavā ir siltās smiltis veselībai un 
priekam, kuras piedāvā Krāslavas māmiņu klubs, tas arī 
ir pašvaldības, LEADER programmas un privāti fi nansēts 
pakalpojums. Senioru skola valsts atbalsta programmas ie-
tvaros maijā uzsāks senioru apmācību digitalizācijas jomā, 
mācot izmantot viedierīces, to pamata programmas, aktu-
ālākos pakalpojumus.

Līdz šim no āpusskolu nodarbību apmeklēšanas izkrita 
lauku bērni, pašvaldībai jādomā par kompensējošiem me-
hānismiem, arī jaunbūvējamā dienesta viesnīca būs iespēja 
palikt pilsētā un apmeklēt citas nodarbības.

Pievienotā vērtība dalībai „Ģimenei draudzīga pašval-
dība” konkursā ir iedzīvotāju viedokļu apkopojums. Mūsu 
pašvaldībai ir kur augt - nepieciešami uzlabojumi pirms-
skolas iestāžu infrastruktūrā, jāiegulda laukos dzīvojo-
šajām ģimenēm vajadzīgajos pakalpojumos, jāpiesaista 
speciālisti bērnu un pieaugušo rehabilitācijai, jāveido attīs-
tošās programmas maziem bērniem, bet pārsvarā pašval-
dības sniegtie pakalpojumi iedzīvotājus vairāk apmierina, 
nekā neapmierina, tas priecē un iedvesmo.

Paldies par sadarbību, veidosim labāko vietu ģimenei 
Latvijā!

- Paldies par interviju, Gunta!
Jautāja Juris Roga

Krāslavas novada dome vairākus gadus pēc kārtas piedalās konkursā ,,Ģimenei draudzīga paš-
valdība”. Tā ir viena no valsts īstenotajām demogrāfijas programmām, kuras mērķis ir rūpēties 
par ģimenei labvēlīgu vidi.

2020. gada konkursā Krāslavas novada dome ieguva vienu no balvām, kā Goda ģimenēm drau-
dzīgākā pašvaldība Latvijā, saņemot 5000 eiro.

Uz jautājumiem par naudas balvas izlietojumu un ģimenei svarīgiem vides uzlabojumiem kopu-
mā atbild pašvaldības Attīstības nodaļas speciāliste Gunta Ahromkina.  

KRĀSLAVA TOP ĢIMENEI DRAUDZĪGĀKA
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KĀ SAGATAVOT SAVU 
PRIVĀTMĀJU SILTINĀŠANAI

 AR VALSTS ATBALSTU? 

    Ceļu būvniecības uzņēmumi, 
kas pērn veikuši virsmas apstrādes 
darbus uz valsts autoceļiem, tur-
pina slaucīt šķembas posmos, kur 
pagājušajā gadā veiktajos darbos 
ir parādījušies defekti, kā rezultātā 
šķembas atdalās no seguma. Atse-
višķos posmos šķembas slaucītas 
arī atkārtoti. 

Lai samazinātu bojājumu riskus, 
posmos, kur ir konstatēti defekti, 
ieviesti ātruma ierobežojumi 50 un 
70 km/h. Defekti garantijas ietvaros 
tiks laboti šī gada būvdarbu sezonā.

Aicinām autobraucējus informēt 
par visiem gadījumiem, kad uz re-
ģionālajiem autoceļiem ir novēroti 
defekti virsmas apstrādē vai ir ne-
pieciešama atkārtota šķembu slau-
cīšana, zvanot uz VSIA „Latvijas 
Valsts ceļi” bezmaksas diennakts 
informatīvo tālruni 80005555.
Par defektiem virsmas 
apstrādes posmos uz
reģionālajiem autoceļiem

Kā jau ziņots, defekti virsmas ap-
strādes posmos ir radušies pārsvarā 
bitumena emulsijas nepietiekamas 
kvalitātes un laika apstākļu dēļ. 
Atsevišķos pēc virsmu ieklāšanas 
pasūtītājam iesniegtajos paraugos 
no būvniecības objektiem tika kon-
statēta nepietiekama saistvielas un 
minerālmateriāla (šķembu) adhē-
zija (bitumena emulsijas un ne-
saistītā minerālā materiāla saķere). 
Tas norāda uz iespējamu bitumena 
emulsijas kvalitātes neatbilstību vai 
nesaderību ar akmens materiālu. 
Tomēr būvdarbu nodošanas laikā 
objektos netika konstatētas patla-
ban novēroto defektu pazīmes.

Bitumena emulsija maina savas 
īpašības, un dažkārt viena un tā pati 
emulsija, kas ir pārbaudīta dažādos 
laikos, uzrāda atšķirīgus rezultātus. 
Lēmums par darba uzsākšanu ir jā-
pieņem atbilstoši būvdarbu veicēja 
veiktajām pārbaudēm objektā, ku-
rām seko būvuzraudzība. Virsmas 
apstrādes tehnoloģijas īpašību dēļ 
– bitumena emulsija tiek gatavota 
speciāli katram objektam un neka-
vējoties piegādāta un ieklāta – pie 
pasūtītāja paraugs nonāk un tiek 
pārbaudīts nākamajā dienā. Par re-
zultātu tiek informēts būvnieks, un 
to izmanto turpmākā darba kvalitā-
tes vadībai.

Tāpat daļa būvdarbu ar virsmas 
apstrādes tehnoloģiju tika veiktas 
vēlāk par 15. augustu, kas ir gala 
termiņš virsmas apstrādes izman-
tošanai remontdarbu veikšanā un 
to rekomendē aktuālās Ceļu speci-
fi kācijas.

Valsts ceļu tīklā bija jārealizē 
darbi, kuriem fi nansējums tika 
piešķirts tikai pagājušā gada aprīļa 
beigās no līdzekļiem no neparedzē-
tajiem gadījumiem, līdz ar to darbi 
bija jāpabeidz līdz 2020. gada bei-
gām. Ņemot vērā saspringto laika 
grafi ku un labos laika apstākļus, kas 
pieturējās arī rudens mēnešos, tika 
pieņemts lēmums atļaut pielietot šo 
tehnoloģiju, kamēr vien laika aps-
tākļi ir labvēlīgi. Tas bija apzināts 
pasūtītāja lēmums un piegādātāja, 
proti, būvnieka risks. Atbilstoši no-
slēgtajiem būvdarbu līgumiem par 
darbu veikšanas riskiem un gala 

kvalitāti atbildību nes būvdarbu 
veicēji.

Diemžēl daudzos posmos virs-
mas apstrāde pēc ieklāšanas dažādu 
iemeslu dēļ nesaformējās atbilstoši 
prasībām un pie pirmajiem atkuš-
ņiem ir parādījušies defekti. Pava-
sarī, iestājoties labvēlīgiem laika 
apstākļiem, būvnieks garantijas 
ietvaros veiks defektu labojumus. 
Līdz defektu labošanai būvnieks 
nodrošinās šķembu slaucīšanu no 
ceļa. Defektu posmos tiks ierobe-
žots arī maksimālais braukšanas 
ātrums.

Par zaudējumu piedziņu, 
ja tie rodas uz valsts 
autoceļa
Ja transportlīdzeklim radušies 

bojājumi ceļa apstākļu dēļ, un 
transportlīdzeklim ir KASKO ap-
drošināšana, lai pretendētu uz zau-
dējumu atlīdzību, ir jāievēro polisē 
norādītie noteikumi, kas katram ap-
drošinātājam var būt atšķirīgi. Lai 
saņemtu apdrošināšanas atlīdzību, 
jāvēršas pie apdrošinātāja, kas iz-
sniedzis polisi. Ja transportlīdzek-
lim nav KASKO apdrošināšana, 
tad, lai saņemtu atlīdzību par ceļa 
apstākļu dēļ bojātu transportlīdzek-
li, tā īpašniekam ir tiesības vērsties 
pie attiecīgā ceļa īpašnieka (pārval-
dītāja).

Šādā gadījumā, lai fi ksētu visus 
ceļu satiksmes negadījuma aps-
tākļus un nodrošinātos ar pierādī-
jumiem, transportlīdzekļa vadītā-
jam notikuma vietā nepieciešams 
izsaukt policiju, kas fi ksēs nega-
dījuma vietu un apstākļus, kā arī 
sastādīs ceļu satiksmes negadījuma 
reģistrēšanas protokolu. Vienlaikus 
vēlams arī transportlīdzekļa vadī-
tājam pašam nofotografēt nega-
dījuma vietu un transportlīdzekļa 
bojājumus, un šo visu kopā ar auto-
servisa sastādītu remontdarbu tāmi 
un dokumentiem, kas apliecina sa-
maksātu transportlīdzekļa remontu, 
transportlīdzekļa īpašnieks iesniedz 
autoceļa īpašniekam (pārvaldītā-
jam).

Ja LVC atzīst, ka prasība par 
zaudējumu atlīdzību ir pamatota, tā 
izmaksā transportlīdzekļa īpašnie-
kam atlīdzību. Ja LVC prasību par 
zaudējumu atlīdzību neatzīst, trans-
portlīdzekļa īpašniekam ir tiesības 
vērsties tiesā. LVC nav tiesiska 
pamata izmaksāt atlīdzību par ceļa 
apstākļu dēļ bojātu transportlīdzek-
li, ja transportlīdzekļa vadītājs uz 
ceļu satiksmes negadījuma vietu 
nav izsaucis policiju un tā rezultātā 
nav identifi cēta negadījuma vieta, 
nav fi ksēti ceļa apstākļi un nav sa-
stādīts ceļu satiksmes negadījuma 
reģistrēšanas protokols.

Policijai nav tiesību nebraukt 
uz izsaukumu, jo saskaņā ar liku-
ma Par policiju 10. panta pirmās 
daļas 2. punktu policijas pamat-
pienākums ir reģistrēt iesniegumus 
un informāciju par notikumiem, 
kuri apdraud personu vai sabied-
rības drošību, savlaicīgi reaģēt uz 
sniegto informāciju, kā arī nodot 
kompetentām amatpersonām un 
institūcijām saņemto informāciju 
par personu vai sabiedrības drošību 
apdraudošiem notikumiem (avāri-

jām, ugunsgrēkiem, katastrofām, 
stihiskām nelaimēm un citiem ga-
dījumiem).

Garantijas saistības
Visos līgumos par ceļu būvdar-

biem, pielietojot virsmas apstrādes 
tehnoloģiju, ir paredzēts garantiju 
termiņš trīs gadu garumā. Šo trīs 
gadu laikā būvniekiem par saviem 
līdzekļiem ir jālabo visi radušies de-
fekti. Arī šajā gadījumā, kad nekva-
litatīvu izejvielu vai laika apstākļu 
dēļ virsmas apstrādes tehnoloģija 
nav bijusi kvalitatīva, būvniekiem 
būs jāpilda garantijas saistības.

Pasūtītājam arī ir tiesības defektu 
labošanu uzdot citam izpildītājam, 
ja vainīgais to pienācīgi neveic, un 
par defektu labošanu maksāt no 
būvdarbu veicēja garantijas nodro-
šinājuma.

Par virsmas apstrādes teh-
noloģiju

Viena no tehnoloģijām, kas tiek 
izmantota pie seguma atjaunoša-
nas, ir virsmas apstrāde. Asfaltbe-
tona segumu apstrādā ar bitumena 
emulsiju un 8-11 mm šķembām, lai 
kavētu plaisu veidošanos asfaltbe-
tona segumā. Virsmas apstrāde ir 
relatīvi lēts veids kā paildzināt kal-
pošanas mūžu autoceļu asfaltbeto-
na segumam situācijā, kad nav pie-
ejams fi nansējums segas pārbūvei. 
Šo metodi pielieto arī citās valstīs, 
piemēram, Igaunijā, kur tā ir plaši 
izplatīta.

Virsmas apstrāde ir Eiropas stan-
dartam atbilstošs būvizstrādājums, 
kas salīdzinoši nelielo izmaksu dēļ 
 ļauj ekonomiski efektīvi paildzināt 
asfaltbetona segumu kalpošanas 
laiku. Ņemot vērā, ka būvizstrā-
dājums virsmas apstrāde atšķirībā 
no citiem būvizstrādājumiem ne-
tiek ražots speciālās ražotnēs, bet 
ražošanas process notiek tieši uz 
ceļa, virsmas apstrādes ieklāšanas 
un formēšanās procesā ir vairāk 
grūti kontrolējami riski. Būtiska ir 
ne vien izejvielu kvalitāte, ķīmis-
kā saderība un ieklāšanas iekārtu 
tehniskais stāvoklis, bet arī tas vai 
konkrētais ceļa posms ir līkumā 
vai krustojumā, saulē vai ēnā, kādi 
ir laika apstākļi ieklāšanas brīdī un 
kādi tie būs gan pirmajās stundās, 
gan pirmajās nedēļās pēc ieklāša-
nas.

Svarīgi, lai pirmajās nedēļās 
pēc virsmas apstrādes ieklāšanas 
būtu pietiekami silti un sausi laika 
apstākļi un īpaši svarīgi, lai auto-
vadītāji ievērotu noteiktos ātruma 
ierobežojumus. Šķembiņām ir jāsa-
formējas satiksmes ietekmē – jāat-
rod stabilākais stāvoklis, balstoties 
citai pret citu, un stingri jāpielīp 
seguma virsmai. Ja autovadītāji 
pārsniedz noteikto ātrumu, strauji 
bremzē vai paātrinās, tad automa-
šīnu riteņi šķembiņas nepieveltņo, 
bet atrauj no seguma, tā paildzinot 
virsmas apstrādes formēšanos vai 
pat atsevišķas vietas sabojājot pa-
visam. 

Informāciju sagatavoja
VSIA 

„Latvijas Valsts ceļi”
 Komunikācijas daļa

 

Uz valsts autoceļiem slaucīs šķembas 
 posmos ar virsmas apstrādes defektiem

Jau maija beigās sāksies pieteikumu pieņemšana ALTUM jaunajā atbal-
sta programmā privātmāju energoefektivitātes paaugstināšanai. Atbalsts tiks 
sniegts garantiju, tehniskās palīdzības un grantu veidā. Lai palīdzētu privāt-
māju īpašniekiem sagatavoties, ALTUM ir apkopojusi būtiskāko informāciju, 
kas jāņem vērā, gatavojot pieteikumu valsts atbalstam. Atbildes uz biežāk uz-
dotajiem jautājumiem atrodamas arī ALTUM tīmekļvietnē. 

Konsultē ALTUM Latgales reģiona vadītāja Vita Pučka.
#1 Pārliecinies, kas un kādu atbalsta veidu var saņemt 
Privātmāju energoefektivitātes atbalsta programma paredz atbalstu divos 

veidos, uz kuriem var pieteikties gan atsevišķi, gan uz abiem kopā viena pie-
teikuma ietvaros. Turklāt programmai tiek aicināti pieteikties arī tie Latgales 
reģiona iedzīvotāji, kuri iepriekš ir saņēmuši Altum garantiju privātmājas ie-
gādei. 

Pirmais atbalsta veids ir Altum garantija bankas aizdevumam līdz 30 % no 
aizdevuma summas, taču nepārsniedzot 20 000 eiro. Šādas garantijas termiņš 
ir desmit gadi, un uz to var pretendēt jebkura fi ziska persona, kuras īpašumā ir 
ekspluatācijā nodota privātmāja, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība, un 
kura atbilst viena dzīvokļa mājas klasei saskaņā ar būvju klasifi kāciju. 

Savukārt otrs atbalsta veids ir grants līdz 5000 eiro ar nosacījumu, ka tas 
nepārsniedz aizdevuma sākotnējo pamatsummu, kā arī atbalsts 1000 eiro ap-
mērā privātmājas energoefektivitātes pasākumu tehniskās dokumentācijas iz-
strādei. Grants un tehniskā palīdzība ir pieejama iedzīvotajiem, kuru apgādībā 
un kopā dzīvo vismaz trīs vai vairāk bērnu vai divi bērni un tiek gaidīts trešais, 
vai, ja privātmāja atrodas ārpus Rīgas un Jūrmalas un tām pieguļošo novadu 
administratīvās teritorijas – Mārupes, Olaines, Ķekavas, Salaspils, Ropažu un 
Ādažu. Būtiski ņemt vērā, ka gan tehniskā palīdzība, gan grants tiks izmaksāts 
tikai pēc energoefektivitātes pasākumu īstenošanas, ja rezultātā tiek paaugsti-
nāta privātmājas energoefektivitātes klase vismaz līdz C līmenim un apkures 
patēriņš samazināts par 20 %. 

#2 Noskaidro, kas jāsagatavo pieteikuma iesniegšanai
Gatavojoties privātmāju energoefektivitātes programmas atvēršanai, ikvie-

nam ir jāveic mājasdarbs, lai pareizi sagatavotu pieteikumu valsts atbalstam. 
Pirmais solis ir vērsties pie savas komercbankas ar vēlmi piedalīties program-
mā un izvērtēt savas iespējas saņemt aizdevumu. Otrais solis ir e-paraksta no-
formēšana, kas veicinās ātrāku dokumentu apriti, kā arī ļaus bez maksas reģis-
trēties ALTUM attālināto darījumu sistēmā mans.altum.lv, kur varēs iesniegt 
pieteikuma dokumentus un sazināties ar iestādi. 

Kopā ar pieteikumu būs jāiesniedz arī zemesgrāmatas apliecība vai kopīpa-
šuma gadījumā visu mājas kopīpašnieku piekrišanas. Savukārt, ja privātmāja 
atrodas Rīgā, Jūrmalā vai Rīgai pieguļošajos novados, tad ģimenei ar bērniem 
jāpievieno bērnu dzimšanas apliecību kopijas vai grūtniecības apliecinājums; 
apgādībā esošo bērnu personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adreses iz-
drukas no portāla www.latvija.lv, kā arī izdruka no Valsts ieņēmumu dienesta 
EDS sistēmas par apgādībā esošajiem bērniem. 

#3 Uzzini, kādiem energoefektivitāti palielinošiem pasāku-
miem atbalsts paredzēts

ALTUM atbalstu var izmantot tikai tādiem pasākumiem, kas rezultēsies 
energoefektivitātes ietaupījumā, piemēram, būvdarbu veikšanai dzīvojamās 
mājas norobežojošajās konstrukcijās; apkures un ventilācijas iekārtu iegādei, 
atjaunošanai, pārbūvei vai izveidei; jaunas ūdens sildīšanas iekārtas iegādei un 
uzstādīšanai; mikroģenerācijas siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu iegādei un uzstādīšanai, lai nodrošinātu siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem un siltuma 
vai elektroenerģijas piegādi, kā arī citiem pasākumiem, ja tie nepieciešami 
dzīvojamās mājas energoefektivitātes paaugstināšanai vienlaikus ar iepriekš-
minētajiem pasākumiem.

#4 Noslēdz līgumu un realizē projektu
Pēc pieteikuma iesniegšanas ALTUM izvērtē pieteikumus un sniedz atbildi 

pieteikuma iesniedzējam. Ja tā ir pozitīva, ALTUM slēdz līgumu ar atbalsta 
saņēmēju. Pēc tam nākamais solis būs izvēlēties kādu no ALTUM apstipri-
nātiem pakalpojuma sniedzējiem, kas palīdzēs sagatavot privātmājas ener-
goefektivitātes novērtējumu, piedāvās energoefektivitātes uzlabošanas pasā-
kumus un sagatavos nepieciešamo dokumentāciju. Ja pakalpojuma sniedzēja 
cena apmierina, jāslēdz pakalpojuma līgums un kopā ar energoefektivitātes 
novērtējumu jāsniedz mans.altum.lv. Ja mājas īpašnieks atsakās no projekta 
tālākas īstenošanas, tad līdzšinējās izmaksas netiek kompensētas. 

#5 Dodies uz banku pēc aizdevuma
Ja pakalpojuma sniedzēja piedāvātie energoefektivitātes uzlabošanas risinā-

jumi un to izmaksas apmierina un ir parakstīts atbilstošs līgums, tad ir jādodas 
pie bankas pēc aizdevuma, jānoslēdz aizdevuma līgums un jāsāk īstenot savas 
privātmājas energoefektivitātes projekts. Pēc tam, kad visi darbi ir pabeigti, 
pakalpojuma sniedzējs sagatavos mājas pagaidu energosertifi kātu un ievadīs 
to Valsts Būvniecības informācijas sistēmā. 

Informācija par Altum atlasītajiem pakalpojuma sniedzējiem un program-
mas sadarbības bankām garantiju izsniegšanā tiks publicēta ALTUM tīmekļ-
vietnē  jau tuvākajā laikā. 

Papildu informācija un jaunumi par atbalsta programmu privātmāju energo-
efektivitātei atrodama ALTUM tīmekļvietnē, kā arī iestādes lapās sociālajos 
tīklos twitter, facebook un linkedIn. 

Sandra Eglīte, ALTUM sabiedrisko attiecību speciāliste

KRĀSLAVĀ UZSĀK DARBU ZOBU HIGIĒNISTS
No šī gada 24.maija  SIA ,,Krāslavas slimnīca” poliklīnikas ēkā zobārstniecības no-

daļā uzsāk darbu zobu higiēnists. Pieņemšanas laiks: no plkst.9.00 līdz 15.00.
Klientu reģistrācija sākas no 19.maija plkst.9.00 līdz 15.00 pa tālruni 65681631.
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Nokļuvis bezdarbnieku rindās, 
krāslavietis Normunds Vanags 
neapjuka un nodibināja savu 
uzņēmumu biznesa uzsākšanai 
kokapstrādes jomā. Lai iegādātos 
mūsdienīgu CNC frēzmašīnu kāp-
ņu un mēbeļu izgatavošanai no 
masīvkoka, Normunds iesniedza 
projektu biedrībā „Krāslavas rajo-
na partnerība”.  Projektu konkurss 
notika „Krāslavas rajona partnerī-
bas darbības teritorijas sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
jas 2015. - 2020. gadam” ievie-
šanas Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstības (ELFLA) 
fi nansētās Latvijas Lauku attīs-
tības programmas 2014.–2020. 
gadam 19.2. pasākuma „Darbību 
īstenošana saskaņā ar sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības stratēģi-
ju” ietvaros. 

Projekts guva atbalstu, un uzņē-
mējs iegādājās CNC frēzmašīnu 
CNC 1530 STANDART, kas ir 
visdārgākais pirkums, arī portatī-
vo datoru ar programmatūru, pu-
tekļu nosūcēju, kompresoru, rip-
zāģa darbgaldu, leņķzāģi kokam, 
ekscentra slīpmašīnu, virsfrēzi, 
akumulatora urbjmašīnu, akumu-
latora ripzāģi un citu nepiecieša-
mo aprīkojumu un instrumentus.

LEADER projekts „CNC frēz-
mašīnas iegāde kāpņu un mēbe-
ļu izgatavošanai no masīvkoka 
Normunda Vanaga uzņēmumā” 
tika īstenots ar mērķi radīt jaunu 
un attīstīt esošo produktu, preci 
vai pakalpojumu. Projekta rezul-
tātā tiks veicināta vietējā teritorijā 
raksturīgo vērtību, tradīciju, kul-
tūras mantojuma saglabāšana un 
popularizēšana. Projekts paredz 
radīt arī jaunu darba vietu - Nor-
munds to radīja pats sev. 

Krāslava ir Normunda dzimtā 
pilsēta, pamatizglītību viņš ieguva 
Varavīksnes vidusskolā, vispārējo 
vidējo izglītību - Krāslavas va-
kara vidusskolā. Daugavpils 38. 
arodvidusskolā ieguva galdnieka 

profesiju. Studējot Daugavpils 
Universitātē, ieguva profesionālās 
izglītības skolotāja kvalifi kāciju, 
savukārt izglītības kompetences 
centrs „Rīgas Valsts tehnikums” 
bija tā vieta, kur jaunietis apgu-
va koka izstrādājumu ražošanas 
tehniķa profesiju. Jau pēc tam 
strādāja Rīgas Valsts tehnikuma 
Krāslavas struktūrvienībā. Savam 
biznesam pievērsās, skatoties uz 
brāļa panākumiem, kurš iesāka 
uzņēmējdarbību līdzīgā ceļā - 
startēja projektā un veiksmīgi at-
tīstās. 

„Sarežģīti bija nevis uzrakstīt 
un aizstāvēt savu projektu, bet 
gan pieņemt lēmumu sākt kaut ko 
darīt,” stāsta Normunds. „Bija jā-
izdomā, ko darīt, jānodibina savs 
uzņēmums, jākārto dokumentā-
cija utt. Kad esi iesācis, tad at-
pakaļceļa vairs nav, jāiet tikai uz 
priekšu. Nepietiek tikai ar iespēju 
nopirkt CNC frēzmašīnu, lai ar 
iekārtu efektīvi strādātu, vajag ne 
tikai inženiertehniskās zināšanas, 
bet arī zināšanas par materiāliem, 
kurus tā var apstrādāt. Vairākus 
gadus strādājot Rīgas Valsts teh-
nikuma Krāslavas fi liālē, esmu 
ieguvis labu pieredzi darbā ar ro-
botizēto iekārtu. Ja man nebūtu 
šīs pieredzes, šodien nāktos taus-
tīties kā pa tumsu, lai nonāktu pie 
rezultāta. Ja būtu jāmeklē cilvēks 
darbam ar šo iekārtu, tas prasītu 
daudz laika. Bet tā pašam ir zinā-
šanas, tad nebija nekādu problē-
mu – atveda iekārtu, mēs kopā ar 
brāli to samontējām, un es  uzreiz 
sāku izpildīt pasūtījumus. Grie-
zējinstrumentu dzesēšana notiek 
ar gaisa plūsmu, apstrādājamās 
detaļas savā vietā notur vakuums, 
bet ir iespējams tās stiprināt arī 
mehāniski. Iekārtas apkalpošana 
nav sarežģīta, viss viegli atskrū-
vējams.”

Normunds apgalvo, ka nevienu 
minūti nav nožēlojis savu izvēli. 
Jā, jebkurš bizness ir risks, bet vi-

ņam patīk tas, ko šobrīd dara. Sa-
runbiedrs domā, ka pēc pieciem 
vai nedaudz vairāk gadiem vai-
rākumam kokapstrādes uzņēmēju 
būs nepieciešamas šādas iekārtas, 
varbūt mazākas, kas atbilst viņu 
ražošanas jaudām, bet tā kļūs ne-
pieciešamība, lai veiksmīgi kon-
kurētu tirgū. Ar CNC frēzmašīnas 
palīdzību ir iespējams izgatavot 
detaļas ar precizitāti, kas mērāma 
simtdaļās. Augsta precizitāte ir 
ļoti svarīga, piemēram, kāpnēm 
iekštelpā, lai ekspluatācijas laikā 
tās nesāktu čīkstēt. Kāpnes ir tas, 
ar ko Normunds sācis attīstīt savu 
biznesu, bet viņš pieņem arī citus 
pasūtījumus. Nākotnē taps mē-
beles no fi niera un parametriskās 
mēbeles, kas pēdējā laikā iegūst 
arvien lielāku popularitāti. CNC 
frēzmašīna ievērojami atvieglo 
jebkuru sarežģītas konfi gurācijas 
detaļu izgatavošanu, kas ļauj sa-
mazināt produktu kopējās izmak-
sas. CNC frēze spēj veikt dažādu 
materiālu frēzēšanas, griešanas un 
inovatīvus pakalpojumus. Mak-
simālais sagataves izmērs 3x1,5 
metri, apstrādes dziļums atkarīgs 
no frēzes, vidēji - 200 milimetru. 
Normunds strādā gan ar savu, gan 
pasūtītāja materiālu, bet tam jābūt 
bez naglām, skrūvēm un tamlī-
dzīgiem svešķermenim, kas var 
sabojāt frēzi.

„Ieguvums ir arī detaļu apstrā-
des ātrums un kvalitāte,” turpina 
Normunds. „Nav nepieciešamības 
nodarbināt daudz cilvēku, laiku 
pa laikam nepieciešams nomainīt 
sagatavi vai programmu, bet tas 
arī viss. Ja pasūtījums saistīts ar 
3d modelēšanu, tad sarežģītas de-
taļas izgatavošana var aizņemt pat 
vairāk nekā 24 stundas, un cilvēka 
līdzdalība šajā procesā nav nepie-
ciešama. Turklāt CNC frēzmašīna 
ļauj piekopt bezatkritumu tehno-
loģiju – pielietojumu atrodu pat 
koksnes putekļiem”

Krāslava lepojas ar vēsturisko 

apbūvi, diemžēl laika zoba ietek-
mē skaistie logi un citi mājas de-
koratīvie elementi iet bojā. CNC 
frēzmašīna dod iespēju precīzi 
atjaunot ēkas vēsturiskos elemen-
tus. Tehniski var paveikt jebko, bet 
bremzējošais faktors ir fi nansiālā 
puse – vietējo iedzīvotāju maksāt-
spēja nav tik augsta, kā mēs visi 
vēlētos. Bet, kas zina, varbūt kāds 
to var atļauties. Normunds gatavs 
izpildīt arī šādus pasūtījumus, kas 
tiesa, nav lēti. Viņš vispār nolēmis 
sākotnēji orientēt biznesu uz savu 
pilsētu, bet ir skaidrs, ka Krāslava 
par šauru šī darbgalda plašajām 
iespējām. Tāpēc jau tagad uzņē-

mējs domā apgūt Latgales reģiona 
un tālāk jau Latvijas, varbūt pat 
ielauzties ārzemju tirgū.

Pirmie izstrādājumi jau atdoti 
pasūtītājiem. Cehā varēja nobildēt 
vienīgi dekoratīvo starpsienu, ko 
pasūtītājs vēl nepaspēja aizvest 
mājas, un vīna galdiņu, kas ir ek-
sperimentāls modelis. Viducī tam 
izfrēzēta vieta vīna pudelei, pare-
dzēta vieta glāzēm un uzkodām. 
Šīs galdiņš rada priekšstatu, cik 
smalkas lietas var radīt ar CNC 
darbgaldu.

Juris Roga,
autora foto

TIKAI UZ PRIEKŠU!

Projektu konkursam „Jauniešu 
biznesa ideju konkurss komerc-
darbības uzsākšanai vai attīstībai 
Krāslavas novadā” tika iesniegti 
trīs pieteikumi. Diemžēl viens pie-
teikums par dalību konkursā tika 
atsaukts. 

Krāslavas novada domes vērtē-
šanas komisija 2021. gada 27. ap-
rīlī apstiprināja divus biznesa plānu 
projektus, kuru realizācijai pašval-
dība piešķīra fi nansējumu 4696,99 

eiro apmērā. 
Emīlijas Vagales projekta „Foto 

studijas izveidošana un fotogrā-
fa pakalpojumi – Emily´s Photo-
graphy” īstenošanas rezultātā tiks 
izveidota fotostudija un sniegti fo-
togrāfa pakalpojumi dažādām gau-
mēm, situācijām un stiliem.  

Georgija Birkes projekta „Kuli-
nārā mantojuma degustācijas telpas 
izveide Indras pagastā” mērķis ir 
iekārtot telpu, kurā tiks piedāvāta 
Krāslavas novada mājražotāju pro-
dukcija, veicinot viņu atpazīstamī-
bu un sekmējot produkcijas noietu. 
Nākotnē plānots sniegt arī ēdināša-
nas pakalpojumus.

Pateicamies konkursa dalībnie-
kiem par piedalīšanos konkursā un 
vēlam veiksmi savu biznesa ideju 
realizēšanā!

Līgumi par fi nansējuma piešķir-
šanu tiks noslēgti viena mēneša 
laikā pēc konkursa vērtēšanas ko-
misijas lēmuma par konkursa re-

zultātiem pieņemšanas, bet projektu 
ieviešana jāpabeidz līdz 2021. gada 
1. novembrim.

Foto no dalībnieku 
personīgā arhīva

ZINĀMI KRĀSLAVAS NOVADA
 JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU

 KONKURSA REZULTĀTI

 APSTIPRINĀTAS VISAS 
PROJEKTU KONKURSAM

 „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
 IESNIEGTĀS INICIATĪVAS

Tradicionālajā Krāslavas nova-
da pašvaldības projektu konkursā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” no-
teiktajā termiņā šogad iesniegti 26 
projekti, tai skaitā 12 ar īstenoša-
nas vietu Krāslavā un 14 projekti - 
novada pagastos. Krāslavas pilsētā 
visaktīvākie ir bijuši pirmsskolas 
izglītības iestāžu atbalstītāji (6 
projekti), novada lauku teritorijā - 
Indras iedzīvotāji (3 projekti), kā 
arī Izvaltas un Skaistas projektu 
komandas (pa 2 projekti). 

Saskaņā ar Vērtēšanas komisi-
jas šī gada 28.aprīļa lēmumu un 
Krāslavas novada domes 12. mai-
jā apstiprināto projektu sarakstu 
tiek apstiprināti visi projekti, tai 
skaitā 21 projektam fi nansējums 
tiek piešķirts pilnā apjomā, savu-
kārt, 5 projektiem projektu kon-
kursa ierobežotā budžeta dēļ - ar 
samazinātu fi nansējumu. Projektu 
vadītāji tiks informēti par līgumu 
slēgšanas procedūru individuāli, 

lai jau jūnijā varētu uzsākt projek-
tu īstenošanu. 

Paldies visiem projektu raks-
tītājiem,  un lai tikpat veiksmīga 
arī projektu ieviešana – attīstām 
Krāslavas novadu kopā! 

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja
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Tuvākajā laikā SIA „Ošukalns” uzsāks pašvaldības 
ceļa „Ceļš uz Šķipu gateri” (Aulejas pagasts) pārbū-
ves darbus. Darbi notiek projekta 3.3.1.0/20/I/003 
„Darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesais-
tei nepieciešamās uzņēmējdarbības infrastruktūras 
nodrošināšana Krāslavas novadā” ietvaros. 

Projektā iekļautais lauku ceļš nodrošina piekļūšanu 
pie daudzu fi zisko personu un zemnieku saimniecību 
īpašumiem Krāslavas novada Aulejas pagastā. Vei-
cot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem 
uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga uzņēmējdarbības 
vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā veidā 
nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieeja-
mību. Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no 
svarīgākajiem priekšnoteikumiem ekonomiskās ak-
tivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības 
un darba vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes paaugstināšanai. 

Pārbūves darbus ir plānots pabeigt līdz 2021. gada 
jūlija beigām. Saskaņā ar uzņēmēja iesniegto fi nan-
šu piedāvājumu pārbūves darbu kopējās izmaksas 
sastāda EUR 113 193.16. Pārbūves darbu tehnisko 
uzraudzību nodrošinās SIA „INRI”, bet autoruzrau-
dzību – SIA „Ceļu komforts Rīga”.

Andris Rukmans

TIKA UZSĀKTI DARBI OBJEKTĀ 
„„CEĻŠ UZ ŠĶIPU GATERI” Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas un Dagdas 

novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai de-
gradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 ietvaros Krāslavas un Skaistas 
pagastos tiks pārbūvēti divi pašvaldības ceļu posmi, izbūvējot asfalta 
segumu.

Būvdarbu ietvaros asfalta segums tiks izbūvēts pašvaldības ceļu 
„Bogdani – Ornicāni” (205 m) un „Pastaru Krāslavas apbraucamais 
ceļš” (292 m) posmiem. 

Pamatojoties uz veikto iepirkumu, pārbūves darbus veiks SIA „Ošu-
kalns”, un to kopējās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa sastāda 
EUR 138 677,69. Pārbūves darbu tehnisko uzraudzību nodrošinās SIA 
„ACM Projekts”, autoruzraudzību – SIA „KEM”.

ERAF projekta ietvaros līdz šim ir veikti pašvaldības grants ceļa 
„Pleiku apbraucamais ceļš” posma (336 m), pašvaldības grants ceļa 
„Dauguļi – Raudovišķi” posma (2000 m) pārbūves darbi, izbūvējot as-
falta segumu; Izvaltas ielas posma (110 m) Krāslavas pilsētā un Kalna 
ielas posma un pašvaldības ceļa „Augstkalne - Saksoni” (kopā 1265 m) 
Ūdrīšu pagastā pārbūves darbi.

Andris Rukmans

NOVADA TERITORIJĀ TURPINĀSIES
 UZŅĒMĒJDARBĪBAI NEPIECIEŠAMĀS
 INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANA

Iestājoties atbilstošiem 
laika apstākļiem, Krāslavā, 
Indras ielā, tika atsākti tās 
pārbūves darbi. 

2020. gadā tika veikta atklāta 
iepirkuma procedūra un oktobrī 
noslēgts līgums par Indras ielas 

pārbūvi. Ziemas sezonas sākumā 
darbi tika apturēti un noteikts teh-
noloģiskais pārtraukums, lai pa-
vasarī varētu turpināt būvdarbus. 

Indras ielas pārbūve tiek veik-
ta Krāslavas novada domes 
un ERAF fi nansēta projekta 

Nr.5.6.2.0/17/I/034 „Dienvidlat-
gales pašvaldību degradēto teri-
toriju revitalizācija uzņēmējdarbī-
bas attīstībai” ietvaros. 

Indras ielas pārbūves darbi va-
rētu radīt īslaicīgus sarežģījumus 
nokļūt līdz kādam galamērķim 
Indras ielā, bet pašvaldība cer uz 
iedzīvotāju un organizāciju sa-
pratni, jo tas ir nākamais posms 
Indras ielas ražošanas teritorijas 
revitalizācijas darbiem un attīstī-
bai, lai veicinātu tās pieejamību, 
uzņēmējdarbības izaugsmi un jau-
nu uzņēmumu interesi par Krāsla-
vas novadu, kuri varētu radīt pa-
pildu darba vietas Krāslavā. 

Indras ielas pārbūves ietvaros 
paredzēts veikt ceļa seguma atjau-
nošanu, lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas pārbūvi un apgaismoju-
ma tīkla pārbūvi no Vienības ielas 
līdz Sporta ielai, kā arī pilnīgi jau-

TIKA ATSĀKTI INDRAS IELAS
 PĀRBŪVES DARBI

Šobrīd veiksmīgi turpinās dienesta viesnīcas būvniecības darbi 
Krāslavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem. Dienesta viesnīcas 
būvdarbi top Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības prog-
rammas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifi skā atbalsta mēr-
ķa „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 
0/17/I/035 „Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakār-
tošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4) 
ietvaros.

Dienesta viesnīcas būvdarbus veic SIA „Jēkabpils PMK”. Šobrīd ir 
pabeigti pirmā stāva mūrēšanas darbi un ir uzsākti otrā stāva būvniecī-
bas darbi.

Sakarā ar  Covid-19 pandēmijas ietekmi uz uzņēmēja iespēju nodroši-
nāt nepieciešamo cilvēkresursu daudzumu objektā, kas būtiski paslikti-
na apstākļus būvdarbu izpildei atbilstoši sākotnējam grafi kam, plānoto 
būvdarbu izpildes datums tika pagarināts.

Plānotie būvdarbi tiks veikti līdz 2021. gada augustam.
Projekta budžeta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 

3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfi nansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021. gada 31. decembrim.

Juta Bubina, projekta vadītāja

DIENESTA VIESNĪCAS 
BŪVNIECĪBAS DARBI

nas apgaismojuma infrastruktūras 
izbūvi no Sporta ielas līdz Rēzek-
nes ielai. 

Krāslavas novada pašvaldība 
cer, ka Indras ielas ražošanas te-
ritorijas un Indras ielas pārbūves 
darbi motivēs arī privātpersonas 

sakopt un uzlabot savus un savu 
uzņēmumu īpašumus, kas pieguļ 
Indras ielai, lai kopīgi veicinātu 
pilsētvides attīstību un labklājību. 

Aina Dzalbe,
projekta vadītāja

 

BŪVDARBI PIE ĢIMNĀZIJAS
Jalovecka ielā ir sākti būvdarbi. Plānots rekonstruēt posmu no Pils ielas līdz Dūmu ielai. Šeit tiks ieklāts 

jauns asfaltbetona segums. Savukārt pie ģimnāzijas ēkas un sporta skolas plānots izbūvēt stāvlaukumu, kas 
paredzēts vieglajam autotransportam.
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      Aptaujātā profils 
Uz aptaujas anketas jautāju-

miem atbildēja gandrīz divi simti 
iedzīvotāji (192, no tiem 5 krievu 
valodā, 187 - latviešu valodā); ie-
dvesmojoši, ka lielākā daļa no vi-
ņiem (182 jeb 94,8%) jūtas laimī-
gi, dzīvojot Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novados. Aktīvākie atbil-
žu sniedzēji ir vecumā no 41 līdz 
55 gadiem, vismazāk atbilžu snie-
guši bērni un jaunieši līdz 18 ga-
diem. Visaktīvāk uz jautājumiem 
atbildējuši Krāslavas iedzīvotāji 
(53 iedzīvotāji jeb 28,2%) un Da-
gdas respondenti (24 jeb 12,8%), 
savukārt no pagastu pārstāvjiem 
apzinīgākie bija iedzīvotāji no 
Šķeltovas (14 jeb 7,4%), Kapla-
vas (13 jeb 6,9%), Izvaltas (11 
jeb 5,9%), Grāveru (10 jeb 5,3%), 
Andrupenes (9 jeb 4,8%) un Kas-
tuļinas (7 jeb 3,7%) pagasta. 

Vaicāti par to, kas ir galvenais 
iemesls, kāpēc jaunveidojamā 
novada teritorija ir respondentu 
mājvieta, lielākā daļa responden-
tu (132 jeb 68,8%) atbildēja, ka 
ir dzimuši jaunveidojamā novada 
teritorijā. 67,2% no aptaujātajiem 
nav iesaistījušies biedrību vai 
brīvprātīgo kustībās. Populārākie 
informācijas avoti respondentu 
vidū – „Krāslavas Vēstis”, www.
dagda.lv, www.kraslava.lv, „Ezer-
zeme”. 

38% respondentu domā, ka ad-
ministratīvi teritoriālā reforma 
sekmēs novadā iekļauto teritoriju 
attīstību, 30,2% domā, ka tā neko 
nemainīs, savukārt 22,9% uzskata, 
ka reforma negatīvi ietekmēs to-
pošo novadu. 

Kas ir topošais novads? 
Uz jautājumu par pirmajām aso-

ciācijām saistībā ar topošo novadu, 
saņemtas 164 atbildes. Visvairāk 
nosauktās vietas, kas asociējas ar 
novadu - Plāteru pils komplekss, 
dažādu konfesiju baznīcas, tūris-
ma un atpūtas objekti - „Lejasma-
las”, „Sīveri”, „Andrupenes lauku 
sēta”, Laimes muzejs, Jaundomes 
muiža, „Kroma kolna bruoliste”; 
dabas resursi - „Daugavas loki”, 
ezeri (Čertoks, Ežezers, Cirīša); 
produkti un pakalpojumi – „Kur-
mīši”, „Klajumi”, Kulinārā man-
tojuma centrs, „Krāslavas sviests”, 
„Papa Sauna”, „Sashimi”, „Pils 
Restorāns”, „Nemo”, „Dagdas 
fēnikss”, citas asociācijas – zel-
ta rudens Krāslavā, vienkāršota 

robežšķērsošana ar Baltkrieviju, 
krucifi ksi, lauki to labākajā nozī-
mē, lieliski ceļi, „Piļsāta pi upis”, 
Šķeltovas vecticībnieki, Latvijas 
un Eiropas Savienības sākums. At-
slēgas vārdi personībām – Gunārs 
Upenieks, Viktors Aišpurs, Juris 
Roga, Evija Maļķeviča-Gravele, 
Pāvils Odiņš, Ināra Dzalbe, Raitis 
Timma, Ineta Radeviča, Stivriņu 
un Gorjačko ģimenes Kastuļinā, 
Rimma Romanova, brāļi Vanagi, 
Ēvalds Cauņa, Ilze Stabulniece, 
Podjavu ģimene, Aleksandrs Mai-
jers, Valdis Pauliņš, Aivars Bač-
kurs, „Sovvaļnīki”, Jāzeps Dobke-
vičs, Andris Badūns, Ivars Geiba.

Iedzīvotāji kā nozīmīgākās 
priekšrocības jaunizveidojamā 
Krāslavas novada attīstībai vērtē 
dabas vērtības (ezeri, Daugava, 
meži, ģeoloģiskie un ģeomor-
foloģiskie pieminekļi) – 75% 
aptaujāto; tūrisma un atpūtas ie-
spējas – 63,5% aptaujāto; kultūr-
vēsturisko mantojumu (muižas, 
baznīcas) – 49% aptaujāto; bio-
loģiskās produkcijas ražošanu, 
mājražošanu – 46,9% responden-
tu; kultūra un tradīcijas, mājra-
žošana – 44,3%, topošo novadu 
kā drošu vidi ģimenēm atzīmēja 
33,3% aptaujāto. Savukārt kā lie-
lākos trūkumus turpmākai attīs-
tībai respondenti uzskata darba 
vietu trūkumu (80,7%), jauniešu 
un darbspējas vecuma iedzīvotā-
ju aizplūšana (78,6%), ceļa infra-
struktūru (64,1%), zemas algas 
(58,9%), izglītības iestāžu slēgša-
nu (38,5%). 

Kā nozīmīgākās Krāslavas no-
vada dabas un kultūrvēsturiskās 
vērtības ir novērtēts dabas parks 
„Daugavas loki” un īpaši aizsar-
gājamo ainavu apvidus „Augšdau-
gava” (67,5%), grāfu Plāteru pils 

komplekss (69,6%), ezeri (59,7%). 
Iedzīvotāju aptaujā noteikti at-

pazīstamākie publiski pieejamie 
kultūrvēsturiskie objekti pēc to 
nozīmīguma tūrisma veicināšanai: 

Krāslavas grāfu Plāteru pils 
komplekss (t.sk. pils, parks, 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs, TIC, amatniecības centrs) 
– 144 atbildes, 

Krāslavas vēsturiskais centrs 
(tirgus laukums, strūklaka „Pieci 
airi”, aptieka, promenāde) – 49 
atbildes;

Laimes muzejs Indrā – 40 atbil-
des;

Muzejs „Andrupenes lauku 
sēta” – 38 atbildes;

Dagdas pilsētas vēsturiskais 
centrs (t.sk. ebreju tirgotāju nami, 
TIC, skvērs, ezera pludmale) - 32 
atbildes. 

Tāpat apzināti atpazīstamākie 
publiski pieejamie dabas objekti 
pēc to nozīmīguma tūrisma veici-
nāšanai:

Dabas parks „Daugavas loki” 
(t.sk. reģionālais velomaršruts 
Nr.35, pārgājienu taka) – 103 at-
bildes;

Eša ezers (Ežezers) un Piļoru 
ozolu audze – 42 atbildes;

Krāslavas skatu laukums (Ada-
movas pilskalns) un Adamovas 
dabas taka – 39 atbildes;

Jaundomes dabas taka – 37 at-
bildes;

Andrupenes purva taka – 26 at-
bildes. 

Pozitīvākās pārmaiņas pēdējo 
piecu gadu laikā novadā ir vēroja-
mas vides sakoptībā (57,1%), ceļu 
(47,8%) un tūrisma (46,2%) in-
frastruktūrā, taču joprojām pastāv 
arī izaicinājumi, un tie joprojām 
ir ceļi (63,5%), uzņēmējdarbības 
vides attīstība – ražošanas zonas 

(60,8%), veselības aprūpe (54%) 
un citi. 

Respondentu individuālo dzīves 
kvalitāti visvairāk paaugstinātu sa-
kārtoti ceļi un ielas (82,8%), jau-
ni sociālie pakalpojumi (42,4%), 
sporta un aktīvās atpūtas objektu 
pieejamība (41,7%), daudzdzī-
vokļu namu pagalmu un stāvlau-
kumu sakārtošana, atpūtas vietu 
un bērnu rotaļu zonu pieejamība 
(40,6%), kultūras objektu un akti-
vitāšu pieejamība (39,1%). 

Ko darīt, lai dzīve novadā 
būtu labāka?

Respondenti ir atbildējuši arī 
konkrēti par prioritāri veicamiem 
darbiem, kas dotu labumu visam 
jaunajam novadam kopumā, darītu 
dzīvi ērtāku Krāslavas un Dagdas 
pilsētās, kā arī katrā pagastā atse-
višķi. 

Atbildes nosacīti var iedalīt 
vairākās grupās – ceļu un ielu in-
frastruktūras sakārtošana (kā sāpī-
gākie posmi minēti ceļš Krāslava 
– Izvalta, Murovanka – Robežnie-
ki – Nauļāni, Dagdas pilsētas ie-
las, daudzdzīvokļu namu pagalmi 
u.c.), administratīvo (pienākumu 
izvērtēšana, resursi un attīstība arī 
attālākos pagastos, pieredzes pār-
ņemšana) un komunālo jautājumu 
(dzīvojamais fonds, atkritumu 
apsaimniekošana, vienoti tarifi ) 
sakārtošana; veselības, sociālo un 
izglītības pakalpojumu attīstība 
ģimenēm, vides attīstība uzņēmēj-
darbībai (bijušo skolu piepildīša-
na, atbalsts mazajiem ražotājiem, 
biznesa ideju konkurss jaunie-
šiem); sabiedriskā kārtība (video-
novērošana, darbs ar romiem); 
dzīves vides labiekārtošana (sa-
biedriskās tualetes pilsētās, skvē-
ru labiekārtošana Krāslavā, zviļņi 
un ģērbtuves peldvietās, graustu 

demontāža novadā, ceļmalu kop-
šana, jaunas pastaigu takas utt.), 
vides fi ziskā pieejamība (augstas 
kāpnes, pandusi cilvēkiem ratiņ-
krēslos, mammām un senioriem); 
kultūras dzīves attīstība (pasāku-
mu daudzums un kvalitāte, estrā-
des modernizācija Krāslavā) utt. 

Aptaujāto izvēle prioritāri īste-
nojamajiem projektiem aktīvajai 
atpūtai:

Multifunkcionālās asfaltētas tra-
ses izveide Krāslavā (skrējējiem, 
slēpotājiem, rollerbraucējiem, nū-
jotājiem) (41 atbilde);

Ūdens tūrisma attīstība (nobrau-
cieni ar laivām un plostiem pa 
Daugavu un ezeriem) (38 atbil-
des);

Publisko peldvietu labiekārto-
šana (piemēram, Persteņa ezera 
krasts Krāslavā, pludmale Dagdā 
Jelgavas ielā u.c.) (32 atbilde). 

Aptaujāto prioritārā izvēle kul-
tūrvietu attīstības projektiem:

Krāslavas pils kompleksa attīstī-
ba (123 atbildes);

Daugavas promenādes izveide 
(65 atbildes) un Skatu laukuma 
attīstība Krāslavā (Adamovas pils-
kalns) (64 atbildes);

Andrupenes lauku sētas attīstība 
(60 atbildes). 

Izaicinājumi, par kuriem jādomā 
topošā novada politiķiem un vadī-
tājiem – uz attīstību un papildus 
resursu piesaisti vērsts komandas 
darbs, caurspīdīga, argumentēta 
un pilnīga informācija sabiedrībai, 
vienlīdzīgs atalgojums, iedzīvotāji 
kā līdzatbildīgi lēmumu pieņēmē-
ji.

Paldies ikkatram, kas dāvāja 
savu laiku un idejas, iesaistoties 
topošā novada attīstības plānoša-
nas sākuma posmā. Marta beigās 
attālināti tikāmies tematiskajās 
darba grupās, bet šobrīd attīstības 
dokumentu izstrādes grupa sa-
darbojas ar valsts iestādēm infor-
mācijas sagatavošanā, koordinē 
kartogrāfi sko vizualizāciju izstrā-
di, apkopo un apstrādā statistikas 
datus. 

Attīstības dokumentu 1.redakci-
jas sabiedriskā apspriešana plāno-
ta šī gada septembrī.

Aptaujas rezultātus apkopoja 
Gunta Ahromkina,

Attīstības nodaļas 
telpiskās plānošanas 

un projektu speciāliste

APTAUJĀTIE JAUNVEIDOJAMĀ 
KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJI 

IR LAIMĪGI
2021. gada sākumā Krāslavas, Dagdas un Aglonas novada pašvaldības novada attīs-

tības dokumentu izstrādes ietvaros aicināja iedzīvotājus izteikt domas par jaunā Krāsla-
vas novada attīstību, kas teritorijas ziņā atgriezīsies bijušā Krāslavas rajona robežās.

Anketas bija pieejamas tiešsaistē un pašvaldību informatīvajos izdevumos „Krāslavas 
Vēstis” un „Dagdas Novada Ziņas”; informācija par aptauju bija publicēta arī vietējā 
laikrakstā „Ezerzeme”, kā arī plaši izplatīta sociālajos tīklos. Visaktīvāk (70%) iedzīvotāji 
anketas aizpildīja elektroniski, vecākā gadagājuma cilvēki anketas vairāk aizpildīja pa-
pīrā. Uz jautājumiem bija iespēja atbildēt arī krievu valodā. 

AS „Latvijas Zaļais punkts” un vides 
apsaimniekošanas uzņēmums SIA „Eco 
Baltia vide” sadarbībā ar SIA „Krāslavas 
nami” kampaņas „Viegla šķirošanās” ie-
tvaros aicina Krāslavas pilsētas un novada 
iedzīvotājus piedalīties nolietotās un vairs 
nevajadzīgās elektrotehnikas šķirošanas 
akcijā, kas no šī gada 1. līdz 31. maijam no-
tiks atkritumu šķirošanas laukumā Krāsla-
vā, Latgales ielā 5. Visi, kuri akcijas laikā 
uz laukumu nogādās savu nokalpojušo teh-
niku, piedalīsies izlozē par noderīgām bal-
vām, tostarp jaunu televizoru.

Akcijā iedzīvotāji var nodot gan lielo sa-
dzīves tehniku, tai skaitā ledusskapjus, ve-
ļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās ma-
šīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, 

mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos 
svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas 
ierīces, kā arī papildus kopā ar elektroniku 
var nodot uzkrātās baterijas un akumulato-
rus.

Pēc elektrotehnikas nodošanas šķiroša-
nas laukumā ikviens dalībnieks varēs reģis-
trēties izlozei un pretendēt uz patīkamām 
un noderīgām balvām, piemēram, veikalu 
„Maxima” dāvanu kartēm 50 eiro vērtībā, 
kā arī pārsteiguma balvām no Latvijas Zaļā 
punkta. Tāpat starp visiem akcijas dalībnie-
kiem tiks izlozēta lielā balva – jauns televi-
zors. Balvu izloze notiks jūnijā, par ko pla-
šāka informācija būs pieejama www.zalais.
lv sadaļā „Jaunumi”.

Visa akcijas laikā nodotā tehnika tiks 

uzskaitīta, lai pārspētu pērn īstenotās kam-
paņas „Elektronikas šķiratlons” rezultātu – 
sašķirotas vairāk nekā 410 tonnas iekārtu. 
Pēc akcijas norises visa tehnika tiks novir-
zīta otrreizējai pārstrādei. Lai to nodroši-
nātu, elektroiekārtas šķirošanas laukumā ir 
jānovieto tikai tām paredzētajā vietā un tām 
ir jābūt neizjauktām, piemēram, ledusska-
pim jābūt ar kompresoru, televizoram – ar 
kineskopu, datoram – ar mātes plati u.tml. 

Informējam, ka visa veida nolietotās un 
nederīgās sadzīves un elektrotehnikas ie-
kārtas tiek klasifi cētas kā videi kaitīgie at-
kritumi, jo tās var saturēt videi un cilvēkam 
bīstamas vielas. Ja baterijas vai elektroie-
kārtas netiek nodotas otrreizējai pārstrādei, 
tās, nokļūstot apkārtējā vidē, var radīt tok-

sisku piesārņojumu, kas kaitē gan dabai, 
gan cilvēku veselībai. Elektroiekārtas un 
baterijas satur virkni bīstamu ķīmisku vie-
lu, piemēram, svinu, kadmiju, alvu, dzīv-
sudrabu u.c.

Atgādinām, ka, ņemot vērā Latvijā spēkā 
esošos Covid-19 dēļ noteiktos piesardzības 
pasākumus, ierodoties šķirošanas laukumā, 
aicinām ievērot fi zisko distancēšanos un ie-
robežojumus attiecībā uz pulcēšanos. Tāpat 
pēc laukuma apmeklējuma aicinām rūpīgi 
nomazgāt rokas vai veikt to dezinfekciju.

Kampaņu „Viegla šķirošanās” organizē 
AS „Latvijas Zaļais punkts”, SIA „Eco Bal-
tia vide” un „Maxima Latvija” sadarbībā 
ar partneriem, un tās otrais posms notiks 
vairāk nekā 30 novados visā Latvijā. Vai-
rāk informācijas par akcijas norisi pieejama 
Latvijas Zaļā punkta tīmekļvietnē www.
zalais.lv.

Alise Zvaigzne,
SIA „Eco Baltia vide”
Sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

AICINA KRĀSLAVAS NOVADA IEDZĪVOTĀJUS 
NODOT NEVAJADZĪGO ELEKTROTEHNIKU

 UN LAIMĒT NODERĪGAS BALVAS!
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-  Pastāstiet, kā radās ideja izveidot 

Krāslavā šādu centru?
-  Ideja par Krāslavas Amatniecības centra 

izveidi dzima 2016. gadā, kad Latvijas – Lie-
tuvas – Baltkrievijas pārrobežu programma 
izsludināja kārtējo projektu konkursu.

Strādājot Krāslavas novada Tūrisma infor-
mācijas centrā (TIC), it īpaši tagad, kad TIC 
atrodas Krāslavas pils kompleksa pārvaldnie-
ka mājā, mūsu mērķis ir un bija - attīstīt šo 
teritoriju un padarīt to par iemīļotāko vietu 
krāslaviešiem un tūristiem. Soli pa solim mēs 
sākām realizēt savus plānus. Viens no lielā-
kajiem izaicinājumiem pēc pils pārvaldnieka 
mājas renovācijas, kur šobrīd atrodas mūsu 
TIC un kulinārā mantojuma centrs, kļuva 
projekta „Kulinārā mantojuma un tradicionā-
lo amatniecības prasmju saglabāšana un po-
pularizēšana” (BELLA CULTURE) izstrāde 
un realizācija. Šī projekta ietvaros vienā no 
Krāslavas grāfu Plāteru pils kompleksa saim-
niecības ēkām – bijušajos staļļos (Pils iela 10, 
ēkas daļā, kas atrodas paralēli Pils ielai) tiek 
veidots Krāslavas Amatniecības centrs.

Bija liels gandarījums, kad no gandrīz 270 
projektu pieteikumiem mūsu projekts bija 
viens no tiem 30, kas tika apstiprināti. Gribu 
atzīmēt to, ka šī pārrobežu programma ir ļoti 
sarežģīta, ar neskaitāmiem birokrātiskiem 
sarežģījumiem, kurā ir milzum daudz visādu 
saskaņojumu, jo projektā kopā ir iesaistīti 8 
partneri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievi-
jas. Lai visu sekmīgi pārvarētu un sāktu pro-
jekta realizāciju, bija nepieciešams ilgs pro-
cess. Remontdarbi staļļos sākās tikai 2020. 
gada rudenī.

-  Vai Jums kāds palīdzēja pie projekta 
izstrādes?

-  Jā, protams. Viens neesi cīnītājs, tikai 
sadarbībā ar zinošiem savas jomas speciā-
listiem, tādiem kā attīstības nodaļas vadītāja 
Ināra Dzalbe, dizainieris Maksims Kuļgajevs 
un daudzi citi, tapa šis projekts.

Atsevišķs paldies mūsu keramiķiem Olgai 

un Valdim Pauliņiem, kokamatniekam Jurim 
Kokinam. Bez viņu palīdzības un padomiem 
man būtu grūti ieplānot nepieciešamo aprī-
kojumu darbnīcām. Īstenībā Olgu Pauliņu es 
varu nosaukt par centra krustmāti, jo tūrisma 
izstādes „Balttour” laikā mums abām kopā 
dzima šī ideja – Krāslavas pils kompleksa 
staļļos izveidot Amatniecības centru. Tajā 
laikā staļļi bija ļoti bēdīgā stāvoklī, bija grūti 
iedomāties, ka šajās telpās var kaut ko izvei-
dot, bet mēs bijām optimistiski noskaņoti un, 
manuprāt, tas ir galvenais…

Atklāti sakot, izstrādājot projekta pieteiku-
mu, man bija svarīgs katra speciālista, amat-
nieka vai tūrisma uzņēmēja viedoklis. Mums 
kā pašvaldības darbiniekiem vienmēr ir jāat-
ceras, ka mēs strādājam vietējo iedzīvotāju 
labā. Mums ir jācenšas ieklausīties iedzīvotā-
ju un uzņēmēju vēlmēs, lai kopīgiem spēkiem 
attīstītu mūsu skaisto pilsētu un novadu.

-  Vai remontdarbi centrā jau ir pabeigti?
- Ar nelielu nokavējumu Covid-19 pandē-

mijas dēļ centra telpu iekšējie remontdarbi ir 
pabeigti, logi un durvis ir nomainīti, aprīko-
jums ir piegādāts, arī speciāli centram veido-
tās mēbeles ir izgatavotas un uzstādītas. Mūsu 
mērķis bija aprīkot darbnīcas ar kvalitatīvām 
koka mēbelēm, tāpēc esmu pārliecināta, ka 
ozolkoka skapji un galdi kalpos ne vienai vien 
paaudzei. Bet vietējie ēdieni, kas tiks pagata-
voti krievu krāsnī, garšos ikvienam un atstās 
neaizmirstamus iespaidus un lieliskas atmi-
ņas par centru un Krāslavu kopumā.

-  Kādas darbnīcas ir paredzētas Krāsla-
vas Amatniecības centrā?

-  Centrā ir plānots izveidot 4 tematiskās 
darbnīcas – podniecības darbnīcu, kokapstrā-
des darbnīcu, aušanas (rokdarbu) darbnīcu, 
kā arī kulinārā mantojuma darbnīcu, kurās 
amatu meistaru vadībā pilsētas viesiem un ci-
tiem interesentiem tiks piedāvātas atbilstošas 
meistarklases un seno amatu prasmju apmā-
cības.

-  Kāds ir pašvaldības fi nansiālais iegul-
dījums šīs idejas realizācijā?

-  2016. gadā pašvaldība, atbalstot projekta 
ideju, kļuva arī par projekta vadošo partne-
ri. Tā ir liela atbildība un milzīgs ieguldītais 
darbs. Esmu ļoti pateicīga manai kolēģei Lai-
lai Vilmanei par profesionālu projekta vadību. 
Projekta realizācijas laikā bija daudz nepare-
dzētu apstākļu, kurus vajadzēja risināt, pielā-
goties, rast kompromisu.

Pašvaldība atbalstīja projekta ideju toreiz 
un dara to līdz pat šim brīdim. Amatniecības 
centra izveidi pēc apjoma, protams, nevar 
salīdzināt ar industriālo parku vai loģistikas 
centru, bet, izveidojot šo centru, pašvaldība 
sekmē nemateriālā kultūras mantojuma sa-
glabāšanu, t.sk. tradicionālo amatniecības 
prasmju, kultūras tradīciju, kulinārā manto-
juma un ar radošo darbību saistīto prasmju 
un vērtību saglabāšanu un popularizēšanu 
Krāslavas novadā. Kopumā tas rada labvē-
līgus apstākļus un veicina Krāslavas novada 
uzņēmējdarbības attīstību, tādējādi, atbalstot 
amatniekus, mājražotājus un citus ar tūrismu 
un viesmīlības nozari saistītos uzņēmējus.

Runājot par Krāslavas Amatniecības centra 
izveides fi nansiālo pusi, jāsaka, ka ēkas re-
novācija, kā arī aprīkojuma un mēbeļu iegā-
de izmaksāja gandrīz 270 000 EUR, no tiem 

90% ir ES atbalsts, 5% - valsts fi nansējums 
un 5% - pašvaldības līdzfi nansējums. Papil-
dus līdzekļus pašvaldība ieguldīja teritorijas 
labiekārtošanā.

-  Vai jau ir zināms, kādi meistari strādās 
centrā? Un kad ir plānots atvērt centru?

-  Šobrīd tiek izstrādāts nolikums amatnieku 
un kulinārā mantojuma meistaru atlases kon-
kursam Krāslavas Amatniecības centra ap-
saimniekošanai. Ja plānošanas un infrastruk-
tūras attīstības lietu komitejā un domes sēdē 
nolikums tiks apstiprināts, tad meistari, kuri 
atbilst izvirzītajām prasībām, līdz 7. jūnijam 
varēs pieteikties darbnīcu apsaimniekošanai. 
Man gribētos cerēt, ka vasarā tiks atviegloti 
valstī noteiktie ierobežojumi un jūnija beigās 
vai jūlija sākumā centrs varētu uzņemt pirmos 
apmeklētājus.

-  Kādu Jūs kā projekta idejas autore 
gribētu redzēt jauno centru?

- Tieši šogad aprit 230 gadi, kopš ir pa-
beigta Krāslavas pils celtniecība. Protams, 
staļļi nav pils, bet tā arī ir maza daļiņa no pils 
kompleksa un šajā mazajā daļiņā ir ieviesta 
jauna dzīve. Bet tas, kā attīstīsies šī daļiņa, 
ir atkarīgs no mums visiem – no pašvaldības 
atbalsta, no mums – TIC un muzeja darbi-
niekiem, no meistariem, kuri uzņems viesus 
jaunajā centrā, un, protams, no centra apmek-
lētājiem – krāslaviešiem un pilsētas viesiem, 
kuri, esmu pārliecināta, vienmēr būs gaidīti 
Amatniecības centra telpās.

Man ļoti gribētos, lai Krāslavas Amatniecī-
bas centrs kļūtu par vienu no populārākajiem 
un apmeklētākajiem objektiem Latgalē, kas 
asociējas ar unikālu piedāvājumu, kvalitatīvu 
produktu, viesmīlīgu uzņemšanu un vēlmi at-
griezties.

Jautāja Juris Roga,
Elvīras Škutānes foto

KRĀSLAVAS 
AMATNIECĪBAS CENTRS

 PAVĒRS JAUNAS IESPĒJAS
Krāslavas pils kompleksā top jauns objekts – Krāslavas Amatniecības 

centrs. Krāslavas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Tatjana 
Kozačuka piekrita atbildēt uz jautājumiem par jauno objektu.

intervija

Pavasaris jau uzņēmis apgriezienus un 
iepriecina ar sildošiem saules stariem, gaiss 
smaržo savādāk, un viss ir gatavs plaukt un 
zelt. Pavisam drīz iestāsies mīļākais gada-
laiks – vasara. Daudzi jau ir ļoti noilgoju-
šies pēc aizraujošiem ceļojumiem, jauniem 
iespaidiem un piedzīvojumiem, tāpēc Dau-
gavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīs-
tības un informācijas aģentūra, Krāslavas 
novada domes Tūrisma informācijas centrs 
un Daugavpils novada pašvaldības aģentū-
ra “TAKA” kopīgi izveidoja jaunu tūrisma 
produktu un piedāvā ikvienam piedalīties 
lieliskā apceļošanas akcijā “Daugava vie-
no”, kura norisināsies no šī gada 1. maija 
līdz 31. oktobrim.

Akcijas laikā tiek piedāvāts ļauties neaiz-

mirstamai atpūtai Daugavas krastos, iepazīt 
Daugavpils, Krāslavas un Daugavpils no-
vadu TOP objektus, sajust šarmanto pilsētu 
gaisotni un baudīt neatvairāmo dabas parka 
“Daugavas loki” dabu, jo tieši Daugava ir 
kļuvusi par šīs akcijas vienojošo simbolu.

Akcijas laikā var ne tikai lieliski pavadīt 
laiku, baudot tūrisma objektu plašo piedā-
vājumu klāstu, bet arī iegūt vērtīgas balvas. 
Kopējais balvu fonds sastāda 2500 EUR, 
ko veido dāvanas no akcijas atbalstītājiem, 
tūrisma uzņēmējiem, vietējiem mājražotā-
jiem u.c.

Lai piedalītos akcijā, tās dalībniekam 
ir nepieciešams saņemt Tūrista pasi, ko 
drukātā veidā var saņemt Daugavpils un 
Krāslavas TIC, kā arī katrā no 21 akcijas 

apskates objektiem. Tūrista pases digitā-
lo versiju var lejupielādēt vietnēs www.
visitdaugavpils.lv/bukleti un www.visit-
kraslava.com/lv/turisma-materiali. Ap-
meklējot un izmantojot objektos akcijas 
piedāvājumu, akcijas dalībnieka Tūrista 
pasē tiks uzspiests zīmodziņš. Lai piedalī-
tos balvu izpēlē, ir jāapmeklē vismaz 5 ob-
jekti no katras akcijā iesaistītās teritorijas 
(kopā 15 objekti), kā arī ierodoties akcijas 
objektā, dalībnieks savā Facebook vai In-
stagram profi la laika joslā ievieto foto, īsi 
komentējot redzēto, piedzīvoto un uzzinā-
to, izmantojot mirkļbirku #DaugavaVieno 
un nosaucot konkrēto objektu (piemēram, 
#Daugavpilstic, #juritaminizoo, #krasla-
vaspils). Kad minimālais apskates objektu 
skaits ir sasniegs un zīmodziņi ir saņemti, 
akcijas dalībniekam Tūristu pases ir jāno-
gādā Daugavpils vai Krāslavas TIC, vai 
kādā no 21 akcijas objektiem. 

Balvu izspēle notiks 3 posmos. Katrā no 
tiem tiks izspēlētas 10 balvas. Pirmā izspēle 

norosināsies jūlija 1. nedēļā. Tā notiks starp 
Tūrista pasēm, kas būs saņemtas laikā no 
1. maija līdz 30. jūnijam, savukārt otrā iz-
spēle – septembra 1. nedēļā. Tā notiks starp 
Tūrista pasēm, kas būs saņemtas laikā no 
1. jūlija līdz 31. augustam. Trešā izspēle – 
novembra 1. nedēļā. Tā notiks starp Tūrista 
pasēm, kas būs saņemtas laikā no 1. sep-
tembra līdz 31. oktobrim. Divas galvenās 
balvas, dāvanu kartes 300 EUR apmērā no 
kūrorta  Silene Resort & SPA un viesnīcas 
“Villa Ksenija” tiks izspēlēta novembra 1. 
nedēļā un izspēlē piedalīsies visas no 1. 
maija līdz 31. oktobrim saņemtās Tūristu 
pases. 

Visiem dalībniekiem vēlam veiksmi un 
neaizmirstamus mirkļus!

Papildus informāciju par akcijas notei-
kumiem, TOP objektiem, atbalstītājiem un 
balvu fondu var izlasīt Tūrista pasē vietnēs 
www.visitdaugavpils.lv/bukleti un www.
visitkraslava.com/lv/turisma-materiali.

PIEDALIES APCEĻOŠANAS AKCIJĀ 
,,DAUGAVA VIENO” 

UN SAŅEM VĒRTĪGAS BALVAS
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Krāslavas slimnīcai - 150

izglītība

Šobrīd visā pasaulē notiek cīņa ar korono-
vīrusa izraisīto infekcijas slimību Covid-19. 
Sākotnēji tā dēvēta par Uhaņas koronavīru-
sa epidēmiju, kas sākās Ķīnas pilsētā Uha-
ņā 2019. gada decembrī. Latvijā pirmo sa-
slimšanas gadījumu ar Covid-19 konstatēja 
2020. gada 2. martā. Pirmais saslimšanas 
gadījums ar Covid-19 Krāslavas novadā 
tika konstatēts 2020. gada 12. augustā.

 Šobrīd Covid-19 vīrusa izplatība ir skā-
rusi visas pasaules valstis un tas ir ieguvis 
pandēmijas apmēru. Lai gan koronavīrusa 
Covid-19 ir plaša mēroga epidēmija, taču 
tā pavisam noteikti nav pirmā Latvijas vēs-
turē. Gadsimtu un gadu gaitā pār Latviju ir 
gājušas neskaitāmas epidēmijas. 

Ieskatoties vēsturē, var secināt, ka plašā-
kas un precīzākas publicētās ziņas par epi-
dēmijām Latgalē attiecas uz 18. gadsimta 
beigām, kad M. Broze min 1782. un 1796. 
gadu, kad plaši plosījusies infl uence (gripa). 
M. Broze atzīmē arī plašu baku izplatību.

   19. gadsimtā cita aiz citas sekoja vairā-
kas holeras epidēmijas. Latgalē pirmo reizi 
holeras epidēmija konstatēta 1831. gadā, 
kad Daugavpilī saslima 1146 un nomira 
193 cilvēki, Rēzeknē 564 un 91; caurmēra 
letalitāte 17, 3 %.  Otrā holeras epidēmija 
(pasaules trešās pandēmijas ietvaros) Lat-
galē sākās 1848. gada jūnijā. Tās izcelsme 
tika saistīta ar Daugavas laivinieku ieraša-
nos no Vitebskas, starp kuriem bijuši hole-
ras slimnieki. Saslimstība Latgalē sasniedza 
257, mirstība – 42 uz 10000 iedzīvotāju, 
letalitāte – 17, 2%. Krāslavas pareizticīgo 
kapos ir apbedīts Vitebskas guberņas ka-
reivju-arāju apgabala ārsts Ivans Golinskis 
(14.09.1814.-26.08.1849.) ar ģimeni: sieva 
Emīlija Marija Golinska, dzimusi Eihle-
re (31.05.1820.-29.11.1848.); dēls Niko-
lajs Golinskis (21.08.1848.–11.10.1848.); 
dēls Tedors Golinskis (21.04.1845.–
29.01.1846.); dēls Aleksandrs Golins-
kis (11.04.1847.-09.09.1847.) un Ivana 
Golinska brālis Nikolajs Golinskis (1826.–
29.07.1847.). Četru gadu laikā nomira visi 
Ivana Golinska ģimenes locekļi, ieskaitot 
pašu ārstu. Varētu pieņemt, ka miršanas ie-
mesls ir holera vai kāda cita ne mazāk bīsta-
ma un lipīga slimība, kas tolaik plosījusies 
arī Latgalē. 

Plaša holeras epidēmija Latgali skāra arī 
1853. gadā, kad letalitāte sasniedza 17, 8 %.  

Kad Krāslavā 1856. gadā trešo reizi uz-
liesmoja holeras epidēmija, Krāslavas Sv. 

Ludvika Romas katoļu baznīcā nekavējoties 
tika ierīkots altāris Sv. Roha godam. Kapelu 
iesvētīja 16. augustā – Sv. Roha piemiņas 
dienā, kas ir Krāslavas draudzes atlaidu die-
na. Svētais Rohs tiek godināts kā aizbildnis 
mēra, holeras un citu epidēmiju laikā, kāju 
un ādas slimību sirgstošiem. Viņš ir arī svēt-
ceļnieku un ķirurgu aizstāvis.  Svēto Rohu 
uzskata arī par suņu un mājlopu aizbildni.

Ceturtās pandēmijas laikā holera Latgalē 
plosījās 1866. un 1871. gadā. Latgales pil-
sētās un laukos 1871. gadā holera izplatījās 
plašāk un letalitāte bija 31, 7 %.  Pēdējās 
holeras epidēmijas Latgalē tika konstatētas 
20. gs. sākumā, taču vairs nebija tik bīsta-
mas kā agrāk. Pēdējā plašākā holeras epidē-
mija konstatēta 1909. gadā. 

Latgalē 19. gs. un 20. gs. sākumā bija 
vērojama augsta iedzīvotāju saslimstība ar 
zarnu infekcijas slimībām, kā arī pastāvīgi 
tika reģistrēti izsitumi, vēdera un atguļas tīfa 
gadījumi. Piemēram, 1879. gadā minēts, ka 
tīfs plaši bija izplatīts Rēzeknes apriņķa pa-
gastos. Domājams, ka tas būs bijis izsitumu 
tīfs, ko Latgalē 1878. gadā ievazāja turku 
karagūstekņi sākumā Daugavpilī un Krust-
pilī, kur infi cējās daudzi iedzīvotāji, kā arī 
Krāslavā, kur infi cējās un saslima vietējās 
slimnīcas personāls, pēc tam plašāk izpla-
tījās novadā. Arī Otrā pasaules kara laikā 
bija tīfa slimības uzliesmojumi, kā vēsta 
laikraksts „Daugavas vēstnesis”, Nr. 56., 
1942. gada martā arī Krāslavas apkaimē tīfa 
slimība jau ir mazinājusies, tikai trešā daļa 
gultu ir aizņemta. Pilsētu un apdzīvoto vie-
tu antisanitārā stāvokļa dēļ visai plaši bija 
izplatīta dizentērija. 1881. gadā Daugavpils 
apriņķī ar dizentēriju saslima 292 cilvēki 
(letalitāte – 12, 7%). Pastāvīga mājvieta 
Latgalē bija bakām, kas atradās kopsakarā 
ar slikti organizētu baku potēšanu. Vakcinā-
ciju pret bakām Latvijā sāka izmantot 19. 
gs. sākumā. Ļoti augsta bija saslimstība ar 
bērnu infekcijas slimībām: masalām, šarla-
ku (skarlatīnu), garo klepu, difteriju. 1926. 
gada 27. novembrī laikrakstā „Daugavas 
vārds” tika publicēts, ka Krāslavā gandrīz 
visās skolās slimoja ar masalām un tika 
veikta skolu dezinfekcija.

Pastāvīgi bija vērojama augsta saslimstī-
ba ar venēriskajām slimībām. Venēriskās 
sērgas uzliesmojums bija vērojams Dau-
gavpils cietokšņa celtniecības laikā 1825. 

un 1826. gadā, kad tika pieņemts lēmums 
izraidīt no pilsētas saslimušās sievietes. 

Vairākus gadsimtus cilvēce cīnījās ar tu-
berkulozes slimību jeb diloni, mūsdienās tā 
ir pilnībā kontrolējama un ārstējama slimī-
ba. 19. gadsimtā tuberkulozes slimība iz-
nīcināja ¼  pieaugušo Eiropas iedzīvotāju. 
Latvijā saslimstība un mirstība ar tuberku-
lozi pamazām samazinās kopš 1998. gada. 
1930. gadā tika izveidota Krāslavas sanato-
rija ar 20 vietām veselības nostiprināšanai 
un plaušu tuberkulozes dziedināšanai.  No 
1958. gada līdz 1982. gadam Krāslavā dar-
bojās tuberkulozes dispansers Padomju ielā 
54, pēc tam tuberkulozes kabinets tika pār-
celts uz jaunuzbūvēto ēku Krāslavas slimnī-
cas teritorijā. Vakcinācija pret tuberkulozes 
infekciju tika uzsākta 1921. gadā. 

Arī gripas vīruss bieži izraisa epidēmi-
jas un pandēmijas. Viens no pazīstamāka-
jām vēsturē, ko pasaule piedzīvoja, bija t.s. 
„spāņu gripa”, kas plosījās 1918.-1919. g. 
No 1957. līdz 1959. gadam bija Āzijas gri-
pas uzliesmojums; no 1968. līdz 1969. ga-
dam - Honkongas gripa.

Viens no efektīvākajiem preventīvajiem 
pasākumiem infekcijas slimību gadījumā ir 
vakcinācija. 1796. gadā angļu ārsts Edvards 
Dženners izgudroja vakcināciju pret bakām 
– slimību, kas 20. gadsimtā visā pasaulē 
paņēma 300-500 miljonu dzīvību. Pēdējais 
dabiskas baku saslimšanas gadījums pasau-
lē bija 1977. gadā Somālijā, tiek uzskatīts, 
ka 1980. gadā šī slimība tika izskausta. 

No 1946. līdz 1958. gadam Latvijā katru 
gadu tika reģistrēti ap 200 poliomielīta ga-
dījumu ar periodiskām poliomielīta epidē-
mijām. 1959. gadā tika uzsākta vakcinācija 
pret poliomielītu. 1962. gadā  tika reģistrēts 
pēdējais savvaļas poliovīrusa izraisītais po-
liomielīta gadījums. Laika periodā no 1949. 
līdz 1969. gadam ik gadu Latvijā tika reģis-
trēti no 5 līdz 19 saslimšanas gadījumiem ar 
stinguma krampjiem. Sākot ar 1957. gadu, 
tika uzsākta imunizācija pret stinguma 
krampjiem un garo klepu, 1968. gadā - vak-
cinācija pret masalām.

1983. gadā Latvijā tika uzsākta bērnu 
vakcinācija pret epidēmisko parotītu (cūci-
ņa). Kopš 1993. gada Latvijā bija vērojama 
atkārtota paaugstināta saslimstība ar dif-
teriju, un 1995. gadā izsludināta difterijas 
epidēmija, uzsākti plaši vakcinācijas pasā-

kumi.  Šodien bērniem un pieaugušajiem 
ir pieejams plašs vakcīnu piedāvājums pret 
dažādām bīstamām slimībām.

Pateicoties plaši aptverošām vakcinācijas 
programmām, ir izskaustas daudzas bīsta-
mas un lipīgas slimības, taču daudzas sli-
mības gadsimtu laikā nav izzudušas, perio-
diski parādās arī jaunas slimības, kas rada 
cilvēkiem tikpat lielus draudus kā senatnē. 

Sargāsim sevi un citus!
Turpinājums sekos

Baiba Mileika, 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja 

vēstures speciāliste
Attēlos:
Svētā Roha altāris Krāslavas Sv. Ludvika 

Romas katoļu baznīcā
Baku zīmes izziņa, izdota Helēnai Čižev-

skai 
1932. gada 19. maijā, KVMM 1839

EPIDĒMIJAS LATVIJAS TERITORIJĀ

Daudzi no mums, balstoties uz 
savu dzīves pieredzi, ir secinājuši, 
ka mūs vairāk iedvesmo un ieprieci-
na gatavošanās svētkiem, nevis paši 
svētki. Jā, tāds paradokss dažreiz 
vērojams mūsu sajūtās. Un ja runā 
par svētkiem šajā laikā, kad svētkus 
svinēt tāda veidā, kā mēs esam pie-
raduši, nav iespējams, gribas pado-
māt par to, kas tad ir svētki vispār?

Lielākie svētki ir tad, kad mēs 
esam piepūlējušies, lai kaut ko iz-
darītu, tas mums ir izdevies, un 
mēs saprotam, ka mums priekšā vēl 
daudz darba. Raugoties no šāda as-
pekta, cilvēka dzīve ir vieni vienīgie 
svētki. 

Indras Mākslas un mūzikas sko-
lai šis ir svētku gads gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē.  Rudenī mēs svi-
nēsim skolas 30. dzimšanas dienu 
un jau gatavojamies svētkiem.

Gatavošanās svētkiem ir darbie-
tilpīgs process, bet mēs esam paspē-
jusi izdarīt daudz – skola ir izgājusi 
akreditācijas procesu un saņēmusi 
akreditāciju uz sešiem gadiem. Ak-
reditācija norisinājās pilnībā attā-
lināti, un tā bija jauna, interesanta 
pieredze, kuru mēs visi – skolas 

pedagogi, audzēkņi un audzēkņu 
vecāki - ieguvām. Mēs bijām un 
esam īsta komanda (skolotājs Māris 
Susejs šajā brīdī lietotu vārdu „ban-
da”:)), kura veiksmīgi var pārvarēt 
jebkurus izaicinājumus. Deju sko-
lotāja Lidija Trušele ir tiešsaistes 
deju pasniegšanas superspeciāliste, 
un viņas deju mācību nodarbības 
„Zoom” platformā ekspertu komisi-
ja apmeklēja visas nedēļas garumā 
un atzinīgi novērtēja.  

Gribas pateikt lielu PALDIES 
skolas pedagogiem, Krāslavas no-
vada Izglītības pārvaldei un Indras 
Mākslas un mūzikas skolas pado-
mei, par padarīto darbu un atbalstu, 
pateikties akreditācijas ekspertu 
komisijai - Latvijas Nacionālā kul-
tūras centra Kultūras un radošās in-
dustrijas izglītības nodaļas izglītības 
sistēmas ekspertei Elitai Barisai, 
Profesionālās izglītības kompeten-
ces centra „Nacionālā Mākslu vi-
dusskola” Rīgas Horeogrāfi jas sko-
las vadītājai  Agnesei Andersonei un 
Gulbenes Mākslas skolas direktorei 
Sandra Dikmanei par kompetenci, 
sniegtajiem padomiem un sirsnīgu 
sadarbību.

Tomēr gatavošanās svētkiem tur-
pinās! Ņemot vēra apstākli, ka strā-
dājam attālināti un skolas telpas stāv 
tukšas, radās iespēja lielākajā daļā 
klašu veikt kosmētisko remontu un 
aprīkot klases ar jaunām mēbelēm 
un tehnisko aprīkojumu. Skola ir 
uzpucēta, gaidot savus bērnus un 
savu dzimšanas dienu! Mēs prie-
cājamies par izdarītajiem darbiem 
un darbiem, kuri mūs vēl sagaida, 
un pateicamies saviem atbalstītā-
jiem - Indras pagasta pārvaldei par 
paveikto remontu, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolai un Rīgas Valsts 
tehnikuma Krāslavas fi liālei par uz-
dāvinātajām mēbelēm un materiāli 
tehnisko aprīkojumu.

Pašlaik skolā tiek īstenots VKKF 
atbalstīts un fi nansēts projekts „Ap-
rīkojums Indras Mākslas un mūzi-
kas skolas veidošanas klasei”, bet 
par to pastāstīsim nākamreiz.

Optimismu un labu veselību vi-
siem vēlot -

Ērika Zarovska, 
Indras Mākslas un mūzikas

 skolas direktore

INDRAS MĀKSLAS UN MŪZIKAS SKOLA – 
LIELĀKIE SVĒTKI IR AR PRIEKU IZDZĪVOTA IKDIENA APRĪKOJUMS INDRAS MĀKSLAS

 UN MŪZIKAS SKOLAS 
VEIDOŠANAS KLASEI

   Indras Mākslas un mūzikas skola īsteno profesionālās ievirzes iz-
glītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kuras apguves ilgums ir 
7 gadi. Septiņu gadu laikā audzēkņi apgūst tādus mācību priekšmetus 
kā zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, mākslas valodas pamati, veido-
šana.  

    Mācību priekšmetu „veidošana” skolas audzēkņi apgūst septiņus 
gadus. Mācību stundu skaits apmācību procesa laikā ir 280 stundas, 
kuru laikā audzēkņi apgūst veidošanas prasmes, tēlniecības un podnie-
cības pamatus. Izglītības programmas audzēkņiem ir liela interese un 
vēlēšanās apgūt šīs prasmes. Pašlaik skolas absolvente Jūlija Rakovska 
apgūst keramikas izstrādājumu dizaina programmu Rīgas dizaina un 
mākslas vidusskolā.

Lai pilnveidotu mācību priekšmeta „veidošana”  apmācību procesu, 
2021. gadā skola īsteno projektu „Aprīkojums Indras Mākslas un mū-
zikas skolas veidošanas klasei”. Projekta fi nansējums ir 1100.00 EUR. 
Projekta ietvaros tika iegādāts māla plastu rullējamais galds un galda 
turnetes veidošanai. Šis aprīkojums padarīs mācību darba procesu kva-
litatīvāku un daudzveidīgāku. 

Projekts tiek īstenots pateicoties VKKF mērķprogrammai „Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”. 

Indras Mākslas un mūzikas skola katru gadu sekmīgi piedalās pro-
jektu konkursos, kurus īstenojot tiek uzlabota skolas materiāli tehniskā 
bāze un organizēti dažādi pasākumi.

Ērika Zarovska, 
Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore, 

projekta vadītāja 
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darbi, notikumi, cilvēki

- Kāds bija šī projekta galve-
nais mērķis? 

- Projekta mērķis ir samazināt 
siltumenerģijas zudumus ener-
ģijas ražošanas procesā, paze-
mināt elektroenerģijas patēriņu, 
samazināt kurināmā patēriņu, kā 
arī samazināt ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksas. Projekta 
realizēšanai ir pozitīva ietekme 
uz vidi, jo tā realizācijas rezultātā 
tiks izmantots videi neitrālais ku-
rināmais – koksne. Projekta mēr-
ķis atbilst specifi skā atbalsta mēr-
ķim veicināt energoefektivitāti un 
vietējo atjaunojamo energoresur-
su izmantošanu centralizētajā sil-
tumapgādē.

Atgādināšu, ka pilsētas katlu-
māja nosacīti sastāvēja no divām 
daļām. Viena tika rekonstruēta 
2008. gadā, kad, Krāslavas no-
vada domei realizējot katlumājas 
pārbūves projektu, tika izbūvēts 
katls, kas nodrošināja apmēram 
pusi no nepieciešamās jaudas. To 
katlu līdz šim uzskatījām par jau-
nu, lai gan tam jau 13 gadi. Otra 
daļa arī ražoja un joprojām daļēji 
ražo siltumenerģiju, bet tajā viss 
aprīkojums, iekārtas un katli ir vēl 
no pagājušā gadsimta 80. gadiem. 
Tie ir mazuta katli, kas pārbūvēti 
darbam ar šķeldu, un skaidrs, ka 
šiem katliem visi kalpošanas ter-
miņi ir sen beigušies. Realizējot 
šo projektu, mēs vispirms rūpē-
jāmies un domājām par apkures 
nodrošināšanas stabilitāti, jo ar tik 
vecām iekārtām, kā bija līdz šim, 
ir neiespējami garantēti sniegt sil-
tumapgādes pakalpojumu patērē-
tājiem. Jauno iekārtu kalpošanas 
laiks ir 20 gadu.

- Kā noritēja Krāslavas centrā-
lās katlumājas rekonstrukcija?

- Katlumājas pārbūves darbi 
ir pilnībā pabeigti. Tika demon-
tēts viens no vecajiem katliem 
un uzstādīts Austrijas ražotāja 
“Kohlbach” jauns ūdenssildā-
mais šķeldas katls ar jaudu 7,5 
MW un dūmgāzu kondensācijas 
ekonomaizeris ar jaudu līdz 1,5 
MW, kas pieslēgts gan jaunajam 
katlam, gan katlumājā esošajam 
katlam. Tādā veidā mēs samazi-
nām izejošo dūmgāzu temperatū-
ru un iegūstam papildu siltumu no 
dūmiem. Rezultātā paaugstināsies 
visas katlumājas darbības efektivi-
tāte un samazināsies kurināmā un 
elektroenerģijas patēriņš. Projekta 
realizācijas laikā katlumājā uzstā-
dīts elektrofi ltrs, kas nodrošinās 
kaitīgo izmešu apjoma atbilstību 
spēkā esošajiem normatīviem vi-
des aizsardzības jomā. Projekta 
ietvaros izveidota vienotā katlu-
mājas darbības vadības sistēma, 
kas samazinās ekspluatācijas un 
uzturēšanas izmaksas. Katlumājas 
darbība tiks nodrošināta, izmanto-
jot tikai koksnes kurināmo – šķel-
du. 

Līdz ar to katlumājas rekons-
trukcija nebija tikai viena katla 
nomaiņa, bet tā ir daudz plašāka 
un skar visu katlumājas darbību 
kopumā. Proti, dūmgāzu kon-
densators nodrošinās papildu sil-
tuma iegūšanu gan no esošā katla, 
gan no jaunā katla, gan no abiem 
diviem, ja kaut kādā brīdī strādās 
abi kopā (atkarībā no noslodzes). 
Elektrofi ltrs nodrošinās kaitīgo 
izmešu apjoma samazināšanos no 
visas katlumājas. 

Projekta sagatavošana tika uz-
sākta 2017. gadā, un tajā brīdī vēl 
nebija jaunu prasību attiecībā par 
videi kaitīgo vielu koncentrācijas 
samazināšanu izmešos. Kamēr 
mēs realizējām projektu, stājās 
spēkā stingrāki noteikumi attie-
cībā uz videi kaitīgo vielu kon-
centrāciju izmešos, un mums bija 
iespēja pievienot dūmgāzu elek-
trofi ltra izbūves prasības iepir-
kuma procedūrā. Līdz ar to mēs, 
rekonstruējot katlumāju, uzreiz 
panācām, ka katlumājas darbī-
ba būs atbilstoša jaunajiem vides 
noteikumiem. Arī pēc rekonstruk-
cijas mēs izmantosim koksnes 
kurināmo – šķeldu, jo esam zaļie 
siltumenerģijas ražotāji. Bet arī, 
dedzinot šķeldu vai malku, ir kai-
tīgie izmeši, kas nonāk atmosfērā, 
protams, to ir daudz mazāk nekā 
fosilajam kurināmajam, bet tomēr 
tie ir, un arī attiecībā uz tiem ir 
jaunas prasības, ko mēs izpildī-
jām. Visiem siltumenerģijas ražo-
tājiem būs jāiegādājas šāds elek-
trofi ltrs un jāuzstāda katlumājās 
kā papildu aprīkojums. 

- Kāda ir katlumājas rekons-
trukcijas plānotā ietekme uz sil-
tumenerģijas tarifu?

- Kopējās projekta izmaksas ir 
apmēram četri miljoni eiro. Par 
projekta realizāciju ir noslēgts 
līgums Nr. 4.3.1.0/17/A/083 ar 
Centrālo fi nanšu un līgumu aģen-
tūru. Eiropas Savienības Kohē-
zijas fonda atbalsts ir 40% no at-
tiecināmajām izmaksām, pārējais 
fi nansējums ir uzņēmuma līdzek-
ļi. Uzņēmumam nav šādu brīvo 
līdzekļu, bet, pateicoties Krāsla-
vas novada domes galvojumam, 
mums tika piešķirts Valsts kases 
aizņēmums uz 20 gadiem ar ļoti 
zemu procentu likmi, kas ir trīs - 
četras reizes zemāka, nekā tas būtu 
komercbankā. Tas viss ļauj mums 
plānot savu darbību bez negatīvas 
ietekmes uz tarifu. Runa ir par to, 
ka, darbinot jauno katlu, nākama-
jā apkures sezonā mums radīsies 
arī ietaupījums, jo jaunais katls 
ir modernāks un ekonomiskāks 
par vecajiem. Ņemot vērā arī kre-
dītlīdzekļu zemās izmaksas, būs 
iespēja tarifu nepalielināt vismaz 
divus gadus. Tālāk skatīsimies 
pēc situācijas, jo skaidrs, ka var 
arī mainīties ārējie apstākļi - gan 
kurināmā, gan elektroenerģijas 
cenas, ko mēs nevaram ietekmēt. 

Piedāvāju ieskatīties svaigāka-
jā apkopojumā par siltumener-
ģijas tarifi em Latvijas pilsētās. 
SIA „Krāslavas nami” ar savu 
siltumenerģijas tarifu atrodas šī 
apkopojuma pirmajā trešdaļā, 
skatoties no zemākā tarifa puses. 
Atgādināšu, ka 2020. gadā mēs 
veicām siltumtrašu rekonstrukci-
ju pilsētas centrā, un kopumā jau 
gandrīz visas siltumtrases pilsētā 
ir rekonstruētas (apmēram 98% 
jau rekonstruēti, palika tikai at-
sevišķi posmi), tagad pabeidzām 
katlumājas rekonstrukciju un spē-
jam noturēt tarifu nemainīgu. Tas 
ir labs rezultāts uz tā fona, ka iz-
maksas visiem šiem pasākumiem 
ir ļoti lielas. 

- Jūs sacījāt, ka radīsies ietau-
pījums, bet kādiem mērķiem šis 
ietaupījums tiks novirzīts?

- Skaidrs, ka iedzīvotājiem ro-
das jautājums: ja ir ietaupījums, 
kāpēc nesamazināt siltumenerģi-
jas tarifu? Atgādināšu, ka katlu-
mājas pārbūves projekta izmak-
sas ir ap četriem miljoniem eiro. 
60% no tiem ir kredītlīdzekļi, kas 
jāatmaksā, un procentu likme, lai 
kāda zema tā būtu, tā tomēr ir, un 
tik lielai kredīta summai, procen-
tu maksājumi ir būtiski. Līdz ar to 
ietaupījums, kas radīsies gan no 
jaunā ekonomiskā katla, gan no 
dūmgāzu kondensatora darbības, 
tiks izlietots to saistību segšanai, 
kuru pirms tam mums nebija. 
Runājot par tik lieliem un fi nan-
šu ziņā apjomīgiem projektiem, 
jāstrādā tomēr uz to, lai tarifu sa-
glabātu esošajā līmenī, lai tas ne-
būtu jāpaaugstina, jo tie ir ļoti, ļoti 
apjomīgi un nopietni kapitāliegul-
dījumi, kas ir vērsti uz ilgtspējīgu 
darbību.

Savulaik mēs rekonstruējām 
siltumtrases, tur arī ir tāda pati 
proporcija ar Eiropas līdzekļiem, 
proti, lielākā daļa ir uzņēmuma lī-
dzekļi, un šie darbi pabeigti pavi-
sam nesen - pagājušajā gadā. Arī 
tur ir ietaupījums no siltumenerģi-
jas zudumu samazināšanas, bet arī 
siltumtrašu projekta izmaksas ir 
jāsedz. Vārdu sakot, projekti tiek 
plānoti tā: ja nav nekādu negatīvu 
ārējo apstākļu, nav kurināmā vai 
elektroenerģijas sadārdzinājums, 
tad mēs tarifu nemainām. Mums 
tas pagaidām izdodas.

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

KRĀSLAVĀ NODROŠINA 
SILTUMENERĢIJAS RAŽOŠANAS STABILITĀTI

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) ,,Krāslavas nami” realizēja uz attīstību virzītu projektu ,,Siltumapgādes ra-
žošanas avota Latgales ielā 14, Krāslavā, pārbūve, uzstādot jaunu biomasas katlu”. Plašāk par visu stāsta SIA Krāsla-
vas nami valdes priekšsēdētājs Valerijs Maslovs.

Aizkraukles siltums 35,45
Ogres namsaimnieks, SIA 36,69
Ķekavas nami 39,89
Babītes siltums 39,95
Rīgas siltums 41,1
Olaines ūdens un siltums 41,77
Daugavpils siltumtīkli 42,56
Auces komunālie pakalpojumi 44,73
 Jūrmalas siltums 44,78
Dobeles enerģija 45,01
Sabiedrība Mārupe 45,9
 Ludzas apsaimniekotājs 46,06
Viļānu siltums 46,14
Kokneses komunālie pakalpojumi 47,92
Ozolnieku KSDU (Ānes ciems) 48,16
Salaspils siltums 48,2
Brocēnu siltums 48,76
 Vilkme, SIA (Mucenieku ciems) 49,02
Rēzeknes siltumtīkli 49,32
Pļaviņu komunālie pakalpojumi 50,2
Madonas siltums 50,68
Tukuma siltums 51,37
Krāslavas nami 51,44
Balvu enerģija 51,51
 Iecavas siltums 51,57
Fortum Jelgava 52,47
Ludzas apsaimniekotājs (Latgales šķērsiela 2c) 52,85
Kuldīgas siltumtīkli 52,99
 Bauskas siltums 53,22
Valmieras ūdens 53,29
Aizputes komunālais uzņēmums 53,49
Mārupes komunālie pakalpojumi 53,73
Līvānu siltums 53,93
Baložu komunālā saimniecība 54,01
Vangažu namsaimnieks (Krustiņi, Gauja, Inčukalns) 54,2
Jēkabpils siltums 54.22
Preiļu saimnieks 54.23
Ozolnieku KSDU (Zemgales iela 2, Spartaka iela 2a, Brankas) 54.47
Ozolnieku KSDU 54.47
Rūjienas siltums 54,57
Cēsu siltumtīkli 54,61
Kocēnu komunālā saimniecība (Zilākalna ciems) 54,68
Ventspils siltums 54.90
Grobiņas namserviss 54.90
Liepājas enerģija 54.95
MS siltums (Suntaži, Madliena) 54.96
Alūksnes enerģija 55,05
Lielvārdes remte (Lievārde, Lēdmane) 55,38
Vidzemes enerģija (Gulbene) 55,71
Limbažu siltums 56,02
Ikšķiles māja 56,06
Naujenes pakalpojumu serviss 56,16
Saldus siltums 56,86
Talsu bio-enerģija 57,09
Kocēnu komunālā saimniecība (Kocēnu ciems) 58.30
SM Energo (Smiltene) 58.31
Norma k (Mālpils) 59,13
Kandavas komunālie pakalpojumi 59,62
Ādažu namsaimnieks 60,02
Lielvārdes remte (Jumprava) 60,26
 Zeiferti, SIA 60,3
Jauntukums 60,33
Talsu namsaimnieks 61,55
Kocēnu komunālā saimniecība (Rubenes ciems) 62,2
Vilkme, SIA (Silakroga ciems) 62,7
 Wesemann- Sigulda 63,39
 Vilkme, SIA (Ēdelveisi, Akācijas, Varavīksnes, Ropažu ciems) 63,69
Vangažu namsaimnieks 66,4
Kocēnu komunālā saimniecība (Vaidavas ciems) 66,55
 Kocēnu komunālā saimniecība (Bērzaines ciems) 68,29
 Saulkrastu komunālserviss 69,98

SILTUMENERĢIJAS TARIFI 
2021.gada 12. maijā, EUR/MWh

(apkopojums no SPRK tarifu kartes)
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intervija

- Kāpēc pievērsāties lauk-
saimniecībai nevis programmē-
jat vai strādājat par juristu?

- Viss vienkārši - mans tēvs ir no 
Medumu pagasta, tāpēc skolas ga-
dos visu vasaru pavadīju laukos, 
palīdzēju vecmāmiņai piemājas 
saimniecībā. Tā bija iespēja ne ti-
kai tikt pie paša nopelnītās kabatas 
naudas, bet arī izbaudīt un iegau-
mēt ekoloģiski tīru produktu gar-
šu. Brieduma vecumā, kad pašam 
sava liela ģimene, gribējās saimes 
galdā celt ekoloģisku pārtiku, se-
višķi bērnu dēļ. Tāpēc pirku lauku 
piemājas saimniecībā izaudzētu 
produkciju, kas, manuprāt, ir vēr-
tīgāka par veikalu plauktos atro-
damo. Ja vien ir iespēja, arī citiem 
iesaku ēst paša izaudzētu pārtiku 
vai arī pirkt produktus no fermera, 
kuram uzticaties. Laikam ritot, sa-
pratu, ka ir pašam jāsāk saimnie-
kot laukos.

- Kādā virzienā attīstāt savu 
biznesu?

- Galvenais virziens - Šarolē 
bioloģiskā tīršķirnes gaļas liello-
pu audzēšana. Sākums bija pieti-
cīgs – 13 liellopi, bet šobrīd kopā 
ar teļiem to man jau 74. Lai diver-
sifi cētu riskus, paralēli audzēju 
kartupeļus. Mēs esam sertifi cēti 
sēklaudzētāji (sertifi kāta numurs 
56057). Kartupeļu sēklu sēklas 
materiāla atjaunošanai tuvākajā 
apkārtnē var iegādāties tikai pie 
mums. Šo sēklas materiālu var 
izmantot gan vienkāršas, gan bio-
loģiskās saimniecības LAD prasī-
bu izpildei. Pamatā saimniecībā 
audzējam šādas sēklas kartupeļu 
šķirnes: „Solis”, „Gala”, „Paroli”, 
„Soraya”, „Birgit”.

- Kāpēc nolēmāt startēt 
Krāslavas rajona partnerības 
konkursā un rakstīt LEADER 
pieejas projektu?

- Pēdējos gados palielinās pie-
prasījums pēc lauksaimniecībā 
izmantojamās zemes, jo lauk-
saimnieki vēlas paplašināties, arī 
jaunie lauksaimnieki vēlas uzsākt 
saimniekošanu. Bieži vien šīs gan 
savas, gan tirgū piedāvātās lauk-
saimniecības zemes ir aizaugušas 
ar kokiem un krūmiem. Kokus un 
zarus var izcirst saviem spēkiem 
vai piesaistot pakalpojumus, kas 
ir pieejami vietējā teritorijā. Bet 
šādā laukā vēl nebūs iespējams 
veikt lauksaimniecisko darbību, jo 
nepieciešams sairdināt saknes un 
koksnes atlikumus, kā arī šo orga-
nisko materiālu iekultivēt augsnē. 
To visu spēj nodrošināt zemes re-
kultivācijas frēze. Līdz ar to tiek 
iegūts perfekts lauks - irdens, 
viendabīgs, pilns ar uzturvielām 

apstrādes slānī.
Frēzes FAE SFM 250 priekš-

rocība pret citiem agregātiem - tā 
spēj sasmalcināt arī celmus, kā arī 
strādāt teritorijā, kura nav attīrīta 
no krūmiem un nelieliem kokiem. 
Tikai jāņem vērā, ka šajā gadīju-
mā darba ātrums būs mazāks, taču 
rezultāts nozīmīgs: ja vakar tai 
vietā auga sazini kas, tad šodien 
tur iegūstam lauksaimniecībā ap-
strādājamu zemi. Frēzēšanas (re-
kultivācijas darbi) notiek ar ātru-
mu 0,67 km/h un lielāku. Atkarībā 
no frēzējamā objekta sarežģītības 
pakāpes astoņās stundās iespē-
jams safrēzēt aptuveni 0,8-3,0 ha 
lielu platību. Līdz ar to šo frēzi 
var izmantot gan no krūmiem un 
kokiem atbrīvotā laukā, kur pali-
kušas saknes un celmi, kā arī iz-
mantot laukā, kurš nav attīrīts un 
ir aizaudzis ar krūmiem un nelie-
liem kokiem. Frēzējot tiek izcelti 
arī akmeņi, ko pēc tam var nolasīt 
no lauka. Arī tas ir svarīgs iegu-
vums, lai lauksaimniecības zemes 
platības būtu drošas jebkādai teh-
nikai.

- Kā jums izdevās saņemt at-
balstu šādas tehnikas iegādei? 
Vai tas bija sarežģīti?

- Pats galvenais ir kvalitatīvas 
konsultācijas – kad zini noteiku-
mus un nianses, tad arī ir vieglāk 
sagatavot kvalitatīvu projektu. 
Lauksaimniekiem tika organizētas 
tikšanās, apmācības, semināri... 
Kurš gribēja, ieradās, klausījās, 
uzdeva sev interesējošus jautāju-
mus. Kad esi apbruņots ar infor-
māciju, tad projekts vairs nešķiet 
kaut kas nepaceļams. Un vispār – 
zem guļoša akmens ūdens netek. Ir 

jāizrāda iniciatīva un tev palīdzēs 
ar prieku. Jo mēs visi, gan konsul-
tanti, gan zemnieki, gan uzņēmēji 
esam ieinteresēti, lai mūsu reģions 
un novads attīstās, lai šeit dzīvotu 
ļaudis, skanētu bērnu balsis.

- Jau esat izmēģinājis jauno 
pirkumu? Kādi ir pirmie iespai-
di?

- Šis ir dārgs un profesionāls ag-
regāts, faktiski pats jaudīgākais no 
šīs sērijas. Mūspusē augsnes ir ak-
meņainas un lielākoties mālainas, 
tāpēc es izvēlējos frēzi ar akmeņu 
drupināšanas funkciju. Līdz ar to 
akmeņi nelauž frēzes zobus, tie arī 
daudz izturīgāki pret nolietošanos.

- Kāds būtu jūsu novēlējums 
vai ieteikums citiem lauksaim-
niekiem, uzņēmējiem, jaunie-
šiem, kuri vēl tikai plāno, ar ko 
nodarboties nākotnē?

- Ja cītīgi strādāsi, tad arī rezul-
tāts noteikti būs. Es strādāju, ga-
tavojos, centos, un tas viss kopu-
mā atnesa augļus. Šodien neviens 
neatnāks un neieliks jums kabatā 
naudu. Sen garām tie laiki, kad 
bankas dāsni dalīja naudu pa labi 
un kreisi. Tagad jāpierāda sava 
varēšana bankai, nauda ir jānopel-
na. LEADER – tas ir lielisks sā-
kums savam biznesam! Projekti ar 
50000-70000 eiro fi nansējumu – 
tā ir gana pietiekama nauda pārlie-
cinošam startam. Ticiet man, Lat-
galē ir iespējama jūra ideju, kuras 
var īstenot ar LEADER atbalstu. 
Te nav ne Rīga, ne Kurzeme, ne 
Zemgale, kur valda ļoti liela kon-
kurence. Izmantojiet šo iespēju!

- Paldies par atbildēm. Veik-
smīgu darbu!

Jautāja Juris Roga

SAVU AICINĀJUMU
 ATROD LAUKSAIMNIECĪBĀ

Ne tikai pilsētā, arī Krāslavas novada pagastos ir uzņēmīgi jaunieši, kas labprāt iz-
manto LEADER pieejas īstenošanas sniegtās iespējas attīstībai. Viens no tādiem ir Ivans 
Parfenovičs, kura projekts „Jauna pakalpojuma radīšana Kaplavas pagastā” paredz ze-
mes rekultivācijas frēzes pakalpojumu sniegšanu. Šis projekts finansēts no Eiropas Lauk-
saimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) - 35000 eiro, plus tika ieguldīti arī projekta 
iesniedzēja personīgie līdzekļi.

Ivans ir dzimis vienā no lielākajām Latvijas pilsētām – Daugavpilī. Viņa mamma ir bēr-
nudārza mūzikas skolotāja, tēvs pēc profesijas ir profesionāls celtnieks un mehāniķis, šo-
brīd - pensionārs. Cienījamas profesijas, bet jaunie dzīvē iet savu ceļu un Ivans izmācījās 
par programmētāju, kā arī ieguva juridisko izglītību, taču savu aicinājumu atrada citā 
jomā – viņš kļuva par lauksaimnieku.

BIBLIOTĒKU SISTĒMA 
,,ALISE’’

VISĀS REĢIONA
 BIBLIOTĒKĀS 

Bibliotēku informācijas sistēma ALISE (BIS ALISE) ir Latvi-
jā izplatītākais bibliotēku automatizācijas risinājums, kurš 
ieviests Latvijas publiskajās, speciālajās, augstskolu, sko-
lu, organizāciju un uzņēmumu bibliotēkās.

Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā 
ir iekļauta informācija par pašvaldību un daļēji skolu bibliotēku krāju-
miem, novada resursu datu bāze (novadpētniecība).

  Ar 2021. gada maija mēnesi informācijas sistēma ALISE-i ir ievies-
ta Krāslavas un Dagdas novadu bibliotēkās. ALISE-i nodrošina katras 
bibliotēkas krājuma uzskaiti un cirkulāciju, kā arī piekļuvi informāci-
jai par konkrētās bibliotēkas krājumu publiskajā e-katalogā atbilstoši 
bibliotēkas statusam. Pēc šāda principa ievadītie dati sistēmā nodrošina 
atbilstošo uzskaiti un centralizētās statistikas atskaites.

 Lai realizētu šo programmu, bija ilgs sagatavošanās process. Paldies 
abu novadu domēm un vietējām pašvaldībām par atbalstu un fi nansēju-
ma iedalīšanu darbinieku apmācībām un programmatūras iegādei.

Bibliotēku darbiniekiem līdz sistēmas ieviešanai bija nepieciešams 
liels priekšdarbs - bibliotēkas krājuma izvērtēšana, nolietotās, saturā

novecojušās literatūras atlase un norakstīšana. Pēc tam katram izde-
vumam tika piešķirti un ielīmēti svītrkodi, nomarķēta katra krājuma 
vienība. Tagad katra bibliotēka veido lietotāju reģistru. Tiek risināts 
jautājums par svītrkodu nolasīšanas skeneru iegād

Lasītāju izvēlēto grāmatu svītrkodi tiks ieskenēti, un dati saglabāsies 
bibliotēkas informācijas sistēmā.

Automatizētā literatūras izsniegšana/saņemšana jeb cirkulācija ļaus 
uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Tā būs ērtāk apkalpot lasītājus, 
dos iespēju ātrāk uzzināt, pie kura lasītāja ir grāmata, ja tā neatrodas 
plauktā, kā arī izsniegšanas termiņu. Varēs ātrāk apzināt arī kavētājus, 
iegūt citus statistikas rādītājus, ko nodrošina bibliotēku informācijas 
sistēmas Alise programma.

Lietotājiem būs iespēja arī internetā rezervēt un pasūtīt grāmatas no 
elektroniskā kopkataloga, izmantojot Krāslavas novada  Centrālās bib-
liotēkas veidoto elektronisko katalogu, varēs pārliecināties, vai piepra-
sījums ir izsniegts, vai atrodas uz vietas.

 Pavisam Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas elektroniskajā kop-
katalogā pieejama informācija par vairāk nekā 53000 iespieddarbu ie-
rakstiem.

Straujā informācijas tehnoloģiju attīstība radusi iespēju izmantot mil-
zīgu informācijas daudzumu un inovatīvu pakalpojumu pieejamību vi-
siem, kam pieejami informācijas tehnoloģiju līdzekļi. Šo piedāvājumu 
aizvien plašāk cenšas izmantot ikviens iedzīvotājs. Bibliotēka ir vieta, 
kur iespējams izmantot informācijas tehnoloģijas bez maksas. Šāds pa-
kalpojumu piedāvājums prasa no bibliotēku darbiniekiem nemitīgu ap-
mācību procesu, padziļinātu zināšanu apguvi.

                                        Valentīna Magidas,
                                        Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

GATAVOJAMIES VASARAS
 SPORTA SEZONAI 

KRĀSLAVAS NOVADĀ
Ikgadējais, Krāslavā iemīļotais 4. maija skrējiens, kā arī citi masu 

sporta pasākumi tiek pārcelti uz vasaru, līdz uzlabosies epidemioloģiskā 
situācija Latvijā un tiks atcelti vai mazināti drošības pasākumi. 

Lai gan sports iekštelpās šobrīd vēl nav atļauts, sporta skolas trene-
ri un audzēkņi aktīvi izmanto visu pilsētā esošo sporta infrastruktūru 
un trenējas brīvā dabā. Bērni grupās līdz desmit cilvēkiem ziemas pe-
riodā turpināja trenēties - futbolisti izmantoja Krāslavas sporta stadio-
nu, vieglatlēti, cīkstoņi un šāvēji sportoja pils parkā un pilsētas ielās, 
basketbolisti trenējās iekārtotā nojumē. Slēpotājiem sniegotais ziemas 
periods ļāva izmantot iekārtoto slēpošanas trasi, kas bija arī pieejama 
pilsētas iedzīvotājiem (lietojot savu inventāru), ko arī izmantoja pilsēt-
nieki. Sporta mācību process joprojām tiek nodrošināts arī attālināti.  

Iedzīvotāji ir aicināti doties brīvā dabā sportot. Droši izmantojam ie-
spēju būt aktīviem Krāslavas sporta stadionā no plkst. 16.00 līdz 20.00 
(darbadienās), Varavīksnes vidusskolas stadionā un Pils ielas stadionā, 
kas ir atvērti jebkurā diennakts laikā. Atgādinām, ka ir pieejams liels 
klāsts mobilo aplikāciju, kurās reģistrēt un monitorēt savus rezultātus, 
kā arī piedalīties sporta izaicinājumos („Map my Run”; „FitnessBud-
dy”; „Runkeeper”; „Daily Workouts Fitness Trainer”; „Nike Training 
Club”; „Strava”).

Lūdzu, esiet piesardzīgi un ievērojiet valstī noteiktos ierobežojumus!  
Jautājumu un/vai ierosinājumu gadījumā sazinieties! 

Artis Upenieks,
Krāslavas Sporta skolas direktors



10
Krāslavas mūzikas skolai - 60

Neskatoties uz to, ka skolā iz-
glītības programma ir „Instrumen-
tālā mūzika”, mēs pašaizliedzīgi 
tautā nesam dziesmu un ar labiem 
un teicamiem panākumiem pieda-
lāmies konkursos, festivālos un 
atbildīgos koncertos. Spoži 45 ga-
dus skanēja audzēkņu koris visos 
festivālos-koncertos Daugavpils 
Mūzikas vidusskolā; jaunrades 
dziesmu konkursā „Kas mēs bi-
jām, būsim, esam” Rīgā Latviešu 
biedrības namā; J.Vītola Latvijas 
MS koru konkursā „Lai skan…”. 
Šajā konkursā piedalījās arī vo-
kālais ansamblis „Krāslaviņa” un 
saņēma bronzas diplomu.

Vokālais ansamblis „Krāslavi-
ņa” ir mūsu lepnums, kurš dar-
bojas jau kopš 1976. gada. Tolaik 
koncertēšana notika ļoti aktīvi 
– ansamblis sniedza vismaz 2-3 
koncertus nedēļā. Meitenes ar tei-
camiem panākumiem piedalījās 
Rīgas TV konkursos „Ko tu pro-
ti?”, kļūstot par konkursu laureā-
tiem. Šis tituls tika saglabāts kār-
tējo reizi. Pirmās „Krāslaviņas” 
dziedātājas bija A.Ļaksa, I. Balu-
le, V.Bludina, K.Virza, G. Panfi lo.

Gadiem ritot, mainījās ansam-
bļa sastāvs, bet nemainījās tradīci-
ja plūkt laurus dažādos konkursos. 
Spilgtākās atmiņas atstāja piektais 
sastāvs: K. Milaša, A.Kavinska, I. 
Vaivode, D. Bērtiņa, B. Teiviša un 
A.Bunka, kuras dēvētas par Zelta 
sastāvu. Darbības laikā tika ierak-

stīts disks un izcīnīts „Grand prix” 
starptautiskajā festivālā-konkursā 
Mozarē (Baltkrievijā). „Krāslavi-
ņa” pārstāvēja Latviju Maskavā 
TV konkursā „Jautrās notiņas” un 
starptautiskajā TV konkursā „Rīta 
zvaigzne”, kurā piedalījās 550 da-
lībnieki no 59 pilsētām. Meitenes 
uzstājās folkloras nominācijā, un 
skatītāji bija pārsteigti par latviešu 
tautasdziesmu acappello skanēju-
mu. Ansamblis sniedza koncertu 
Latvijas vēstniecībā Maskavā, lat-
viešu svētdienas skolā, kur tikās 
ar tautas kora „Tālava” dalībnie-
kiem.

Arī sestā sastāva dziedātājas 
- S. Galilejeva, G. Bogdāne, L. 
Blaževiča, A.Skerškāne, S. Roš-
čina, I.Uzula un A. Krute -  bija 
ne mazāk centīgas un talantīgas, 
kuras ieguva pirmo vietu Latvijas 
bērnu vokālo ansambļu grupā, iz-
pildot trīs garīga satura dziesmas 
acappello.

Ansamblis „Krāslaviņa” ir ak-
tīvs Latvijas Skolu jaunatnes un 
Vispārējo latviešu dziesmu un 
deju svētku dalībnieks. Te ir jāpie-
min septītā sastāva meitenes: Z. 
Kurme, K. Upeniece, S. Dzalbe. 
L. Dzalbe, D. Teiviša, I. Andžāne, 
R. Aprupe, A. Danovska. Ansam-
bļa izpildījumā ir plašs latviešu 
tautasdziesmu apdaru klāsts, lat-
viešu oriģināldziesmas, kā arī es-
trādes dziesmas gan latviešu, gan 
angļu valodā.

Sasniegumus uz skatuves vei-
cināja arī sadarbība ar komponis-
tiem Henriku Gaļicki, Selgu Men-
ci, Rihardu Dubru, Vilni Salaku, 
Aivaru Broku un Andri Sējānu. 

Arī pēdējais vokālā ansambļa 
„Krāslaviņa” dalībnieku sastāvs 
piedalījās vokālās mūzikas kon-
kursā „Balsis 2020” Latgalē un 
izcīnīja I pakāpes diplomu, tika 
izvirzīts uz fi nālu Rīgā. Tās ir: 
T.Podjava, S.Bogdāne, D. Bu-
činska, A. Valtere, E. Gorenko, 
L.Sosnare, J. Upmale, G. Cim-
mermane. Meitenes aktīvas sko-
las tautas instrumentālā ansambļa 
„Ziķeri” dalībnieces. Šis kolektīvs 
piedalījās festivālā-konkursā „No 
baroka līdz rokam” un saņēma I 
pakāpes diplomu, tika izvirzīts 
uz XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētkiem Rīgā.

Ansambļa „Krāslaviņa” dalīb-
nieki ir izklīduši pa visu pasau-
li, tos var atrast Polijā, Izraēlā, 
Amerikā, Anglijā, Īrijā u.c. Vien-
nozīmīgi var teikt, ka ansamblis 
„Krāslaviņa” visiem tā dalībnie-
kiem bija un ir dzīves skola, kurai 
izejot cauri, bērni kļūst par patstā-
vīgiem cilvēkiem, tas ir arī neaiz-
mirstams laiks katram ar savām 
atmiņām, kurā, protams, ir rado-
šums, mīlestība un mūzika.                                                  

Pedagogs 
Olga Grecka

DZIEDOŠĀ IKDIENA ES - SKOLOTĀJS! 

Katram no mums ir savs unikālais ceļš. Savs stāsts, kuru veidojam 
no pirmā elpas vilciena. Nav divu identisku. Mēs tiekam atsūtīti šeit 
uz zemes bez kartes un dzīvošanas instrukcijas. Cenšamies saprast, kas 
mēs īsti esam un ar kādu mērķi šeit esam nonākuši. Augot, ceļojot pa 
dzīves līkločiem, izbaudot, izjūtot, kas ir nespēja tikt galā ar savu prātu, 
emocijām un iekšējo pasauli…, pienāca brīdis, kad iestājās tukšums. 

Mans sapnis bija spēlēt vijoli Rīgas simfoniskajā orķestrī, bet nesa-
nāca, ģimene pārcēlās uz Krāslavu, un es ar mazu bērnu vairs nevarē-
ju apvienot šo darbu. Tas bija pārāk tālu no Krāslavas. Tiekšanās pēc 
saviem sapņiem, ambīcijām un tā visa zaudēšana ieveda tumšā tunelī, 
kurā likās, ka nav beigu. Un te nu es biju - devos meklēt Krāslavas 
Mūzikas skolu. Tā kā es vēl mācījos J. Vītola Mūzikas akadēmijā, man 
bija vajadzīgs audzēknis, lai varētu nokārtot eksāmenus. Liels bija mans 
izbrīns, kad skolas direktore (Olga Grecka) atplestām rokām ķēra mani 
ciet un teica: „Tu te strādāsi!” Kā? Kāpēc? Es saku: „Nekādā ziņā, es 
tikai aizņemšos vienu audzēkni, lai varu nokārtot eksāmenus.” Man 
gadījās brīnišķīgs audzēknis (Zane Kurme), kuru bija mācījusi vijoles 
skolotāja Gaļina Petunova. Atceros to eksāmena dienu, kad profesors 
Juris Švolkovskis man jautāja: „Vai tā ir jūsu labākā audzēkne?” Es to-
reiz pat nesapratu, ko viņš ar to domā, tikai atceros, ka eksāmenu ar 
Zani novadīju gandrīz bez nekādiem aizrādījumiem vai norādījumiem. 
Toreiz domāju - ārprāts, ko lai es vispār saku! Zane spēlēja ļoti labi…, 
nodomāju, vai tiešām man nevarēja iedot kādu sliktāku audzēkni, lai 
man ir ko aizrādīt, lai nav muļķīgs klusums. Tagad Zane ir brīnišķīga 
vijolniece, spēlē Liepājas simfoniskajā orķestrī un, protams, jāpiebilst, 
ka daudzu konkursu laureāte. Šī bija pirmā reize, kad tik ļoti izteikti 
sajutu vadlīnijas, kurā virzienā man jādodas tālāk.

Es - skolotāja! Man nebija absolūti nekādas izpratnes par to visu. Ne-
kādas informācijas un tehnikas. Es vienkārši ļāvos, jo īsti nebija ko zau-
dēt. Nav iespējams vārdiem aprakstīt šo pieredzi un notikumus. Sāku 
intuitīvi uzdot jautājumus - kas es esmu? Kāpēc tādas ciešanas? Kā lai 
tieku galā? Par ko man tāds sods? Par laimi, man lielu paldies jāsaka 
vijoles skolotājai Gaļinai Petunovai, kura ievirzīja mani, ierādīja, palī-
dzēja. Bez viņas es nevarētu.

Laikam ejot, pienāca brīdis, kad es sāku izjust vijoles skolotāja darbu. 
Šim darbam atdevos pilnībā - darbs ar audzēkņiem, atskaites, koncerti. 
Tas viss ir mana dzīve. Kā jau visiem skolotājiem, arī man bija grūtī-
bas un vilšanās. Šodien atceros, kā skolotāja Gaļina Petunova, ieraugot 
mani ārpus klases, nosēdušos uz grīdas raudam, sacīja: „Nepārdzīvo! Es 
arī tāda pati biju, tas ir tikai sākums, netērē savu enerģiju, neraudi, viss 
būs labi…Ir jāpaiet laikam un tad, kad izaudzināsi savu audzēkni no 1. 
līdz 8. klasei, tad arī viss izdosies.” Dienu no dienas es turpināju strā-
dāt ar audzēkņiem, man bija divas slodzes, visu vajadzēja paspēt, gan 
mācīties pašai, gan strādāt. Tas bija ļoti, ļoti smags posms, līdz pienāca 
brīdis, kad sāku just, ka solīti pa solītim viss sāk izdoties. Es pietiekami 
ilgi vēroju sevi no malas, un pamazām radās izpratne, apziņa, kā tas viss 
ir darāms, kā lai iemāca to, ko zinu es. Pēc iekšēja murga, kas valdīja 
manī, iestājās absolūts klusums, pilnīgs miers, neaprakstāma harmonija. 
Es smēlos enerģiju no saviem brīnišķīgajiem audzēkņiem. Tas ir milzīgs 
gandarījums par paveikto. It īpaši vēlos izcelt savu audzēkni - Agnesi 
Pauliņu, par viņas uzcītīgo pieeju mācībām, par disciplinēto darbu ar 
sevi. Viņa ir ieguvusi vairākas pirmās vietas konkursos, rādījusi spilgtu 
piemēru klasesbiedriem un izaicinājusi uz sacensībām citu skolu au-
dzēkņus, izrādījusi iniciatīvu ārpus skolas konkursos. Par to man mil-
zīgs paldies jāsaka vecākiem, kas ieinteresē un atbalsta.

Kādu reizi manas audzēknes (kura jau ir absolvente) mamma man 
teic a: ,,Inga, tu esi savā vietā. Es redzu, ka bērni raujas pie tevis, atnāk 
ciemos pat tad, kad skolu ir pabeiguši.” Vai tad tas nav brīnišķīgi? Tad 
es sapratu, kas gan man pašai var dot lielāku apliecinājumu tam, ka 
esmu īstajā vietā. Tas ir vislielākais gandarījums! Tā ir mīlestība pret 
bērniem un mīlestība pret savu darbu - bez tā nav iespējams būt par labu 
skolotāju. Skolotājs bez mīlestības pret bērnu ir tas pats, kas dziedātājs 
bez balss.

Krāslavas Mūzikas skola kļuva man kā otrās mājas. Ja man kāds to 
būtu stāstījis pirms 10 gadiem, es domātu, ka viņš nav pie pilna prāta. 
Mana dziļākā pārliecība ir tā, ka visam dzīvē ir paredzēts savs laiks, 
esmu atvērta visam, ko dzīve turpmāk piedāvās.

   P.S. Šodien esmu ne tikai Krāslavas Mūzikas skolas vijoles spēles 
skolotāja, bet arī Daugavpils simfoniskā orķestra mūziķe!

Sapņi piepildās.
Inga Laura, 

vijoles spēles metodiskā vadītāja 

ANNAS ATMIŅAS 
 Kādu vasaras dienu nolēmām apmeklēt mūsu 

Latgales pērli - Krāslavu. Esmu no Daugavpils, 
tāpēc apbrīnoju Krāslavas vēsturisko šarmu.

Nākamajā dienā es sagaidīju zvanu no Krāsla-
vas Mūzikas skolas direktores, kura piedāvāja 
man darbu.

„Nu gan brīnumi!” nodomāju es. Tas vakardie-
nas brauciens uz Krāslavu bija man kā zīme. Pro-
tams, es piekrītu.

 Pirmais mācību gads skolotājas lomā man bija 
neparasts ar to, ka topošie 8. klases absolventi 
mani „iesvētīja” pilnā mērā, izrādot savu raksturu 
un dažādus pusaudžu vecuma brīnumus. Tomēr 
mācību gada beigās mēs bijām jau labākie draugi. 
Ar jebkuru audzēkni var atrast kopīgu valodu!

 Tāds ir skolotāja uzdevums. 
                        Anna Cingele-Ivanova,

 teorētisko priekšmetu pedagoģe 
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izglītība

Krāslavas mūzikas skolai - 60

 1961. g. 
Dibināta Krāslavas bērnu mū-

zikas skola. Kultūras ministrijas 
noteiktais audzēkņu skaits - 25. 
Interesentu skaits bija liels, un tika 
uzņemti 30                           audzēk-
ņi, kuri sāka mācības klavieru un 
akordeona klasē.

Pirmais direktors - K.Masaļskis.
Pirmās pedagoģes - Franciska 

Turlaja, Svetoslava Ruseva, Gaļina 
Zaščerinska.

Pie mūzikas skolas nodibināta 
arī vakara skola 25 audzēkņiem.

1962.g.  
Direktore Franciska Turlaja.
Slēgta vakara skola, audzēkņi ie-

skaitīti bērnu mūzikas skolā.
1965.g.Direktors Andris Mež-

gailis.
Pirmais izlaidums - 3 absolventi.
1966.g.Direktors Vitolds Kekļa.
Sāk darboties vijoļspēles klase.
Mazākais izlaidums - 2 absol-

venti. Gaļina Prokofjeva turpina 
mācības Mūzikas vidusskolā akor-
deona nodaļā. 

1967.g.Sāk strādāt Antoņina 
Tuče - teorētisko priekšmetu peda-
goģe.

1968.g.Sāk strādāt Gaļina Petu-
nova - vijoļspēles pedagoģe.

1973.g.Direktore Gaļina Zašče-
rinska.

Sāk strādāt Lidija Ungure - kla-
vierspēles pedagoģe.

1974.g.Sāk strādāt Jānis Greckis 
- klarnetes spēles pedagogs.

1975.g.Sāk strādāt Olga Grecka 
- teorētisko priekšmetu pedagoģe, 
Irēna Milaša - klavierspēles peda-
goģe, Romualds Raginis - akor-
deona spēles pedagogs.

1976.g.Nodibināti vokālie an-
sambļi un koris Olgas Greckas 
vadībā.

1977.g.Lielākais audzēkņu 
skaits skolā. Iedalīta pilna slodze 

direktores vietniecei mācību darbā 
Olgai Greckai.

1978.g.Direktora vietas izpildī-
tājs Romualds Raginis.

Sāk strādāt Lilita Ivanova, Jeļe-
na Mihailova - klavierspēles peda-
goģes, Anatolijs Livča - akordeona 
spēles pedagogs, Tatjana Griņko 
- teorētisko priekšmetu pedagoģe.

1979.g.Skolas direktors Česlavs 
Ugorenko.

Sāka strādāt Albīne Ragine - kla-
vierspēles pedagoģe.

1981.g.Sāk strādāt Alla Kuzmiča 
- klavierspēles pedagoģe.

Sāk strādāt Mihails Pitrāns - 
fl autas spēles pedagogs.

1991.g.Skola pārceļas uz jauna-
jām telpām Rīgas ielā 51 (bijušajā 
partijas komitejas ēkā).

1992.g.Atvērta skolas fi liāle Iz-
valtas pagastā.

1993.g.Skolas direktore Olga 
Grecka.

Direktores vietniece mācību dar-
bā Lilita Ivanova.

1994.g.Atvērta ģitāras spēles 

klase. Sāk strādāt Ivars Jercums - 
ģitāras spēles pedagogs un Anželi-
ka Jercuma - klavierspēles pedago-
ģe. Atvērta skolas fi liāle Skaistas 
pagastā.

1995.g
Skolu pārceļ uz Lāčplēša ielu 5.
1998.g. 
Direktores vietniece mācību dar-

bā Irēna Milaša.
1999.g. 
Lielākais izlaidums skolā - 38 

audzēkņi.
2000.g. 
Slēdz skolas fi liāles, audzēkņus 

pievieno Krāslavas Mūzikas sko-
lai.

2003.g. 
Sāk strādāt Kristīne Ragine - 

klavierspēles pedagoģe.
2007.g. 
Skola pārceļas uz jaunām reno-

vētām telpām Rēzeknes ielā 4. Ie-
dalīta telpa skolas bibliotēkai. Sāk 
strādāt Inga Laura - vijoles spēles 
pedagoģe.

2011.g. 

Krāslavas Mūzikas skola atzīmē 
50 gadu jubileju. Skolā mācās 151 
audzēknis un strādā 14 pedagogi. 
Absolventu skaits sniedzas pāri 
900.

2015.g. 
Sāk strādāt Anna Cingele - teo-

rētisko priekšmetu pedagoģe.                    
Sāk strādāt Maija Steļmačenoka - 
klavierspēles pedagoģe.

2016.g. 
Vērienīgiem, plašiem koncer-

tiem tiek atzīmēta skolas 55 gadu 
jubileja. Notiek skolas pedagogu 
un absolventu koncerti - klavier-
mūzikas, akordeona, pūšamo ins-
trumentu, vijoļspēles un vokālās 
mūzikas pasākumi.

2020.g.       
Martā sākas attālinātās apmācī-

bas sakarā ar Covid-19  pandēmiju. 
56. izlaidums notiek attālināti (23 
absolventi). Direktores vietniece 
izglītības jomā Kristīne Dunaiska.

 2021.g.      
Attālināta gatavošanās skolas 60 

gadu jubilejai.

SKOLAS VĒSTURE

Krāslavas Mūzikas skola dibināta 1961. 
gadā, un to beiguši 1031 absolvents. Sko-
lu vadījuši astoņi direktori, kuri realizējot 
savas idejas, darbojās ar lielu misijas ap-
ziņu un entuziasmu. Tie bija K.Masaļskis, 
Franciska Turlaja, Andris Mežgailis, Vitol-
ds Kekļa, Gaļina Zaščerinska, Romualds 
Raginis, Česlavs Ugorenko, Olga Grecka. 

 Sešdesmit gados, ar grūtu un neatlaidī-
gu darbu, pacietīgi liekot soli pie soļa un 
kāpjot pa mūzikas nebūt ne vieglajiem pa-
kāpieniem, sasniegti spoži rezultāti un pie-
dzīvoti izcili skolotāji. Klavierspēles prog-
rammā Lidija Ungure, Irēna Milaša, Lilita 
Ivanova, Jeļena Mihailova, Albīne Ragine, 
Alla Kuzmiča, Maija Steļmačenoka, Kristī-
ne Dunaiska. Akordeona spēles programmā 
Vitolds Kekļa, Romualds Raginis, Svetlana 
Murašova, Anatolijs Livča. Vijoles spēles 

programmā Gaļina Petunova, Inga Laura, 
Anastasija Mališeva. Trombona spēlē Juris 
Ungurs. Klarnetes un saksofona spēlē Jā-
nis Greckis. Flautas spēlē Mihails Pitrāns. 
Ģitāras spēlē Ivars Jercums un M.Pitrāns. 
Teorētisko priekšmetu pedagogi Gaļina 
Zaščerinska, Genādijs Pitrāns, Antoņina 
Tuče, Olga Grecka, Tatjana Griņko, Anna 
Cingele-Ivanova. Tie ir mūsu ilggadējie pe-
dagogi, kuriem šī skola ir pirmā un vienīgā 
darba vieta.

Visiem sešdesmit gadiem cauri izvijas 
skolai raksturīga līnija, kas reizē ir arī tās 
lielākā bagātība, un tā ir skolas kolektīva 
noturība, pašaizliedzīgā un fanātiskā dar-
ba mīlestība. Katrs savā laikā un vietā de-
vis pienesumu, ieguldījis spēkus, enerģiju 
un veltījis mūžu, lai iestāde pastāvētu un 
attīstītos. Pastāvēšanas laikā skola vairāk-

kārt mainījusi savu mājvietu, līdz nonākusi 
pie tagadējās ēkas Rēzeknes ielā 4. Skola 
mums ir ne tikai ēka, kurā satiekamies, tas 
ir mūsu ceļš uz izaugsmi. Skolotāji katram 
bērnam palīdz atvērt mūzikas apvāršņus un 
noticēt saviem spēkiem. 

Jubilejas reizē gribas sirsnīgu pateicību 
veltīt visiem skolotājiem, kuri nesavtīgi tē-
rējuši savus spēkus skolas vārda spodrinā-
šanai, tāpat arī tehniskajiem darbiniekiem, 
kuri rūpējušies par mūsu labsajūtu skolā. 
Esam apņēmības pilni pārdzīvot šos pienā-
kušos grūtos laikus un nezaudēt izaugsmes 
prieku nākotnei.

Ar Krāslavas Mūzikas skolas jubilejas 
pasākumu tiks aizvērta vēl viena lappuse 
skolas vēsturē, lai atvērtu nākamo. Novē-
lam radošu garu un darba sparu, nezaudēt 
optimismu un tiekties pēc sasniegumiem 

jaunajās telpās un jaunajā statusā - „Krāsla-
vas Mūzikas un mākslas skola”.

Skolas absolventu koncertu skat. portālā  
http://www.kraslavasvestis.lv

Piedalās:
Zane Kurme - vijolniece Liepājas simfo-

niskajā orķestrī
Vadims Grabovskis - ģitāras spēle (J. Vī-

tola Mūz. akad. 3. kursa students)
Baiba Silava - saksofonspēle (DU Mūzi-

kas fakultātes 3. kursa studente)
Laura Onzule - klavierspēle (J. Vītola 

Mūz. akad. 1. kursa studente)
Ilmārs Gekišs - basģitāras spēles peda-

gogs Bolderājas MS
Ojārs Spila, Artis Greckis - NBS štāba 

orķestra dalībnieki
Raimonds Ungurs - akordeona spēles pe-

dagogs Viļņas MS
Anatolijs Livča - pianists-izpildītājs, 

komponists, aranžētājs
                               Direktore Olga Grecka

  JA CILVĒKS MĪL MŪZIKU, VIŅA DVĒSELE IR PIEPILDĪTA

Lai dzīvē gūtu panākumus, 
atcerieties labi šīs trīs domas: 
redzēt – nozīmē zināt, 
gribēt – nozīmē varēt, 
uzdrošināties – nozīme dabūt. 
/A.de Misē/
Krāslavas Valsts ģimnāzijā skolēnu zi-

nātniski pētniecisko darbu izstrāde ir sena 
tradīcija – 1995. gadā dzimusī ideja nu jau 
26 gadus veiksmīgi pierāda savu nozīmi ne 
vien skolēnu empīrisko pētījumu izstrādē 
un visu mūsdienās tik nozīmīgo prasmju 
pilnveidē, kas nenoliedzami attīstās šajā 
darba izstrādes procesā, bet arī savas skolas 
un dzimtās pilsētas prezentēšanā reģionā un 
valstī. 

Skolēni, izstrādājot zinātniski pētnie-
ciskos darbus, saprot, ka atbildes uz iz-
virzītajiem jautājumiem nevar gūt tikai ar 
esošajām zināšanām un prasmēm, tāpēc 
ir nepieciešams meklēt. Un meklēt izzi-
ņas literatūrā, dažādos avotos, zinātniskos 
rakstos… Pateicoties tam, arī skolēnu do-
māšana, spriešana, analīzes spējas, runa 
pilnveidojas.  Jaunieši savos pētījumos 
meklē atbildes uz sabiedrībai vai zinātnei 
aktuāliem jautājumiem, piedāvā pieteikto 
problēmu risinājumus, jo izvēlētie temati 
vienmēr ir nozīmīgi gan pašam darba vei-
cējam, gan skolai, gan pilsētai, gan Latvijai 
un sabiedrībai kopumā. 

Vērojot savu skolēnu darbošanos zināt-
niski pētniecisko darbu izstrādes procesā, 
rodas pārdomas – vai šajā darba izstrādes 
brīdī vēl eksistē tāds jēdziens kā gribas-
spēks? Vai tomēr var runāt par jauniešu 

mērķiem, motīviem, vērtībām, prioritātēm, 
to izvēli un veidiem, kā sasniegt to, ko vē-
las? Droši vien tas jau ir kas lielāks un vēr-
tīgāks, ar ko jaunietis var lepoties. 

Un mēs lepojamies ar saviem jauniešiem.
Šī gada 26.janvarī skolēnu zinātniski pēt-

niecisko darbu konference notika Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā, kurā savus darbus prezen-
tēja 12.klašu skolēni un trīs 11.klašu sko-
lēni. Vērtējumam piedāvātie darbi visda-
žādākajās jomās – tiesībzinātnēs, politikā, 
vēsturē, fi lozofi jā, vizuālajā mākslā, litera-
tūrzinātnē, pedagoģijā, psiholoģijā, veselī-
bas zinātnē, datorzinātnē, veterinārzinātnē, 
uzņēmējdarbībā… Klausītāji un vērtētāji 
– 10.-11. klašu skolēni un visi pedagogi. 
Prezentācijas notika tiešsaistē, tika vērtēta 
katra uzstāšanās - runas saturs,  atbildes uz 
jautājumiem, runas temps,  dikcija, prezen-
tācijas vizuālais noformējums, pareizraks-
tība, uzstāšanās kultūra, kontakts ar audi-
toriju, tas ir, darbs tiek lasīts no lapas vai 
ir brīvs, nepiespiests stāstījums. Nopietni, 
vai ne? Bet mēs mācām saviem jauniešiem 
nebaidīties, un nebaidīties arī no kļūdām, jo 
vislabākais veids, kā uzlabot pašpārliecinā-
tību, ir darīt to, no kā visvairāk baidies. Un 
mūsējie spēj pārvarēt bailes un gūt rezul-
tātu - arī šogad no 26 skolā prezentētajiem 
darbiem Latgales reģionam tika piedāvāti 
10 darbi, un visi desmit darbi arī tika iz-
saukti uz Latgales reģiona konferenci: 

„Starptautiskās atbildības kā 21. gadsimta 
sabiedrības drošības garanta raksturojums” 
- Jānis Vorslovs (12.kl.), vad. L.Andžāne;

„Latvijas Republikas Satversme: būtība, 

izpratne” - Artūrs Kalinkevičs un Laura Li-
skopa (12.kl.), vad. V.Nalivaiko;

 „Demokrātijas līmenis Latvijā un drau-
di demokrātijai” - Sanija Bogdāne (12.kl.), 
vad. V.Nalivaiko;

„Dzimtas vēstures pētīšana un ciltskoka 
veidošana” - Laila Pleiko-Ižika (12.kl.), 
vad. Dz.Rateniece;

„Mēmi kā gadsimta atspulgs” - Olga 
Maksimova, Santa Solima (12.kl.), vad. 
I.Skerškāne;

„Skolas vecuma bērnu ievietošanas au-
džuģimenēs psiholoģiskās problēmas un ri-
sinājumi” – Gabriela Cimmermane (12.kl.), 
vad. A.Juškeviča, kons. Mg.psych., Mg.sc.
educ. Ē.Gintere;

„Mūsdienu pusaudža ieinteresēta mācīša-
nās – datorspēles” – Karims Klimanis (12.
kl.), vad. L.Koževņikova;

„Valsts aizsardzības mācība un skolēnu 
iespējas, to apgūstot” – Igors Stikuts (11.
kl.), vad. I.Stikute; 

„Proteīnu ietekme uz cilvēka organismu 
un proteīna uztura bagātinātāji” – Karīna 
Stikute (11.kl.), vad. L.Malahovska, kons. 
Dr.biol. I.Kaminska;

„Sausās acs sindroms – 21. gadsim-
ta slimība vai organisma specifi skā iezī-
me” – Evelīna Krista Sitnika (11.kl.), vad. 
L.Malahovska, kons. Dr.biol. I.Kaminska. 

5. martā skolēni savus darbus jau pre-
zentēja komisijai, kuras sastāvā bija augst-
skolu mācībspēki. Arī šeit labi rezultāti, 
jo visi darbi ieguva godalgotas vietas – 3 
darbu autori (G.Cimmermane, S.Bogdāne, 
E.Sitnika) ieguva 1.pakāpes diplomu, 3 

darbu autori (J.Vorslovs, O.Maksimova, 
S.Solima, L.Pleiko-Ižika) ieguva 2.pakā-
pes diplomus un 4 darbu autori (L.Liskopa, 
A.Kalinkevičs, K.Stikute, I.Stikuts un 
K.Klimanis) ieguva 3.pakāpes diplomus.  
Un vēl lielāks bija mūsu gandarījums, kad 
uz Latvijas Valsts skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konferenci tikai aicināti visi 
darbi, kas ieguva 1. un 2.pakāpes diplomus. 

31. martā mūsu skolēni savus darbus 
prezentēja Latvijas skolēnu 45. zinātniskās 
pētniecības darbu konferencē 551 skolēna 
konkurencē. Un rezultāti ir! Divi 2.pakāpes 
diplomi - Sanijai Bogdānei un Gabrielai 
Cimmermanei. Un Gabrielai arī tika pie-
šķirta Labklājības ministrijas specbalva par 
kvalitatīvi izstrādātu zinātniski pētniecisko 
darbu. 

Jaunieši, mēs lepojamies ar jums! Un 
kopā esam sapratuši, ka grūti nenozīmē 
neiespējami! Tas nozīmē, ka ir jāpacenšas. 
Un esmu pārliecināta, ka tie nebūt nav jūsu 
visu vienīgie sasniegumi, jo cilvēks, kurš  
„pārvieto kalnus”, vienmēr kādreiz ir sācis 
ar mazu oļu nešanu.

Milzīgs paldies, skolotāji – darbu vadī-
tāji, recenzenti, klašu audzinātāji! Un atse-
višķa pateicība direktora vietniecei mācību 
jautājumos Sandrai Nemeņonokai par at-
balstu, pacietību, sapratni un palīdzību dar-
bu formatēšanas un iesniegšanas procesā.

Ilga Stikute, 
KVĢ direktora vietniece 

metodiskajā darbā

 ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNU ZINĀTNISKI PĒTNIECISKĀ DARBĪBA
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“Saskaņa” sociāldemokrātiskā 
partija Realizējot sociāldemokrā-
tisku politiku, mūsu deputāti ie-
stāsies par to, lai visiem novada 
iedzīvotājiem neatkarīgi no soci-
ālā stāvokļa, etniskās izcelsmes, 
dzimtās valodas, dzimuma vai ve-
cuma ir vienlīdzīgas iespējas. Mēs 
uzskatām, ka galvenā apvienotā 
Krāslavas novada vērtība ir iedzī-
votāji, kuri ir izlēmuši te pastāvīgi 
dzīvot, strādāt un audzināt bērnus. 

MŪSU PRIORITĀTES: 
1. Sociālā aizsardzība, veselība 

un labklājība.
Izstrādāt vienotu  sociālās palī-

dzības sistēmu novadā un nodroši-
nāt kompetentu sociālo darbinieku 
pieejamību katrā pagastā, plašāk 
informējot  iedzīvotājus par atbal-
sta iespējām. 

Atbalstīt ģimenes ārstu un ārstu 
speciālistu prakses. Saglabāt pa-
gastos esošos feldšeru punktus, to 

darbībai piesaistot jaunus speciā-
listus pretī piedāvājot pašvaldības 
stipendijas studējošajiem un paš-
valdības dzīvokļus jaunajiem spe-
ciālistiem. 

Turpināt pašvaldības dalību Lat-
vijas veselīgo pašvaldību tīklā - 
veselības profi laktisko pasākumu 
organizēšana, veselīga dzīvesveida 
veicināšana, atbalsts sporta pulci-
ņu veidošanai.

Modernizēt un attīstīt siltumap-
gādes, ūdenssaimniecības un ap-
gaismojuma sistēmu, lai panāktu 
ekonomiju un augsto pakalpojumu 
tarifu ietekmes mazināšanu, īpašu 
uzmanību pievēršot karstā ūdens 
cirkulācijas tarifam Krāslavā. 

Turpināt Eiropas Savienības fi -
nansējuma piesaisti novada infra-
struktūras un vides sakārtošanai, 
ielu un ceļu remontiem, autostāv-
vietu sakārtošanai un paplašināša-
nai  pilsētās.

Atbalstīt un veicināt sadarbību ar 
NVO, līdzfi nansēt biedrību projek-
tus sabiedriskā labuma pakalpoju-
mu radīšanai un saglabāt pašvaldī-
bas projektu konkursu “Iedzīvotāji 
veido savu vidi”.  

Sadarboties ar  valsts iestādēm 
iedzīvotāju drošības uzlabošanai 
novadā. Paplašināt un stiprināt 
pašvaldības policijas darbību, lai 
tā aptvertu visa apvienotā novada 
teritoriju.

2. Uzņēmējdarbības vide. 
Veicināt uzņēmējdarbību visā 

novadā, veidot uzņēmējdarbībai 
labvēlīgu vidi un maksimāli iz-
mantot vietējo uzņēmēju pakalpo-
jumus.

Aktivizēt mājražotāju darbību 
novadā – apzināt un apkopot infor-
māciju par mājražotājiem novadā, 
nodrošināt apmācības, organizēt 
zaļos tirdziņus.

Iesaistīties ES nodarbinātības 

veicināšanas projektos un atbalstīt 
uzņēmēju projektus, nodrošinot 
bezdarbnieku iesaistīšanu dažādās 
aktivitātēs, pārkvalifi kāciju un ie-
saistīšanos darba tirgū.

Organizēt pašvaldības konkur-
sus jauniešu biznesa ideju atbal-
stīšanai, nodrošinot uzvarētājiem 
starta kapitālu biznesa uzsākšanai 
novadā. 

Piesaistīt jaunus investorus no-
vadam un organizēt regulāras 
pašvaldības deputātu tikšanās ar 
esošajiem novada uzņēmējiem, uz-
klausot un risinot problēmas. 

3. Izglītība, kultūra, sports, darbs 
ar jaunatni un reliģija. 

Nodrošināt kvalitatīvu izglītību 
un pilnveidot izglītības iestāžu ma-
teriāli tehnisko bāzi, dodot iespēju 
skolu ēkām laukos, kas demogrā-
fi skās krīzes apstākļos nav piepil-
dītas, pārveidoties par daudzfunk-
cionāliem centriem, kur darbojas 
biedrības, novadpētniecības eks-
pozīcijas, pulciņi.

Turpināt brīvpusdienu piešķir-
šanu skolās, lai nodrošinātu visus 
pamatskolas vecuma bērnus ar 
brīvpusdienām.

Saglabāt un atbalstīt profesionā-
lās izglītības iespējas, kā arī pro-
fesionālās ievirzes skolas, turpi-
not piedāvāt mūzikas, mākslas un 
sporta programmas bērniem gan 
Krāslavā, gan Dagdā.

Saglabāt visas apvienotajā no-
vadā esošās bibliotēkas, tautas 
namus, muzejus, piesaistot ES un 
citu fondu fi nansējumu to tālākai 
attīstībai.

Turpināt un pilnveidot ikgadējo 
pilsētu un pagastu svētku tradīci-
jas, stiprināt un atbalstīt amatier-
mākslas kolektīvus.  

Veicināt reģionālo, republikas 
un starptautiskā mēroga kultūras 
pasākumu organizēšanu Krāslavā 
un Dagdā, saglabājot abu pilsētu 
identitāti.

(Turpinājums 13.lpp.)

2. ,,Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija

Kandidāts Kārtas 
nr. sar.

Dzimš.
 gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Raimonds Nipers 1 1961 Dagdas novada deputāts Deputāts
Andrejs Smirnovs 2 1971 Latgales reģiona Ugunsdzēsēju 

un glābēju biedrība
Priekšsēdētājs

Samanta Plakoša 3 1986 Pašnodarbinātais
Aivars Arnicāns 4 1967 AS Sadales tīkls Tehniskais speciālists
Snežana Petroviča 5 1974 Krāslavas novada izglītības pār-

valde
Vadītājas vietniece

Aina Bluka 6 1974 Daugavpils Būvniecības tehni-
kums

Vadītāja

Ilgvars Ugars 7 1968 SIA KRISTAFORS Valdes loceklis
Ilona Pitkeviča 8 1961 SIA Nemo Komercdaļas vadītāja
Ineta Urtāne 9 1971 Rīgas Valsts tehnikuma Krāsla-

vas teritoriālā struktūrvienība
Speciālais pedagogs

Jevgēnijs Igaunis 10 1971 Ezernieku vidusskola Sporta un angļu 
valodas skolotājs

Sandra Vladimirova 11 1990 SIA Telegrupa Baltijā Koordinatore
Jevgēnijs Tarvids 12 1989 Krāslavas Sporta skola Treneris brīvajā cīņā
Anna Ravdivja 13 1991 SIA DESARH Tirdzniecības parstāvis
Haralds Glaudāns 14 2000 Students
Vija Malinovska 15 1960 SIA DAGDAS APTIEKA Farmaceita asistente
Oļģerts Leitāns 16 1963 PAšnodarbinātais Meža taksators
Ruta Daniļeviča 17 1976 Dagdas pilsētas PII Saulīte Lietvede
Vija Nipere 18 1964 Dagdas novada deputāts Deputāte

Mūsu vīzija: Krāslavas novads 
- sakārtots un attīstīts novads, ar 
savu unikālo identitāti, kurā no-
drošināta labvēlīga dzīves vide 
katram iedzīvotājiem. 

Novada pārvalde:
•  Izstrādāt ilgtermiņa novada 

ekonomisko attīstības plānu, kas 
balstīts uz reāliem datiem;

•  Pilnveidot novada domes 
struktūru,  efektīvi izmantojot jau 
esošos cilvēkresursus un piesaistot 
jaunus, kompetentus speciālistus; 

•  Veikt esošo pašvaldības struk-
tūru funkcionālo auditu;

•  Nodrošināt fi nanšu līdzekļu 
un citu pašvaldības rīcībā esošo 
resursu efektīvu izmantošanu;

•  Pilnveidot  valsts un pašvaldī-
bas vienoto klientu apkalpošanas 
centru  sniegtos pakalpojumus; 

•  Izskaust  korupciju pašvaldībā 
un tās iestāžu darbā;

•  Veicināt sabiedrības iesaisti 
svarīgu domes lēmumu pieņemša-
nas procesā;

•  Pārtraukt fi nansēt neefektī-
vos projektus, kuri nenodrošina 
novada iedzīvotāju intereses vai 
labklājību.

Attīstība, uzņēmējdarbība, no-
darbinātība:

•  Latgales speciālā ekono-
miskās zonas ietvaros Krāslavas 
novadā, izveidot ekonomiski pa-
matotus  nodokļu un nodevu at-
vieglojumus, labvēlīgas uzņēmēj-
darbības vides veidošanā;

•  Turpināt sadarboties ar uzņē-
mējiem, investoriem piedāvājot 
pašvaldības zemi, telpas un infra-
struktūru jaunu ražotņu izveidei;

•  Uz trijiem gadiem nepiemē-
rot nekustamā  īpašuma  nodokli 
uzņēmumiem, kas izveido jaunas 
darba vietas novadā; 

•  Palielināt pašvaldības grantu 
programmas fi nanšu apjomu,  jau-
no uzņēmēju projektu atbalstam;

•  Atbalstīt „Zaļos iepirkumus” 
un stiprināt sadarbību ar vietējiem 
zemniekiem pārtikas produktu ie-
gādei; 

•  Dot priekšroku vietējiem uz-
ņēmumiem novada izsludinātajos 
iepirkumu konkursos,  ievērojot 
likuma normas;

•  Atbalstīt vietējo uzņēmēju da-
lību ražoto produkciju izstādēs;

•  Efektīvi izmantot ģeogrāfi sko 
stāvokli tūrisma nozares attīstīša-
nā;

•  Pašvaldībai jāpārtrauc bez-
darbnieku algoto pagaidu darbu 
īstenošanu.

Infrastruktūra, komunālie pa-
kalpojumi, transports:

•  Sakārtot sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu visā novadā; 

•  Izvērtēt  komunālo pakalpo-
jumu infrastruktūru un to cenu 
politiku visā novada teritorijā, par 
mērķi izvirzot iespēju samazināt 
apkures, ūdens un kanalizācijas 
tarifus;

•  Nodrošināt pašvaldības fi -
nansiālu atbalstu privātpersonām 
ūdens un kanalizācijas pieslēgša-
nai;

•  Veicināt iesaistīšanos valsts 
atbalstāmajos ēku siltināšanas 
projektos;

•  Maksimāli efektīvi izmantot 

valsts, pašvaldības un ES fondu 
līdzekļus ceļu infrastruktūras 

uzlabošanai – ceļu atjaunošanai, 
apgaismojuma ierīkošanai un uz-
labošanai, drošības veicināšanai;

•  Transporta pieejamība atbil-
stoši iedzīvotāju  vajadzībām un 
sabiedriskā transporta tīkla racio-
nāla izveidošana.

Izglītība, kultūra un sports:
•  Sakārtot novada izglītības 

iestāžu darbību un attīstību, lai 
skolēniem nodrošinātu kvalitatīvu 
izglītību;

•  Saglabāt sākumskolas pēc ie-

spējas  tuvāk  skolēnu dzīvesvie-
tām;

•  Būtiski palielināt fi nansējumu 
sportam;

•  Veicināt pieejamu veselīgu 
dzīves veidu katram novada iedzī-
votājam;

•  Atbalstīt latviešu, latgaliešu 
un citu tautību kultūras saglabāša-
nu un attīstību;

•  Atbalstīt un stiprināt pašdarbī-
bas kolektīvu darbību;

•  Atbalstīt un sadarboties ar 
kristīgajām konfesijām.

Sociālie un veselības aprūpes 
jautājumi:

•  Nodrošināt katram vecuma 
pensionāram 50 eiro gadā veselī-
bas aprūpes pakalpojumiem; 

•  Nodrošināt brīvpusdienas vi-
siem novada skolēniem; 

•  Uzlabot sociālās palīdzības 
un sociālo pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību, saglabājot sociālās 
palīdzības apjomu vismaz līdzši-
nējā apmērā; 

•  Pilnveidot primārās veselības 
aprūpes pakalpojumus Dagdā, 
Krāslavā un saglabāt esošos  feld-
šeru punktus.

1. Politiskā partija “KPV LV”

5. JŪNIJĀ LATVIJĀ NORISINĀSIES KĀRTĒJĀS PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Kandidātu saraksti un priekšvēlēšanu programmas (tekstos ir saglabāta autoru stilistika un pareizrakstība)

Gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās vēlētāji 
varēs balsot jebkurā sava vēlēšanu apgabala 
iecirknī, kā balsošanas dokumentu izmantojot 
gan pasi, gan personas apliecību. Vēlētāju uz-
skaitei vēlēšanu iecirkņos pirmo reizi tiks lie-
tots elektronisks tiešsaistes vēlētāju reģistrs.

Iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks ar 
viedierīci noskenēs vēlētāja pases vai per-
sonas apliecības svītrkodu vai QR kodu, un 
pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās 
pašvaldības vēlētāju sarakstā un vēlētāju re-
ģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos 
vēlēšanās. Sistēmā balsotājs tiks atzīmēts 
elektroniskajā vēlētāju sarakstā, savukārt ie-

cirkņa komisijas darbinieks ziņas par vēlētāju 
ierakstīs papīra balsotāju sarakstā, kur vēlētā-
jam būs jāparakstās par vēlēšanu aploksnes 
un vēlēšanu zīmju saņemšanu. 

Ja kādu tehnisku iemeslu dēļ nebūs iespē-
jams izmantot tiešsaistes vēlētāju reģistru, 
vēlētāji varēs nobalsot reģistrācijas aploksnē. 
Vēlētāju ierakstīs atsevišķā balsotāju saraks-
tā, kurā vēlētājs parakstīsies par balsošanas 
materiālu saņemšanu. Vēlētājam kopā ar vē-
lēšanu aploksni un zīmēm tiks izsniegta vēl 
viena aploksne - reģistrācijas aploksne, uz 
kuras būs vēlētāja vārds, uzvārds un personas 
kods. Pēc tam, kad izvēle izdarīta, vēlētājam 

anonīmā vēlēšanu aploksne ar balsojumu būs 
jāievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas 
aploksne būs jānodod iecirkņa darbiniekam 
pie vēlēšanu kastes, kurš to apzīmogos ar ie-
cirkņa zīmogu un iemetīs vēlēšanu kastē.

Tiešsaistes vēlētāju reģistra darbībai atjau-
nojoties, vēlēšanu komisija pārbaudīs, vai vē-
lētāja balsojums nav reģistrēts citā iecirknī. Ja 
vēlējs nebūs nobalsojis citā iecirknī, balsotāju 
sarakstā atzīmēs, ka balsojums ir derīgs, un 
to pieskaitīs. Ja vēlētājs pa šo laiku būs no-
balsojis citā iecirknī, balsojums tiks dzēsts un 
netiks līdzskaitīts.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
pašvaldību vēlēšanu dienā, 5. jūni-
jā,  būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. 
Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju 
nobalsot iepriekš:

• pirmdien, 31. maijā, no plkst. 
16.00 līdz 20.00;

• ceturtdien, 3. jūnijā, no plkst. 
9.00 līdz 16.00;

• piektdien, 4. jūnijā, no plkst. 
13.00 līdz 20.00.
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Mūsu mērķis ir Krāslavas nova-
da attīstība un novada iedzīvotāju 
labklājības celšana un cienīgas 
dzīves nodrošināšana. 

Mūsu pamatvērtības ir ikviens 
cilvēks un stipras, laimīgas ģime-
nes.

Ekonomikā:
Atbalstīsim un attīstīsim uzņē-

mējdarbību;
Veicināsim jaunu darba vietu 

radīšanu, lai cilvēki varētu at-
griezties dzimtajā novadā;

Maksimāli izmantosim vietējo 
uzņēmēju un zemnieku pakalpo-
jumus un produktus;

Turpināsim piesaistīt ES fondu 
līdzekļus;

Piešķirsim fi nansējumu labu 
biznesa ideju realizēšanai;

Veicināsim jauniešu nodarbinā-
tību;

Veicināsim vienmērīgu novada 
attīstību;

Atbalstīsim dažāda veida bied-
rības un nevalstiskās organizāci-
jas.

Veselības un sociālajā jomā:
Uzlabosim un attīstīsim veselī-

bas aprūpes pakalpojumus un pie-
ejamību;

Nodrošināsim pasākumus Co-
vid 19 saslimstības mazināšanai;

Piesaistīsim dažādu medicīnas 
sfēru speciālistus SIA “Krāslavas 

slimnīca”;
Atbalstīsim ārstēšanas izdevu-

mu segšanu pensionāriem un per-
sonām ar īpašām vajadzībām;

Turpināsim Veselības apdroši-
nāšanas programmu

Nodrošināsim katrā pagastā 
medicīniskās palīdzības vai kon-
sultācijas saņemšanas punktu;

Nodrošināsim vides pieejamību 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;

Pilnveidosim sociālās palīdzī-
bas un pakalpojumu kvalitāti;

Nodrošināsim dzīvojamo fondu 
jauniem speciālistiem un ģime-
nēm, tādējādi sniedzot atbalstu 
personām, kas vēlas atgriezties 
dzimtajā novadā;

Likvidēsim azartspēļu zāles.
Pārvaldība, saimnieciskā darbī-

ba, labiekārtošana:
Uzsāksim daudzdzīvokļu māju 

siltināšanu un māju fasāžu remon-
tu;

(Turpinājums 14.lpp)

4. Jaunā konservatīvā partija

Kandidāts Kārtas
nr. sar.

Dzimš.
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās

Amats

Viktors Stikuts 1 1962 Dagdas novada pašvaldība Domes deputāts
Raimonds Kalvišs 2 1980 Krāslavas novada dome Domes deputāts
Elizabete 
Viļuma-Gražule

3 1979 Pašnodarbināta persona sociālajā 
jomā

Jurijs Valters 4 1979 VAS Latvijas pasts Pastnieks - automobi-
ļa vadītājs

Regīna Sakoviča 5 1952 Latvijas Izglītības un Zinātnes 
darbinieku arodbiedrība

LIZDA Krāslavas un 
Dagdas novadu organi-
zācijas priekšsēdētāja

Dainis Platacis 6 1963 Dagdas novada Kultūras centrs Kultūras pasākumu 
organizators

Olga Grecka 7 1950 Krāslavas Mūzikas skola Direktore
Aivars Belkovskis 8 1959 Dagdas novada pašvaldība Ceļu meistars
Natālija Silineviča 9 1984 Dagdas novada pašvaldības iestā-

de “Veselības un sociālo pakalpoju-
mu centrs “Dagda”

Fizioterapeite

Viktors Kiselevskis 10 1966 Dagdas novada pašvaldība Vides inženieris
Karīna Kavune 11 1987 Svariņu pagasta zemnieku saim-

niecība “Silova IK”
Īpašniece

Daina Strupiša 12 1965 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Sākumskolas skolo-
tāja

Kaspars Koļčs 13 1989 SIA “Rehill” Valdes priekšsēdētājs
Pēteris Stepiņš 14 1966 Piemājas saimniecība ”Atblāz-

mas”
Pašnodarbinātais

Valdis Peipiņš 15 1972 Zemnieku saimniecība “ANCĀ-
NI”

Īpašnieks - pārvald-
nieks

Nadežda Koļesņika 16 1984 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“EAST-WEST TRANSIT”

Operators

Aivars Plotka 17 1987 Dagdas novada pašvaldība Domes deputāts
Solvita Jakovele 18 1980 SIA ,,GL PLUS” Darbinieks

Mūsu komanda apvieno piere-
dzējušus un sociāli atbildīgus cil-
vēkus, kuri atzīst šādas galvenās 
pamatvērtības – brīvību, taisnīgu-
mu, vienlīdzību, saimnieciskumu, 
ģimeni un garīgumu. 

Mēs veicināsim Krāslavas nova-
da izaugsmi ar godīgu, profesionā-
lu, efektīvu un kompaktu pārvaldi.

Mūsu pirmais uzdevums būs ie-
viest uz rezultātu orientēta budže-
ta izstrādes principus, pārskatot 
jebkuru tēriņu pamatotību un to 
atbilstību pašvaldības veicamajām 
funkcijām. Iegūtos līdzekļus iegul-
dīsim sociālajā drošībā, apkārtējās 
vides sakārtošanā un uzņēmējdar-
bības veicināšanā.

Atvērta pārvaldība un sadarbība
Strādāsim visu Krāslavas novada 

iedzīvotāju labā, aicinot līdzdarbo-
ties. Veidosim līdzdalības budžetu. 
Panāksim, ka stratēģiski svarīgus 
pakalpojumus jānodrošina pašval-
dības uzņēmumiem, kuri spēj dar-
boties vietējo iedzīvotāju interesēs, 
darot to labāk un lētāk. Ierobežo-
sim azartspēļu zāļu attīstību.

Sociālā sfēra
Attīstīsim sociālo pakalpojumu 

un sociālās palīdzības grozu, to 
padarot pieejamāku un kvalitatī-
vāku. Sociālajā darbā tiks ieviesti 
jauni un uzlaboti esošie sociālie 
pakalpojumi. Rūpēsimies par soci-
ālās aprūpes centru klientu dzīves 
kvalitātes uzlabošanu. Novadā dzī-
vesvietu deklarējušām ģimenēm 
bērna piedzimšanas gadījumā no-
drošināsim papildus pabalstu 1000 
EUR apmērā. Gādāsim par esošo 
pabalstu sistēmas pensionāriem un 
invalīdiem uzlabošanu.   

Veselība un sports
Attīstīsim un pilnveidosim me-

dicīniskās aprūpes pieejamību, 
atbalstot ģimenes ārstu, ārstu spe-
ciālistu prakses. Rūpēsimies, lai 
attālākajos novada punktos savu 
darbību turpina feldšeru  punkti.  

Veicināsim sporta infrastruktū-
ras pieejamību un attīstību, pie-

saistot profesionālus darbiniekus 
sporta darba dažādošanai novadā. 
Atbalstīsim sporta skolas un labā-
kos sportistus.

Izglītība, kultūra un reliģija
Izveidosim novada skolu tīklu, 

lai nodrošinātu kvalitatīvu, mūs-
dienu prasībām atbilstošu izglītību. 
Uzlabosim skolu materiāltehnisko 
bāzi. Nodrošināsim iespēju jau no 
pirmās klases apgūt angļu valodu 
un informācijas tehnoloģijas inte-
rešu izglītībā. Atbalstīsim un sti-
mulēsim izglītības jomā strādājošo 
profesionalitāti, darba pieredzi un  
efektivitāti. Sniegsim atbalstu pe-
dagogu sociāli - ekonomiskajam 
nodrošinājumam. Rūpēsimies par 
profesionālās izglītības attīstību 
noteiktu profesiju apguvē.

Veicināsim novada kultūras dar-
binieku profesionalitāti, ieviešot 
motivēšanas programmu. Turpi-
nāsim attīstīt un saglabāt novada 
kultūras mantojumu. 

Stiprināsim un attīstīsim part-
nerattiecības ar reliģiskajām un ne-
valstiskajām organizācijām.

Vide
Rūpēsimies par novada pilsē-

tu un pagastu teritoriju sakoptī-
bu un ainavisko pievilcību,  videi 
draudzīgu saimniecisko darbību. 
Gādāsim par vides ekoloģiskā stā-
vokļa uzlabošanu novada ezeros un 
upēs, veicot dabisko zivju ceļu un 
nārstu vietu atjaunošanas, uzlabo-
šanas darbus. Plānveidīgi veiksim 
publisko ūdenstilpju monitoringu, 
nepieciešamības gadījumā papil-
dinot zivju resursu krājumus. No-
drošināsim pienācīgu un atbilstošu 
pašvaldības īpašumu apsaimnieko-
šanu, pašvaldības resursu tai skaitā 
pašvaldības mežu racionālu, plān-
veidīgu un pārdomātu apsaimnie-
košanu.

Uzņēmējdarbība, lauksaimniecī-
ba un tūrisms

Saglabāsim pēc iespējas zemāku 
nodokļu slogu pašvaldības pārzi-
ņā esošajās jomās, kas attiecas uz 

uzņēmējiem un mājsaimniecībām. 
Izveidosim novada uzņēmējdarbī-
bas atbalsta fondu, ar mērķi sniegt 
visaptverošu bezmaksas konsulta-
tīvu palīdzību iedzīvotāju iesaistei 
uzņēmējdarbībā.

Ieviesīsim grantu programmu, 
kuras ietvaros ik gadu sniegsim at-
balstu projektu konkursu rīkošanai 
ar mērķi fi nansiāli atbalstīt projek-
tus jaunu mikro uzņēmumu veido-
šanai un attīstībai. 

Veicināsim ekoloģiskas lauk-
saimnieciskās produkcijas ražoša-

nu. 
Aktīvi iesaistīsimies esošās tū-

risma infrastruktūras attīstībā un 
esošo tūrisma objektu pilnveido-
šanā. Veicināsim privātā sektora 
iesaistīšanos tūrisma pakalpojumu 
sniegšanas izaugsmei.

Infrastruktūra, dzīvojamais 
fonds, ceļi

Iestāsimies par  fi nansējuma pa-
lielinājumu lauku ceļu tīkla uzturē-
šanai un uzlabošanai. Veiksim no-
vada pilsētu un pagastu ceļu, ielu 
infrastruktūras atjaunošanu. 

Rūpēsimies par pašvaldības īpa-
šumā esošā dzīvojamā fonda re-

konstrukciju un uzlabošanu. 
Veiksim centralizētās apkures 

sistēmu efektivitātes uzlabošanu, 
veicinot siltuma zudumu samazi-
nājumu, ūdens apgādes sakārtoša-
nu.  

Veicināsim ielu nosaukumu no-
rāžu un māju numuru zīmju uzstā-
dīšanu novada pilsētās un pagastu 
centros.

Veiksim aktīvus pasākumus vidi 
degradējošu objektu rekultivācijā. 

Par labiem darbiem iedzīvotāju 
labā!

3. LATGALES PARTIJA

Kandidāts Kārtas
nr. sar.

Dzimš. 
gads

Darbavieta/
nodarbošanās

Amats

Raitis Azins 1 1985 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Būvdarbu vadītājs
Inese Plesņa 2 1977 Dagdas novada pašvaldība Domes deputāts
Ņina Kovaļevska 3 1959 Z/S “Ņina” Vadītāja palīgs
Aivars Krūmiņš 4 1967 Robežnieku pagasta pārvalde Pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs
Armands Pudniks 5 1990 Pārtikas un veterinārais dienests Robežkontroles inspektors
Sņežana Sergejeva 6 1988 SIA « Krāslavas slimnīca” Sertifi cēts fi ziotetapeits, sertifi cēts masieris
Jānis Skerškāns 7 1955 Krāslavas novada dome Speciālists darba aizsardzības un civilās aizsardzī-

bas jautājumos
Stanislavs Maļkevičs 8 1993 SIA “Staisons” Valdes loceklis
Inga Soloha 9 1981 SIA”Dagdas aptieka” Farmaceita asistents
Aleksandrs Kļimovs 10 1956 Krāslavas Varavīksnes vidusskola Darba aizsardzības speciālists
Nadežda Ivanova 11 1965 Priežmalas pamatskola Skolotāja
Anna Bogdanoviča 12 1984 AS „SEB banka” Finanšu konsultants
Ilmārs Kalpišs 13 1968 Dagdas novada pašvaldība Autobusa vadītājs
Aleksandra Juhņeviča 14 1991 Pašnodarbināta persona Fotogrāfs
Jevgēnijs Suharevskis 15 1956 Krāslavas BSRC Mūsmājas Saimniecības pārzinis
Aleksandrs Svarinskis 16 1988 Pašnodarbināta persona Automehāniķis
Juris Jukna 17 1988 SIA “J. & K. Furniture” Veikala vadītājs
Andris Munda 18 1984 SIA “Daugavpils autobusu parks” Autobusa vadītājs

(Sākums 12.lpp.)
Veicināt  jauniešu iesaisti no-

vada attīstībā, atbalstot jauniešu 
NVO darbību pagastos un stiprinot 
darbu ar jaunatni novadā. Sadarbo-
ties ar visām reliģiskajām konfe-
sijām, nodrošinot līdzfi nansējumu 
projektiem un infrastruktūras at-
tīstībai.

4.Vienota sabiedrība un efektīva 
novada pārvalde. Veicināt budžeta 
līdzekļu racionālu izlietojumu, lai 
nodrošinātu visas teritorijas vien-
mērīgu attīstību, neveidojot noma-
les. Ieviest vienotu darba samaksas 
sistēmu visās pašvaldības iestādēs 
apvienotajā novadā.

Nodrošināt pašvaldības pakal-
pojumu pieejamību tuvāk iedzī-
votāju dzīvesvietai, saglabāt un 
attīstīt Valsts un pašvaldības vieno-
to klientu apkalpošanas centru Da-
gdā. Plašāk iesaistīt iedzīvotājus 
novada problēmu risināšanā, at-
balstot vietējo kopienu iniciatīvas 
pagastos. Par vienotību un saskaņu 
novadā!
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Kandidāts Kārtas
 nr. sar.

Dzimš. 
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Vjačeslavs Aprups 1 1961 SIA “Krāslavas slimnīca” ķirurģiskās nodaļas va-
dītājs

Žanna Aišpure 2 1974 Asūnes un Ķepovas pagas-
ta pārvalde

vadītāja

Gunārs Svarinskis 3 1966 Indras pagasta pārvalde komunālās saimniecī-
bas vadītājs

Artūrs Menščikovs 4 1987 SIA “IV plus” ražošanas darba organi-
zācijas inženieris

Juris Murāns 5 1978 Z/s “Ezerkalni” īpašnieks
Ēriks Ozoliņš 6 1981 LAU Dagdas nodaļas mehā-

niķis
Andris Rukmans 7 1980 Krāslavas novada dome projektu speciālists
Lidija Moiseja 8 1955 Pensionāre
Sandra Molotoka 9 1976 Krāslavas novada domes 

PI “Sociālais dienests”
sociālais darbinieks

Juris Rutka 10 1978 LAD kontroles un uzraudzī-
bas daļas vecākais in-
spektors

Dzintra Dzalbe 11 1980 PI “Pienenīte” pirmsskolas pedagogs
Julianna Moisejenkova 12 1986 Krāslavas novada IP lietvedis
Grigorijs Lazebnijs 13 1975 SIA “Binders un ceļi” universālās pašgājēja 

mašīnas operators
Emīls Ronalds Puzo 14 1996 LAU ceļu meistars
Ilona Vanaga 15 1966 Krāslavas sporta skola metodiķe
Valdis Ciganovičs 16 1977 SIA “Muiža” valdes priekšsēdētājs
Natālija Vecele 17 1967 Izdienas pensijā
Ivars Stivriņš 18 1980 SIA “Iviks” direktors

Zaļais vienmēr ir sākums jau-
nam posmam. Krāslavas novads 
pārdzimst par lielāku teritoriju ar 
plašākām iespējām un lielākiem 
izaicinājumiem.

Ir jāpārņem viss labākais no 
esošās pieredzes un izdarītā, pie-
dāvājot vienlīdzīgas iespējas visā 
novada teritorijā.

Mēs attīstīsim elektroniskos pa-
kalpojumus un viedāku informā-
cijas apmaiņu starp pašvaldību un 
iedzīvotājiem. Izveidosim pieeja-
mu un viegli saprotamu dokumen-
tu bāzi novada mājaslapā ar viegli 
iesniedzamiem iesniegumiem un 
tikpat izsekojamu dokumenta sta-
tusu un atbildes saņemšanu gan 
pašvaldībā, gan tās iestādēs.

Sadarbībā ar tehnoloģiju uzņē-
mumiem, ģimenes ārstiem un no-
vada slimnīcu izveidosim sistēmu 
vientuļo personu  un personu riska 
grupās veselības stāvokļa attālinā-
tam monitoringam un rīcībai si-
tuācijās, kad ir saskatāms apdrau-
dējums cilvēka veselībai.

Sociālajā sfērā akcentus liksim 
uz preventīvu darbu ar grūtībās 
nonākušajām ģimenēm, laicīgi 
reaģējot uz iespējamajām problē-
mām, piesaistot asistentus un vei-
cot regulāru monitoringu un atbal-
stu dzīvesvietās, pirms tās nonāk 
sociālās rehabilitācijas iestādēs. 
Riska grupu ģimenēs ieviesīsim 
“trauksmes pogas” projektu ar 
tiešo municipālās policijas moni-
toringu.

Sadarbībā ar nevalstiskajām 
organizācijām un biedrībām ie-
saistīsimies sociālo un izglītības 
projektu izstrādē un ieviešanā 
dažādām iedzīvotāju grupām - no 
bērnudārza vecuma līdz senio-

riem, ļaujot attīstīt iemaņas, so-
ciālo sadarbību kā interaktīvi, tā 
klātienē, pieaicinot Latvijas un 
starpvalstu labākos jomu profe-
sionāļus.

Izmantojot jau esošās skolu in-
formācijas tehnoloģijas, veidosim 
atklāto stundu sistēmu, ko vadīs 
skolotāji novada un pilsētu skolu 
audzēkņiem, nodrošinot zināša-
nu apriti, vienlaikus paaugstinot 
skolēnu konkurētspēju valsts un 
starptautiskajā līmenī.

Paplašināsim pašvaldības po-
licijas štatu atbilstoši jaunajiem 
noteikumiem un uzlabosim tās 
materiālo bāzi, ļaujot mūsdienīgi 
sekot drošības stāvoklim novadā, 
kas ļaus novērst daudzas problē-
mas, pirms tās radušās.

Integrēsim Krāslavas labo pie-
redzi atkritumu apsaimniekošanā, 
ļaujot Dagdas zonai saņemt tikpat 
kvalitatīvu un lētu pakalpojumu, 
vienlaikus samazinot atkritumu 
poligonos apglabājamo atkritumu 
daudzumu, izmantojot dalīto at-
kritumu sistēmu, šķirošanu, izej-
vielu otrreizējo izmantošanu.

Sadarbībā ar pakalpojumu snie-
dzējiem un iedzīvotāju apvienī-
bām veiksim dzīvojamā fonda 
kompleksus energoefektivitātes 
uzlabošanas pasākumus.

Uzsāksim saules enerģētisko 
parku projektu izstrādi un ievie-
šanu, vienlaikus attīstot viedā 
siltumapgādes tīkla ieviešanu 
centralizētajā siltumapgādē, kas 
ļaus līdz pat 20% samazināt sil-
tumenerģijas izdevumus iedzīvo-
tājiem.

Atbalstīsim uzņēmējus pārejā 
uz ražošanas klimatneitralitāti, 
izmantojot speciālās ekonomiskās 

zonas resursus, un tās ietvaros pa-
nāksim jaunas atlaides zaļi domā-
jošajiem uzņēmējiem (piem., sau-
les paneļu parku izveide elektrības 
ražošanai, nodokļu atvieglojumi 
par zaļo darba vietu izveidi).

Izmantojot struktūrfondu lī-
dzekļus un pašvaldības budžetu, 
veidosim piemaksu sistēmu jau-
nu speciālistu piesaistei un esošo 
speciālistu kvalifi kācijas celšanai, 
tādējādi samazinot katastrofālo 
kadru trūkumu medicīnas aprūpē 
un citos kritiski svarīgos infra-

struktūras objektos un sfērās.
Turpināsim iesākto darbu zivju 

resursu pavairošanas un atražo-
šanas jomā, veicot zivju mazuļu 
ielaišanu ūdenstilpnēs.

Veiksim pašvaldības darbinieku 
kompetenču un prasmju celša-
nas pasākumus, kas ļaus ātrāk un 
kompetentāk apkalpot iedzīvotā-
jus.

Izstrādāsim ezeru apsaimnieko-
šanas un ekspluatācijas noteiku-
mus.

Izveidosim zaļās infrastruktūras 

elementus ainaviskajās vietās paš-
valdībai piederošajos zemesgaba-
los visā novada teritorijā.

Attīstīsim novada ceļu un ielu 
infrastruktūru, veicot remontus 
un ieviešot viedo sistēmu pagastu 
grants seguma ceļu tīklā, kas zi-
ņotu par smagās tehnikas kustību, 
kad ceļa segums to neļauj (rude-
ņos, pavasaros), tādējādi ieekono-
mējot ievērojamus līdzekļus paš-
valdības budžetā nevajadzīgiem 
remontdarbiem.

5. Latvijas Zaļā partija

(Sākums 13.lpp.)

Veicināsim atkritumu apsaim-
niekošanas jomas sakārtošanu;

Remontēsim ielas, ceļus un lab-
iekārtosim māju iekšpagalmus;

Turpināsim centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizācijas sistēmas 
izveidi;

Iekārtosim jaunas stāvvietas pie 
daudzdzīvokļu dzīvojamajām mā-
jām;

Labiekārtosim atpūtas vietas 
degradētajās teritorijās;

Veiksim apgaismošanas sistēmu 
ierīkošanu novadā;

Nodrošināsim atbilstošu ceļu 
uzturēšanu gan ziemas, gan va-
saras periodā, lai iedzīvotāji bez 
grūtībām var nokļūt līdz sev vēla-
majai vietai un lai nepieciešamī-
bas gadījumā pie ikviena iedzīvo-
tāja var ierasties NMPD, VUGD, 
Valsts policija vai jebkurš cits 
dienests. 

Radīsim jaunas stāvvietas pie 
novada teritorijā esošajām kapsē-
tām;

Nodrošināsim labi uzturētu un 
sakārtotu ceļu līdz novada uzņē-
mējiem un zemniekiem;

Ceļu uzturēšana un sakārtoša-
na līdz novadā esošajām sociālās 
aprūpes iestādēm (Skuķu aprūpes 
centrs, VSAC “Latgale” fi liāle 
“Krastiņi”);

Nodrošināsim, lai visi novada 
objekti (trenažieru zāle, stadions 
u.c.) ir pieejami visiem novada 
iedzīvotājiem. 

Veiksim visu pašvaldības ies-
tāžu un kapitālsabiedrību padziļi-
nātu iekšējo auditu, lai optimizētu 
iestāžu darbību. 

Optimizēsim P/a “Labiekārto-
šana K” un SIA “Krāslavas nami” 
darbību; 

Izglītība:
Pirmsskolas izglītības iestādēs 

veiksim remontu, atjaunosim spē-
ļu laukumus un iestādes teritorijā 
esošās konstrukcijas.  

Nodrošināsim pieejamu un kva-

litatīvu izglītību;
Piešķirsim stipendijas par izci-

liem sasniegumiem mācībās;
Nodrošināsim visas novada 

skolas ar datortehniku un citām 
mūsdienīgām IT iekārtām;

Attīstīsim interešu izglītības 
programmas, pulciņus un papil-
dus nodarbības ārpusstundu laikā;

Īstenosim stipendiju piešķiras 
sistēmu, lai piesaistītu jaunus spe-
ciālistu un veicinātu to atgrieša-
nos dzimtajā novadā;

Sportā:
Nodrošināsim daudzveidīgas 

sporta un aktīvās atpūtas iespējas;
Izveidosim kompleksu sporta 

un atpūtas bāzi, kurā varēs aktīvi 
pavadīt savu brīvo laiku dažāda 
vecuma iedzīvotāji;

Izveidosim futbola laukumus ar 
mākslīgo segumu gan Dagdā, gan 
Krāslavā;

Atjaunosim stadionus pie nova-
da skolām (Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola u.c.);

Īstenosim velo celiņu program-
mu;

Izbūvēsim āra trenažierus gan 
novada centrā, gan pagastos;

Atbalstīsim nometņu un pasā-
kumu organizēšanu dažāda vecu-
ma bērniem un jauniešiem;

Kultūras un tūrisma jomā:
Attīstīsim tūrisma piedāvājuma 

klāstu;
Rekonstruēsim Krāslavas estrā-

di, izveidojot ģērbtuves;
Atjaunosim un labiekārtosim 

skatu laukumu Adamovas pilskal-
nā;

Radīsim un labiekārtosim jau-
nas atpūtas vietas (piemēram, 
Pirts ielā, Zirga ezera pludmale 
u.c.)

Administrācija un pašvaldības 
budžets:

Nodrošināsim, lai katrs pagasta 
iedzīvotājs pēc iespējas tuvāk sa-
vai dzīvesvietai var saņemt  paš-
valdības sniegtos pakalpojumus;

Nodrošināsim pašvaldības bu-
džeta atklātumu, lai katrs iedzī-

votājs ir informēts par to, kur 
tika izlietoti pašvaldības fi nanšu 
līdzekļi;

Veidosim apvienotā novada ad-

ministrāciju no zinošiem un savu 
specialitāti pārzinošiem cilvē-
kiem.

Darām, lai Krāslavas novads ir 

vieta, kurā gribās dzīvot, veidot 
ģimeni un atgriezties!

Kandidāts Kārtas
nr. sar.

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / 
nodarbošanās

Amats

Dmitrijs Zalbovičs 1 1986 Zemnieku saimniecība 
“Alas”

Īpašnieks

Kristīne Smoļakova 2 1992 Krāslavas novada dome Juriskonsulte
Viktors Krūmiņš 3 1972 “Celiņi” Zemnieku saim-

niecība
Šoferis, palīgstrād-

nieks
Jānis Jakušonoks 4 1996 “Sodra Latvia” SIA Mežsaimniecības

speciālists
Nauris Lipšāns 5 1992 Saimnieciskās darbības 

veicējs
Tatjana Stašāne 6 1976 “MK TRADE” SIA Mazumtirdzniecības

veikala vadītāja
Aleksandrs Korovackis 7 1985 Zemnieku saimniecība 

“Saknes”
Īpašnieks

Ilona Berga 8 1973 VAS “Latvijas dzelzceļš” 
Vilcienu kustības pārvalde 
Daugavpils iecirknis, staci-
ja “Krāslava”

Līnijas dzelzceļa
stacijas priekšniece

Oļģerts Fjodorovs 9 1987 “Papa Wood” SIA Valdes loceklis
Andris Badūns 10 1961 Dagdas novada pašval-

dības iestāde “Veselības un 
sociālo pakalpojumu centrs 
“Dagda””

Iestādes vadītājs

Zinaida Kozačuka 11 1966 “Mērniecības risinājumi 
Latgale” SIA

Biroja administratore

Igors Reščenko 12 1961 Valsts sociālās aprūpes 
centra “Latgale” fi liāle 
“Krastiņi”

Filiāles vadītājs

Vjačeslavs Čumiks 13 1995 Dagdas novada Sporta 
skola

Sporta organizators

Dmitrijs Kuzmins 14 1992 “Kreiss” SIA Klientu apkalpošanas 
speciālists

Kristīne Bobiča 15 1985 “Vega P” SIA, Degvielas 
uzpildes stacija “Krāslava”

Vadītāja

Inga Krumpāne 16 1982 VAS “Valsts nekustamie 
īpašumi”

Namu pārvaldnieks

Kaspars Skerškāns 17 1989 “SINTEC EU” SIA Elektriķis
Ivars Plivčs 18 1972 Neatliekamās medicī-

niskās palīdzības dienests 
Latgales reģionālais centrs

Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības die-
nesta ārsta palīgs
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Mēs dzīvojam mūsu novadā 
un vēlamies, lai tas ir attīstīts  un 
plaukstošs -- lai tas ir novads cil-
vēkiem! Mums visiem jāizvēlas, 
vai tas, ko darām, mūs apmierina, 
vai varam kopīgi tālāk strādāt pie 
esošajām un nākamajām prog-
rammām, iesaistot visus novada 
iedzīvotājus, ekspertus un  nozaru 
profesionāļus. Mūsu darbības pa-
matmērķi skar ikvienu no jomām. 

Sociālā un veselības aizsardzī-
ba: 

-- ņemot vērā to, ka cilvēkam 
galvenā sociālā vajadzība ir darbs, 
mēs par savu prioritāti izvēlamies 
tautsaimniecības attīstības veici-
nāšanu un iedzīvotāju labklājības 
līmeņa celšanu;

-- piedalīties un atbalstīt nodar-
binātības projektus pieaugušajiem 
un skolēniem;

-- veselības un sociālo iestāžu 
saglabāšana un sociālo pakalpoju-
mu attīstība dažādām iedzīvotāju 
grupām (ģimenes asistenti, spe-
ciālistu pieejamība utt.);

-- saglabāsim p/a “Krāslavas 
Slimokase” pakalpojumu klāstu.

Izglītība:
-- pēc iespējas saglabāsim esošo 

izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā 
izglītojamo, vecāku, pedagogu, 
darbinieku intereses;

-- atbalstīsim profesionālās iz-
glītības attīstību novadā;

-- atbalstīsim stipendiju piešķir-
šanu novadam aktuālo specialitā-
šu apguvei;

-- saglabāsim  ārpusskolas akti-
vitāšu, mācību līdzekļu līdzfi nan-
sēšanu, skolēnu prēmēšanu;

-- atbalstīsim bērnu nometnes;
-- atbalstīsim tālmācības apmā-

cību, inovatīvās apmācības prog-
rammas;

-- atbalstīsim izglītības iestāžu, 
bērnudārzu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošanu atbilstoši mūs-

dienu prasībām gan skolēniem, 
gan pedagogiem.

Kultūra un sports:
-- uzlabosim kultūras objektu 

infrastruktūru;
-- veicināsim kultūras manto-

juma, tradīciju saglabāšanu un 
attīstību katrā pagastā un pilsētā, 
iesaistot iedzīvotājus kultūrvides 
veidošanā;

-- turpināsim darbu pie gr. 
Plāteru pils kompleksa attīstības;

-- sadarbosimies ar tradicionā-
lajām konfesijām kā kristīgo vēr-
tību saglabātājām;

-- sporta objektu rekonstrukcija;
-- atbalstīsim dažādu sporta vei-

du attīstību;
-- labiekārtosim aktīvās atpūtas 

vietas novadā.
Infrastruktūra:
-- līdzsvarota teritorijas attīstī-

ba;
-- veikt pasākumus ūdens kvali-

tātes uzlabošanai, turpināt centra-
lizētās ūdensapgādes un apkures 
sistēmu rekonstrukciju;

-- īstenosim centralizētās ūdens-
apgādes un kanalizācijas pieslēg-
šanas atbalsta programmu;

-- īstenosim tarifu nepaaugsti-
nāšanas politiku;

-- siltumapgādes un ūdens-
saimniecības pakalpojumu tarifu 
samazināšanai attīstīt alternatīvo 
enerģijas avotu (saules kolektori, 
baterijas) izmantošanu siltuma un 
elektrības ražošanai;

-- sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanas sistēmas optimizācija 
izmaksu samazināšanai;

-- atbalstīsim daudzdzīvokļu 
māju siltināšanas, teritoriju sakār-
tošanas programmu (pievedceļi, 
apgaismojums, trotuāri, bērnu 
laukumi);

-- turpināsim ceļu programmas 
ieviešanu (līdz pagastu centriem, 
uzņēmējiem, individuālo māju 

mikrorajoniem, tiltu rekonstruk-
ciju);

-- sabiedriskā transporta kustī-
bas organizēšana atbilstoši visa  
novada iedzīvotāju vajadzībām, 
Dagdas autoostas darbības nodro-
šināšana;

Vide:
-- veicināsim novada (zeme, 

mežs, upes, ezeri) sakoptību, ra-
cionālu izmantošanu;

-- degradēto ēku, inženierteh-
nisko būvju atjaunošana vai no-
jaukšana;

-- ieviesīsim latvāņu izplatības 
ierobežošanas programmu.

Ekonomika un uzņēmēdarbība:
-- radīt labvēlīgu vidi pašnodar-

binātības un uzņēmējdarbības uz-
sākšanai un attīstībai;

Kandidāts Kārtas 
nr. sar.

Dzimšanas 
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Gunārs Upenieks 1 1964 Krāslavas novada dome priekšsēdētājs
Aleksandrs Jevtušoks 2 1952 SIA “ Krāslavas slimnīca” valdes loceklis
Juris Butēvics 3 1960 Aglonas novada dome domes priekšsēdētājs
Jānis Tukāns 4 1963 Krāslavas Valsts ģimnāzija direktors
Viktorija Lene 5 1961 Z/s “Smilgas” pārvaldniece
Aivars Platacis 6 1963 Z/s “Ezermala” īpašnieks
Antons Ļaksa 7 1965 Krāslavas novada Kombuļu 

pagasta pārvalde
atbildīgais par 
elektrosaimniecību

Jurijs Ļevkovs 8 1966 Z/s “Bronki” īpašnieks
Aleksandrs Savickis 9 1965 SIA “ GSK” valdes loceklis
Janīna Vanaga 10 1962 Krāslavas novada domes PI 

“Sociālais dienests”
sociālais darbinieks
Aulejas pagastā

Aldis Beitāns 11 1976 Dagdas novada pašvaldības 
uzņēmums “Pilsētsaimniecī-
ba”

saimniecības pārzinis

Ēriks Zaikovskis 12 1969 Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskola

sākumklašu skolotājs, 
kristīgās mācības skolotājs

Jāzeps Dobkevičs 13 1950 Krāslavas novada dome deputāts
Vera Bīriņa 14 1964 Krāslavas novada Robež-

nieku pagasta pārvalde
plānotāja

Maija Ļevkova 15 1966 Z/s “Tingala” īpašniece
Rolands Andžāns 16 1975 Zemnieku saimniecība īpašnieks
Jānis Korlāns 17 1995 Z/s “Vanagi” īpašnieks
Svetlana Saksone 18 1966 PA “Labiekārtošana K” direktora vietniece

7. ,,LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”

Kandidāts Kārtas
nr. sar.

Dzimš.
gads

Darbavieta / nodarbošanās Amats

Aivars Trūlis 1 1967 Dagdas novada pašvaldība Domes priekšsē-
dētājs

Māris Ločmelis 2 1966 PIKC Rīgas Valsts tehnikums Krāsla-
vas struktūrvienība

P r o f e s i o n ā l o 
priekšmetu pedagogs

Edgars Tjarve 3 1970 Dagdas novada pašvaldība Izpilddirektors
Kaspars Dzergačs 4 1992 Zemnieku saimniecība “Meža Ro-

zes”
Vadītājs

Aivars Bačkurs 5 1997 Jauniešu biedrība “DAGNE” Valdes priekšsēdē-
tājs

Ilona Kangizere 6 1973 Laimes Muzejs Indrā vadītāja
Jāzeps Ornicāns 7 1955 Krāslavas kultūras nama vidējās paau-

dzes deju kolektīvs “Jautraviņa”
vadītājs

Irēna Gžibovska 8 1957 SIA “Apotheka”, Dagdas fi liāle 
„Apotheka 24”

vadītāja

Aleksandrs Gžibovskis 9 1959 Ezernieku vidusskola Skolas direktors
Vita Blažēviča 10 1965 Burtnieku novada pašvaldība juriste
Aleksandrs Stepiņš 11 1963 Zemnieku saimniecība “Mežagols” Īpašnieks
Viktors Klagišs 12 1971 Zemnieku saimniecība “Zarečje” Īpašnieks
Pēteris Pontags 13 1963 Dagdas novada pašvaldība Ķepovas 

pagasta pārvalde
Komunālās saimnie-
cības vadītāja p.i.

Arvīds Vedļa 14 1967 Bioloģiskā piensaimniecība ,,Ezeri” īpašnieks
Valdis Viļums 15 1972 Aglonas novada pašvaldība Būvvaldes vadī-

tājs
Aigars Orols 16 1977 Pašnodarbināta persona
Ināra Tukiša 17 1980 Dagdas novada pašvaldība Finanšu nodaļas 

vadītāja
Valdis Pauliņš 18 1964 Valda un Olgas Pauliņu keramikas 

darbnīca
Keramiķis

Latvijas Reģionu Apvienību vie-
no apņemšanās saglabāt Latgales 
kultūrvēsturiskā reģiona identitāti, 
veicināt tā attīstību un stiprināt de-
mokrātiskās vērtības. 

Mēs piedalāmies 2021. gada 
Latvijas pašvaldību vēlēšanās, lai 
nostiprinātu godīgu, atbildīgu un 
demokrātisku pārvaldību Latvijas 
pašvaldībās. 

Mēs iestājamies par Latgales re-
ģiona attīstību. 

Mūsu nolūks ir nodrošināt lab-
klājību iedzīvotājiem visā Latgalē 
ar kvalitatīvas izglītības pieejamī-
bu, ekonomisko aktivitāti un soci-
ālo drošību. 

Mēs esam ikdienā sasniedzams 
politiskais spēks, jo regulāri tieka-
mies ar iedzīvotājiem, uzklausām 
viņu vajadzības un rūpes, kā arī 
sniedzam atbalstu jaunu ideju īste-
nošanai. 

Mēs, dažādu paaudžu un dažādu 
profesiju pārstāvji, esam apvieno-
jušies vienotā komandā, lai kopī-
giem spēkiem:

- veicinātu mūsu novada un tajā 
ietilpstošo pagastu, ciemu un vien-
sētu attīstību,

- nodrošinātu kvalitatīvu, uz sa-
darbības principiem veidotu demo-
krātisku,  iedzīvotājiem pieejamu 
un saprotamu pašvaldības pārvaldi,

- rūpētos par iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes un labklājības līmeņa 
celšanos.

 Mēs uzskatām, ka, apvienojot 
Krāslavas un Dagdas novadus, kā 
arī Aglonas novada Grāveru, Šķel-
tovas un Kastuļinas pagastus, ir 

jāsaglabā vēsturiskās tradīcijas un 
dzīves stils, kas novadu iedzīvo-
tājiem ir bijis būtisks līdz novadu 
apvienošanai, tādēļ esam nolēmu-
ši aktīvi piedalīties mūsu novada 
attīstībā, uzņemties atbildību un 
darīt.

Mūsu pamatvērtības ir cieņa, ģi-
mene, atbildība un ieinteresētība. 
Cieņpilna attieksme pret līdzcil-
vēkiem, nediskriminējot nevienu 
un nodrošinot vienlīdzīguma ie-
vērošanu. Ģimene kā vērtība vi-
sās paaudzēs. Atbildība par doto 
solījumu īstenošanu. Ieinteresētība 
būt aktīvam un nebūt vienaldzīgam 
pret novadā notiekošo.

Mēs nodrošināsim uz sadarbību 
vērstu novada pašvaldības pārval-
di ar vienlīdzīgu iespēju un dzīves 
līmeņa nodrošinājumu visā nova-
da teritorijā, atbalstot iedzīvotāju 
tiekšanos uz patiesi demokrātisku 
pilsonisko sabiedrību, kura vēlas 
būt saimnieki savā novadā, attīstīt 
kultūrvidi, saimniecisko darbību 
un veicināt novada izaugsmi.

Uzskatām, ka mūsu novads ir jā-
veido kā uzņēmējdarbībai draudzī-
ga teritorija, kur katra iniciatīva un 
vēlēšanās ieguldīt fi nanses, laiku 
un enerģiju novada un tajā dzīvo-
jošo iedzīvotāju labā ir prioritāte. 
Mēs izveidosim labvēlīgu vidi 
investīcijām un uzņēmējdarbībai, 
veicinot ciešu un atklātu sadarbī-
bu starp novada uzņēmējiem un 
pašvaldības administrāciju, atbals-
tot jaunu darba vietu izveidošanu, 
mazo un vidējo uzņēmumu attīstī-
bu, kas kopā nodrošinās iedzīvotā-

ju nodarbinātības palielināšanos un 
ienākumu paaugstināšanos.

Mūsu mērķis ir panākt, lai no-
vadā pēc studijām atgriežas mūsu 
jaunieši, jo redz šeit perspektīvu. 
Lai novads ir ne tikai interesants 

6. Politiskā partija ,,Latvijas Reģionu Apvienība”

-- aktīvi piedalīsimies darbavie-
tu radīšanas programmās;

-- esošo uzņēmumu atbalsts un 
investīciju piesaiste;

-- veicināsim vietējo uzņēmēju 
konkurētspēju pašvaldības pasūtī-
jumu realizācijā;

-- palielināsim fi nansējumu at-
balsta programmai jaunajiem uz-
ņēmējiem;

-- atbalstīsim novadā ražotās 
produkcijas un pakalpojumu rea-
lizāciju;

-- turpināsim attīstīt pārrobežu 
sadarbību.

Administrācija un budžets:
-- budžeta līdzekļu racionāls iz-

lietojums, kas sekmē visas terito-
rijas vienmērīgu attīstību;

-- ievērosim budžeta līdzekļu iz-
lietošanas caurspīdīguma principu 
(ikvienam novada iedzīvotājam ir 

tiesības zināt, cik naudas ir budže-
tā un cik tiek izlietots konkrētam 
mērķim);

-- nodrošināsim nepieciešamo 
pakalpojumu pieejamību iedzīvo-
tājiem, lai ikvienam būtu iespēja 
saņemt pašvaldības darbinieku un 
iestāžu pakalpojumus maksimāli 
tuvu dzīvesvietai.

Sabiedriskā kārtība:
-- strādāsim  pie sabiedriskās 

kārtības nodrošināšanas kopā ar 
Valsts policiju, zemessardzi. Ik-
vienam novada iedzīvotājam ir 
tiesības savā novadā justies dro-
šam un aizsargātam visās dzīves 
situācijās!

Sadarbosimies! Radīsim vidi, 
kurā cilvēks varētu dzīvot atbil-
stoši savām vajadzībām, zināša-
nām un spējām, un  ieguldītajam 
darbam!

galamērķis tūristiem, bet lai nova-
du izvēlas kā labāko vietu, kur dzī-
vot, jo visiem bērniem ir nodroši-
nāta iespēja apmeklēt pirmsskolas 
izglītības iestādes, gūt kvalitatīvu 
izglītību pēc iespējas tuvāk mājām, 
iedzīvotājiem ir plašas iespējas ie-
saistīties kultūras dzīvē, nodarbo-

ties ar sportu un dažādiem interešu 
izglītības veidiem, ir nodrošināta 
kvalitatīva sociālā aprūpe. 

Mūsu misija ir strādāt novada 
iedzīvotāju interesēs, aktīvi darbo-
joties novada attīstības labā.

Stipra Dagda. Stipra Krāslava. 
Stipra Latgale.
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- Šajā mācību gadā visos četros kursos kopā pie mums 
mācās 80 skolēni. Jaunieši apgūst auto virsbūvju remont-
atslēdznieka, mēbeļu galdnieka un tērpu stila speciālista 
profesiju.  Pedagoģiskajā kolektīvā ir 25 skolotāji, ieskaitot 
profpriekšmetu skolotājus un vispārizglītojošo priekšmetu 
skolotāji. Visi skolotāji ir krāslavieši.  Vispārizglītojošos 
priekšmetus māca Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Vara-
vīksnes vidusskolas skolotāji, līdz ar to gandrīz visi struk-
tūrvienības jaunieši un skolotāji ir savstarpēji pazīstami 
ilgāku laiku, kas atvieglo mācību procesu. 

- Vai ir kādi jaunumi attiecībā uz mācību bāzi? 
Mūsu rīcībā ir trīs ēkas: Artilērijas ielā 4 pamatā mācās 

auto virsbūvju remontatslēdznieki, Rēzeknes ielā 45 - mē-
beļu galdnieki un Aronsona ielā 3 tiek pasniegti vispāriz-
glītojošie priekšmeti un mācās tērpu stila speciālisti, kuri 
pārcēlās šurp no uzņēmuma „Nemo” telpām. Ierīkojām vi-
ņiem atbilstošus kabinetus, un skolotāja Ruta tagad strādā 
ar jauniešiem šeit. Ar uzņēmumu „Nemo” mūs tagad sais-
ta tikai kvalifi kācijas prakse, kur to iziet mūsu jaunietes. 
Aronsona ielā 3 dažas telpas ir atvēlētas arī mācību stundu 
organizēšanai mēbeļu galdniekiem, kuriem Rēzeknes ielā 
45 norisinās tikai praktiskās nodarbības. 

Aronsona ielā 3 atrodas arī Krāslavas teritoriālās struk-
tūrvienības administrācija. Protams, šīs pārmaiņas radīja 
nelielu apjukumu, un daļai cilvēku mūs ir grūti sameklēt jo 
vairāk tāpēc, ka centrālā ieeja atrodas iekšpagalmā. Tāpēc 
vasarā esam izgatavojuši un ierīkojuši divus dabas objektus 
- lielus burtus RVT. Top arī divi baneri, kurus izvietosim 
pie ieejas no stadiona un Aronsona ielas puses. Domāju, 
tas būs pietiekami, lai mūs vieglāk sameklētu ikviens in-
teresents.

- Kā Covid-19 pandēmijas apstākļos organizēts mā-
cību process?

- Mēs jau pašā mācību gada sākumā gatavojāmies tam, ka 
būs jāmācās attālināti. Septembrī palūdzām skolēnus izvei-
dot kontus pakalpojumā „gmail”, tos pievienojām „Goog-
le Meet” platformai, lai visi būtu gatavi darbam jebkādā si-
tuācijā. Oktobra sākumā mēs arī bijām pilnībā gatavi pāriet 
uz attālinātu darbu, mūsu skolotāji vēl pat paspēja klātienē 
stundās ar jauniešiem aprobēt, kā tas viss darbosies. 

- Kāda kopumā bija vecāku reakcija, ka viņu bēr-
niem zināšanas nāksies apgūt neierastā veidā?  

- Pārmetumus nedzirdēju, vecāki mūsu rīcību uztvē-
ra ar sapratni, jo šoreiz mēs faktiski apsteidzām laiku un 
bijām labi sagatavojušies, atšķirībā no iepriekšējās reizes, 
kad tika paziņots, ka jāmācās attālināti un tam neviens no 
mums īsti nebija gatavs. Šoreiz skolēni jau savlaicīgi tika 
informēti, kā būs jārīkojas, viņiem pat tika izstrādāta īsa 
pamācība soli pa solim, ja jaunā sistēma šķiet nesaprotama. 
Tehnikumi pamatā lieto „mykoob” sistēmu, kas 1. kursa 
audzēkņiem ir jauna lieta, jo vispārizglītojošajā skolā viņi 
lietoja „e-klasi”. 

- Matemātiku vai vēsturi var mācīt attālināti, bet jūsu 
jauniešiem jāiemācās arī praktiskas lietas – piegriezt, 
zāģēt, metināt, krāsot utt…

- Tērpu stila speciālistu skolotāja ieslēdza mājās video-
kameru un rādīja, kā un kas darāms. Mēbeļu galdnieku 
skolotājs darbojās Rēzeknes ielā 45 un arī ar videokameras 
palīdzību attālināti nodeva šīs prasmes jauniešiem. Auto 
virsbūvju remontatslēdznieku skolotājs vadīja stundas tieš-
saistē. Ieslēdza dažādas īsfi lmas un pārrunāja ar audzēk-
ņiem tajās redzēto. Kad valstī atļāva individuālas konsultā-
cijas, tie skolēni, kuriem mācības padodas grūtāk, nāca pie 
sava skolotāja un darbojās individuāli. Katra priekšmeta 
skolotājs pats izlēma, kuram šīs konsultācijas ir nepiecie-
šamas. Darboties praktiski šobrīd atļauts tikai individuālo 
konsultāciju ietvaros.

- Mācību gada noslēgumā eksāmeni būs?
- Jā, jau 11. maijā 3. kursa audzēkņi kārtos pirmo cen-

tralizēto eksāmenu – angļu valodu. Pēc nedēļas būs eksā-
meni latviešu valodā un matemātikā. Plānots, ka 3. kursa 
audzēkņi šiem eksāmeniem gatavosies klātienē. 4. kursa 
audzēkņi no janvāra sākuma iziet kvalifi kācijas praksi, kas 
organizēta, īstenojot darba vidē balstītas mācības izglītoja-
majam pie komersanta. Jūnijā sākumā mēbeļu galdnieki un 
tērpu stila speciālisti attālināti kārtos centralizētu eksāme-
nu teorijā, izmantojot datoru, bet auto virsbūves remontat-
slēdzniekiem eksāmens teorijā un praksē ieplānots jūnija 
beigās. Patiesībā viss notiks, izmaiņas būs nenozīmīgas. 

 - Vai Covid-19 pandēmijas ietekmē eksāmenu rezul-
tāti nepasliktināsies?

- Ceram, ka nē. Pamatā tas atkarīgs no audzēkņu spējām 
saņemties, lai sekmīgi pārvarētu noslēguma posmu. Visas 
iemaņas un prasmes viņi apguvuši, 3,5 gadu laikā praktiski 
mācoties ierastā režīmā. Jauniešiem tika nodrošināta sešu 
mēnešu laba prakse pie uzņēmējiem, kuri zina eksāmenu 
prasības un gatavo viņus tiem.

Pašdisciplīna ir primārais, ko ikvienam skolēnam vajag 
iemācīties. Covid-19 laiks lika ne tikai skolotājiem un ve-
cākiem mobilizēties, bet arī jauniešiem bija jāiemācās sevi 
noskaņot strādāt patstāvīgi. 

- Ko plānojat piedāvāt nākamajā mācību gadā?
- Mēs vēlamies, lai tehnikuma audzēkņu skaits būtu 

krietni lielāks, jo tas sekmētu zināmas pozitīvas pārmai-
ņas novada dzīvē - daļa jauniešu paliktu šeit, uzsāktu biz-
nesu, izveidotu darba vietas. Taču, lai jaunieši no kaimi-
ņu novadiem brauktu pie mums, iz nepieciešams ieguldīt 
gan līdzekļus, gan laiku, gan izdomu. Nav noslēpums, 
ka šobrīd daudzi jaunieši pamet mācības un dodas darba 
meklējumos uz ārzemēm. Saprotam, ka ir akūta vajadzība 
izpētīt darba tirgu, lai ietu kopsolī ar Eiropas darba tirgu. 
Skolā jauniešiem stāsta, ka Eiropas Savienībā ir daudz 
iespēju, kas viņiem liek domāt par labāku dzīvi ārzemēs. 
Tāpēc 2021./2022. mācību gadā mūsu struktūrvienībā būs 
izmaiņas profesiju klāstā. Mēbeļu galdniekus aizstās kok-
snes materiālu apstrādātāja programma, kas ļaus strādāt par 
palīgstrādnieku mēbeļu ražotnē. Mācību laiks - divi gadi 
un kvalifi kācija rokā. Mēs sapratām, ka daudziem jaunie-
šiem ir vēlme pēc iespējas ātrāk kļūt patstāvīgiem, iegūt 
fi nansiālu neatkarību. To sadzirdējām un šādu iespēju arī 
piedāvājam, jāpiebilst, ka programma neparedz vidējās iz-
glītības ieguvi, audzēkņi saņems apliecību par profesionālo 
pamatizglītību.

Jauns piedāvājums ir aprūpētājs. Tā ir arodizglītības 
programma. Jaunieši ar pamatizglītību trīs gadu laikā ap-
gūs gan profesionālos, gan vispārizglītojošos priekšmetus, 
bet neiegūs vidējo izglītību.  Tieši aprūpētāji mūsdienās ir 
arvien pieprasītāka profesija ne tikai ārzemēs, bet arī Latvi-
jā, jo cilvēkam vajag otru cilvēku. Mūsu dzīve kļūst arvien 
straujāka, dinamiskāka, cilvēki ir laika trūkumā, bērni do-
das strādāt tālu no vecāku mājām, bet kādam ir jāpieskata 
sirmgalvji, kuri varbūt grib mājas aprūpi, nevis pansionātu. 
Domāju, ka šajā profesijā mūsu audzēkņi atradīs darbu gan 
Latvijā, gan ārzemēs, gan privātajā sektorā, gan dažādās 
iestādēs, jo mācību programma ir ļoti nopietna. 

Trešā jaunā profesija ir datortehniķis. Mēs jau pagā-
jušajā gadā centāmies to ieviest, bet daudzus jo daudzus 
interesentus sarūgtināja viena nianse – kopmītņu neesamī-
ba! Šogad uz to raugāmies cerīgi, jo Krāslavā top jaunas 
kopmītnes.  Jaunieši iegūs zināšanas, kas saistās ar datora 
tehnisko daļu: remontdarbu, programmatūras instalācijas 
un datortīklu izbūves prasmes utt. Manuprāt, izvēloties šo 
profesiju, mērķtiecīgam un ļoti motivētam jaunietim jau 
mācību laikā garantēta darba vieta. 

Šodien esam izaicinājuma priekšā - informēt skolēnus 
par izglītības iestādes piedāvājumu, jo jaunieši nelasa 
avīzes, ziņu portālus. Jā, viņi izmanto sociālos tīklus, bet 
nezin kāpēc nepamana reklāmu, palaiž garām noderīgu in-

formāciju. Kad uzzina, izrādās - jau nokavēts. Esam parū-
pējušies, lai informācija nonāktu savlaicīgi: struktūrvienī-
bas tīmekļvietnē (www.kraslava.rvt.lv), „facebook”, afi ša 
„Krāslavas Vēstīs”, videosižets struktūrvienības kanālā 
„youtube” platformā. 

Kamēr nebija Covid-19 pandēmijas, mēs ļoti aktīvi rek-
lamējāmies, dodoties uz skolām un tur iepazīstinot jaunie-
šus ar profesijām. Klātienē rīkojām atvērto durvju dienu. 
Jā, arī šogad būs atvērto durvju diena, bet - attālināti. 

- Kādi ir tālākas nākotnes plāni?
- Gribam plašāk attīstīt pieaugušo izglītību. Mums jau 

iepriekš bija iestrādes, kas domātas audzēkņiem pēc vidus-
skolas. Ļoti gribam strādāt ar pieaugušajiem, jo ir teicama 
materiāli tehniskā  bāze, varam piedāvāt apmācības me-
tinātājiem, tērpu stila speciālistiem, mēbeļu galdniekiem, 
autoatslēdzniekiem. Pieaugušo izglītība ir nepieciešama 
lieta, jo dzīve ir ļoti mainīga. 

- RVT Krāslavas struktūrvienība bija aktīvs sadar-
bības partneris, jaunieši un pedagogi nereti brauca uz 
ārzemēm. Kas notiek šajā jomā?

-  Pandēmijas dēļ tas viss pagaidām apstājies. Pērn skolo-
tājs Māris Ločmelis ar saviem audzēkņiem paspēja pieda-
līties tikai vienā konkursā Lietuvā. Mums ir plāni sadarbo-
ties ar Rēzeknes akadēmiju un Daugavpils Universitāti, uz 
kuru devāmies, lai tiktos un izrunātu iespēju rīkot kopīgus 
pasākumus audzēkņiem. Ārzemju praksei jau pieteicās 12 
audzēkņi - no katras specialitātes pa četri. Brauciens, visti-
camāk, varētu notikt 2022. gadā.

- Ko vēlaties pateikt nobeigumā?
 Aicinu jauniešus savlaicīgi interesēties par iespējām ap-

gūt mūsdienīgu un darba tirgū pieprasītu profesiju RVT 
Krāslavas teritoriālajā struktūrvienībā. Ja kāds jau ir izlē-
mis, tad jau šodien ir iespēja pieteikties elektroniski. Vai-
rākus iesniegumus jau esam saņēmuši. Ja māc šaubas, vēl 
ir gana daudz laika, lai iepazītos ar profesijām un mācību 
iestādi detalizētāk, uzdodot savus jautājumus Krāslavas 
struktūrvienības tīmekļvietnē vai sazinoties telefoniski. 
Galvenais ir neatlikt izvēli uz pēdējo brīdi! Aprīļa beigās 
attālināti notiks Atvērto durvju dienas. Skolotāji un au-
dzēkņi tām nopietni gatavojas. Ir sagatavoti videosižeti, 
darbu paraugi, viktorīna ar iespēju saņemt pārsteiguma bal-
vas. Labprāt atbildēsim uz jautājumiem, sniegsim izsmeļo-
šas atbildes, pastāstīsim par struktūrvienības absolventiem, 
kuri veiksmīgi uzsākuši savu karjeru.

 - Paldies par atbildēm! 
Juris Roga, 
autora foto

NĀC MĀCĪTIES UZ RVT KRĀSLAVAS FILIĀLI!

Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pa-
matskola aicina audzēkņus 1.-9. klasēs 
2021./2022. m.g. Katram skolēnam ir indi-
viduāla pieeja, katrs skolēns saņems dāva-
nā somu ar skolas piederumiem.

Krāslavas Mūzikas skola 
aicina bērnus 2021./2022. m.g. 
iegūt profesionālās ievirzes 
mūzikas izglītību šādās izglītī-
bas programmās

*Klavierspēle no 6 - 8 g.

*Vijoļspēle no 6 - 8 g.
*Flautas spēle, klarnetes spē-

le, saksofona spēle no 7 - 9 g.
*Akordeona spēle no 7 - 9 g.
Bērnu noklausīšanās un uz-

ņemšana no 17. līdz 27. mai-

jam 14.00-18.00.
Nepieciešamie dokumenti:
 Vecāku iesniegums (tiek aiz-

pildīts uz vietas).
Izziņa par veselības stāvokli.
Dzimšanas apliecība vai pa-

ses kopija.
Uzziņas pa tālr. 65622408, 

mob. 29178946.
Adrese: Rēzeknes ielā 4, 

Krāslava, LV-5601.

Profesionālā izglītības kompetences centra (PIKC) „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) Krāslavas te-
ritoriālās struktūrvienības vadītāja kopš 2020. gada oktobra ir Larisa Rukmane, kuru aicināju pa-
stāstīt par struktūrvienības aktualitātēm. 


