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Šogad, kad aprit 230 gadi, kopš 1791. gadā 
pabeigta Krāslavas muižas centrālās ēkas, ko 
mēs lepni saucam par pili, būvniecība, neliels 
atskats par pēdējā desmitgadē paveikto.

Krāslavas pils kompleksam jau šobrīd ir liela 
kultūrvēsturiskā un sabiedriskā nozīme, tas ir 
pieejams un atpazīstams tūristu un kāzinieku 
apskates objekts, kā arī iemīļota pastaigu vieta 
krāslaviešiem. 

Krāslavas novada dome kā 18. gadsimta valsts aizsardzī-
bas kultūras pieminekļa „Krāslavas pils apbūve ar parku 
un parka arhitektūru” īpašnieks un apsaimniekotājs pēdējos 
gados ir daudz darījusi, lai ilgtermiņā saglabātu un attīstītu 
kultūras mantojumu Krāslavas pilī un parkā, nodrošinātu 
ēku funkcionālu izmantošanu, pielāgotu tā piedāvājumu 
tūrisma attīstībai, tāpēc regulāri un mērķtiecīgi tiek īsteno-
ti lielāki un mazāki projekti kompleksa savešanai kārtībā, 
maksimāli cenšoties piesaistīt tam papildu ES un valsts fi -
nanšu instrumentu fi nansējumu.

Šobrīd situācija ir nedaudz atšķirīga, bet citādi pils kom-
pleksā tradicionāli notiek dažādi pasākumi, piemēram, 
Muzeju nakts, Leģendu nakts, pilsētas svētki, mājražotā-
ju un amatnieku tirdziņi u.c. Pils kompleksā ir organizēta 
lielā 3x3 nometne, Mazo grāfu un grāfi eņu svētki, Veselī-
bas svētki, NBS diena un citi pasākumi. Krāslavas novada 
dome ir arī Latvijas Piļu un muižu asociācijas biedrs, un, ja 
to pieļautu epidemioloģiskā situācija, 2020. gadā pils kom-
pleksā jau otro reizi tiktu organizēts Muižnieku turnīrs.

Pils kompleksa vēsturiskajās ēkās šobrīd darbojas 
Krāslavas novada Tūrisma informācijas centrs un Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzejs, parkā – arī Krāslavas 
Kultūras nams un sociālais dienests, plānos ir atjaunot ēku 
Plāteru ielā 10 ģimeniskai videi pietuvināta pakalpojuma 
sniegšanai (izstrādāts būvprojekts). Ēka, ko ierasti saucam 
par Plāteru bibliotēku, ir privātīpašumā; īpašnieku savulaik 
prezentētās vēlmes par ēkas atjaunošanu diemžēl pagaidām 
nav īstenojušās, toties luterāņu draudze, kuras ēka arī atro-
das pils parkā, šogad ir uzsākusi baznīcas vēsturiskā torņa 
atjaunošanu.

Pirmā pils kompleksa attīstības stratēģija, pavisam vien-
kāršā formātā, tapa jau 2006. gadā, un ir savā ziņā pat 
pārsteigums pašiem, cik daudzas no plānotajām rīcībām 
jau ir īstenotas. 2017. gadā izstrādāta detalizētāka Krāsla-
vas pils kompleksa Darbības stratēģija tūrisma kontekstā 
2017.–2025. gadam. Ņemot vērā iespējamos fi nansējuma 
avotus, prioritāri tiek plānota saimniecības ēku un parka 
atjaunošana.

Ir izstrādāta tehniskā dokumentācija un izpētes daudzām 
kompleksa ēkām un parkam, vairākās ēkās veikti prioritā-
ri konservācijas darbi, lai nodrošinātu kultūras pieminekļa 

attīstību un autentiskuma saglabāšanu. Ir izveidota tīmekļ-
vietne www.kraslavaspils.lv ar aktualitātēm par kompleksā 
notiekošo. Nesen izdots jauns buklets par Krāslavas pils 
kompleksu; viens no populārākajiem tūrisma galamērķiem 
tiek regulāri iekļauts novada tūrisma ceļvežos un atrodams 
arī novada tūrisma tīmekļvietnē www.visitkraslava.com.

Pati pils 2011. gadā ERAF projekta ietvaros ir iekon-
servēta. Tuvākajos gados plānots izstrādāt būvprojektu tās 
atjaunošanai, visticamāk, vairākos posmos, un cerot, ka 
pienāks brīdis, kad būs iespējas pamazām atjaunot arī pili.

Krāslavas pils parkā, kura ikdienas uzturēšanu veic paš-
valdības aģentūra „Labiekārtošana K”, 2011. gadā veikta 
rekonstrukcijas 1.kārta, atjaunots pagalma vēsturiskais 
plānojums, ierīkots apgaismojums, veikta žoga posmu un 
grotas rekonstrukcija; 2015. gadā - izstrādāts tehniskais 
projekts parka attīstības 2.kārtai, palēnām tiek veikta ap-
stādījumu papildināšana, atjaunotas kāpnes to vēsturiskajā 
vietā un demontētas neautentiskās kāpnes, atjaunota skatu 
platforma ar unikālo skatu uz nacionālā saraksta UNESCO 
mantojumu – Daugavas lokiem. Tiek sekots arī mūra žoga 
stāvoklim, plānveidīgi atjaunojot kritiskākos mūra žoga un 
vārtu posmus, piemēram, 2020. gadā tika pilnībā atjaunots 
posms gar Plāteru ielu, 2021. gadā iesniegts projekta pie-
teikums Kultūras pieminekļu glābšanas programmai žoga 
vārtu Rīgas ielā atjaunošanai. Pašvaldība regulāri iesais-
tās LPS organizēto „Meža dienu” pasākumos, atjaunojot 
mazās koka arhitektūras formas un apstādījumus – šogad 
projekta apstiprināšanas gadījumā plānots uzstādīt vismaz 
divus papildu soliņus parka daļā gar dīķi. Parka aktīvās 
atpūtas zonā ir renovēts stadions, prioritāri – izglītības 
iestāžu vajadzībām, ierīkots tenisa korts, pils komplekss 
regulāri tiek papildināts ar papildu piesaistes elementiem 
– metāla karieti, grāfa un grāfi enes fi gūrām, foto stūrīšiem, 
terasīti kafi jas dzeršanai pie tūrisma centra utt. Nenoliedza-
mi par pils simbolu un pastaigu kompanjoni pēdējos gados 
ir kļuvusi arī kaķenīte Tica. 

2011. gadā ēkai Pils ielā 8, kur atrodas Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzejs, LEADER projekta ietvaros no-
mainīts jumts, 2014. gadā – veikta fasāžu renovācija, izvei-
dotas divas pastāvīgās ekspozīcijas „Pieci airi” un „Grāfa 
Plātera notāra kabinets”, regulāri tiek atjaunotas izstāžu 
ekspozīcijas. 

2014. gada septembrī pilnībā renovēta ēka Pils ielā 2, kur 
šobrīd darbojas Krāslavas novada Tūrisma informācijas 
centrs un Starptautiskais kulinārā mantojuma centrs. Ēkas 
mansarda stāvā izvietota privāta porcelāna leļļu kolekcija, 
kas izaugusi no 480 lellēm līdz 1600! Tas ir sekmējis ievē-
rojamu tūristu skaita pieaugumu. Sadarbībā ar Krāslavas 
māmiņu klubu LEADER projekta ietvaros pie Krāslavas 
novada  Tūrisma informācijas centra top neliels rotaļu lau-

kums bērniem, kas būs pieejams jau jūnija sākumā.
2016. gadā veikta pils dārznieka mājas konservācija; 

ēkai gan pagaidām vēl nav apstiprināts tālākais funkcionā-
lās izmantošanas veids. 

Krāslavas pils staļļos 2011. gadā Latvijas – Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programmas projektā „New Quali-
ty Image” ir veikti nelieli remontdarbi un tajos izveidota 
vasaras izstāžu zāle, savukārt, 2017.–2018. gadā ERAF 
projekta „Rīteiropas vērtības” ietvaros ir veikti vērienīgāki 
darbi – īstenota jumta nomaiņa pilnā ēkas apjomā, savukārt 
fasādes un iekšdarbu remonts ierobežotā fi nansējuma dēļ 
tika veikts tikai ēkas daļai austrumu daļai uz pils pagalma 
pusi. Tajā pa šo laiku izvietota interaktīva izstāde „Pi vīna 
golda”, gleznotāja Valentīna Zlidņa piemiņas istaba un vai-
rāki muzeja atklātie krājumi – „Tēlnieces Vandas Zēval-
des mantojums”, kas 2020. gadā saņēmis Latvijas Muzeju 
biedrības gada balvu, kā arī „Vecās mājas stāsts”. Krāsla-
vas pils staļļos pašvaldības jauniešu biznesa ideju konkursa 
ietvarā ir uzsācis darbu arī „Pils restorāns”. 2020.- 2021. 
gadā Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadar-
bības projekta ietvaros, piesaistot arī papildu Krāslavas 
novada domes budžeta fi nansējumu, staļļos notika tālāki 
būvdarbi ēkas daļā gar Pils ielu - nomainīti logi, durvis, 
vārti, renovētas telpas, labiekārtota teritorija, iegādāts aprī-
kojums, lai jau vasaras sākumā atklātu modernas un pieeja-
mas amatnieku darbnīcas. 

Pils mārketinga vajadzībām Latvijas – Krievijas pār-
robežu programmas projekta „630 sajūtu verstis” ie-
tvaros 2020. gadā ir izveidots skaists videorullītis par 
Krāslavas pils kompleksu (https://www.youtube.com/
watch?v=DIOU3vU2w5), uzstādīts skatu teleskops Kar-
ņicka kalnā, ar kuru ir saistīts skumji romantisks stāsts par 
grāfu meitu Emīliju, iegādātas lielformāta spēles. 

Daudzos projektos top jauni tūrisma maršruti, piemēram, 
šobrīd iespējas piedalīties tūrisma akcijās #Daugavavieno 
un www.AtrastaLatvija.lv, lejupielādēt aplikāciju „Versts 
of feelings” par Latgales un Krievijas muižām utt. Šobrīd 
krāslavieši līdz maija beigām aicināti iesūtīt fotogrāfi jas 
fotokonkursam „Krāslavas pilij - 230”, meklējot interesan-
tākus pils rakursus un iemūžinātus pasākumus, internetvidē 
plānota arī neliela viktorīna par pils vēsturi. 

Nākotnes vēsture top šodien!
Ināra Dzalbe,

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja, 
sadarbībā ar Krāslavas novada

 Tūrisma informācijas centru un
 Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju

KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSS MŪSDIENĀS
krāslavas pilij - 230
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aktuālā informācija

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi
 Nr. 2020/14 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības

 2015. gada 26. novembra saistošajos noteikumos
 Nr. 2015/13 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 

personas atzīšanu par maznodrošinātu
Krāslavas novada pašvaldībā””

Izdoti saskaņā ar likuma
 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 
33. panta trešo daļu 

un Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumu Nr. 727 
„Darbības programmas „Pārtikas un pamata materiālās

 palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”” 
4.1.3.2. apakšpunktu                    

Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos 
Nr.2015/13 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā” (turpmāk - Noteikumi) 
šādus grozījumus: 

Izteikt Noteikumu nosaukumu šādā redakcijā:
„Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Krāslavas 

novadā”;
Izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā: 
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risinā-

šanā” 14. panta sesto daļu. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 33. panta trešo daļu un Ministru kabineta 2014. gada 25. no-
vembra noteikumu Nr. 727 „Darbības programmas „Pārtikas un pamata 
materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām”” 4.1.3.2. 
apakšpunktu.”

Izteikt Noteikumu 2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.1. Tās ienākumu slieksnis mēnesī nepārsniedz 278 EUR pirmajai 

vai vienīgajai personai mājsaimniecībā piemērojot koefi cientu 1 no at-
tiecīgā ienākumu sliekšņa, pārējām personām mājsaimniecībā piemēro-
jot koefi cientu 0,7 no attiecīgā ienākumu sliekšņa.”

Svītrot Noteikumu 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 2.7. apakšpunktu;
Svītrot Noteikumu 5., 6., 7., 8., 10. un 12. punktu;
Papildināt Noteikumus ar 2.1 punktu šādā redakcijā:
„2.1 Maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurai tās ienākumu slieksnis 

mēnesī ir 327 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 
229 EUR pārējām personām mājsaimniecībā, tad tai ir tiesības saņemt 
tikai Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un pa-
mata materiālās palīdzības pakas”;

Svītrot Noteikumu 3.punktā vārdu „rakstiska”;
Svītrot Noteikumu III. nodaļu;
Aizstāt Noteikumu tekstā vārdus „Maznodrošināta persona” ar vār-

diem „Maznodrošināta mājsaimniecība” attiecīgā locījumā.
2. Noteikumi stājas spēkā likuma par pašvaldībām 45. panta noteik-

tajā kārtībā.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumi

 Nr. 2020/14
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības 2015. gada 
26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 2015/13 

„Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”

paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Krāslavas novada dome 

2015. gada 26. novembrī apstiprināja Krāslavas novada pašvaldības 
saistošos noteikumus Nr.2015/13 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”.

Ņemot vērā to, ka tika veikti grozījumi Sociālo pakalpojumu un so-
ciālās palīdzības likumā, kuri stājās spēka 2021. gada 1. janvārī, ir ne-
pieciešams veikt grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos 
noteikumos Nr.2015/13 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par maznodrošinātu Krāslavas novada pašvaldībā”.  

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo noteikumu grozījumi paredz 
Maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa precizējumus, kura tā 
sniedz un lēmumu pieņemšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.  
Būtiskas ietekmes uz pašvaldības budžetu nav.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav

5.Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu izpildi 
nodrošina Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Konsultācijas 
nav notikušas.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pa-

kalpojuma apmaksu par 2021. gada III ceturksni 21.34 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā 
līdz 2021. gada 30. jūnijam (ieskaitot). Iemaksas veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar 
pasta vai bankas starpniecību slimokases kontā. Nesamaksājot laikus, jūsu apdrošinā-
šanas karte būs anulēta.

Informējam, ka SIA „Krāslavas nami” 
kase Brīvības ielā 5, Krāslavā no 2021. 
gada 7. jūnija strādās pēc šāda grafi ka:

pirmdiena: 8.00 – 12.00; 12.30-17.15,
trešdiena: 8.00 – 12.00; 12.30-17.15,
piektdiena: 8.00 – 13.00.
Otrdienās un ceturtdienās kase nestrādās.
Sakarā ar spēkā esošiem ierobežojumiem 

SIA „Krāslavas nami” kase var apkalpot 
tikai vienu klientu vienlaikus – telpās pie 
kases var atrasties tikai viens klients. 

Lai neveidotos rindas un cilvēku pulcē-
šanās, atgādinām, ka SIA „Krāslavas nami” 
rēķinu apmaksu var veikt internetbankā ar 
pārskaitījumu uz rēķinos norādītajiem norē-

ķinu kontiem, VAS „Latvijas Pasts”, kā arī 
rēķinus par komunālajiem pakalpojumiem 
ir iespējams apmaksāt veikalu „Maxima” 
ka sēs, turklāt no 1. jūnija rēķinu apmaksa 
„Maxima” veikalos atkal pieejama bez lai-
ka ierobežojuma – visā veikala darba laikā. 

Ar uzņēmuma speciālistiem var sazinā-
ties telefoniski:

65681565 – norēķinu grāmatvedība 
(skaitītāju rādījumu nodošana, norēķini par 
komunālajiem pakalpojumiem daudzdzī-
vokļu māju klientiem);

65681569 - klientu apkalpošanas speciā-
liste (skaitītāju rādījumu nodošana, norēķi-
ni par ūdeni, kanalizāciju un sadzīves atkri-

tumu izvešanu privātmāju klientiem);
65681561  – juriste (līgumu noslēgšana, 

parādsaistību jautājumi);
65687002 – atkritumu apsaimniekošanas 

speciālists;
65681568 – daudzdzīvokļu dzīvojamo 

māju apsaimniekošanas speciālists;
65681570 – biroja administratore. 
Nepieciešamības gadījumos uzņēmuma 

speciālisti nodrošina klientu pieņemšanu 
klātienē birojā Brīvības ielā 5, Krāslavā, bet 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta telefoniski.

SIA „Krāslavas nami” adresētus iesnie-
gumus var sūtīt elektroniski, izmantojot 
e-pastu info@kraslavasnami.lv, bet papīra 

formā var atstāt pasta kastītē pie uzņēmuma 
biroja ēkas Brīvības ielā 5, Krāslavā, tālru-
nis uzziņām 65681570. 

Skaitītāju rādījumus lūdzam nodod sav-
laicīgi līdz mēneša pēdējam datumam, pie-
slēdzoties savam SIA „Krāslavas nami” 
kontam, izmantojot tīmekļvietni https://
knd.lv/, sūtot informāciju e-pastā radiju-
mi@kraslavasnami.lv vai zvanot pa tālruni 
65681565 (norēķinu grāmatvedība). 

Avārijas gadījumos SIA „Krāslavas 
nami” apsaimniekošanā esošajās mājās vai 
komunikācijās lūdzam ziņot avārijas die-
nestam pa tālruni 65622431.

SIA „KRĀSLAVAS NAMI” INFORMĒ

PAR DECENTRALIZĒTAS 
KANALIZĀCIJAS 

PAKALPOJUMU SNIEGŠANU
 UN UZSKAITES KĀRTĪBU

2019. gada 11. novembrī stājās spēkā Ministru 
kabineta noteikumi Nr.384 „Noteikumi par decen-
tralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un 
reģistrēšanu”, uz kuru pamata pieņemti Krāslavas 
novada saistošie noteikumi Nr.2019/6 „Par decen-
tralizētas kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un 
uzskaites kārtību Krāslavas pilsētā un Krāslavas no-
vada ciemu teritorijās”.

Uz šo noteikumu pamata Krāslavas novadā iz-
veidots „Decentralizētās kanalizācijas sistēmu re-
ģistrs” un „Asenizatoru reģistrs”.

Iedzīvotājiem „Decentralizētās kanalizācijas 
sistēmu reģistrā” jāreģistrē visas individuālās no-
tekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un sep-
tiķi, kas nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas 
sistēmai, un kuri atrodas Krāslavas pilsētā, Aule-
jas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kombu-
ļu, Ezerkalna, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas un 
Augstkalnes ciemā.

„Asenizatoru reģistrā” ir  informācija par aseni-
zatora pakalpojuma sniedzējiem Krāslavas novadā.

Krāslavas novada tīmekļvietnē „kraslava.lv” no-
daļā „Iedzīvotājiem” ir izveidota sadaļa „Decen-
tralizētās kanalizācijas sistēmas”, kurā iespējams 
iepazīties ar saistošiem noteikumiem, norādīta elek-
troniskā pasta adrese jautājumiem, iesnieguma pa-
raugs un asenizatoru reģistrs.

Aizpildīts iesniegums jānogādā Krāslavas novada 
domē, (Rīgas ielā 51, Krāslava, 3.kab. vai 15.kab.) 
vai jāatstāj pastkastē pie domes ieejas durvīm.

 Pagastu iedzīvotājiem iespējams pārvaldē aizpil-
dīt „Decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrā-
cijas iesniegumu”, kurš tiks nogādāts reģistrācijai 
Krāslavas novada domē. 

Svarīgi zināt, ka decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas īpašnieks reģistrē un regulāri (biežumu 
nosaka saistošie noteikumi) veic notekūdeņu un no-
sēdumu izvešanu, izmantojot reģistrēta asenizatora 
pakalpojumu. Veiktā pakalpojuma apliecinošs do-
kuments glabājas pie īpašnieka 2 gadus.

Asenizatori veic uzskaiti par no decentralizētajām 
kanalizācijas sistēmām savākto notekūdeņu un no-
sēdumu apjomu. Informāciju iesniedz pašvaldībā.

  Kontroli par šo noteikumu izpildi realizē Krāsla-
vas novada pašvaldības policijas amatpersonas. 
Sods par saistošo noteikumu prasību neievērošanu 
fi ziskajām personām līdz 150 EUR, juridiskajām 
līdz 1400 EUR.

   Sīkāku informāciju par „Decentralizētās kanali-
zācijas sistēmas reģistru” un „Asenizatoru reģistru” 
iespējams saņemt elektroniski (dks@kraslava.lv) 
vai pa tālr. 65681759. 

11.05.2021. Krāslavas novada domes
 Ētikas komisijas lēmums 

Krāslavas novada domes Ētikas komisija (turpmāk 
– Ētikas komisija) saņēma Krāslavas novada domes 
deputāta D.Zalboviča iesniegumu, kurā viņš lūdz 
Ētikas komisiju izvērtēt, vai Krāslavas novada Ind-
ras pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājas 
I.Kangizeres uzvedība un izteikumi atbilst profesionā-
lās ētikas un vispārpieņemto uzvedības normu prasī-
bām. 

Ētikas komisijas kompetencē ir izvērtēt tikai tos ie-
snieguma iesniedzēja apgalvojumus, kas skar ētiskas 
dabas jautājumus, tāpēc Ētikas komisija nevērtēja ie-
sniegumā pieminētos saimnieciskas dabas jautājumus 
un jautājumus, kurus vērtē tiesībsargājošās iestādes. 

Izvērtējot D.Zalboviča iesniegumu un paskaidro-
jumus, noklausoties D.Zalboviča slepeni ierakstītu 
D.Zalboviča un I.Kangizeres sarunas audioierakstu 
un uzklausot I.Kangizeres paskaidrojumus, Ētikas 
komisija ar 5 balsīm „par” (A.Jevtušoks, V.Moisejs, 
J.Tukāns, V.Aprups, E.Ciganovičs), „pret” nav, „attu-
ras” nav, NOLEMJ:   

izbeigt lietu, jo Ētikas komisija Krāslavas novada 
Indras pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītā-
jas I.Kangizeres rīcībā nekonstatēja Krāslavas novada 
pašvaldības darbinieku ētikas kodeksa pārkāpumus.

Ētikas komisija aicina D.Zalbovičam un I.Kangizerei 
uzlabot savstarpējo komunikāciju un turpmāk savstar-
pējā komunikācijā izvairīties no vārdiem vai rīcības, 
ko otra puse varētu uztvert kā aizskarošu. 

PAR AKTUALIZĒTĀ KRĀSLAVAS NOVADA
 ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS

 INVESTĪCIJU PLĀNA APSTIPRINĀŠANU
Krāslavas novada dome 2021. gada 27. maijā pie-

ņēma lēmumu „Par aktualizētā Krāslavas novada at-
tīstības programmas Investīciju plāna apstiprināšanu” 
(prot. Nr. 8, 1.§).

Investīciju plāns tiek gatavots vismaz 3 gadiem un 
aktualizēts katru gadu, izvērtējot aktuālākos ES un 
citu programmu projektus un plānotos darbus no paš-
valdības budžeta līdzekļiem. Šī gada otrie grozījumi ir 
saistīti ar pašvaldības budžeta grozījumiem un Eiropas 
Savienības projektu un citu šī gada darbu apjomu pre-
cizēšanu saskaņā ar šī brīža situāciju.

Ar aktualizēto Investīciju plānu 2020.–2022. gadam 
un Krāslavas novada attīstības programmu 2019.-
2025. gadam var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē: 
https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/
attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv. Ar 
dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas no-
vada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), 
Krāslavā, iepriekš piesakoties.

Par izstrādi atbildīgā persona: 
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja 
Ināra Dzalbe.
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5. JŪNIJĀ LATVIJĀ
 NOTIKA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANAS

Centrālās vēlēšanu komisijas tīmekļa vietnē publicētie pašvaldību vē-
lēšanu rezultāti liecina, ka Krāslavas novadā no 17358 balsstiesīgajiem 
ir nobalsojuši 33,73%, kas ir mazāk nekā vidēji valstī (34%) un mazāk 
nekā 2017. gada pašvaldību vēlēšanās (38,56%).

Visvairāk balsis ieguva saraksts „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIE-
NĪBA” (51,74%); otrajā vietā - Sociāldemokrātiskā partija „Saskaņa” 
(12,29%); trešajā - Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība” 
(10,58%); tālāk ierindojās Jaunā konservatīvā partija (9,86%); LAT-
GALES PARTIJA (7,31%); Latvijas Zaļā partija (4,41%) un „Politiskā 
partija „KPV LV” ” (3,21%).

Līdz ar to Krāslavas novada domes jaunajā sastāvā darbosies astoņi 
deputāti no „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS”, pa divi no so-
ciāldemokrātiskās partijas „Saskaņa”, politiskās partijas „Latvijas Re-
ģionu Apvienība” un Jaunās konservatīvās partijas, kā arī viens deputāts 
no Latgales partijas. 

Latvijas Zaļā partija un Politiskā partija „KP V LV” nepārvarēja 5% 
barjeru un jaunajā domē nebūs pārstāvētas.

ADAMOVAS DABAS TAKA – 
IECIENĪTS TŪRISMA OBJEKTS

Siltās dienās cilvēki dodas baudīt dabu. To pierāda lielā interese par 
dabas objektiem. Kopš šī gada aprīļa Adamovas dabas takā ir uzstādīts 
apmeklētāju skaitītājs, kas vēsta, ka divu mēnešu laikā taku ir izgājuši 
gandrīz 1863 cilvēki. No tiem 989 aprīlī, bet 874 – maijā. Statistikas 
dati liecina, ka lielākā apmeklētāju plūsma ir nedēļas nogalēs, sevišķi 
svētdienās, vismazāk pastaigās cilvēki dodas nedēļas vidū – otrdienās, 
trešdienās. Visvairāk apmeklētāju šo divu mēnešu laikā ir bijis 2. maijā, 
kad pa taku pastaigā devās 210 cilvēki.  

Apmeklētāju skaitītājs sniedz 
ziņas arī par laiku, cikos ir biju-
si apmeklētāju plūsma. Taka ir 
apmeklēta gan plkst.5.00 no rīta, 
gan vēlās vakara stundās. Dabas 
objektu apmeklējums ir cieši sais-
tīts ar laika apstākļiem, jo siltāka 
un patīkamāka diena, jo vairāk ap-
meklētāju!

Lai mums visiem ir silta un sau-
laina vasara!

Krāslavas novada domes TIC

Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda projekta „Krāslavas un Da-
gdas novadu ceļu tīkla rekonstruk-
cija uzņēmējdarbības veicināšanai 
degradētajās teritorijās” ietvaros 
Krāslavas un Skaistas pagastos 
tiks pārbūvēti divi pašvaldības ceļu 
posmi, izbūvējot asfalta segumu.

Būvdarbu ietvaros asfalta se-
gums tiks izbūvēts pašvaldības 
ceļu „Bogdani – Ornicāni” (205 m) 
un „Pastaru Krāslavas apbrauca-
mais ceļš” (292 m) posmiem.

Pamatojoties uz veikto iepirku-
mu, pārbūves darbus veiks SIA 
„Ošukalns”, un to kopējās izmak-
sas bez pievienotās vērtības nodok-
ļa sastāda EUR 138 677,69. Pār-
būves darbu tehnisko uzraudzību 
nodrošinās SIA „ACM Projekts”, 
autoruzraudzību – SIA „KEM”.

Elvīras Škutānes foto

REMONTĒ CEĻA POSMU
 SKAISTAS PAGASTĀ

Jau tuvākajā laikā Ind-
ras pagastā tiks pabeigti 
Blaževiča ielas posma (no 
krustojuma ar Rīgas ielu 
līdz krustojumam ar Tirgus 
ielu) atjaunošanas darbi, 
kurus veic SIA „VTV 14”. 
Tiks veikta ceļa sāng rāvju 
atjaunošana, izbūvētas jau-
nas caurtekas.  

Indras pagasta pārvaldes vadī-
tājas pienākumu izpildītāja Ilona 
Kangizere pastāstīja, ka šos darbus 
pārvalde saviem spēkiem nevarēja 
veikt, jo gar ceļu ir izbūvētas da-
žādas komunikācijas un pastāvēja 
risks tās sabojāt. Otra problēma 
– lieli celmi, kuru novākšanai pār-
valdes rīcībā nav atbilstoša aprī-

kojuma. Tāpēc tika slēgts līgums 
ar uzņēmēju. Līguma maksimālā 
kopējā summa ir 7968 eiro, kas ir 

pašvaldības fi nansējums.  
Juris Roga, 
autora foto

INDRAS PAGASTĀ ATJAUNO 
BLAŽEVIČA IELAS POSMU   

Novadā tiek realizēts 
būvprojekts „Indras 
ciema centralizēto no-
tekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu pārbūve „Pēdi-
ņas”, Indras pagasts, 
Krāslavas novads”, 1. 
kārta. 

Indras ciema notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu pārbūves 
darbus veic SIA „Nords-
erviss”, pārbūves projekta 
autoruzraudzību nodrošina 
SIA „Ekolat”, būvuzraudzī-
bu - SIA „Marčuks”. Būv-
darbu kopējās izmaksas ir 
127958,90 eiro (ieskaitot 
PVN). Darbi tiek fi nansēti no 
pašvaldības budžeta. 

Indras pagasta pārvaldes 
vadītājas pienākumu izpildī-
tāja Ilona Kangizere: „Šīs at-
tīrīšanas iekārtas apkalpo ap-
tuveni pusi no ciemata, proti, 
to daļu, kas atrodas dzelzceļa 
otrajā pusē. Kvalitatīva no-
tekūdeņu attīrīšana ir svarīga 
gan lielai, gan mazai apdzī-
votai vietai, un „Pēdiņas” ir 
tikai neliela daļa no ciemata 
vajadzībām.”

Juris Roga,
 autora foto

TIKS UZLABOTA NOTEKŪDEŅU 
ATTĪRĪŠANA INDRAS CIEMATĀ

Raitis Azins, „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Aleksandrs Jevtušoks, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Aivars Krūmiņš, „Saskaņa” sociāldemokrātiskā partija
Viktorija Lene, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Antons Ļaksa, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Ivars Plivčs, Jaunā konservatīvā partija
Aleksandrs Savickis, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Viktors Stikuts, LATGALES PARTIJA
Edgars Tjarve, Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”
Aivars Trūlis, Politiskā partija „Latvijas Reģionu Apvienība”
Jānis Tukāns, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Gunārs Upenieks, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Janīna Vanaga, „LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Ēriks Zaikovskis, ,,LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA”
Dmitrijs Zalbovičs, Jaunā konservatīvā partija

KRĀSLAVAS NOVADA DOMĒ 15 IEVĒLĒTO 
DEPUTĀTU SARAKSTS ALFABĒTA SECĪBĀ: 



4
darbi, notikumi, cilvēki

INDRAS BALTĀS ROZES 
ATGŪST SVAIGUMU

Indru jau izsenis dēvē par R ožu ciemu. Pirms vairākiem gadiem Ind-
ras meistari izgrieza divas rožu skulptūras no koka. Šogad rožu skulp-
tūras tika atjaunotas un pārveidotas par funkcionālu vides objektu pie 
Indras aušanas darbnīcas. Atpūtas stūrītis ar rožu soliņiem veiksmīgi 
iekļaujas Indras aušanas darbnīcas apstādījumu vidē un ir kļuvis par vēl 
vienu mājīgu vietu Indras ciematā.

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzī-
mēta Starptautiskā bērnu aizsar-
dzības diena. Kopš 1950. gada tā 
ir nemainīga tradīcija daudzās pa-
saules valstīs un šajā dienā visā pa-
saulē notiek dažādi pasākumi, kas 
veltīti bērniem.

Mūsu novadā ir izveidojusies 
skaista tradīcija 1. jūnijā sumināt 
jaundzimušos bērnus. Jau četrpad-

smito reizi visjaunākajiem novad-
niekiem tika pasniegtas melhiora 
karotītes, klāt tika pievienota arī 
atklātne ar pilsētas simboliku, ku-
ras tapšanā izmantots bērnudārza 
audzēkņu zīmējums. Vēl katrs 
jaundzimušais saņēma dāvanā vil-
nas sedziņu, kas tapusi vienā no 
novada uzņēmumiem. 

Dzimtsarakstu nodaļas darbinie-
ki gaidīja 73 jaundzimušos kopā ar 
vecākiem, bet ierasties spēja 54 su-
mināmie. Tie vecāki, kas nepaspē-
ja vai nevarēja ierasties, dāvanas 
var saņemt arī citā sev izdevīgākā 
laikā darbadienās Krāslavas nova-
da Dzimtsarakstu nodaļā.

 Jura Rogas foto

SUMINA JAUNOS NOVADNIEKUS

Covid19 pandēmijas ietekme at-
stāja jūtamu iespaidu uz dažādām 
jomām, tomēr dzīve tamdēļ neap-
stājās un daudzas lietas ritēja savu 
gaitu. Indras Laimes muzejs ziemā 
ir slēgts, bet pavasarī te sākās ga-
tavošanās jaunajai tūrisma sezonai, 
cerībā, kādu dienu varēs strādāt ie-
rastajā režīmā.

Pašizklaides centra „Laimes 
muzejs” vadītāja Ilona Kangizere 
pastāstīja, ka ik pavasari tiek atjau-
nota Laimes druva, kas ir viens no 
interesantajiem apskates objektiem 
Laimes sajūtu un dabas vērošanas 
takā Indrā. Šajā nelielajā druvā 
tiek sēti graudaugi, kurus izsenis ir 
audzējuši Latgalē. Patiesībā šādus 
sējumus katrs var redzēt ceļmalās 
pa automašīnas logu, bet Laimes 
druvā ir iespēja šos augus apskatīt 
tuvumā, pataustīt, nofotografēt un 
pat pastaigāt pa sējumu lauku.

Ilona Kangizere: „Atjaunojot 
sējumus, rudenī iesējām rudzus un 
kviešus, bet diemžēl tie nepārzie-
moja un pavasarī nācās atjaunot. 
Bojāto vietā iesējām kaņepes un 
mārdadžus, kuru sēklas uzdāvināja 
mūsu novada zemnieki. Tā nebūt 
nav pirmā reize, kad novada zem-
nieki dāvina sējmateriālu šī objek-
ta atjaunošanai. Līdz ar to šovasar 
Laimes druvā būs apskatāmi seši 
dažādi augi: mieži, auzas, rapsis, 
lini, kaņepes un mārdadži. Mak-
šķernieka laime un Laimīga druva 
ir pēdējie apskates objekti dabas 
vērošanas takā, bet kopumā tādu ir 
astoņi. 

Pavasarīga rosība valdīja arī 
Laimes muzejā. Pamazām ir pa-
pildināta trauku kolekcija, kurus 
apmeklētāji var ņemt un mest pret 
zemi, viešot izmaiņas savā dvēse-
les stāvoklī. Arvien biežāk muze-
ju apmeklē meitenes un sievietes, 
kurām dots vārds Indra. Tieši par 
viņām ir padomāts īpaši – muze-
jā tagad ir divi manekeni: Indras 
kungs un Indras kundze. Katram 
pāri plecam ir lente ar attiecīgu uz-
rakstu, galvā – kronis. Tūristi varēs 
fotografēties, kā vēlas – vai nu lī-
dzās manekeniem, vai arī uzģērbt 
lenti un likt galvā kroni, tādējādi uz 

brīdi iejusties Indras valdnieces vai 
valdnieka ādā. Lentes un kronis ir 
Indras vietējās šuvējas darinājumi, 
arī manekenus izgatavoja vietējie 
meistari. 

Gatavojoties Indras simtgadei, 
Laimes muzejā ierīkota jauna fo-
toizstāde, kurā apskatāmi viņsaulē 
aizgājušā aizrautīgā fotoamatie-
ra Sergeja Stavinska iemūžinātie 
Indras ļaudis un vietas. Fizikas un 
matemātikas skolotājs vadīja foto-
pulciņu Indras vidusskolā, kā arī 
bija rajona avīzes „Komunisma 

Ausma” ārštata korespondents. Par 
izstādes fotogrāfi jām jau liela inte-
rese ir vietējiem iedzīvotājiem. 

Arī Indras amatnieki nesēdēja 
rokas klēpi salikuši – viņi uztaisī-
ja pilnīgi jaunu suvenīru kolekciju 
Indras amatnieku istabai, kas atro-
das Laimes muzeja telpās. Brošas, 
zeķes, salvetes, tamborējumi, adī-
jumi un citas noderīgas lietas prie-
cēs pircējus un atbalstīs vietējos 
meistarus. 

Juris Roga,
autora foto

LAIMES MUZEJS SAGATAVOJIES
 JAUNAJAI SEZONAI

KULTŪRAS MINISTRIJAS
AKCIJĀ „ATRASTĀ LATVIJA” 

IEKĻAUTS  ARĪ 
KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSS

Latvijas reģionos, ieguldot 68 miljonus eiro, no jauna izveidoti un 
atjaunoti teju 60 kultūras un dabas mantojuma objekti – muižas, pilis, 
baznīcas, katedrāles, muzeji, dabas takas, dārzi, estrādes, torņi, tilti, 
promenādes, pludmales un citi objekti. Epidemioloģiski drošā veidā ai-
cinot Latvijas iedzīvotājus apmeklēt jaunos tūrisma objektus, Kultūras 
ministrija 26. maijā uzsāka informatīvo kampaņu „Atrastā Latvija”. 

Tās laikā iedzīvotājiem līdz pat septembra sākumam būs pieejama 
tīmekļvietne www.atrastalatvija.lv, kurā būs iespējams uzzināt vairāk 
par atjaunotajiem un jaunuzceltajiem kultūras un dabas mantojuma ob-
jektiem, tajos veiktajiem ieguldījumiem, gūt praktisku informāciju par 
objektu apmeklējumu un piedalīties Latvijas atrašanas spēlē, kurā būs 
iespēja tikt pie vērtīgām balvām, piemēram, iespējas nakšņot un baudīt 
maltīti Šlokenbekas muižā vai Ungurmuižā, vai lidot ar „Zērgli” Sigul-
dā. 

Visi objekti sarindoti septiņos kultūras un dabas mantojuma ceļos, 
tūrisma maršrutos, kas caur pagātni palīdz ceļotājam ieraudzīt Latvijas 
šodienu. Pirmie, novērtējot Latvijas tūrisma jaunieguvumus, šos septi-
ņus ceļus iepazina Latvijas ceļotāji un blogeri. Uz Latgales pusi vedo-
šos Daugavas un Māras ceļus iepazina Kristaps Kiziks, kurš Krāslavas 
pils kompleksu raksturoja šādi: „Pakalnā līdzās skaistajiem Daugavas 
lokiem savā varenībā atdzimst Krāslavas pils komplekss ar staļļiem un 
Amatu māju, savukārt parkā var doties nesteidzīgās pastaigās, baudīt 
mierpilno pilsētu un dabas skatus. ”

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe ak-
centē, ka arī mūsu novads ir aktīvi strādājis ERAF projektā „Rīteiro-
pas vērtības” un kampaņas „Atrastā Latvija” objekts Daugavas ceļā ir 
Krāslavas pils komplekss un konkrēti – tā Amatu māja (bijušie staļļi), 
kur no 2017. gada novembrim līdz 2018. gada jūnijam tika veikti vē-
rienīgi rekonstrukcijas darbi. Lielākie darbu veidi: jumta nomaiņa vi-
sai ēkai, fasādes renovācija, komunikāciju pieslēgumi, iekšdarbi ēkas 
daļā uz pils pagalma pusi, teritorijas labiekārtošana. Projekta rezultātā 
izveidota ekspozīcija „Pi vīna golda”, Krāslavas gleznotāja Valentīna 
Zlidņa piemiņas istaba, atsevišķās telpās izvietoti Krāslavas Vēstures un 
mākslas muzeja atklātie krājumi, plānotas arī mākslinieku un amatnie-
ku izstādes un meistarklases, kulinārā mantojuma ēdienu degustācijas. 
Gaidām Krāslavas pils kompleksā!

Avots https://www.km.gov.lv/lv/jaunumi
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Pasaulē un arī Latvijā aizvien 
lielāku popularitāti gūst dabai 
draudzīgs dzīvesveids. To pazīs-
tam arī kā „zaļais dzīvesveids”, 
„zaļā domāšana”. Šī dzīvesveida 
piekritēju skaits strauji palieli-
nās, līdz ar to teju visās nozarēs 
rodas pakalpojumi un preces, kas 
apmierina zaļi domājošos cilvē-
kus. Dabai draudzīgi tūristi iz-
vēlas ekotūrismu, kas dinamiski 
attīstās visā pasaulē. Eko tūristi 
parasti dodas ceļojumā, lai iepa-
zītu reģionu dabu, izzinātu vietējo 
iedzīvotāju tradīcijas un kultūru, 
saudzējot dabas resursus un ne-
piesārņojot vidi.

Apkalpojot ceļotājus, Krāslavas 
novada TIC speciālistes secināja, 
ka Krāslavas novads kļūst aizvien 
draudzīgāks tiem cilvēkiem, kas 
izvēlas dabai nekaitīgu ceļošanu. 
Neskarta daba, saglabātas tradī-
cijas, bioloģiskas saimniecības 
un sirsnīgi cilvēki. Tas viss kopā 
aicina sapakot ceļasomu un doties 
uz Krāslavas novadu. 

Transports un 
pārvietošanās

Tiek uzskatīts, ka dzelzceļa 
transports ir videi visdraudzīgā-
kais pārvietošanās veids. Par to 
draudzīgāka ir vien riteņbraukša-
na un pastaigas kājām. Laba ziņa 
tiem, kas izvēlas braukt ar vilcienu 
– arī līdz Krāslavas stacijai atkal 
var atbraukt ar pasažieru vilcienu. 
Braucot no Rīgas stacijas, ceļā 
būs jāpavada aptuveni 3 stundas. 
Tas ir ērts pārvietošanās līdzeklis 
tiem, kuri vēlas galapunktā pār-
vietoties ar savu līdzpaņemto ve-
losipēdu. Vilcienā pietiks vietas 
gan ceļojuma somām, gan velosi-
pēdam. Tieši no velosipēdistiem, 
kas vēlas ceļot ar vilcienu, pēdējā 
laikā Krāslavas novada TIC sa-
ņem daudz zvanu. 

Kurp doties ar velosipēdu 
Krāslavas novadā? Pēc pilsē-
tas apskates un Krāslavas grāfu 
Plāteru pils kompleksa iepazīša-
nas var doties garākos braucienos 
tuvāk dabai, mieram, kā arī pašam 
sev. Krāslavas novadā ir izveidoti 
divi marķēti velomaršruti. Viens 
no tiem, reģionālas nozīmes ve-
lomaršruts nr.35, aicina izbaudīt 
dabas parku „Daugavas loki”, 
savukārt otrs velomaršruts nr.789 
vijās gar Daugavu līdz pat Latvi-
jas-Baltkrievijas pierobežai Pied-
rujas pagastā. 

Ja nav vēlmes līdzi ņemt savu 
velosipēdu, to var iznomāt pie 
vietējiem uzņēmējiem: 

sporta atrakciju parks „Starp de-
besīm un zemi” (+371 29168156, 
www.starpdebesimunzemi.lv), 

glempings „Velo Latgale” 
(+371 29646677, www.glamping-
velolatgale.lv), 

kempings „Adamova” (+371 
24844400, www.adamova.lv).

Krāslava ir pilsēta Daugavas 
lokos, novada teritorijā ir daudz 
skaistu ezeru. Šīs dabas vērtības 
vilina simtiem ceļotāju, kas vēlas 
iepazīt dabas skaistumu, dodoties 

laivu braucienā vai līganā peldē-
jumā ar SUP dēli pa Daugavu vai 
ezeriem. Ērtam, drošam un pārdo-
mātam braucienam pa Krāslavas 
novada ūdeņiem, izvēlies kādu no 
laivu un SUP dēļu nomas punk-
tiem: 

biedrība „Aktīva atpūta Latga-
lē” (+371 25359589, www.atputa-
latgale.com), 

„Lost in Latgale” (+371 
25232244,www.facebook.com/
lostinlatgale), 

SIA „Saulgoze G” (+371 
29912646, www.facebook.com/
viesunamssaulgoze), 

„Aktīva atpūta uz ūdens” brīv-
dienu mājā „Aimasas” (+371 
29379685, www.facebook.com/
aimasasatputa), 

„SUP Latgale” ( +371 
25920082, www.glampingvelol-
atgale.lv), 

kempings „Adamova” (+371 
24844400, www.adamova.lv),

kempings „Siveri” (+371 
29278599, www.campsiveri.lv).

Vietas, kas patiks videi 
draudzīgam ceļotājam
Dabas objekti videi draudzīga 

ceļotāja maršrutā ir pirmajā vie-
tā, tāpēc sākotnēji piedāvājam 
apmeklēt Adamovas dabas taku 
Krāslavā, kas vijās augšup-lejup 
pa nogāzēm un kraujām dabas 
parka „Daugavas loki” teritorijā. 
Tā ir 1.8 km gara taka, kas patiks 
tiem, kuri izvēlās aktīvi izkustē-
ties. Kā nākamais – kāpiens 32 m 
augstajā Priedaines skatu tornī. Te 
īpaši skaisti ir saulrieta laikā, kā 
arī agros rītos, kad saule lec. Esi 
baudījis rīta kafi ju 32 m virs ze-
mes? Izmēģini! 

Zirgu sēta „Klajumi” (+371 
29472638, www.klajumi.lv) – iz-

cila vieta, kurp doties cilvēkiem, 
kas vēlas dzīvot saskaņā ar dabu. 
Tā ir īsta lauku sēta, kur stallī 
un ganībās var sastapt skaistus, 
koptus zirgus; doties izjādēs vai 
braukt pajūgā pa mežiem un lau-
ku ārēm; iet un ieklausīties dabas 
skaņās pa pastaigu takām „Klaju-
mu” mežos vai pa Odu taku. Te 
var arī baudīt īstu lauku maltīti 
„Klajumu” ķēķī. 

Lauku māja „Upes dižvietas” 
(+371 29146034, www.latvia-out-
door.eu) ir vieta, kas strādā ciešā 
saiknē ar vides aizsardzību. Viņu 
devīze – lauku sēta kopīgām ak-
tivitātēm. „Upes dižvietās” var 
lasīt olas vistu kūtī, slaukt kazas, 
padarboties mazdārziņā vai vien-
kārši laiski atpūsties „chill” mežā. 

Savukārt z/s „Kurmīši” (+371 
26538824, www.kurmisi.com) 

piedāvā izbaudīt, izsmaržot un 
izgaršot plašu klāstu ārstniecības 
augu, kas tiek audzēti zāļu tēju 
ražošanai. Saimniecībā var arī 
radoši padarboties, izgatavojot 
bišu vaska svecīti vai lūpu balza-
mu. Ārstniecības augu smaržu var 
paņemt līdzi ne vien tējas paciņā, 

bet arī hidrolāta jeb ziedūdens pu-
delītē. Tev radās interese un jautā-
jums – kas tas ir? Dodies ciemos 
uz saimniecību! 

Bet saimniecībā „Cīruļi” (+371 
29968900) patiks cilvēkiem, kuri 
vēlas izzināt bišu dzīvi visos tās 
sīkumos. Te zinoši saimnieki iz-
stāstīs, kā dzīvo bites, kā arī pie-
dāvās medus produkcijas degustā-
ciju un pārsteigs ar interesantiem 
stāstiem par savu atrašanās vietu 
– ciematu Lielie Muļķi. 

Glempingā „Velo Latgale” 
(+371 25920082, www.glamping-
velolatgale.lv) ir iespēja padarbo-
ties lauku darbos un pabūt kopā ar 
aitām un jēriņiem. 

Turpinot bišu tēmu, aicinām do-
ties relaksēties uz brīvdienu māju 
„Mežābeles” (+371 29492045), 
kur atjaunot spēkus var apiterapi-
jas namiņā. 

Nav noslēpums, ka, darbojo-
ties ar dabas materiāliem, cilvēks 
gūst neizskaidrojamu miera un 
aizmirstības sajūtu. Tā notiek arī 
keramiķu Pauliņu darbnīcā, kad 
meistaru vadībā ļaujies māla pikas 
pārvērtībām. 

Eko naktsmītnes 
Krāslavas novadā

Krāslavas novads var lepoties 
ar lielu skaitu naktsmītņu. Teju 
visas 40 naktsmītnes atrodas kā-
das ūdenstilpnes tuvumā, visur ir 
iekopti pagalmi un skaista daba. 
Kuru no tām visām piedāvāt ce-
ļotājam, kas ceļo, ievērojot videi 
draudzīgu ceļošanu? Balstoties uz 
ekotūrisma principiem (dabas re-
sursu taupīšana, ekoloģiska saim-
niekošana un tml.), izvēle krita uz 
vietām, kur …

Nakšņot var jau minētajā lau-
ku mājā „Upes dižvietas” (+371 
29146034, www.latvia-outdoor.
eu), sevišķi izceļot nakšņošanas 
iespējas Meža namiņā un gulē-
šanu siena šķūnī, kā bērnībā lau-
kos… 

Zirgu sētā „Klajumi” (+371 
29472638, www.klajumi.lv) ir 

vairākas mājas, kas tiek piedāvā-
tas nakšņošanai. Pārsvarā visas ir 
senas mājas, kas šobrīd ir atjauno-
tas, izmantojot dabas materiālus. 
Videi draudzīgākā ir māja „Kras-
ti”. Tā ir 104 gadus sena guļbaļķu 
māja, kas aprīkota ar saules ener-
ģiju, akas ūdeni un miera auru. Lī-
dzās mājai ceļotāju rīcībā ir melnā 
pirts. 

Dabas dziedinātavas sta-
tuss ir piešķirts brīvdienu mājai 
„Skerškāni” (+371 29195745, 
www.facebook.com/Skerskani). 
Te, saudzējot dabas resursus, tiek 
piedāvāta iespēja nakšņot mājā 
bez ērtībām – nav elektrības pie-
slēguma, sausā tualete, ēdiena 
gatavošana uz ugunskura, lauku 
pirts un visapkārt daba un klu-
sums…

Dabai draudzīga atpūtas vieta ir 
autentiskā latgaļu mājā „Auriņi” 
(+371 25232244, www.lostinlat-
gale.org). Te pieejama arī melnā 
pirts, interesanta senlietu kolekci-
ja un laivu braucieni pa vietējiem 
ezeriem. 

Ekotūrisma piekritēji bieži 
vien izvēlas nakšņot kempingos. 
Krāslavas novadā ir divi kem-
pingi. Viens no tiem, kempings 
„Siveri” (+371 29278599, www.
campsiveri.lv), atrodas Sivera 
ezera krastā. Lieliska vieta mak-
šķerēšanai, šeit patīk arī sērfo-
tājiem un nirējiem. Kempings 
„Adamova” (+371 24844400, 
www.adamova.lv) atrodas dabas 
parkā „Daugavas loki” un piedā-
vā nakšņot nupat uzbūvētās koka 
mājiņās. 

Krāslavas novadā nesen darbu 
uzsācis glempings „Velo Latgale” 
(+371 25920082, www.glamping-
velolatgale.lv), kas piedāvā nakš-
ņošanu kupolteltīs Sargavas ezera 
krastā. 

Papildus informācija
Krāslavas novads atrodas piero-

bežas zonā, tāpēc pierobežas pa-
gastos – Piedrujā, Indrā un Kapla-
vā – ir nepieciešamas caurlaides 
un pases! Caurlaidi, kas nepie-
ciešama, lai uzturētos pierobežas 
joslā, var saņemt arī elektroniski, 
aizpildot pieteikumu valsts portā-
lā www.latvija.lv .

Visa aktuālā tūrisma informā-
cija atrodama www.visitkraslava.
com. Krāslavas novada TIC at-
rodas Pils ielā 2, Krāslavā. Kon-
taktinformācija:+371 65622201, 
+371 29376090, tic@kraslava.lv. 
Darba laiks vasaras sezonā: katru 
dienu 9.30 – 18.00. 

Informāciju sagatavoja
 Krāslavas novada domes 

TIC

DABAI DRAUDZĪGA CEĻOŠANA
 KRĀSLAVAS NOVADĀ

tūrisms
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intervija

LEADER vīzija ir ar dzīvi apmierināts 
cilvēks laukos, kas spēj realizēt savas 
ekonomiskās un sociālās vajadzības 
pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Tas 
nozīmē, ka nebūt nav jābūt lielsaim-
niekam, lai izmantotu LEADER pie-
ejas īstenošanas sniegtās iespējas 
attīstībai, jo atbalstu var saņemt arī 
nelieli projekti, piemēram, tādi kā 
„Augļkopības nozares attīstība un 
pārstrāde Nikolaja Loškareva saim-
niecībā”. Šis projekts ir finansēts no 
Eiropas Lauksaimniecības Fonda lau-
ku attīstībai (ELFLA) - 2748 eiro, plus 
tika ieguldīti arī projekta iesniedzēja 
personīgie līdzekļi. Nikolajs ir saim-
nieciskās darbības veicējs.

- Lūdzu, iepazīstiniet mūsu lasītājus ar 
sevi!

- Esmu dzimis un audzis Krāslavā, pabei-
dzu Krāslavas 2. vidusskolu. Augstāko izglītī-
bu ieguvu Baltijas Starptautiskajā akadēmijā. 
Man ir divi bērni - dēls un meita. Savu darba 
dzīves aicinājumu atradu Valsts robežsardzē, 
kur esmu inspektors-kinologs jau kopš 1997. 
gada un līdz šim brīdim. Ilgu laiku dzīvoju 
laukos, un tieši tolaik radās iespēja izveidot 
savu saimniecību. Šī ideja tika veiksmīgi īs-
tenota, realizējot projektu, kuram saņēmu 
Eiropas fondu fi nansiālu atbalstu, un 2005. 
gadā viena hektāra platībā iestādīju kvalitatī-
vu ābeļdārzu.

- Tātad jūsu saimniecības darbības vir-
ziens ir ābolu audzēšana. Cik lieli ir panā-
kumi, kādas problēmas jāpārvar?

- Jā, jau ilglaicīgi nodarbojos ar dažādu 
ābolu šķirnes audzēšanu, kas deva iespēju 
nodrošināt klientus ar āboliem, sākot no au-
gusta līdz pat nākamā gada martam. Papildus 
pamatnozarei aktīvi attīstu ābolu pārstrādi, 
kas dod iespēju gan pārstrādāt ābolus no sava 
dārza, gan sniegt sulu spiešanas pakalpoju-
mus klientiem. Lai dažādotu piedāvājumu, 
saimniecībā nesen tika uzsākta arī citu augļu 
koku un krūmāju audzēšana. Aprikozes augļi 
un upeņu ogas tiek pārstrādātas sulā, tādējādi 
nodrošinot sulas produkcijas dažādību.

Protams, svešām ausīm šis stāsts skan kā 
mūzika, bet, ziniet, praktiski visas saimniecī-
bas saskaras arī problēmām un neveiksmēm. 
Pirmā svarīgā atziņa - jebkuras lauksaimnie-
cības nozares dzīvotspēja ir tieši atkarīga no 
laika apstākļiem. Jo labvēlīgāki ir laikapstāk-
ļi, jo labāka raža ir sagaidāma. Otrs nozīmīgs 
dzīvotspējas un attīstības faktors ir produk-
cijas plašas realizācijas iespējas. Šajā ziņā 
situācija ir sarežģījusies, īpaši pēdējā laikā 
saistībā ar Covid-19 pandēmijas izraisītajiem 
ierobežojumiem Latvijā un visā pasaulē. Tas 
viss kopumā negatīvi ietekmē produkcijas 
pieprasījumu un, protams, atsaucas uz cenām.

- Kā nonācāt pie domas par nepiecieša-
mību piedalīties projektā?

- Es teiktu, ka tas bija vairāku faktoru ko-
pums, parādījās vairākas jaunas vajadzības, 
un tās bija iespējams realizēt ar projekta pa-
līdzību.

Pēc ābeļdārza stādīšanas un saimnieciskās 
darbības uzsākšanas bija vēlme paplašināt 
darbības sfēru. Veicot nelielu tirgus analīzi, 
secinājām, ka potenciālajiem klientiem vai-
rāk interesē sulas, kuru sastāvā nav tikai viens 
vienīgs ingredients, bet produkts tiek veidots 
no dažādu augļu sulām. Tobrīd ieplānoju sa-
stādīt aprikozes un upenes, bet turpmāk, ie-
spējams, saimniecībā augs arī ķirši, plūmes 
un citi augļu koki un krūmāji. Ņemot vērā, 
ka daudziem augļiem nepieciešama atšķirī-
ga sulu spiešanas metode, nekā tā ir āboliem, 
radās nepieciešamība iegādāties speciālu ie-
kārtu - ogu atkaulotāju. Turklāt, lai uzlabotu 
ražošanas procesu un gatavās produkcijas uz-
glabāšanas apstākļus, bija jāiegādājas attiecī-
gu jaunu aprīkojumu.  

- Pastāstiet, kādas vēl iekārtas esat iegā-
dājušies, kā tās izmantojat? 

- Realizējot projektu, tika nopirkts ogu at-
kaulotājs, ledusskapis un virtuves galdi, kas 
atbilst Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) 
prasībām. Ogu atkaulotāju plānojām izmantot 
aprikozes pārstrādes procesā jau 2020. gadā, 
bet tas neizdevās Covid-19 pandēmijas izrai-
sīto ierobežojumu dēļ. Turpmāk jauno iekārtu 
izmantosim arī citu ogu ar kauliņiem pārstrā-

des procesā. Virtuves galdi nepieciešami, lai 
pārstrādes process atbilstu PVD vadlīnijām. 
Ledusskapis tiek izmantots saražotas produk-
cijas uzglabāšanai, lai nodrošinātu pastāvīgu 
temperatūru, kas uzlabo produkcijas kvalitāti.

- Kādi ir nākotnes plāni?
- Šajā brīdī uzsākts darbs, lai esošās ābo-

lu un ogulāju platības paplašinātu ar jauniem 
augļu kokiem un krūmājiem. Šis process uz-
ņem apgriezienus, bet vienmēr ir vēlme skatī-
ties vēl tālāk. Gribas realizēt ideju par burkānu 
un ķirbju audzēšanu sulu ieguvei. Apmeklējot 
augkopības sfērai veltītus seminārus, man 
iepatikās ideja par sukāžu un augļu džema 
ražošanu. Šobrīd mākoņos lidinās ideja par 
vīna ražošanu no upenēm vai citām ogām, 
bet esmu pārliecināts, ka arī tā ir realizējama. 
Varbūt vajag nedaudz laika, vairāk zināšanu, 
uzdrīkstēšanās… Attīstoties vēl straujāk, būs 
nepieciešama produkcijas uzglabāšanas no-
liktavas modernizācija, un šī ideja iekļaujas 
tuvākajos plānos.

- Raugoties pēc piešķirtā atbalsta lielu-
ma, šis ir neliels projekts, bet vienalga tas 
bija jāsagatavo un jāpamato tikpat kvali-
tatīvi, kā liels. Kas bija jūsu palīgi? 

- Lai gan projekts nebija liels, jums taisnī-
ba - šim iepirkumam bija jāsagatavo kvali-
tatīvs pamatojums. Ņemot vērā, ka projektu 
iesniegšanas process ir attīstījies un tagad 
process notiek digitāli interneta portālā www.
lad.gov.lv, es pats ar to netiktu galā, tāpēc aici-
nāju palīgā dēlu Imantu, kurš dzīvo un strādā 
Rīgā. Viņš palīdzēja izstrādāt un iesniegt visu 
projekta dokumentāciju. Arī šobrīd iespēju 
robežās apciemo un palīdz lauku darbos. Lie-
lu paldies gribu pateikt biedrības „Krāslavas 
rajona partnerība” projekta administratīvajai 
vadītājai Zane Ločmelei, kura sniedza ļoti 
noderīgas konsultācijas dokumentu sagatavo-
šanas stadijā. 

- Cik būtisks nelielas saimniecības attīs-
tībai ir LEADER atbalsts? Kādu potenciā-
lu saskatāt šādos projektos?

- Aicinu nodalīt ilūzijas no atbalsta. Nav 
jālolo ilūzijas, ka tavā vietā kāds izdarīs visu 
rutīnas darbu, izdomās idejas un vēl projek-

tu uzrakstīs... Ir nepieciešams pašam pielikt 
daudz pūļu, lai sasniegtu rezultātu, bet at-
balsts, ko piedāvā LEADER, dod svarīgu 
grūdienu attīstībai. Atkarībā no tā, cik prasmī-
gi un efektīvi cilvēks izmanto šo atbalstu, tik 
liels arī ir šis grūdiens.

Ir daudz idejām bagātu cilvēku, kas vēlas 
izveidot savu uzņēmumu, bet diemžēl dau-
dziem nav līdzekļu biznesa uzsākšanai. Ma-
nuprāt, šādi projekti dod iespēju īstenot savus 
plānus, kurus bez šādas palīdzības būtu ļoti 
grūti ieviest dzīvē. Uzskatu, ka LEADER 
projektiem ir liels potenciāls privāta sektora 
attīstībai lauku rajonos un nelielās pilsētās 
visā Latvijā. Ir labi, ka šāds atbalsts lauksaim-
niekiem pieejams, es to izmantoju un priecā-
jos par rezultātu!

- Vai un kā jūs aicinātu citus lauksaim-
niekus pievērst uzmanību LEADER dota-
jām iespējām un startēt projektos? 

- Protams, es aicinu arī citus startēt ar pro-
jektiem LEADER programmās! Ņemiet pie-
mēru no tiem cilvēkiem, kas to jau izdarījuši 
un sasnieguši plānotos mērķus – gan lielus, 
gan vidējus, gan mazus! Tieši viņi ir piemērs 
katram un pierādījums tam, ka kvalitatīvs 
projekts dod iespēju attīstīties un sasniegt uz-
stādītos mērķus. 

Jautāja Juris Roga
Foto no Loškarevu ģimenes arhīva

STRĀDĀ UN PRIECĀJAS PAR REZULTĀTU!  

darbi, notikumi, cilvēki
AIZVESTIE.

NEAIZMIRSTIE.
14. jūnijā Latvijā pieminēja 1941. gada de-

portāciju 80. gadadienu. Pieminot pirms 80 
gadiem 14. jūnijā deportētos, visā valstī tika 
lasīti izsūtīto vārdi. Lasījumi tika straumēti 
reāllaikā, pieslēdzoties Latvijas sabiedriska-
jiem medijiem (LSM.lv) vai Latvijas Nacio-
nālajai bibliotēkai (LNB.lv). Pieslēdzoties 
šīm saitēm, arī pašlaik ir pieejama Latvijas 
digitālā karte, kur ir iespēja izvēlēties pašval-
dību, kuras represēto vārdus vēlamies dzirdēt. 
Pieslēdzoties Krāslavas novadam, dzirdējām 
100 represēto vārdus, kuri tika izvesti no 
Krāslavas novada. Lasījumi tika organizēti 
Krāslavas Kultūras namā ar nelielu sižetu no-
beigumā, lai pieminētu no Rēzeknes pilsētas 
pirms 80 gadiem 14. jūnijā deportēto mūsu 
ilggadējo, mūžībā aizgājušo represēto noda-
ļas vadītāju Ēriku Andžāni (Ēriku Venšaua). 
Lasījumus veica Inga Kavinska un Voldemārs 
Varslavāns.

Visas dienas garumā pie pieminekļa „Māte 
Latgale raud” un mūsu atmiņās atcerējāmies 
un pieminējām aizvestos. 

Paldies Krāslavas Kultūras nama un V ēstu-
res un mākslas muzeja darbiniekiem, speciā-
listiem, kuri nodrošināja tiešraidi medijos no 
kultūras nama, lai visā pasaulē dzirdētu 100 
deportēto vārdus no Krāslavas novada.

Andīna Japiņa, Krāslavas politiski
 represēto nodaļas vadītāja

Pirms 80 ga-
diem, 1941. gada 
jūnija deportāci-
jas Latvijā skāra 
vairāk nekā 15000 
okupētās valsts 
civiliedzīvotāju, 
kurus aizturēja 
naktī no 13. uz 14. 
jūniju un izveda 
uz PSRS iekšlietu 
sistēmas koncen-
trācijas nometnēm 
vai mūža nome-
tinājumu attālos 
PSRS apvidos.

14. jūnijā, Ko-
munistiskā geno-
cīda upuru piemi-
ņas dienā, Krāslavā pie pieminekļa „Māte Latgale raud” ar klusuma brīdi 
tika pieminēti nevainīgi bojā gājušie. Tas tika darīts arī Krāslavas dzelzceļa 
stacijā, kur piemiņas akmenī ir iekalts vēstījums nākamajām paaudzēm: „Ne-
dzīstošais 1949. gada 25. marts brīdina, lai mūsu sirdis nav no akmens!”

Ziedus pieminekļu pakājē nolika Krāslavas novada domes priekšsēdētāja 
1. vietnieks Aleksandrs Jevtušoks, Krāslavas novada domes izpilddirektors 
Viktors Moisejs, Ūdrīšu pagasta pārvaldes vadītājs Anatolijs Vecelis un Ze-
messardzes 35. kājnieku bataljona komandieris, pulkvežleitnants Jānis Svil-
pe.

Juris Roga, autora foto

KOMUNISTISKĀ GENOCĪDA 
UPURU PIEMIŅAI

PAR DIGITĀLO COVID-19
  SERTIFIKĀTU SAŅEMŠANU
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-

trija informē, ka no š.g. 1. jūnija Latvijas Republikā 
ir uzsākta digitālo Covid-19 sertifi kātu izmantošana. 
Digitālie sertifi kāti ir apliecinājumi par veikto vakci-
nāciju pret Covid-19, veiktā Covid-19 laboratoriskā 
testa rezultātu vai Covid-19 pārslimošanas faktu. 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija 
noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasā-
kumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 
38.19. punktu https://likumi.lv/ta/id/315304#p38.19 
iedzīvotāji var iegūt sadarbspējīgus vakcinācijas, tes-
tēšanas vai pārslimošanas sertifi kātus elektroniski vai 
papīra formā.

Savus digitālos Covid-19 sertifi kātus iedzīvotāji 
var apskatīt tīmekļvietnē https://covid19sertifi kats.
lv/. Iedzīvotājam, pieslēdzoties vietnei ar kādu no 
drošas piekļuves līdzekļiem, jāpieprasa nepieciešamā 
sertifi kāta izveide. Izveidoto sertifi kātu iedzīvotājam 
ieteicams saglabāt savā viedierīcē vai izdrukāt papīra 
formātā. 
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Lūk, kārtējais mācību gads tuvojas 
beigām. Tas bija sarežģīts un neparasts 
visiem: skolēniem, skolotājiem un ve-
cākiem. Arī studentiem, kuri bija mūsu 
valstī saskaņā ar AFS apmaiņas prog-
rammu. Ir ļoti grūti apgūt nezināmu kul-
tūru, tradīcijas un paražas, kad praktiski 
nav iespējams atstāt dzīvesvietu. Jo lie-
lāka atbildība gūlās uz viesģimenēm.

Greta Franuša no Vācijas Neverovsku 
ģimenē ieradās pagājušā gada septembra 
beigās. Mājas saimniece Ņina ar satrau-
kumu gaidīja šo tikšanos, noraizējusies, 
ka sarunām nav kopīgas valodas, baidī-
jās, ka galvaspilsētas meitenei būs gar-
laicīgi mazajā Kalniešu ciematā. Visas 
raizes bija veltas. Greta ļoti viegli ieju-
tās jaunajā ģimenē. Sākumā sazinājās 
ar žestu palīdzību, ar „google” tulkotāja 
palīdzību, atceroties vārdu krājumu no 
skolas programmas. Bet, kad cilvēks 
ir atvērts un draudzīgs, tad valoda nav 
vissvarīgākā lieta. Greta ātri sadraudzē-
jās ar jauno māsu Lindu, viņas pavadīja 
daudz laika kopā, iemācījās saprasties. 
Gretas pirmais lielais ceļojums pa Lat-
viju bija brauciens uz Jūrmalu, uz ūdens 
atrakciju parku. Daudz braukāja arī Lat-
galē, apmeklējot mūsu Zilo ezeru nova-
da skaistākās vietas. Tāpat kā lielākajai 
daļai ārzemnieku, arī Gretai bija ļoti pār-
steidzoši redzēt tik daudz mežu ap sevi, 
dzīvot dabas ieskautā vietā.

Meitenei, iespējams, visvairāk atmiņā 
paliekošais notikums, uzturoties Latvijā, 
bija kucēnu piedzimšana Neverovsku 
ģimenes mīlulei. Greta par to bija tik 
sajūsmināta, bija tik ļoti pieradusi auklēt 
četrkājainos mazuļus, ka ģimene nolēma 
viņai uzdāvināt vienu kucēnu. Meitenes 
priekam nebija gala. Viņa aizveda uz 
Vāciju daļu savas jaunās ģimenes, spilg-
tu atmiņu par Latvijā pavadīto laiku.

Neverovsku ģimene raksturo Gretu 
kā ļoti pozitīvu, gaišu, draudzīgu cil-
vēku, kurš vienmēr ir gatavs palīdzēt 
visā. Tāpat meitene, runājot par savu 
jauno ģimeni, vienmēr teica, ka viņai 
ļoti paveicās, viņa pierada un iemīlēja 
šos cilvēkus. Tāpēc bija grūti atvadīties. 
Diemžēl pandēmijas un sarežģītās situā-
cijas dēļ visā pasaulē uzturēšanās gadu 
Latvijā nācās nedaudz saīsināt, un aprīļa 
beigās Greta Franuša devās mājās. Bet 
viņa apsolīja atgriezties un gaida ciemos 
savu jauno ģimeni. Meitene ir ļoti patei-
cīga Varavīksnes skolas administrācijai, 
skolotājiem, kas ar viņu strādāja papil-
dus, un programmas koordinatorei Jeļe-
nai Kļimovai - par palīdzību un atbalstu.

Neskatoties uz pašreizējo situāciju, ce-
rot uz labāku nākotni un to, ka nākamajā 
mācību gadā mēs atgriezīsimies pilna 
laika izglītībā, šī gada augusta beigās 
uz Latviju atbrauks 29 skolēni no ASV, 
Itālijas, Turcijas, Vācijas, Taizemes, 
Francijas un Japānas. Un viņi arī cer uz 
vienu mācību gadu atrast atsaucīgas un 
draudzīgas ģimenes - tos cilvēkus, kuri 
būs gatavi viņiem palīdzēt valodas ap-
guvē, kā arī parādīs mūsu dzīvi, kultūru 
un tradīcijas. Arī mūsu Latvijas skolēni 
nākamgad dosies „iekarot” citas valstis. 
Daudzas ģimenes atzīst, ka sakarā ar 
to, ka ģimenē dzīvoja persona no citas 
valsts, visas karantīnas un pandēmijas 
bija daudz spilgtākas un jautrākas. Jau-
ns cilvēks ierastajā ikdienas rutīnā ienes 
jaunas krāsas un emocijas. Ja jūs intere-
sē iespēja nākamajā mācību gadā kļūt 
par viesģimeni kādam no skolēniem, ne-
kautrējieties zvanīt (26853074), es jums 
par visu pastāstīšu.

Natālija Zdanovska, 
Varavīksnes vidusskolas 

vecāku  pārstāve

AFS PROGRAMMAS 
STUDENTE KALNIEŠOS

Šī gada 31. maijā atklāta jaunā pieteikšanās 
kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugu-
šo izglītības projektā „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īs-
teno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 
Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām 
šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādā-
jošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu 
no piedāvātajām 412 izglītības programmām, 
kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan 
padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo 
prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikšanās 
ilgs līdz 30. jūnijam tiešsaistē www.macibaspie-
augusajiem.lv. 

Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā 
Latvijā. Programmas kopumā aptver 12 digitālās kompeten-
ces: informācijas apstrāde/informācijas un datu pratība; ko-
munikācija un sadarbība; digitālā satura veidošana; IT dro-
šība; problēmu risināšana; programmēšana, tīmekļa vietņu 
un lietotņu izstrāde un uzturēšana; digitālā biznesa analīze; 
multimediju dizains; digitālā projektu vadība; digitālā pro-
duktu vadība un izstrāde; digitālais mārketings; datu zinātne, 
datu analīze un datu vizualizācija. 

Izglītības programmas ir izstrādātas, lai uzlabotu strādājo-
šo un pašnodarbināto iedzīvotāju vispārīgās un profesionā-
lās digitālās prasmes efektīvākam darbam un konkurētspējas 
uzlabošanai darba tirgū. Veidojot šīs kārtas mācību piedāvā-
jumu sadarbībā ar profesionālās izglītības iestādēm un darba 
devējiem, vērā tika ņemti gan esošie darba tirgus izaicinā-
jumi, gan pandēmijas radītais iespaids uz digitālo prasmju 
pilnveides nepieciešamību attālinātā darba veikšanai un iz-
glītības programmu apguvei, kā arī interese apgūt dažādas 
digitālās prasmes līdzšinējās pieteikšanās kārtās. 

 „Gan iepriekšējo pieteikšanās kārtu rezultāti, gan darba 
devēju pieprasījumi apliecina iedzīvotāju pieaugošo vēlmi 
un nepieciešamību apgūt tieši digitālās prasmes. To pastipri-
nājušas arī vīrusa pandēmijas radītās pārmaiņas, kurās domi-

nējošu un nereti pat izšķirošu lomu ieņem tieši digitālo pras-
mju pārvaldība. Šajā pieteikšanās kārtā piedāvātās zināšanas 
un prasmes palīdzēs stiprināt digitālās pozīcijas katram pie-
augušajam gan viņa profesionālajās gaitās, gan viņa biznesa 
digitālo risinājumu attīstībā, ļaujot mums visiem kopā iziet 
no Covid-19 krīzes ar spēcīgāku digitālo pratību,” uzsver 
Valsts izglītības attīstības aģentūras direktore Dita Traidās. 

Apgūt digitālās prasmes līdz šim izvēlējušies vairāk nekā 
18 tūkstoši

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā mācības kopumā 
uzsākuši vairāk nekā 48 tūkstoši strādājošo, no kuriem 38% 
izvēlējušies apgūt dažādas digitālās prasmes. Turklāt lielā-
kā atsaucība bijusi tieši iepriekšējā pieteikšanās kārtā, kur 
kopējais dalībnieku skaits digitālo prasmju izglītības prog-
rammās pārsniedza 5 tūkstošus, tā apliecinot nepieciešamību 
pēc digitālo zināšanu pilnveides Latvijas iedzīvotāju vidū.

Starp pieprasītākajām digitālo prasmju izglītības prog-
rammām ierindojusies projektu vadība ar Agile, Scrum un 
citiem rīkiem, digitālais mārketings, Google Adwords kam-
paņu organizēšana, programmēšana un mājaslapu veidoša-
na, datu analīze un darbs ar MS Excel, kā arī personas datu 
aizsardzība un IT drošība.

Līdzmaksājums par mācībām 5-10% apmērā 
Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības 

programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi 
un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības 
programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi 
un valsts fi nansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēlo-
ties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, 
profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kur-
sā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts 
fi nansējums - 90%. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mā-
cības ir bez maksas.

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Lat-
vijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam 
vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinā-
jumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri. 

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. 
Pieteikties iespējams mācībām 3 izglītības programmās, 
taču vienlaikus varēs mācīties tikai vienā izglītības program-
mā. Šajā kārtā mācības notiks tikai attālināti, tāpēc, izvēlo-
ties izglītības programmu, rūpīgi jāiepazīstas ar tās saturu un 
jāpievērš uzmanība materiāltehniskajam nodrošinājumam 
(tehnoloģiskie rīki, ierīces un programmatūra), kas būs ne-
pieciešams izglītības programmas apguvei.

Pieteikšanās 6. mācību kārtā ilgs līdz 30. jūnijam un plā-
nots, ka mācību grupu komplektēšana un mācības sāksies 
augustā, septembrī. Plašāka informācija par uzņemšanas 
nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītī-
bas programmu saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

Krāslavas novada pašvaldības projekta koordinatore 
Aina Dzalbe – Attīstības nodaļas projektu speciāliste
tālr. 65620286,
e-pasts aina.dzalbe@kraslava.lv 
Lai saņemtu konsultāciju par pieteikumu aizpildīšanu vai 

pieteiktos mācībām ar pašvaldības koordinatores starpniecī-
bu, var reģistrēties uz konsultāciju, zvanot uz tālr. 65620286, 
vai rakstot uz e-pasta adresi aina.dzalbe@kraslava.lv.

Par projektu: 
ES fondu projekta „Nodarbināto personu profesionālās 

kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis 
ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, 
lai laikus novērstu darbaspēka kvalifi kācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurēt-
spēju un darba produktivitātes pieaugumu. To fi nansē Eiro-
pas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 
2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus 
eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentū-
ra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un 
Nodarbinātības valsts aģentūru.

Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv 

SĀKĀS PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM PIEAUGUŠAJIEM
 DIGITĀLO PRASMJU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS

Jau otro gadu pēc kārtas Covid-19 vīrusa 
dēļ  svinīgs apbalvošanas pasākums netiek or-
ganizēts, bet naudas balvas Krāslavas novada 
vispārizglītojošo skolu un interešu izglītības 
skolēniem un viņu skolotājiem ir piešķirtas 
par gūtajiem rezultātiem:

Latvijas valsts latviešu valodas un literatū-
ras olimpiādē (1 skolēnam un 1 pedagogam),

Latvijas skolēnu 45.zinātniski pētniecisko 
darbu Latgales reģiona un valsts konferencēs 
(18 skolēniem un 12 pedagogiem),

interešu izglītībā sporta jomā Latvijas skolē-
nu 74.spartakiādes sacensībās vieglatlētikā (6 
skolniecēm un 1 pedagogam),

interešu izglītībā skatuves runas, matemā-
tikas, vokālās mūzikas un citos konkursos (9 
skolēniem un 8 pedagogiem).

Krāslavas pašvaldība šogad šim mērķim ie-
dalīja 1245 eiro.

Krāslavas novada domes un Krāslavas no-
vada Izglītības pārvaldes vārdā izsaku pateicī-
bu drosmīgajiem un talantīgajiem jauniešiem, 
viņu atbalstam – izglītības iestādēm, skolo-
tājiem un ģimenēm, kuri mudina mācīties un 
tiekties pēc izaugsmes!

Filozofs un matemātiķis Imanuels Kants ir 
teicis: „Viens no īstākajiem un skaistākajiem 
priekiem – atpūta pēc padarīta darba.” Tāpēc 
novēlu jums šajā vasarā darīt ko tādu, ko jūs 
ikdienā nedarītu, ko tādu, kas jums mainīs 
skatu uz dzīvi, ko tādu, kas jūs priecēs.

Snežana Petroviča,
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes 

vadītājas vietniece

APBALVOTI KRĀSLAVAS NOVADA
 SKOLĒNI UN PEDAGOGI

Latgales plānošanas reģions sadar-
bībā ar pašvaldībām turpina aizsākto 
tradīciju – labāko absolventu godinā-
šanu, un arī šogad izsaka pateicību 75 
absolventiem no visām pašvaldībām.

Latgales plānošanas reģiona attīstības pa-
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, no-
vērtējot jauniešu ieguldīto darbu un laiku, lai 
piedalītos dažādos pasākumos un ar to popu-
larizētu Latgali, izteicis pateicību 75 reģiona 
profesionālo un vispārizglītojošo vidusskolu, 

ģimnāziju un koledžu absolventiem.
Latgales plānošanas reģiona pateicības raks-

ti par labām un teicamām sekmēm mācībās 
un aktīvu dalību skolas un novada sabiedris-
kajā dzīvē tiks pasniegti arī Krāslavas Valsts 
ģimnāzijas absolventei Lāsmai Batarāgai un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas absolven-
tei Viktorijai Petrovskai.

Pateicības raksti jauniešiem tiks pasniegti 
izlaidumos visās Latgales pašvaldībās.

www.lpr.gov.lv

PATEICĪBAS RAKSTI TIKS PASNIEGTI
 LĀSMAI BATARĀGAI UN 
VIKTORIJAI PETROVSKAI
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izglītība

Laika perioda no oktobra līdz 
martam Krāslavas novada izglītī-
bas iestāžu skolēni un viņu pedago-
gi piedalījās Valsts izglītības satura 
centra (VISC) organizētajās Latvi-
jas mācību priekšmetu olimpiādēs, 
kuru mērķis ir attīstīt skolēnu rado-
šās spējas un patstāvīgās izzināša-
nas prasmes, piedāvāt izglītojama-
jiem iespēju vispusīgi pārbaudīt un 
apliecināt savas zināšanas un pras-
mes mācību priekšmetā.

Kopumā valstī aizvadītas 13 mā-
cību priekšmetu olimpiādes pamat-
skolas un vidusskolas posmu klašu 
grupām. Krāslavas un Dagdas no-
vadu apvienības skolēni piedalījās 
12 olimpiādēs. Ņemot vērā valstī 
noteiktos ierobežojumus, olimpiā-
des norisinājās attālināti - virtuāla-
jā vidē, izmantojot speciālu tīmek-
ļa vietni. Skolēniem šogad nebija 
iespējas sagatavoties olimpiādēm 
tiešā sava skolotāja vadībā, tāpēc 
dalība mācību priekšmetu olimpiā-
des bija ne tikai savu zināšanu, ra-
došuma, spēju un talantu pārbaudī-
jums, bet arī papildus izaicinājums 
ar visu tikt galā patstāvīgi.

Mācību priekšmetu olimpiāžu 2. 
posmā šogad piedalījās 272 skolē-
ni no Krāslavas Valsts ģimnāzijas, 
Krāslavas Varavīksnes vidussko-
las, Dagdas un Ezernieku vidus-
skolām, Krāslavas gr. Plāteru v.n. 
Poļu pamatskolas, Indras un Ro-
bežnieku pamatskolām, Šķaunes 
sākumskolas. No tiem godalgotas 
vietas ir 126 skolēniem - 87 ieguva 
godalgotas vietas, bet 39 atzinības. 
Pirmās vietas ieguvuši 24 skolēni, 

otrās - 29 skolēns, bet trešās - 34 
skolēni.

Visvairāk dalībnieku piedalījās 
matemātikas olimpiādē 5.-12.kla-
sēm – 124 skolēni, vēstures olim-
piādē 9. un 10.-12.klašu grupās 
– 33 skolēni, bioloģijas olimpiādē 
9.-12.klasēm – 25 skolēni.

Ar vismazāko dalībnieku skaitu 
notika olimpiādes ekonomikā 10.-
12.klasei – 2 dalībnieki un fi lozo-
fi jā 11.-12.klasei – 4 dalībnieki, 
Eiropas Savienības Dabaszināt-
ņu olimpiādes atlasē 2021 9., 10. 
11.klašu skolēniem – 4 dalībnieki.

Uz valsts olimpiādes posmu fi lo-
zofi jā, latviešu valodā un literatūrā, 
ģeogrāfi jā, bioloģijā un ekonomikā 
tika uzaicināti pieci skolēni - no 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas (2) un 
Dagdas vidusskolas (3).

Paldies visiem pedagogiem, kuri 
iedrošina un motivē skolēnus, kuri 
saskata talanta potenciālu un attīsta 
to. Protams, paldies visu olimpiāžu 
dalībnieku vecākiem par emocio-
nālo atbalstu un skolēniem par vel-
tīto laiku, gatavojoties olimpiādēm 
un pildot olimpiāžu darba uzdevu-
mus.

Šī gada maija mēnesī Krāslavas 
novada skolēni tika apbalvoti ar 
Krāslavas novada Izglītības pār-
valdes diplomiem un dāvanām par 
godalgotam vietām un ar atzinībām 
par panākumiem 2.posma olimpi-
ādēs.

Sņežana Petroviča,
Krāslavas novada 

Izglītības pārvaldes
 vadītājas vietniece

 „… sōpes padara cylvāku boltu, 
kotram sova nosta jōnas, ni mads 
bez solduma, ni dzeive bez ryupem. 
Gudrs vysu panas nakurnādams, 
bet gon gryuteibas porvarādams. 
Pēc bādom otkon prīca, pēc nagai-
sa saule speid. Bādas leidza ar laiku 
skrīn. Šei cīšsonas mīrynōjūšā fi lo-
zofi ja davuse tautai spāku vātrōs un 
nadīnōs. ”

(Valērija Seile)
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

vārds un izcilās pedagoģes, biblio-
grāfes, Latgales kultūras un vēstu-
res pētnieces Valērijas Seiles vārds 
ir nesaraujami saistīti.

Tieši viņa 1923. gada 29. mai-
jā tiek iecelta par jaundibinātās 
Krāslavas ģimnāzijas direktori. 
Taču jau tā paša gada 14. jūlijā Va-
lērija Seile tiek nozīmēta par Dau-
gavpils Valsts skolotāju institūta di-
rektori. Jaunajā amatā viņa nostrādā 
līdz 1940. gadam, kā pati raksta, 
„17 savus labākos dzīves gadus”.

Kas tad bija šī sieviete, kas stāvē-
ja pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
pirmsākumiem?

P iemiņas plāksne Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas muzeja telpās par 
šo izcilo Latgales sievieti – politiķi, 

pirmo sievieti no Latgales ar aug-
stāko izglītību (Bezstuževa skolas 
kursi Pēterburgā) - vēsta skopi, bet 
pārliecinoši - dzimusi 1891. gada 
23. jūnijā Rēzeknes apriņķa Makaš-
ānu pagasta Seiļu sādžā Broņislava 
un Borbolas Seiļu ģimenē. 

Darba meklējumos Valērijas tēvs 
aizbrauc uz Pēterburgu, 1894. gadā 
viņam seko māte, mazā Valērija un 
viņas māsa.  

Dzīves apstākļi ir smagi, mirst 
tēvs, māsa, saslimst māte, bet mei-
tene nepadodas un turpina izglīto-
ties, un paralēli mācībām aktīvi dar-
bojas Pēterpils Latgales jaunatnes 
pulciņā „Saule”, pasniedz latgaliešu 
pedagoģiskajos kursos, māca vēstu-
ri, krievu valodu un metodiku. 

Smagā darbā gūtais rūdījums, 
izglītība un Latgales patriotisma sa-
kausējums ir tas, kas mudina jauno 
sievieti 1917. gadā atgriezties dzim-
tenē un iekļauties Latgales latviešu 
kongresa sasaukšanas komisijas 
darbā un vēlāk arī paša kongresa 
darbībā, tā kongresa, kura norise 
ietekmēja neatkarīgas un vienotas 
Latvijas izveidi.

Valērija Seile saprot, ka neatkarī-
gas valsts cēlājiem jābūt izglītotiem. 
Īpaša rūpe viņai ir par Latgales cil-
vēkiem, starp kuriem vēl ir daudz 
analfabētu un mazizglītotu cilvēku. 
1922. gadā, darbodamās Latvijas 
tautas padomē un Satversmes sa-
pulcē, būdama Izglītības ministra 
biedre un vienīgā sieviete tā laika 
valdībā, vada Latgales skolotāju sa-
vienību, ir žurnāla „Latgales Škola” 
līdzredaktore. Par nopelniem tautas 
un valsts labā 1926. gadā Valērijai 
Seilei pasniedz Trīs Zvaigžņu orde-
ni un 1940. gadā - Tēvzemes balvu. 

Viņa allaž uzsver skolotāja lielo 

nozīmi jaunās paaudzes izglītoša-
nā. Arī Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
telpās redzam plāksnīti ar viņas vār-
diem: 

„Sabiedrības vislielākā nacionālā 
bagātība ir gudrs skolotājs”.

Tieši skolotāju un skolēnu izglī-
tošanai veltīts viss Valērijas Seiles 
mūžs, tas bez atlikuma veltīts cilvē-
kiem. Kādā no vēstulēm Vilim Lā-
cim Valērija Seile rakstīja: „Esmu 
nabadzīga Latgales vecāku meita. 
Ar labu krievu cilvēku atbalstu Pet-
rogradā ieguvu augstāko izglītību. 
Pacelties līdz šai izglītībai man bija 
ļoti grūti, jo mana bērnība un jaunī-
ba bija trūkuma, sūra darba un cie-
šanu pilna. Pie izglītības tikusi, jutu 
savu morālo pienākumu palīdzēt 
saviem nabadzīgajiem tautiešiem 
tikt pie izglītības un labākas dzīves.. 
Visus savus spēkus, enerģiju, pras-
mi un visu, ko man izdevās nopel-
nīt, esmu atstājusi izglītības druvā, 
gan audzinādama radu bērnus, gan 
palīdzēdama citiem skolēniem, gan 
strādājusi literārajā un sabiedriskajā 
laukā.”

 Uz viņas pieminekļa Daugavpils 
katoļu kapos ir kodolīgs uzraksts 
- Skolotāja Valērija Seile (1891-
1970). Pie šī pieminekļa pirms 10 
gadiem pulcējās ģimnāzisti, un 
ilggadējā skolas muzeja vadītāja 
Janīna Gekiša novadīja vēstures un 
piemiņas stundu.

Šī tradīcija noteikti ir atjaunoja-
ma, lai izcilās un savā ziņā unikālās 
personības vārds kļūst pazīstamāks 
jaunajai novadpētnieku paaudzei. 

                                                 
Inga Makņa, 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 
muzeja vadītāja 

VALĒRIJAI SEILEI - 130

Zīmējumu konkursā „Mana bērnība mūsdienīgā 
Eiropā”, kuru organizēja Krāslavas novada Centrālā 
bibliotēka sadarbībā ar „Europe Direct Austrumlatga-
lē”, piedalījās 62 bērni un jaunieši vecumā no 5 līdz 
18 gadiem. Konkursam tika iesniegti 67 zīmējumi. 
Savos iespaidos un priekā dalījās Krāslavas pirmssko-
las izglītības iestādes „Pīlādzītis” audzēkņi, Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas un Varavīksnes vidusskolas sko-
lēni, Dagdas vidusskolas un Krāslavas grāfu Plāteru 
v.n. Poļu pamatskolas un arī Rīgas Valsts tehnikuma 
audzēkņi. Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas di-
rektore Valentīna Magidas pateicās visiem konkursa 
dalībniekiem, skolotājiem un vecākiem par līdzdalību 
konkursā un apsveica uzvarētājus: Anželiku Naumo-
vu, Lāsmu Rubeni, Elzu Ahromkinu, Nikolu Žukovu, 
Elizabeti Žurovu, Gļebu Čumiku, Diānu un Annu Žu-
ras.

Pasaule bērnu un jauniešu redzējumā ir skaista un 
droša, uzticības pilna.

Bērna dvēsele saredz un sajūt visas dabas stihijas - 
Gaisu, Ūdeni, Zemi, Uguni.

Bērnu zīmējumos attēloti saule, debess, varavīksne, 
upes un jūra, meži, pļavas, puķu košums, putni, taure-
ņi un bites, daba un izklaide dabā.

Daudz, daudz balonu, rotaslietas, māja un mājas mī-
luļi, velosipēds, traktors un lauku darbi, ugunskurs un 
kopā būšana ar vecākiem, brāļiem, māsām un drau-
giem.

Prieks, ka bērni ir uzzīmējuši grāmatu un bibliotēku.
Redzam arī gadžetus, kā tad bez tiem.

Skatoties uz zīmējumiem, rodas sajūta, ka bērns 
mūsdienīgajā Eiropā, neskatoties uz visām likstām, iz-
jūt pasaules labestību un jutās tajā drošs un pasargāts.

Zīmējumu izstādi var apskatīt Krāslavas novada 
Centrālajā bibliotēkā Bērnu literatūras nodaļā līdz 30. 
jūlijam, zīmējumu virtuālo izstādi varēs apskatīt so-
ciālajos tīklos no 18. jūnija.

Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas NC bibliotēkas 

Bērnu literatūras nodaļas vadītāja
Jurija Rogas foto

BĒRNU ZĪMĒJUMU 
KONKURSA REZULTĀTI

Tradicionāli Krāslavā 1. jūni-
jā tiek svinēti Sudraba karotīšu 
svētki, sveicot mazos novadnie-
kus. Pandēmijas apstākļos jaun-
dzimušo sumināšana noritēja in-
dividuālā kārtībā, taču Krāslavas 
māmiņu klubs kopā ar  Krāslavas 
novada domi ir parūpējies par īpa-
šu piedāvājumu ģimenēm.  

1. jūnijā grāfu Plāteru pils pa-
galmā no plkst. 15.00 līdz 18.00 
noritēja zīmēšanas aktivitāte ģi-
menēm (ievērojot epidemiolo-
ģiskās normas) un varēja aplūkot 
mazo mākslinieku darbu izstā-
di par godu Krāslavas pils 230. 
dzimšanas dienai. Turpat pils 

kompleksā bērniem vecumā no 3 
līdz 12 gadiem bija pieejama šķēr-
šļu josla „Meža taka”, kuru aici-
nāja apmeklēt, ievērojot drošības 
un piesardzības normas (līdz 7 
gadu vecumam bērni šķēršļu jos-
lu drīkst apmeklēt tikai pieaugušo 
uzraudzībā). 

Kā pienākas, jaunā atpūtas zona 
tika simboliski atklāta. Dārziņu 
vecāko grupu audzēkņi grāfa pa-
vadībā grieza krāsaino atklāšanas 
lentīti. Bērni pārvarēja šķēršļu 
joslu, spēlēja lielformāta spēles, 
zīmēja kopgleznas par Krāslavas 
pili un parku. Pasākuma noslē-
gumā pirmsskolnieki mielojās ar 

BĒRNU AIZSARDZĪBAS
 DIENA KRĀSLAVĀ 

sarūpēto cienastu un atzina, ka pa-
sākums ir izdevies un šurp dosies 
arī ar savām ģimenēm.  

„Meža taka” ir pieejama ap-
meklētājiem, papildinot atpūtas 
vietu klāstu ģimenēm Krāslavā. 
Tā ir tapusi Krāslavas māmiņu 
kluba un Krāslavas novada domes 
sadarbības rezultātā, īstenojot LE-

ADER projektu. 
Šķēršļu joslas ierīkošana izmak-

sāja nepilnus 8000 eiro, ieskaitot 
teritorijas labiekārtošanas darbus. 

Krāslavas māmiņu kluba sociā-
lajos tīklos publicēts aicinājums 
atcerēties, ka Starptautiskā bērnu 
tiesību aizsardzības diena aktuali-
zē jautājumu par katra iedzīvotā-

ja pienākumu sargāt savu un citu 
bērnu drošību, veidojot labāku nā-
kotnes sabiedrību. 

Jūsu uzmanībai fotoreportāža 
no šķēršļu joslas atklāšanas pa-
sākuma ar „Pīlādzīša” izlaiduma 
grupu. 

Krāslavas māmiņu klubs

MĀCĪBU PRIEKŠMETU VALSTS 
OLIMPIĀDĒS ŠAJĀ MĀCĪBU GADĀ
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Šogad aprit  230 gadi, kopš 

tika pabeigta Krāslavas pils 
būvniecība. 1791. gadā ba-
roka stilā celtā, vēlāk pēc 
klasicisma kanoniem pār-
veidotā pils gadsimtu gaitā 
ir kļuvusi par pilsētas iedzī-
votāju lepnumu.

1729. gadā 25. janvārī Latga-
les un Daugavpils stārasts, grāfs 
Jans Ludvigs Broel Plāters par 
14 000 dālderu nopirka Krāslavu 
no Čapsku dzimtas un no Indri-
cas muižas pārcēlās uz Krāslavu, 
kas kļuva par grāfu Plāteru galve-
no rezidenci. Sākumā grāfi  Plāteri 
dzīvoja nelielā muižā, kas atradās 
Kreslavkas (pašlaik Jāņupīte) upī-
tes labajā krastā. Tā bija būvē-
ta no tēstiem baļķiem ar šindeļa 
jumtu, logu rāmji bija izgatavoti 
no ozolkoka, stikli iestiprināti al-
vas ietvaros. Pāri Kreslavkas upī-
tei bija uzbūvēts tilts ar augstiem 
balstiem. No muižas līdz Daugavai 
pletās liels dārzs. Uz Kreslavkas 
upītes atradās ūdensdzirnavas ar 
vienu akmeni. Netālu no tām bija 
alus brūvētava, ķieģeļu darbnīca 
un kokzāģētava ar diviem zāģiem. 
Kreslavkas upītes kreisajā krastā 
atradās pats miestiņš, kurā bija 47 
mājas, stāvā krastā atradās koka 
baznīca. Netālu no tās uz stūra bija 
krogs un nedaudz tālāk tirgus vie-
ta. Grāfi  Plāteri veltīja visas pūles 
šī miesta attīstībai, izveidojot to 
par svarīgu Latgales administratī-
vo, garīgo, saimniecisko un kultū-
ras centru. Tika veikti aktīvi būv-
niecības darbi, aicināti amatnieki, 
celtnieki un meistari no Vācijas, 
Polijas, pat Portugāles. No Eiropas 
uzaicinātie amatnieki šeit ierīkoja 
samta, damasta, katūna, vadmalas, 
paklāju aušanas darbnīcas. Šeit ra-
žoja spēļu kārtis, ieročus, juvelier-
izstrādājumus, krāsns podiņus un 
keramikas traukus.

18. gadsimta 2. pusē tika uzsākta 
arī jaunās Plāteru rezidences celt-
niecība. Trūkst precīzu ziņu, tomēr 
zināms, ka pils būvniecība sākta 
ap 1765. gadu, līdz ar to varētu 
pieņemt, ka iekštelpu gleznieciskā 
apdare, ņemot vērā pils mērogus, 
varēja tikt veikta 1760. gadu no-
galē un 1770. gadu pirmajā pusē. 
Jezuīts F. Markovskis 1765. gada 
13. maija vēstulē K. K. Plāteram 
raksta, ka plānots izveidot iesāktās 
pils koka modeli. 1772. gadā, pēc 
Latgales pievienošanas Krievijai, 
iespējams, tika ierobežots pasū-
tījumu vēriens. Pili sāka apdzīvot 
1770. gados, jo ir minēts, ka tieši 
pilī 1778. gadā ir miris grāfs Kon-
stantīns Ludvigs Plāters. Pils celt-
niecība tika pabeigta 1791. gadā 
jau Augusta Hiacinta Plātera laikā.  

Kaut arī Antonio Parako vārds ir 
saistīts ar Krāslavas baznīcas būvi, 
nav īsti zināms, kurš no Parako 
dzimtas arhitektiem ir darbojies 
tieši pils celtniecībā. Grāfa Kazi-
mira Konstantīna Plātera sarakstē 
ir atrodama Francisko Parako pa-
rakstīta vēstule, kas datēta ar 1770. 
gadu, taču grāfa dokumentu krāju-
ma pašrocīgajā anotācijā parādās 
arī Dominika Parako vārds.

 Sarežģīts ir bijis 1767. gads, kad 
rudenī pils būvniecības laikā noti-
ka negadījums – spridzinot akme-
ņus, kāds kalpotājs zaudēja roku 
pirkstus, bet šķembas savainoja 
arhitekta seju.

Pils iekštelpu gleznieciskā apda-
re attiecas uz 18. gadsimta 60.-70. 
gadiem. Krāslavas baznīcas sienu 
gleznojumu autors ir Filipo Kas-
taldi, kurš vismaz sākotnēji varētu 
būt bijis saistīts arī ar pils gleznie-
cisko apdari. F. Kastaldi (1734-
1814) dzimis Frozinones apgaba-
la Arpīno pilsētiņā, Itālijā. 1760. 

gados F. Kastaldi devās uz Poliju. 
Viņa saistību ar Latgali un grāfi em 
Plāteriem 18. gs. 60. gadu nogalē 
un 70. gadu pirmajā pusē apliecina 
gan darbi, gan dokumenti. Varša-
vas Nacionālajā muzejā glabājas 
sangīnas zīmējumu albums, kurā 
19. gs. sakārtojumā iesieti “Latga-
les iedzīvotāju portreti”. Tajā ir at-
rodams arī mākslinieka pašportrets 
un Konstantīna Ludviga Plātera 
portrets. 

Krāslavas pilī gleznotais inter-
jeru dekorējums atrodams gan 
pirmajā stāvā, gan ēkas otrajā stā-
vā. Sienu gleznojumi tika atklāti 
1984. gada vasarā iekštelpu sienu 
zondāžu rezultātā. Krāslavas pils 
pirmsprojekta izpētē nebija atro-
damas ziņas par sienu gleznojumu 
esamību. Kā vēlāk tika noskaid-
rots, sienu gleznojumi tika noklāti 
ar apmetumu 19. gadsimta 1. pusē. 

Sienu zondāžu rezultātā plašāk 
tika atsegts pirmā stāva telpu sienu 
dekors. Griestu pārsegumi ar ie-
spējamiem gleznojumiem bija zu-
duši pirms izpētes darbu sākšanas, 
jo jau 1984. gadā pils stāvu pārse-
gumi tika nomainīti uz dzelzsbeto-
na pārsegumiem un daļēji izbūvēts 
mansarda stāvs. 

Nozīmīgāko daļu, ansambļa ko-
dolu, veido 18. gadsimta 60. - 70. 
gados radītais telpu dekors. Otra 
lielākā sienu gleznojumu grupa ir 
saistīta ar 18. gadsimta beigās un 
19. gadsimta sākumā izdarītajiem 
papildinājumiem. A. H. Plātera 
saimniekošanas laikā tapušie glez-
nojumi liecina, ka iluzorās glez-
niecības tradīcijas turpinās. Repre-
zentācijas telpās sienas ir rotājušas 
izvērstas, “optiski iluzoras” kom-
pozīcijas, kas ar gleznieciskiem 
līdzekļiem imitējušas gan arhitek-
tonisko un tēlniecisko dekoru, gan 
iekļāvušas tajā polihromus „atvē-
rumus”. Netrūkst arī māņu efektu, 
piemēram, īstā nišā iegleznotās 
iluzorās durvis.

Gleznojums dažkārt ir kom-
binēts ar sienu apdari citā tehni-
kā – tās nosedzot ar tapetēm vai 
koka paneļiem. Šādu sienu dekoru 
dažkārt papildina ornaments vai 
fi gurāli gleznojumi, piemēram, 
virs bijušā kamīna vietas attēlotais 
kungs un dāma, tērpušies 18. gad-
simta vidus tērpos, pēc leģendas 
būtu uzskatāmi par pils īpašnieka 
grāfa Konstantīna Ludviga Plātera 
un viņa sievas Augustes Plāteres 
portretējumiem.  Nozīmīgi ir 
starp pilastriem esošie ainavu glez-
nojumi. Tās ir lielas Romas skatu 
kompozīcijas ar savam laikmetam 
raksturīgu stafāžu. Romas ska-
ti uz pils iekšsienām uzgleznoti 
pēc Džovanni Batistas Piranēzi 
(1720–1778) ofortu paraugiem. 
Gleznotājs tieši nepārzīmēja Pi-
ranēzi gravīrās redzamās ainavas, 
bet nedaudz tās vienkāršoja, izvē-
loties Plāteriem iepatikušos skatus 
– „Monte Cavallo” laukumu, Kon-
stantīna arku ar Kolizeja drupām 
fonā un citas.  

Dr. art., Nacionālās kultūras 
mantojuma pārvaldes eksperte 
Rūta Kaminska atzīmē: „Krāslavas 
pils gleznieciskajam ansamblim 
līdzīgu grūti atrast visā Latvijas 
glezniecības mantojumā. Sienu de-
koram Krāslavas pilī tuvāk varbūt 
ir apjomā pieticīgākais Mencen-
dorfa nama telpu apgleznojumu 
ansamblis. Krāslavas pilī strādājis 
gleznotājs, kurš, izmantojot ba-
roka mākslas paņēmienus, spējis 
akcentēt arī svaigākas, aktuālākas 
laikmeta noskaņas. Latgales aps-

tākļos viņa darbs ir vērtējams kā 
paraugparādība”.

  Krāslavas pili no trim pusēm 
apņem aptuveni 22 hektārus liels 
parks, kurš daļēji noslēgts no pilsē-
tas teritorijas ar augstu mūri (celts 
19. gs. beigās, pabeigts ap 1905. 
gadu).  No ziemeļu puses pilij pie-
vienojas plašs pagalms ar rundēli 
– apaļveida laukumu pils priekšā. 
20. gadsimta sākumā rundēlī tika 
sastādītas tūjas, kuras 2006. gadā 
tika nozāģētas, jo bija jau pārau-
gušas, daļēji sapuvušas un pilnībā 
aizsedza pils fasādi. Pils pagalma 
teritorijā atrodas pārvaldnieka 
māja, dārznieka māja, kalpotāju 
māja, zirgu stallis, šķūņi. 

 Krāslavas pils un parks ir ap-
rakstīti arī daiļliteratūras darbos, 
piemēram, Antona Austriņa stās-
tu krājumā „Neievērotie” - stāstā 
„Pils dārznieks” (1931.g.): „Dārzā 
zied patlaban baltās akācijas… Te 
visādi botāniski retumi. Egļu vien 
sešpadsmit pasugu, kur tad prie-
des, tur lapenica, liedze, ciprese: 
netrūka arī olīves, japāņu kļavas 
rozā, dzeltenām lapām, vēmuta 
un daudzu citu koku, kuriem dārz-
nieks zināja tikai latīņu nosauku-
mus. Ūdens nācis no avota pretī tai 
kalnā, kur nošāvies muižnieks, pa 
koka caurulēm, un varējis aplais-
tīt visu dārzu pēc patikšanas. Iz-
braukuši profesori no Pēterburgas 
un brīnījušies, kā tādu dārzu var 
ierīkot, te esot tāds ūdens kā ode-
kolons, hi, hi, nosmējās dārznieks. 
Rādīja grotes no šūnakmeņa. Vie-
nā no tām stāvējis dievmātes tēls, 
ko lielinieki sadauzījuši.”

 Pēc pils uzcelšanas Daugavas 
senkrastu nogāzē tika veidots ai-
navu parks ar mākslīgām pilsdru-
pām – grotām, ar skatu platformu 
un siltumnīcu. Terasveidīgo nogāzi 
vairākos puslokos aptvēruši pastai-
gu celiņi, no kuriem pavērās per-
spektīvas uz pilsētu un Daugavu.

Parka dendroloģiskais sastāvs 
bija ļoti plašs. Tur auga gandrīz 
70 retu sugu koku un krūmu, pie-
mēram, veimuta priede, sarkanais 
koks, melnā priede, sarkanā kļava, 
sudraba egle, Virdžīnijas ievas un 
citi koki un krūmi. Siltumnīcā au-
dzēja vīnogas, aprikozes, ananāsus 
un citus siltummīlošus augus.

Kāpnes, kas veda caur parku uz 
pili, bija veidotas no pāršķeltiem 
dzirnakmeņiem, kurus Plāteri sa-

vāca no apkārtējiem zemniekiem. 
1950. gados šīs kāpnes tika iznīci-
nātas.

Pēdējā Krāslavas mantiniece 
Marija Stefanija Anna Franciska 
Broel Plātere piedzima Krāslavā 
1861. gada 12. novembrī. Agri 
zaudēja vecākus un kļuva par liela 
mantojuma īpašnieci. Līdz pilnga-
dībai Krāslavas īpašumus pārvaldī-
ja viņas aizbildnis grāfs Jevgēnijs, 
1863. gada poļu sacelšanās dalīb-
nieka Leona Plātera brālis. 1884. 
gadā Marija apprecēja savu piektās 
pakāpes brālēnu Gustavu Plāteru, 
jo pēc dzimtas tradīcijām Krāsla-
vas īpašnieku uzvārds nedrīkstēja 
mainīties. Gustavs un Marija bija 
pēdējie Krāslavas īpašnieki. Pēc 
Latvijas valsts zemes reformas 20. 
gs. 20. gados grāfu Plāteru īpašu-
mu lielāko daļu nacionalizēja, at-
stājot tikai 52 ha zemes Rusakovas 
foļvarkā un nekustamo īpašumu 
Krāslavas pilsētas centrā, kurus 
pirms aizbraukšanas uz Spāniju 
grāfi ene pārdeva. Grāfs Gustavs 
nomira Rīgā 1923. gada 19. mar-
tā, apglabāts Miķeļa kapos. Tā kā 
Krāslavas pēdējiem īpašniekiem 
nebija pēcnācēju, 1933. gada 26. 
februārī grāfi ene savā testamentā 
dzimtas īpašumu novēlēja savam 
otram vīram Ludvikam Dživdaram 
Buržinskim. Marija nomira 1947. 
gada 12. novembrī Madridē, ap-
glabāta Almudenas kapsētā. 

Pēc grāfi enes nāves L. Dž.  
Buržinskis novēlēja sev piederošos 
īpašumus Krāslavā un Ilūkstes ap-
riņķī spānietei Marijai de la Con-
cepcion Llorens Fuentes-Bustillo, 
marķīzei de Gelo. Taču šim tes-
tamentam nebija juridiska spēka, 
jo tika novēlēti jau nacionalizētie 
īpašumi. 

Pēc agrārās reformas grāfu 
Plāteru īpašumus pārņem Valsts 
Zemes fonds. 1921. gadā Izglītības 
ministrija lūdza iznomāt no Dau-
gavpils apriņķa Krāslavas muižas 
centru ar nolūku atvērt mācību 
iestādi.  1922. gadā telpas tika at-
zītas par piemērotām izglītības 
vajadzībām. No 1923. līdz 1930. 
gadam pils kompleksa ēkās dar-
bojās Krāslavas Valsts vidusskola, 
pēc tam ģimnāzija. Blakus esošās 
ēkas izmantoja skolēnu internātam 
un skolotāju dzīvokļiem. Pēc Otrā 
pasaules kara līdz 1972. gadam pilī 
darbojās Krāslavas 1. vidusskola. 

Pēc tam līdz 1975. gadam ēku iz-
mantoja Krāslavas 2. vidusskolas 
sākumskolas vajadzībām. 

1982. gada novembrī sākās pils 
rekonstrukcijas darbi - nojauca 
jumtu, griestu pārsegumus, tika 
demontēta iekštelpu apdare. Pēc 
rekonstrukcijas bija plānots pilī 
izvietot pilsētas bibliotēku un mu-
zeju. Rekonstrukcijas laikā pilī 
zem jumta sijām tika atrastas 1812. 
gada grāfi em Plāteriem adresētas 
vēstules. Zem durvju sliekšņiem 
tika atrasti 18. gs. polihroma krās-
ns fl īžu fragmenti. 1991. gadā pilij 
tika uzlikts jauns skārda jumts un 
rekonstrukcijas darbi tika pārtrauk-
ti. 

 2004. gadā Krāslavas pils kom-
plekss nonāca Krāslavas pašval-
dības īpašumā. 2004. gada beigās 
un 2005. gada sākumā tika izslu-
dinātas pils un parka teritorijas di-
vas izsoles. Interese bija liela, tajā 
skaitā arī no ārvalstīm – Francijas, 
Krievijas, pat Ķīnas, taču izsolēm 
neviens tā arī nepieteicās, jo iz-
soļu noteikumi bija ar daudziem 
apgrūtinājumiem, sakarā ar to, ka 
Krāslavas pils apbūve ar parku un 
parka arhitektūru ir Valsts aizsar-
gājamais kultūras piemineklis. 

Kopš 2006. gada Krāslavas paš-
valdība realizē vairākus pils kom-
pleksa ēku un parka renovācijas 
projektus.

Ēkai tāpat kā cilvēka mūžam 
ir gan savi kāpumi, gan kritumi. 
Krāslavas pils grāfu Plāteru val-
dījumā ir bijusi ne vien viņu un 
visas Krāslavas varenības aplieci-
nājums, bet arī pagātnes lieciniece 
dažādiem vēstures notikumiem, 
cilvēku mūžiem un likteņiem. Par 
spīti pils norietam dažādu vēstu-
res apstākļu dēļ, Krāslavas pils 
komplekss pamazām atdzimst, un 
nākotnē tas atgūs savu iepriekšējo 
spožumu. 

Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja direktors 

Valdemārs Gekišs, 
galvenā krājuma glabātāja 

Alla Lomanovska, 
vēstures speciāliste 

Baiba Mileika
Fotogrāfi jā:
Krāslavas pēdējie īpašnieki 

Marija un Gustavs Plāteri Krāsla-
vas pilī. 20.gs. sākuma foto. 
Latgales Kultūrvēstures muzeja 
krājuma fotogrāfi ja
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No 1977. gada līdz šai dienai 
par Krāslavas slimnīcas galveno 
ārstu strādā Aleksandrs Jevtušoks, 
kurš 1976. gadā atnāca strādāt uz 
Krāslavas slimnīcu kā ķirurgs-on-
kologs.  

Lai apzinātu veselības aprūpes 
jomu mūsdienās, ielūkojāmies 
un pakavējāmies atmiņās arī par 
Krāslavas slimnīcas darbību pa-
domju laikā un, skatot tās attīstību 
laika griezumā, var novērtēt, cik 
daudz ieguldīts un pārkārtots, lai 
veselības aprūpes darbs tiktu uz-
labots un Krāslavas slimnīca būtu 
tāda, kāda tā ir šobrīd.   

Pēc kara Krāslavas slimnīca pa-
plašinājās, pilnveidojās un uzla-
bojās ārstnieciskais darbs.  Slim-
nīcas nodaļas izvietojās vairākās 
ēkās pilsētā, strādāja kvalifi cēti un 
tautā iemīļoti ārsti. Pēc kara poli-
klīnika atradās Sarkanarmijas ielā 
4 (pašlaik Lāčplēša iela 2). Mas-
kavas ielā 107 (pašlaik Rīgas ielā 
31) atradās dzemdību nams, kuru 
1961. gadā pārcēla uz jaunuzbū-
vēto ēku pie slimnīcas, izvietojot 
tur dzemdību un ķirurģijas noda-
ļas, bet Maskavas ielā 107 darbu 
sāka sanitāri-epidemioloģiskā sta-
cija, kas 1980. gadu sākumā tika 
pārcelta uz jaunuzbūvēto ēku Lie-
lā ielā, kur darbojās arī sava labo-
ratorija, epidemiologs un vakcinā-
cijas komisija. No 1958. gada līdz 
1982. gadam Krāslavā, Padomju 
ielā 54 darbojās prettuberkulozes 
dispansers, pēc tam jaunizveido-
tais prettuberkulozes kabinets tika 
pārcelts uz jauno ēku Krāslavas 
slimnīcas teritorijā.  Krāslavā, Pa-
domju ielā 13 (pašlaik Vienības 
iela) bija sieviešu un bērnu kon-
sultācija, kur kādu laiku galvenā 
ārste bija Klaudija Folomina.  

A. Jevtušoks norāda, ka „jau-
nās poliklīnikas pamati tika ielikti 
1979. gadā, un 1981. gada februā-
ra sākumā tajā jau tika pieņemti 
pirmie pacienti. 1980. gados pie-
būvēja klāt jaunu korpusu ķirurģi-
jas un bērnu nodaļai. 2008. gadā 
sakarā ar zemo dzimstību tika 
slēgta dzemdību nodaļa.”

2000. gada 12. decembrī notika 
terapijas nodaļas svinīga atklāša-
na jaunajās izremontētajās telpās 
poliklīnikas 2. stāvā.

Pašlaik Krāslavas slimnīcā ir 
ķirurģijas nodaļa, terapijas nodaļa 
ar gultas vietām arī neiroloģijas 
pacientiem, uzņemšanas nodaļa, 
reanimācijas un intensīvās tera-
pijas nodaļa. Krāslavas slimnīca 
piedāvā arī sociālās gultas pa-
cientiem ar smagu slimības gaitu, 
kuriem nepieciešama pastāvīga 
aprūpe. Slimnīcas teritorijā darbo-
jas arī citas ar medicīnu saistītas 
iestādes: Centrālā laboratorija, 8 

ģimenes ārstu prakses, SIA „Apo-
theka” un 3 Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienesta mašī-
nas ar nepieciešamo aprīkojumu.

Krāslavas slimnīcas galvenais 
ārsts A. Jevtušoks, skaidrojot par 
veselības aprūpes struktūru pa-
domju laikā, atceras, ka „Krāsla-
vas rajona centrālajā slimnīcā 
1980. gados bija ap 250 gultas 
vietām. Centrālās slimnīcas pār-
raudzībā ietilpa Dagdas zonālā 
slimnīca ar 160-170 gultas vietām 
un Indras lauku iecirkņa slimnīca 
ar 25 gultas vietām, sanitārepide-
mioloģiskā stacija un laboratorija, 
ātrās palīdzības stacija (3 brigā-
des), 25 feldšeru-akušieru punkti 
un 7, pēc tam 4, lauku ārstu ambu-
lances.  1990. gados tika aizvērta 
Indras slimnīca, tās vietā ierīkojot 
ambulanci. Ap 1970.-1980. ga-
diem Krāslavas rajona centrālajā 
slimnīcas ambulatorajā daļā bija 
pieejami ķirurga, otolaringolo-
ga, traumatologa, onkologa, acu 
ārsta, infekcionista, kardiologa, 
dermatoveneraloga, neiropatolo-
ga, stomatologa, narkologa pakal-
pojumi, kā arī diagnostikas kabi-
neti gan ambulatorajai daļai, gan 
stacionāram. Līdz 1990. gadiem 
Krāslavas slimnīcai bija sava bēr-
nu piena virtuve, kur izgatavoja 
speciālu ēdienu alerģiskiem bēr-
niem vai bērniem ar citām saslim-
šanām”.  

Pēc kara ātrās palīdzības staci-
jas feldšeri pie pacientiem devās 
zirgu pajūgos. Krāslavas slimnī-
cas galvenais ārsts A. Jevtušoks 
atklāj, ka, salīdzinot ar situāci-
ju mūsdienās, „tolaik nebija tik 
daudz transporta. Turklāt ātrās pa-
līdzības transportā UAZ aukstajos 
ziemas mēnešos temperatūra bija 
gandrīz tāda pati kā ārā, slimnie-
kus nācās ietīt siltos kažokos, lai 
nogādātu līdz slimnīcai. Arī trans-
ports nebija speciāli aprīkots, ta-
jos bija tikai skābekļa baloniņi un 
pārnēsājamais elektrokardiogrāfs. 
Tādēļ visu veselības aprūpi cen-
tās pietuvināt cilvēkiem, uz vie-
tas ierīkojot ambulances. Šobrīd 
Krāslavas slimnīcā ir pieejamas 
3, bet Dagdā 2 Neatliekamās 
medicīniskās palīdzības dienesta 

mašīnas ar visu nepieciešamo ap-
rīkojumu pacientu dzīvības glāb-
šanai”. 

Krāslavas slimnīcā strādāja un 
arī tagad strādā augsti kvalifi cēti 
un tautā iemīļoti ārsti. Dakteris 
Aleksandrs Jevtušoks Krāslavas 
slimnīcā strādā jau kopš 1976. 
gada un ar lielu sirsnību atminas 
savus līdzgaitniekus, kas strādā-
juši Krāslavas slimnīcā 1970.–
1990. gados: „ķirurģijas nodaļas 
vadītājs V. Bogdanovs; terapijas 
nodaļas vadītājs V. Jolkins; 1982.-
2014. g. terapijas nodaļas vadītāja 
J. Jevtušoka, pašlaik – V.  Giptere; 
ginekoloģijas nodaļas vadītāji V. 
Dančenko, O. Šubņikovs, V. Lu-
koškovs; laboratorijas vadītāja R. 
Ritere, pašlaik - A. Fokina;  galve-
nā ārsta vietnieks D. Riters, bērnu 
nodaļas vadītāja M. Semjonova. 
Ilgus gadus par slimnīcas vecāko 
medmāsu strādāja N. Soldatenko-
va; poliklīnikas vecākā medmāsa 
F. Krivenko; ķirurgijas nodaļas 
vecākā māsa G. Šakele, dzemdību 
nodaļas vecākā māsa Ņ. Karole, 
terapijas nodaļas vecākā māsa Ļ. 
Letunova, pašlaik – Z. Knikste; 
operācijas māsa A. Bičkova, anes-
teziologs V. Dzergunovs, Otrā pa-
saules kara laika un pēckara pos-
ma operācijas māsa V. Posohova 
un daudzi citi”.

Stāstot par šodienas Krāslavas 
slimnīcu, galvenais ārsts A. Jevtu-
šoks uzsver, ka „medicīniskā apa-
ratūra ir ievērojami kvalitatīvāka 
un mūsdienīgāka. 2021. gadā 
pirms pāris mēnešiem Krāslavas 
slimnīcā iegādāta EKG holtera 
monitorēšanas aparatūra, kuras 
rezultātus apraksta augsti kvalifi -
cēts ārsts no Rīgas Paula Stradiņa 
slimnīcas. Krāslavas slimnīcā ir 
pieejami daudzpusīgi ultrasono-
grāfi jas izmeklējumi: galvas un 
kakla asinsvadu izmeklējumi, vē-
dera dobuma un ginekoloģiskie 
izmeklējumi; nesen ir iegādāts 
arī otrs ultrasonogrāfs. Centrālā 
laboratorija apkalpo gan ambu-
latoro daļu, gan visu diennakti 
- stacionāro daļu. Rehabilitācijai 
ir pieejamas fi zioterapijas proce-
dūras, kuras veic augsti kvalifi cēti 
fi zioterapeiti; kā arī ir pieejama 
ārstnieciskā fi zkultūra rehabili-
tācijai pēc insultiem, infarktiem, 
dažādām traumām, plaušu sa-
slimšanām un šobrīd aktuālajai 
rehabilitācijai pēc saslimšanas ar 
Covid-19. Rentgendiagnostikas 
kabinets aprīkots ar jaunākās mo-
difi kācijas aparatūru, kur attēls 
izmeklējumu rezultātā tiek iegūts 
digitāli, kā arī jaunākā modeļa 
datortomogrāfs un iekārtas operā-
cijas blokam - mākslīgās elpinā-
šanas un anestēzijas aparatūra, kā 
arī aparatūra intensīvajai terapijai. 
Šo medicīnisko iekārtu izmaksas 
sastāda 1 miljonu eiro, tajā skaitā 
Eiropas un valsts fi nansējums, kā 
arī SIA „Krāslavas slimnīca” līdz-
fi nansējums”.

Krāslavas slimnīcas galvenais 
ārsts A. Jevtušoks stāsta, ka perio-
diski Krāslavas slimnīcas un poli-
klīnikas telpās tiek veikti kapitāl-
remonti un renovācijas. No 2000. 
Līdz 2001. gadam pēc Pasaules 
bankas projekta tika veikta slimnī-
cas ēkas logu nomaiņa un ēkas sil-
tumizolācija. Arī Dagdas slimnīcā 
šajos gados tika veikts remonts un 

tika izveidoti 4 doktorāti. Šobrīd 
Dagdā darbojas veselības un soci-
ālo pakalpojumu centrs „Dagda”. 
Ap 2010.-2012. gadu, piesaistot 
gan Eiropas un valsts līdzekļus, 
gan slimnīcas līdzfi nansējumu, 
kur kopējās izmaksas sastāda ap 
850 tūkstoši eiro – tika veikts ķi-
rurģijas nodaļas un poliklīnikas 
telpu remonts. Ap 2016. gadu tika 
realizēts projekts, kura rezultā-
tā visā slimnīcā tika nomainīts 
vecais apgaismojums pret mūs-
dienīgām un ekonomiskām LED 
spuldzēm. 2018. gadā izremontēta 
Krāslavas slimnīcas uzņemšanas 
nodaļa. Kopumā pēdējo divu gadu 
laikā slimnīcas attīstībā ir iegul-
dīts 100 tūkstoši eiro - gan jaunas 
aparatūras iegādei, gan slimnīcas 
renovācijai un tās remontdarbiem.

Šobrīd SIA „Krāslavas slimnī-
ca” ir Krāslavas novada pašvaldī-
bas īpašums. Krāslavas slimnīcā ir 
64 gultas vietas un strādā 36 ārsti, 
tajā skaitā arī no citām pilsētām 
pieaicinātie speciālisti, un vidējais 
medicīnas personāls sastāda ap 90 
darbinieku. 

Tiek novirzīts arī fi nansē-
jums jaunu speciālistu piesaistei 
Krāslavas slimnīcā. 

PA „Krāslavas Slimokase” sa-
darbībā ar apdrošināšanas sabied-
rību AAS „Balta” piedāvā novada 
iedzīvotājiem iegādāties veselības 
apdrošināšanas polisi, kuru šobrīd 
izmanto 6218 klientu.

Krāslaviete, ārste Jeļena Ogore-
lova, kura strādā Krāslavas slim-
nīcā kopš 1985. gada un savu pro-
fesionālo darbību uzsāka kā bērnu 
ftiziatrs, vēlāk 1988. gadā sāka 
specializēties kā endoskopists, 
atceras: „1988. gadā tika nopirkts 
pirmais endoskopijas aparāts. Ta-
gad es to atceros ar smaidu: tas 
bija tāds pavisam primitīvs endo-
skops. Ar to es nostrādāju kādu 
pusgadu, tad mēs nopirkām ne-
daudz modernāku, bet pirmo no-
pietno endoskopu „Olimpus” mēs 
nopirkām 1996. gadā. No 2011. 
gada Krāslavas slimnīcā ir ie-
spējams veikt arī kolonoskopijas 
izmeklējumus”. 2018. gadā tika 
iegādāts jaunāka modeļa kolonos-
kops un 2019. gadā - gastroskops.  

1986. gadā J. Ogorelova uz-
sāka strādāt arī kā galvenā ārsta 
vietniece ambulatorajā daļā un arī 
pašlaik pilda galvenā ārsta viet-
nieces pienākumus, bet no 2015. 
gada tika izveidota sava ģimenes 
ārsta prakse.

Ārste Jeļena Ogorelova, stāstot 
par tiem laikiem, kad sāka strādāt 
Krāslavas slimnīcā, min: „Toreiz 
bija pavisam citas tehnoloģijas, 
nebija tik daudz iespēju izmeklē-
ties, un nebija tie izmeklējumi tik 
smalki. Kuņģa apskatei agrāk bija 
rentgens un rentgens ar bārija kon-
trastvielu, un rentgenologs varēja 
vien plus mīnus kaut ko pateikt. 
Tagad kuņģa apskati var veikt ar 
ļoti labu, kvalitatīvu optiku un to 
visu var redzēt kā uz delnas. At-
tēlu var palielināt, var pamainīt 
krāsu un aplūkot tikai asinsvadus. 
Šobrīd medicīna ir ar ļoti plašām 
iespējam”. Runājot par veselības 
aprūpi tieši Krāslavas slimnīcā, 
J. Ogorelova norāda, ka „mums ir 
savs līmenis, šeit uz vietas mums 
ir pamatlietas - šobrīd ir 2 ļoti 
labas ultrasonogrāfi jas iekārtas. 

Mums ir laba aparatūra, bet slim-
nīcā trūkst speciālistu. Protams, 
tiek pieaicināti speciālisti no re-
ģioniem - pie mums brauc ārsti 
no Daugavpils Reģionālās slim-
nīcas un medicīniskām iestādēm, 
no Preiļu slimnīcas, no Rēzeknes 
slimnīcas. Mēs pieaicinām speciā-
listus, lai mūsu iedzīvotāji varētu 
saņemt palīdzību šeit uz vietas”.

Krāslavas slimnīcai ir noslēgti 
sadarbības līgumi ar Daugavpils 
Reģionālo slimnīcu un Preiļu 
slimnīcu. Ārste J. Ogorelova uz-
sver, ka „mums ir arī tādi pacienti, 
kurus mēs uzreiz sūtām vai pārve-
dam uz P. Stradiņa slimnīcu Rīgā. 
Tas vairāk saistīts ar kardioloģiju, 
asinsvadu ķirurģiju vai onkoloģis-
kām saslimšanām. Visi kolēģi ir 
atsaucīgi, un visi šie procesi valstī 
ir organizēti, bet dažreiz ir tā, ka 
braukāšanas ir par daudz. Ja bēr-
nam gadās kāda nopietna trauma, 
tad dažreiz, atkarībā no gūtās trau-
mas, bērns jāved uz Rīgu, uz Bēr-
nu Klīnisko slimnīcu, jo uz vietas 
nav bērnu ķirurga”.

Stāstot par mūsdienu Krāslavas 
slimnīcu, ārste J. Ogorelova uz-
sver, ka „mums ir ļoti labs, drau-
dzīgs, izpalīdzīgs, profesionāls 
kolektīvs. Ja kādam pacientam ir 
vajadzīga konsultācija, tas notiek 
ļoti ātri, sazinoties ar kolēģi un iz-
skaidrojot problēmu. Mēs strādā-
jam ļoti operatīvi. Mums ir laba, 
kvalitatīva aparatūra, pieaicināti 
kvalifi cēti speciālisti. Jāņem vērā, 
ka liela daļa mūsu novada iedzī-
votāju jau ir cienījamā vecumā un 
ar hroniskām saslimšanām, kā arī 
pacienti ar hronisko slimību paasi-
nājumiem, kuriem vajadzīga aprū-
pe, ārstēšana un palīdzība - arī ar 
to nodarbojas Krāslavas slimnīcas 
medicīniskais personāls. Protams, 
ļoti gribētos, lai pacienti pēc pa-
līdzības vērstos ļoti savlaicīgi un 
uzsāktu ārstēšanās procesu”.

Krāslavas ķirurģijas nodaļas 
vadītājs Vjačeslavs Aprups, kurš 
Krāslavas slimnīcā par ķirurgu 
strādā kopš 1985. gada, atceras: 
„Tā toreiz bija diezgan pārslogota 
slimnīca, bija divas nodaļas - 1. un 
2. ķirurģija. Slodze bija liela. Mēs 
operējām gan bērnus, gan urolo-
ģiskos pacientus, gan ar asinsvadu

 (Turpinājums 11. lpp.)

BŪT MEDIĶIM - PROFESIJA UN AICINĀJUMS
Šogad ir Krāslavas slimnīcas jubilejas gads – aprit 150 

gadi kopš tika izveidota Krāslavas lauku slimnīca ar 10 
gultas vietām. 150 gadu garumā daudz kas tika piedzī-
vots un pārdzīvots: gan pārliecinoša augšupeja un attīs-
tība, gan abu pasaules karu traģisms, kas ienesa savas 
korektīvas arī Krāslavas veselības aprūpē. Ir nomainīju-
šās vairākas ārstu paaudzes, medicīniskais personāls, ir 
sperts liels solis tehnoloģiju attīstībā, kas būtiski mainījis 
veselības aprūpi kopumā. 

Krāslavas slimnīcas jubilejas noskaņās, neskatoties uz 
ārstu lielo aizņemtību un noslogotību, vairāki Krāslavas 
slimnīcas ārsti, kas šeit strādā jau 30, 40 un pat vairāk ga-
dus, ar lielu laipnību un atsaucību dalījās savās atmiņās 
un stāstīja par pašreizējo situāciju slimnīcā.

Krāslavas slimnīcai - 150
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ķirurģiju nodarbojāmies, gan 

traumatoloģija, gan vispārējā ķi-
rurģija, gan neiroķirurģija. 

Kad es sāku strādāt, bijām pavi-
sam četri ķirurgi - V. Bogdanovs, 
A. Šeršņovs, I. Kagans un es.” 

1988. gadā dakteris V. Aprups 
sāka specializēties traumatoloģi-
jā. No 1994. gada V. Aprups vada 
Krāslavas slimnīcas ķirurģijas no-
daļu. Salīdzinot operāciju skaitu 
viena gada laikā tolaik un tagad, 
dakteris V. Aprups min: „Tolaik 
tās bija aptuveni 800 operācijas 
gadā, bet tagad tas skaitlis svār-
stās no 320-350 operācijām gadā. 
Pašlaik Krāslavas slimnīcā mēs 
operējam visa veida kaulu lūzu-
mus, izņemot mugurkaula trau-
mas un neirotraumas, tās operē 
Daugavpilī. Te mēs liekam arī 
t.s. nepilnās protēzes. Veicam arī 
trūču un vēnu operācijas. Šobrīd 
Krāslavas slimnīcā strādā divi 
operējošie ķirurgi.” No 2004. 
gada Krāslavas slimnīcā tiek 
veiktas laparaskopiskās holecis-
tektomijas, pie ceļu locītavu pato-
loģijām ir pieejams arī artroskops. 
Pārsvarā tās ir plānveida operāci-
jas, kas tiek veiktas otrdienās un 
ceturtdienās. Lielākais skaits akū-
to pacientu tiek vesti uz Daugav-
pils Reģionālo slimnīcu. Krāsla-
vas slimnīcā ķirurģijas nodaļā ir 
ap 18 gultas vietām. Dakteris V. 
Aprups norāda uz e-pakalpojumu 
iespējamību: „Traumu gadījumā 
mums ir pieejams t.s. „datamed”. 
Piemēram, rentgenu ir iespējams 
apskatīt no jebkuras vietas Latvijā 
un sniegt vajadzīgās rekomendā-
cijas.” Dakteris V. Aprups norāda, 
ka „bez šaubām, pēdējos gados 
strādāt ir vieglāk, jo ir mazāks pa-
cientu skaits. Plānveida pacienti 
nāk arī no Dagdas un Daugavpils 
novadiem. Mēs neatsakām nevie-
nam, pie mums pacienta iemaksa 
operācijām ir ļoti minimāla, bet 
pacientiem, kuriem ir medicīnas 
apdrošināšana, šo pakalpojumu 
sedz apdrošināšanas kompānija.”

Krāslavas slimnīcas anestezio-
logs, reanimatologs Boriss Šuļ-
mans savas darba gaitas Krāsla-
vas slimnīcā uzsāka 1976. gadā kā 
pediatrs un 1981. gadā pārkvalifi -
cējās anesteziologa reanimatologa 
specialitātē. Viņš atceras: „Tajā 
gadā uz Krāslavu atbrauca 13 
speciālisti. Šobrīd no tiem strādā 
pieci.” 

Anesteziologa darbs nebeidzas 
tikai operācijas blokā, tas ir klāt-
esošs pie dažādām diagnostikām, 
kuru veikšanai ir nepieciešama 
anestēzija. Stāstot par to laiku, kad 
B. Šuļmans sāka strādāt kā aneste-
ziologs, reanimatologs, viņš atce-
ras: „Tajā laikā vēl nebija monito-
ru, kuri seko pacienta stāvoklim 

operācijas laikā. Tolaik bija anes-
teziologa māsa, kura uzmanīja pa-
cienta stāvokli – mērīja pulsu un 
asinsspiedienu operācijas laikā. 
Tajā laikā anesteziologi apkalpoja 
gan Dagdu, gan Krāslavu. Mūs-
dienās operāciju skaits ir vairāk 
nekā divas reizes mazāks, nekā tas 
bija laikā, kad sāku strādāt. Tas ir 
saistīts arī ar iedzīvotāju skaita sa-
mazināšanos. Pārsvarā Krāslavas 
slimnīcā strādāja 2 anesteziologi. 
Pašlaik strādā 4 anesteziologi – arī 
no Rīgas, Daugavpils un Rēzek-
nes, un katru diennakti dežurē 1 
anesteziologs. Mūsdienās novē-
rojams arvien straujāks medicīnas 
attīstības progress.”

Par mūsdienu veselības aprūpi 
B. Šuļmans min: „Pastāv problē-
ma, ka liela daļa Krāslavas slimnī-
cas medicīniskā personāla ir virs 
vidējā vecuma robežas un jaunu 
speciālistu praktiski nav. Tas lie-
lākoties ir saistīts ar paša reģiona 
depresivitāti. Un tas novērojams 
ne tikai Krāslavas slimnīcā, bet 
praktiski visās mazajās slimnī-
cās.”

Krāslavas slimnīcas galvenā 
medmāsa Marija Ivanova 1976. 
gadā uzsāka darba gaitas Krāsla-
vas slimnīcā, un no 1989. gada 
līdz šim laikam viņa strādā par 
Krāslavas slimnīcas galveno med-
māsu. M. Ivanova atceras: „Kad 
sāku strādāt, izmantojām stik-
la šļirces, sistēmas no gumijām 
pašas taisījām - stikliņi bija, bet 
gumijas pirkām un vārījām, maz-
gājām, dezinfi cējām, salikām un 
pilinājām. Izmeklēšanas aparatūra 
nebija tāda kā tagad, bija parastais 
rentgens, elektrokardiogrammas. 
Tagad slimnīcā ir daudz mūsdie-
nīgas aparatūras. Toreiz visu vaja-
dzēja izmazgāt, nodezinfi cēt, no-
vārīt, sterilizēt. Pagāja 15 gadi, ap 
1985. gadu tika atvērta sterilizāci-
jas nodaļa poliklīnikas pagrabtel-
pā. Tolaik strādāja ap 70-80 med-
māsiņu. Darba intensitāte toreiz 
bija daudz lielāka. Visus kolēģus 
atceros tikai ar labiem vārdiem.”

Krāslavas slimnīcas galvenā 
medmāsa atceras: „Kad sāku strā-
dāt ķirurģijas nodaļā, pacientus 
operēja arī naktīs, ķirurgs dežurēja 
slimnīcā. Ikdienā pacientu skaits 
nodaļā bija ap 50 cilvēkiem, vēlāk 
jau bija 2 ķirurģijas nodaļas poste-
ņi.  Agrāk pēc operācijas atveseļo-
šanās process slimnīcā bija daudz 
ilgāks nekā tagad. Tagad tā plūsma 
ir paātrināta.” Kļūstot par galveno 
medmāsu, mainījās arī darba pie-
nākumi, kas nebija tik ļoti saistīti 
ar pacientu aprūpi, bet gan tieši 
ar medicīnisko personālu - pārzi-
ņā nonāca visi epidemioloģiskie 
pasākumi nodaļā, plānu izstrādes, 
atskaites, medmāsu tālākizglītības 
kursu organizēšana, kurus nepie-
ciešams iziet reizi 5 gados, me-

dikamentu piegāde un pārbaude. 
Pavisam nesen stājās spēkā zāļu 
verifi kācija, kad, saņemot visas 
zāles, seko to verifi kācijas process.

Stāstot par veselības aprūpi mūs-
dienās, galvenā medmāsa M. Iva-
nova min, ka „Krāslavas slimnīcā 
ir pieejami daudzi speciālisti un 
dažādi izmeklējumi. Šodien ir pie-
ejama arī mājas aprūpe tiem cilvē-
kiem, kuri veselības dēļ nevar aiz-
iet uz medicīnas iestādi, piemēram, 
medmāsiņa veic pārsiešanu vai 
kādu citu manipulāciju. Slimnīcā 
ir pieejams arī dienas stacionārs”. 

Krāslavas slimnīcas pneimono-
loģe Zinaida Lapkovska savu ārsta 
praksi uzsāka kā ftiziatre. Uzsākot 
darbu Krāslavas slimnīcā, kādu lai-
ku dakteri Z. Lapkovsku nepameta 
doma par atgriešanos Rīgā, taču 
līdz ar ģimenes nodibināšanu šī 
doma tika atmesta: „Skaista vieta, 
mierīga atmosfēra, kurā audzināt 
savus dēlus, dot viņiem iespēju 
nodarboties ar sportu, mākslu, mū-
ziku. Maza pilsēta, kura deva man 
iespēju būt tuvāk savai ģimenei, un 
man tas bija ļoti svarīgi.” 

Ņemot vērā tajā laikā ļoti aktuā-
lo tuberkulozes slimības problē-
mu, daktere Z. Lapkovska atceras: 

„Tuberkulozes formas ir ļoti dažā-
das un skar dažādus orgānus, tāpēc 
tolaik sagatavoja speciālistus, kuri 
nodarbojās ar tuberkulozes ārstē-
šanu. Tuberkuloze ir ļoti lipīga un 
sarežģīta slimība ar lielu skaitu 
letālu vai invaliditātes gadījumu. 
Svarīgi ir pēc iespējas ātrāk uzsākt 
ārstēšanu. Noteiktā saslimšanas 
etapā, kad tiek uzsākta ārstēšana, šī 
slimība nav lipīga, taču ārstēšana ir 
ļoti ilga, no 6 mēnešiem līdz pat 2 
gadiem. Eksistēja DOC sistēma – 
stingri kontrolējamā tuberkulozes 
slimnieka ārstēšana, proti, slim-
nieks nesaņem zāles uz rokām, no 
sākuma slimnieks guļ stacionārā 
un zāles viņam izsniedz ārsts, pēc 
tam, kad analīzes ir normas robe-
žās, pacients tiek nosūtīts ambula-
torajai ārstēšanai, kuras ilgums ir 
atkarīgs no tuberkulozes formas, 
viņš saņem zāles medicīniskā 
personāla klātbūtnē. Latvija DOC 
sistēmā veiksmīgi tika galā ar šo 
slimību un var teikt, bija pirm-
rindniece tuberkulozes slimnieku 
ārstēšanā. Šodien tuberkulozes ga-
dījumu ir salīdzinoši maz. Tā vairs 
nav aktuāla problēma, bet, kad es 
sāku strādāt šeit, 1975. gadā situā-
cija bija katastrofāla. Uz šodienu 
tuberkuloze ir pagātnes tēma, taču 
par to nedrīkst aizmirst, jo pēc 
pasaules statistikas datiem atkal 
parādās jauni tuberkulozes gadī-
jumi. Viens no iemesliem ir koro-
navīruss, kas ļoti ietekmē cilvēka 
imūno sistēmu. Cilvēkiem, kuri 
bija infi cējušies ar tuberkulozi, 
bet neizslimoja to, jau ir novājināta 
imūnā sistēma un viņiem ir lielāks 

risks infi cēties ar koronavīrusu, 
kā rezultātā pastiprinās iespēja sa-
slimt arī ar tuberkulozi.”  

Pneimonoloģe Z. Lapkovska 
min: „Es uzsāku strādāt kā bērnu 
ftiziatrs Krāslavas prettuberkulo-
zes dispanserī Padomju ielā 54. 
Tā bija ambulatorā pieņemšana, 
bet Dagdā bija prettuberkulozes 
nodaļa ar 35 gultas vietām, kur es 
arī darbojos. 1990. gados šī noda-
ļa tika slēgta. Tagad tuberkulozes 
slimnieki tiek sūtīti uz Daugavpi-
li. Pacienti ar dažādām plaušu sa-
slimšanām vieglā formā tiek ārstēti 
tepat Krāslavā, taču pacienti, ku-
riem nepieciešami papildus izmek-
lējumi un tos nav iespējams veikt 
Krāslavā, tiek nosūtīti uz Daugav-
pili vai uz Rīgu.”

Kad situācija ar tuberkulozi sta-
bilizējās un slimība kļuva pilnībā 
kontrolējama un nebija tik aktuāla, 
ārste Z. Lapkovska atklāj: „Tomēr 
mans sapnis bija pulmonoloģija, 
nozare, kas saistīta ar visa veida 
elpceļu saslimšanām, un vēlāk sap-
nis piepildījās.”

Runājot par citām plaušu slimī-
bām, pneimonoloģe Z. Lapkovska 
uzsver: „Izplatītākās plaušu sli-
mības ir bronhiālā astma, HOPS 
(hroniska obstruktīva plaušu slimī-
ba), bronhīti, pneimonija. Liela ir 
saslimstība ar astmu, kuras cēloņi 
ir alerģiska vide, piesārņots gaiss, 
darba vide, nepareizas ēdienrei-
zes, novājināta imunitāte. Elpceļu 
saslimstība ir diezgan augsta visā 
valstī. Liels ir elpceļu audzēju ga-
dījumu skaits, tādēļ ir ļoti svarīgi 
griezties pie speciālista ļoti savlai-
cīgi, pamanot pirmos simptomus.” 

Runājot par mūsdienu veselī-
bas aprūpi, pneimonoloģe min, ka 
„mums ir labs, saliedēts, profesio-
nāls ārstu kolektīvs, mums ir ļoti 
labas rentgenoloģiskās iespējas, ir 
pieejams jauns, mūsdienīgs dator-
tomogrāfs, kas ļauj saskatīt sīkāko 
aizdomīgo veidojumu. Diezgan 
ātri tiek veikta diagnostika, un 
mūsu slimnīcā rindas ir salīdzinoši 
nelielas. Daudz kas ir atkarīgs no 
ārstu kvalifi kācijas, bet ļoti daudz 
arī no paša pacienta. Pacienti ar 
dažādām plaušu saslimšanām tiek 
apmācīti kā pareizi lietot inhala-
torus un dažādas zāles. Spiromet-
rija ar bronhu dilatācijas testu ir 
pieejama arī Krāslavas slimnīcā 
un to var veikt gan bērniem, gan 
pieaugušiem, turklāt bērniem tas 
tiek veikts dažādu spēļu formā. Pa-
cientiem ar elpceļu saslimšanām, 
kuriem ir nepieciešama tālāka un 
padziļinātāka diagnostika, tiek 
veikta bronhoskopija, kuras laikā 
tiek ņemta transbronhiālā biopsija. 
Šādas procedūras pieejamas Dau-
gavpilī un Rīgā”. 

Šobrīd aktuālā cīņa ar korono-
vīrusa izraisīto infekcijas slimību 
Covid-19 ir nepārprotami mainī-
jusi līdzšinējo ierasto kārtību visā 
pasaulē. Slimnīcas galvenais ārsts 
Aleksandrs Jevtušoks, stāstot par 
vīrusa Covid-19 izplatību Krāsla-
vas novadā, uzsver, ka „pašlaik 
Krāslavas novada Covid-19 pa-
cienti ar smagu slimības gaitu 
tiek vesti uz Daugavpils reģionālo 
slimnīcu, taču laikā, kad Krāslavas 
novadā bija liels Covid-19 uzlies-
mojums, Krāslavas slimnīcas tera-
pijas nodaļā bija ierīkota atsevišķa 
telpa Covid-19 pacientiem, kur 
kopumā ārstējās ap 40 Covid-19 
pacientiem. Šobrīd lielākā daļa 

no medicīniskā personāla ir vak-
cinēti”. Tas ir liels solis infekcijas 
slimības apturēšanai. Ārste J. Ogo-
relova, runājot par vīrusa Covid-19 
ietekmi uz veselības aprūpi, min, 
ka „pacienti tiek apkalpoti ar ļoti 
lielu piesardzību. Tagad mums ir 
iegādātas speciālas iekārtas - plau-
šu ventilatori un skābekļa terapija. 
Mēs varam uz kādu laiku nodro-
šināt veselības aprūpi Covid-19 
pacientiem ar smagu slimības 
gaitu. Mums katru nedēļu notiek 
personāla testēšana”. Runājot par 
Covid-19 ietekmi uz ķirurģijas 
nozari, Krāslavas slimnīcas ķirur-
ģijas nodaļas vadītājs V. Aprups 
stāsta, ka „tas būtiski nesamazināja 
operāciju skaitu. Taču bija laiks, 
kad plānveida operācijas netika 
atļautas Covid-19 uzliesmojuma 
dēļ, bet tas neattiecās uz akūtiem 
pacientiem”.

Pneimonoloģe Z. Lapkovska 
uzsver, ka vīruss Covid-19 ir iz-
rādījies liels ļaundaris: „Tas, kas 
paliek plaušās pēc izslimošanas ar 
Covid-19, ir liela katastrofa. Pēc 
izslimošanas ar šo slimību mēs 
sniedzam pacientiem rekomen-
dācijas un liela daļa no tiem atve-
seļojas, bet salīdzinoši ilgā laika 
posmā. Vīrusa procesa gaitā mēs 
palīdzam pacientiem atveseļoties, 
tas nozīmē rehabilitāciju - ārstnie-
ciskā fi zkultūra, pastaigas svaigā 
gaisā, vitamīnu terapija, atbilstošs 
dienas režīms. Pacientiem, kuriem 
ir hroniskas saslimšanas, ir ļoti 
svarīgi tās kontrolēt, lai būtu sta-
bilitāte, tad tikt galā ar to, ko dara 
koronavīrusa infekcija, ir vieglāk. 
Covid-19 slimība ir jauna, taču 
ir iespēja noklausīties apmācību 
kursus, kā notiek cīņa ar šo vīrusu 
citās valstīs. Arī mums jau ir pie-
redze ar Covid-19 uzliesmojumu 
pagājušā gada pavasarī. Tas viss ir 
ļoti individuāli - cilvēks var izsli-
mot ar koronovīrusu vieglā formā, 
bet ir saglabājies nogurums vai 
kādi citi simptomi, un tas negaran-
tē, ka vīruss nebija skāris plaušas, 
jo rentgens var uzrādīt ne visai la-
bus rezultātus.”

Kopumā var teikt, ka Krāslavas 
slimnīcai ir stipras ārstniecības tra-
dīcijas, kas koptas 150 gadu garu-
mā un šobrīd tā ir II līmeņa daudz-
profi lu slimnīca, kas nepārtraukti 
attīstās, lai sniegtu labāko saviem 
pacientiem. Liela un visaptveroša 
ir veselības aprūpes loma, un ne-
izmērojami vērtīgs ir katra ārsta 
un medicīnas darbinieka veikums. 
Pateicos Krāslavas slimnīcas ārs-
tiem par sniegtajām intervijām un 
atsaucību. 

 Krāslavas slimnīcas 150 gadu 
jubilejas gadā Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeja kolektīvs izsa-
ka sirsnīgu paldies visam Krāsla-
vas slimnīcas kolektīvam par viņu 
profesionālo darbu un attieksmi, 
pašatdevi un rūpēm, lai katrs pa-
cients tiktu aprūpēts un tiktu glāb-
tas cilvēku dzīvības. 

 Sveicam Krāslavas slimnīcas 
ārstus un visu medicīnisko perso-
nālu jubilejā. Ikvienam vēlam stip-
ru veselību, izturību un dzīvesprie-
ku! Lai Jūsu labie darbi atgriežas 
pie Jums enerģijas, iedvesmas, 
veselības un ilgas profesionālās 
darbības veidā. 

Paldies par Jūsu darbu!
Baiba Mileika, 

Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja vēstures speciāliste

BŪT MEDIĶIM - PROFESIJA UN AICINĀJUMS
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Lai veicinātu nokalpojušās elektrotehnikas 
šķirošanu un nonākšanu pārstrādē, „Latvijas 
Zaļais punkts” kopā ar vides apsaimniekošanas 
uzņēmumu SIA „Eco Baltia vide” un „Maxi-
ma Latvija” no šā gada aprīļa īsteno kampaņu 
„Viegla šķirošanās”. Tās pirmajā posmā tika 
aicināti piedalīties uzņēmumi, piesakoties teh-
nikas savākšanai no savām adresēm, savukārt 
otrajā posmā vēl līdz 31. maijam iedzīvotāji teh-
niku aicināti nogādāt uz šķirošanas laukumiem. 
Turpinot iesākto, kampaņas trešajā posmā no 
jūnija līdz pat gada beigām iedzīvotāji vairāk 
nekā 40 novados varēs pieteikties elektrotehni-
kas savākšanai no savām mājsaimniecībām, kā 
arī pretendēt uz ikdienā noderīgām balvām.

„Latvijas Zaļā punkta” direktors Kaspars Za-
kulis: „Lai arī mūsu aptaujas rāda, ka iedzīvo-
tāji šķiro tehniku vairāk – pērn to atzinuši da-
rām jau 38% respondentu* -, realitāte parāda, 
ka ļoti daudz elektroierīču pārstrādē nenonāk. 
Jā! Valsts noteiktās savākšanas normas, kas šo-
brīd vēl ir 40,5%, bet jau no 1. jūnija būs 65%, 
tiek un arī turpmāk tiks izpildītas, taču arī tas 
nenovērš faktu - liels apjoms tehnikas pārstrā-
dē nenonāk. Tas nozīmē, ka vēl būtisks darbs 
jāiegulda gan šķirošanas sistēmas attīstībā, gan 
arī iedzīvotāju informētībā, kas ir mūsu rīkotās 
kampaņas „Viegla šķirošanās” galvenie mērķis. 
Tāpēc aicinām ikvienu iedzīvotāju atcerēties – 
nolietotā elektrotehnika ir videi kaitīgie atkri-
tumi, un no tās jāatbrīvojas ar īpašu atbildību.”

Kampaņas „Viegla šķirošanās” trešais posms 
no jūnija līdz pat gada beigām notiks vairāk 
nekā 40 Latvijas novados, tostarp Alsungas, 
Auces, Bauskas, Brocēnu, Grobiņas, Saldus, 
Daugavpils, Jēkabpils, Jelgavas, Krāslavas, 
Krustpils, Līvānu, Ludzas, Neretas, Siguldas, 
Skrundas, Talsu, Vecumnieku, Ventspils un ci-
tos novados un pilsētās. Informācija par kam-

paņas norisi katrā reģionā, kā arī pieteikšanos 
pieejama mājas lapā https://www.zalais.lv/

Šķirošanas kampaņā iedzīvotāji aicināti nodot 
gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, 
veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašī-
nas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mik-
roviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, 
fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā 
arī papildu kopā ar elektroniku var nodot uz-
krātās baterijas un akumulatorus. Lai pieteiktu 
izvešanu adresē, minimālajam kopējam nodoto 
lietu svaram jābūt vismaz 50 kg.  

SIA „Eco Baltia vide” valdes priekšsēdētājs 
Jānis Aizbalts: „Mēs redzam, ka iedzīvotāji 
kļūst aktīvāki un izmanto visas iespējas šķirot 
dažāda veida atkritumus. Ir cilvēki, kuriem ēr-
tākais variants nevajadzīgās un pārstrādei derī-
gās lietas, tostarp elektrotehniku ir nogādāt uz 
šķirošanas laukumiem, kas Latvijā jau ir vairāk 
nekā 70. Tāpat ir iedzīvotāji, kuri labprātāk 
šķiro, ja tādas iespējas tiek nodrošināts tuvāk 
mājvietām. Kampaņas „Viegla šķirošanās” tre-
šajā posmā vairāk uzmanības vērsīsim uz otro 
sabiedrības daļu, nodrošinot nevajadzīgo elek-
troierīču savākšanu no iedzīvotāju adresēm. 
Līdz ar to šis ir labs laiks cilvēkiem pārskatīt 
uzkrātās tehnikas krājumus, lai no tiem šķirtos 
„viegli”, nododot pārstrādei.”

Piedaloties „Viegla šķirošanās” ikviens dalīb-
nieks varēs pretendēt uz patīkamām un noderī-
gām balvām. Katrā novadā starp dalībniekiem 
tiks izlozēta veikala „Maxima” dāvanu karte 
30 eiro vērtībā, kā arī tiks piešķirta „Maxima” 
dāvanu karte līdzvērtīgā apmērā tam novadnie-
kam, kurš būs nodevis lielāko apjomu elektro-
tehnikas.

„Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja 
Liene Dupate-Ugule: „Rūpes par tīrāku apkārt-
ni, kā arī ilgtspējīgu resursu izmantošanu ir vie-

na no „Maxima Latvija” prioritātēm 20 darbības 
gadu laikā. Patiess prieks, ka arī iedzīvotāju in-
formētība par atkritumu šķirošanu ar katru gadu 
pieaug. Kopā ar iedzīvotājiem, pērn esam sašķi-
rojuši un otrreizējai pārstrādei nodevuši par 25 
% vairāk atkritumu nekā 2019, t.i., 9000 tonnas 
pārstrādājamo atkritumu - plastmasas, karto-
na, koka un metāla materiālu, kā arī stikla un 
PET pudeles, ko ikvienam ir iespēja bezmaksas 
nodot īpašos konteineros pie „Maxima” vei-
kaliem. Nolietoto elektropreču nonākšana pār-
strādē ir vēl viens solis pretī tīrākai videi mums 
apkārt. Atbalstot kampaņu „Viegla šķirošanās”, 
vēlamies iedrošināt arvien vairāk iedzīvotāju 
šķirot un kopīgiem spēkiem mazināt atkritumu 
daudzumu, kas nonāk poligonā.”

Kampaņu „Viegla šķirošanās” no šā gada 
aprīļa līdz gada beigām īsteno Latvijas Zaļais 
punkts kopā ar vides apsaimniekošanas uzņē-
mumu SIA „Eco Baltia vide” un „Maxima”. 
Tās pirmajā posmā uzņēmumi tika aicināti pie-
teikties elektrotehnikas savākšanai no birojiem, 
ražotnēm, tirdzniecības vietām, „mājas ofi siem” 
un citām vietām, savukārt otrajā posmā iedzīvo-
tāji tika aicināti nokalpojušo tehniku nogādāt uz 
tuvāko šķirošanas laukumu. Kampaņas mērķis 
ir veicināt nolietotās elektrotehnikas šķiroša-
nu un nodošanu pārstrādei, tādējādi pārspējot 
pagājušā gada kampaņas „Elektronikas šķirat-
lons” rezultātu – pārstrādei nodotas 410 tonnas 
iekārtu.

*Pēc „Latvijas Zaļā punkta” pasūtījuma 
2020. gadā veikts SKDS pētījums par atkritumu 
šķirošanas paradumiem Latvijā. Aptaujā pieda-
lījās 1011 respondentu vecumā no 18 līdz 75 
gadiem.

Alise Zvaigzne,
Latvijas Zaļais punkts

sabiedrisko attiecību speciāliste

VAIRĀK NEKĀ 40 NOVADOS NOTIKS 
ELEKTROTEHNIKAS ŠĶIROŠANAS KAMPAŅA

PĒC ATR ZMAIŅAS
 „LATVIJAS PASTA” 

DARBĪBĀ 
NAV GAIDĀMAS

„Latvijas Pasta” darbībā pēc ad-
ministratīvi teritoriālās reformas 
(ATR) un 2021. gada pašvaldību 
vēlēšanām izmaiņas nav paredza-
mas – tāpat kā līdz šim uzņēmums 
turpinās piegādāt sūtījumus atbil-
stoši noteiktajām pasta indeksu 
teritorijām, kurās nav plānotas 
izmaiņas. Savukārt pasta pakalpo-
jumu sniegšanas vietu izvietojums 
atbilstoši spēkā esošajam normatī-
vajam regulējumam ir piesaistīts 
mazākajai administratīvajai vienī-
bai – pilsētai vai pagastam, nevis 
novadam.

Vienīgās izmaiņas, kas skars 
klientus, būs precīza novada no-
saukuma norādīšanas nepiecie-
šamība tajās adresēs, kuras skars 
novadu apvienošanas procesi. 
Citas adreses sastāvdaļas – pilsē-
tu un pagastu nosaukumi, indekss 
– adrešu pierakstos pēc reformas 
nemainīsies.

Taču līdz ar administratīvi teri-
toriālo reformu „Latvijas Pasts” 
aicina visus pasta pakalpojumu iz-
mantotājus – gan fi ziskās, gan ju-
ridiskās personas – parūpēties kā 
par savas, tā arī par savu klientu 
adrešu korektu pierakstu, ja tajās 
reformas rezultātā mainīsies attie-
cīgais novads. Maksimāli precīzs 
adreses pieraksts palīdzēs ātrāk 
apstrādāt sūtījumus, nekavējot ko-
pējos pasta apmaiņas procesus.

Fiziskām personām būtiski pār-
baudīt un nomainīt savu adresi, 
norādot jauno novadu, piemēram, 
interneta veikalos izveidotajos 
klienta profi los, un atcerēties par 
korektu pierakstu, veicot jaunus 
pasūtījumus citās vietnēs, tajā 
skaitā, piemēram, abonējot preses 
izdevumus.

Savukārt juridiskajām perso-
nām, kuras izsūta korespondenci 
tālāk saviem klientiem, nepiecie-
šams jau laikus sakārtot klientu 
adrešu datubāzi, atjaunojot adrešu 
pierakstus atbilstoši jaunajām no-
vadu robežām pēc administratīvi 
teritoriālās reformas.

„Latvijas Pasts” atgādina, ka, 
aizpildot sūtījuma adresi, ir jāno-
rāda šāda informācija: adresāta 
vārds/uzvārds vai juridiskas per-
sonas nosaukums, iela, mājas un 
dzīvokļa numurs vai mājas no-
saukums, pilsēta/pagasts, novads, 
pasta indekss.

Ja sūtījums adresātam ir izsnie-
dzams pret parakstu, svarīgi, lai 
adresāta vārds un uzvārds būtu no-
rādīts precīzi un saprotami, jo šādā 
gadījumā tiks pārbaudīta saņēmēja 
identitāte, lūdzot uzrādīt personu 
apliecinošu dokumentu.

Gundega Vārpa,
Ārējo komunikāciju 

vadības daļas vadītāja

No šī gada 26. jū-
nija līdz 2. jūlijam 
Krāslavas novada 
Ūdrīšu pagastā no-
tiks Zemessardzes 
Studentu bataljona 
Militārās mācības.


