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Par Krāslavas Amatniecības 
centra dzimšanas dienu var uzska-
tīt tā atklāšanas dienu - 14. jūliju, 
lai gan ideja un darbs pie tās rea-
lizēšanas aizsākās jau pirms pie-
ciem gadiem. Pa šo laiku ir daudz 
kas mainījies kā lokālās, tā globā-
lās lietās, taču visu šo laiku bija 
ticība un pārliecība, ka Krāslavas 
pils kompleksā būs Amatniecības 
centrs.  

Šovasar šis sapnis ir īstenojies.  

Ir radīta vēl viena sakopta, labie-
kārtota vieta no grāfi em Plāteriem 
mantotajā pils kompleksā, kas 
pamazām kļūst par pērli pilsētas 
sirdī. Līdz ar centra atklāšanu  
kompleksa piedāvājums ir kļuvis 
daudzveidīgāks un pilnvērtīgāks. 

Krāslavas Amatniecības centrā 
ik dienu tiks loloti senie arodi un 
nodotas šo amatu prasmes centra 
apmeklētājiem. Konkursa kār-
tībā tika izvēlēti amatnieki, kas 

strādās katrā no četrām amatnie-
cības darbnīcām, kas ir ierīkotas 
Amatniecības centrā. Podniecības 
darbnīcā ar tradicionālo Latgales 
keramiku iepazīstinās talantīgie 
keramiķi Olga un Valdis Pauli-
ņi, kokapstrādes pamatus rādīs 
un iepazīstinās ar interesantiem 
faktiem par kokiem kokmeistars 
Aivars Andžāns, aušanas pasaulē 
nokļūsiet radošās rokdarbnieces 
Ainas Gubas vadībā, bet ādas 
rotu izgatavošanas nianses atklās 
Ludmila Morozova. Amatniecības 
centrā ir ierīkota arī Latgales kuli-
nārā mantojuma darbnīca, kur var 
redzēt, kā izskatās krievu ceplis, 
un nodegustēt vietējo mājražotāju 
produkciju.

No 14. jūlija Krāslavas Amat-
niecības centrs ir atvērts apskatei. 
Iepriekš piesakoties, var doties 
ekskursijā un redzēt, kā strādā 
amatnieki. Tāpat ir iespēja pie-
teikt ekskursiju ar meistarklasi, 
kurā apmeklētāji var paši aktīvi 
iesaistītie un darboties.   

Atklāšanas pasākumā piedalījās 
cilvēki, kas bija klāt no pašiem 
Amatniecības centra izveides 
pirmsākumiem līdz pat tā darbības 
uzsākšanai. Tā ir vesela komanda 
cilvēku, kuri veica savu darbu ar 
vislielāko atdevi. Sakām paldies 
katram iesaistītajam cilvēkam. 

Krāslavas Amatniecības centra 
kontaktinformācija:

Pils iela 10, Krāslava,
t. +371 26348644, 

amatniecibascentrs@kraslava.lv

Krāslavas novada
 TIC kolektīvs

DARBU UZSĀK KRĀSLAVAS AMATNIECĪBAS CENTRS
Pašā vasaras vidū Krāslavas grāfu Plāteru pils komplek-

sā tika atklāts Krāslavas Amatniecības centrs, kas ierīkots 
vienā no pils kompleksa ēkām – bijušajā šķūnī. Vairākus 
gadu desmitus ēka netika izmantota un bija pēdējā no 
kompleksa saimniecības ēkām, kas ikdienā netika apdzī-
vota. Taču tagad tā būs vieta, kur iepazīt, izzināt, sajust 
un izbaudīt senos arodus.  

„VESELĪBAS SKRĒJIENS 2021”
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  „Latvijas Pasts” atgādina par iespējām saņemt pasta pakalpojumus 
klienta dzīvesvietā vairākās administratīvi teritoriālās reformas rezul-
tātā izveidotā Krāslavas novada teritorijās. Jaunā novada Andrupenes, 
Asūnes, Aulejas, Dabras, Daugaviešu, Ežu, Izvaltas, Krūmāju, Ķepovas, 
Patmalnieku, Robežnieku, Sauleskalna, Silmedes, Skaistas, Šķaunes un 
Vārpas iedzīvotāji var pieteikties pasta pakalpojumiem savā dzīvesvietā 
un ērti sev izdevīgā laikā tos saņemt, iepriekš sazinoties ar „Latvijas 
Pasta” Klientu centru pa tālruni: 27008001 vai 67008001. Saņemot aici-
nājumu par sūtījuma saņemšanu, šajās teritorijās dzīvojošie adresāti var 
pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā.

Latvijā patlaban darbojas dažādas pasta pakalpojumu sniegšanas for-
mas – atkarībā no konkrētās teritorijas iedzīvotāju skaita, pasta pakalpo-
jumu izmantošanas apjoma un patērētāju paradumiem pasta pakalpojumi 
tiek sniegti pilna spektra tradicionālā pasta nodaļā, pasta pakalpojumu 
sniegšanas vietā vai ar pastnieka starpniecību klienta dzīvesvietā atbil-
stoši tam, cik pasta pakalpojumi attiecīgajā vietā ir pieprasīti.

Ārkārtējās situācijas laikā „Latvijas Pastam” nācās atteikties no klā-
tienes pasta pakalpojumu sniegšanas vairākās lauku teritoriju pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vietās, kur bija zems pakalpojumu pieprasījums 
un kas strādāja tikai stundu dienā arī pirms Covid-19 krīzes, – šāds 
lēmums tika pieņemts, gan īstenojot drošības pasākumus Covid-19 ie-
robežošanai, gan tāpēc, ka vietējo pašvaldību telpas, kur šīs pasta pa-
kalpojumu sniegšanas vietas atradās, nebija pieejamas apmeklētājiem.

Turpinot epidemioloģiskās drošības rekomendāciju ievērošanu, „Lat-
vijas Pasts” atsevišķās lauku teritorijās ir saglabājis ārkārtējās situācijas 
periodā ieviesto pasta pakalpojumu sniegšanas darbības modeli, jo vie-
tās ar mazu iedzīvotāju skaitu šāds modelis ir dzīvotspējīgāks un izde-
vīgāks. Klienti labprāt izmanto pastnieka nodrošinātos pasta pakalpoju-
mus savā dzīvesvietā – tie ir izdevīgi, droši un pieejami ne tikai noteiktā 
darbalaikā, bet tad, kad tas klientam nepieciešams.  

Šāds pasta pakalpojumu sniegšanas modelis jaunizveidotajā Krāsla-
vas novadā ir pieejams Andrupenes, Asūnes, Aulejas, Dabras, Dauga-
viešu, Ežu, Izvaltas, Krūmāju, Ķepavas, Patmalnieku, Robežnieku, Sau-
leskalna, Silmedes, Skaistas, Šķaunes un Vārpas iedzīvotājiem – minēto 
teritoriju klientiem pasta pakalpojumi tiek nodrošināti dzīvesvietā pēc 
pieprasījuma, iepriekš sazinoties ar „Latvijas Pasta” Klientu centru pa 
tālruni 27008001 vai 67008001.

Universālā pasta pakalpojumu sniegšana – vēstuļu korespondences 
(vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un pasta paku sūtījumu sa-
ņemšana un nodošana nosūtīšanai – klientu dzīvesvietā tiek nodrošināta 
ar tādiem pašiem nosacījumiem kā pasta pakalpojumu sniegšanas vietās 
bez papildu komisijas maksas.

Pie pastnieka klienta dzīvesvietā ir pieejami šādi pakalpojumi:
• iekšzemes un pārrobežu vienkāršu, izsekojamu, ierakstītu un apdro-

šinātu
vēstuļu korespondences (vēstules, pastkartes, bandroles, sīkpakas) un 

pasta paku sūtījumu pieņemšana un nosūtīšana;
• pastmarku, aplokšņu, pastkaršu iegāde;
• preses izdevumu abonēšana;
• iemaksas un izmaksas pasta norēķinu sistēmā;
• naudas pārvedumu izmaksa;
• komunālo maksājumu un citu rēķinu apmaksa;
• komercpreču iegāde u.c.
Klientam teritorijās, kur pasta pakalpojumi tiek nodrošināti dzīves-

vietā pēc pieprasījuma, ir divas iespējas kā rīkoties, ja  saņemts aicinā-
jums par sūtījuma saņemšanu:

Pieteikt sūtījuma bezmaksas piegādi savā dzīvesvietā, iepriekš piesa-
kot to pa tālruni 27008001 vai 67008001.

Bez iepriekšēja pieteikuma sūtījumu iespējams saņemt adresāta teri-
toriju apkalpojošajā pasta nodaļā, kuras atrašanās vieta, adrese un dar-
balaiks norādīts uz aicinājuma.

Krāslavas novada Andrupenes, Asūnes, Aulejas, Dabras, Daugavie-
šu, Ežu, Izvaltas, Krūmāju, Ķepavas, Patmalnieku, Robežnieku, Sau-
leskalna, Silmedes, Skaistas, Šķaunes un Vārpas iedzīvotāji par pasta 
pakalpojumu saņemšanas iespējām ir atkārtoti informēti arī ar īpašiem 
paziņojumiem savās pastkastītēs.

Jebkuru jautājumu gadījumā par „Latvijas Pasta” sniegtajiem pakal-
pojumiem klienti tiek aicināti sazināties ar „Latvijas Pasta” Klientu cen-
tru – tālrunis 67008001 vai 27008001; e-pasta adrese: info@pasts.lv; 
sociālie tīkli: twitter.com/latvijas_pasts, facebook.com/latvijas.pasts.

Vineta Danielsone, 
vecākā sabiedrisko attiecību projektu vadītāja

 „LATVIJAS PASTS” 
ATGĀDINA PAR IESPĒJĀM 

SAŅEMT PASTA 
PAKALPOJUMUS 

KLIENTA DZĪVESVIETĀ
 KRĀSLAVAS NOVADĀ

Mīts Nr.1: Vakcīnas ir ek-
sperimentālas, ko apliecina 
melnais apgrieztais trīsstū-
ris vakcīnu lietošanas ins-
trukcijā

Visas Latvijā izmantotās vakcī-
nas pret Covid-19 ir pārbaudītas 
tikpat stingri un rūpīgi kā jebkuras 
citas zāles. Lai iegūtu apstiprinā-
jumu, zāles ir izpildījušas visas 
uzraugošo institūciju prasības.

Melnais apgrieztais trīsstūris 
nozīmē tikai to, ka šīs ir zāles, 
kuras pēcreģistrācijas periodā uz-
rauga vēl rūpīgāk. Simbola mērķis 
ir aicināt cilvēkus aktīvi ziņot par 
blakusparādībām, tādējādi papil-
dinot drošuma datus, kas iegūti 
pētījumos pirms zāļu/vakcīnu re-
ģistrācijas.  Starp citu, VISU vak-
cīnu un citu bioloģiskas izcelsmes 
zāļu, kas reģistrētas Eiropā pēc 
2011. gada 1. janvāra, lietošanas 
instrukcijās un zāļu aprakstos ir 
šāds melns trīsstūris.

Mīts Nr.2: Vakcīnas ir ne-
drošas, jo tika izstrādātas 
pārāk ātri

Pētnieki jau vairāk nekā desmit 
gadus ir pētījuši SARS un MERS 
vīrusus, kā arī strādājuši pie vak-
cīnām pret šiem vīrusiem, kas 
arī ir viens no iemesliem, kāpēc 
vakcīnas pret Covid-19 izdevās 
izstrādāt ātri. Turklāt, ņemot vērā 
pandēmijas apmērus un vīrusa 
izplatībai uzlikto ierobežojumu 
nodarīto kaitējumu valstu ekono-
mikām, vakcīnu izstrādē tika ap-
vienoti vēsturiski vēl nepieredzēti 
zinātnes, fi nanšu un cilvēkresursi. 
Gan vakcīnu izstrādes, gan izvēr-
tēšanas procesā tika piesaistīts 
milzīgs ekspertu un zinātnieku 
skaits, kas veica kvalitatīvu vak-
cīnu pārbaudi atbilstoši nemainīgi 
stingrām reģistrēšanas prasībām. 

Mīts Nr.3: Vakcīnas ne-
labvēlīgi ietekmē reproduk-
tīvo veselību

Vakcīnas pret Covid-19 nekādā 
veidā neietekmē ne sieviešu, ne 
vīriešu spēju radīt pēcnācējus. Šis 
ir aplams apgalvojums, kas plaši 
izplatīts internetā. 

Vakcīnas pret Covid-19 galve-
nais uzdevums ir iemācīt cilvēka 

imūnsistēmu cīnīties ar īpašo pīķa 
proteīnu, kas atrodams uz korona-
vīrusa virsmas. Savukārt pavisam 
cits pīķa proteīns, saukts arī par 
„synticin-1”, ir saistīts ar placen-
tas piestiprināšanos un attīstību 
grūtniecības laikā. Pārpratums 
radās tad, kad kādā kļūdainā raks-
tā tika apgalvots, ka vakcīna pret 
Covid-19 izraisītu sieviešu orga-
nismā to, ka tas sāktu cīnīties pret 
šo citu pīķa proteīnu un tādējādi 
ietekmētu sieviešu sekmīgu grūt-
niecību. Taču šie divi pīķa proteīni 
ir pilnīgi atšķirīgi un nekādā veidā 
nav saistīti. Turklāt, piemēram, 
Pfi zer-BioNTech vakcīnas pētī-
jumos piedalījās arī 23 sievietes, 
kas pētījuma laikā palika stāvoklī. 
Pētījumi par vakcīnu iedarbību un 
drošumu turpinās grūtnieču popu-
lācijā, jo grūtniecības laikā pieaug 
risks smagai slimības gaitai ar 
Covid-19. Ja būtu identifi cēti po-
tenciāli riski grūtniecības norisei, 
tad šādi pētījumi nevarētu notikt 
un vakcīnas būtu kontrindicētas 
grūtniecības laikā. 

Mīts Nr.4: Vakcīna man 
nav nepieciešama, jo mans 
organisms ir vesels un spē-
cīgs

Lai arī smaga slimības gaita ir 
īpaši raksturīga cilvēkiem aug-
sta riska grupās: gados vecākiem 
cilvēkiem, cilvēkiem ar sirds un 
asinsvadu slimībām, diabētu, hro-
niskām elpceļu slimībām un vēzi, 
tomēr jānorāda, ka visu vecuma 
grupu cilvēki nokļūst slimnīcā 
Covid-19 dēļ.  

Turklāt vēl līdz galam neizpētī-
tas ir Covid-19 slimības ilgtermi-
ņa sekas. Esošo pasaules pētījumu 
rezultāti liecina, ka aptuveni 10% 
infi cēto personu pēc slimošanas 
vēl ilgāk nekā trīs mēnešus no-
vērojams kāds no slimības simp-
tomiem: nogurums, galvassāpes, 
elpas trūkums, ožas vai garšas 
zudums, muskuļu vājums, drudzi 
vai pazeminātas smadzeņu darbī-
bas spējas. Smagāko saslimšanas 
gadījumos iespējama pat pacientu 
otrreizēja nokļūšana slimnīcā ar 
hronisko slimību saasinājumiem. 

Mīts nr.5:  Es nedrīkstu 

vakcinēties, jo man ir hro-
niska slimība

Vakcinācija tieši ir īpaši svarīga 
cilvēkiem  ar hroniskām slimībām, 
jo pasargā no smagas saslimšanas 
ar Covid-19 un hronisko slimību 
saasinājuma, ko izraisījis vīruss. 
Covid-19 saslimšanas gadījumu 
analīze ir pierādījusi, ka cilvē-
kiem ar hroniskām slimībām, 
īpaši onkoloģisko slimību pacien-
tiem, cilvēkiem ar sirds asinsva-
du sistēmas slimībām, tai skaitā 
hipertonisko slimību, pacientiem 
ar cukura diabētu, smagām elpo-
šanas ceļu slimībām, nieru sli-
mībām, aptaukošanos un dažādu 
cēloņu izsauktiem imūndefi cītiem 
ir augsts vai ļoti augsts risks iegūt 
smagus Covid-19 izraisītus vese-
lības traucējumus. Savukārt vak-
cinācija pret Covid-19 novērš Co-
vid-19 izraisītus smagus un vidēji 
smagus veselības traucējumus un 
nāves gadījumus.

Mīts nr.6: Es nedrīkstu 
vakcinēties, jo man ir aler-
ģija pret ziedputekšņiem, 
bišu kodumiem, pārtikas 
produktiem 

Šobrīd potēties pret Covid-19 
nedrīkst tikai tiem cilvēki, kuriem 
ir iepriekš bijusi vai zināma sma-
ga alerģiska reakcija - anafi lakse - 
pret kādu no vakcīnu sastāvdaļām. 
Šāda smaga alerģiska reakcija no-
vērojama ļoti retos gadījumos.

Mīts nr.7: Viena uzņēmu-
ma ražotā vakcīna ir labāka 
nekā cita

Visas Latvijā reģistrētās vak-
cīnas ir ar augstu iedarbību 
Covid-19 smagas saslimšanas 
novēršanā. Neviena no šobrīd 
apstiprinātajām vakcīnām nav 
uzskatāma par labāku vai sliktā-
ku. Visas reģistrētās vakcīnas ir 
vienādi pārbaudītas, kvalitatīvas, 
iedarbīgas un drošas. Lai vakcīnas 
varētu pilnvērtīgi salīdzināt, būtu 
jāveic salīdzinošs, apjomīgs pētī-
jums. Zinātnieki ir uzsākuši darbu 
pie tā, tomēr viennozīmīgu rezul-
tātu ar atzinumiem par to, kura 
ražotāja vakcīna ir efektīvāka, vēl 
nav.

Avots: https://www.vm.gov.

7 BIEŽĀKIE MĪTI PAR VAKCINĀCIJU

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” 
valsts apmaksātās programmas ietvaros 
veic mobilā mamogrāfa izmeklējumus. 
Mamogrāfija ir krūts audu rentgenoloģis-
ka izmeklēšana ar zemas intensitātes rent-
genstarojumu. Šī uzskatāma par vienu no 
efektīvākajām metodēm, lai savlaicīgi at-
klātu krūts vēzi.

Mobilais digitālais mamogrāfs ir īpaši aprīkots 
autobuss, kura pieejamība izbraukumos pa Latviju 
atvieglo iedzīvotājiem iespēju saņemt augstvērtīgu 
mamogrāfi jas izmeklējumu dzīvesvietas tuvumā.

Piedāvājam šādus mamogrāfi jas izmeklējumus
1. Valsts krūšu dziedzeru audzēja skrīninga ie-

tvaros  sievietēm ar speciālām  Nacionālā veselības 
dienesta uzaicinājuma vēstulēm -  izmeklējumu veic 
BEZMAKSAS.

2. Diagnostiskais izmeklējums ar ārsta nosūtījumu 
(jāmaksā pacienta iemaksa – EUR 3,00).

Veicam izmeklējumus bez iepriekšējā pieraksta!
Tālrunis uzziņām: 26458044.
AKCIJA! D vitamīna analīzes – 6,00 EUR, kā 

arī veicam visu veidu analīzes. Analīžu rezultā-
tus saņemsiet Jums ērtākā veidā. Tālrunis uzziņām 
26212236.

SIA „Daugavpils reģionālā slimnīca” plāno 
veikt mobilā mamogrāfa izbraukumu uz Krāslavu 
2021. gada 19. augustā. 

Mobilā mamogrāfa atrašanās vieta:
 - Krāslavas slimnīca, Rīgas iela 159, Krāslava, no 

plkst. 14.00 līdz plkst. 16.00. 
Pakalpojumu sniegšanas laikā tiks ievēroti visi hi-

giēniskie un pretepidēmiskie aizsardzības pasākumi, 
kā arī pacientiem tiks izsniegti individuālās aizsar-
dzības līdzekļi.

Atrodoties gaidīšanas rindā uz izmeklējumiem, lū-
dzam ievērot distanci!

PAR MOBILĀ MAMOGRĀFA IZBRAUKUMU
 UN ASINS ANALĪŽU VEIKŠANU
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AICINA SEKOT LĪDZI 
DIGITĀLO COVID-19 SERTIFIKĀTU
DERĪGUMA TERMIŅAM;
NOTEIKTOS GADĪJUMOS 
SERTIFIKĀTS VAR BŪT ATSAUKTS
Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina iedzīvotājus, 

kuri jau ir izveidojuši un izmanto savu digitālo Covid-19 
sertifikātu par vakcināciju, laboratoriskā testa rezultātu 
vai Covid-19 pārslimošanu, sekot līdzi tā derīguma termi-
ņam. Tas palīdzēs izvairīties no situācijas, kad, apmeklējot 
pasākumu, saņemot pakalpojumu vai citā sertifikāta uz-
rādīšanas gadījumā, tas tiks atzīts par nederīgu.

Vakcinācijas sertifikāts
Vakcinācijas sertifi kātam ir jāņem vērā diena, no kura tas tiek atzīts 

par derīgu. Ja sertifi kātu plānots izmantot Latvijas Republikas terito-
rijā, tas būs derīgs 16. dienā pēc vakcinācijas, ja saņemta Jannsen 1. 
pote vai Comirnaty (Pfi zer), Spikevax (Moderna) 2. pote. Savukārt 
Vaxzevria (AstraZeneca) gadījumā sertifi kāts būs derīgs pēc 1. potes 
saņemšanas – no 22. līdz 90. dienai – vai uzreiz pēc 2. potes saņem-
šanas.

Ieceļojot Latvijas Republikā no ārvalstīm, vakcinācijas sertifi kāts būs 
derīgs tikai tādā gadījumā, ja ir saņemta Jannsen 1. pote vai Comirnaty, 
Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) 2. pote un pēc vakcinā-
cijas ir pagājušas vismaz 15 dienas, t.i. sertifi kāts būs derīgs 16. dienā 
pēc vakcinācijas.

Pārslimošanas sertifikāts
Atbilstoši Eiropas Komisijas pieņemtajam lēmumam pārslimošanas 

sertifi kāts turpmāk ir pieejams izveidei ne ātrāk kā 11. dienā pēc pozi-
tīva laboratoriskā testa rezultāta (SARS-Cov2 RNS). Iepriekš Latvijas 
Republikā šādu sertifi kātu tīmekļvietnē www.covid19sertifi kats.lv varē-
ja izveidot ātrāk, bet par derīgu tas kļuva 11. dienā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, NVD aicina iedzīvotājus, kuriem jau ir 
izveidoti pārslimošanas sertifi kāti, pieslēgties tīmekļvietnē www.covid-
19sertifi kats.lv un izveidot tos no jauna. 

Pārslimošanas sertifi kāta derīguma termiņš ir 180 dienas no pozitīva 
testa rezultāta noteikšanas. 

Laboratoriskā testa rezultāta sertifikāts
Covid-19 laboratoriskā testa rezultāta sertifi kāts ir derīgs, sākot no 

testa parauga paņemšanas brīža. Testa parauga ņemšanas laiks sertifi -
kātā ir norādīts pēc GMT/UTC +0 laika joslas. Derīguma termiņš ir 
atkarīgs no testa veida un valstī noteiktajām prasībām testa uzrādīšanai 
noteiktos gadījumos (piemēram, kultūras pasākuma apmeklēšanai, pa-
kalpojuma saņemšanai u.c.). Ātrais antigēna tests var būt derīgs 6 vai 
24 stundas, savukārt SARS CoV-2 RNS (NAAT) tests var būt derīgs 48 
vai 72 stundas.

Sava digitālā Covid-19 sertifi kāta derīgumu var pārbaudīt, izman-
tojot tīmekļvietnes www.covid19sertifi kats.lv pogu „Verifi cēt serti-
fi kātus” (izvēloties vēlamo pielietošanas gadījumu). Pret datora vai 
viedierīces kameru ir jāvērš sertifi kāta QR kods un tas tiks noske-
nēts. Pēc skenēšanas tiks atspoguļots paziņojums par to, vai sertifi -
kāts ir derīgs. 

Sertifi kāta QR koda skenēšanu var veikt arī, izmantojot mobilo lie-
totni Covid19Verify, kas ir pieejama App Store un Google Play Store.

Sertifikātu atsaukšana
Vienlaikus NVD vērš uzmanību, ka noteiktos gadījumos digitālais 

Covid-19 sertifi kāts var tikt atsaukts. Piemēram, ja iedzīvotājam ir divi 
vārdi vai uzvārdi – šādi sertifi kāti ir uzlaboti, lai šī teksta laukums serti-
fi kātā tiktu atspoguļots atbilstoši vienotajam Eiropas Savienības parau-
gam. Vai gadījumā, ja ārstniecības iestāde, kurā veikta vakcinācija, vai 
laboratorija, kurā veikta testēšana, ir veikusi labojumu kļūdainā ierakstā 
un sertifi kāta informācija ir mainījusies. Piemēram, ja informācija par 
veikto poti nejauši ievadīta vairākas reizes.

Tādā gadījumā sertifi kāta QR koda skenēšanas brīdī tas var uzrādīties 
kā nederīgs, un, iedzīvotājam pieslēdzoties tīmekļvietnē www.covid-
19sertifi kats.lv, sertifi kāts uzrādīsies sadaļā „ Atsauktie sertifi kāti”. 

Ja iedzīvotājam būs saglabājušās tiesības izmantot digitālo Covid-19 
sertifi kātu, jauns sertifi kāts būs izveidots automātiski, ņemot vērā aktuā-
lo ārstniecības iestādes vai laboratorijas ievadīto informāciju. Iedzīvo-
tājs jauno sertifi kātu varēs saglabāt viedierīcē vai drukāt.

Cita informācija
Līdz šim tīmekļvietnē www.covid19sertifi kats.lv ir izveidots jau vai-

rāk nekā 713 tūkst. digitālo Covid-19 sertifi kātu. Visbiežāk iedzīvotāji 
izveidojuši sertifi kātu par veikto vakcināciju pret Covid-19 – kopumā 
599 tūkst. sertifi kātu. Izveidoti arī vairāk nekā 81 tūkst. laboratoriskā 
testa rezultāta sertifi kātu un vairāk nekā 32 tūkst. sertifi kātu par Co-
vid-19 pārslimošanu.

Informāciju sagatavoja:
Evija Štālberga,

Nacionālā veselības dienesta 
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja 

Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā Latvijas Universitātes 
Bioloģijas institūts ir izstrādājis 
dabas aizsardzības plānu īpaši 
aizsargājamai dabas un „Natura 
2000” teritorijai, aizsargājamo 
ainavu apvidum „Augšdaugava” 
Daugavpils (Augšdaugavas) un 
Krāslavas novadā.

Aicinām piedalīties dabas aiz-
sardzības plāna sabiedriskās ap-
spriešanas attālinātā sanāksmē 
31. augustā plkst. 10.00 (https://
failiem.lv/u/vv79cfy7s). No 2021. 
gada 2. augusta plāns būs pie-
ejams pašvaldībās. Daugavpilī 
– Rīgas iela 2, Krāslavā – Rīgas 
iela 51 un tīmekļvietnē (https://
failiem.lv/u/vv79cfy7s).

Izteikt viedokli un sniegt kons-
truktīvus priekšlikumus aicinām 
līdz 2021.  gada 03.09., adresējot 
tos Latvijas Universitātes Biolo-
ģijas institūtam (Ojāra Vācieša 
iela 4, Rīga, LV-1004, www.lubi.
lu.lv, plāna izstrādes vadītājai 
Elmīrai Boikovai (elmira.boiko-
va@lu.lv), telefons 26186712 vai 
plāna redaktorei Leldei Eņģelei 
(lelde.engele@inbox.lv), telefons 
26102617.

Plāna izstrāde tiek veikta Dabas 
skaitīšanas jeb Eiropas Savienības 
Kohēzijas fonda projekta „Priekš-
nosacījumu izveide labākai bio-
loģiskās daudzveidības saglabā-
šanai un ekosistēmu aizsardzībai 
Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ie-
tvaros. 

Aizsargājamo ainavu apvidus 
„Augšdaugava” dibināts 1990. 
gadā ar kopējo platību 52098 ha, 
lai saglabātu izcilas kultūraina-
viskas un dabas vērtības Dau-
gavas ielejā un tās apkārtnē, un 
atrodas Augšdaugavas novada 
(kādreizējais Daugavpils novads) 

Naujenes, Salienas, Skrudalienes, 
Tabores, Vecsalienes pagastos 
un Krāslavas novada Kaplavas, 
Krāslavas, Piedrujas, Ūdrīšu, Kal-
niešu pagastos. Kopš 2004. gada  
tā ir  Eiropas Savienības nozīmes 
„Natura 2000” teritorija. 

Aizsargājamo ainavu apvidus 
ietver Latvijas teritorijā ģeoloģiski 
vecāko un savdabīgāko Daugavas 
senielejas posmu un tai piegulo-
šās teritorijas kā vienotu, reģio-
nam raksturīgu dabas un kultūr-
ainavu. 2011. gadā Augšdaugava 
tika iekļauta UNESCO Pasaules 
mantojuma Latvijas nacionālajā 
sarakstā.

Ainavu apvidū ietilpst dabas 
parks „Daugavas loki”, kā arī 
vairāki ģeoloģiskie un ģeomor-
foloģiskie dabas pieminekļi: 
Adamovas krauja, Daugavas vār-
ti (Slutišķu un Ververu krauja), 
Mālkalnes avots, Sandarišku ka-
rengravas, Sproģu gravas, Viļušu 
avots un aizsargājamie dendro-
loģiskie stādījumi: Hoftenbergas 
parks, Juzefovas parks, Rozališķu 
parks.

Plāna izstrādes laikā sertifi cēti 
sugu un biotopu eksperti veica te-
ritorijas dabas vērtību inventarizā-
ciju un izvērtēja ietekmes, riskus 
un apdraudējumus to turpmākajai 

saglabāšanai. Pirmo reizi teritori-
jai izstrādāts ainavu struktūrplāns, 
kā arī tika izvērtēta tūrisma infra-
struktūra un potenciāls.

Ainavu apvidū konstatēti 28 Ei-
ropas Savienības nozīmes biotopi, 
izcila fl oras un faunas dažādība, 
kam pamatā ir unikālā un nemai-
nītā Daugavas senieleja ar palieni, 
terasēm un gravām, kā arī ainavu 
apvidū ietilpstošie ezeri, straujte-
ču upītes un skujkoku un platlapju 
meži.

Ņemot vērā teritorijas vērtī-
bas un ilgtspējīgas attīstības po-
tenciālu, ir izstrādāti ieteicamie 
apsaimniekošanas pasākumi gan 
dabas, ainavisko un kultūrvēstu-
risko vērtību saglabāšanai, gan 
tūrisma attīstībai, gan sabiedrības 
informēšanai un izglītošanai. Lai 
sekmētu teritorijas vērtību sagla-
bāšanos un ilgtspējīgu attīstību, 
dabas aizsardzības plānā ietverti 
priekšlikumi teritorijas funkcio-
nālajam zonējumam, izdalot regu-
lējamā režīma, dabas lieguma, da-
bas parka, ainavu aizsardzības un 
neitrālo zonu, kā arī priekšlikumi 
ainavu apvidus individuālajiem 
aizsardzības un izmantošanas no-
teikumiem. Dabas plāns tiek iz-
strādāts turpmākiem 12 gadiem 
(2021.- 2033.).

PAZIŅOJUMS PAR AIZSARGĀJAMO AINAVU APVIDUS
 „AUGŠDAUGAVA” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA

 SABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSMI

Krāslavā aizritēja sacensības skriešanā „Veselības 
skrējiens 2021”, kuras pulcēja gandrīz 50 sportot gri-
bētāju. Sacensības iesāka jaunākie skrējēji, kuri vei-
ca vienu kilometru. Par uzvarētājiem savās vecuma 
grupās kļuva Rita Dilba un Jānis Golubevs. Sudraba 
godalgas saņēma Arīna Mokasejeva un Deivids Orni-
cāns, bet bronzas medaļas nonāca Annas Beinarovi-
čas un Artūra Semjonova rokās.

Pēc pusstundas distancē devās nedaudz lielāki zēni 
un meitenes, lai sadalītu medaļu komplektus divās 
vecuma grupās.

7 km distancē visātrāko noskaidrošanai devās 25 
dalībnieki dažādās vecuma grupās, kas cīnījās arī par 
uzvaru distances kopvērtējumā.

Savās vecuma grupās uzvaru izcīnīja Sandra Dim-
pere, Valērija Burceva, Markuss Djatkovičs, Adriana 
Šuminska, Evelīna Krista Sitnika, Kristīne Semjono-
va, Tatjana Šeršņova, Ērika Romule, Rihards Sitniks, 
Deniss Čubrevičs, Ēriks Silovs, Oļģerts Fjodorovs, 
Pāvels Silovs, Ivars Upenieks.

Sudraba godalgas nopelnīja Madara Grišāne, Mar-
tīne Djatkoviča, Gregors Pauliņš, Līga Volka, Ilvija 
Prūse, Tatjana Kozačuka, Vija Višnevska, Ēriks Sem-
jonovs, Jēkabs Tišanovs, Mārcis Pīnups, Edgars La-
sevičs, Pāvels Romulis.

Uz trešā pakāpiena kāpa Alīna Grineviča, Viktorija 
Jurčena, Mārtiņš Severīns Vecelis, Jana Volka, Na-
tālija Kovaļova, Sņežana Petroviča, Aldis Tišanovs.

Artis Upenieks,
Krāslavas Sporta skolas direktors

ATKLĀTA IZSTĀDE 
„KONSTANTĪNS RAUDIVE – 

LATVIETIS EIROPĀ”
7. augustā Asūnes pagasta svētku ietvaros tika 

atklāta izcilajam rakstniekam, parapsihologam un 
filozofam Konstantīnam Raudivem veltītā izstāde 
„Konstantīns Raudive – latvietis Eiropā”. Izstāde 
tapa Latgales kultūras programmas 2021 ietvaros 
ar Valsts kultūrkapitāla fonda, a/s „Latvijas Valsts 
meži” un biedrības „Latgales reģiona attīstības 
aģentūra” piešķirto atbalstu.

Asūnieši vienmēr ir lepojušies ar faktu, ka Kon-
stantīns Raudive - daudzšķautņaina, sarežģīta, vēl 
šobrīd līdz galam nenovērtēta personība - ir dzi-
mis Barinaucu sādžā, dažu kilometru attālumā no 
Asūnes, un savas mācību gaitas ir uzsācis tieši 
Asūnes skolā. Tāpēc arī Asūnes pagasta iedzīvo-
tājiem un ciemiņiem pirmajiem bija dota iespēja 
jaunā veidolā iepazīt Konstantīna Raudives dzī-
ves gājumu.

Pirmie apmeklētāji ar interesi novērtēja gan 
izstādes stendos sniegto informāciju, gan vizuā-
lo noformējumu ar senatnīgo noskaņu, gan arī 
atmosfēru, ko radīja fonā skanošie Konstantīna 
Raudives mirušo balsu ieraksti.

Izstāde Asūnē, Konstantīna Raudives kultūr-
vēsturiskā mantojuma centrā ir skatāma visu au-
gusta mēnesi. 

Laura Pauliņa,
Konstantīna Raudives kultūrvēsturiskā 

mantojuma centra vadītāja 

NOSLĒDZIES „VESELĪBAS 
SKRĒJIENS 2021”
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UZSĀKTI DARBI 
KRĀSLAVAS PELDBASEINA

 ĒKAS ENERGOEFEKTIVITĀTES
 UZLABOŠANAI

Krāslavas novada pašvaldība ar SIA „TAUPI” ir noslēgusi būvdar-
bu līgumu par saules kolektoru sistēmas izbūvi siltā ūdens sagatavoša-
nai Krāslavas peldbaseina ēkas vajadzībām. Plānotie darbi tiek veikti 
projekta „Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina 
energoefektivitātes uzlabošanai” 4.2.2.0/20/I/008 ietvaros.

Būvdarbu līguma ietvaros tiks izbūvēta saules kolektoru sistēma, kas 
sastāv no 56 saules kolektoriem (TS 500 ThermoSolar) ar kopējo jaudu 
100,856 kW. Saules kolektoru sistēmai ir jāveic ūdens priekšsildīšana 
pirms centrālo siltumtīklu karstā ūdens siltummaiņā, tādējādi nodroši-
not pilnīgu vai daļēju siltā ūdens sagatavošanu ar saules enerģiju. Liekā 
enerģija tiek novirzīta baseina sildīšanai.

Projekta rezultātā tiks samazināts primārās enerģijas patēriņš par 266 
230 kWh gadā, bet oglekļa dioksīda emisijas samazinājums ir plānots 
45,012 tCo2 gadā.

Projektu plānots īstenot līdz 2021. gada beigām.
Projekta plānotās kopējās izmaksas sastāda EUR 198 407.10, pro-

jekta attiecināmās izmaksas plānotās EUR 161 807.54 apmērā, t.sk. 
Eiropas Reģionālās attīstības fon-
da fi nansējums EUR 137 536.41 
(85.00%), projekta neattiecināmās 
izmaksas sastāda EUR 36 599.56.  

Andris Rukmans

Projekta 3.3.1.0/20/I/003 „Dar-
bavietu radīšanai un privāto in-
vestīciju piesaistei nepieciešamās 
uzņēmējdarbības infrastruktūras 
nodrošināšana Krāslavas nova-
dā” ietvaros ir pabeigti plānotie 
pašvaldības ceļa „Ceļš uz Šķipu 
gateri” (Aulejas pagasts) pārbū-
ves darbi. Būvdarbu kopējās iz-
maksas sastādīja EUR 113 193.16 

(bez PVN). Pārbūves darbu teh-
nisko uzraudzību nodrošināja SIA 
„INRI”, bet autoruzraudzību – 
SIA „Ceļu komforts Rīga”.

Projektā iekļautais lauku ceļš 
nodrošina piekļūšanu pie dau-
dzu fi zisko personu un zemnieku 
saimniecību īpašumiem Krāslavas 
novada Aulejas pagastā. Sakārtota 

transporta infrastruktūra ir viens 
no svarīgākajiem priekšnoteiku-
miem ekonomiskās aktivitātes 
un daudzveidīgu pakalpojumu 
pieejamības un darba vietu sa-
sniedzamības nodrošināšanai, kā 
arī iedzīvotāju dzīves kvalitātes 
paaugstināšanai.  Tiek paredzēts, 
ka labumu no projekta darbībām 
gūs 1 uzņēmums, kas apliecināja, 
ka izveidos 3 jaunās darbavietas 
un veiks ieguldījumus sava uzņē-
muma attīstībai vismaz EUR 40 
000.00 apmērā.

Andris Rukmans

IR PABEIGTI DARBI OBJEKTĀ 
„„CEĻŠ UZ ŠĶIPU GATERI” 

PĀRBŪVE”

Jauniešu biedrības „DAGNE” 
jaunietes Jūlija Smoļaņinova un 
Līga Beitāne izrādīja iniciatīvu 
izveidot vasaras aktivitātes jau-
niešiem Dagdas novadā. 

Nekavējoties biedrības pārstāv-
ji kopā ar meitenēm uzsāka darbu 
pie projekta pieteikuma izstrādes 
un projekta aktivitāšu plānoša-
nas, kas bija ilgs un laikietilpīgs 
process, taču ar šo pārbaudījumu 
jaunieši tika galā un projekta pie-
teikums tika iesniegts, pēc ilga 
projektu konkursa tapa skaidrs, ka 
tas tika atbalstīts, un Dagdas no-
vada pašvaldība noslēdza ar jau-
niešu biedrību „DAGNE” līgumu 
par projekta īstenošanu. Projekta 
„MOTIVĒJIES UN ĪSTENO” ak-
tivitāšu īstenošanai tika piešķirti 
4600,00 EUR. Projekta aktivitāšu 
īstenošana jau ir sākusies ar pirmo 
Jauniešu festivālu Dagdas jaunie-
šu iniciatīvu centrā.

2. jūlijā plkst. 10.00 divdes-
mit jaunieši no Dagdas pilsētas, 
Krāslavas pilsētas, Andrupenes, 
Asūnes un Ezernieku pagasta pul-
cējās kopā, lai piedalītos pirmajā 
„PUMPURS” projektu aktivitātē 
Dagdas novada Jauniešu iniciatī-
vu centrā „Parka rozes”. Ieskan-
dinot jauniešu balsis un idejas, 
centra teritorijā pēc ilga Covid-19 
izraisītā pārtraukuma jaunatnes 
darbībā notika jauniešu festivāls. 

Festivāla laikā jaunieši ne tikai 

iepazinās savā starpā, bet arī pa-
vadīja laiku lietderīgi, diskutējot, 

apmācoties, izglītojoties, spor-
tojot un strādājot grupās. Pirmā 
festivāla diena tika aizvadīta iepa-
zīšanās un grupu darba notīs, jau-
nieši ātri spēja saprasties un izvei-
dot stipru kopienu, kas ir spējīga 
darboties komandā kopīga mērķa 
sasniegšanai, to pierādīja jauniešu 
izveidotās projektu idejas, kurām 
jaunieši centīsies piesaistīt fi nan-
sējumu ar dažādu fondu palīdzību. 
Spilgtākā un interesantākā ideja 
sasaistīsies ar Starptautisko jau-
niešu apmaiņu, kas būtu tendēta 
uz latviešu tautas kultūras popu-
larizēšanu un stereotipu laušanu 
ārzemēs, prezentējot un pilnvei-
dojot ārzemnieku zināšanas par 

latviešu kultūru, popularizējot 
Latviju kā kultūras tūrisma valsti. 

Otrā festivāla diena iezīmējās 
ar apmācību un izglītošanas pro-
cesu daudzpusību - jauniešiem 
bija iespēja diskutēt, izteikties un 
aizdomāties par tēmu „KAS ES 
ESMU?” – jeb sevis izzināšanas 
process, kurā jaunieši centās ie-
pazīties ar savu iekšējo ES. „MA-
NAS EMOCIJAS UN AR TĀM 
SAISTĪTĀ UZVEDĪBA” – tēma, 
par kuru jaunieši izrunāja lēmu-
mus, kas saistās ar emocionālas rī-
cības sekām. Otrajai dienai sekoja 
arī trešā, kurā jaunieši izrunāja 
tēmas „KONFLIKTI UN TO RI-
SINĀŠANAS VEIDI”, „DRAU-
DZĪGA UN CIEŅPILNA KO-
MUNIKĀCIJA”, tās ir tēmas, kas 
ikdienā tiek aizskartas bieži, bet 
izrunātas un izvērtētas gan netiek, 
tāpēc tieši festivāla trešās dienas 
ietvaros jaunieši izvērtēja un mē-
ģināja secināt, kādas ir sekas kon-
fl iktiem, mēģināja atrast labākos 
paņēmienus to risināšanai, kā arī 
praktiski centās iemācīties drau-
dzīgas un cieņpilnas komunikāci-
jas pamatprincipus. 

Labi un lietderīgi pavadīts laiks 
ir šo trīs dienu festivāla moto, 
kurš pavadīs mūs arī nākamajās 
projekta aktivitāšu realizēšanas 
vietās. 

Paldies par sadarbību un atbal-
stu pasākuma rīkošanā Dagdas 
novada Jauniešu iniciatīvu cen-
tram, Jūlijai Smoļaņinovai un 
Līgai Beitānei, kas šīs trīs dienas 
padarīja neaizmirstamas, kā arī 
liels paldies pasākuma fotogrāfam 
Raivim Mileikam.

Šo jaunatnes iniciatīvas projek-
tu pilnībā fi nansē Eiropas Sociālā 
fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai” 
(PuMPuRS).

Aivars Bačkurs, 
jauniešu biedrības „DAGNE” 

valdes priekšsēdētājs 

MOTIVĒJIES UN ĪSTENO

LABDARĪBAS
PROJEKTS 

Latvijas Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komi-
tejas Dagdas nodaļa dara zināmu, ka no šā gada 15. augusta ir iespēja 
saņemt zīmju valodas pakalpojumu (pagaidām bezmaksas). 

Zīmju valoda (agrāk saukta arī par žestu valodu) ir valoda, kas ska-
ņu vietā izmanto žestus, ķermeņa valodu un lūpu formas. Runātāja doma 
tiek izteikta, vienlaikus kombinējot delnu, roku un ķermeņa kustības 
un sejas izteiksmi jeb mīmiku. Zīmju valodas parasti attīstās nedzirdī-
go kopienās, kurās bez pašiem nedzirdīgajiem un vājdzirdīgajiem paras-
ti iekļaujas arī tulki, pedagogi un nedzirdīgo draugi un ģimenes locekļi.
Tāpat kā ar mutvārdu valodām, zīmju valodas dažādos pasaules reģio-
nos atšķiras. Arī Latvijā ir sava latviešu zīmju valoda.

Zīmju valodas pakalpojumus sniegs divas jaunietes, un viena no jau-
nietēm sazinās tikai zīmju valodā. Nepieciešamības gadījumā lūdzu sa-
zināties pa mobilo tālruni 22429754.

Sandra Drozdova, 
LSK Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas 

Dagdas nodaļas vadītāja

JAUNAS IESPĒJAS CILVĒKIEM 
AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

Latvijas Sarkanā Krusta 
Krāslavas, Dagdas, Aglonas no-
vadu komitejas Dagdas nodaļas 
projekts „Ģimeņu labklājībai 
Dagdas un Krāslavas nova-
dā 2021” labdarības programmā 
„Pats savam galdam”, kuru at-
balsta Borisa un Ināras Teterevu 
fonds jau nes ieguldījumu ģime-
ņu labklājībai. 

Programmas ietvaros šī gada 
aprīļa sākumā tika atbalstītas 
52 uzņēmīgas un rosīgas ģi-
menes no Dagdas un Krāslavas 
novadiem, kas bija izteikušas 
vēlmi darboties projektā, lai 
sagādātu pārtiku savam saimes 
galdam. Kopumā labumu guva 
208 abu novadu iedzīvotāji, no 
tiem 105 bērni/jaunieši, kas cī-
tīgi piedalās šajā pasākumā, lai 
sagādātu pārtiku savam saimes 
galdam.

Labdarības programmas ie-
tvaros projekta dalībnieki pašu 
spēkiem apstrādā zemi, kur au-
dzē sev nepieciešamos dārzeņus 
no sēklām, ko saņēma, pateico-
ties fonda atbalstam. Ģimenes 
rūpējas arī par iestādītiem aug-
ļu kokiem, ogulājiem un ir ļoti 
pateicīgas par jaunajiem darba 
rīkiem, kurus saņēmuši projekta 
ietvaros. 

Mājsaimniecības ar lepnumu 
stāsta, ka šogad jau pastāvēja 
iespēja nogaršot pirmās zeme-
nes, upenes un jāņogas. Čaklās 
saimnieces dalās savos stāstos 
- kā veicas marinēšanas un sā-
līšanas darbos. Ar katru dienu 
pieaug marinēto gurķu burciņu 

skaits. Saimnieču vidū ļoti ie-
cienīta ir boršča zupas sagata-
ve. Ģimenes labprāt arī dalās 
ar izaudzētajiem gurķiem, jo 
esot ļoti laba raža, neskatoties 
uz mainīgajiem laika apstāk-
ļiem.

Pirmās mājsaimniecības jau 
ir novākušas sīpolu ražu un rok 
jaunos kartupeļus lietošanai 
pārtikā. Īpaši iecienītas ir kar-
tupeļu pankūkas, kuras ģimenes 
labprāt lieto uzturā.

Sandra Drozdova,
LSK Krāslavas, Dagdas, Ag-

lonas novadu komitejas Dagdas 
nodaļas vadītāja
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DARBI, NOTUKUMI, CILVĒKI

Uzņēmuma iecirkņa vadītāja 
Valentīna Martinkeviča pauž prie-
ku un gandarījumu par šo jauno 
ceļa posmu, kas ir būtiski svarīgs 
uzņēmuma sekmīgai darbībai un 
tālākai attīstībai. Agrāk šeit bija 
nolietots grants ceļš, kas apgrūti-
nāja gatavās produkcijas izvešanu 
transportēšanai uz ostu.

„Ja mežizstrādātāji ar savu teh-
niku tomēr var izbraukt gandrīz 
visur un spēja mums piegādāt kok-
materiālu, tad autovilcienu šoferi 
ar jūras kuģu konteineriem nebija 
sajūsmā par šo nelielo ceļa pos-
mu,” stāsta Valentīna. „Neesam 
tik bagāti, lai ceļa izbūvē atļautos 
ieguldīt lielas investīcijas. Bet šis 
ceļa posms mums ir ļoti svarīgs, 
tālab esam neizsakāmi priecīgi, 
ka sapnis piepildījies. Mūsu uzņē-
mums ražo ļoti kvalitatīvu kamīn-
malku Eiropas un ASV tirgum. 
Lielākais tirdzniecības partneris ir 
ASV, turp ir mūsu galvenās piegā-
des. Otra valsts, kurp nonāk mūsu 
produkcija, ir Anglija.”

SIA „Skaistas dārzi” šobrīd 
nodarbina 21 cilvēku, ziemā ra-
žošanas apjomi nedaudz sarūk un 
strādājošo ir mazāk - apmēram 
17. Darbinieku kontingents ir sen 
nostabilizējies, pārsvarā to vei-
do Kalniešu un Skaistas pagasta 
iedzīvotāji. Mūsdienās jebkuram 
uzņēmumam nepieciešami apzinī-

gi un zinoši strādnieki, jo prasības 
gatavajai produkcijai ir augstas. 
Valentīna apgalvo, ka ražotni kat-
ru nedēļu apmeklē ASV fi rmas 
pārstāvis, lai pārliecinātos, vai 
šeit, uz vietas, viss notiek atbil-
stoši viņu prasībām. Sevišķi liela 
uzmanība tiek pievērsta mitruma 
saturam gatavajā produkcijā, bet 
tā nebūt nav vienīgā, visas prasī-
bas jāizpilda atbilstoši līgumiem 
un normatīviem.

Lai arī uzņēmuma darbība sais-
tīta ar kokapstrādi, tas netirgo 
malku vietējiem iedzīvotājiem, jo 
saražotās augstās kvalitātes mal-
kas cena mūspusē ne katram ir pa 
kabatai. Koncentrējoties tikai uz 

ASV un Anglijas tirgu, var saražot 
pietiekošu kamīnmalkas apjomu, 
lai samaksātu algas strādniekiem, 
nodokļus valstij un domātu par 
nākotni.

No malas raugoties, viss ir 
vienkārši: mežizstrādāji atved un 
izkrauj kokmateriālu, uzņēmuma 
strādnieki ar automatizētu malkas 
skaldīšanas iekārtu to sagarina, 
saskalda un sapilda metāla kas-
tēs. Tādas mūsdienīgas iekārtas 
uzņēmumā ir trīs. Tās rada daudz 
trokšņu, tāpēc iekārtu operatori 
lieto austiņas. Malkas kastes no-
gādā žāvētavā, lai atbrīvotu no 
liekā mitruma. Vasarā šis process 
aizņem vidēji trīs dienas, ziemā 
- septiņas dienas. Izžāvētā malka 
ceļo uz fasētavu, kur strādājošie 
to sapilda nelielās pakās, kas sa-
vukārt tiek novietotas uz paletes 
un atkal iepakotas. Paletes nonāk 
konteinerā, kas pa jūru nonāk līdz 
pasūtītājam. Uzņēmumā ir reali-
zēts bezatkritumu tehnoloģiskais 
process - ražošanas procesā iegū-
tās skaidas, atgriezumi un citādi 
nekam nederīgais kokmateriāls 
tiek sadedzināts žāvētavas katlā.

Juris Roga,
autora foto

POZITĪVI NOVĒRTĒ 
INVESTĪCIJAS CEĻA IZBŪVĒ

Jau rakstījām, ka, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Krāslavas 
un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradēta-
jās teritorijās”, Skaistas pagastā rit būvdarbi uz pašvaldības ceļa „Bogdāni – Ornicāni”. 
Jaunizbūvētais asfalta segums 205 metrus garā ceļa posmā ved uz kokapstrādes uzņē-
mumu SIA „Skaistas dārzi”.

Lai veicinātu „Ievārījuma svēt-
ku” tradīcijas attīstību Indrā, pa-
teicoties projektu īstenošanai, 
Krāslavas novada domes atbals-
tam un ciema iedzīvotāju akti-
vitātei, tika  izveidots  un katru 

gadu tiek uzlabots „Indras zaptes 
dārzs”. Zaptes dārzs tiek veidots, 
kā publiska atpūtas vieta un tūris-
ma objekts.  Pašlaik Zaptes dārzā 
aug upeņu, aroniju, jāņogu, ave-
ņu krūmi. Ābeļu, ķiršu, plūmju, 

bumbieru un valriekstu kociņi. 
Dārzs ir jauns, bet tas jau ir sācis 
nest ražu. Dārza augļi ir paredzēti 
Ievārījuma svētku rīkošanas pasā-
kumiem, kā arī ar tiem var pamie-
loties,  apmeklējot Zaptes dārzu.

Turpinot Indras zaptes dārza 
labiekārtošanu, šogad tika īstenots 
trešais projekts Krāslavas novada 
projektu konkursa „Iedzīvotāji 
veido savu vidi” ietvaros.  Īste-
nojot projektu, pateicoties Indras 
ciema iedzīvotājiem, Zaptes dārzā 
tika izveidots vides objekts „Ind-
ras zaptes dārza austais labirints”, 
izgatavoti informatīvie stendi un 
„šiltes” pie dārzā augošajiem aug-
ļu kokiem, kurus ir stādījuši Ind-
ras ciema ielu iedzīvotāji. Projek-

INDRAS ZAPTES DĀRZA
 LABIEKĀRTOŠANAS TURPINĀJUMS

ta īstenošana ļāva manāmi uzlabot 
Zaptes dārza vizuālo tēlu un pada-
rīt to pievilcīgāku apmeklētājiem. 

Lai attīstītu Zaptes dārzu kā 
plašu, labiekārtotu atpūtas vietu 
un interesantu tūrisma objektu 
Krāslavas novadā, vēl ir jāiegul-
da daudz darba, bet Indras ciema 

aktīvākie iedzīvotāji ir gatavi tur-
pināt iesākto darbu, cerot arī uz 
turpmāko Krāslavas novada paš-
valdības atbalstu.

Ērika Zarovska, 
Anžela Kuzminska, 

projekta vadītājas

VALDĪBA IZSLUDINA 
ĀRKĀRTĒJO SITUĀCIJU 
LATVIJAS PIEROBEŽĀ

Otrdien, 10. augustā, Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu par ār-
kārtējās situācijas izsludināšanu atsevišķās administratīvajās teritorijās, 
ņemot vērā Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgās šķērsošanas 
gadījumu skaita straujo pieaugumu.

Ārkārtējā situācija tiek izsludināta no 2021. gada 11. augusta līdz 
2021. gada 10. novembrim Ludzas, Krāslavas un Augšdaugavas nova-
dā, kā arī Daugavpilī.

MK rīkojums nosaka pienākumu Nacionālajiem bruņotajiem spē-
kiem (NBS) un Valsts policijai (VP) sniegt palīdzību Valsts robežsar-
dzei (VRS) Latvijas— Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, 
lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.

Tāpat MK rīkojums nosaka tiesības VRS, NBS un VP izmantot pare-
dzētās procedūras un to rīcībā esošos līdzekļus, lai atturētu personas no 
Latvijas—Baltkrievijas robežas nelikumīgas šķērsošanas.

Tāpat valdības rīkojums nosaka, ka VRS, NBS un VP, konstatējot 
personas nelikumīgu Latvijas—Baltkrievijas robežas šķērsošanu, per-
sonām dos rīkojumu atgriezties valstī, no kuras persona šķērsojusi robe-
žu, kā arī veiks nepieciešamos pasākumus, lai pārliecinātos, ka personas 
šo rīkojumu izpilda.

Valsts robežsardzei, konstatējot personas nelikumīgu Latvijas—Balt-
krievijas robežas šķērsošanu, ir tiesības pielietot fi zisku spēku un spe-
ciālos līdzekļus, lai nekavējoties atgrieztu personu valstī, no kuras tā 
nelikumīgi šķērsoja valsts robežu.

Rīkojums arī nosaka, ka ārkārtējās situācijas izsludinātajā teritorijā 
izvietotajās Valsts robežsardzes struktūrvienībās un citās iestādēs nepie-
ņem personu iesniegumus par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu.

Savukārt Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem sadarbībā ar VRS, kā 
arī PMLP ir pienākums nodrošināt vietu un infrastruktūru, kur būtu iz-
mitināmas personas, kas šķērsojušas Latvijas—Baltkrievijas robežu.  

VRS un PMLP ir atļauts piemērot Publisko iepirkumu likuma 3.  panta 
astotās daļas izņēmumu, lai nodrošinātu patvēruma meklētāju, kas iera-
dušies no Baltkrievijas Republikas, izmitināšanu, apgādāšanu ar pārtiku 
un pirmās nepieciešamības precēm.

Pasākumus rīkojuma izpildes nodrošināšanai, tajā skaitā iesaistīto 
institūciju personāla virsstundu darbu un komandējuma izdevumus, 
plānots fi nansēt no attiecīgajam mērķim institūcijām iedalītajiem valsts 
budžeta līdzekļiem, kā no valsts budžeta programmas „Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”.

Nepieciešamības gadījumā MK var lemt par starptautiskās palīdzības 
pieprasīšanu, izmantojot ES civilās aizsardzības mehānisma, NATO, kā 
arī citu starptautisko sadarbības organizāciju un ārvalstu platformas.

Avots: https://www.iem.gov.lv/lv
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izglītība

intervija

Kāda daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāja Krāsla-
vā apgalvo, ka ir saņēmusi gandrīz 20 eiro rē-
ķinu par atkritumu apsaimniekošanu. Sievie-
te lūdz izskaidrot, vai šāda summa vispār var 
izveidoties un cik tā pamatota, jo, viņasprāt, 
iedzīvotāji apmaksā arī tos atkritumus, kurus 
nezināmas personas izber daudzdzīvokļu nama 
atkritumu konteinerā, pie kura ir ērta piebrauk-
šana. Jautājumus adresējām SIA „Krāslavas 
nami” atkritumsaimniecības speciālistam Jā-
nim Muižniekam.

- Vai tiešām šāda situācija ir iespējama, kad daudz-
dzīvokļu nama īrnieks vai īpašnieks par atkritumu ap-
saimniekošanu samaksā iespaidīgu summu?

- Katru mēnesi atkritumu apsaimniekotājs uzskaita no 
klientiem izviesto sadzīves atkritumu apjomu – atsevišķi 
no daudzdzīvokļu dzīvojamo māju konteineriem, no pri-
vātmāju konteineriem un no juridisko personu objektiem. 
Rēķins tiek sagatavots par faktiski izvesto apjomu katram 
klientam atsevišķi. Sadzīves atkritumu apjoms, kas tiek 
izvests no SIA „Krāslavas nami” apsaimniekošanā esošo 
māju konteineriem, tiek saskaitīts kopā un dzīvokļu īpaš-
nieki veic norēķinus saskaņā ar Ministru kabineta noteiku-
mu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzī-
vokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.punktu, kas 
nosaka, ka maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu 
aprēķina proporcionāli dzīvoklī deklarēto personu skaitam. 
Ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic 
kā par vienu deklarēto personu, bet ja ziņas par deklarēto 
personu ir anulētas, pārrēķinu par iepriekšējiem norēķinu 
periodiem neveic. Līdz ar to ikmēneša rēķins, ko saņem 
dzīvokļa īpašnieks par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu daudzdzīvokļu mājās, kurām ir noslēgts apsaimniekoša-
nas līgums ar SIA „Krāslavas nami”, ir atkarīgs no deklarē-
to cilvēku skaita dzīvoklī. Piemēram, jūnija mēnesī maksa 
par atkritumu apsaimniekošanu uz vienu cilvēku sastādīja 
2,1238 EUR (bez PVN), respektīvi, dzīvoklī deklarēto cil-

vēku skaits jāreizina ar 2,1238 EUR.
Citām daudzdzīvokļu mājām, kuras apsaimnieko dzīvok-

ļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības, var tikt piemērota 
cita metodika rēķinu piestādīšanai par atkritumu apsaim-
niekošanu (maksu par kopējo izvesto apjomu var sadalīt, 
piemērām, proporcionāli dzīvokļu īpašumu skaitam, ne-
atkarīgi no deklarēto personu skaita atsevišķos dzīvokļos, 
bet par šādu kārtību ir jāpieņem mājas dzīvokļu īpašnieku 
kopīgais lēmums).

- Vai ir kāda ietekme uz maksu par atkritumu ap-
saimniekošanu, ja daudzdzīvokļu nama konteinerā 
atkritumus izber svešas personas, kas nav šī nama ie-
dzīvotāji?

- Jā, tas ietekmē maksu par atkritumu apsaimniekošanu, 
jo, sastādot rēķinu, tiek ņemts vērā izvestais atkritumu ap-
joms.

- Kā jārīkojas daudzdzīvokļu nama iedzīvotājam, ja 
viņš redz, ka atkritumu konteineru izmanto cilvēki, ku-
riem viennozīmīgi nav tiesību to izmantot? Vai ir gadī-
jies atklāt tādus pārkāpējus? Vai viņi saņem sodu?

- Ja daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji pamana, ka perso-
na, kurai pēc noteiktas adreses nav tiesību izmantot sa-
dzīves atkritumu konteineri, bet tomēr to dara, ir jāvēršas 
pašvaldības policijā, jo tas ir Krāslavas novada saistošo 
noteikumu Nr.2016/2 par „Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā terito-

rijā” pārkāpums (tas neattiecas uz konteineriem, kuri ir 
paredzēti dalīti vāktajiem atkritumiem un stiklam, tos var 
izmantot ikviens iedzīvotājs). Šo noteikumu pārkāpumu 
fi ksēšana un naudas sodu piemērošana ir pašvaldības po-
licijas uzraudzībā.

- Vai iedzīvotājam, kam rūp tīrība pilsētā, daudzdzī-
vokļu nama atkritumu konteinerā nav tiesību izmest 
pat uz ielas paceltu saldējuma iepakojumu, dzēriena 
taru vai citu gruzi? Dažreiz šis konteiners vienkārši ir 
vieglāk pieejams, nekā pilsētā ierīkotās atkritumu ur-
nas.

- Tādos gadījumos, protams, drīkst izmantot daudzīvok-
ļu māju sadzīves atkritumu konteinerus, jo sīki atkritumi 
kā, piemēram, maisiņš, saldējuma vai čipsu iepakojums 
būtiski neietekmēs izvedamo atkritumu apjomu. Turklāt 
ikviens var izmantot konteinerus, kuri domāti dalīti vāk-
tiem atkritumiem un stiklam. Tie atrodas gandrīz katrā at-
kritumu savākšanas punktā daudzdzīvokļu māju pagalmos.

Diemžēl pārkāpumi šajā jomā notiek, piebraucot ar au-
tomašīnu un izkraujot daudzdzīvokļu māju konteineros 
pilnus maisus ar atkritumiem - par šādiem gadījumiem ir 
jāziņo pašvaldības policijai.

- Kādas problēmas atkritumu apsaimniekošanā aktu-
ālas privātmāju sektorā? Kādi ir to risinājumi?

- Privātmājām ir nodrošināti visi nosacījumi, lai varētu 
atbrīvoties no sadzīves atkritumiem. Atkritumu savākšanas 
mašīna pa privātmāju sektoru brauc vienu reizi nedēļā un 
iztukšo izliktos atkritumu konteinerus. Ja uzkrājas vairāk 
atkritumu, nekā paredzēts, ir iespēja iegādāties priekšap-
maksas atkritumu maisus, kuru cenā jau ir iekļauta atkri-
tumu izvešana. 

Priekšapmaksas maisus (100L) var iegādāties SIA 
„Krāslavas nami” Brīvības ielā 5. Minimālais daudzums, 
ko var iegādāties, ir pieci maisi. Cena par pieciem maisiem 
ir 9.98 EUR. Tālrunis papildu informācijai - 65687002.

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

PAR ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NIANSĒM

Šajā karstajā vasarā gan tiešā, gan 
pārnestā nozīmē aizrit ilgi gaidītie, 
šoreiz citādie XII Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 
norišu #dziediundejo2021 veidā. 
Tās tiek realizētas, veidojot Svētku 
dalībnieku, programmu, repertuāru 
dokumentēšanu videoversijās.

Arī Krāslavas novadā jau aprīlī 
un maijā bērnu un jauniešu tautas 
deju kolektīvu dalībnieki, vadītā-
ju uzrunāti (vēl attālināti), vecāku 
atbalstīti un pandēmijas izaicinā-
jumus pieņemdami, gan Indrā, gan 
Dagdā, gan Krāslavā piedalījās 
Svētku lielkoncerta „Saule vija zel-
ta rotu” fi nāla videoklipa „Svinēt 
Sauli” izveidē. Par to kolektīvu va-
dītājas ir dalījušās skolu mājas lapās 
un vietējos portālos.

Folkloras programmā kopas 
„Saiveņa” dalībnieki no Andru-

penes pavasarī piedalījās Latvijas 
mēroga digitālajā pasākumā „Gar-
die danči”, kura rezultātā tapa četru 
danču video un audio ieraksti. Ko-
lektīvs piedalījās arī Ziemeļlatgales 
muzikantu konkursā „Klaberjakte” 
un konkursā „Vedam danci”. 

Vizuālās un vizuāli plastiskās 
mākslas pulciņu audzēkņu māks-
las darbu un vides objektu izstāde 
„Radi rotājot” jūnija 1.pusē rotāja 
Krāslavas pilsētas centru, Krāslavas 
BJC un baseinam pieguļošo teritori-
ju, kā arī šo ēku logus. Videopriekš-
nesumus ir veidojuši tērpu kolek-
ciju dalībnieki. No 21. jūlija VEF 
kultūras pilī būs skatāma mākslas 
programmas „Radi rotājot” izstāde, 
darbus uz kurieni ir palīdzējis nogā-
dāt Izglītības pārvaldes auto. 

No 5. līdz 20. jūnijam radoši, 
izaicinoši un dziesmu mīloši vi-

deopriekšnesumi tapa Svētku koru 
koncerta „Dziesmubērns” video-
fi lmas veidošanas ietvaros. Ar pa-
veikto koru vadītājas arī ir dalījušās 
sociālajos tīklos.

Tautas mūzikas koncerta „Līdz 
pašām debesīm” priekšnesumu 
svētku mājas lapā līdz jūnija beigās 
augšupielādēja vokālais ansamblis 
„Krāslaviņa” un lauku kapella „Zi-
ķeri”.

Lai nodrošinātu skolēnu teātra 
spēles tradīcijas saglabāšanu un 
attīstību, Latvijas skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku procesā 
novada teātra pulciņiem bija iespē-
ja piedalīties XIV Latvijas bērnu 
un jauniešu teātru festivāla „...un 
es iešu un iešu!” videopieteikumu/
priekšnesumu iesūtīšanā.

Jūlijā notiek arī aktīvs mūsdienu 
deju lieluzveduma „Augstāk par 
zemi” fi lmēšanas process, kurā ie-
saistījusies Indras Mākslas un mū-
zikas skolas deju grupa „Cits hori-
zonts”.

Kopā izaicinājumam būt citādos 
Svētkos piekrituši un piedalās ap 40 
kolektīviem, vairāk par 20 pedago-
giem un gandrīz 400 dalībnieki.

12. jūlijā sākās Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku 
norises #dziediundejo2021 pir-
mais notikums 43 Latvijas nova-
dos – „Saulesvija”, par ko Valsts 
Izglītības satura centrs ir informējis 

visas jaunās pašvaldības, savukārt 
koordinatori - citādu Svētku norisēs 
iesaistītos kolektīvu vadītājus un to 
pārstāvošo iestāžu administrācijas.

Tradicionālais klātienes Svētku 
dalībnieku gājiens Rīgā, šī laika no-
sacījumu vadīts, būs daudz garāks, 
veidojot katra kolektīva klātienes 
mirkļu un video fi ksējumus nepil-
nas stundas garumā ikvienā pašval-
dībā, arī Krāslavas novadu Svētku 
auto apciemos 20. jūlijā. 

Visa jaunākā, aktuālākā infor-
mācija, stāsti un video skatāmi 
Svētku mājaslapā www.nacgavilet.
lv, sociālo tīklu kontos (facebook, 
instagram, tvitter), televīzijā un in-
terneta medijos.

Norišu dalībnieki un kolektīvi, 
veidojot savus videoierakstus, vi-
deosveicienus, fi lmējoties vai kā 
citādi demonstrējot savu sniegumu, 
ievēro konkrētā brīža epidemiolo-
ģiskās drošības nosacījumus un pa-

sākumus. Dalība ikvienā norisē bija 
un ir brīvprātīga, ievērojot atļauto 
dalībnieku skaitu. Paldies pašvaldī-
bai un tām iestādēm, kas atbalsta sa-
vus kolektīvus, kuri ir izteikuši vēl-
mi iesaistīties šajā procesā. Saskaņā 
ar Ministru kabineta 2021. gada 15. 
jūnija rīkojumu Nr. 412 „Par XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku norises laiku” XII 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētki notiek no 2021. gada 
2. jūlija līdz 2021. gada 30. oktob-
rim Latvijas teritorijā un,  pamato-
joties uz Dziesmu un deju svētku 
likuma pārejas noteikumu 9. pun-
ktu, XII Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētki tiek rīkoti, 
ievērojot attiecīgos epidemioloģis-
kās drošības pasākumus Covid-19 
infekcijas izplatības ierobežošanai. 

Sanita Kumpiņa, 
Svētku koordinatore 

Krāslavas novadā

 LATVIJAS SKOLU JAUNATNES 
DZIESMU UN DEJU NORISES
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2021. gada augustā apritēs 
30 gadi, kopš ir dibināta Indras 
Mākslas uz mūzikas skola. 30 
gadi ir laika posms, atskatoties 
uz kuru, var redzēt sava darba 
rezultātus. 

Lielākā vērtība ir cilvēks un mūsu 
gadījumā - bērns, kurš atnāk mācīties 
uz mūsu skolu. Profesionālās ievirzes 
izglītība nav obligāta, tomēr daudzi ve-
cāki, domājot par savu bērnu attīstību 
un nākotni, vēlas, lai viņu bērni apgūst 
profesionālās ievirzes izglītību. Indras 
Mākslas un mūzikas skola īsteno li-
cencētas un akreditētas izglītības prog-
rammas „Vizuāli plastiskā māksla” un 
„Dejas pamati”. Programmas apgūst 
bērni no Robežnieku, Indras un Pied-
rujas pagasta.

Skolas darbība ir vērsta uz bērnu spē-
ju un prasmju attīstību, gaumes izkop-
šanu un bērnu veidošanu par gudriem 
un izglītotiem kultūras produktu patē-
rētājiem, tomēr skolas darbības pamat-
mērķis ir radīt izglītojamajiem iespēju 
iegūt zināšanas un prasmes un veidot 
attieksmi, kura nepieciešama, lai sek-
mīgi un ar panākumiem varētu turpināt 
izglītību nākamajā izglītības pakāpē. 

Skolas pastāvēšanas laikā daudzi 
skolas audzēkņi ir izvēlējušies turpināt 
savu izglītību mākslas jomā. Mēs prie-
cājamies un lepojamies par viņu sa-
sniegumiem. Pašlaik skolas absolvente 
Jūlija Rakovska turpina savu izglītību 
Rīgas Dizaina un mākslas vidussko-
lā keramikas dizaina specialitātē un ir 
uzdāvinājusi brīnišķīgu dāvanu savam 

novadam - izveidojusi jaunu logo Lai-
mes muzejam Indrā.

Arī šogad mums ir iemesls priecāties 
un lepoties. Skolas absolventi Indris 
Ivanovs un Samanta Rakovska nolēma 
turpināt savu izglītību mākslu jomā. 
Indris iestājās Daugavpils dizaina un 
mākslas vidusskolas Reklāmas dizai-
na izglītības programmā, bet Samanta 
Rīgas Baleta skolas profesionālajā vi-
dējā izglītības programmā „Laikme-
tīgā deja”. Samanta un Indris apguva 
pamatizglītību Robežnieku pamatskolā 
un līdztekus absolvēja Indras Mākslas 
un mūzikas skolas deju un mākslas 
izglītības programmas. Lai radītu ie-
spēju bērniem attīstīt savus talantus, 
ir jāiegulda liels darbs. Pirmkārt, tā ir 
bērnu un vecāku izvēle un darbs, un 
jāsaka milzīgs paldies Samantas un 
Indra vecākiem, kuri sniedza lielu at-
balstu saviem bērniem. Otrkārt, tas ir 
pedagogu nopelns. Mūsu skolas gadī-

jumā, pedagogu Lidijas Trušeles, Irē-
nas Truskovskas, Māra Suseja, Martas 
Andrukovičas darbs, kurš ir viņu sirds 
darbs, un kuri palīdzēja Indrim un Sa-
mantai apgūt nepieciešamās prasmes 
un attīstīt savas spējas. Kā arī Robež-
nieku pamatskolas direktores Maijas 
Šemeles atbalsts un atsaucība, atbalstot 
savus audzēkņus. Treškārt, tas ir Ind-
ras, Robežnieku un Piedrujas pagasta 
pārvalžu un Krāslavas novada, Krāsla-
vas novada Izglītības pārvaldes kopīgs 
darbs, ieguldot savu darbu, spēkus uz 
resursus novada bērnu nākotnē, jo ti-
kai izglītota, domājoša un inteliģenta 
jaunatne varēs izveidot attīstītu, mūs-
dienīgu valsti, kādā mēs visi vēla mies 
dzīvot. 

Lai mums visiem izdodas izcili veikt 
savus uzdevumus kopīgu mērķu labā!

Ērika Zarovska, 
Indras Mākslas un mūzikas skolas

 direktore 

LAI MUMS VISIEM IZDODAS IZCILI 
VEIKT SAVUS UZDEVUMUS

 KOPĪGU MĒRĶU LABĀ

ĢIMNĀZIJAS KORISTI 
GATAVOJAS 

DZIESMU SVĒTKIEM
„Svētki ir tur, kur esam mēs!»- šī ir XII Latvijas Skolu 

jaunatnes dziesmu un deju svētku devīze. Svētki šogad 
norisināsies neierastā veidā -  e-dziesmusvētku formātā 
no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. (digitāli, video un audio 
formātā). Koru kolektīvi fi lmēja videopriekšnesumus  
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 
koru koncerta „Dziesmubērns” videofi lmas veidošanai, 
ko sāks demonstrēt ar 2021. gada 20. jūliju. Svētku rīko-
tāji akceptē jaunā scenārija pamatmērķi šādi: „Stiprināt 
bērnu un jauniešu psihoemocionālo labbūtību, noslēgt 
šo svētku ciklu, dokumentējot repertuāru videoversijā 
un atstāt liecības par šiem svētkiem, pasakot paldies da-
lībniekiem un pedagogiem, kas gatavojās svētkiem vai-
rāku gadu garumā.» 

Krāslavas Valsts ģimnāzijas 5.-12. klašu koris 
„LIRA” fi lmēja skaistākos Krāslavas pilsētas skatus un 
iedziedāja vienu no skaistākajām latviešu tautas dzies-
mām „Trīcēj› kalni, skanēj› meži”. Gidu lomā iejutās 
kora „LIRA” prezidente Anna Guba (7. klase)  un 9. 
klases koriste Agate Pauliņa. Paldies mūsu direktoram 
Jānim Tukānam par sadarbību. Pateicību vēlos izteikt 
mūsu skolas vecākam Ivaram Stivriņam par atbalstu vi-
deo fi lmēšanā, rediģēšanā, montēšanā un radošu pieeju.

Krāslavas novada zēnu kora „Bundzinieki” brašie 
puiši ieskandināja svētku video ar latviešu tautas dzies-
mu „Seši mazi bundzinieki” savā interpretācijā. Zēnu 
korī draudzīgi muzicē Krāslavas Valsts ģimnāzijas un 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēni, vadītājas ir 
mūzikas pedagogi Ilona Aprupe un Rita Andrejeva. Pal-
dies koristu vecākiem par atbalstu un video meistariem 
Jānim Kuklim un Ivanam Lukšam.

Mūsu, skolotāju, mērķis - ir turpināt kora tradīcijas 
skolā un pateikt paldies visiem kora „LIRA” un „Bun-
dzinieki” dziedātājiem par gatavošanos svētkiem 6 gadu 
garumā!

Ilona Aprupe,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas koru 

„LIRA” un „Bundzinieki” vadītāja

Izglītības procesu jaunajā mācību 
gadā Izglītības un zinātnes ministrija 
(IZM) rosina organizēt, ievērojot vai-
rākus svarīgus principus, kas sniegtu 
iespēju realizēt klātienes mācību pro-
cesu drošās izglītības iestādēs. Īpaši 
akcentēta vakcinācijas efektivitāte 
un izglītības iestādes vadītāja atbil-
dība, patstāvīgi pieņemot būtiskus 
lēmumus par drošu izglītības procesa 
norisi.

Izglītības un zinātnes ministre Anita Muiž-
niece: „Līdz jaunajam mācību gadam ir palicis 
nedaudz vairāk nekā mēnesis un, protams, lai 
varētu savlaicīgi sagatavoties drošai mācību 
procesa organizēšanai, skolu direktoriem un arī 
skolotājiem ir jautājumi – vai mācību process 
tiks organizēts klātienē. Vienmēr esmu uzsvē-
rusi, ka galvenais priekšnoteikums kvalitatīvas 
izglītības iegūšanai ir mācības klātienē. Tādēļ 
esam ir sagatavojuši priekšlikumus klātienes 
procesa nodrošināšanai no 1.septembra.”

Priekšlikumi sagatavoti, izmantojot indivi-
duālu pieeju katrai nozarei, ņemot vērā tās spe-
cifi ku, mērķauditoriju un citus aspektus, un tie 
balstīsies uz 4 pamatprincipiem.

Klātienes izglītības princips. Izglītības 
process tiek organizēts klātienē, neatkarīgi 
no kumulatīvā radītāja. Klātienes izglītība ir 
priekšnoteikums kvalitatīva izglītības procesa 
nodrošināšanai.

Drošas izglītības iestādes princips. Tas no-
zīmē atteikšanos no šobrīd normatīvajos aktos 
nostiprinātā reģionālā principa, kas paredz iz-
glītības procesa norises noteikumus atkarībā 
no epidemioloģiskās situācijas attiecīgajā paš-
valdībā. Drošas izglītības iestādes princips pa-
redz, ka, ja konkrētajā izglītības iestādē situāci-

ja ir labvēlīga, klātienes mācības ir iespējams 
īstenot arī tad, ja reģionā ir augsts un ļoti augsts 
epidemioloģiskais risks.

Vakcinācijas efektivitātes princips. Izglītības 
iestāžu darbinieki, kas ir vakcinējušies, strādā 
klātienē. Arī klases, ar kurām strādā vakcinēti 
pedagogi, mācās klātienē, neatkarīgi no kumu-
latīvā rādītāja reģionā vai valstī.

Izglītības iestādes dibinātāja/vadītāja patstā-
vības princips. Izglītības iestādes dibinātājs/
vadītājs ir atbildīgs par lēmumu pieņemšanu 
attiecībā uz izglītības procesa norisi – par kla-
šu grupu rotācijas principa ieviešanu, mācību 
sākuma un beigu laiku un to elastīgu maiņu, 
telpu vēdināšanas protokolu izstrādi, kombinē-
to mācību modeļa izvēli, izglītības īstenošanu 
ārtelpās u.c.

Vispārējā izglītība, starptautiskā izglītība un 
interešu izglītība

Minētās programmas tiek īstenotas klātienē 
neatkarīgi no saslimstības kumulatīvā radītāja 
valstī, ievērojot visas drošības protokola prasī-
bas un īpaši nodrošinot:  

normatīvajos aktos paredzēto gaisa kvalitāti 
un vēdināšanas biežumu;

nepieciešamo testēšanu atbilstoši konkrētās 
izglītības iestādes situācijai (bijusi karantīna, 
saslimušas vairākas klases u.c.);

maksimālu ārtelpu izmantošanu izglītības 
procesā, paaugstinoties risku rādītājiem;

rotācijas vai kombinēto mācību modeļa iz-
vēli.

Ļoti augsta riska gadījumā mācības īsteno-
jamas attālināti, izņemot pirmsskolas izglītības 
programmas, speciālās izglītības klases un so-
ciālās korekcijas izglītības iestādi „Naukšēni”. 
Klātienē īstenojamas arī individuālās konsultā-
cijas 9. un 12.klašu skolēniem.

Augstākā izglītība
Neatkarīgi no kumulatīvā rādītāja valstī per-

sonas, kuras ir vakcinētas vai pārslimojušas 
Covid-19 infekciju, piedalās klātienes studijās 
augstākās izglītības iestādēs. Augstskolām, 
plānojot studiju procesu, jāņem vērā norma-
tīvie akti, kas regulē epidemioloģisko drošī-
bu, kā arī pašu izstrādātie drošības protokoli. 
Pirms studiju sākuma personāls, studējošie un 
sadarbības partneri jāiepazīstina ar drošības 
protokolu, kas iekļauj visaptverošu epidemio-
loģisko risku izvērtējumu. 

Ļoti augsta epidemioloģiskā riska gadījumā, 
ja tiek noteikti arī pārvietošanās un sabiedris-
ko vietu apmeklēšanas ierobežojumi, studiju 
process īslaicīgi notiek attālināti, ja to nosaka 
ārējs normatīvais akts. Savukārt vakcinētām 
un pārslimojušām personām tiek nodrošināta 
profesionālo izglītības programmu un regla-
mentēto profesiju praktiskās daļas apguve klā-
tienē, nosakot papildus ierobežojumus. Tāpat 
tiek domāts par to, kā attālinātās mācības atse-
višķos priekšmetos ieviest kā mācību procesa 
sastāvdaļu, ja tādējādi tiek būtiski samazināts 
epidemioloģiskais risks (piem., lekciju norise 
attālināti).

Profesionālā izglītība
Mācību procesu maksimāli īsteno klātienē. 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, attāli-
nāti var īstenot ne vairāk kā 15% mācību sa-
tura apguvi. Nepieciešamības gadījumā to var 
palielināt līdz 40% (teorētisko vai vispārīgo 
saturu), bet ne vairāk. Praktiskās daļas apgu-
ve notiek klātienē. Lai mazinātu riskus, nepie-
ciešamības gadījumā var paredzēt izglītojamo 
skaita ierobežojumus vai citus papildu epide-
mioloģiskās drošības pasākumus.

Sports
Sporta treniņiem pēc iespējas jānotiek gan 

iekštelpās, gan ārpus telpām, nodrošinot iespē-
ju audzēkņiem ne tikai trenēties, bet arī pieda-
līties sporta sacensībās. Tāpat jānosaka treniņu 
grupu lielums atkarībā no kumulatīvā saslim-
stības rādītāja valstī, kā arī vienam audzēknim 
nodrošināmā platība treniņos un sporta sacen-
sībās, ģērbtuvju izmantošanas regulējums, pra-
sības ventilācijai, nepieciešamības gadījumā 
arī treniņu ilguma ierobežojumi. 

Darbs ar jaunatni
Personas, kuras ir vakcinējušās vai pārsli-

mojušas  Covid-19 infekciju, neatkarīgi no 
kumulatīvā rādītāja valstī,  piedalās darbā ar 
jaunatni klātienē. Jebkuros apstākļos, arī pie 
augsta kumulatīvā saslimstības rādītāja, ir jā-
sniedz atbalsts tiem jauniešiem, kuriem tas vis-
vairāk nepieciešams. Savukārt, laikā, kad val-
stī saslimstība ir zema, arī jaunieši, kuriem nav 
derīga digitālā Covid-19 sertifi kāta, var iesais-
tīties klātienes aktivitātēs, ievērojot vispārējos 
epidemioloģiskās drošības pamatprincipus un 
pulcēšanās ierobežojumus. 

Lai priekšlikumiem būtu juridisks spēks, 
tie vēl jāizstrādā Ministru kabineta noteiku-
mu formā un jāpieņem valdībā. Paralēli tam 
notiek darbs pie „Ieteikumi mā cī bu procesa 
organizē š anai” izveides. Ieteikumi palīdzēs 
skolām organizēt mācību procesu klātienē, ie-
vērojot noteiktās drošības prasības. Paredzēts, 
ka šie dokumenti tiks izskatīta valdībā, līdzko 
atsākies Ministru kabineta sēdes – augusta pir-
majā pusē.

Ar valdībā iesniegtajiem IZM priekšliku-
miem, lai nodrošinātu nozares procesus rude-
nī,  detalizēti var iepazīties IZM tīmekļvietnē 
(saite).

Izglītības un zinātnes ministrijas
Komunikācijas nodaļa

IZM IR IZSTRĀDĀJUSI PRINCIPUS JAUNĀ MĀCĪBU GADA UZSĀKŠANAI KLĀTIENĒ
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IZMAIŅAS 28 MARŠRUTOS LATGALĒ

No 2021. gada 1. augusta notikušas būtiskas izmaiņas 28 maršrutos Latgalē savienojumā ar Daugavpili, Ilūksti, 
Krāslavu, Dagdu, Rēzekni u.c. apdzīvotām vietām. Tās veiktas, rūpīgi izvērtējot pasažieru skaitu atsevišķos reisos, un 
ierobežotā finansējuma dēļ tika lemts pārvadājumus neveikt tajos reisos, kur pasažieru praktiski nav. 

 Maršruta nosaukums Izmaiņas no 1. augusta
Nr.5104 Daugavpils–Višķi Tiks slēgti reisi:

reiss, kas Daugavpils autoostā pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās tiek uzsākts plkst.7.20 un 18.45 (rīta 
reiss šobrīd tiek izpildīts no 1. septembra līdz 31. maijam);

reiss, kas pieturā Višķi pirmdienās, otrdienās un ceturtdienās tiek uzsākts plkst.19.35.
Nr.5320 Daugavpils–Saliena Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.5.30.
Nr.5326 Daugavpils–Ambeļi Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.5.45 (reiss tiek izpildīts no 

1. septembra līdz 31. maijam).
Nr.5503 Daugavpils–Šķeltova Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.17.25 un pieturā Šķeltova – plkst.18.35, sestdienās 

vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās un svētdienās).
Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.5.30 (reiss tiek izpildīts no 1. jū-

nija līdz 31. augustam).
Nr.5509 Dagda–Robežnieki Tiks slēgts reiss, kas Dagdas autoostā piektdienās tiek uzsākts plkst.8.10.
Nr.5573 Daugavpils–Cirši–
Naujenes stacija

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.7.10, 9.50, 12.10, 13.55, 17.00, 18.50 un 20.00, pieturā 
Cirši – plkst.10.25, 12.45, 14.30, 16.25 un 19.20, bet pieturā Naujenes stacija – plkst.7.45 un 20.25, sest-
dienās un svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

Tiks slēgti reisi:
reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.5.50 un 6.30, bet katru dienu – plkst.21.50;
reiss, kas pieturā Cirši katru dienu tiek uzsākts plkst.21.20 un 22.20.

Nr.5575 Daugavpils–Biķernieki Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.5.50.
Nr.5857 Krāslava–Borovije–
Aglona

Reiss, kas Krāslavas autoostā tiek uzsākts plkst.8.05 un pieturā Aglona – plkst.9.15, sestdienās vairs 
netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās un svētdienās).

Nr.6154 Daugavpils–Sabiedrība 
Celtnieks 

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.19.20 un pieturā Sabiedrība Celtnieks – plkst.19.50, no 
pirmdienas līdz ceturtdienai vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs no piektdienas līdz svētdienai). Reiss 
tiek izpildīts no 1. jūnija līdz 31. augustam.

Nr.6157 Daugavpils–Pastarati Tiks slēgti reisi:
reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.20.05 un pieturā Pastarati – plkst.20.30.

Nr.6165 Daugavpils–Ilūkste Reiss, kas Ilūkstes autoostā tiek uzsākts plkst.6.50, 7.45, 12.05 un 18.20, bet Daugavpils autoostā – plkst.7.45, 
9.20, 11.00 un 17.20, sestdienās un svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.22.05.
Nr.6169 Daugavpils–Silene–
Šengeida

Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.20.

Nr.6173 Daugavpils–Zemgale Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.05.
Nr.6176 Daugavpils–Degtjarka Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.6.30 un pieturā Degtjarka – plkst.6.50, sestdienās un 

svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).
Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.40 (reiss tiek izpildīts no 

15. oktobra līdz 14. aprīlim).
Nr.6177 Daugavpils–Matulaniš-
ķi–Demene–Lietuvas robeža 

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.12.40 un pieturā Kultūras nams – plkst.13.20, svētdie-
nās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs pirmdienās, trešdienās un piektdienās).

Nr.6183 Daugavpils–Vabole–
Kalupe

Reiss, kas Daugavpils autoostā tiek uzsākts plkst.14.30 un pieturā Kalupe – plkst.15.35, sestdienās un 
svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.5.20.
Nr.6187 Daugavpils–
Tabores ciems–Sborka

Tiks slēgts reiss, kas Daugavpils autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.35.

Nr.6190 Daugavpils–Kščevo–
Bratanišķi

Reiss, kas Daugavpils autoostā trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās tiek uzsākts plkst.9.20 
un 17.25, bet pieturā Bratanišķi – plkst.10.10 un 18.15, tiks izpildīts no 1. maija līdz 14. oktobrim (līdz šim 
tika izpildīts no 15. aprīļa līdz 14. oktobrim).

Nr.6203 Ilūkste–Zariņi–Bebrene Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.7.20.
Nr.6212 Krāslava–Lielborne Tiks slēgti reisi:

reiss, kas Krāslavas autoostā otrdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.6.50, bet pieturā Lielborne – 
plkst.14.05 (reiss tiek izpildīts no 1. jūnija līdz 31. augustam);

reiss, kas Krāslavas autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.50 (reiss tiek izpildīts no 1. septembra līdz 
31. maijam).

Nr.6213 Krāslava–Skaista–Dagda Reiss, kas Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.11.30 un 12.30, bet Krāslavas autoostā – plkst.10.10, sest-
dienās un svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

Nr.6215 Krāslava–Šķeltova–
Grāveri

Reiss, kas Krāslavas autoostā tiek uzsākts plkst.6.35 un 15.30, bet pieturā Grāveri – plkst.7.30 un 16.30, 
sestdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās un svētdienās).

Nr.6226 Dagda–Grāveri Tiks slēgts reiss, kas Dagdas autoostā piektdienās tiek uzsākts plkst.5.50 un pieturā Grāveri – plkst.16.25.
Nr.6231 Dagda–Asūne–
Dinaborčiki

Reiss, kas Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.17.15, svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs 
otrdienās, trešdienās un ceturtdienās).

Reiss, kas Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.13.45, bet pieturā Dinaborčiki – plkst.7.10 un 14.40, svēt-
dienās vairs netiks izpildīts (autobuss kursēs darbadienās).

Tiks slēgts reiss, kas Dagdas autoostā darbadienās un svētdienās tiek uzsākts plkst.6.15.
Nr.6236 Dagda–Ruduški–
Mamonova

Tiks slēgts reiss, kas Dagdas autoostā sestdienās un svētdienās tiek uzsākts plkst.6.50 un 15.15, bet pie-
turā Ruduški – plkst.7.30 un 15.55.

Tiks slēgts reiss, kas darbadienās Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.6.50 un pieturā Mamonova – plkst.15.52.
Nr.6237 Dagda–Šķaune–Dagda Reiss, kas Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.6.05, sestdienās un svētdienās vairs netiks izpildīts (auto-

buss kursēs darbadienās).
Nr.6295 Ilūkste–Subate Tiks slēgts reiss, kas Ilūkstes autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.00.
Nr.6197 Krāslava–Varnaviči Tiks slēgti reisi:

reiss, kas pieturā Varnaviči otrdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.14.40 (reiss tiek izpildīts no 1. jū-
nija līdz 31. augustam);

reiss, kas Krāslavas autoostā darbadienās tiek uzsākts plkst.6.40 un pieturā Varnaviči – plkst.16.50 (reiss 
tiek izpildīts no 1. septembra līdz 31. maijam).

Nr.6132 Dagda–Auleja Tiks slēgts reiss, kas Dagdas autoostā pirmdienās, trešdienās un piektdienās tiek uzsākts plkst.6.30.
Nr.7543 Daugavpils–Krāslava Tiks slēgts reiss, kas Krāslavas autoostā katru dienu tiek uzsākts plkst.13.50.
Nr.7557 Dagda–Rēzekne–Dagda Reiss, kas Dagdas autoostā tiek uzsākts plkst.10.40 un 15.30, svētdienās vairs netiks izpildīts (autobuss 

kursēs no pirmdienas līdz sestdienai).

GANĀMPULKU 
DROŠĪBA

Vilku kucēniem,  straujāk au-
got, nepieciešams vairāk barī-
bas, tāpēc šajā laikā var palie-
lināties vilku uzbrukumu skats 
mājlopiem. Valsts meža die-
nests aicina lopkopjus pievērst 
lielāku uzmanību ganāmpulku 
drošībai un veikt preventīvus 
pasākumus, kā arī, ja noticis 
uzbrukums, par to ziņot.

Kopš gada sākuma Valsts 
meža dienests (VMD) ir saņē-
mis 13 apstiprinātus ziņojumus 
par vilku uzbrukumiem, tajos 
nogalinātas 28 aitas, četri suņi, 
viens teļš un pieci staltbrieži 
briežu dārza teritorijā. Tāpat 
vilku uzbrukumos savainotas 
11 aitas un pazudušas sešas ai-
tas. Visvairāk vilku uzbrukumu 
šogad bijis VMD Ziemeļkurze-
mes un Centrālvidzemes virs-
mežniecību teritorijās.

Šobrīd vilku mazuļi strauji 
aug, tāpēc kucēniem vajag vai-
rāk barības, un var palielināties 
vilku uzbrukumu skaits mājlo-
piem. Barību vilcēniem sagādā 
abi vecāki, šajā gadā dzimušie 
mazuļi medībās vēl nepiedalās.

Valsts meža dienests aicina 
lopkopjus pievērst lielāku uz-
manību ganāmpulku drošībai 
un veikt preventīvus pasāku-
mus, kā arī, ja noticis uzbru-
kums, par to ziņot VMD.

Par vilku uzbrukumiem dzīv-
nieku īpašnieki ne vienmēr 
ziņo Valsts meža dienestam, 
jo Latvijā plēsēju izraisītie 
zaudējumi netiek kompensēti. 
Neraugoties uz to, VMD aicina 
iedzīvotājus aktīvāk ziņot virs-
mežniecībām par lielo plēsēju 
uzbrukumiem. Par uzbrukumu 
jāziņo pēc iespējas ātrāk, lai 
speciālists var operatīvi ieras-
ties notikuma vietā, izdarīt slē-
dzienu, sastādīt aktu un paņemt 
plēsēja DNS paraugu tālākai 
analīzei.

Uzbrukums, par kuru ticis 
ziņots, tiek ofi ciāli atzīts par 
notikušu un kalpo par pamatu 
vilku nomedīšanas apjoma no-
teikšanai.

Vilku populācijas stāvoklis 
Latvijā ir stabils, un vilku skai-
tam ir tendence pieaugt. No šā 
gada 15. jūlija ir sākusies vilku 
medību sezona, un tajā atļauts 
nomedīt 280 īpatņus. Šajā me-
dību sezonā VMD saņēmis in-
formāciju par 39 vilku nomedī-
šanu.

VMD ir Zemkopības minis-
trijas pārraudzībā esoša valsts 
pārvaldes iestāde, kas atbild 
par meža politikas realizāciju 
visā Latvijas teritorijā, uzrau-
ga normatīvo aktu ievērošanu 
un realizē atbalsta programmas 
ilgtspējīgas mežsaimniecības 
nodrošināšanai.

Vineta Vilcāne, 
Valsts meža dienesta
sabiedrisko attiecību 

speciāliste
Valsts SIA Autotransporta direkcija
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KRĀSLAVAS PALETE 2021
Krāslava ir viena no gleznainākajām un 

savdabīgākajām Dienvidlatgales pilsētām, 
kurā laika gaitā ir saglabāts pilsētas vēs-
turiskais centrs, īpatnējā arhitektūra, dažā-
du konfesiju koptie dievnami, vecā grāfu 
Plāteru pils. 

Mākslinieku glezniecības plenēri, kas lai-
ka gaitā guvuši nosaukumu „Ritas Barčas 
glezniecības plenērs „Krāslavas palete””, 
notiek kopš pagājušā gadsimta astoņdes-
mitajiem gadiem un šogad norisinās jau 
41.rei zi.

„Krāslavas paletē” no 1. augusta līdz 
7. augustam piedalās 11 mākslinieki – šīs 

tradīcijas aizsācējs profesors Osvalds Zvej-
salnieks, gleznotāji Ligita Caune, Ērika 
Kumerova, Alise Mediņa, Neonilla Me-
dvedeva, Andrejs Severetņikovs, Valērijs 
Baida, Jānis Jēkabsons, Dzintars Adienis, 
Aivis Pīzelis un Voldemārs Kokorevičs. Uz 
audekla, papīra un kartona tiek iemūžinātas 
pilsētas ieliņas, koka nami, Daugavas loki, 
cilvēki un daba. 

Lai padarītu mākslas darbus pieeja-
mākus ilgtermiņā, šogad esam iecerējuši 
plenēra laikā radītos darbus digitalizēt un 
izveidot lielformāta reprodukcijas, kas 
tiktu izvietotas pilsētā kā mākslas objek-

ti – šo ieceri atbalsta Latgales kultūras 
programma 2021.

Valda Timule,
Krāslavas Kultūras nama direktore

Jura Rogas foto
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AIZVADĪTI DAGDAS PILSĒTAS SVĒTKI
Līdz ar Covid-19 pandēmijas iero-

bežojumu samazināšanu vairāku 
dienu garumā tika svinētas Annas 
Dagdā.

Svētku nedēļā pilsētā un ārpus 
tās virmoja dažādi muzikālie, spor-
tiskie un citi interesanti pasākumi.

Ceturtdien, 29. jūlijā, visiem interesen-
tiem - gan lieliem, gan maziem - bija ie-
spēja noskatīties pasaku fi lmu „Sprīdītis”, 
kā arī dokumentālās fi lmas „Akmens alus 
darīšanas tradīcija Dagdas novadā” pirmiz-
rādi.

Piektdienas ir tirgus dienas. Arī šajā tir-
dziņa dienā varēja iegādāties mājražotāju 
un amatnieku preces. Tirgotāji apmeklētā-
jiem piedāvāja arī degustāciju, ko visi lab-
prāt izmantoja.

Sestdien, 31. jūlijā, no pusdienlaika visas 
dienas garumā varēja baudīt viesmāksli-
nieku uzstāšanos. Ar lielu nepacietību visi 
gaidīja grafi ti WRAITERA KVĀPA darba 
rezultātu. Lielākā daļa to ieraudzīja tikai 
svētdien no rīta. Darbs nelika vilties.

Starp muzikālajiem priekšnesumiem va-
rēja apmeklēt Antona un Gundegas Rancā-

nu mākslas darbu izstādi „DIENASGAIS-
MA” Dagdas kultūras centra izstāžu zālē. 
Izstāde darbosies līdz 15. septembrim.

Sporta mīļotāji varēja apmeklēt, pieda-
līties vai arī tikai atbalstīt 3x3 basketbolu 
un pludmales volejbolu. Abos ritēja spraiga 
cīņa par uzvarām.

Neskaitāmus atzinīgus vārdus saņēmām 
no viesiem, no pašmāju iedzīvotājiem, gan 
no viesmāksliniekiem, kuri priecēja ap-
meklētājus.

Sakām sirsnīgu paldies itin visiem, kuri 
ar savām idejām un darbu iesaistījās svētku 

organizēšanā. Tāpat mīļš paldies ikvienam 
apmeklētājam, kas ar savu pozitīvo attiek-
smi un smaidu kopā veidoja burvīgo svēt-
ku atmosfēru. Varēja just, cik ļoti cilvēki ir 
noguruši no pandēmijas aizliegumiem un 
noilgojušies pēc satikšanās un svinībām.

Lai patīkamās atmiņas no pilsētas svēt-
kiem visiem!

Sanita Karpoviča,
Dagdas pilsētas un pagastu apvienības 

Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju nodaļas vadītāja

Silvijas Rapšas un Jāņa Viļuma foto
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Šī gada 31. jūlijā Dagdas pilsē-
tas svētku „Annas Dagdā” ietva-
ros izskanēja l atgaliešu hip-hop 
pēcpusdiena jauniešiem, piedāvā-
jot auditorijai baudīt reperes Ūgas, 
hip-hop deju grupas „STOP 
TIME” un grafi ti mākslinieka 
Wraitera Kvāpa sniegumu. Pasā-
kums tapa ar Valsts kultūrkapitāla 
fonda, a/s „Latvijas Valsts meži” 
un biedrības „Latgales reģiona at-
tīstības aģentūra” piešķirto atbal-
stu Latgales kultūras programmas 
projektam.

Mūsdienās Latgale vairs nav 
tikai zilo ezeru zeme, bet arī 
jaunu, talantīgu hip-hopa māks-
linieku kalve, ko apliecina Rē-
zeknes apvienība „Ausmeņa 
Records” ar savu reperu, bīt-
meikeru un grafi ti mākslinieku 
komandu. Repo ne tikai vīrieši, 
bet arī meitenes. Rēzeknes pusē 
dzimusī repere Ūga ir unikāla ar 
to, ka viņa repo latgaliski, sagla-
bājot hip-hopa kultūras oriģināl-
vērtības un latgalisko identitāti 
Rēzeknē un visā Latgalē. Lai 
varētu saglabāt un popularizēt, 
ir nepieciešams iepazīt. Tāpēc 
Dagdas jauniešiem un pilsētas 
viesiem Latgales kultūras prog-
rammas ietvaros tika piedāvāts 
aizraujošs un latgaliskām vērtī-
bām piepildīts brīvdabas pasā-
kums, aicinot dalībai Rēzeknes 
apvienības „Ausmeņa Records” 
komandu ar reperi Ūgu un gra-
fi ti mākslinieku Wraiteru Kvāpu, 
kā arī profesionālu hip-hop deju 
studiju „STOP TIME” no Dau-
gavpils.

Grafi ti meistarklases tika pie-
dāvātas interesentiem individuāli, 

ievērojot spēkā esošos epidemio-
loģiskās drošības noteikumus. 
Tika apzīmēta Dagdas kultūras 
centra saimniecības ēkas siena. 
Interesenti grafi ti radīšanas proce-
su varēja vērot gan klātienē, gan 
arī „facebook”  video tiešraidēs.  
Meistarklašu rezultātā radītais 
mākslas darbs būs vērojams ilg-
termiņā, jo atrodas kultūras centra 
pagalmā, patīkamāku padarot sa-
biedrībai pieejamo publisko telpu 
kā demokrātiskas mākslas pieskā-
riens pilsētvidei. 

Pasākums izvērtās vizuāli ie-
spaidīgs un saturīgs. Ar interesi 
skatītāji vēroja latgaliešu reperes 
Ūgas koncertu un aktīvi apguva 
dejas soļus kopā ar deju studi-
ju „STOP TIME”. Hip-hop deju 
fl ešmobs un studijas audzēkņu 
paraugdemonstrējumi izraisīja sa-
jūsmu publikā. 

Projekta īstenošana sniedza 
lielu ieguldījumu latgaliskuma 
nostiprināšanā un latgaliešu laik-
metīgās kultūras attīstīšanā un 
popularizēšanā. Tas aizsāka arī 
laikmetīgās kultūras izpausmes 
Latgales mazpilsētā Dagdā, nā-
kotnē to pozicionējot par radošu 
pilsētu ar latgaliskām vērtībām 
laikmetīgā kultūrā. 

Latgaliešu hip-hop pēcpusdie-
na Dagdas pilsētas svētku ietva-
ros deva arī lielu efektivitāti, jo 
to apmeklēja plaša sabiedrības 
daļa, gan piedaloties klātienē ar 
Covid-19 sertifi kātiem, gan vēro-
jot norises attālināti uz LED ek-
rāniem pilsētā un kultūras centra 
„facebook” lapā.

Inese Plesņa, 
projekta vadītāja

DAGDĀ IZSKANĒJA LATGALIEŠU 
HIP-HOP PĒCPUSDIENA

AIZVADĪTI KRĀSLAVAS PILSĒTAS SVĒTKI
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Pēc ne tik vieglajām at-
tālinātajām mācībām bei-
dzot ir radusies brīnišķīga 
iespēja piedalīties nomet-
nē „Futbols vieno!”, kuru 
rīkoja biedrība „Futbola 
klubs „Krāslava”” sadar-
bībā ar Krāslavas nova-
da domi ESF projekta Nr. 
9.2.4.2./16/I/097 „Pasāku-
mi vietējās sabiedrības ve-
selības veicināšanas un sli-
mību profilaksei Krāslavas 
novadā” ietvaros.

No 28. jūnija līdz 2. jūlijam 20 
novada jaunieši piedalījās daudz-
veidīgās aktivitātēs, kurās pārlie-
cinājās, ka futbols tiešām vieno 
un iedrošina izmēģināt ko jaunu 
un neparastu.

Piecās nometnes dienās jaunie-
ši psiholoģes Veltas Daņiļevičas 
vadībā apguva dažādus paņēmie-
nus, kā ikdienā tikt galā ar stresu 
un izdegšanu. Treneris Vadims 
Atamaņukovs sarīkoja jautras un 
aizraujošas stafetes, kuras īpaši ie-
patikās nometnes meitenēm. Sko-
lotāja Inga Jākobsone pārrunāja ar 

jauniešiem to, cik svarīga ēdien-
reize ir brokastis. Nometnes da-
lībnieki pagatavoja un gardu muti 
notiesāja pavisam vienkāršas, bet 
veselīgas brokastis. Ar medmāsas 
Olgas Karpovas palīdzību tika at-
kārtoti svarīgākie pirmās palīdzī-
bas jautājumi. 

Neparastākā un izaicinājumiem 
pilna bija trešā diena, kad devā-
mies aizraujošā ceļojumā pa Lat-
gales ezeriem un upēm „Laikam 
pa pēdām”, ko mums piedāvāja 
„Lost in Latgale”. Pateicoties zi-
nošajam instruktoram Aivaram 
Vagalim, ceļojuma laikā tika iz-
mēģināta roka šaušanā, izpētīta 
unikālā Sauleskalna apkārtne, at-
kārtotas zināšanas par seno laiku 
priekšmetiem, pārbaudīta prasme 
darboties komandā, spēja pārvarēt 
šķēršļus. 

Nometnes darbības nodrošinā-
šanā aktīvi tika iesaistītas arī citas 
novada biedrības, ar kurām jau 
vairāku gadu garumā ir izveidoju-
sies pozitīva un jēgpilna sadarbī-
ba. Biedrība „Zemūdens tūrisma 
klubs „Poseidon Krāslava”” pē-

dējā nometnes dienā piedāvāja ie-
spēju izspēlēt dažādas galda spē-
les: gaisa hokejs, teniss, futbols, 
novuss. Biedrība „SKOLA AR 
NĀKOTNI” piedāvāja izmantot 
teltis, galdus un krēslus, lai nodar-
bības ārā būtu ērtākas.

Nometnes noslēgumā jaunie-
šiem bija iespēja piedalīties Ze-
messardzes Studentu bataljona 
m ilitāro mācību noslēgumā, kurā 
viņi ar interesi pētīja mūsdienu ar-
mijas karavīru aprīkojumu.

Kā iepriekšējās FK „Krāslava” 
rīkotās nometnes, arī šī sakrita ar 
laiku, kad norit kāds zīmīgs pasā-
kums futbola pasaulē. Tāpēc arī 
šoreiz neizpalika iepriekšējā dienā 
noskatīto Eiropas futbola čempio-
nāta spēļu apspriešana.  

Paldies visiem dalībniekiem, 
pedagogiem, lektoriem, kafejnī-
cai „Karamele” par garšīgajām 
pusdienām un Krāslavas novada 
domei par iespēju piedalīties šajā 
projektā! 

Vija Sjadro, 
nometnes vadītāja 

FUTBOLS VIENO! DROŠĀ VASARA
Laikā no 5. līdz 9. jūlijam divdesmit bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem 

piedalījās biedrības „Futbola klubs „Krāslava”” sadarbībā ar Krāslavas no-
vada domi ESF projekta Nr. 9.2.4.2./16/I/097 „Pasākumi vietējās sabiedrī-
bas veselības veicināšanas un slimību profi laksei Krāslavas novadā” ietva-
ros īstenotajā dienas nometnē „Drošā vasara!”.

Tās laikā bērni pārbaudīja savas zināšanas un prasmes veselīga ēdiena 
pagatavošanā, pārrunāja un izmēģināja dažādus paņēmienus, kā tikt galā 
ar stresu ikdienā. Pārsteidzoši labas zināšanas nometnes dalībnieki izrādīja 
pirmās palīdzības nodarbībā. Nometnes pedagogus pārsteidza, cik drosmī-
gi bērni devās pārgājienā ar kajakiem.  

Brīvajā laikā neviens nesēdēja bez nodarbošanās – spēlēja galda spēles, 
zīmēja vai veidoja videofi lmas.

Nometnes noslēgumā gandrīz visi atzina, ka patika visas aktivitātes. Tas, 
kas radīja grūtības, viennozīmīgi bija neparasti karstais laiks. Taču nomet-
nes dalībnieki ar to  lieliski tika galā, dzerot daudz ūdens un slēpjoties no 
svelmainās saules nojumēs. Pārgājienā pa ezeriem no briesmīgā karstuma 
paglāba veldzējošās ūdenstilpnes.

Paldies visiem dalībniekiem, pedagogiem, lektoriem, kafejnīcai „Kara-
mele” par garšīgajām pusdienām un Krāslavas novada domei par iespēju 
piedalīties šajā projektā! Īpašs paldies nometnes dalībnieku vecākiem, kuri 
aktīvi iesaistījās nometnes programmas īstenošanā.

Vija Sjadro, nometnes vadītāja

17. un 18. jūlijā Priekuļos notika 
Latvijas čempionāts rollerslēpoša-
nā, kurā izcilus rezultātus uzrādīja 
Krāslavas Sporta skolas slēpotāji.

Pirmajā sacensību dienā rol-
lerslēpošanas distanci vajadzēja 
veikt klasiskajā stilā. Sacenšo-
ties ar jaunietēm, kuras dzimušas 
2005.-2006. gadā, 3,6 km garā dis-
tancē pārliecinošu uzvaru svinēja 
Krāslavas Sporta skolas audzēkne 
Adriāna Šuminska, kas kļuva par 
Latvijas čempioni. Sacenšoties ar 
meitenēm, kuras dzimušas 2007.-
2008. gadā, 1,8 km garā distancē 
klasiskajā stilā Valēriju Burcevu 
no trešās vietas šķirā tikai viena 
sekunde. Toties 18. jūlijā Valērija 
brīvajā solī rollerslēpošanā uzrā-
dīja izcilu rezultātu un kļuva par 
Latvijas čempioni.

Ļoti labus rezultātus sasniedza 
Martīne Djatkoviča, abās dienās 
ierindojoties augstajā sestajā vie-
tā, un Evija Radivinska, kura gan 
klasiskajā, gan brīvajā solī ierin-
dojās astotajā vietā.

 Apsveicam mūsu sportistes ar 
izciliem rezultātiem!

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROLLERSLĒPOŠANĀ

Ilona Vanaga,
 Krāslavas Sporta skolas metodiķe

24. un 25. jūlijā Rokišķos 
(Lietuvā) norisinājās kaimiņ-
valsts atklātais čempionāts 
klasiskajā spiešanā guļus, 
kurā Latviju kopā ar daugav-
piliešiem pārstāvēja krāsla-
vietis Aivis Plociņš.

„Aivis startēja jauniešu 
konkurencē 83 kg katego-
rijā un ar savu pārliecinošo 
sniegumu apliecināja, ka ir 
pasaules līmeņa sportists.  
Viņš uzspieda 190 kg smagu 
svaru, kas ir Latvijas jaunie-
šu un junioru rekords, kā arī 
neofi ciāls pasaules rekords. 
Krāslavas sportists apstei-
dza savu tuvāko konkurentu par 60 kg absolūtajā vērtējumā, savukārt 
„open” grupā (23-40 gadus veci vīrieši) pavisam nedaudz atpalika no 
pirmās un otrās vietas absolūtajā vērtējumā,” informēja sportista tēvs 
Ilmārs Plociņš.

Juris Roga

TRĪS JAUNI REKORDI!

Krāslavas novada pašvaldības dome ir noteikusi, ka no-
vada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas 
termiņš ir līdz 2021. gada 18. augustam.

(Krāslavas novada domes 29.07.2021. lēmums, protokols Nr.4, 2.#, 
2.1.p)

Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas kārtību un kandidātiem 
izvirzītās prasības nosaka Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu 
iecirkņu komisiju likums.  

Komisijas locekļu kandidātu pieteikumus var iesniegt darba laikā 
Krāslavas novada pašvaldībā (3.kab.), Rīgas ielā 51, Krāslavā (tālr. 
26672621, 29496549).

Pieteikuma veidlapa publicēta https://kraslava.lv/
Krāslavas novada pašvaldība

PAZIŅOJUMS


