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 LAUREĀTI NOMINĀCIJĀS 
„MŪŽA IEGULDĪJUMS” 

UN „GADA CILVĒKS”

KONKURSS 
„ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, JŪS ROTĀJAT MŪSU NOVADU”

17. novembrī Krāslavas novada 
pašvaldības domes ēkā notika Valsts 
svētku svinīgais pasākums, kura lai-
kā godināja konkursa „Krāslavas no-
vada Gada cilvēks” balvas saņēmē-
jus nominācijās „Mūža ieguldījums” 

– par ilggadīgu, godprātīgu darbu un 
ieguldījumu sava novada un tā iedzī-
votāju labā un „Gada cilvēks” – par 
nozīmīgiem sasniegumiem novada 
labā un tā atpazīstamības veicināša-
nā.

Nominācijā „Mūža ieguldījums” 
balvu saņēma Anna Juškeviča un 
Uldis Ornicāns.

Nominācijā „Gada cilvēks” apbal-

voti Aivis Plociņš, Sanita Kumpiņa 
un Vija Gekiša, kurai balva piešķirta 
par cilvēcību, drosmi, spēju uzņem-
ties atbildību, fi nansējuma piesaisti, 
atvērtību jauninājumiem un pārmai-
ņām.

Balvas pasniedza Krāslavas nova-
da pašvaldības domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks. 

Lai izpildītu vispārējās epidemio-
loģiskās drošības prasības, suminā-
šana ilga vien dažas minūtes, taču tās 
bija izteikti sirsnīgas un pateicības 
piepildītas. 

Juris Roga,
autora foto

Aicinām Krāslavas novada ie-
dzīvotājus pieteikt savu vai kāda 
cita Krāslavas novada iedzīvotāja 
īpašumu vai dekorāciju kopumu 
konkursam „Rotājot savas mājas, 
jūs rotājat mūsu novadu”, aizpil-
dot pieteikumu anketu un iesūtot 
fotogrāfi jas.

Konkursa dalībnieki 
Ikvienam ir iespēja pieteikt 

savu vai kāda cita Krāslavas 
novada iedzīvotāja īpašumu vai 
dekorāciju kopumu konkursam 
„Rotājot savas mājas, jūs rotājat 
mūsu novadu”, aizpildot pietei-
kumu anketu un iesūtot fotogrā-
fi ju, ja tā adrese atrodas Krāsla-
vas novada teritorijā. Informējiet 
īpašnieku, ja piesakāt cita īpašu-
mu. Pieteikuma anketu iespējams 
atrast Krāslavas novada pašvaldī-
bas tīmekļvietnē - www.kraslava.
lv un www.dagda.lv.

Pieteikuma anketas un fo-
togrāfi jas iesūtīt elektro-
niski – konkurss@dagda.
lv vai „WhatsApp” 26621945 ar 
piezīmi „konkursam” līdz š.g. 26. 
decembrim (ieskaitot).

Konkursa mērķis
Aktivizēt un mudināt Krāslavas 

novada iedzīvotājus Ziemassvēt-
ku un Jaunā gada sajūtas radīšanā 
savā novadā.

Veicināt Krāslavas novada ie-
dzīvotāju saliedētību Ziemassvēt-
ku laikā.

Motivēt pagasta iedzīvotājus 
būt radošiem dekorāciju izveidē.
Kategorijas, kurās tiek vēr-
tēts:

privātmāju noformējums;
daudzstāvu dzīvojamo māju 

noformējums (dzīvokļu balkoni, 
lodžijas, logi u.tml.);

uzņēmumu ēku noformējums;
valsts un pašvaldības iestāžu 

ēku noformējums.
Vērtēšanas kritēriji
1. Noformējuma atbilstība Zie-

massvētku un Jaunā gada temati-
kai (0-5 punkti).

2. Ideja, radošums un oriģinali-
tāte (0-5 punkti).

3. Noformējuma saderība ar ob-
jekta arhitektonisko tēlu un vidi, 
stila vienotība (0-5 punkti).

Maksimālais punktu skaits - 15.

Konkursa norises laiks
Pieteikuma anketu iesniegšana - 

14.12.2021. – 26.12.2021.
Vērtēšana - 27.12.2021. – 

29.12.2021.
Rezultātu paziņošana sociāla-

jos tīklos un tīmekļvietnē – 2022. 
gada janvārī.

Vairāk informācijas pa 
tālr. 26621945.

 Vērtēšanas procedūras laikā 
komisija ir tiesīga fotografēt un 
fi lmēt vērtējamo objektu, iegūtos 
materiālus izmantot noslēguma 
pasākumā (ievietot pašvaldības 
informatīvajā izdevumā, tīmekļ-
vietnē un sociālajos tīklos).

Saposīsim mūsu novadu svēt-
kiem un radīsim Ziemassvētku un 
Jaunā gada sajūtu ikkatrā Krāsla-
vas novada sētā!

Anatola Kauškaļa foto

Mīļie novadnieki! 
Ir prieks, kad mēs varam satikties, sveicinoties pamāt ar galvu, pa-

spiest viens otram roku. 
Prieks, ja tas ir sirsnīgi un gaiši kā Ziemassvētki! 
Šogad atkal tie ir citādāki, bet tāpat būsim tie, kas vēlēs viens otram 

laimi. 
Veselību katram, prieku ģimenē un laimīgu Jauno 2022. gadu!

Gunārs Upenieks, 
Krāslavas novada pašvaldības 

domes priekšsēdētājs
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Kā ierasts, arī šogad, aktīvi 
vecāki labiekārtoja pirmsskolas 
audzēkņu nodarbību un atpūtas 
ārtelpu „Pienenītē”. Pirmo reizi 
Krāslavas pašvaldības konkursa 
„Iedzīvotāji veido savu vidi” re-
zultātā uzlabojumi notika „Cālī-
šu” laukumiņā un jau otru gadu 
turpinājās „Mārīšu” verandā. 
Āra vidē, kur ik dienu uzturas 
bērni, uzlabota drošība, estētika 
un funkcionalitāte.

„Cālīšos”, kur mācās mazuļi 
no pusotra līdz diviem gadiem, 
vecāki piešķīra jaunu funkciju 
laukumiņa robežverandas sienai, 
izveidojot uz tās dekoratīvus 
elementus un tematiskas darbo-
šanās tāfeles bērnu sīkajai mo-
torikai. Tāpat vizuāli atjaunoja 
iekārtas, uzstādīja jaunas smilšu 
kastes un mājiņu jautrām rota-
ļām. „Prieks, ka mūsu grupiņas 
bērniem, ar interesi darbojoties 
āra verandā, ir iespēja ne tikai 

asināt prātu un vingrināt pirk-
stiņus uz sienu interaktīvajām 
tāfelēm skaistā dzīvnieku formā, 
bet arī celt smilšu kūkas jauna-
jās smilšu kastēs. Vispopulārā-
kais jaunieguvums noteikti ir 
grupiņas tētu kopīgiem spēkiem 
samontētā koka mājiņa, kas pie-
mērota tieši mūsu bērnu maza-
jiem augumiņiem. Katru rītu un 
vakaru meita skriedama dodas 
uz „savu” mājiņu, lai izrādītu, 
kā viņa tur dzīvojas pa dienu. 
Lielu paldies sakām mēs visi, jo 
bērnu prieks ir nenovērtējams,” 
par rezultātu dalās mamma Ieva 
Maļinovska.

 „Mārīšu” rotaļu laukums lie-
las pārmaiņas piedzīvoja jau 
pērn, šogad pavasarī vecāki vie-
nojās par darbu otro kārtu – ve-
randas atjaunošanu, par pamatu 
ņemot piecgadīgo bērnu idejas 
un vēlmes.

Verandā kā centrālais objekts 

uzstādīta mājiņa, kurā var spē-
lēt teātri vai kafejnīcu, izmantot 
atpūtai, komunikācijai ar drau-
giem, emociju izreaģēšanai. Ap 
mājiņu veidotas vairākas zonas 
- radošā (zīmēšanas, rokdar-
bu, konstruēšanas un lasīšanas 
zona), kā arī aktīvā – vieta, kur 
brīvi kustēties, spēlēt bumbu, 
vingrot, dejot.

Svarīgs jaunievedums pan-
dēmijas laikā - iekārtota vieta 
izstādēm, kur vecāki var droši 
apskatīt bērnu radītos darbiņus.

Rezultāts ir krāsains un tī-
kams, vide pirmsskolā kļuvusi 
vēl draudzīgāka, un mazie no-
vadnieki var droši un kvalitatīvi 
pavadīt laiku un apgūt dzīvei ne-
pieciešamās prasmes rotaļu for-
mā. Abu projektu kopsumma no 
pašvaldības budžeta ir 1190 eiro. 

Gunta Ahromkina,
projektu un pārmaiņu procesa 

vadītāja

projekti

VECĀKI VEIDO VIDI 
PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „PIENENĪTE”

2021. gadā piedalījos projektu 
konkursā „Jauniešu biznesa ideju 
konkurss komercdarbības uzsākša-
nai vai attīstībai Krāslavas novadā”.

2021. gada 27. aprīlī mans pie-
teikums konkursam „Foto studijas 
izveidošana un fotogrāfa pakalpo-
jumi – „Emily´s Photography”” 
tika apstiprināts,  līdz ar to tika 
izveidota fotostudija Krāslavā un 
tiek sniegti fotogrāfa pakalpojumi 
visā Latvijā. Uzsāku savu profe-
sionālo darbību kā fotogrāfe.

Šobrīd aktīvi darbojos, fotogra-
fēju dažādus pasākumus - kāzas, 

dzimšanas dienas, kristības u.c., 
kā arī veidoju individuālās, pāru 
un ģimenes fotosesijas dažādos 
stilos. Esmu darbojusies ārpus 
Krāslavas robežām – Rīgā, Lie-
pājā, Jelgavā un citās Latvijas 
pilsētās.

Pēc mana projekta atbalstīšanas 
esmu vēl vairāk iedvesmota attīs-
tīties šajā jomā.

Paldies Krāslavas novada paš-
valdībai par piešķirto fi nansēju-
mu, kā arī visiem, kas atbalstīja 
un motivēja darboties.

Emīlija Vagale

IEDVESMOTA ATTĪSTĪTIES!

Straujiem soļiem tuvojas ne tikai 
gada nogale, bet arī Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) 
līdzfi nansētais 8.1.2.0/17/I/035 
„Krāslavas izglītības iestāžu in-
frastruktūras sakārtošana un mā-
cību vides uzlabošana (Pils ielā 
5 un N.Rancāna ielā 4) projekts, 
kas tika veiksmīgi īstenots 3 gadu 
garumā. Viena no vērienīgākajām 
projekta aktivitātēm bija dienesta 
viesnīcas būvniecība, kura ir pare-
dzēta Krāslavas novada izglītības 
iestāžu audzēkņiem. Jaunizbūvē-
 tās dienesta viesnīcas būvniecība, 
kuru veica SIA „Jēkabpils PMK”, 
ir veiksmīgi pabeigta. 

Dienesta viesnīca nodrošinās 
ērtu, modernu un ergonomisku 
vidi 52 tās iemītniekiem. Viesnī-
cas viesiem ir paredzētas divvie-
tīgās istabiņas ar labierīcībām, 
divām koplietošanas virtuvēm un 
divām atpūtas telpām. Dienesta 
viesnīcai paredzētās mēbeles, pēc 
dizaina projekta, ražo SIA „Illus-
trator”. Ilgi gaidītā ēka būs pilnī-
bā pabeigta un aprīkota šī gada 
beigās. Projekta budžeta kopējās 
attiecināmās izmaksas sastāda 3 
126 601,18 EUR, ERAF līdzfi -
nansējums - 2 657 611 EUR. Pro-
jekta ilgums - līdz 2021. gada 31. 
decembrim.

Juta Bubina, 
projekta vadītāja

MODERNĀ DIENESTA VIESNĪCA IR GATAVA! 

Izmesto lietu, priekšmetu un 
mantu apjoms mērāms miljonos 
tonnu. Poligonos nokļūst viss 
tas, ka kādā brīdī cilvēkam pa-
licis nevajadzīgs. Lielāko daļu 
atkritumu veido iepakojums, it 
sevišķi plastmasas maisiņi un pu-
deles, tam seko skārda bundžas, 
stikla iepakojums. Aizvien vairāk 
tiek izmests nevajadzīgs apģērbs, 
vecas mēbeles un citi sadzīves 
priekšmeti.

Projekts „Practical arts” mu-

dina cilvēkus palūkoties uz iz-
metamajam mantām no cita ska-
tupunkta – ieraudzīt šajās lietās, 
mantās un priekšmetos materiālu, 
no kā izgatavot kādu citu izman-
tojamu priekšmetu.

Krāslavas novada iedzīvotāji 
26. novembrī tika aicināti uz bez-
maksas semināru „Lietotu mantu/
priekšmetu/materiālu „Otrā dzī-
ve””. Semināru atklāja projekta 
„Practical arts” koordinatore Ilze 
Stabulniece, prezentējot projekta 
mērķus, stāstot par plānotajām 
aktivitātēm un jau izdarītajiem 
darbiem. Klātesošie tika iepa-
zīstināti arī piecām tēmām, kam 
projekta ietvaros tiks veltīta īpaša 
uzmanība: koks (piem., dēļi, ve-
cas mēbeles), metāls, stikls, tek-
stils un plastmasa.

Par atkritumu pārstrādes prak-
si pasaulē un Latvijā runāja Inga 
Pudnika-Skerškāne, iepazīstinot 
semināra dalībniekus ar kopējo 
atkritumu pārstrādes situāciju 
gan Eiropas Savienības valstīs, 
gan Latvijā. Runājot par šo vi-
des problēmu, tika aktualizēts 
jautājums un minēti piemēri, ko 
kā katrs iedzīvotājs var samazi-
nāt atkritumu apmēru savā māj-
saimniecībā. Inga apskatīja katru 
no piecām projektā iekļautajām 
sadzīves atkritumu grupām, de-
monstrējot piemērus un idejas, kā 
var piešķirt „otru dzīvi”, piemē-
ram, vecām durvīm, nolietotiem 
logu rāmjiem, nevajadzīgām bur-
kām un pudelēm, metāla atliku-
miem, plastmasas maisiņiem un 
novalkātam apģērbam.

Laila Vilmane stāstīja par vi-
des objektiem, kas izgatavoti no 
atkritumiem dažādās valstīs un ir 
kļuvuši pat par apskates objek-
tiem lielam skaitam tūristu, tā-
dējādi attīstot tūrisma industriju. 
Lailas uzstāšanās laikā raisījās 
diskusijas par gaumi un estētiku, 
izgatavojot šāda veida objekta 

gan publiskajā telpā, gan privā-
tajā.

Liela daļa cilvēku koka priekš-
metus nemaz neuzskata par at-
kritumiem, jo visbiežāk tie tiek 
sadedzināti un nekrājas nepie-
vilcīgos atkritumu krāvumos. 
Tomēr vecas mēbeles un salūzuši 
krēsli, no eņģēm izkritušas durvis 
ir atkritumi, no kuriem var izga-
tavot pievilcīgas lietas. Par koka 
priekšmetu atdzimšanu runāja 
Aigars Orols, pieredzējis koktēl-

nieks un restaurators.
Metāllūžņu pārvērtības skaistos 

mākslas priekšmetos demonstrēja 
Valērijs Konstantinovs, kuram ir 
liela pieredze metālapstrādē un 
dekoratīvu priekšmetu izveidē no 
nevajadzīgiem metāla priekšme-
tiem, piemēram, bojātiem metāla 
darba rīkiem.

Par stikla otrreizēju izmantoša-
nu iedvesmojošā prezentācijā ru-
nāja Elvīra Škutāne, kura šobrīd 
nodarbojas ar dekoratīvu priekš-
metu un vitrāžu izgatavošanu 
„Tiff any” tehnikā. Viņa stāstīja, 
ka pirmos darbus izveidoja no 
veca durvju stikla, tādējādi pie-
šķirot šim stiklam otru dzīvi.

Visi radošie lektori aicināja būt 
vērīgiem un lūkoties uz priekš-
metiem kā uz izejmateriālu, ko 
izmantot dekoratīvu un praktis-
ku lietu izgatavošanā, jo lielu 
daļu atkritumu tvertnēs nonākušo 
priekšmetu, ja vien tie ir parei-
zi šķiroti, var pārstrādāt, turklāt 
daudzas reizes.

Radoša atkritumu izmantošana, 
iespējams, neatrisinās šo lielo vi-
des problēmu pasaulē, bet tā no-
teikti uzlabos esošo situāciju.

Semināru rīko biedrība Eiro-
reģions „Ezeru zeme”, realizējot 
projektu LLI-489 „Dusetu un 
Krāslavas kopienu stiprināšana, 
uzlabojot dzīves vidi ar atkārto-
tas resursu izmantošanas aktivitā-
tēm” jeb „PRACTICAL ARTS”, 
ko līdzfi nansē Eiropas Savienība 
Interreg V-A Latvijas-Lietuvas 
pārrobežu sadarbības programma 
2014.-2020. gadam. ERAF līdz-
fi nansējums: 131 546,00 EUR. 
Projekta mērķis ir stiprināt abas 
šīs pašvaldības un risināt to prob-
lēmas, kas saistītas ar atkārtotu 
resursu izmantošanu.

Inga Pudnika-Skerškāne,
autores foto

LIETOTU MANTU, PRIEKŠMETU, 
MATERIĀLU „OTRĀ DZĪVE”

Pasaulē ik gadu pieaug radušos atkritumu apmērs. 
Lielais piesārņojums un milzīgie atkritumu poligoni ir 
kļuvuši par lielu un nopietnu vides problēmu. 



3
Jauni vadĪTĀJI

25. novembra sēdē Krāslavas novada domes 
deputātu jaunievēlētais Andrupenes un Andzeļu 
pārvalžu vadītājs Aleksandrs Stepiņš ir vietējais 
iedzīvotājs – viņa dzimtā puse ir Andrupene.

Skolas gaitas sācis Andrupenes pamatskolā, 
vēlāk izglītojies Dagdas vidusskolā, bet augstā-
ko izglītību apguvis Latvijas Lauksaimniecības 
akadēmijā (šobrīd - Latvijas Lauksaimniecības 
universitāte). Ne pilnus divus gadus izbaudījis bez-
darbnieka statusu, līdz beidzot atrada savu ceļu 
Zemessardzes dienestā, vēlāk - profesionālajā 
militārajā dienestā, kurā nostrādāja līdz izdienas 
pensijai. 

Kopā ar sievu Ivetu ir izaudzinājuši divus bērnus 
- Jāni un Madaru, sagaidījuši jau trīs mazbērnus. 

Kopš 1992. gada Aleksandrs ir Andrupenes me-
dību kolektīva vadītājs. Daudzus gadus nostrādājis 
vēlēšanu komisijā, visur bija jāpārzina attiecīgās 
jomas likumdošana, noteikumi, pienākumi… 

Pārvalžu vadītāja amatam pieteicās, juzdams 
līdzcilvēku atbalstu. Iegūtais amats viņam ir jauns 
dzīves izaicinājums. Pagaidām vēl tikai iepazīs-
tas ar darba apjomu, pienākumiem, iedzīvotājiem. 
Aleksandrs ļoti pozitīvi vērtē savus darbiniekus: 
„Gan Andrupenē, gan Andzeļos ir spēcīga koman-
da, katrs zina savus pienākumus, visi ir strādāt va-
roši un strādāt griboši.”

Jaunajā amatā nostrādāta jau nedēļa, un garlaicī-
gi nav - cilvēki zvana, raksta, jautā. Jārisina prob-
lēmas, jāuzklausa sūdzības. Tagad vislielākais pār-
baudījums ir nodrošināt sniega tīrīšanu. Jāsaprot, 
kā organizēt tehnikas darbu, lai ceļi būtu iztīrīti un 
cilvēki apmierināti. Saprotams, ka to grūti panākt, 
bet ir jācenšas.

Runājot par nākotni, pārvalžu vadītājs uzsver, 
ka plāni viņam ir, bet pagaidām padziļināti jāiz-
pēta esošā situācija. Jāizdomā, kā saglabāt skolu 
Andrupenē. Lielu ilūziju šajā jautājumā nav, bet 
Aleksandrs uzskata – vismaz ir jāmēģina. Jāatrod 

projekti, lai papildus piesaistītu naudas līdzekļus 
viena un otra pagasta attīstībai. Viss pagaidām ir 
izpētīšanas statusā.

Aleksandrs noskaņots darboties aktīvi: „Nevajag 
sēdēt aizsardzībā, jāiet pretuzbrukumā. Izmanto-
jot izdevību, aicinu visus iedzīvotājus sargāt savu 
veselību. Katram rīkojoties savu iespēju robežās, 
mums kopīgi jāpanāk, lai vakcinācijas aptvere pret 
Covid-19 tuvotos vai pat sasniegtu simts procen-
tus.”

JAUNS AMATS - 
JAUNS DZĪVES IZAICINĀJUMS!

VISS BŪS LABI!
Decembrī Krāslavas novada Veselības un sociālo 

pakalpojumu centra (VSPC) „Dagda” vadītāja ama-
tā darbu uzsāka Lauris Pastars. Viņa dzimtā puse ir 

Preiļi, tur uzauga, nodibināja ģimeni. Kopā ar sievu 
Sanitu audzina četrus bērnus, ir sava saimniecība. 
Sociālā darbinieka kvalifi kāciju un profesionālo 
bakalaura grādu sociālajā darbā ieguva 2004. gadā, 
pabeidzot studijas SIA „Sociālā darba un sociālās 
pedagoģijas augstskolā „Attīstība””.

- Kā nokļuvāt Krāslavas novada VSPC „ Dag-
da” vadītāja amatā?

- Par šo vakanci uzzināju Krāslavas novada tī-
mekļvietnē www.kraslava.lv. Sociālā sfēra man ir 
ļoti tuva, varu droši pateikt, ka esmu profesionāls 
un kompetents sociālais darbinieks un tajā pašā lai-
kā fl eksibls cilvēks. Ņemot vērā manu profesionālo 
pieredzi, kā arī manas stiprās puses, secināju, ka sa-
vas spējas es varu pielietot, vadot Krāslavas novada 
Veselības un sociālo pakalpojumu centru „Dagda”. 

2021. gada pašvaldības vēlēšanās esmu ievēlēts 
par Preiļu novada domes deputātu, kas, pamatojo-
ties uz spēkā esošo likumdošanu, liedz man savie-
not deputāta pienākumu pildīšanu ar Preiļu novada 
Labklājības pārvaldes direktora amatu. Līdzšinējā 
darba vietā, vadot Preiļu novada Labklājības pār-

valdi, lielu uzmanību veltīju jaunu zināšanu un pie-
redzes iepludināšanā sociālā darba jomā, iestādes 
darba uzlabošanā, jaunāko metožu ieviešanā vadī-
bas jomā. 

- Kā pagāja pirmā darba nedēļa? 
- Ar iepazīšanos, prioritāšu izvirzīšanu. Kolektīvs 

uzņēma ļoti sirsnīgi un pretimnākoši. Katrs ir savas 
jomas speciālists, visu operatīvi paveic. Esmu svešs 
no malas, bet jūtos kā savējais. Tas man bija patī-
kams pārsteigums. 

Aprunājos ar sociāliem aprūpētājiem un sociālo 
darbinieku, kādas ir problēmas, ko steidzamāk jāri-
sina, apskatīju visas telpas, aprīkojumu. Iepazinos 
arī ar pansionāta iemītniekiem, viņu dzīves apstāk-
ļiem. Priekšā liels notikums – budžets, tā iesnieg-
šana. 

Bažas rada medicīnas joma, jo tā man ir svešāka. 
Jāizpēta kvotu sistēma, jāizdomā, kā piesaistīt jau-
nus speciālistus un kā noturēt esošos. 

- Kādi ir nākotnes plāni?
- Darīt visu iespējamo, lai pakalpojumi, kas šo-

brīd pie mums tiek veidoti vai nodrošināti, būtu 
maksimāli kvalitatīvi, lai mēs būtu interesanti ci-
tām pašvaldībām, lai pansionāts nebūtu pustukšs, 
bet veidotos rinda. Uzskatu, ka jāsadarbojas ar 
Krāslavas slimnīcu un Preiļu slimnīcu, jo esam arī 
medicīnas pakalpojumu sniedzēji. Mēģināsim pie-
saistīt visus nepieciešamos speciālistus, lai cilvēks 
iespējami vairāk pakalpojumu varētu saņemt uz 
vietas, Dagdā. Jāpārrunā ar visiem darbiniekiem, 
kā bija, kā ir, ko vajadzētu. Pašlaik notiek sarunas 
ar Krāslavas novada sociālo dienestu par turpmāko 
sadarbību un plāniem. Jāizstrādā vienots modelis, 
kurš efektīvi strādās.

- Vai Covid-19 ietekmē pansionāta darbību?
- Pandēmija ļoti „iegriezusi”, pansionāta iemīt-

nieki faktiski ir lieli cietēji. Tikšanās tiek organi-
zētas, stingri ievērojot drošības pasākumus, arī kul-
tūras pasākumi ir ierobežoti. Tas viss rada papildus 
stresu. Bet mūsdienās ir labi attīstījušās dažādas 
tehnoloģijas, daļa pansionāta iemītnieku ar saviem 
tuviniekiem sazinās caur videozvanu. 

- Kāds būtu jūsu novēlējums?
- Mans dzīves moto – viss būs labi! Novēlu to arī 

citiem – viss būs labi!

25. novembra pašvaldības domes 
sēdē par Dagdas pilsētas pirmssko-
las izglītības iestādes (PII) „Saulīte” 
vadītāju iecēla Ievu Baldiņu. Kā 
Ieva pati stāsta, ka pieteikties uz PII 
„Saulīte” vadītājas vakanci motivē-
ja un iedrošināja kolēģi un ģimene, 
kas viņā saskatīja šo potenciālu. 
Tieši tas arī deva pārliecību kandi-
dēt šim amatam.  

Ievas dzimtā puse ir Alūksne. 
Rīgā iepazinās ar savu vīru un pār-
cēlās dzīvot uz Dagdu. Pedagoģijā 
kopumā nostrādāja 11 gadus, bet 
Dagdas PII „Saulīte” par audzinā-
tāju - sešus gadus. Līdz pedagoga 
profesijai nonāca pavisam nejauši 
– savulaik pieņēma piedāvājumu 
izmēģināt savus spēkus skolotājas 
arodā, kas tajā brīdī šķita kaut kas 
jauns un pārmaiņām dzīvē atbils-
tošs. Tā ieguva profesionālo baka-
laura grādu izglītībā un speciālās 
izglītības skolotāja kvalifi kāciju, kā 
arī sertifi kātu „Bērncentrētas vides 
veidošana veiksmīgai pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”, 
kas dod tiesības strādāt pirmsskolas 
izglītības programmās.

- Kas ir svarīgākais pedagoga 
darbā?

- Pedagoga galvenie darba pienā-
kumi ir centrēti uz bērnu, labvēlīgas 
vides un apstākļu radīšanu katra 
bērna vispusīgai personības attīstī-
bai, nodrošinot pilnveidīgu un ne-
pārtrauktu pedagoģisko procesu, kā 
arī īstenojot izglītības programmu. 
Pedagoga darbs nav saistīts tikai 
ar bērnu, bet arī ar kolēģiem, vecā-
kiem un citiem speciālistiem, kas 
ietver darba plānošanu, organizēša-
nu, dokumentēšanu, analīzi un citus 
pienākumus. Nevar izdalīt kaut ko 
par svarīgāku, jo katrs darba posms 
ir savstarpēji saistošs un svarīgs 
kopējā ķēdē. Manuprāt, pedagoga 
profesijā jābūt tādai personībai, pie 
kuras bērni tuvojas ar prieku, jābūt  
pretimnākošam un saprotošam. 
Bet tajā pašā laikā ir jāspēj izteikt 
savu viedokli un noteikt uzvedības 
robežas. Pirmsskolas skolotājam ir 
jābūt radošam, gana enerģiskam un 
tādam, kas ir gatavs realizēt bērnu 
idejas. Pedagogam ir jāprot dažā-
das prasmes, kā arī tās apvienot. Jo 
nereti pedagogam ir jābūt gan vecā-

kam, gan psihologam, kā arī savā 
ziņā citu profesiju pārstāvim.

- Kā tiekat tikt līdzi laika ritu-
mam?

- Kā jebkurā arodā, arī pedago-
ga darbā ir regulāri jāapgūst jaunas 
prasmes un iemaņas. Laikam ritot, 
mainās bērni, mainās bērnu uztvere 
un intereses. Mums, kā skolotājiem, 
ir jāspēj tikt līdzi laika ritumam, lai 
bērniem saistošākā un interesantākā 
veidā spētu tos ievirzīt jaunu zinā-
šanu un prasmju apguvē. Līdz ar to 
ir nepieciešama nepārtraukta profe-
sionālā pilnveidošanās. 

Es ikdienā cenšos uz dzīvi rau-
dzīties pozitīvi. Bet reizēm ir grūti 
izprast, ka citiem cilvēkiem par vie-
nu un to pašu lietu vai situāciju var 
veidoties diametrāli pretējs viedok-
lis vai redzējums. Tomēr arī šajās 
situācijās var līdzēt tikai un vienīgi 
komunikācija. Ir jāspēj uzklausīt un 
sadzirdēt otrs cilvēks.

- Šeit ir vietā jautājums par 
saiknes veidošanu ar bērnu vecā-
kiem. 

- Strādājot ar bērniem, saikne ar 
vecākiem ir ļoti nozīmīga. Bet, kā 
jebkurā dzīves situācijā – tā ir vai 
arī nav. Saikni uzspiest nevar. Visa 
pamatā, manuprāt, ir komunikācija. 
Jebkuru situāciju vienmēr var izru-
nāt, lai vai cik tā būtu pozitīva, vai 
arī ar rūgtuma piegaršu. Pirmssko-
lā komunicēt ar vecākiem sanāk ik 
dienu, gan par ikdienišķiem jautā-
jumiem, gan par organizatoriskiem.

- Varbūt plānojat kādas pār-
maiņas iestādes darbā? 

Šobrīd kaut kādas lielas pār-
maiņas neplānoju, jo uzskatu, ka 
kolektīvs lieliski tiek galā ar savu 
pienākumu izpildi arī  Covid-19 
pandēmijas apstākļos. Iespējams, 
laika gaitā radīsies kādas idejas vai 
ierosinājumi, kuru kopīgi ar pašval-
dību un citām institūcijām pārrunā-
jot, plānojot un pilnveidojot, mēģi-
nāsim realizēt dzīvē.

- Ko ieteiktu jauniešiem, kuri 
vēlētos strādāt šajā jomā, bet vēl 
šaubās par lēmuma pieņemšanu?

- Ja vien patiesi mīli darboties 
ar bērniem, esi radošs, pat gatavs 
iesaistīties sava veida avantūrās 
un spēj ātri reaģēt uz straujām pār-
maiņām, tad noteikti būsi gatavs 
ievirzīt bērnus zināšanu un prasmju 
apguvei. Personīgi man vislielāko 

gandarījumu noteikti sagādā nesa-
mākslots, patiess smaids, neatkarīgi 
no tā, vai tas ir bērnu smaids, vai 
vecāku, kolēģu vai svešinieka. No 
sirds pateikts paldies noteikti ir zel-
ta vērts.

- Paldies par atbildēm! 

Materiālus lappusei sagatavoja
Sanita Karpoviča,

Dagdas pilsētas un pagastu 
apvienības

Sabiedrisko attiecību 
un komunikāciju nodaļas vadītāja

Autores foto

NO SIRDS PATEIKTS PALDIES 
IR ZELTA VĒRTS
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Darbi, notikumi, cilvēki

10. novembrī, Latgales plānošanas reģiona 
organizētā tiešraides pasākuma „Latgales diena 
2021” laikā tika atklāti un apbalvoti Latgales 
uzņēmējdarbības centra izsludinātā konkursa 
„Latgales reģiona uzņēmēju gada balva 2021” 
laureāti septiņās nominācijās: „Gada amat-
nieks”, „Gada mājražotājs”, „Gada jaunais tū-
risma pakalpojuma sniedzējs”, „Sociāli atbildīgs 
uzņēmums”, „Gada inovācija”, „Gada jaunais 
komersants”, „Gada uzņēmīgākais remigrants 
Latgalē”.

Godinot labākos Latgales uzņēmumus, Latga-
les plānošanas reģiona uzņēmējdarbības centrs 
jau astoto gadu pēc kārtas organizē konkursu 
„Latgales reģiona uzņēmēju gada balva” ar mērķi 
apzināt un godināt Latgales reģiona uzņēmējus, 
kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, 
sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību Latga-
les reģionā, kā arī veicināt reģiona uzņēmēju at-
pazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot 
labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Latga-
lē. Konkurss paredz apzināt arī remigrantus, kas 
pēc ilgstošas prombūtnes ārzemēs atgriežas Lat-
vijā un uzsāk saimniecisko darbību, tādējādi lie-

cinot par uzņēmējdarbības vides attīstību valstī.
Kopš 2014. gada daudz kas ir mainījies kon-

kursa norisē, bet viena lieta ir palikusi nemainī-
ga: joprojām ir grūti izvēlēties labāko no labā-
kajiem, jo vietējie uzņēmēji ik gadu rāda mums 
labas prakses piemērus, veicot nozīmīgu ieguldī-
jumu Latgales reģiona attīstībā.

Šogad konkurss tika izsludināts 2021. gada 13. 
septembrī. Līdz oktobra vidum tika saņemti 66 
pretendentu pieteikumi no visa Latgales reģiona 
teritorijas.

Tiešraides pasākuma „Latgales diena 2021” 
ietvaros, atklājot „Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balva 2021” laureātu apbalvošanu, apsvei-
kuma vārdus un uzņēmēju raksturojumus atspo-
guļoja LPR Attīstības padomes un Balvu nova-
da domes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs, 
Rēzeknes valstpilsētas domes priekšsēdētāja 
vietnieks Aleksejs Stecs, kā arī Latgales speciā-
lās ekonomiskās zonas Uzraudzības komisijas 
priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis. 

Sirsnīgi sveicam „Latgales reģiona uzņēmēju 
gada balva 2021” uzvarētājus:

Gada amatnieks – Keramikas darbnīca „Jašas 

podi” no Preiļu novada;
Gada mājražotājs – Mājas restorāns IK „Dzī-

les” no Ludzas novada;
Gada jaunais tūrisma pakalpojuma sniedzējs 

– Viesu māja „Karina Home” no Krāslavas no-
vada;

Sociāli atbildīgs uzņēmums – SIA „Regula 
Baltija” no Daugavpils;

Gada inovācija – RSEZ SIA „ Midis” no Rē-
zeknes;

Gada jaunais komersants – SIA „Timber 
Kit” no Balvu novada;

Gada uzņēmīgākais remigrants Latgalē – SIA 
„Beauty Mafi a ISL” no Daugavpils.

Latgales plānošanas reģions pateicas par aktīvu 
līdzdalību konkursa norisē ikvienam, kas veltīja 
laiku, lai pastāstītu par kādu no pretendentiem.

Ar plašāku informāciju par Latgales plānoša-
nas reģiona uzņēmējdarbības centra darbību un 
sniegtajiem pakalpojumiem var iepazīties inter-
neta vietnē www.lpr.gov.lv. Kontakti papildus 
informācijai: Latgales uzņēmējdarbības centrs, 
e-pasts: luc@lpr.gov.lv.

Avots: www.lpr.gov.lv

APBALVOTI „LATGALES REĢIONA UZŅĒMĒJU GADA BALVAS 2021” 
LAUREĀTI

Lai stiprinātu vilciena lomu sabiedriskā trans-
porta pakalpojumu sistēmā un nodrošinātu biežā-
ku satiksmi starp Rīgu un Rēzekni, no 2021. gada 
12. decembra maršruta Rīga–Rēzekne ekspreša 
vilciena reisi, kas līdz šim tika nodrošināti sest-
dienās un svētdienās, tiks izpildīti katru dienu. 
Tāpat, atsaucoties Indras pagasta  iedzīvotāju ie-
rosinājumiem, atsevišķi maršruta Rīga–Krāslava 
reisi tiks pagarināti līdz Indrai.

Palielinot mobilitātes iespējas Rēzeknes un 
tās apkaimes iedzīvotājiem, maršruta Rīga–Rē-
zekne vilciens no Rīgas katru dienu izbrauks 
plkst.12.01 un no Rēzeknes – 15.16 (līdz šim 
reiss tika izpildīts tikai sestdienās un svētdie-
nās). Vilciens apstājas pieturā Ogre, Aizkraukle, 

Pļaviņas, Krustpils, Viļāni un Rēzekne 2. Reisa 
izpildes laiks virzienā no Rīgas ir divas stundas 
un 45 minūtes, bet virzienā no Rēzeknes – divas 
stundas un 44 minūtes.

Lai iedzīvotāji varētu ērtāk un ātrāk nokļūt In-
drā un no Indras – Rīgā, maršruta Rīga–Krāslava 
reiss, kas Rīgā ceturtdienās un piektdienās tiek 
uzsākts plkst.16.31, tiks pagarināts līdz Indrai. 
Plānots, ka vilciens Indrā pienāks plkst.20.10. 
Tāpat piektdienās un sestdienās rīta reiss Indrā 
tiks uzsākts plkst.5.23, Rīgā iebraucot plkst.9.00 
(vilciens no Krāslavas izbrauc plkst.5.47). Brau-
cot līdz Indrai, vilciens apstāsies pieturā Ogre, 
Aizkraukle, Pļaviņas, Krustpils, Līvāni, Daugav-
pils, Krāslava un Indra. Vilciena biļetes cena no 
Rīgas līdz Indrai un otrādi būs 9,45 eiro.

Lilita Pelčere,
VSIA Autotransporta direkcija

Sabiedrisko attiecību speciāliste

EKSPREŠA VILCIENA REISI LĪDZ RĒZEKNEI TIKS IZPILDĪTI KATRU DIENU; 
ATSEVIŠĶI REISI MARŠRUTĀ RĪGA–KRĀSLAVA TIKS PAGARINĀTI LĪDZ INDRAI

Katru gada Latgales tūrisma nozares spe-
ciālisti un uzņēmēji pulcējas Latgales tūris-
ma asociācijas rīkotajā tūrisma konferencē, 
lai runātu par aktuāliem jautājumiem noza-
rē, analizētu paveikto reģiona ietvaros un 
izvirzītu jaunus mērķus. Šogad konference 
tika rīkota Latgales vēstniecībā „GORS”, 
Rēzeknē. 

Neatņemama konferences sastāvdaļa ir 
„Latgales tūrisma gada balvas” pasniegšanas 
ceremonija. Ik gadu balva tiek pasniegta 7 
nominācijās: „Tūrisma profesionālis”, „La-
bākā tūristu mītne pilsētā”, „Labākā tūristu 
mītne laukos”, „Labākais jaunais tūrisma 
objekts”, „Gada amatnieks/mājražotājs/uz-
ņēmējs”, „Labākais tūrisma produkts”, „Lo-
litas Kozlovskas izcilības balva tūrismā”. 

Pretendentus balvas saņemšanai var pie-
teikt gan privātpersonas, gan uzņēmēji un 
iestādes. No Krāslavas novada dažādās no-
minācijās tika izvirzīti 8 pretendenti: nomi-
nācijā „Labākā tūristu mītne laukos” - brīv-
dienu māja „Dīva dorzi” (Kombuļu pag.) un 
brīvdienu māja „Saullēkti ozolos” (Ezernie-
ku pag.), „Labākais jaunais tūrisma objekts”- 
viesu māja „Karina Home” (Priežmale) un 
Krāslavas Amatniecības centrs, „Gada amat-
nieks/mājražotājs/uzņēmējs”- ādas rotaslie-
tu meistare Ludmila Morozova, „Labākais 
tūrisma produkts” - Krāslavas grāfu Plāte-
ru pils komplekss un Jaundomes muiža un 
Vides izglītības centrs, „Lolitas Kozlovskas 
izcilības balva tūrismā” - Skaidrīte Pauliņa, 

muzeja „Andrupenes lauku sēta” vadītāja. 
Šogad pretendentu vērtēšanu veica nacio-

nāla un reģionāla līmeņa eksperti – Latvijas 
Investīciju un attīstības aģentūras pārstāve 
Kristīne Mickāne, Aina Barsukova no mā-
jas restorāna „Dzīles”, tūrisma nozares ek-
sperts un viesmīlības praktiķu uzņēmuma 
„Centurion Hospitality” dibinātājs un vadī-
tājs Didzis Grāvītis, Latgaliešu ziņu portāla 
„LaKuGa” redaktore un daudzu latgaliskos 
projektu vadītāja Edīte Husare, kā arī zinoša 
gide un ekskursiju organizatore Marina So-
kolova.

Katrā nominācija tika sumināts viens pre-
tendents. Liels gandarījums ir par to, ka tri-
jās nominācijās no septiņām tika apbalvoti 
pretendenti no Krāslavas novada. 

No sirds sveicam nominācijas „Lolitas 
Kozlovskas izcilības balva tūrismā” balvas 
ieguvēju Skaidrīti Pauliņu, muzeja „Andru-
penes lauku sēta” vadītāju, kas vada muzeju 
no tā pirmās pastāvēšanas dienas, nu jau 20 
gadus. Strādīga, saimnieciska, apveltīta ar 
asu prātu. Vadot muzeju „Andrupenes lau-
ku sēta” (Skolas iela 5, Andrupene, +371 
26458876), Skaidrīte sevi pierādījusi kā cil-
vēku, kas prot savienot senatni ar mūsdie-
nām. Saglabājot vēstures klātbūtni, muzejā 
ir dzīvi senie arodi un tradīcijas. Skaidrīte 
Pauliņa ap sevi pulcē saliedētu kolektīvu un 
cilvēkus, kuri labprāt iesaistās muzeja ikdie-
nas darbībā un, kopā strādājot, rada svētkus. 

Par labāko pretendentu nominācijā „Labā-

kais tūrisma produkts” tika atzīts Krāslavas 
grāfu Plāteru pils komplekss (Pils iela 6, 
Krāslava, +371 65622201), kur vienkopus 
atrodas vairāki ceļotājiem un vietējiem ie-
dzīvotājiem saistoši objekti, tādējādi pada-
rot pils kompleksa piedāvājumu daudzveidī-
gu un aizraujošu. Ja cilvēks izvēlas baudīt, 
redzēt un apmeklēt visu pils kompleksa 
piedāvājumu, tad te tiek pavadīta teju visa 
diena, kas ir ļoti nozīmīgs faktors kopējā tū-
risma nozares attīstībā. 

Par labāko pretendentu nominācijā „La-
bākais jaunais tūrisma objekts” tika atzīta 
viesu māja „Karina Home”, kas atrodas pašā 
Priežmales centrā. Karīna Stivriņa, viesu 
mājas īpašniece, ir daudzpusīga, enerģiska 
un radoša personība. Ar savu harizmu apbur 
ikvienu viesu mājas viesi. Viesu māja „Ka-
rina Home” (Ilzas iela 14, Priežmale, +371 
26198637) uzsākusi savu darbu aptuveni 
pirms gada, bet jau tagad ir atpazīstama kā 
kvalitatīva pakalpojuma sniedzējs. 

Attīstot un pilnveidojot tūrisma piedāvāju-
mu novadā, radot jaunus objektus un sadar-
bojoties vienam ar otru, tiek veidota labvē-
līga vide ceļotājiem, kas apciemo Krāslavas 
novadu un izvēlas šo vietu atpūtai, atvaļinā-
jumu pavadīšanai, brīvdienām ģimenes lokā, 
kā arī svētku svinēšanai un citu pasākumu 
rīkošanai. 

Krāslavas novada pašvaldības 
TIC kolektīvs

KRĀSLAVAS NOVADA TŪRISMA OBJEKTI SAŅEM 
„LATGALES TŪRISMA GADA BALVU 2021” 

TRIJĀS NOMINĀCIJĀS
Laikā, kad uz ūdenstilpēm veido-

jas ledus kārta, Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD) aici-
na būt piesardzīgiem! Neraugoties uz 
sniega segu, ledus joprojām ir plāns, 
tādēļ atrasties uz ūdenstilpju ledus ir 
bīstami!  Ik gadu ziemā vairāk nekā 
desmit cilvēku ielūzt ledū un no-
slīkst. 

Jāatceras, ka ledus kārta uz ūdens-
tilpēm neveidojas vienmērīgi. Tā ir 
biezāka pie krastiem, bet ūdenstilpes 
vidū var būt plāna, tomēr cilvēkiem 
nereti veidojas maldīgs priekšstats, 
ka ledus ir izturīgs. 

Ko darīt, ja tomēr esi ielūzis ledū:
saglabā mieru!
turi galvu virs ūdens – var galvu 

mazliet atmest atpakaļ;
nevajag haotiski kustēties, zau-

dējot spēkus. Tā vietā vienmērīgi 
kustini kājas, it kā griežot velosipēda 
pedāļus;

elpo pēc iespējas lēnāk un dziļāk;
ja iespējams, sauc palīgā;
ja soma vai smags mētelis velk uz 

leju, mēģini no tiem atbrīvoties;
pagriezies ar seju uz to pusi, no ku-

ras atnāci, un noliec rokas uz ledus. 
Izstiept rokas pēc iespējas tālāk;

mēģini uzgulties uz ledus malas ar 
krūtīm un izstumt sevi no ūdens;

izkļūstot no ūdens, nevajag uzreiz 
celties kājās! Labāk ritināties prom 
no bīstamās vietas vai rāpot uz krastu 
pa to pašu ceļu, pa kuru atnāci;

tiekot krastā, neapstājies, bet turpi-
ni kustību un pēc iespējas ātrāk do-
ties uz tuvāko silto vietu!

Lai sekmīgi izkļūtu no ledus, mak-
šķerniekiem ieteicams ņemt līdzi da-
žādus palīglīdzekļus – ledus irbuļus 
vai āķus, ar kuru palīdzību var ieķer-
ties ledū un tādējādi izvilkt sevi ārā. 
Labs risinājums ir pilns makšķerēša-
nas tērps, kuram ir peldfunkcija vai 
glābšanas veste, kas ļaus pēc ielūša-
nas ledū peldēt pa ūdens virsu.

Ko darīt, ja jūs redzat, ka cilvēks 
ir ielūzis?

Jāzvana 112! Jānosauc dispečeram 
adrese vai jāizskaidro, kā nokļūt līdz 
notikuma vietai. Jāatbild uz visiem 
dispečera jautājumiem.

Lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvo-
jas rāpus vai guļus.  Netuvojoties līdz 
pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam 
apmēram no 2 līdz 5 metru attāluma 
jāpamet aukla, sasieti apģērba gabali, 
garš koks vai kāds cits priekšmets. Ja 
glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam 
no otra jāatrodas 2 – 3 metru attālu-
mā.

Izvelkot cietušo uz ledus vai pa-
šam izkļūstot uz ledus, rāpus jāvirzās 
prom no bīstamās vietas līdz kras-
tam.

VUGD aicina iedzīvotājus būt 
līdzatbildīgiem, neriskēt ar savu 
veselību un dzīvību, kā arī nepaiet 
vienaldzīgi garām, ja redzat, ka bēr-
ni vai jaunieši slidinās pa nedrošo 
ledu – brīdiniet viņus par bīstamību. 
Savukārt, ja pamanāt, ka cilvēki ir 
aizgājuši pārāk tālu no krasta vai arī, 
ja cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties 
zvaniet 112!

Agrita Vītola,
VUGD Prevencijas 

un sabiedrības informēšanas 
nodaļa

KO DARĪT, 
JA TOMĒR ESI 
IELŪZIS LEDŪ?
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2021. gads ir mans trīsdesmit pir-
mais darba gads manā pirmajā un 
vienīgajā pamatdarba vietā – Krāsla-
vas novada bērnudārzā „Pīlādzītis”. 
Tas ir bijis laiks gan ar kāpumiem, 
gan ar kritumiem, gan ar izaicinā-
jumiem, gan ar iedvesmu - bet pār-
svarā ļoti interesants periods! Savas 
darba gaitas šajā iestādē, toreizējā 
Krāslavas 5. bērnudārzā „Rjabi-
nuška”, es uzsāku 17 gadu vecumā 
1990. gada 26. oktobrī pēc Krāslavas 
2. vidusskolas absolvēšanas. 

Vadītājas Jeļenas Orlovas 
darba posms (1986. g.-1992. 
g.)

Toreizēja bērnudārza vadītāja 
Jeļena Orlova mani uzņēma ļoti laip-
ni un ieinteresēti, pieņemot darbā par 
audzinātājas palīdzi. 

Kad es 1990. gadā iesāku strādāt 
bērnudārzā „Rjabinuška”, tajā dar-
bojās ne tikai pirmsskolas grupas, 
bet arī pilsētas skolu 1. klases; vē-
lāk iestādē strādāja 12 grupas, tās 
apmeklēja bērni vecumā no 11 mē-
nešiem līdz 7 gadiem. Bērnudārzs 
strādāja gan darba dienās, gan sest-
dienās. 

Tā laika darbinieku sarakstos var 
manīt tādus amatus, kuru pašlaik 
dažādu iemeslu dēļ vairs nav: veļas 
pārzine un šuvēja, nakts aukle un 
sargs; bija arī otrā medmāsa, otrā ve-
ļas mazgātāja, trešais sētnieks, otrais 
remontstrādnieks, vairāki audzinātā-
ju un auklīšu aizvietotāji. Logopēds 
un psihologs bija no Krāslavas ra-
jona izglītības pārvaldes, viņi nāca 
darboties ar bērniem pēc nepiecie-
šamības.

Manas pirmās trīs darba nedēļas 
ātri pagāja, un es tiku pārcelta audzi-
nātājas amatā, kurā nostrādāju septi-
ņus gadus. 

Atceros savus pirmos svētkus: es 
no galvas mācījos scenāriju un garos 
dzejoļus, ļoti nervozēju un gandrīz 
negulēju naktī. Atceros arī savu pir-
mo atklāto nodarbību, vēl šodien es 
detaļās redzu, kā izskatījās grupa, 
kādus uzdevumus veica bērni un kā 
mani paslavēja vadītāja Jeļena Or-
lova par diferencēto uzdevumu pie-
dāvājumu bērniem, jo tolaik tā bija 
jaunā metodika pirmsskolā. 

No bērnudārza atvēršanas brīža 
līdz šai dienai mūsu kolektīvā vēl 
joprojām strādā viena darbiniece, 
paliekot uzticīga savai darbavietai 
nu jau 35 gadus – tā ir Viktorija Ma-
liševa, veļas mazgātāja.

Vadītājas Ārijas Pauliņas 
periods (1991. g. -1993. g.)

Šajos gados paralēli darbam es 
mācījos Liepājas Pedagoģiskajā 
augstskolā un vēlāk ieguvu augstāko 
pedagoģisko izglītību, kaut savienot 
mācības un darbu bija sarežģīti, jo 
tolaik strauji mainījās izglītības sis-
tēma Latvijā.

Mani pirmie darba gadi bija pilni 
ar jauniem izaicinājumiem, izglītī-
bas reformām, daudzām grūtībām; 
tie bija Latvijas valsts neatkarības 
atjaunošanas gadi. 

Vadītājas Vitas Sprukstiņas 
periods (1993. g. – 2004. g.)

Pateicoties brīnišķīgam kontak-
tam ar manām ilggadīgām kolēģēm 
skolotāju Viju Barševsku, auklīti 

Valentīnu Žurņu un 10. grupas bērnu 
vecākiem, kuri bija ļoti saprotoši un 
atsaucīgi, kopā varējām realizēt vai-
rākās idejas: gan izremontēt pastaigu 
laukuma atribūtus, gan veiksmīgi 
piedalīties konkursos „Pīlādzīte un 
Pīlādzītis” un „Gudrītis”, gan saga-
tavot priekšnesumu vecāku un bērnu 
pasaku inscenējumos, gan startēt ģi-
meņu sacensībās „Sporta stafetes”. 

Savus audzēkņus un viņu vecā-

kus es vienmēr atceros ar siltumu 
sirdī. Atceros savas vizītes pie bēr-
niem mājās (tolaik bija tāds darba 
uzdevums, lai labāk iepazīties ar au-
dzēkņu dzīves apstākļiem) - ar kādu 
patieso prieku bērni mani sagaidīja, 
rādot savas rotaļlietas un grāmatas; 
bet viņu vecāki vienmēr centās ar 
kaut ko pacienāt, uzklāt tējas galdu.

Kopš 1996. gada pēc bērnudārza 
tālaika vadītājas Vitas Skrukstiņas 
aicinājuma es iesāku vadīt dramati-
zācijas pulciņu un turpinu to darīt arī 
pašlaik, nu jau 25 gadus; savu teātra 
pulciņa vadītājas darba pieredzi es 
apkopoju 2018. gada izdevniecībā 
„RaKa” izdotajā grāmatā „Teātra 
pulciņš pirmsskolā un sākumskolā”.

Teātra pulciņa dalībnieki ik gadu 
sagatavoja 1 – 3 inscenējumus; bet 
1999.-2004. g. mana teātra pulci-
ņa audzēkņu uzstāšanos vairākkārt 
varēja redzēt Krāslavas TV kanālā 
– tradicionālajā bērnu muzikāli teat-
ralizētajā sižetā.   

Pašlaik es bieži vien ar lepnumu 
vēroju, ka mani bijušie „Pīlādzīša” 

teātra pulciņa dalībnieki vairākus 
gadus veiksmīgi startē dažādu lī-
meņu daiļlasītāju konkursos: gan 
Krāslavas rajonā un vēlāk novadā, 
gan zonas konkursā „Zvirbulis”, gan 
konkursa fi nālā Rīgā. 

 No 1997. gada pēc mācību uzsāk-
šanas Latvijas Universitātes maģis-
tratūrā esmu „Pīlādzītis” metodiķe, 
vēlāk vadītājas vietniece metodiska-
jā darbā un pašlaik – vadītājas viet-
niece izglītības jomā. 

Atceroties iestādes vadītājas Vitas 
Sprukstiņas aicinājumu kļūt par me-
todiķi, es brīnos par viņas drosmi un 
uzticēšanos man. Savu jauno meto-
diķa amatu es uztveru ļoti atbildīgi 
un ar lielu degsmi.   

Tolaik „Pīlādzītī” tika iesākta 
Dambretes turnīra tradīcija, kas tur-
pinās arī pašlaik; vairākus gadus 
notika dziedātāju konkurss „Cālis”, 
bērnu talantu konkurss „Pīlādzīte 

un Pīlādzītis”, daiļlasītāju konkurss, 
priekšnesumu konkurss „Popiela”, 
gada atskaites koncerti, erudītu kon-
kursi bērniem, piemēram: „Krāsla-
va – mana dzimtā vieta”, „Drošības 
Ābece”, „Kas? Kur? Kad?”, jauno 
matemātiķu komandu konkurss 
„Gudrītis”.  

Šajos gados iestādē sāka darbo-
ties dažādi pulciņi bērnu interešu 
attīstībai: „Dziedātāju ansamblis”, 
„Teātra pulciņš”, „Aerobikas pul-
ciņš”, „Sarīkojuma dejas”, „Tautas 
dejas”, „Latviešu folklora”. Kopš 
2004. gada „Pīlādzītis” iesāka tradī-
ciju, kas turpinās vēl pašlaik - svinēt 
Krāslavas pilsētas laukumā bērnības 
svētkus.

Neatpalika arī darbinieki: vairākus 
gadus pedagogi ar panākumiem pie-
dalījās metodisko darbu konkursos 
valsts līmenī, publicējot darba pie-
redzi metodisko darbu tematiskajos 
krājumos. 

Dažādi bērnudārza mēroga darbi-
nieku profesionālie pasākumi tolaik 
notika bieži un tiem visiem tika raks-
tīti detalizēti scenāriji. Interesanti un 
gaidīti bija konkursi „Labākā gada 
audzinātāja un auklīte”; darbinieku 
kolekciju, hobiju un rokdarbu izstā-
des; darbinieku teatralizēti inscenē-
jumi. 

Bet visgaidītākie un lustīgākie bija 
darbinieku izklaides un sadraudzības 
ekskursijas, pikniki un vakari ar dzī-
vo mūziku un dejām: sieviešu dienas 
pasākums, iestādes jubilejas vakars, 
Jaunais gads u.c.

2002.- 2004. g. „Pīlādzītis” darbo-
jās kā bāzes pirmsskolas izglītības 
iestāde Krāslavas rajonā 5 – 6 gadīgo 
bērnu sagatavošanā pamatizglītības 
apguvei: daloties pieredzē, organizē-
jot atklātās nodarbības un metodisko 
darbu konkursus. 

Tolaik iestādē darbojās dažādu re-
žīmu grupas: 3,5, 7 un 10,5 stundu 
apmeklējumā, kā arī diennakts gru-
pa. Bija pieļaujams arī sagatavoša-
nas grupas darbs bez dienas miega. 
Tādā grupā ar kolēģi Zinaīdu Bernāti 
un skolotāju palīdzi Regīnu Seļavinu 
mēs strādājām 2002.-2003. g. 

Šajā periodā uz iestādes bāzes 
darbojās konsultatīvais centrs vecā-

kiem, kurā es kā metodiķe sniedzu 
atbalstu mājas bērniem, vadot indivi-
duālas nodarbības, sagatavojot viņus 
mācībām skolā.

Ārkārtīgi saistoša pieredze gan 
man personīgi, gan iestādei kopumā 
bija pēc vadītājas Vitas Sprukstiņas 
iniciatīvas dalība SFL programmas 
„Pārmaiņas izglītībā” projektā „At-
vērtā skola” 1999.-2004. g. 

Pateicoties dalībai projektā, esmu 
pilnveidojusi savu meistarību, guvu 
visdažādāko pieredzi gan tepat Lat-
vijā, gan Somijā, kur man bija gods 
prezentēt „Pīlādzītis” pieredzi starp-
tautiskajā konferencē Helsinkos; 
tika apgūta prasme iestādes attīstības 
plānošanā – šīs prasmes man noder 
arī pašlaik; bet 2000. gadā es guvu 
pirmo pieredzi projektu realizēšanā 
- tas bija projekts ar 600 Ls budžetu 
„Pirmsskolnieku integrācija veicino-
šā vidē”, un dažus tā gaitā iepirktus 
materiālus „Pīlādzītis” izmanto vēl 
šodien. 

Tolaik „Atvērtā skola” projektā 
gūtā pieredze ir noderīga arī paš-
laik, īpaši iekļaujošās, bērncentrētās 
izglītības organizēšanas jomā un 
bilingvālās mācību pieejas realizē-
šanā. Tika izveidoti sadarbību tīkli 
un kontakti, kas noder vēl joprojām, 
sazinoties ar kolēģēm un iesaistoties 
pieredzes apmaiņas braucienos, se-
mināros u.c. 

Vadītājas Svetlanas Ruk-
manes periods (2004. g. – 
pašlaik)

Ritot laikam, 2004. gada vasaras 
nogalē mainījās „Pīlādzītis” vadītāja 

- Svetlana Rukmane, kas arī pašlaik 
rūpīgi vada iestādi. 

Turpinot projekta „Atvērtā skola” 
sadarbību, 2005. gadā mēs kopā ar 
Naujenes pirmskolas izglītības ies-
tādes vadītāju Annu Vaideri orga-
nizējām mūsu iestāžu pedagogiem 
Latviešu valodas apguves valsts 
aģentūras „Skolotāju sadarbības va-
saras nometni” Jūrmalā; pedagogi 2 
nedēļas gan atpūtās, gan dalījās pie-
redzē, gan veidoja metodisko mācī-
bu līdzekli latviešu valodas pilnvei-
došanai pastaigu laikā; šis līdzeklis 
tika publicēts kā daļa no Latvijas 
skolotāju pieredzes. 

 „Pīlādzītis” pedagogi, tur-
pinot iepriekšējo gadu tradīcijas, 
aktīvi iesaistījās valsts mēroga me-
todisko darbu konkursos: tā, pateico-
ties 2005. gada veiksmīgajām star-
tam valsts metodisko darbu izstādē 
ar „Svētku scenāriju krājumu”, iz-

devniecībā „Pētergailis” 2006. gadā 
izdeva iestādes pedagogu metodisko 
materiālu grāmatu „Sanākam svēt-
kus svinēt!” (autoru kolektīvs: Alla 
Rusecka, Vija Gončarova, Jeļena 
Vorošilova). 

2006. gadā tapa iestādes karogs 
(autore skolotāja Aija Trunoviča-
Stivriņa); tapa arī himna ar mūsu 
bijušā audzēkņa Sergeja Žukova 
vārdiem un mūzikas skolotāju Vijas 
Gončarovas un Allas Ruseckas mū-
ziku. 2011. gadā tapa iestādes devīze 
„Mēs protam strādāt, protam smiet, 
draudzēties un jautri diet!” (autore - 
mūsu bijušo audzēkņu māte Sņežana 
Petroviča).

Kopš 2006. gada trīs gadus pa-
ralēli darbam „Pīlādzītī” es biju 
Krāslavas rajona izglītības pārvaldes 
pirmsskolas izglītības speciāliste; bet 
vēlāk līdz 2016. gadam - Krāslavas 
novada pirmsskolas izglītības skolo-
tāju metodiskās apvienības vadītāja. 

Vēlos pateikties tā laika Krāslavas 
rajona izglītības pārvaldes vadītājai 
Lidijai Ostrovskai par sirsnīgumu 
un izsmeļošu atbalstu, idejām, un 
iedvesmojošajām sarunām! Savu 
pienākumu loku es centos veikt pēc 
labākās sirdsapziņas, jo mans mērķis 
bija rosināt Krāslavas rajona pirms-
skolas izglītības skolotājas uz savu 
darbu paraudzīties no dažādiem ra-
kursiem un atrast tajā pedagoģiskās 
veiksmes avotu. 2013. gada Krāsla-
vas novada konkursa „Pirmsskolas 
vecuma bērnu patriotisma audzinā-
šanas labās prakses piemēri” uzva-
rētājas tika apbalvotas ar Latvijas 
Republikas 11.Saeimas izglītības, 

kultūras un zinātnes komisijas Vals-
tiskās audzināšanas apakškomisijas 
Atzinības rakstiem. Savukārt 2014. 
gadā, eiro ieviešanas gadā Latvijas 
Republikā, tika rīkots manis vadītās 
metodiskās apvienības konkurss „Fi-
nanšu pratības metodiskie materiāli 
pirmsskolā”, un konkursa labākie 
darbi tika publicēti Latvijas Bankas 
interneta portālā „Naudas skola”.

Tomēr man šķiet, ka par savu 
lielāko pedagoģisko veiksmi kā 
Krāslavas novada pirmsskolas sko-
lotāju metodiskās apvienības vadītā-
ja es varu uzskatīt to, ka man izdevās 
2013. gadā iedibināt jaunu tradīciju 
- Krāslavas novadā bērnu Sadziedā-
šanās svētkus, kas tika turpināti vai-
rākus gadus, arī pēc tam, kad es vairs 
nepildīju metodiskās apvienības va-
dītājas pienākumus. 

(Turpinājums 6. lpp.)

JA PASAULĒ NEBŪTU PĀRMAIŅU, NEBŪTU ARĪ TAUREŅU!
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(Turpinājums. Sākums 5. lpp.)

2008. gadā Latvijā sākās refor-
mu laiks pirmsskolas izglītībā, un 
„Pīlādzītis” saņēma speciālās prog-
rammas licenci darbam ar bērniem 
ar somatiskām saslimšanām, piedā-
vājot pielāgoto ēdienkarti un atbalsta 
pasākumus veselības nostiprināšanā. 

2006. - 2008. g. bērnudārzs saņē-
ma novada sakoptākās iestādes titu-

lu, bet kopš 2008. gada „Pīlādzītī” 
notika daudzi vērienīgi renovācijas 
projekti un infrastruktūras attīstības 
darbi: tika siltinātā fasāde un mainīti 
logi, renovēts virtuves bloks un ap-
kures sistēma, remontēti grupu sani-
tārie mezgli un higiēnas bloki, atjau-
noti asfalta celiņi un jumta segums. 

Šo periodu atceros kā laiku, kad 
mācību gadā bija nepieciešams iztu-
rēt lielus remontdarbus un apvienot 
grupas; jo arī pēc remontu pabeig-
šanas grupu darbiniekiem vajadzēja 
gan veikt papildus kosmētiskus dar-
bus grupās, gan piepūlēties lai visu 
sakārtot un sakopt. Bet mūsu salie-
dēts un čakls kolektīvs tika galā arī 
ar šo uzdevumu.    

2011. gada „Pīlādzītis” licencēja 
mācību programmu bērniem ar va-
lodas traucējumiem un kopš tā laika 
nodrošina logopēda pakalpojumus 
saviem audzēkņiem; no 2013. gada 
iestāde realizē mācību programmas 
un atbalstu bērniem ar fi ziskiem un 
jauktiem attīstības traucējumiem. 
Bērnudārzā 5-6-gadīgie bērni kopš 
2016. gada apgūst AS „Latvijas 
valsts meži” Eko programmu „Cūk-
mena detektīvi”. 

2011. gads bija arī sākums jaunai 
pedagogu novērtēšanas sistēmai, 
kad vairākas skolotājas mūsu iestādē 
ieguva dažādas darba kvalitātes pa-
kāpes, maģistra grādus un mentoru 
apliecības.

2012. gadā iestāde iesaistījās Le-
onardo da Vinči projekta „Design 
for excellence” darba grupā „Iestā-
des pašvērtēšanas datorprogrammas 
„GOA WorkBench” testēšana”. Šajā 
projektā esmu mācījusies ar aiz-
rautību un no visas sirds, nemitīgi 
iesaistot iestādes darbiniekus jaunu 
prasmju apgūšanā, iestādes darba 
novērtēšanā un uzlabojumu plāno-
šanā. Darbošanās ar šo rīku ne tikai 
paplašināja manu skatījumu par ies-

tādes darba plānošanu, bet lika jus-
ties arī līdzatbildīgai par bērnudārza 
metodiskā un pedagoģiskā darba 
stūrakmeņu veidošanu, bet kopīgās 
diskusijas un „prāta vētras” apsprie-
des atkal un atkal ļāva pārliecināties, 
cik atbildīgi, zinoši un entuziasma 
pilni ir „Pīlādzītis” darbinieki, mani 
mīļie un jaukie kolēģi.

Līdz ar jauno tehnoloģiju attīstību 
mainījās arī „Pīlādzītis”, tā komu-

nikācija ar vecākiem un Krāslavas 
kopienu. Kopš 2012. gada bērnu-
dārzam ir sava tīmekļvietne www.
piladzitis.lv un lapa sociālajā tīklā 
„facebook”. Savu darbu skolotājas 
sāka plānot vietnē e-klase.lv. 

Apzinoties savu svarīgu lomu 
vietējas kopienas stiprināšanā, kopš 
2013. gada bērnudārzs ik gadu ie-
saistās Latvijas skolēnu karjeras 
pasākumā „Ēnu diena”, uzaicinot 
novada skolēnus iepazīt pirmsskolas 
darbinieku profesijas. Priecē fakts, 
ka Ēnu dienas akcijas dalībnieki 
apzināti atgriežas darbā „Pīlādzītī” 
vasaras skolēnu nodarbinātības pa-
sākumos, kā arī viena no mūsu jau-
najām skolotājām, Diāna Andzāne, 
vairākus gadus bija aktīva Ēnu die-
nas dalībniece. 

Par vēl vienu labu tradīciju kļuva 
radošās darbnīcas pilsētas pasāku-
mos, iestādes labdarības akcijas, 
koncerti veco ļaužu pansionātos, 
ziedojumu vākšanas akcijas slimiem 
bērniem un jauniešiem, labo darbu 
nedēļas u.c. 

Laika gaitā radās arī jaunās tradī-
cijas, jauni pasākumi; ar smaidu at-
ceros 2014. gada 1. aprīli, jeb Māņu 
dienas „Čību un pidžamu dienu”, 
kad iestādes darbinieki un bērni, 
ģērbjoties pidžamās, naktskreklos 
un čībiņās, piedalījās spilvenu cīņā, 
čību stafetēs, hokejā un „fantu spē-
lē”, bet nobeigumā visi draiskojās 
pidžamu diskotēkā. 

Kopš 2014. gada sākam pastipri-
nāti pievērsties bērnu veselības uzla-
bošanai: svinēt Starptautisko Putras 
dienu, rosinot bērnus veselīgi ēst; 
piedalīties Latvijas veselības nedēļā; 
laika gaitā ik gadu šīm aktivitātēm 
pievienojās citas: Olimpiskā diena, 
Sporta nedēļa, Roku mazgāšanas 
diena, Zobu tīrīšanas diena, Āra 
nodarbību dienas, Pasaules Sniega 
diena u.c. Latiņa bērnu veselības 

stiprināšanā tika augstu pacelta, un 
nevienu gadu tā nav nolaista zemāk 
– līdz 2020. gadā iestāde ir pievieno-
jusies Nacionālajam Veselību veici-
nošo skolu tīklam.

Ļoti motivējošs jaunu prasmju ap-
gūšanai bija laiks, kad mūsu Krāsla-
vas „Pīlādzītis” sadarbojās ar vēl 
deviņiem Latvijas „Pīlādzīšu” bēr-
nudārziem no Talsiem, Auces, Bal-
viem, Cēsīm, Daugavpils, Siguldas, 

Smiltenes, Jelgavas un Rīgas, rīkojot 
apmaiņas braucienus cits pie cita - 
„Pīlādzīšu” salidojumus no 2014. 
līdz 2018. gadam. Nenoliedzami šī 
pieredze bija gan motivējošā, gan 
izzinošā, gan saskarsmes prasmes 
pilnveidojošā. Diemžēl jauni laiki 
nesa daudzus ierobežojumus un jau 
divus gadus nevaram satikties klā-
tienē. 

2014. gadā tika reģistrēta biedrība 
„Pīlādzītis klubs”, kuru man uzticēja 
vadīt, un es turpinu to pašlaik, kopā 
ar atbalsta komandu realizējot da-
žādus projektus un piesaistot fi nan-
šu līdzekļus „Pīlādzītis” atbalstam; 
pateicoties biedrībai, kopā iestādes 
attīstībā tika ieguldīti vairāk nekā 

30000 eiro. 2014. gadā biedrība ie-
sāka jaunu tradīciju Krāslavā, un 
bērnudārza aktīvistes to turpina jau 
vairākus gadus – Jaungada svētku 

egles iedegšanas pasākums pilsētas 
bērniem. Esmu gandarīta, ka šī tradī-
cija kļuva populāra, jo tas ir vēl viens 
labā darba piemērs, ko brīvprātīgi 
sniedz „Pīlādzītis” Krāslavai.

No 2014. gada vasaras tika ievies-
tā vēl viena labā ideja – regulārās 
vasaras nometnes bērniem; šīs vasa-
ras nometnes kļuva ļoti noderīgas un 
pieprasītās Krāslavā, bērni un vecāki 
interesējas un pierakstās nometnē 
jau vairākas nedēļas iepriekš. 

Kopš 2015. gada iestādē, biedrības 
telpās, darbojas „Zinīšu laboratorija” 
– eksperimentu pulciņš, kuru vada 
jaukā un radošā skolotāja Ilona Eis-
aka. Bet 2016. gadā tika atvērta Sa-
jūtu istaba, kas priecē ne vien bērnus 
un vecākus, bet arī citus interesentus; 
šo telpu savā darbā arī izmanto iestā-
des psihologs.

Kopš 2015. gada „Pīlādzītis” pie-
vērsās bērnu drošības tēmai, ik gadu 
tumšajos ziemas mēnešos sadarbībā 
ar pašvaldības policiju organizējot 
bērniem praktisko nodarbību „Mel-
nā lelle” - par atstarotāju nēsāšanas 
nepieciešamību. 

Prātā paliks arī daudzu darbinieku 
jubileju jautri un muzikāli pasākumi, 
kurus ar savu priekšnesumu kupli-
nāja kolēģi, kuru vidū neiztrūkstoša 
vienmēr biju arī es. Žēl, ka tikai re-
tam interesentam no malas ir bijusi 
iespēja ielūkoties šajos pasākumos. 
Viņi noteikti pārliecinātos, ka „Pīlā-
dzītī” strādā ne tikai prasmīgi profe-
sionāļi, bet arī visnotaļ jautri, bezgala 
asprātīgi, radoši un sirsnīgi cilvēki.

Pateicoties vecāku un darbinie-
ku aktīvai līdzdalībai, 2013.-2021. 
g.iestādē tiek realizēti vairāki labie-
kārtošanas projekti, norisinās grupu 
un laukumu papildināšana ar jau-
niem atribūtiem. 

2019. gada 1. septembrī stājas 
spēkā jaunās pirmsskolas izglītības 
vadlīnijas, un Latvijā sāk īstenot 
pakāpeniskas un pēctecīgas pārmai-
ņas mācību saturā un pieejā. Atbil-
stoši tam pēdējos gados „Pīlādzītis” 
pārstrukturē savu pedagoģisko darbu 
uz kompetenču pieejā balstīto. Tāpēc 
mēs „Pīlādzītī” nemitīgi „augam” 

kopā ar saviem audzēkņiem: daudz 
mācāmies un aprobējam, intensīvi 
apgūstam dažādus kursus un pielie-
tojam praksē jauno metodiku. 

Par saviem toreizējiem un tagadē-
jiem kolēģiem varu teikt tikai to la-
bāko – „Pīlādzītī” strādā brīnišķīgie 
cilvēki. Pēdējos gados saskaroties 
arvien biežāk ar jauniem izaicinā-
jumiem sakarā ar epidemioloģisko 
situāciju valstī, gan pielāgojām mā-
cību metodes, gan pārceļam  pasāku-
mu svinēšanu no iekštelpām uz āru, 
gan iemācījāmies atbalstīt bērnus 
attālināti, gan apguvām sanāksmju 
rīkošanu videokonferences čatā.

Pašlaik iestādē darbojas 10 grupas, 
pedagogi realizē 10 licencētās mācī-
bu programmas, piedāvājot izglītību 
latviešu plūsmā un mazākumtautību 
programmā, nodrošinot logopēda un 
psihologa atbalstu, koriģējošo vin-
grošanu un individualizētu ēdienkar-
ti, kā arī dažādus interešu pulciņus: 
dziedātāju ansambļus, ritmiku un lo-
goritmiku, angļu un latviešu valodu, 
eksperimentus, teātri, medijprātības 
ar robotikas elementiem. 

Mani pirmie audzināmie nu jau 
paši kļuvuši par vecākiem. Priecē, ka 
daudzi no mūsu audzēkņiem paliek 
uzticīgi „Pīlādzītim” un gan savus 
bērnus ved šajā bērnudārzā, gan paši 
pievienojas „Pīlādzītis” kolektīvam: 
skolotājas Velta Bernāte, Elīne Vil-
mane un Diāna Andžāne, medmāsa 
Jūlija Lazučenoka, saimniecības 
pārzine Laurita Vilmane, skolotāju 
palīdzes Solvita Murāne un Violeta 
Bernāte. 

Gadu gaitā izveidojās 
krāslaviešu ģimeņu dinasti-
jas, kas iepriekš strādāja vai 
pašlaik strādā „Pīlādzītī”: 

Olga Maļinovska (skolotāja) ar 
māti Regīnu Seļavinu (veļas pārzi-
ne); 

māte Zinaīda Duka (saimniecības 
pārzine) ar meitu Ilonu Karpenko 
(auklīte); 

Janīna Matuševa (lietvede) ar 
māsu Zinaīdu Kucinu (noliktavas 
pārzine), viņas meitu Oļesju Kucinu 
(apkopēja) un māsas meitu Violetu 
Bernāti (skolotāju palīdze); 

Vija Dzalbe (skolotāja), viņas 
māsa Zinaīda Bernāte (sporta sko-
lotāja) ar meitu Veltu Bernāti (sko-
lotāja); 

Ināra Menicka (auklīte) ar meitu 
Jūliju Lazučenoku; 

māsas Elīne Vilmane (skolotāja) 
un Laurita Stikute (saimniecības 
pārzine); 

vīrs ar sievu - Genādijs (remont-
strādnieks) un Aina (skolotāja) Rih-
licki.

Es lepojos ar to, ka esmu šī bērnu-
dārza pedagogs. Esmu droša, ka tieši 
„Pīlādzīša” radošais gars, fantastiski 
kolēģi, atbalstoši vecāki un labākie 
bērni ir mūsu iestādes panākumu at-
slēdziņa. 

Es vēlētos, lai „Pīlādzītis” vēl il-
gus gadus funkcionē kā mācīšanās 
organizācija, kas spējīga pielāgoties 
jauniem apstākļiem! 

Daudz laimes, „Pīlādzīt”!

Jeļena Vorošilova
Foto no personīgā 
un iestādes arhīva
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Novembrī ir pirmsskolas izglītī-
bas iestādes „Pīlādzītis” dzimšanas 
diena, un šķiet, ka daba ir saules 
gaismas un pīlādžu sārtuma pārpil-
dīta. Katru gadu šajā dienā visi sa-
nākam kopā, lai godātu „Pīlādzīša” 
svētkus ar dziesmām, rotaļām un 
sirsnīgiem vēlējumiem.

35 „Pīlādzīša” gadi bija pilni ar 
raitiem ikdienas darbiem, jautrām 
svinībām, arī grūtībām un to risi-
nājumiem, un, protams, jautriem 
smiekliem. Kopā pavadītais laiks 
paliks mūsu atmiņā ar kaut ko īpa-
šu – cilvēkiem, kas gadu gaitā pa-
likuši tuvi un mīļi. Mūsu iestādes 
kolektīvs ir „Pīlādzīša” kodols.

Mēs, 2. grupas skolotājas Aina 
Rihlicka, Marija Monska un auk-
le Ināra Menicka, strādājot kopā 
ilgu laika posmu, šajā iestādē esam 
kļuvušas kā viens stiprs pīlādža 
stumbrs, kura zari pilni ar spilgtām 
atmiņām.

Man, Ainai Rihlickai, šie svētki 

ir īpaši, jo arī mana dzimšanas die-
na tiek svinēta kopā ar „Pīlādzīti”. 
Šī sajūta nav aprakstāma, jo, ejot 
uz darbu, es redzu izpušķotus lo-
gus, iestādi, savu grupu. Man skan 
skaistākie apsveikumi, un liekas, 
ka šī diena tiek veltīta tikai mums 
- man un „Pīlādzītim”. 

Ināra Menicka atceras jaukos 
konkursos vēl „Rjabinuškas” laikā, 
īpaši „A nu ka devuški”, kur aktīvi 
piedalījās un parādīja savas zināša-
nas ar labiem rezultātiem.

Marijas Monskas rokdarbi (tam-
borēšana, adīšana) vēl redzami 
leļļu ciku-cakainās drēbēs. Viņa 
ir izveidojusi daudz roku leļļu un 
pirkstiņleļļu. Arī sedziņas pušķoja 
galdus, plauktus, un mums ar Ināru 
nodarbībām tika noadītas čības.

Īpaši skaisti un jautri mums pa-
liks atmiņā visi jubilejas svētki, kur 
tika prezentētas pašu izveidotās lu-
dziņas. Mēs katra parādījām sevi 
kā aktrise, dziedātāja, dejotāja, di-
zainere, režisore. Skatoties koncer-
tu, mēs smējāmies līdz asarām, ju-
tāmies aizkustinātas, redzot video 
par jau pagājušiem notikumiem. 

Novēlam visam „Pīlādzīša” ko-
lektīvam atstāt tikai gaišākās, mai-
gākās un sirdi sildošās atmiņas. 

Paldies par šo jauko tradīciju, 
„Pīlādzīša” svētku godāšanu, pir-
majām vadītājām Jeļenai Orlovai, 
Vitai Sprukstiņai un šīs tradīcijas 
turpinātājai Svetlanai Rukmanei.

Aina Rihlicka, Marija Mons-
ka un Ināra Menicka, 

2. grupas kolektīvs
Foto no personīgā arhīva

KĀ VIENS STIPRS PĪLĀDŽA 
STUMBRS…

Laiks skrien vēja spārniem, un 
jau pagājis 21 gads, kopš strādā-
ju PII „Pīlādzītis” par pirmsskolas 
izglītības skolotāju. Visu šo gadu 
laikā esmu ieguvusi daudz darba 
pieredzes, jaukus, radošus, izpalī-
dzīgus, atsaucīgus kolēģus, zinošu 
un atsaucīgu administrāciju.

Paliks atmiņā saliedēšanas pasā-
kumi, kopīgas ekskursijas, pārgājie-
ni un dažādi svētki. Vienā vārdā sa-
kot, šos dzīves piedzīvojumus varu 
droši saukt par neaizmirstamām at-
miņām. Man ir liels prieks  būt daļai 
no PII „Pīlādzītis”. Ar savām atmi-

ņām par bērnudārza gaitām gribēja 
dalīties arī mani bērni.

Valentīns Smirnovs, 12 gadi, 
2016. gada izlaidums. Atceros, ka 
man bija ļoti mīļas skolotājas, mani 
mierināja, kad man nesanāca kādi 
darbiņi. Atmiņā palika Miķeļdienas 
tirdziņš, kur varēja pašam nopirkt 
garšīgus saldumus un suvenīrus. 
Bērnudārzā apmeklēju arī pulciņus, 
man patika - eksperimentu, basket-
bola un teātra.

Iluta Smirnova, 17 gadi, 2011. 
gada izlaidums. Man ļoti nepatika 
gulēt dārziņā diendusu, bet kādi 

prieki bija, kad notika teātra pul-
ciņš! „Pīlādzītī” notika daudz un 
dažādu pasākumu, viens no tiem 
bija konkurss-zibakcija „Es mīlu 
savu „Pīlādzīti””. Mēs ar ģimeni tad 
ieguvām 3. vietu.

Ilvija, 26 gadi, 2003. gada izlai-
dums. Palika atmiņā jaukas audzi-
nātājas. Patika Ziemassvētku eglī-
tes pasākumi, kad cītīgi vajadzēja 
mācīties dzejoļus un ar nepacietību 
gaidījām Ziemassvētku vecīti ar dā-
vanām. Kā arī atceros garšīgas pus-
dienas, launagus un tējas. 

Anitas Smirnovas ģimene

SMIRNOVU ĢIMENES ATMIŅAS

Man „Pīlādzītis” ir vairāk nekā 
bērnudārzs – tās ir manas otrās 
mājas!

Pirmo reizi es te ierados vēl pa-
visam maziņa un mani sagaidīja 
manas mīļās skolotājas – Anita 
Smirnova un Maija Plivča, auklīte 
Ilona Plinta. Tā draudzīgi un čak-
li mēs pavadījām laiku. No savām 
bērnudārza gaitām atceros tikai 
pašu labāko. Ikdiena noritēja jaut-
ri, un skolotājas ļoti centās, lai mēs 
iemācītos ko jaunu un justos labi.

Grupiņā bija iekārtoti gan meite-
ņu, gan zēnu stūrīši, kur varēja spē-
lēt lomu spēles. Bija arī dažādi pul-
ciņi – aerobika, tautu dejas, valsis, 
koris un citi. Jau bērnudārzā es sāku 
apmeklēt tautu deju pulciņu, un tā 
es dejoju līdz vidusskolai. Viens no 
spilgtākajiem momentiem bērnu-
dārzā bija dambretes turnīrs, tajā es 
izcīnīju godalgoto 2.vietu. Patei-
coties bērnudārza skolotājām, jau 
tad, agrajā bērnībā, zināju, ka gri-
bu būt tikpat gudra, visu zinoša un 
skaista skolotāja. „Pīlādzītis” mani 
iemācīja būt drošai, spēt atklāt sevī 
talantus un galvenais - nekad nepa-
doties un vienmēr būt smaidīgai. 
Un droši varu pateikt, ka, mācoties 
skolā, mēs ar klasesbiedriem vien-
mēr atcerējāmies par bērnudārzu 
tikai ar smaidu sejā.

Tā ritēja mani dzīves gadi, bet no 
„Pīlādzīša” es tik un tā neatvadījos. 
Savas bērnudārza gaitas šeit uzsā-
ka mana māsa, es piedalījos Ēnu 
dienas pasākumos un iedzīvojos 

skolotājas lomā, kā arī strādāju šeit 
vasarā.

Šobrīd es esmu atgriezusies uz šo 
pasakaino vietu jau kā pirmsskolas 
izglītības skolotāja, jau 2. gadu šeit 
strādāju un turpinu mācības augst-
skolā. Esmu pateicīga bērnudārza 
vadītājai Svetlanai Rukmanei, ka 
viņa dod iespēju strādāt un attīstī-
ties studentiem. Darbs bērnudārzā 
ir aizraujošs, jo nekur citur savu 
ikdienu es neiedomājos tādu. Lai-
ku mēs pavadām draudzīgā un 
atsaucīgā kolektīvā – protams, kā 
savādāk, jo ar bērniem strādā tikai 
atsaucīgas un laipnas skolotājas. 
Mūsu bērnudārzā ir diezgan plašas 
telpas, kas ļauj rīkot pasākumus, 
neizejot no grupas. Pie mums ir 
arī liela aktu zāle, sporta zāle u.c. 
Mans darba process norit pie pa-
šiem mazākajiem – siles grupiņā. 
Bet, neskatoties uz to, ka bērni ir 
pavisam mazi, mūsu ikdiena norit 
interesanti. Šeit iemācām bērniem 
pamatus – kā pareizi turēt karoti, 
tīrīt zobus un cienīt vienam otru. 
Dodamies dienas un vakara pastai-
gā, rīkojam rīta apļus un daudz ko 
citu.

„Pīlādzītis” tik tiešām man ir 
kļuvis kā otrās mājas, jo šeit es 
jūtos cienīta un vajadzīga. Bērnu 
smaids, kas sagaida mani no rīta, ir 
bezvērtīgi svarīgs. Esmu laimīga, 
kad mūsu pulkā piebiedrojas jauni 
bērni, jo gribu dāvāt tiem tādu for-
šu bērnību, kāda bija man.

Diāna Andžāne

TĀS IR MANAS OTRĀS MĀJAS!
Liktenis ir nevis gadījums, bet 

gan izvēles rezultāts - tā arī man 
2004. gada augustā liktenis lēma 
sākt vadītājas darba gaitas Krāsla-
vas pirmsskolas izglītības iestādē 
(PII) „Pīlādzītis”. Atceros apju-
kumu, uztraukumu, ar kādu sākās 

pirmā darba diena, jo bērnudārzā 
īsti nezināju, kurp iet. Izpētot si-
tuāciju iestādē, atklāju, ka darāmā 
ļoti daudz - kā iekšējo normatīvo 
aktu izstrādē, tā arī saimnieciski 
organizatoriskajā darbā. Biju nesa-
pratnē par dažādām saimnieciska 
rakstura problēmām, arī kolektīvs 
tobrīd nebija cieši saliedēts. Toties 
pedagoģiskā darba organizācija 
bija labā līmenī, pedagoģisko dar-
bu vadīja Jeļena Vorošilova, tolaik 
- metodiķe.

Nebija viegli, taču jutu jauno 
kolēģu atbalstu. Izveidojās stipra 
vadības komanda, kuras sastāvā 
bija Jeļena Vorošilova, Janīna Ma-
tuševa, Marita Škerškāne, Zinaīda 
Duka, Marija Kukjāne un Jeļena 
Rukmane, tāpēc pakāpeniski visu 
sakārtojām. Laikam ritot, koman-
das sastāvs mainījās, šobrīd tajā 
strādā Jeļena Vorošilova, Janīna 
Matuševa, Zinaīda Kucina, Jūlija 
Lazučenoka, Kristīna Aļehno, Lau-
rita Stikute. 

Pedagogu saimē ir bērnus mīlo-
šas, profesionālas skolotājas, kuras 
prot piemeklēt īsto atslēdziņu kat-
ram audzēknim. Skolotājas labprāt 
dalījās savā pieredzē, organizējot 
dažādas aktivitātes. Spilgtākie 
iespaidi bija, apmeklējot Ziemas-
svētku dekoru darināšanas darb-
nīcu (vadīja Žaneta Moiseja), 
T-kreklu apgleznošanas radošo 
darbnīcu (vadīja skolotājas Aija 
Trunoviča-Stivriņa un Inta Stivri-
ņa), ādas rotu darināšanas darbnīcu 
(vadīja Jeļena Vorošilova).

Tehnisko un virtuves darbinie-
ku vidū bija un paliek sava darba 

meistari, kuriem es uzticos. Ar pa-
teicību atceros remontstrādnieku 
Juriju Komļevu (kurš ir jau aizsau-
lē), kuram piemita labsirdīgs un 
atklāts smaids. Viņa prasmīgo roku 
darbs vēl tagad priecē mūs. Lielu 
daļu sava mūža darbam „Pīlādzītī” 

veltīja Anna Bartkeviča, Valentī-
na Krumpāne, Valentīna Stašāne, 
Valentīna Lune, Agnese Dundare, 
Reģīna Seļavina, Lilija Puhaļska, 
Anele Vrubļevska, Jaņa Alekseje-
va, Zinaīda Duka, Anastasija Šku-
tāne, Inna Ļevša, Iveta Aļžanova. 
Vairāk par 30 gadiem bērnudārzā 
savu misiju īsteno: Ināra Menic-
ka, Antoņina Brice, Ilona Kalin-
ka, Aina Rihlicka, Džeina Vīksna, 
Jeļena Vorošilova. 

Iestādes darbinieku labbūtības 
nodrošināšanā, atpūtas pasākumu 
organizēšanā liela loma bija un 
paliek arodbiedrības priekšsēdētā-
jām - manas vadības laikā tās bija 
Maija Plivča, Žaneta Moiseja, Vija 
Barševska; tagad - Velta Bernāte. 
Patīkamas atmiņas ir par kolektīva 
ekskursijām uz Rīgu (Brīvdabas 
muzejs, teātra izrādes apmeklē-
jums), Rundāli, Rēzekni, Naujeni, 
Preiļiem, Daugavpili (skrošu rūp-
nīca, cietoksnis). Neparasts pa-
sākums bija, kad kopā ar dažiem 
Zemessardzes jauniešiem piedalī-
jāmies talkā, sakārtojot un remon-
tējot pakāpienus Adamovas takā. 
Toreiz sestdienā ne tikai aktīvi pa-
strādājām, bet arī atklājām dabas 
ainavu neparasto greznumu un to, 
cik garda kopīgi ieturētā maltīte.

 Lepojos, ka kolektīvs saliedēts, 
šeit ikdienā valda lietišķas attie-
cības, taču ir vieta arī jokiem un 
humoram. Ar kolēģiem kādreiz 
vienojāmies - atverot bērnudārza 
vārtiņus, visas rūpes un sliktu omu 
atstājam aiz vārtiem, bet bērnudār-
zā ieejam ar smaidu, darbu darām 
- ar mīlestību.

Sirdi priecē, ka kolektīvā iedzī-
vojās tradīcija aprīli izveidot par 
Talkas mēnesi. Šajā mēnesī, ak-
tīvi iesaistoties visiem kolektīva 
darbiniekiem, lielai daļai bērnu un 
viņu vecāku, izdodas paveikt dau-
dzus darbiņus, lai PII „Pīlādzītis” 

būtu vēl vizuāli pievilcīgāks. Ļoti 
vērtīgs ieguvums bija citu Latvi-
jas pirmsskolas izglītības iestāžu 
„Pīlādzītis” salidojumi no 2014. 
līdz 2018. gadam. Ļoti ceru, ka 
izdosies pārveidot salidojuma for-
mātu, lai turpinātu gan paši dalīties 
pieredzē, gan pārņemt kolēģu pie-
redzi no citiem Latvijas PII „Pīlā-
dzīšiem”.

Vislielāko gandarījumu sniedz 
mūsu bērnudārza audzēkņi. Ar 
prieku vēroju, kā no maziem knē-
veļiem viņi izaug par patstāvīgiem 
jauniešiem. Īpaši patīkami, ka 
mūsu bērnudārza absolventi pēc 
gadiem atgriežas savā „Pīlādzītī” 
jau darbinieku statusā, piemēram, 
skolotāja Diāna Andžāne. 

Krāslavas novada PII „Pīlādzī-
tis” attīstībā vienmēr liela loma 
bija iestādes Padomei. Aktīvi Pa-
domes darbu vadīja Igors Ostrov-
skis, Artūrs Pavļukevičs, šobrīd to 
veiksmīgi turpina Oksana Mateja. 
Ar lielu iniciatīvu un aktīvu darbī-
bu tiek realizēti dažādi projekti!

Mūsu bijušie, esošie darbarūķi! 
Pateicos katram par personīgo ie-
guldījumu Krāslavas novada PII 
„Pīlādzītis” attīstībā! Mūsu biju-
šie, esošie audzēkņi! Paldies, ka 
jūs mums esat! Ceru, ka atradīsiet 
savu sapņu piepildījumu mūsu 
dzimtajā Krāslavas novadā! Mūsu 
bērnu vecāki! Paldies par sapratni, 
veiksmīgu sadarbību! Visiem – ve-
selību pašiem un veselus mīļos, ie-
ceru piepildījumu! 

Svetlana Rukmane, 
Krāslavas novada PII „Pīlādzītis” 

vadītāja

IZVĒLE – PALIKT KRĀSLAVĀ! 
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Valsts nodrošināto juridisko 
palīdzību var saņemt persona, 
kura:

ieguvusi maznodrošinātas vai 
trūcīgas mājsaimniecības statusu;

pēkšņi nonākusi tādā situāci-
jā un materiālajā stāvoklī, kas 
tai liedz nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību (tie ir no personas 
neatkarīgi ārkārtējie apstākļi, kas 
liedz nodrošināt savu tiesību aiz-
sardzību, piemēram, stihiska ne-
laime, ugunsgrēks, pēkšņa slimī-
ba, persona cieš no vardarbības);

atrodas pilnā valsts vai pašval-
dības apgādībā (sociālās aprūpes 
iestādē vai brīvības atņemšanas 
iestādē).

Valsts apmaksātu palī-
dzību var saņemt šādās 
lietās:

Civillietās – civiltiesiska 
strīda risināšanai:

ģimenes tiesību jautājumos 
(piemēram, laulības šķiršana, uz-
turlīdzekļu piedziņa, saskarsmes 
tiesību izmantošanas kārtības 
noteikšana, paternitātes noteik-
šana);

darba tiesību jautājumos (pie-
mēram, darba devēja uzteikuma 
atzīšana par spēkā neesošu, darba 
algas piedziņa);

mantojuma tiesību jautājumos 
(piemēram, testamenta apstrīdē-
šana, mantojuma dalīšana);

dzīvokļu tiesību jautājumos 
(piemēram, dzīvojamās telpas 
lietošanas tiesību izbeigšana, īres 
līguma noslēgšana);

saistību tiesību jautājumos;
zaudējumu un parāda piedziņas 

strīdos.

2. Administratīvajās lie-
tās:

par bāriņtiesas lēmuma par 
bērna tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību pārsūdzēšanas ietva-
ros;

sarežģītajās administratīvajās 
lietās tiesā (vēršoties tiesā un sa-
ņemot tiesas lēmumu par nepie-

ciešamību nodrošināt juridisko 
palīdzību).

Valsts nodrošinātā juridiskā pa-
līdzība pieejama arī Satversmes 
tiesas procesā, ja Satversmes tie-
sa pēc personas iesniegtās kon-
stitucionālās sūdzības atteikusies 
ierosināt lietu, kā vienīgo attei-
kuma pamatu norādot juridiskā 
pamatojuma neesību vai acīmre-
dzamu nepietiekamību. Juridiskā 
palīdzība tiek nodrošināta juri-
diskā pamatojuma sagatavošanai.

Tāpat arī personām, kuru ienā-
kumi nepārsniedz valstī noteikto 
minimālās mēnešalgas apmēru, 
īpašuma stāvoklis ir atbilstošs 
juridiskās palīdzības piešķiršanai 
un tās ir samaksājušas iemaksu 
par juridiskās palīdzības saņem-
šanu, ir iespēja saņemt daļējo 
valsts nodrošināto juridisko palī-
dzību konkrētās lietās, proti, lie-
tās, kas ir piekritīgas Ekonomis-
ko lietu tiesai; lietās, kas izriet 
no saistību tiesībām, ja prasības 
summa pārsniedz 150 000 EUR; 
lietās par komercnoslēpuma aiz-
sardzību pret nelikumīgu iegūša-
nu, izmantošanu un izpaušanu.

Juridiskās palīdzības admi-
nistrācija valsts nodrošināto ju-
ridisko palīdzību nodrošina gan 
ārpustiesas, gan tiesā līdz galīgā 
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
brīdim.

Lai saņemtu valsts no-
drošināto juridisko palīdzī-
bu, Juridiskās palīdzības 
administrācijā jāiesniedz

aizpildīta valsts nodrošinātās 
juridiskās palīdzības pieprasīju-
ma veidlapa,

veidlapai jāpievieno:
dokumenta kopija, kas aplie-

cina personas tiesības pieprasīt 
juridisko palīdzību (piemēram, 
izziņa par trūcīgas vai maznodro-
šinātas mājsaimniecības statusu),

dokumentu kopijas, kas rakstu-
ro strīda būtību.

Dokumentu iesniegšana:
1) nosūtot pa pastu uz adresi 

Pils laukums 4, Rīga, LV-1050;
2) parakstot ar drošu elektro-

nisko parakstu un nosūtot uz e-
pasta adresi pasts@jpa.gov.lv;

3) nosūtot, izmantojot portālu 
www.latvija.lv;

4) ievietojot administrācijas 
pasta kastītē - Pils laukumā 4, 
Rīgā (kastīte atrodas 1.stāvā pie 
loga).

Palīdzības saņemšana
Juridiskās palīdzības adminis-

trācija saņemto iesniegumu iz-
vērtē  un 21 dienas laikā vai 14 
dienu laikā, ja jautājums skar 
bērnu tiesības, pieņem lēmumu. 
Juridisko palīdzību varēs saņemt 
pēc pozitīva lēmuma pieņemša-
nas. Lēmumā ir norādīts piešķir-
tais juridiskās palīdzības veids, 
apjoms, personai norīkotais ju-
ridiskās palīdzības sniedzējs, ju-
ridiskās palīdzības saņemšanas 
laiks un vieta.

Ja juridiskā palīdzība nepie-
ciešama krimināllietā, personai 
jāvēršas pie kriminālprocesa vir-
zītāja (izmeklētāja, prokurora vai 
tiesneša, kurš konkrētajā brīdī 
vada kriminālprocesu) ar lūgumu 
nodrošināt aizstāvi vai pārstāvi.

Kontaktinformācija
Juridiskās palīdzības adminis-

trācija
Bezmaksas informatīvais tālru-

nis: 80001801
E-pasts: pasts@jpa.gov.lv
Adrese: Pils laukums 4, Rīga, 

LV-1050

Valsts nodrošina iespēju personām, kuras pašas nevar nodrošināt sev juridisko palīdzī-
bu, saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību civiltiesiska rakstura strīdos, civillietās, 
Satversmes tiesas procesā un atsevišķu kategoriju administratīvajās lietās.

No 2. decembra, balstvakcinācijas 
pakalpojuma process tiks organizēts 
saskaņā ar jaunākajām Imunizācijas 
valsts padomes rekomendācijām - 
papildus jau līdz šim noteiktajām ie-
dzīvotāju grupām, baltsvakcināciju 
vajag saņemt visiem iedzīvotājiem 
vecumā no 40 gadu vecuma, savu-
kārt iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 39 
gadiem var saņemt balstvakcināciju.

Balstvakcinācija tiem, kas saņē-
muši „AstraZeneca” vakcīnas

Baltsvakcināciju pret Covid-19 
var saņemt visi iedzīvotāji no 18 ga-
diem, ja pēc otrās devas saņemšanas 
ir pagājuši 5 mēneši. 

Balstvakcinācija tiem, kas saņē-
muši „Jannsen” vakcīnas

Baltsvakcināciju pret Covid-19 
var saņemt visi iedzīvotāji no 18 
gadiem, ja pēc „Jannsen” vakcīnas 

saņemšanas ir pagājušas 8 nedēļas. 
Balstvakcinācija tiem, kas saņē-

muši mRNS vakcīnas („Pfi zer” un 
„Moderna”) 

Baltsvakcināciju pret Covid-19 
var saņemt visi iedzīvotāji no 18 ga-
diem, ja pēc otrās devas saņemšanas 
ir pagājuši 6 mēneši. 

Balstvakcinācija tiem, kas saņē-
muši „Jannsen” vakcīnu un izslimo-
juši 

Personām, kuras saņēmušas vie-
nu vakcīnas devu un bijis pozitīvs 
SARS CoV-2 PCR tests, balstvakci-
nācija nepieciešama 6 mēnešus pēc 
vakcīnas saņemšanas vai pārslimo-
šanas brīža, atkarībā no tā, kas bijis 
pēdējais. 

Balstvakcinācija pret Covid – 19 
NAV nepieciešama (izņemot cil-
vēkus ar būtiski novājinātu imūno 

sistēmu) tiem, kuriem pirms, pēc vai 
starp abām vakcīnas devām bijis po-
zitīvs SARS CoV-2 PCR tests. 

Nacionālā veselības dienesta Vak-
cinācijas projekta nodaļas vadītāja 
Eva Juhņēviča atgādina, ka joprojām 
ļoti svarīga ir arī senioru vecumā no 
60 gadiem pirmreizējā vakcināci-
ja, kā arī papildu devu vakcinācija 
imūnsupresētām personām, balst-
vakcinācija senioriem no 65 gadiem 
un sociālās aprūpes centru klientiem. 

„Balstvakcinācija visām perso-
nām no 18 gadu vecuma sāksies  2. 
decembrī. Jaunajām izmaiņām esam 
gatavi, paralēli papildinām ar aktuā-
lo informāciju „Vakcinācijas rokas-
grāmatu - informatīvais materiāls 
vakcinācijas veicējiem” un informē-
jam arī vakcinācijas pakalpojuma 
sniedzējus, lai vakcinācijas process 

noritētu atbilstoši Imunizācijas valsts 
padomes jaunajām rekomendāci-
jām”, akcentē Eva Juhņēviča.
Pieteikšanās balstvakcinācijai

Prioritāri iedzīvotāji aicināti pie-
teikties portālā Manavakcina.lv vai 
pa tālruni 8989 vai izmantot dzīvās 
rindas iespējas vakcinācijas centros, 
vakcinācijas punktos tirdzniecības 
centros un pašvaldību telpās, izbrau-
kuma un mobilās vakcinācijas punk-
tos. Balstvakcināciju ir iespējams 
saņemt arī vakcinācijas kabinetos 
ārstniecības iestādēs un pie ģimenes 
ārstiem.

Digitālie sertifi kāti, kas izsniegti 
pēc primārā vakcinācijas kursa pa-
beigšanas, turpinās darboties. Digitā-
lajā sertifi kātā parādīsies atzīme par 
balstvakcinācijas veikšanas datumu 
un vakcīnas nosaukumu, savukārt 

NO 2. DECEMBRA BALTSVAKCINĀCIJU PRET COVID-19 
VAR SAŅEMT VISAS PERSONAS NO 18 GADU VECUMA 

Labklājības ministrija 22. no-
vembrī uzsāka informatīvu kampa-
ņu “ES GRIBU SAVAS MĀJAS!”, 
kuras mērķis ir veicināt sabiedrības 
izpratni par bāreņu un bez vecāku 
gādības palikušu bērnu aprūpi, ģi-
meniskas vides nozīmību bērna ve-
selīgai un pilnvērtīgai attīstībai, un 
samazināt institūcijās esošo bērnu 
skaitu, rosinot iedzīvotājus kļūt par 
audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju 
vai viesģimeni.

2021. gada 1. janvārī ārpusģi-
menes aprūpē atradās 6004 bērni, 
kas ir par 10% mazāk nekā bija trīs 
gadus atpakaļ (2018. gadā ārpusģi-
menes aprūpē atradās 6669 bērni, 
2019. gadā – 6438 bērni, bet 2020. 
gadā – 6252 bērni). Tāpat turpina 
samazināties bērnu skaits bērnu ap-
rūpes iestādēs. 2021. gada 1. janvārī 
salīdzinājumā ar 2018. gada 1. jan-
vāri, bērnu skaits bērnu aprūpes ies-
tādēs samazinājies par 45% (2018. 
gadā – 1037 bērni, 2021. gadā – 568 
bērni). Savukārt saskaņā ar bērnu 
aprūpes iestāžu sniegto informāciju 
2021. gada 1. oktobrī bērnu aprūpes 
iestādēs atradās 506 bāreņi un bez 
vecāku gādības palikušie bērni, kas 
ir par 11% mazāk nekā 2021. gada 
1. janvārī.

Latvija ir pārņēmusi Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Bērnu tiesību 
konvencijā noteikto principu, ka bēr-
niem ir nepieciešams uzaugt ģime-
niskā vidē. Šķirot bērnu no ģimenes, 
viņam tiek nodrošināta ārpusģime-
nes aprūpe pie aizbildņa, audžuģi-
menē vai bērnu aprūpes iestādē. Lai 
veicinātu sabiedrības izpratni par 
ārpusģimenes aprūpē esošiem bēr-
niem, kā arī lai  sniegtu lielāku atbal-
stu un iespējamību bērniem augt ģi-
meniskā vidē, Labklājības ministrija 
organizē informatīvu kampaņu „ES 
GRIBU SAVAS MĀJAS!”.

„Katru gadu ārpusģimenes aprū-
pē esošo bērnu skaits turpina sama-
zināties. Tiek īstenoti pasākumi, lai 
uzlabotu sociālo darbu, kas vērsts 
uz ģimenēm ar bērniem, pilnveido-
jot sociālo darbinieku kompetences, 
un izglītotu vecākus bērnu audzi-
nāšanas jautājumos. Tādējādi tiek 
veicināta bērniem labvēlīga attīstī-
ba ģimenē, kā arī bērnu atgriešana 

bioloģisko vecāku aprūpē,” uzsvēra 
Labklājības ministrs Gatis Eglī-
tis. „Tomēr vēl joprojām Latvijā ir 
bērni, kuri atrodas bērnu aprūpes 
iestādēs un kuriem ir nepieciešama 
ģimeniska vide, tāpēc tiek orga-
nizēta šī kampaņa, lai sabiedrībai 
akcentētu dažādās ārpusģimenes 
aprūpes formas un lai katrs, kurš 
vēlas un var palīdzēt bērniem, gūtu 
priekšstatu par aprūpes formām un 
bērniem tik ļoti neieciešamo ģime-
nes sajūtu.”

Lai veicinātu ģimeņu skaita pie-
augumu, kuras uzņem savā aprūpē 
ārpusģimenes aprūpē esošos bēr-
nus, 2018.gadā tika izveidoti ār-
pusģimenes aprūpes atbalsta centri, 
kuru mērķis ir nodrošināt pasākumu 
kopumu, kas veicina bez vecāku 
gādības palikušu bērnu labklājību, 
drošību, patstāvību, kā arī audžu-
ģimeņu, viesģimeņu, aizbildņu un 
adoptētāju skaita pieaugumu.

„Ikviens bērns ir viena gādīga, 
kompetenta un pastāvīga pieau-
gušā attālumā no veiksmes stāsta. 
Atbalsta centru uzdevums ir saga-
tavot un atbalstīt šos zelta cilvēkus, 
kuri ir gatavi būt nozīmīga daļa no 
kāda bērna dzīves stāsta, jo rūpēs 
par mūsu īpašajiem bērniem nav 
sprints, bet maratons ar daudz izai-
cinājumiem ceļā,” pastāstīja Atbal-
sta centra „TILTS” vadītājs Kaspars 
Prūsis.

Aicinām ikvienu, kurš vēlas iegūt 
vairāk informācijas par audžuģi-
menes, viesģimenes, aizbildņa vai 
adoptētāja statusu, apmeklēt https://
www.lm.gov.lv/lv/gimene-un-ber-
ni-1 vai vērsties pašvaldības bāriņ-
tiesā. 

Par kampaņu:
Kampaņas „ES GRIBU SAVAS 

MĀJAS!” mērķis ir veicināt sabied-
rības izpratni par bāreņu un bez ve-
cāku gādības palikušu bērnu aprūpi, 
kā arī to, cik nozīmīga ir ģimeniska 
vide bērna veselīgai un pilnvērtīgai 
attīstībai, un samazināt institūcijās 
esošo bērnu skaitu, rosinot iedzīvo-
tājus kļūt par audžuģimeni, aizbil-
dni, adoptētāju vai viesģimeni.

Kristina Bišofa, 
projektu vadītāja

SĀK INFORMATĪVU KAMPAŅU 
„ES GRIBU SAVAS MĀJAS!”

VALSTS NODROŠINĀTĀ 
JURIDISKĀ PALĪDZĪBA

pats sertifi kāts pēc balstvakcinācijas 
saņemšanas sāks darboties 15. dienā 
pēc balstvakcīnas saņemšanas. Abi 
sertifi kāti būs derīgi lietošanai.

Ģimenes ārstu un ārstniecības ies-
tāžu kontaktinformācija un adreses 
atrodama: https://www.vmnvd.gov.
lv/lv/vakcinacija-iedzivotajiem 

Balstvakcinācijas programmas 
mērķis ir novērst hospitalizāciju, 
smagu saslimšanu un nāvi tajās sa-
biedrības grupās, kur uz pierādīju-
miem balstīti ir zināms, ka primārā 
imunizācija varētu vairs nenodro-
šināt optimālu imūno aizsardzību 
(imūnsupresēti pacienti, iedzīvotāji 
vecumā virs 65 gadiem, sociālo un 
aprūpes centru pieaugušie pastāvīgie 
iedzīvotāji, pacienti noteiktā vecumā 
ar hroniskām augsta riska blakussa-
slimšanām).

Zaiga Barvida,
Nacionālā veselības dienesta 
Vakcinācijas projekta nodaļa
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Latvijā ir 36 novadi un 7 valstspilsētas. Katra no 
šīm vietām veido Latvijas unikalitāti un daudzveidī-
bu. Katrā Latvijas novadā un pilsētā ir tik daudz, ko 
redzēt, izzināt un uzzināt, ka katru dienu var doties 
ceļā pretī jauniem iespaidiem un sajūtām. 

Dodoties ceļā, teju katram mašīnā skan radio. Te 
skan mūsu mīļākās dziesmas, te uzzinām jaunākos 
notikumus Latvijā un pasaulē, kā arī dzirdam aizrau-
jošus radio ētera raidījumus.

Laika posmā no 22. novembra līdz 25. februārim 
aicinām ieslēgt radio „SKONTO”, kur darba dienās 
tiešajā ēterā no plkst. 10.00 līdz 14.00 skanēs eru-
dīcijas spēle „Novadu robežās”. Spēles laikā tiks 
meklētas atbildes uz trīs āķīgiem un izzinošiem jau-
tājumiem par Latvijas pilsētām un novadiem, kas ie-
saistījušies šajā spēlē. 

Starp spēles dalībniekiem ir 13 Latvijas novadi, to-
starp Krāslavas novada pašvaldība, un viena valsts-

pilsēta – Rēzekne. 
Radio „SKONTO” ēterā spēles „Novadu robežās” 

ietvaros tiks uzdoti jautājumi arī par trijiem Krāsla-
vas novada tūrisma objektiem. Tie ir unikāli objek-
ti - Krāslavas grāfu Plāteru pils komplekss, Laimes 
muzejs Indrā un muzejs „Andrupenes lauku sēta”. 

Dalībnieki, kas būs pareizi atbildējuši uz 3 jautāju-
miem, saņems balvas 50 eiro vērtībā, ko sarūpējuši 
Latvijas novadi! 

Visi tūrisma objekti, kas iesaistījušies Radio 
„SKONTO” erudīcijas spēlē „Novadu robežās”, ir 
apkopoti radio „SKONTO” tīmekļvietnē izveidotajā 
Latvijas novadu iespēju kartē - https://radioskonto.
lv/latvijas-novadu-iespeju-karte/ 

Piedalies, izzini Latviju un laimē vērtīgas balvas!

Informāciju sagatavoja 
Krāslavas novada pašvaldības TIC

KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA PIEDALĀS 
RADIO „SKONTO” ERUDĪCIJAS SPĒLĒ 

„NOVADU ROBEŽĀS”
2021. gada 26. novembrī Liepājas 

pilsētas Centrālās zinātniskās bib-
liotēkas 244. gadskārtas konferen-
ces otrajā daļā svinīgi tika paziņoti 
Voldemāra Caunes balvas „Gada 
bibliotekārs darbā ar bērniem un jau-
niešiem” uzvarētāji.

Liepājas Centrālā zinātniskā bib-
liotēka no 2007. gada izsludina 
konkursu Voldemāra Caunes balvai 
„Gada bibliotekārs darbā ar bērniem 
un jauniešiem”, kuru piešķir reizi 
gadā bibliotekāriem, kuri vispārlieci-
nošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina 
jaunās paaudzes iesaistīšanu bib-
liotēku pakalpojumu izmantošanā, 
motivējot bērnus un jauniešus vairāk 
lasīt, mācīties un attīstīt savas rado-
šās spējas.

Šogad apbalvojumu minētajā 
nominācijā saņēma Kalētu pagasta 
bibliotēkas vadītāja Elita Jaunzeme 
un Krāslavas novada Dagdas biblio-
tēkas Bērnu literatūras nodaļas vadī-
tāja Ilona Bronka. 

Kopumā balvai tika iesniegti pie-
ci pieteikumi, ko izskatīja konkursa 
pieteikumu izvērtēšanas žūrijas ko-
misija, ko pārstāvēja arī Latvijas Na-
cionālās bibliotēkas Bērnu literatūras 
centra vadītāja Silvija Tretjakova. 

Krāslavas novada Dagdas biblio-
tēkas Bērnu literatūras nodaļas vadī-
tājai balva piešķirta par radošo darbī-
bu, aktīvi un sekmīgi veicinot bērnu 
un jauniešu iesaistīšanu bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanā, īpaši dar-
bojoties ar bērniem un jauniešiem.

 Nenoliedzami pelnoši Dagdas 
Bērnu literatūras nodaļa ik gadu 
saņem atzinības vārdus par māksli-
nieciskās vides veidošanu un uzturē-
šanu bibliotēkas telpās. Bibliotēkas 
telpās manāma identiska un rotaļīga 
atmosfēra ar līdzsvarotiem vizuā-
liem elementiem, kas uztur veseluma 
un gaumes kompozīciju, atbilstoši 
mērķauditorijai. Suvenīri un dekori, 
pašu rokām darināti, krāsainās karti-
ņas, lādītes, rotājumi utt. no grāmatu 

un žurnālu autoriem, pēc personīgās 
un speciālistu pieredzes meistarkla-
sēs katrreiz sasauc lielu jaunu un 
pieredzējušo amatnieku pulku. Vēl 
viens bibliotekāres nopelns vietējās 
kopienas saliedēšanā un aktivizēšanā 
ir pamanīt un uzrunāt vietējos talan-
tīgos bērnus un jauniešus, kas labprāt 
stāsta un rāda savus sasniegumus 
mākslā, literatūrā un hobija nozares 
pārzināšanā.

Ilona ar savu iniciatīvu aktīvi ie-
saistās valsts valodas, latgaliešu 
valodas, senvārdu un apvidvārdu 
saglabāšanā. Mēneša joku sleja, 
viktorīnas, anagrammas, krustvārdu 
mīklas, vārdu spēles, virtuālais dia-
logs u.c. - to Ilona integrē savā darbā 
ar bibliotēkas lietotājiem, neskatoties 
uz saspringto laiku. Šogad sadarbībā 
ar kolēģi, vietējiem pagastu iedzīvo-
tājiem un uzņēmējiem  tika izgatavo-
ta galda spēle „Putreņvourdu vuoce-
leite”, kas atspoguļo vietējo pagastu 
latgaliešu apvidvārdu izmantošanas 
prasmes un tradīcijas.

Lai veicinātu Dagdas BLN lieto-
tāju komunikācijas pilnveidošanas 
iespējas, projekta ietvaros Dagdas 
bērnu literatūras nodaļas apmeklē-
tāji tika nodrošināti ar jaunām mo-
dernām tehnoloģijām, papildus no-
drošinot pilnvērtīgu komunikācijas 
iespēju jauniešu vidū, iesaistot tos 
grupas darbā, izmantojot interak-
tīvas iekārtas. Dagdas BLN vadī-
tāja Ilona Bronka aktīvi papildina 
savas viedās prasmes, kas līdzi nes 
medijpratību zināšanu un prasmju 
kopumu, piedāvājot viedās iespējas 
un pakalpojumus ne tikai bērniem 
un jauniešiem, bet arī bibliotēku 
darbiniekiem. Šogad aktīvi tika 
aprobētas LEADER programmas 
projekta iekārtas un programmas, 
kas manāmi piesaista mūsdienu jau-
natni bibliotēkas grupu tiešsaistes 
un klātienes pasākumos un ikdienas 
apmeklējumos.

Dagdas bibliotēkas Bērnu litera-
tūras nodaļa ar savu darbību veicina 
bibliotēkas atpazīstamību vietējā ko-
pienā un popularizē tās pozitīvu tēlu.

Voldemārs Caune, bibliotekārs, 
bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. 
gada līdz 1923. gadam strādāja par 
pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, 
kur 1919. gada 16. decembrī atklā-
ja pirmo bērnu literatūras nodaļu. 
1947. gadā, paplašinot pilsētas 1.bib-
liotēkas bērnu nodaļu, tika izveidota 
Liepājas 1.bērnu bibliotēka.

Žaneta Moiseja, 
Krāslavas novada 

Centrālās bibliotēkas metodiķe

VOLDEMĀRA CAUNES BALVA

Novembris ir Latvijas mēnesis. 
Tieši novembrī biežāk nekā citā 
laikā mēs domājam par Latvijas 
valsti, par mūsu pagātni un nākot-
ni. Pagātnē mēs smeļamies spēkus, 
lai ietu uz priekšu. Pētot savas sak-
nes, mēs labāk izprotam tagadni un 
kaļam plānus nākotnei.  

Indras aušanas darbnīcā tika  īste-
nota radošā ideja un izveidota tel-
piskā instalācija „Zyny, zynu tāva 
sātu”. Idejas autore - čaklā audēja 
Regīna Korovacka - tradicionālajā 
skalu deķu aušanas tehnikā izauda 
vairāk nekā trīsdesmit Indras pa-
gasta vēsturisko sādžu nosauku-

mus. Šī ideja raisīja interesi mek-
lēt un vākt informāciju par Indras 
pagasta sādžu ikdienu un svētkiem 
20. gs. Tika vāktas fotogrāfi jas un 
autobiogrāfi skas atmiņas.

Regīnas Korovackas austie go-
belēni ir apskatāmi Indras Kultūras 
namā. 

Paldies Regīnai par radošo vei-
kumu un aktīvo dzīves pozīciju, 
paldies viņas ģimenei par atbalstu 
un aktīvu līdzdalību pagasta dzī-
vē.

Ērika Zarovska, 
Indras Kultūras nama 

pasākumu organizatore

INDRAS AUDĒJA – VĒSTUREI

Valsts svētku mēnesī, kad godinām savu valsti tās 
proklamēšanas gadadienā, Dagdas Folkloras centrs 
saņēma nozīmīgu pūralādes priekšmetu papildinā-
jumu.

Zīmīgi ir tas, ka 2016. gada 18. novembrī ar Lat-
gales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrka-

pitāla fonda, A/S „Latvijas valsts meži” un Dagdas 
novada pašvaldības fi nansiālu atbalstu, pateicoties 
Dagdas novada iedzīvotāju atsaucībai, aizsākās pū-
ralādes stāsts, bet 2018. gadā par godu mūsu dzim-
tenes lielajai jubilejai, pūralādē tika ielikts 100-tais 
priekšmets. Tā bija sakta, kas ir tiešs saules zīmes 
simbols rotās.

Šoreiz pūralādes priekšmetu klāsts tika papildi-
nāts ar Antoņinas Ruskules (dzim. Bule) (1923-
2009) 1905. gadā izdoto Bībeli, viņas rožukroni un 
daudzajiem rokdarbiem. Priekšmetiem klāt nāk arī 
stāsti par to izcelsmi, kuri tiek apkopoti Pūralādes 
grāmatā. Piemēram, Antoņinas Ruskules dzimtā 
vieta ir Brigu pagasta Jaunslabadas sādža. Viņa pa-
beidza Runtortas lauksaimniecības skolu, kura atra-
dās divstāvu namā, kurš savukārt tika uzcelts uz ve-
cajiem Runtortas muižas pamatiem. Skolā iegūtās 
zināšanas palīdzēja gan prasmīgi ierīkot dārzu, gan 
saimniekot tajā. Otrā pasaules kara laikā Antoņina 
vienīgā savā sādžā prata rakstīt, pārzināja valodas. 
Tuvākajā apkārtnē viņa bija pazīstama kā prasmīga 
rokdarbniece un iecienīta kāzu saimniece.

Atverot Bībeli, uzmanību piesaista 1916. gada 14. 
februārī ar roku rakstīts teksts no Jeremija grāmatas 
„Kad tavs vārds man notika, tad es to esmu uzņē-
mis, un tavs vārds man ir bijis par prieku un par 
sirds līksmību”.

Antoņinas darinātie darbiņi – sedziņas, plecu ap-
metņi ir liecība par sava laika rokdarbnieču pras-
mēm un pacietību. Tie nes tālāk stāstu par savu 
darinātāju un dara bagātāku Latgales līgavas pūru.

Inta Viļuma,
Dagdas Folkloras centra vadītāja

Autores foto

NOZĪMĪGS PŪRALĀDES 
PAPILDINĀJUMS

Krāslavas Mūzikas un māks-
las skolas direktors Spodris Ka-
čāns nesen atkal viesojās Poli-
jā, Zambrovas pilsētā. Tur tika 
noslēgti divi sadarbības līgumi: 
viens starp Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skolu un Zambrovas 
Vitolda Lutoslavska pirmās pa-
kāpes mūzikas skolu, otrs – starp 
Krāslavas Mūzikas un mākslas 
skolu un „Conservatorion Nof 
A Galil” no Izraēlas. Šie līgumi 
paredz piedalīšanos savstarpējos 
konkursos, festivālos, pieredzes 
apmaiņu starp pedagogiem un 
audzēkņiem, iespējamu kopīgu 
pasākumu realizācijā u.c. 

Paralēli līgumu slēgšanai no-
tika arī 2. Starptautiskais Zam-

brovas jauniešu pūtēju orķestra 
koncerts „Diriģentu parāde”, 
kurā piedalījās 14 diriģenti no 8 
valstīm, tostarp pasākumā bija 
pārstāvēta Latvija.

„Kopā ar diriģentu no Liepājas 
Valēriju Šestilovski un jaunie-
šu pūtēju orķestri sagatavojām 
savu koncertprogrammu un uz-
stājamies lielajā koncertā viņu 
skaistajā koncertzālē,” turpina 
Spodris Kačāns. „Zāle bija ska-
tītāju piepildīta, protams, tiktāl, 
cik atļāva pandēmijas sakarā no-
teiktie ierobežojumi. Tāpat šajā 
pasākumā iepazināmies ar jau-
niem draugiem gan no Grieķi-
jas, gan no Kazahstānas, gan no 
Igaunijas, kuri arī izteica priekš-

likumus par turpmāko sadarbī-
bu. Saņēmām arī piedāvājumu 
februārī piedalīties Bavārijas 
Jauniešu apmaiņas fonda sēdē, 
kurā tiktu izskatīts jautājums 
par turpmākajiem sadarbības 
projektiem starp  mūsu pilsētas 
un Bavārijas jauniešiem. Vēlos, 
lai Krāslavas un novada jaunieši 
sadzird sadarbības iespējas, lai 
viņos aug cerība un motivācija, 
ka, pateicoties mūzikas apguvei, 
paveras iespējas ceļot, iepazīt 
vienaudžus citās valstīs, kaut ko 
vērtīgu iemācīties.”

Viesojoties Polijā, Spodris Ka-
čāns saņēma pateicības rakstu no 
Zambrovas pilsētas mēra.

Juris Roga

JAUNI LĪGUMI 
PAVĒRS JAUNAS IESPĒJAS
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ŠŪŠANAS FABRIKAI KRĀSLAVĀ - 50

Rīgas apģērbu šūšanas ražoša-
nas apvienības „Latvija” Krāsla-
vas fi liāles Nr. 5 pārmantotāja 
SIA „NEMO” turpina aizsāktās 
šūšanas ražošanas tradīcijas un 
veiksmīgi darbojas arī šobrīd.  
Veiksmes atslēga slēpjas nevis 
nejaušā paļāvībā, bet gan neat-
laidīgā darbā un prasmē neapstā-
ties grūtību priekšā.  Uzņēmība, 
atbildība un neizsīkstošā enerģi-
ja ir īpašības, kas piemīt šūšanas 
uzņēmuma „NEMO” vadītājai 
Ingai Zemdegai-Grāpei. Tieši 
tas ir nepieciešams veiksmīgam 
uzņēmējam, lai pieņemtu jaunus 
izaicinājumus un turpinātu uz-
ņēmuma attīstību.  Šobrīd SIA 
„NEMO” savā nozarē ir viens 
no vadošajiem uzņēmumiem 
Latvijā.

Savās pārdomās par uzņēmu-
ma SIA „NEMO” darbību šodien 
dalās valdes priekšsēdētāja Inga 
Zemdega-Grāpe.

Kurā gadā jūs pārņēmāt šū-
šanas uzņēmuma „NEMO” va-
dību? 

Ar 2014. gada 1. novembri. 
Tikko apritēja 7 gadi. Laiks aiz-
tecējis nemanot. Šie man perso-
nīgi ir bijuši ļoti intensīvi gadi. 
Biju pārliecināta, ka zinu, kas 
sagaida. Iepriekš man bijusi ļoti 
plaša pieredze, toreiz domāju, ka 
mani pārsteigt ir grūti. Bet viss 
izrādījās pavisam citādāk. Es pat 
teiktu, ka galvenais pārsteigums 
– cik ļoti var atšķirties spēles 
noteikumi dažādās nozarēs. Sva-
rīgi, lai esi spējīgs strauji mācī-
ties un pielāgoties. Iepriekšējā 
pieredze citās nozarēs palīdz 
redzēt lietas no cita skatu leņķa 
un pielietot labāko, kas ir apgūts 
iepriekš. 

Jūsuprāt, kāpēc tieši šāds 
nosaukums – „NEMO”? 

Drošu ziņu nav. Dzirdēju, ka 
ir kāda saistība ar to vadītāju 
vārdiem, kas 1995. gadā veica 
privatizāciju. Taču es pilnībā arī 
saprotu saiti ar mītisko Ž. Verna 
romāna varoni kapteini Nemo 
– dižciltīgs, apveltīts ar ārkārtī-
gi asu prātu, tāds, kurš apzināti 
izvēlējies savu ceļu. Manā jaunī-
bas laikā tas bija ļoti spēcīgs tēls. 
Bet jebkurā gadījumā, sasaiste ar 
ūdeņiem, ar Daugavu, manuprāt, 
ir spēcīga. Nosaukums ir arīdzan 
skanīgs un starptautiski viegli 
izrunājams, tātad veiksmīgs! 

Pašlaik uzņēmumā strādā 140 
darbinieki, no tiem 20 - Gulbe-
nes fi liālē. Mums būtu gribējies, 
lai esam divas reizes vairāk, jo 
pasūtījumu ir vairāk, nekā varam 
paņemt. Daudzi darbinieki aiziet 
pensijā, bet par maz jauniešu 
nāk klāt. Piedalāmies visās NVA 
programmās, sadarbojamies ar 
tehnikumu un Rīgas un Rēzek-
nes augstskolām, esam aktīvi, 
tomēr atdeve ir nepietiekama. 

Kāda veida sortiments šo-
brīd tiek ražots?   

Joprojām liela daļa ir klasiskie 
kostīmi un mēteļi - jau 50 gadu 
garumā. Taču būtiska daļa ir arī 
moderni aktīvās atpūtas funk-
cionāli apģērbi gan starptautiski 
atzītiem zīmoliem, gan Latvijas 

armijai, gan slimnīcām. Šī sa-
daļa ir strauji augoša, ar lielu 
potenciālu. Mums ir arī trešā sa-
daļa, kuru pakāpeniski attīstām – 
mājas tekstils.  Visu laiku izmē-
ģinām ko jaunu, tādejādi esam 
gatavi dažādiem pagriezieniem. 
Piemēram, Covid-19 krīze skā-
ra daudzus uzņēmumus Lietuvā, 
kas specializējās uz klasisku ap-
ģērbu ražošanu, taču mēs bijām 
spējīgi pielāgoties, tāpēc sākām 
šūt aktīvās atpūtas apģērbu, 
maskas un medicīnas halātus. Es 
ticu, ka elastībā ir mūsu spēks 
un stabilitāte. Tādējādi mēs 
esam neatkarīgi no klientiem. Ja 
kāds klients pārtrauc sadarbību, 
piemēram, pārceļot pasūtījumus 
uz Rumāniju vai Bulgāriju, kur 
ražot ir lētāk, mums ātri ir ko likt 
vietā.

Kāds ir uzņēmuma produk-
cijas izgatavošanas process?  

Mēs atšķiramies ar to, ka spē-
jam piedāvāt pilnu pakalpojuma 
spektru – no skices līdz gatavai 
produkcijai klienta noliktavā – 
vai arī kādu no tās daļu – kons-
truēšanu, materiālu sagādi, pie-
griešanu, izšūšanu vai apdruku, 
šūšanu, gludināšanu, iepakošanu 
un loģistiku. 

No kurām valstīm tiek piegā-
dātas izejvielas?

No visas pasaules! Nekļūdī-
šos, ja apgalvošu, ka Krāslavu 
esam iezīmējuši kā svarīgu pie-
gādes centru starptautisko kurje-
ru kartē. Pārsvarā gan viss ir no 
Eiropas, un tomēr bez Ķīnas un 
Turcijas piegādātājiem dažbrīd 
neiztikt.

Cik daudz tiek saražots vidē-
ji mēnesī, gadā? 

Tā kā šujam gan blūzes, gan 
mēteļus, tad tos sasummēt ir 
grūti. Izsakot naudā, mūsu gada 
apgrozījums ir 1,6 miljoni eiro. 
Esam nominēti arī 2016. gada 
eksporta balvai, jo savā nozarē 
esam viens no vadošajiem uzņē-
mumiem Latvijā. 

Vai tiek ražots arī Latvijas 
tirgum?  

Nē. Latvijas pircējs ir piera-
dis pie daudz zemākām cenām, 
kas, ražojot ar Latvijas algām un 
nodokļiem, nav sasniedzamas. Ir 
Latvijā, protams, arī „premium” 
segments, bet tas ir tik mazs, ka 
mūsu lielajai rūpnīcai tur nav 
ko darīt. Mūsu šuvējām izdevīgi 
ir lielie pasūtījumi, bet neviens 
Latvijas zīmols vai veikals to 
nevar pārdot. Mūsu preci var 
nopirkt arī Latvijā – piemēram, 
„Stockmann” universālveikalā, 
bet to rotās kāds cits, rietumos 
atpazīstams zīmola vārds. Daž-
kārt to var atpazīt pēc „Made in 
Latvia” birkas, tomēr pārsvarā 
klienti vēlas „Made in Europe” 
birkas, kas, protams, ir arī kvali-
tātes apzīmējums. 

Cik lielu daļu aizņem eks-
ports? 

Es principiāli uzskatu, ka eks-
ports ir Latvijas labklājības at-
slēga. Mēs varam iekšējā tirgū 
celt algas, cik gribam, iekšējais 
tirgus to nekavējoties izlīdzinās 
ar cenu celšanu, tāpēc algas kā-

pums ir ilūzija. Pašiem, protams, 
vajadzētu bāzēties uz Latvijā ra-
žoto, lai mazāk būtu jāeksportē, 
tas ir primāri. Tomēr, ja papildus 
iekšējam patēriņam spējam pār-
dot savu produkciju citās valstīs 
un šo iegūto naudu atgriezt Lat-
vijā, tā jau ir liela vērtība. Tieši 
par šo eksportēto vērtību ceļas 

Latvijas labklājība. Mēs ekspor-
tējam faktiski visu - turpat 99% 
no saražotā. Pat, ja pārdodam 
klientam Latvijā, tad šis klients 
ir starptautiska uzņēmuma at-
zars, pa kuru viss nonāk Rie-
tumeiropā. Mūsu galvenais tir-
gus ir Skandināvija, kas ir fi ziski 
tuvāks un piemērots mūsu izmē-
ram, kā arī mentāli mums vieg-
lāk sastrādāties. Tomēr pašlaik 
lielākās cerības saistām ar Vāci-
ju, kas ir Eiropas lielākais tirgus. 
Tas ir cits mērogs. Mums ir arī 
ļoti mīļi „bespoke” - varētu teikt 
super augstākās klases klienti 
Anglijā, kas par mazākām parti-
jām maksā dubultcenu, un mums 
ir klienti arī otrpus okeānam, kas 
par dabīgā Dupioni zīda (ārkār-
tīgi rets un biezs ekstra klases 
Itālijas zīds) apdrukātām spil-
vendrānām ir gatavi maksāt, ma-
nuprāt, pasakainu summu.

Kā varētu raksturot uzņē-
muma darbaspēka sadalījumu 
pēc dzimuma?

Tā ir iegājies no PSRS lai-
kiem, ka vieglajā rūpniecībā pār-
svarā strādā sievietes. Ir valstis, 
kuru rūpnīcās ir tikai vīrieši, tas 
mūsu sabiedrībai šķiet dīvaini. 
No vadības viedokļa sieviešu 
kolektīvs nenoliedzami ir izaici-
nājums, tas ir impulsīvāks, emo-
cionālāks, garlaicīgi nav.

Vai ir pieejami arī kvalifi kā-
cijas paaugstināšanas kursi?  

Protams! Daudz nekļūdīšos, 
ja apgalvošu, ka Latvijā šuvē-
jas profesionāli netiek gata-
votas vismaz 10 gadus, ja ne-
skaita speciālās programmas 
Alsviķos un ieslodzījuma vietās. 
Var mācīties par stila un apģēr-
ba izgatavošanas speciālistu 
vai drēbnieku, bet šīs apmācību 
programmas vairāk virzītas uz 
individuālo pakalpojumu snie-
dzēju šūšanas salonos, ne uz 
industriālo ražošanu. Nekas cits 
neatliek - jāapmāca pašiem. Jop-
rojām uzņemam interesentus, 

kuri vēlas pārkvalifi cēties un 
apgūt šo aktuālo profesiju, lai 
nodrošinātu sevi ar stabiliem ie-
nākumiem ilgtermiņā. 

Jāsaka, ka patiešām vērtīgs ir 
NVA piedāvātais atbalsts prog-
rammā „Apmācība pie darba de-
vēja” – māceklim tiek nodroši-
nāts darbmācītājs, tiek garantēta 

fi ksēta alga, un uzņēmumam tiek 
kompensēti zaudējumi, kamēr 
māceklis vēl tikai audzē pras-
mes. Aicinām pievienoties un 
apgūt vienmēr pieprasīto profe-
siju.

Kā vērtējat pašreizējo sa-
darbību ar pašvaldību?

Man ir iespēja salīdzināt, jo 
ir bijusi saskarsme arī ar citām 
pašvaldībām. Mums ar Krāsla-
vas pašvaldību sadarboties ir 
viegli gan tīri cilvēciski, gan 
varbūt arī tāpēc, ka Krāslavā 
mēs esam lielākais darba de-
vējs. Pašvaldība piedāvā idejas. 
Tā mēs, piemēram, bijām uzai-
cināti biznesa vizītē Baltkrievi-
jā. Pašvaldība ir bijusi atvērta 
arī mūsu iniciatīvai - piedāvāt 
jaunajam speciālistam stipen-
diju studijām Rīgas Tehniskajā 
universitātē. Tagad manas ce-
rības saistās ar dzīvokļu jautā-
jumu risināšanu. Bet svarīgākā 
ir tā sajūta, ka pašvaldība uz-
klausīs un iespēju robežās palī-
dzēs. Mēs esam labi partneri, jo 
mums ir vienots mērķis – uzla-
bot iedzīvotāju labklājību – un 
Krāslavā to saprot.

Kādas jaunākās tehnoloģijas 
uzņēmums ir iegādājies pēdē-
jos gados? 

Nav tāda gada, kad mēs nebū-
tu iegādājušies jaunas tehnoloģi-
jas. Pagājušajā mēnesī tikām pie 
šuvju līmēšanas iekārtas. Mums 
ir arī tādas specifi skas iekārtas 
kā ultrasoniskās šujmašīnas. 
Domāju, tādas ir vienīgās Latvi-
jā. Šķiet, ka arī kabatu šūšanas 
automāts Latvijā mums ir vienī-
gajiem. Mums ir arī automātis-
kā piegriešanas iekārta, tāda vēl 
ir tikai Jēkabpilī un Rīgā. Gadā 
vidēji iekārtās tiek ieguldīts 30 
tūkstoši eiro, attiecīgi pēdējo 7 
gadu laikā investīcijas iekārtās 
stabili pārsniedz 200 000 eiro. 
Bet vēl jau arī ir citas investī-
cijas, kā pilnīga pāreja uz LED 
apgaismojumu, apkures sistēmas 

pārbūve, datori un ļoti dārgas 
specializētas datorprogrammas, 
autoparks, dažādi remontdarbi. 
Kaut vai ielikt vienu logu maksā 
tūkstošus.

Kādas ir lielākās problēmas, 
ar kurām saskaras uzņēmums? 

Mums ir divas problēmas. Pir-
mā, kas satrauc visus Latvijas 
ražotājus, bet otrā ir tieši tek-
stilnozares problēma. Latvijā ir 
akūts darbaspēka trūkums. Ne ti-
kai skaita ziņā, bet arī izglītības 
ziņā. Visas pārējās problēmas 
paliek tikai fonā, kad saproti, 
ka Latvijā nav, kas strādā. Pie-
mēram, Portugālē, kas nav ļoti 
bagāta valsts, tomēr šūšanā ir 
jauni, labi apmācīti un enerģiski 
cilvēki. Gan Anglijā, gan Vācijā 
šūšanas nozarē un arī citās in-
dustrijās strādā liela sabiedrības 
daļa. Atslēga ir izglītības sis-
tēmā. Mūsu izglītības sistēma, 
pretēji deklarētajam, jauniešus 
nesagatavo dzīvei, sistēma ir at-
rauta no realitātes. Kaut notiek 
apspriedes un pētījumi, un tiek 
vilkti ķeksīši, patiesībā ir ļoti 
reti izņēmumi, kad skola ir vei-
kusi savu misiju. 

Arī pieaugušo izglītība pašlaik 
vēl ir tikai projektos, ja neskai-
ta dažus vērtīgus kursus. Latvi-
jā ražošanas kontingents ir jau 
gados. Ja tā turpināsies, pēc 10 
gadiem, ar dažiem izņēmumiem, 
būsim palikuši tikai tirgotāji, 
lauksaimnieki un valsts sektors. 
Tas nav ilgtspējīgs ekonomikas 
modelis. Otrā problēma ir Ķī-
nas ietekme uz nozari, sākot ar 
2008. gadu. Tekstilnozare būtu 
pilnībā citāda, ja Eiropas zīmo-
li, pircēju spiediena uz zemāku 
cenu rezultātā, nebūtu pārcēluši 
pasūtījumus uz Ķīnu un vēlāk 
visu Āziju, tagad arī Āfriku. 

Lai arī kādi mums nebūtu 
stereotipi, Ķīna ar savām vals-
tiskām investīcijām ir spējusi 
attīstīt tādu rūpniecību, kas ir ne 
tikai kvalitatīva, bet arī ārkārtī-
gi efektīva. Nav vairs runa par 
zemām algām, Ķīnas rūpnīcas 
strādnieka alga nav neko zemā-
ka par mūsējo, bet dienā viens 
strādnieks saražo kādas 3 reizes 
vairāk nekā Latvijas šuvēja. Por-
tugāļi un itāļi, kuru ražošanas 
procesu esmu vērojusi klātienē, 
spēj strādāt aptuveni 2 reizes āt-
rāk nekā latvieši, līdz ar to vēl 
piesaistot darbaspēku, bet Latvi-
jā šī attīstības spirāle ir lejupejo-
ša. Mēs, „Nemo”, liekam lielu 
uzsvaru uz ražību, tāpēc arī tiek 
pirktas arvien jaunas iekārtas. 
Automatizācija ir neizbēgama. 
Vidēji gadā paaugstinām ražību 
par 6%. Šogad izskatās, ka būs 
rekordu gads – būs vēl lielāks ra-
žības pieaugums, un attiecīgi arī 
algas aug daudz straujāk. 

Vai Covid-19 pandēmija ir 
ietekmējusi uzņēmuma darbī-
bu? 

Jā ir, turklāt būtiski. Periods ir 
bijis vētrains. Kopumā neesam 
zaudējuši apgrozījumu, ja ne-
skaita turbulenci pāris mēnešus. 

(Turpinājums 11. lpp.)

INGA ZEMDEGA-GRĀPE: „MUMS IR VIENOTS MĒRĶIS – 
UZLABOT IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU, UN KRĀSLAVĀ TO SAPROT” 

Saņemtais dāvinājums - SIA „NEMO” ražotais mētelis, kuru izvēlē-
jusies Dānijas karaliene Margrēte. V. Gekiša foto.
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12. novembrī „Zoom” vietnē 
notika Latgales reģiona debašu 
turnīrs, kurā piedalījās Daugav-
pils Valsts ģimnāzijas, Daugav-
pils 12. vidusskolas divas ko-
mandas un Krāslavas ģimnāzijas 
komanda, lai debatētu par re-
zolūcijām: laulība un ģimene ir 
vērtības mūsu sabiedrībā un vai 
mums būtu jāievieš vairāk bio-
loģisko un mājražotāju veikalu.

 Krāslavas ģimnāzijas koman-
dai – Samantai Prikšānei, Jeļiza-
vetai Abrosimovai un Aigaram 
Staņevičam – tā bija debija. Šajā 
turnīrā komandām tika piešķirti 
arī nosaukumi. Mūsu komandas 
nosaukums bija „Aizrautīgie”. 
Un, apkopojot divu debašu re-
zultātus, Krāslavas ģimnāzijas 
komanda ieguva 1. vietu! Gan 

man, gan komandai ir liels 
prieks par paveikto.

Jāpiebilst, ka pirms Latgales 
reģiona debatēm Debašu centrs 
sadarbībā ar Zemgales reģionu 
30. oktobrī un 6. novembrī rīko-
ja debašu turnīru „ImproMix”, 
kuros piedalījās Samanta Prikšā-
ne, Ervīns Jakovelis un Viesturs 
Andžāns. „ImproMix” – nozīmē, 
ka komandām 30 minūšu laikā 
ir jāsagatavo debate par kādu 
tēmu, kā arī komandas tika jauk-
tas, proti, veidotas no dažādām 
skolām.

Samanta atzīst: „Man ļoti pa-
tīk debatēt, kaut arī ne vienmēr 
tas labi izdodas. Debatējot es 
ieguvu jaunus paziņas, infor-
mācijas apmaiņu par tādām tē-
mām kā ekotūrisms, organiskā 

lauksaimniecība u.c., protams, 
lieliski pavadīju laiku. Dažreiz 
liekas nereāli viegli, atvērti var 
runāt par kopīgi gatavotu debati 
ar cilvēkiem, kurus  nupat iepa-
zini. Manuprāt, galvenais uzva-
ras noslēpums no miksētajām 
debatēm ir komandas darbs un 
savstarpēja izpalīdzēšana, katru 
reizi iegūstot pieredzi. Debate 
ir īstākā māksla, kuru rada mūsu 
vārdi, tikai ir jāļauj tiem valdīt 
pār mums.”

Visiem debatētājiem novēlu, 
lai nākamā debate izdodas vēl 
labāk, nepadoties un augt savā 
meistarībā! Uzdrīkstieties un 
nāciet mūsu pulkā!

Daina Andžāne,
Krāslavas ģimnāzijas Debašu 

kluba vadītāja

ĢIMNĀZIJAS DEBAŠU KLUBA UZVARA

Ik gadu veiksmīgākie „eTwin-
ning” projekti visā Eiropā tiek 
apbalvoti ar Eiropas kvalitātes ser-
tifi kātu. No Latvijas „eTwinning” 
Eiropas kvalitātes sertifi kātu saņē-
ma 49 projekti (58 sertifi kāti), kas 
īstenoti 2020./2021. mācību gadā. 
Projektus īstenoja 47 pedagogi no 
33 izglītības iestādēm. Apsveicam!

No Latvijas „eTwinning” Ei-
ropas kvalitātes sertifi kātu šogad 
ieguva arī Krāslavas Varavīksnes 
vidusskolas projekts ,,LINGOTU-
RE” (skolotāja Alīna Lukša).

Pilns „eTwinning” Eiropas kva-
litātes sertifi kātu ieguvēju saraksts 
(visas „eTwinning” valstis) pieej-
ams eTwinning.net portālā.

SVEICAM „ETWINNING” EIROPAS KVALITĀTES 
SERTIFIKĀTU IEGUVĒJUS!

Krāslavas ģimnāzijas 11.a klases 
skolēni apgūst fi lozofi jas kursu, 
un kārtējā mācību stunda notika 
Krāslavas Vēstures un mākslas mu-
zejā, ievērojot visus epidemioloģis-
kos noteikumus. Skolēni iepazinās 
ar izstādi „Konstantīns Raudive - 
latvietis Eiropā”.

Rakstnieks, fi lozofs un parapsi-
hologs Konstantīns Raudive (1909-
1974) ir dzimis Asūnē, bet mācījies 
Krāslavas ģimnāzijā. Otrā pasaules 
kara laikā devās bēgļu gaitās uz 
Vāciju. Viņš ir spožs intelektuālis 
un viens no spilgtākajiem Eiropas 
domātājiem ar daudziem sasniegu-
miem pasaules mērogā.

Skolēni iepazinās ar mūsu novad-
nieka biogrāfi skiem datiem, viņa 
radošo darbību, izdotajām grāma-

tām, analizēja K.Raudives domu-
graudus. Interesi radīja stends, kurš 
iepazīstina ar parapsihologa piere-
dzi, K.Raudive bija izveidojis savu 
metodi mirušo cilvēku balsu pierak-
stīšanai, izmantojot „elektronisko 
balsu” fenomenu.

Šāda mācību stunda muzejā pa-
plašina skolēnu redzesloku un ro-
sina vairāk interesēties par saviem 
novadniekiem. Pateicamies Krāsla-
vas Vēstures un mākslas muzeja 
kolektīvam par organizēto izstādi 
un personīgi Eduardam Danovskim 
par nodarbības vadīšanu.

Viktorija Naļivaiko,
Krāslavas ģimnāzijas vēstures, 
fi lozofi jas, politikas un tiesību 

skolotāja

FILOZOFIJAS STUNDA

25. novembrī notika Latgales 
reģiona rudens sezonas debašu 
turnīrs par tēmu „„TikTok” pozi-
tīvi/ negatīvi ietekmē pusaudžu/ 
jauniešu attīstību”. Tajā piedalī-
jās Daugavpils Valsts ģimnāzijas, 
Daugavpils 12. vidusskolas, Dau-
gavpils Saskaņas pamatskolas un 
Varavīksnes vidusskolas debatētā-
ji. Mūsu skolu pārstāvēja 9.a kla-
ses komanda – Jekaterina Filipen-
kova, Artūrs Pitkevičs un Marta 
Skripļonoka.

Pirms turnīra tika savākts ma-
teriāls par rezolūciju, uzrakstītas 
apstiprinošā un noliedzošā lietas, 
sagatavoti fakti atspēkošanai, pār-
domāti jautājumi oponentu ko-
mandai un apspriesti iespējamie 
sadursmes punkti.

Apstiprinošā lieta sastāv no trim 
argumentiem. „TikTok” piedāvā 
plašu izglītojošo saturu, un mūsu 
komanda atrada diezgan daudz 
kanālu, pateicoties kuriem var pa-
dziļināt zināšanas daudzos mācī-
bu priekšmetos. „TikTok” palīdz 

attīstīt radošās spējas - to mēs pie-
rādījām, nosaucot lappuses, kur 
var mācīties dejot, zīmēt, muzicēt, 
fotografēt, gatavot. Trešais - „Tik-
Tok” ir pusaudžu psiholoģiskais 
atbalsts, jo tajā var atrast psiholo-
gu ieteikumus sarežģītajās dzīves 
situācijās.

Noliedzošo lietu veido divi argu-
menti. „TikTok” veicina klipa do-
māšanu, kas pasliktina spēju mā-
cīties. Lai pierādītu šo argumentu, 
mēs izlasījām daudz informācijas 
par klipa domāšanu un uzskatām, 
ka tā var būt nopietna „TikTok” 
ietekme uz smadzeņu darbību. 
„TikTok” ir pieejams vecumam 
nepiemērots un kaitīgs saturs un kā 
piemēru var nosaukt dažādus izai-
cinājumus („čelendžus”).

Debates izdevās organizēt 
„Google Meet” platformā un, pa-
teicoties organizētajai spēlei, mēs 
ieguvām jaunu pieredzi.

M. Skripļonoka,
debašu kluba „SIGMA” 

dalībniece

Pašlaik mēs mācāmies 9. klasē 
un esam nopietnas izvēles priek-
šā: kur mācīties tālāk? Aizdomā-
ties par karjeru palīdz arī veik-
smes stāsti, ar kuriem dalās mūsu 
skolas absolventi. Viņi patiesi 
pastāsta par savu izglītības ceļu, 
dod padomus, kas no skolas gados 
apgūtā palīdz un virza uz priekšu.

Vienā no klases stundām mums 
notika tikšanās ar mūsu skolas 
absolventu, Latvijas Jūras akadē-
mijas 5. kursa studentu Ričardu 

Pobudinu. Viņš pastāstīja mums 
par to, ka, mācoties skolā, nolē-
ma kļūt par jūrnieku, un šī iecere 
mudināja jaunieti nopietni ķerties 
pie mācību priekšmetu apguves. 
Tam sekoja vidusskolas absol-
vēšana un iestāšanās augstskolā. 
Mūs informēja par studijām Lat-
vijas Jūras akadēmijā, jūrnieka 
profesijas apguves iespējām, vietu 
darba tirgū, svarīgākajiem mācību 
priekšmetiem, kuri nepieciešami, 
lai sekmīgi īstenotu studijas.

Ļoti aizraujošs bija stāstījums 
par praksi, kad pirmo reizi uz 
diezgan ilgu laiku bija jādodas 
jūrā, kā veidojās viņa attiecības 
ar kolēģiem – par visu viņš stās-
tīja vaļsirdīgi un ar humora devu. 
Jau ir nokārtoti pēdējās sesijas 
eksāmeni, decembrī būs jāaizstāv 
diplomdarbs. Pavisam drīz piepil-
dīsies sapnis - kļūt par stūrmani.

Marta Skripļonoka,
9. a klases skolniece

DEBAŠU KLUBA „SIGMA” 
RUDENS SEZONAS JAUNUMI

KARJERAS STUNDA. VEIKSMES STĀSTS

(Turpinājums. Sākums 10. 
lpp.)

Labā ziņa ir, ka globālo pie-
gāžu problēmu dēļ klienti daudz 
aktīvāk meklē iespējas ražot 
Eiropā. Man nav dienas, kad 
nebūtu kāds jauns klienta pie-
prasījums. Atliek tik izvēlēties. 
Līdz ar to esam izvēlējušies tā-
dus turpmākos sadarbības part-
nerus, kas būs daudz stabilāki un 
ienesīgāki nekā iepriekš, tāpēc 
esam ļoti optimistiski. Taču grū-
tības sagādā cīņa ar iespējamo 
saslimšanu. Neskatoties uz vi-
siem izpildītajiem pasākumiem, 
saslimšanas dēļ februāra beigās 
nācās apstādināt rūpnīcu uz 2 
nedēļām. Tagad esam iegādāju-
šies CO2 mērītājus un sekojam 
gaisa kvalitātei. 

Izdarām vēl daudzas pārbīdes, 
lai pēc iespējas mazāk cilvēki 
atrastos vienā telpā. Bet svarī-
gākais, ko esam panākuši – no 

3. novembra uzņēmumā nav 
klātienē strādājošu cilvēku bez 
Covid-19 sertifi kāta vai tādu, 
kuri nebūtu uzsākuši vakcināci-
jas kursu. Ir ļoti reti izņēmumi, 
kuriem vakcinācija veselības dēļ 
bija jāatliek uz pāris nedēļām, 
bet kopumā uz 15. decembri 
būsim pilnībā gatavi. Ministru 
kabineta noteikumi nr. 720 nosa-
ka, ka arī privātajos uzņēmumos 
visiem klātienē strādājošiem cil-
vēkiem ir jābūt sertifi kātiem, un 
mums tā būs. Bet svarīgākais ir 
nevis MK noteikumi, bet kolēģu 
veselība un uzņēmuma darbība 
kopumā. Cenšamies skaidrot 
darbiniekiem, ka nevakcinējies 
cilvēks ar astoņkārt palielinātu 
varbūtību var infi cēt citus kolē-
ģus. Mūsu gadījumā – ar vienu 
rāvienu pat 40 kolēģus, tādējādi 
apstādinot ražošanu uz 10 die-
nām. Papildus tam, visas 10 die-
nas esam spiesti maksāt slimības 
pabalstus nevakcinētajiem no 

mūsu pašu uzņēmuma kabatas. 
Bet polemikā par vakcinēšanos 
neiesaistos, mēs uzņēmumā no-
drošinājām darbinieku vakcinā-
ciju, bet tālāk tā paliek jau katra 
paša izvēle – strādāt melnajā vai 
pelēkajā sektorā vai mainīt no-
darbošanos.

Kādi ir uzņēmuma nākotnes 
plāni un izaicinājumi? 

Īsumā – attīstīties. Tikai uz 
priekšu! Daudz jau esmu pa-
stāstījusi. Mūsu lielākais darbs 
saistās ar darbiniekiem un viņu 
apmierinātību. Šogad atkal at-
kārtosim darbinieku apmieri-
nātības aptauju. Noskaidrosim 
darbinieku viedokli par to, kā 
esam strādājuši. Pēc iepriekšē-
jās aptaujas ņēmām vērā ietei-
kumus un ieviesām veselības 
apdrošināšanu, ko darbinieki 
atzīst par vērtīgu bonusu. Mums 
ir šuvēju padome, ar kuru jātur-
pina darbs pie šuvēju ikdienas 
apstākļu uzlabošanas. Nākamais 

solis ilgtermiņā ir pakāpeniski 
telpu renovācijas darbi. Vēl ir 
jāattīsta sadarbība ar nesen pie-
vienotajiem lielajiem klientiem 
un, iespējams, būs jākārto uzņē-
muma sertifi kācija. Un protams, 
priekšā ir visa veida modernizā-
cija, lai varam attīstīties kopsolī 
ar laiku un, cerams, pat nedaudz 
ātrāk.  

* * *
P.S. Īpaša ir bijusi 2. decembra 

pēcpusdiena, kad Krāslavas Vēs-
tures un mākslas muzeju apmek-
lēja SIA „NEMO” valdes priekš-
sēdētāja Inga Zemdega-Grāpe un 
uzņēmuma ražošanas plānotāja 
Oksana Sardiko.  Muzeja krāju-
ma Krāslavas uzņēmumu izstrā-
dājumu paraugu kolekcija ieguva 
nozīmīgu papildinājumu – Latvi-
jas apģērbu ražotnes „NEMO” 
visprestižākā sasnieguma simbo-
lu, Krāslavā ražotu košu sieviešu 
vasaras mēteli, kuru ir izvēlēju-
sies Dānijas karaliene Margrēte. 

Mēteļa dizaina autori ir Dānijas 
uzņēmums „Eva&Claudi”, kura 
dizainers Mortens Underbergs ir 
Eiropā atzīts modes mākslinieks, 
un kas jau vairākus gadus uztic 
savu modelēto apģērbu ražoša-
nu uzņēmumam „NEMO”. Mē-
teļa piegrieztnes ir izgatavotas 
„NEMO” konstruktoru birojā, un 
tas saražots nelielā partijā.

Esam pateicīgi par tik unikālu 
un vērtīgu dāvinājumu un papil-
dinājumu muzeja krājumam. Bi-
jušajai Rīgas apģērbu šūšanas 
ražošanas apvienības „Latvija” 
Krāslavas fi liāles Nr. 5 pārman-
totājai SIA „NEMO” kolektīvam 
novēlam veiksmīgi turpināt 1971. 
gada aizsākto, lai 50 gadi ir kā 
stiprs balsts un atspēriena punkts 
turpmākajam darbam. Lai izdo-
das realizēt jaunos izaicināju-
mus!

           Jautāja Baiba Mileika,
Krāslavas Vēstures un mākslas 

muzeja vēstures speciāliste

ŠŪŠANAS FABRIKAI KRĀSLAVĀ - 50
INGA ZEMDEGA-GRĀPE: „MUMS IR VIENOTS MĒRĶIS – 

UZLABOT IEDZĪVOTĀJU LABKLĀJĪBU, UN KRĀSLAVĀ TO SAPROT” 



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Tirāža - 8600

Iespiests SIA „Latgales druka”

Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765

e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

Reportieris - Jurijs Roga
Tālr. 29389143

E-pasts: juris.roga@kraslava.lv
Tulkotāja - Galina Mikulāne
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LĪDZJŪTĪBA

Sports

Izbaudīt goda pjedestālu ir tas adrenalīns, kas ne-
aizmirstas. Būt pirmajam, būt par līderi - to grib iz-
just ikviens. Visiem sportistiem tagad ir grūti laiki, jo, 
mazinoties sacensību skaitam, noplok arī motivācija. 
Piedalīties un kļūt par labāko ir izaicinājums ne vien 

ķermeņa fi ziskajai sagatavotībai, bet arī spējai saņem-
ties un sākt darīt. Nesen mēs, Krāslavas ģimnāzijas 
Skolēnu padomes jaunieši, uzdevām visus mūs inte-
resējošos jautājumus Krāslavas ģimnāzijas 12.c sko-
lēnam Aivim Plociņam par sportu, kā arī vēlējāmies 
uzzināt, kā sokas tam, ko skolā mēs pazīstam kā labu 
draugu, bet sporta pasaule viņu zina no citas puses.

- Aivi! Sākumā gribēju uzzināt, ar kādu discip-
līnu svarcelšanā galvenokārt nodarbojies tieši tu?

- Mana disciplīna ir klasiskā spiešana guļus.
- Un gribu pāriet uzreiz pie visinteresantākā jau-

tājuma – kādi ir tavi pēdējie sasniegumi šajā jomā? 
Tu esi pasaules čempions?

- 28. oktobrī svara kategorijā līdz 83 kg kategorijā 
uzspiedu 190 kg un 200 kg smagus svara stieņus. Tas 
ir – divkārtējs pasaules jauniešu un, protams, Latvijas 
(jauniešu un junioru) rekordu labojums, turklāt pasau-
les rekords ticis labots par gandrīz 30 kilogramiem! 
Es paliku nepārspēts absolūtajā jauniešu vērtējumā, kā 
arī pievienojos Starptautiskās klases sporta meistaru 
pulkam.

Mani gatavoja un atbalstīja treneris Jurijs Ivaņušins 
un mans tēvs Ilmārs Plociņš.

- Kāds no taviem sasniegumiem bija pats iespai-
dīgākais?

- Visiespaidīgākais sasniegums bija 2018. gadā 
Francijā, kur es kļuvu par Eiropas vicečempionu jau-
niešu grupā svara kategorijā līdz 74 kg.

Arī 2019. gadā Luksemburgā, izcīnot 1. vietu svara 
kategorijā līdz 83 kg, kļūstot par Eiropas čempionu un 
uzstādot jaunu Eiropas rekordu, kā arī kļūstot par otro 
Eiropas absolūti spēcīgāko jaunieti starp visām svara 
kategorijām klasiskajā spiešanā guļus bez ekipējuma.

- Kā tev izdevās sasniegt tik labus rezultātus?

- Vienīgi neatlaidīgs darbs sporta zālē un mājās 4 
reizes nedēļā 4 gadu laikā.

- Bet kādi ir tavi plāni tuvākajā laikā?
- Startēt Eiropas čempionātā Jekaterinburgā, Krievi-

jā, 22. novembrī svara kategorijā līdz 93 kg. Uzstādīt 
jaunu pasaules rekordu un kļūt par absolūti spēcīgāko 
jaunieti. 

- Kā tevi ietekmēja Covid-19 pandēmija?
- Covid-19 pandēmijas dēļ tika atceltas visas starp-

tautiskās 2020. gada sacensības.
- Ko tu ieteiktu pārējiem?
- Katram ieteiktu mēģināt sevi dažādās jomās  neat-

karīgi no nodarbošanās un atrast to, kas tev visvairāk 
patīk. Jābūt mērķim, kuru gribi sasniegt, nebaidoties 
no grūtībām un darba.

- Ko tu gaidi no 2022. gada?
- 2022. gadā es ceru, beigsies Covid-19 pandēmija, 

un viss atgriezīsies vecajās sliedēs.
- Paldies!
P.S. Mēs pateicamies Aivim par sniegtajām atbil-

dēm uz mūsu jautājumiem un sakām lielu paldies par 
sniegto paraugu un motivāciju Krāslavas ģimnāzijas 
skolēniem. Esam lepni, jo tieši šeit, Krāslavā, starp 
mums dzīvo īsts pasaules čempions ar vislielākiem 

nākotnes mērķiem, kurus mēs viņam no sirds vēlam 
sasniegt! Aivis ir piemērs tam, ka jebkuros apstākļos 
var gūt nopietnus sasniegumus un var nest pasaulē gan 
savu, gan Latvijas vārdu. 

Vairāk informācijas par A. Plociņa startu LPF tī-
mekļvietnē.

Viktorija Širokina, Dairis Stivriņš 
un Aigars Staņevičs,

Krāslavas ģimnāzijas Skolēnu padomes jaunieši

MUMS - AIVIS, 
SPORTA PASAULĒ – ČEMPIONS!

Šogad Krāslavas novada paš-
valdības iedzīvotāji tika aicināti 
piedalīties sacensībās „Spor-
to sev un Latvijai attālināti - 
2021!”, kurās ikviens sportot 
gribētājs varēja skriet sev ērtā 
laikā un tempā, kā arī katra skrē-
jiena distancei bija jābūt vismaz 
1 km garai.

Krāslavas novada pašvaldī-
bas iedzīvotāji laika posmā no 
25. oktobra līdz 18. novembrim 
kopā noskrēja 2 352,66 km. Dau-
dzi sacensību dalībnieki veica 
savus garākos skrējienus tieši 18. novembrī, kā 
arī visi dalībnieki veltīja savus sportiskos sasnie-
gumus Latvijas Republikas proklamēšanas 103. 
gadadienai.

Ar godalgotu vietu ieguvējiem sazināsimies in-
dividuāli.

Paldies Krāslavas novada pašvaldības aktīvajiem 
iedzīvotājiem par piedalīšanos sacensībās un Krāsla-
vas novada pašvaldības domei par fi nansiālo atbal-
stu.

Diāna Vanaga,
biedrības „Sportists” valdes locekle

NOSLĒDZĀS SACENSĪBAS „SPORTO SEV UN LATVIJAI 
ATTĀLINĀTI – 2021!”

Sakarā ar Dabas resursu nodokļa 
likmes paaugstināšanu ar 2022. gada 
1. janvāri Sabiedrisko pakalpojumu 
regulēšanas komisijas apstiprinātais 
nešķiroto sadzīves atkritumu apgla-
bāšanas pakalpojuma tarifs atkritu-
mu poligonā „Cinīši” ar dabas resur-
su nodokli no 01.01.2022. sastādīs 
63,53 EUR/t (bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa).

Saskaņā ar 17.12.2020. Krāslavas 
novada domes lēmumu (protokols 
Nr.24, 28.§, 2.punkts) sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „Krāslavas 
nami” par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu Krāslavas novada 
administratīvajā teritorijā piemē-
ro maksu, ko veido 27.11.2019. 
Krāslavas novada domes lēmuma 

(protokols Nr.17, 27.§) 1.punktā 
apstiprinātā maksa par atkritumu 
apsaimniekotāja sniegtajiem pakal-
pojumiem 78,61 EUR/t (bez pievie-
notās vērtības nodokļa) apmērā un 
Sabiedrisko pakalpojumu regulēša-
nas komisijas attiecīgajam laika pe-
riodam apstiprinātais tarifs par sadzī-
ves atkritumu apglabāšanu atkritumu 
poligonā „Cinīši”.

Informējam, ka kopēja maksa par 
nešķiroto sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu, ko SIA „Krāslavas nami” 
piemēro Krāslavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā, no 2022. gada 1. 
janvāra sastādīs 142,14 EUR/t (bez 
pievienotās vērtības nodokļa).

SIA „Krāslavas nami”

MAKSA PAR ATKRITUMU 
APSAIMNIEKOŠANU

Dārgie pacienti! Vakcinācija 
pret šo vīrusu efektīvi pasargā no 
nokļūšanas slimnīcā, smagas sli-
mības formas un nāves. Pierakstī-
ties uz vakcināciju pret Covid-19 
var pie sava ģimenes ārsta.

Pacientus no mana saraksta 
lūdzu zvanīt pa tālr.: 28262816, 
65681374 un 6568140. Infor-
mējiet un palīdziet pierakstīties 

tiem, kas paši to nespēj — saviem 
radiem, draugiem, kaimiņiem, 
sevišķi vecāka gadagājuma cilvē-
kiem!

Tāpat aicinu pieteikties arī gri-
pas vakcīnai — senioriem un 
hroniski slimiem pacientiem bez 
maksas! Glābsim dzīvības kopā!

Jūsu ģimenes ārste 
Marina Procevska

SAMAZINIET SAVU RISKU SASLIMT 
AR COVID-19!

NoDERĪGI

No 2022. gada 15. janvāra savu 
darbību ar daļējiem ierobežoju-
miem atsāks Krāslavas pirts. 

Pirts klienti tiks apkalpoti ti-
kai pēc iepriekšējā pieraksta pa 
telefonu uz konkrētu laiku, kā arī 
vajadzēs uzrādīt sadarbspējīgu 
vakcinācijas vai pārslimošanas 
sertifi kātu un personas apliecinošu 
dokumentu. 

Pierakstīties tikai uz pašreizējās 
n edēļas sestdienu varēs piektdie-
nās no plkst. 13.00 līdz 17.00 un 
sestdienās no plkst. 8.00. 

Pirts pakalpojumus varēs izman-
tot līdz pusotrai stundai. Pieraksts 
tiek veikts uz konkrētu laiku: 9.00; 
10.30; 12.00; 13.30; 15.00; 16.30; 
18.00; 19.30.

Pirts klientiem uz pirti jāierodas 
ne agrāk kā 10 minūtes pirms pie-
raksta laika un jāatbrīvo pirts ne 
vēlāk, kā pierakstam beidzoties. 
Pierakstoties jānosauc vārds, uz-
vārds un tālruņa numurs. 

Tiek noteikti vienoti pirts pakal-
pojumu tarifi .

Pieaugušajiem
1. Pirts kopējā nodaļā - 4,00 eiro.
2. Dušas - 2,20 eiro. 
3. Vanna - 2,50 eiro. 
4. Pirtsslota - 1,30 eiro.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam
1. Pirts kopējā nodaļā - 1,00 eiro.
2. Dušas - 1,00 eiro.
3. Vanna - 1,00 eiro.
Tālrunis iepriekšējam pieraks-

tam 65681652.

KRĀSLAVAS PIRTS ATSĀKS DARBU

Viss satīts nu kamolā ciešā,
Kur katrai dienai mezgls siets.
Tā pavediens tinies no dienas dienā,
Līdz mūžības slieksnis sniegts.
                     /M.Jansone/

Krāslavas novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību SIA 
“Krāslavas  nami” vadītājam Valerijam Maslovam,  tēvu aizsaulē 
pavadot.

No 29. novembra slēgts bēr-
nu rotaļu laukums daudzdzī-
vokļu namu rajonā Pīlādžu  
ielā, Krāslavā (pretī veikalam 
„Beta”). 

Laukuma konstrukcijas un se-

gums ir tehniski nolietojies. Ob-
jekts kļuvis bīstams turpmākajai 
ekspluatācijai.

Pašvaldība strādās, lai jaunajā 
sezonā laukums atkal būtu pie-
ejams bērniem.

UZ LAIKU SLĒGTS 
BĒRNU ROTAĻU LAUKUMS


