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1. septembra pēcpusdienā Krāslavas 
novada domē svinīgi tika pasniegtas 
Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts 
izglītības satura centra Pateicības un 
Atzinības citādu XII Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku norišu 
#dziediundejo2021 dalībniekiem un ie-
saistītajiem.

ATZINĪBAS par radošo un pašaizlie-
dzīgo veikumu Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju norisēs #dziediunde-
jo2021 saņēma mūzikas jomas kolektī-
vu vadītāji: Jānis Greckis, Olga Grecka, 
Ilona Aprupe, Nadežda Tadello, Skaid-
rīte Gasperoviča, Rita Andrejeva, Olga 
Boboviča un Aija Vaičule; dejas mākslas 
pedagogi: Lidija Trušele, Valda Timule, 
Nadežda Adamoviča, Marta Andruko-
viča, Inta Beikule, Rita Vaišļa un Aina 
Murāne; vizuāli plastiskās mākslas jo-
mas pulciņu vadītāji: Viktors Ivanovs, 
Mairita Konošonoka, Ērika Urbanoviča, 
Vija Plotka, Jevgēnija Segejenko, Aina 
Guba, Larisai Kizjalo, Žanna Garbrēdere 

un teātra mākslas pulciņa vadītāja Vija 
Sjadro.

PATEICĪBAS par ieguldījumu, at-
balstu un uzticēšanos Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētku nori-
sēm #dziediundejo2021 tika pasniegtas: 
Gunāram Upeniekam, Inesei Vorslovai, 
Inārai Tukišai, Lidijai Miglānei, Sanitai 

Kumpiņai, Regīnai Pauliņai, Irēnai Maļ-
ķevičai, Ingai Jākobsonei, Irēnai Gonča-
rovai, Jevai Bojarčukai.

40 ATZINĪBAS svētkos iesaistītajiem 
kolektīviem par labi paveikto darbu un 
radīto prieku Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju norisēs #dziediunde-
jo2021 aizceļoja uz novada izglītības 
iestādēm, kur tiek īstenotas interešu iz-
glītības programmas un darbojas kultūr-
izglītības kolektīvi: Dagdas vidusskolu, 
Krāslavas ģimnāziju, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolu, Andrupenes pamat-
skolu, Indras Mākslas un mūzikas skolu, 
Indras pamatskolu, Krāslavas Mūzikas 
un mākslas skolu un Krāslavas Bērnu un 

jauniešu centru.
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un 

deju norises #dziediundejo2021 notiek 
no 2. jūlija un turpinās līdz 30. oktobrim. 
Jūlijā un augustā Svētku videostāstos ir 
iefilmējušies mūsdienu deju kolektīvs 
„Cits horizonts” no Indras un Krāslavas 
mūzikas kolektīvi „Ziķeri” un „Krāsla-
viņa”. 

 Šobrīd mūsu novada audzēkņu vizuā-
lās un vizuāli plastiskās mākslas dar-
bi un vides objekti skatāmi pilsētvidē 
Rēzeknē, Krāslavas Bērnu un jauniešu 
centra pulciņa „Meistarstiķis” meitenes 
ar tērpu kolekciju 5. septembrī skolotā-
jas Ainas Gubas vadībā piedalīsies LTV 
filmēšanās procesā Krāslavā, jauniešu 
deju kolektīvs „Raita” (vadītāja Valda 
Timule) gatavojas tautas deju lielkon-
certa „Saule vija zelta rotu” koprepertu-
āra videofiksācijai uz VEF Kultūras pils 
skatuves Rīgā, kas notiks 13. septembrī. 

Visi iesaistītie ar nepacietību gaidām 

18. septembri – Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku norises #dzie-
diundejo2021 ATKLĀŠANAS DIENU 
LATVIJAS TV, kas notiks tiešraidē 5 
stundu garumā visā Latvijā, lai parādītu 
Svētkos iesaistīto nozaru daudzveidību. 
VISC un Latvijas Televīzija plāno īste-
not tiešraides kopprojektu „Svētki esam 
mēs!”. 

Ikvienam dziedošā un dejojošā, muzi-
cējošā un spēlējošā, veidojošā un glez-
nojošā kolektīva dalībniekam novēlu 
īstu mēģinājumu, patiesu darbošanās 
prieku! Visradošākajiem interešu izglī-
tības pedagogiem - satikšanās un kopā 
būšanas prieku un gandarījumu!

 Svinēsim iespēju! Lai radošs un dar-
bīgs jaunais mācību gads! 

Sanita Kumpiņa,
XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 

un deju svētku koordinatore novadā,
Krāslavas BJC metodiķe

SKOLU JAUNATNES DZIESMU UN DEJU NORISES #DZIEDIUNDEJO2021 
PAR IEGULDĪJUMU, PAŠAIZLIEDZĪGU VEIKUMU, 

LABI PAVEIKTO DARBU UN RADĪTO PRIEKU
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projekti

No 2021. gada 8. septembra līdz 8. oktobrim mazie lauksaimnieki var 
pieteikties atbalstam pasākumā „Atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai, 
attīstot mazās lauku saimniecības”. 

Atbalsta apmērs mazajām saimniecībām ir 15 000 eiro. Atbalsta mak-
sājums tiek izmaksāts divās daļās – pirmais maksājums 80% apmērā, 
otrais maksājums 20% apmērā atbilstoši saimniecības attīstības plānam. 
Pēdējais maksājums tiek veikts pēc saimniecības attīstības plāna pilnī-
gas īstenošanas.

ATBALSTA PRETENDENTS
Atbalsta pretendents ir mazā lauku saimniecība – saimnieciskās dar-

bības veicējs.
1. Fiziska persona:
kuras dzīvesvieta ir deklarēta lauku teritorijā;
saimnieciskā darbība ir reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā pirms 

iesnieguma iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā un kā arī atbalsta pre-
tendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodrošina gada ienākumu 
deklarācijas iesniegšanu.

2. Juridiska persona:
kuras juridiskā adrese ir lauku teritorijā;

saimniecība ir reģistrēta Uzņēmumu reģistrā pirms iesnieguma ie-
sniegšanas Lauku atbalsta dienestā, kā arī atbalsta pretendents nodroši-
na gada pārskatu vai gada ienākumu deklarāciju par 2020.gadu saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par gada pārskatu sagatavošanu.

Atbalsta pretendents ir ieguvis augstāko vai vidējo profesionālo lauk-
saimniecības izglītību vai apguvis lauksaimniecības pamatzināšanas 
vismaz 160 stundu apjomā (saskaņā ar Noteikumu Nr.598 7.pieliku-
mā noteiktiem izglītības priekšmetiem) vai ir atbilstoša vismaz piecu 
gadu darba pieredze lauksaimniecības jomā (darba pieredzi apliecinoši 
dokumenti, īpašnieks, amatpersona l/s uzņēmumā, reģistrējies VID kā 
lauksaimnieciskās darbības veicējs).

Ja minētā izglītība nav iegūta, tad darījumdarbības plāna īstenošanas 
laikā tiek apgūtas lauksaimniecības pamatzināšanas vismaz 160 stundu 
apjomā.

 ATBALSTA SAŅEMŠANAS NOSACĪJUMI
gada kopējais neto apgrozījums no nepārstrādātu un pārstrādātu lauk-

saimniecības produktu ražošanas iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms pro-
jekta iesnieguma iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums 
– ražošanas resursi standarta izlaides vērtībā – vismaz 2000 EUR, kā 
arī gada kopējais neto apgrozījums iepriekšējā noslēgtajā gadā pirms 
projekta iesniegšanas vai saimniecības ekonomiskais lielums – ražoša-
nas resursi standarta izlaides vērtībā – ne vairāk kā 15 000 EUR (ņemot 
vērā saistītos uzņēmumus (tostarp vienu vienotu uzņēmumu));

kopējā īpašumā esošās vai nomātās lauksaimniecībā izmantojamās 
zemes platība nepārsniedz 50 hektāru;

sadarbībā ar lauksaimniecības nozarē strādājošu konsultāciju pakal-
pojuma sniedzēju ir sagatavots projekta iesniegums, kas ietver Darī-
jumdarbības plānu;

atbilstība mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu defi nīcijai;
projekts ir saistīts ar nepārstrādātu un pārstrādātu lauksaimniecības 

produktu ražošanu.

SVARĪGI!
Attiecināmi ir tikai tie atbalsta pretendenta ieguldījumi, kas veikti pēc 

tam, kad stājies spēkā lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, 
izņemot konsultāciju pakalpojuma izmaksas.

Atbalsta pretendents darījumdarbības plānā norādītos ilgtermiņa ie-
guldījumus veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.

Plānošanas periodā (2014.–2020. gads) un pārejas periodā  (2021.–
2022. gads) atbalsta pretendents šajos noteikumos minēto atbalstu var 
saņemt vienu reizi.

Atbalsta pretendents atbalstu apakšpasākumā nesaņem, ja tas ir īste-
nojis projektu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
pasākumā “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”.

Projekta iesniegums jāsagatavo, piesaistot konsultāciju pakalpojuma 
sniedzēju. 

Konsultāciju saņemšanai vai projekta iesnieguma sagatavošanai  lū-
dzam vērsties  LLKC Krāslavas konsultāciju birojā: Ārija Kupreviča tel. 
Nr. 26120646, Terēza Brazeviča tel. Nr. 26320141.

Terēza Brazeviča,
uzņēmējdarbības konsultante

PROJEKTU KONKURSS
„ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAS UZSĀKŠANAI, ATTĪSTOT MAZĀS 

LAUKU SAIMNIECĪBAS”

PABEIGTI INDRAS IELAS PĀRBŪVES DARBI 

ROBEŽNIEKOS 
ATJAUNOTA 

TABORES TAKA
Robežnieku pagasta izzinošas-

interaktīvas Tabores takas atjau-
nošana paveikta projektu konkur-
sa ietvaros „Iedzīvotāji veido savu 
vidi 2021”. 

Jau apmēram desmit gadu 
garumā ir iespēja apmeklēt Tab-
ores taku Robežnieku pilskalnā. 
Ideja izveidot dabas taku radās 
skolotājai Ainai Kudiņai kopā ar 
EKO pulciņa dalībniekiem. Kat-
ru gadu notiek takas uzlabošanas 
darbi. Pavasarī, sadarbojoties ar 
Robežnieku pagasta pārvaldes 
vadītāju Aivaru Krūmiņu, mēs 
nolēmām piedalīties projektā 
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” 
un saņēmām atbalstu 600,00 eiro 
apmērā. Skolas tehniskie darbinieki 
un pagasta darbinieki jūnija mēnesī 
veica takas uzlabošanas darbus. 
Tagad ir atjaunotas nozīmīgākās 
takas pieturas. Sevišķi tūristi 
priecājas par makšķernieku stūrīti, 
ezera panorāmas stūrīti, ir izveido-
ta speciāla ugunskura vieta. Takas 
apmeklētājiem ir iespēja uzlikt tel-
tis un atpūsties pie labiekārtotiem 
galdiem. 

Sadarbojoties ar Krāslavas 
novada pašvaldību un pagasta 
pārvaldes vadību, turpināsim dar-
bu pie takas pilnveidošanas un 
saglabāšanas.

Maija Šemele, 
projekta koordinatore

VEIDOJOT 
SAVU VIDI - 

POPULARIZĒJAM 
AKTĪVU 

DZĪVESVEIDU
        
Pavasarī izsludinātajā Krāsla-

vas novada pašvaldības projektu 
konkursā „Iedzīvotāji veido savu 
vidi” fi nansējumu saņēma projekts 
„Aktīvā dzīvesveida popularizēša-
na – āra trenažiera – zviedru sienas 
izveidošana Krāslavas Valsts ģim-
nāzijas pagalmā”, ko īstenoja bied-
rība „Sportists”. 

Īstenojot šo projektu, uz brīvā sko-
las iekšpagalma plača tika uzstādīts 
āra trenažieris – daudzfunkcionālā 
zviedru siena, lai bērni un jaunieši 
varētu trenēties vai noņemt spriedzi. 
Paplašinot āra sporta inventāra pie-
ejamību bērniem un jauniešiem, tiek 
nodrošināta tā ilglaicīga un efektīva 
izmantošana, dota iespēja saturīgi, 
aktīvi pavadīt brīvo laiku, gan arī 
mērķtiecīgi trenēties.

Āra trenažieri - zviedru sienu -  
varēs izmatot visu gadu. Treniņu 
procesā būs iespējams to papildi-
nāt ar specializētiem trenažieriem. 
Izmantojot daudzfunkcionālo pie-
vilkšanās stieni, būs iespējams 
veikt efektīvus vingrinājumus spe-
cifi skām muskuļu grupām. 

Projekta īstenošanā labuma gu-
vēji ir sportisti, kuri aktīvi nodar-
bojas ar sportu, un jaunieši, kuri 
lietderīgi grib pavadīt savu brīvo 
laiku.

Sandra Djatkoviča, 
projekta koordinatore

Noslēgumam tuvojas Indras ielas pārbūves darbi Krāslavā, kas 
tiek veikti Krāslavas novada pašvaldības un Augšdaugavas novada 
pašvaldības sadarbības projekta Nr.5.6.2.0/17/I/034 „Dienvidlatga-
les pašvaldību degradēto teritoriju revitalizācija uzņēmējdarbības 
attīstībai” ietvaros. 

Šī gada būvniecības sezonas laikā būvniekiem nācās saskarties ar 
Latvijas vasarai neraksturīgu karstumu, kad gaisa temperatūra dažas 
nedēļas pēc kārtas pārsniedza darba drošības noteikumos pieļauja-
mās temperatūras normas. Taču, neskatoties uz karstumu un neplā-
noto pārbūves perioda pagarinājumu, darbi tika pabeigti, un tiek ga-
tavota dokumentācija objekta nodošanai pasūtītājam.  

Turpmāk Indras iela būs izgaismota visā tās garumā, kļūs drošāka 
autobraucējiem un gājējiem, jo ir atjaunota ielas seguma kvalitāte 
visā tās garumā, kā arī pagarināts ūdens un kanalizācijas tīkls atbil-
stoši uzņēmēju pieprasījumam. 

Ielas pārbūves darbus objektā veica SIA „Ceļi un tilti” atbilstoši 
SIA „Ceļu komforts Rīga” izstrādātajam būvprojektam. Būvuzrau-

dzības pakalpojumu nodrošināja SIA „Jurevičs un partneri”. 
Pašvaldība būtu pateicīga, ja sabiedriskās teritorijas kvalitātes uz-

labošana motivētu uzņēmējus un privātīpašniekus sakopt arī savus 
īpašumus. Tas veicinātu pilsētvides attīstību Indras ielai pieguļoša-
jās ražošanas teritorijās un privātīpašumos.

Aina Dzalbe, 
projektu speciāliste
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Darbi, notikumi, cilvēki intervija

Arī mums ir iespēja šķirot at-
kritumus dalītās vākšanas punk-
tos. Krāslavieši arvien biežāk 
jautā, kādus atkritumus var iz-
mest konkrēti zvanveida zaļajā 
un kubveidīgajā dzeltenajā kon-
teinerā, kas paredzēti atkritumu 
šķirošanai? 

SIA „Krāslavas nami” Atkri-
tumsaimniecības speciālists Jānis 
Muižnieks: „Atkritumu šķirošana 
notiek divās pamata grupās. Tas 
nozīmē, ka atsevišķi konteineri ir 
stikla iepakojumam un vieglajam 
iepakojumam jeb kartona, papīra, 
plastmasas un metāla iepakojums 
tiek šķirots vienā konteinerā. SIA 
„Krāslavas nami” aicina iedzīvo-
tājus rūpīgi sekot līdzi norādēm 
uz šķirošanas konteineriem, lai 
saprastu, ko konkrēti katrā kontei-
nerā var šķirot.”

- Ko drīkst un nedrīkst izmest 
dzeltenajos konteineros?

- Dzeltenajos konteineros, kas 
paredzēti vieglajam iepakojumam 
(plastmasas, kartona, papīra un 
metāla iepakojumam), aicinām 
šķirot:

dzērienu plastmasas pudeles;
plēves un plastmasas iepirkumu 

maisiņi;
sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. 

cietās plastmasas pudeles, kanni-
ņas un kārbas;

skārdenes, metāla kārbas un vā-
ciņus;

papīra un kartona iepakojumu 
(kastes, kārbas u.c.);

papīru, kartonu, avīzes, žurnā-
lus, bukletus, grāmatas u.c. maku-
latūru;

sulu un piena produktu kartona 
pakas.

Vieglā iepakojuma (dzeltena-
jos) konteineros nedrīkst izmest 
vienreizlietojamos traukus, čipsu 
un saldējuma iepakojumu, rotaļ-
lietas un citas plastmasas sadzīves 
preces, laminētus papīra izstrādā-
jumus un sīki sasmalcinātu papīru. 

- Ko drīkst un nedrīkst izmest 
zvanveida konteineros?

Stikla iepakojumam paredzē-
tajos konteineros (zvaniņos) ai-
cinām šķirot jebkādas krāsas un 
formas:

stikla pudeles;
stikla burkas.
Etiķetes uz stikla pudelēm un 

burkām var atstāt, bet vāciņi pēc 
iespējas jānoņem un jāizmet vieg-
lajam iepakojumam paredzētajā 

konteinerā. Visa veida keramika, 
piemēram, māla pudeles, puķu 
podu lauskas, saplaisājuši kristāla 
un porcelāna trauki, saplēsti spo-
guļi, spuldzītes, stikla glāzes un 
vāzes jāizmet nešķiroto sadzīves 
atkritumu konteinerā, jo dažādo 
piemaisījumu dēļ šie izstrādājumi 
nav nododami pārstrādei. 

Šķirošanas konteineros ir kate-
goriski aizliegts izmest nešķiro-
tus sadzīves atkritumus un netīru, 
slapju iepakojumu. Pirms izme-
šanas iepakojums pēc iespējas ir 
jāsaplacina, lai tas neaizņemtu 
daudz vietas konteinerā, trans-
portēšanas laikā nebūtu jāpārvadā 
„gaiss” un process būtu pēc iespē-
jas ekoloģiskāks.

- Kur nonāk pilsētnieku sašķi-
rotie otrreizējie materiāli?

Visi krāslaviešu sašķirotie otr-
reizējie materiāli tiek nogādāti uz 
SIA „Eco Baltia vide” šķirošanas 
fi liāli, kas atrodas Daugavpilī. Tur 
tie tiek vēlreiz sašķiroti jau atseviš-
ķās kategorijās un virzīti pārstrādei 
atbilstoši materiāla veidam. Piemē-
ram, sašķirotās PET pudeles tiek 
nogādātas pārstrādei tepat Latvijā, 
AS „Eco Baltia” grupas pārstrādes 
rūpnīcā „PET Baltija”, savukārt 
dažāda veida polimēri – maisiņi, 
plastmasas kanniņas un citi iepa-
kojumi – nonāk Olainē, rūpnīcā 
„Nordic Plast”. Citi šķirotie mate-
riāli nonāk pārstrādes rūpnīcās arī 
ārpus Latvijas. 

- Daži iedzīvotāji apgalvo, ka 
visu plastikātu izmet dzeltenajos 
konteineros, ja vien uz tā ir otr-
reizējas pārstrādes marķējums. 
Vai tā drīkst darīt?

- Nē, tā darīt nedrīkst, jo šāds 
marķējums varētu būt uz iepako-
juma, kuru konkrētajā apdzīvotajā 
vietā šķirot nepiedāvā. Krāsla-
viešiem ir jāorientējas pēc šajā 
rakstā publicētās informācijas un 
uzlīmēm uz konteineriem, nevis 
otrreizējas pārstrādes marķējuma 
uz iepakojuma.

- Kā rīkoties, ja uzlīmes uz kon-
teinera ir nobružātas un infor-
mācija nav saskatāma?

- Mēs sekojam līdzi konteineru 
stāvoklim un pēc vajadzības uzlī-
mes atjaunojam. Ja tomēr šī prob-
lēma kaut kur pastāv, informējiet 
mūs pa tālruni 28448446.

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga,

autora foto

19. augustā darba vizītē Krāslavā ieradās Kanādas 
vēstniecības Latvijā padomnieks Ževons Nikolas (Je-
vone Nicholas) . Viņš apmeklēja Krāslavas novada 
pašvaldību, kur tikās ar domes priekšsēdētāju Gunāru 
Upenieku.

Šī ir padomnieka pirmā vizīte uz Latgali, kuras 
mērķis bija iepazīties ar situāciju mūspusē. Kanāda 
interesējas par Latviju un tās potenciālajām izaugsmes 
iespējām, jo īpaši, par situāciju reģionos.

Vizītes laikā padomnieks tika informēts par Krāsla-
vas pašvaldības plānotajiem projektiem, pilsētas eko-
nomisko attīstību, biznesa iespējām, izglītības jomu, 
sporta un kultūras dzīvi, citām aktivitātēm. Krāslavas 
pašvaldības domes priekšsēdētājs G. Upenieka kungs 
saskata veiksmīgas sadarbības iespējas starp Latviju 
un Kanādu. Tam piekrita arī mūsu viesis. 

Juris Roga, 
autora foto

KRĀSLAVĀ VIESOJĀS KANĀDAS VĒSTNIECĪBAS 
PADOMNIEKS

Autoceļa Krāslava-Dagda (P61) posmā no Gau-
gariškiem līdz Bronkiem (18,22.-27,14. km) šova-
sar sākta ceļa segas pārbūve: izbūvēs salizturīgo 
kārtu, nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pa-
mata nesošo kārtu, kā arī ieklās divas asfalta kār-
tas. Tiks sakārtota ūdens  atvades sistēma, p rojekta 

ietvaros arī pārbūvēs tiltu pār Dzeguzes upi. Dar-
bus plānots pabeigt 2022. gada septembrī.

Noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobe-
žojums 50 km/h, satiksme būvdarbu posmā tiek 
organizēta ar ceļazīmēm un vadstatņiem, ievies-
ti četri luksofora posmi.  Pie Dzeguzes tilta ierī-

kots apbraucamais ceļš. Posma 
šķērsošanai nepieciešamas 23 
minūtes.Būvdarbu sākumposmā 
sakārto ūdens atvades sistēmu – 
izcērt krūmus, rok grāvjus, kā arī 
notiek tilta pamatu un pāļu izbū-
ve u.c. darbi.

Darbus veic SIA „Vianova” un 
SIA „Pamatceļš” par līgumcenu 
5 218 730 eiro, kas tiek fi nan-
sēti no papildu piešķirtajiem 
100 miljoniem eiro no budžeta 
programmas „Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem”. Projekta 
autors ir SIA „Projekts EAE”. 

VSIA „Latvijas Valsts ceļi” 
Komunikācijas daļa

PAR REMONTDARBIEM UZ AUTOCEĻA 
KRĀSLAVA-DAGDA

IZMEST ZAĻAJĀ 
VAI DZELTENAJĀ?  

Atkritumu šķirošana aizvien kuplākam skaitam Latvijas 
iedzīvotāju kļūst par ikdienas paradumu. Plastmasas PET 
pudeles, stikla pudeles un burkas, baterijas un papīrs – šīs 
lietas ir katra kārtīga šķirotāja redzeslokā. 

Sagaidot Starptautisko jaunatnes 
dienu, Krāslavas novada pašvaldībā 
projekta „Vienā virzienā!” ietvaros 
tika organizēts 1. Jauniešu forums. 

Neskatoties uz vasaras brīvlaiku, 
jauniešu aizņemtību un citiem šķēr-
šļiem, 11. augustā Krāslavā svaigā 
gaisā pulcējās jaunieši un jauniešu 
atbalsta personas no dažādām izglī-
tības iestādēm un organizācijām, lai 
stiprinātu sadarbību jaunatnes lietu 
jomā. Forumā piedalījās 38 novada 
jaunieši un jaunatnes darbā iesaistītās personas. Aktivi-
tāšu ietvaros tika likti pamati starpinstitūciju sadarbī-
bai jaunatnes lietu jomā. Konferences ietvaros jaunieši 
izpētīja un izanalizēja sev aktuālos jautājumus, pieska-
roties tādām tēmām kā līdzdalība un informācijas pie-
ejamība. 

Pasākuma ietvaros Viktors Gallers (pasākuma vadī-
tājs) kopā ar jauniešiem un jauniešu atbalsta personām 
apzinājās kopīgās vērtības, problēmas un šķēršļus ap-
vienotajā novadā līdzdalības un informācijas pieeja-
mības kontekstā, iepazinās ar stratēģiskajiem doku-
mentiem un nospraustajiem mērķiem tajos. Pasākumā 
tika pieaicināti eksperti: Krāslavas novada Izglītības 
pārvaldes vadītāja Lidija Miglāne, pārvaldes vadītājas 
vietniece Sņežana Petroviča, Krāslavas novada pašval-
dības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe un nova-
da uzņēmējs kokapstrādē Oļģerts Fjodorovs. Eksperti 
uzklausīja jauniešu viedokli un sniedza savu komentāru 
par esošajām problēmsituācijām līdzdalības un infor-
mācijas pieejamības kontekstā. Sadarbības ietvaros  ek-

sperti kopā ar jauniešiem piedalījās 
diskusijā, kuras ietvaros kristalizēja 
būtiskākos aspektus problēmu ri-
sināšanā. Forums turpinājās ar ne-
formāla rakstura aktivitātēm, tādām 
kā enerģijas atjaunošana, restarts. 
Dienas otrajā pusē jaunieši strādāja 
darba grupās, izvirzot starppilsētu 
sadarbības iespējas, prezentēja tās.

Pasākumā īstenošanā īpašs „pal-
dies!” Dagdas jauniešu iniciatīvu 
centram, biedrības „Dagne” pār-

stāvim Aivaram Bačkuram un Anitai Markevičai, 
Krāslavas ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes pārstāvei 
Elizabetei Križanovskai, kā arī PIKC RVT Krāslavas 
teritoriālās struktūrvienībai par iespēju pulcēties izglītī-
bas iestādes teritorijā. 

Pasākuma ietvaros tika godināts Krāslavas novada 
pašvaldības organizētā jauniešu ideju konkursa „Jaun-
veidojamā Krāslavas novada attīstības dokumentu 
logotipa izstrāde” uzvarētājs Raivis Špors, kā arī citi 
konkursa dalībnieki - Māris Viļums, Dana Lukaševiča, 
Elīna Meikšāne, Jana Antonova un Laura Skorodihina. 

Projekta „Vienā virzienā!” ietvaros ir paredzēti vēl 
3 jauniešu forumi ar iespēju iesaistīties gan kā tiešai 
mērķa grupai, gan eksperta lomā. Aicinu jauniešus būt 
aktīviem un piedalīties projekta aktivitātēs. 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas 
Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 
valsts budžeta fi nansējuma ietvaros. 

Julianna Moisejenkova,
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes speciāliste

JAUNIEŠU FORUMS KRĀSLAVAS NOVADĀ
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intervija

1. septembrī Krāslavas novada vispār-
izglītojošās skolās mācības uzsāka 1782 
skolēni, t. sk. 1. klasē devās 147 bērni, 9. 
klasēs – 189 skolēni. Kādi jauninājumi un 
pārmaiņas sagaida skolēnus, skolotājus 
un vecākus jaunajā mācību gadā? Stāsta 
Krāslavas novada Izglītības pārvaldes va-
dītāja Lidija Miglāne.

- Par ko šoruden ir vislielākais prieks?
- Par to, ka šoruden izglītības jomā vi-

siem ir iespēja atsākt mācības klātienē, 
arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādes 
turpinās darbu klātienē.

- Kā tiks īstenots mācību process Co-
vid-19 pandēmijas apstākļos?

- Lai izglītības iestādē varētu klātienē 
atgriezties skolēni un darbinieki – gan pe-
dagoģiskie, gan tehniskie – šīm personām 

ir jābūt vai sadarbspējīgam vakcinācijas 
sertifi kātam vai pārslimošanas sertifi kā-
tam, vai negatīvam Covid-19 testam. 

Tos, kuriem nav derīga sertifi kāta, tes-
tēs pagaidām par valsts naudu, tāpat kā iz-
glītojamos no 1. līdz 12. klasei. Situācija 
ir ļoti dažāda, kopumā novadā uz šodienu 
pret Covid-19 vakcinēti 72% pedagogu, 
pirmskolas izglītības iestādēs – 52%. Var-
būt daži vēl pievienosies, bet diez vai šie 
dati kardināli mainīsies, jo tie, kuri bija 
izlēmusi potēties, to ir izdarījuši. 

Bet visiem jāsaprot, ka darbam klā-
tienē pastāv arī virkne citu nosacījumu, 
kas jāizpilda. Pirmkārt, visām izglītības 
iestādēm jānosaka kārtība par darba or-
ganizēšanu, par plūsmu organizēšanu, 
par mācību procesa organizēšanu un par 
pārējām aktivitātēm. Šiem noteikumiem 
jābūt publicētiem skolas tīmekļvietnē, ja 
tādas nav, tad pašvaldības vietnē.

- Ja skolās atsākas darbs, tad atsākas 
arī skolēnu ēdināšana. Ar to viss būs 
kārtībā?

- Jā, arī tam pamatā viss ir gatavs. 
- Kā bērnus nogādās skolās?
- Mums būs gan pirktais pakalpojums, 

gan pašvaldības nodrošinātais. Sabiedris-
ko transportu mūsu novadā skolēni prak-
tiski neizmanto. Nekas būtiski nemainī-
sies, skolas autobusā bērni lietos maskas, 
jo tur nav iespējams nodrošināt distan-
cēšanos. Dažos pagastos, kur ir pirktais 
pakalpojums, steidzamības kārtā bija jāri-
sina jautājums attiecībā uz šoferiem, ku-
riem ir jābūt sadarbspējīgam vakcinācijas 
sertifi kātam vai pārslimošanas sertifi kā-
tam, vai negatīvam Covid-19 testam. To 

paredz Ministru kabineta noteikumi. To-
mēr viss atrisināsies, mūsu novadā daudzi 
šoferi jau ir vakcinēti.

Ak, jā ir gan viens būtisks un stingrs 
noteikums – nekādu pieaugušo skolēnu 
autobusos, izņemot sertifi cētu vai testē-
tu pieaugušo, kurš pavada mazos bērnus. 
Bet noteikti nebūs tā – man vajag tikt no 
laukiem uz pilsētu, iešu es uz skolēnu 
autobusu... Nē, nekādā gadījumā! Mums 
vissvarīgākā prioritāte ir nodrošināt, lai 
bērni ir veseli un mācās klātienē. Ja gadī-
jumā kaut kur kāds tomēr mēģina pārkāpt 
šo noteikumu un brauc skolēnu autobusā, 
tad ir noteikti jāziņo pašvaldībai, kas ir 
izglītības iestādes dibinātāja.

- Kāds ir nodrošinājums ar pedagogu 
kadriem? Vai skolās ir jauni skolotāji?

- Asu kadru trūkumu mēs neizjūtam, 
un nodrošinājums ar pedagogu kadriem 
ir pietiekošs. Divas vakances bija izslu-
dinātas Aleksandrovas pamatskolā. Da-
žās skolās ir vakances uz pāris stundām, 
bet skolas šo problēmu atrisinās pašas, 
savstarpēji sadarbojoties. Vēl vienu va-
kanci – psihologa pusslodze – bija iz-
sludinājusi pirmskolas izglītības iestāde 
„Pīlādzītis”. 

- Pastāstiet par praktisko pusi – sko-
lēns atnāk līdz skolas durvīm, kas tālāk?

- Tālāk visi izglītojamie tiek novirzīti 
pa plūsmām. Atkarībā no skolēnu skai-
ta un skolas iespējām ienāk pa dažādām 
durvīm, nevis visi pa vienam. Plūsmas 
tiks veidotas atkarībā no klašu izvietoju-
ma. Svarīga pārmaiņa – skolās atgriežas 
klašu sistēma, izņemot atsevišķus gadīju-
mus speciālajos priekšmetos. Piemēram, 
apgūt informātiku skolēni dosies uz in-
formātikas kabinetu. 

Tātad atnāku uz skolu ar sertifi kātu vai 
testu, ja tāds nav, tad tā vienkārši skolā 
ienākt nedrīkst. Starp citu, vecāki paraks-
tīs ofi ciālu atļauju bērna datu apstrādei 
un piekrišanu, ka bērns tiks testēts. Tas 
notiks pirms testēšanas – ierodoties uz 
testēšanu, skolēnam rokās ir jābūt vecāku 
parakstītam dokumentam. 

Ja skolēnam tāds tests nav veikts un 
vecāki nav devuši piekrišanu, tad likums 
paredz, ka bērnam no 1. līdz 8. klasei ir 
iespējama izglītība ģimenē (tā nav māj-
apmācība, lūdzu nejaukt!). Vecākiem ar 
skolu tad ir jānoslēdz vienošanās par iz-
glītību ģimenē. Tas nozīmē to, ka vecāks 
uzņemas pilnu atbildību par sava bērna 

izglītošanu. Bērns ir konkrētās skolas 
skolēns, visu vielu apgūst mājās pats in-
dividuāli vai ar vecāku palīdzību. Sko-
lotājs ar šo bērnu nestrādā, tas nav viņa 
pienākums. Skola iesaistās tikai vienā 
brīdī – testējot pa tēmām, jeb vienkārša 
valodā – iedodot bērnam pārbaudes dar-
bu, lai varētu novērtēt viņa zināšanas un 
izlikt atzīmi. Tas notiks skolas noteikta-
jā kārtībā. Katrā ziņā nav jāuztraucas, ka 
skolas pārkāptu šo kārtību, jo tam, kā tā 
tiek pildīta, stingri sekos atbildīgās in-
stitūcijas. 

Pārējie mācas klātienē, ievērojot vi-
sus vispārīgos epidemioloģiskos nosacī-
jumus. Tur ir dažas nianses, piemēram, 
kāds saslimst, un klase dodas karantīnā. 
Ja klase ir karantīnā, tad gan tiek nodro-

šinātas attālinātas mācības. Karantīna var 
ilgt maksimāli 14 dienas. Tā ir tā galve-
nā atšķirība. Vēlreiz uzsveru, ka bērnam, 
kuram vecāks izvēlējies izglītību ģimenē, 
attālinātas mācības nav paredzētas un ne-
tiek nodrošinātas.

Apmeklējot pulciņus, mākslas skolu, 
mūzikas skolu vai sporta skolu, papildus 
testi bērniem nav jākārto, ir derīgs skolā 
veiktais tests. Bērniem, kuriem ir sertifi -
kāts, tests nav jākārto. Viņi arī var nelie-
tot sejas maskas telpās. 1.-3. klases sko-
lēni nelieto sejas maksas klasē, bet lieto 
koplietošanas telpās, piemēram, gaitenī. 
Vēl maskas nav jāizmanto ēdnīcā, sporta 
stundā, kur ir fi ziskas aktivitātes, un mū-
zikas stundā, kad dzied. 

4.-12. klašu skolēni maskas lieto stun-
du laikā, neskatoties uz negatīva testa re-
zultātu. Savukārt, ja ir sertifi kāts, maskas 
nav obligātas.

- Vai mācību procesa sākums būs bez 
izmaiņām? 

- Vecākus uztrauc dažāds bērnu zinā-
šanu līmenis. Līdz ar to mācību gada 
sākumā vismaz pāris mēnešus daudz lie-
lāks slogs un atbildība būs pedagogiem, 
lai izlīdzinātu mācību vielas apguves lī-
meņus klasē. Kāds kaut ko apguvis vā-
jāk, citam veicies labāk. Skolotājam būs 
jāpieliek visas savas prasmes un meis-
tarība, lai panāktu, ka visi zina vielu. 
Sākums varētu būt ne tik ierasts, kā ie-
priekšējos gadus. Šī nav vienas personas 
atbildība, pūles jāpieliek visiem – sko-
lēniem, skolotājiem, vecākiem. Lūgums 
vecākiem runāt mājas un noskaņot bērnu 
uz to, ka, tikai kopīgi sadarbojoties, tikai 

mierīgā ceļā risinot visus jautājumus, 
varam panākt rezultātu.

- Vai ir paredzētas kādas izmaiņas in-
terešu izglītības jomā?

- Par interešu izglītības programmām 
pagaidām atturēšos komentēt, bet šobrīd 
varu apgalvot - kardinālu izmaiņu nebūs. 
Jaunumus neplānojam, jo mums nav uz-
radušies jauni speciālisti interešu izglītī-
bas jomā. Mēģinām atgriezties pie piedā-
vājuma, kas mums jau bijis.

Interešu izglītībai jau tāpat klāsies 
smagāk nekā vispārizglītojošajai, jo pie 
interešu izglītības skolotājiem pulcējas 
bērni no dažādām skolām. Tāpēc inte-
rešu izglītības pulciņa apmeklētājiem, 
kas uzturas vienā telpā, jānodrošina trīs 
kvadrātmetri uz cilvēku. Uz pulciņiem 
bērni dodas stingri pēc pieraksta. Ja būs 
pārāk liela piekrišana, mums būs jārisina 
arī telpu problēma. Vārdu sakot, mums 
svarīgi atgriezties pie esošā piedāvā-
juma, lai bērni vispār varētu apmeklēt 
pulciņus. Šobrīd ir uzstādījums maksi-
māli izmantot iespēju strādāt ārpus tel-
pām, kamēr ir atbilstoši laika apstākļi. 
Tas pats attiecas uz vispārizglītojošajām 
skolām. Labāk uzvelkam jaku un strādā-
jam pie atvērta loga. Obligāta prasība – 
starpbrīdī klases logiem jābūt atvērtiem 
vēdināšanai. 

- Ja vecākiem ir radušies jautājumi, 
kur meklēt atbildes? 

- Iesaku apmeklēt Izglītības un zinātnes 
ministrijas tīmekļvietnes sadaļu „Biežāk 
uzdotie jautājumi par Covid-19” (https://
www.izm.gov.lv/lv/biezak-uzdotie-jau-
tajumi). Vēl ir citu iestāžu vietnes par 
Covid-19 tēmu, bet visus vecākus, sko-
lotājus un skolēnus es lūgtu par šo tēmu 
meklēt informāciju tikai ofi ciālajos infor-
mācijas avotos un neuzticēties publikāci-
jām nezināmos un šaubīgos avotos. 

Gribu pateikt arī to, ka neviens nav at-
cēlis ētikas kodeksu, arī pedagogiem nē! 
Es, kā privātpersona, varu domāt, ko vien 
gribu, bet, runājot publiski, jebkuram ir 
jāievēro ētikas normas, tostarp vecākiem, 
skolas darbiniekiem un pedagogiem. 

- Ir iedzīvotāji, kas attālinātās mācības 
uzskata par zaudētu laiku. Vai tiešām tā 
var uzskatīt, jeb tomēr bija noderīgs pie-
nesums?

- Jebkura pieredze, arī negatīvā, dod 
kaut kādu mācību. Mums bija jāiemācās 
strādāt attālināti, bija jāapgūst dažādas 
papildu prasmes e-vidē, lai sniegtu piln-
vērtīgu izglītību mūsu bērniem. Tas, ko 
izdarījuši skolotāji kopumā, ir liels pie-
nesums un ieguvums. Vissirsnīgākais 
paldies par darbu, par ziedoto personisko 
laiku un veselību. Paldies arī vecākiem 
un bērniem, kuri apzinīgi pildīja savus 
pienākumus.

Protams, ir problēmas, bet kopumā tas 
nav bezjēdzīgi zaudēts laiks. Tagad mums 
visiem daudz būs papildus jāpiestrādā, 
lai atgūtu zaudētās lietas. Bet to, ko va-
rējām izdarīt tajos apstākļos, uzskatu, ka 
maksimāli izdarījām savā pašvaldībā ar 
savējiem cilvēkiem. Jā, bija palīdzība no 
valsts, bet daudz ko darīja tieši mūsu pašu 
cilvēki. 

- Ko novēlēsiet jaunajā mācību gadā?
- Iedvesmojošu jauno mācību gadu, vi-

siem pacietību, izturību, veselību, saprat-
ni un svarīgākais - pieņemt izaicinājumus 
nenoteiktības apstākļos. Jo nenoteiktības 
ir daudz. Aicinu sarunāties, sarunāties 
vienam ar otru, jo sarunājoties var daudz 
ko atrisināt. 

- Paldies par atbildēm!
Juris Roga,

autora foto
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Darbi, notikumi, cilvēki

26. augustā uz bijušās Kal-
niešu pamatskolas ēkas svinīgi 
atklāta piemiņas plāksne, kas 
atgādinās, ka šajā ēkā 76 gadus 
bija skola. 

Katru rudeni jauno mācību 
gadu ieskandināja pirmais sko-
las zvans, bet maijā mācību gadu 
noslēdza pēdējais skolas zvans. 

Tā tas turpinājās līdz 2016. gada 
vasarai, kad 2. augustā skola tika 
slēgta. Kopā tā laika aizritējuši 
pieci gadi, un tika nolemts iemū-

žināt skolas piemiņu, ierīkojot 
piemiņas plāksni.

Svinīgajā pasākumā piedalījās 
bijušie pedagogi, aicinātie viesi. 
Atvērt piemiņas plāksni publikas 
skatam tika aicināta bijusī sko-
las direktores vietniece Lidija 
Gavrilova un ilggadējā skolotāja 
Ludmila Suhanova, kura Kalnie-
šu skolā strādāja 39 gadus. 

Pasākuma laikā klātesošajiem 
izstāstīja skolas vēsturi, kas pēc 
būvniecības darbu pabeigšanas 
bija viena no mūsdienīgākajām 
apkārtnē, par ko liecina publi-
kācijas tā laika laikrakstos. Sa-
vās atmiņās un iespaidos dalījās 
pasākuma dalībnieki, kuriem 
bija ko atcerēties. Starp citu, 
Kalniešu  skolas teritorija mūž-
dien bijusi labi sakopta, un šajā 
ziņā nekas nav mainījis arī šo-
dien – te arvien valda tīrība un 
kārtība. 

Šobrīd skolas ēka pieder Kal-
niešu pagasta zemnieku saim-
niecībai „Raudovišķi”, kuras 
īpašnieks ir Aleksandrs Iva-
novs. Būdams dzimtās puses 
patriots, viņš piedāvāja iespēju 
skolas ēkā ierīkot muzeja ista-
bu, kas veiksmīgi darbojas jau 
trīs gadus. 

Juris Roga
Autora foto

KALNIEŠU SKOLA TIEK PIE 
MEMORIĀLĀS PLĀKSNES Pateicoties Krāslavas novada 

pašvaldības atbalstam projekta 
„Pasākumi vietējās sabiedrības 
veselības veicināšanai un slimī-
bu profi laksei Krāslavas nova-
dā” 9.2.4.2/16/I/097 ietvaros, no 
02.08.2021. līdz 07.08.2021. no-
risinājās dienas nometne bērniem 
„Strops”. Nometni organizēja 
biedrība „Ģimenes atbalsta centrs 
„Atvērtība””, lai kompensētu bēr-
niem un vecākiem saskarsmes un 
socializēšanas trūkumu jau vairāk 
nekā 1,5 gadu ieilgušo attālināto 
mācību fonā. 

 Nometnes mērķis bija sekmēt 
Krāslavas novada bērnu kustīgu, 
aktīvu, dabas izzinošu un sociali-
zēšanās iemaņas attīstošu dzīves-
veidu. Tas savukārt pozitīvi ie-
tekmēja bērnu veselības stāvokli, 
paplašināja redzesloku, sekmēja 
sociālo prasmju attīstību, mācīja 
ar interesi, sapratni un mīlestību 
attiekties pret dabu. 

 Nometnē piedalījās 20 dalīb-
nieki pārsvarā vecumā no 10 līdz 
14 gadiem. Tā tika organizēta ne-
parastā vietā - Sauleskalna ielā, 
kur, slēpjoties no lietus vecā, bet 
atjaunotā koka mājā, nometne pa-
tiešām izskatījās pēc stropa.

 Ievērojot visus drošības un 
Covid-19 izplatīšanas ierobežo-
jumus, kas nedaudz apgrūtināja 
nometnes norisi, dalībnieki un 
vecāki bija ļoti priecīgi par šādu 
iespēju un brīvprātīgi palīdzēja 
organizēt daudzas aktivitātes. No-
metnes nobeigumā, veicot bērnu 
anketēšanu par to, kādas aktivitā-
tes patika visvairāk – spektrs bija 
ļoti plašs. Dažiem patika gatavot 
augļu smūtijus un veselīgus ēdie-
nus, staigāt pa Krāslavu un pildīt 
orientēšanas uzdevumus, dau-
dziem patika dejas, spēles, veidot 
reklāmu, video, sniegt pirmo pa-

līdzību, apmeklēt „Pils restorānu” 
un cits. Reizēm bērni gribēja vai-
rāk brīvā laika, lai varētu baudīt 
saskarsmi un brīvi komunicēt ar 
jauniem draugiem. Daudzi bērni 
beidzot novērtēja iespēju spēlēt 
novusu Vjačeslava Lukaševiča 
vadībā. Cerams, ka arī mācību 

gadā bērni nāks trenēt savas no-
vusa prasmes pie Vjačeslava, kurš 
ir novusa čempions. Bet vislielākā 
sajūsmā visi dalībnieki un peda-
gogi bija par zemnieku saimnie-
cības „Brieži” apmeklējumu, kur 
visi varēja beidzot pa īstam iz-
prast nevis briežu, bet stropa dzīvi 
– kā dzīvo un strādā čaklas bites, 
kā veido veselīgus produktus, un, 
protams, tos arī varēja nobaudīt. 
Saimniece Terēze Brazeviča mūs 
uzņēma ļoti sirsnīgi un ar satu-
rīgu stāstu bagātināja nometnes 
dalībnieku zināšanas par biško-
pību. Nometnes nobeigumā, kaut 
arī nedaudz noguruši, dalībnieki 
laivu pārgājienā varēja redzēt, 
kāpēc mūsu novadu un Latgali 
kopumā sauc par Ezeru zemi un 
cik tā ir skaista un nepiesārņota, 
un kāpēc to vajag novērtēt, mīlēt 
un saudzēt. Pārgājiena nobeigumā 
ar pikniku ezera krastā noslēdzām 
nometni. 

Paldies visiem, kas ar labiem 
vārdiem un novēlējumiem snie-
dza mums atbalstu un uzmun-
drinājumu, vecākiem par palī-
dzību aktivitāšu organizēšanā, 
nometnes komandai par radošu, 
saturīgu, interesantu, aizraujošu 
un piepildītu nometnes program-

mu! Tomēr arī tagad negribam 
atvadīties no nometnes dalībnie-
kiem un aicinām turpināt dar-
boties fotokonkursā „Neparastā 
Krāslava”, sūtot savus darbus uz 
atvertiba@inbox.lv. Uzvarētājus 
gaida saldas balvas. Personīgi 
man ļoti patika, ka nometnes 
izveidotajā dalībnieku grupā 
„Strops” vecāki iesūtīja ierosi-
nājumu par nākamo gadu un nā-
kamo projektu, kuram varētu būt 
nosaukums „Laimīgi latgalieši” , 
bet netiktu mainīti pedagogi un 
norises vieta. 

Lai mums visiem izdodas!
Raisa Vagale, 

biedrības „Ģimenes atbalsta 
centrs „Atvērtība”” 

valdes priekšsēdētāja
Emīlijas Vagales foto

DIENAS NOMETNE BĒRNIEM „STROPS”

Krāslavas novada pašvaldības 
dome nolemj:

Izskatot jautājumu par nekus-
tamā īpašuma nodokļa un zemes 
nomas maksas administrēšanas 
kārtību sakarā ar Aglonas novada 
pašvaldības administratīvās teri-
torijas sadalīšanu, kas attiecas uz 
Grāveru, Šķeltovas, Kastuļinas 
pagastu nekustamo īpašumu, sa-
karā ar to, ka:

nodokļu maksātājiem un zemes 
nomniekiem izsūtīti maksāšanas 
paziņojumi 2021.  gadam, 

nepieciešams veikt datu pār-
nešanu un apvienošanu ZZ Dats 

izstrādātajās NINO un NOMA 
programmās, kas tiek plānots no 
2022. gada janvāra, 

Krāslavas novada pašvaldība 
vienojusies ar Preiļu novada paš-
valdību par nodokļu un nomas 
maksas administrēšanu Aglonas 
pagasta pārvaldē līdz 2021. gada 
beigām, pamatojoties uz Admi-
nistratīvo teritoriju un apdzīvoto 
vietu likuma pārejas noteikumu 
6. punktu, likuma „Par pašvaldī-
bām” 14. panta otrās daļas 4.pun-
ktu, 

piekrist uzdot Aglonas pagasta 
pārvaldei līdz 2021. gada beigām 
veikt Grāveru, Šķeltovas, Kastu-
ļinas pagastu nekustamā īpašuma 
nodokļa un zemes nomas maksas 
administrēšanu, slēdzot vienoša-
nos ar Preiļu novada pašvaldību 
par nodokļa un nomas maksas 
iekasēšanas kārtību un ieņēmumu 
pārskaitīšanu Krāslavas novada 
pašvaldībai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa un zemes nomas mak-
sas administrēšanas kārtību sakarā ar Aglonas novada 

pašvaldības administratīvās teritorijas sadalīšanu 

domes lēmums
No 26. līdz 29. augustam 

Krāslavas un Preiļu novada, tai 
skaitā Krāslavas pilsētas teritori-
jā, notika 29. starptautiskais Ze-
messardzes vingrinājums „Ze-
messardzes patruļa 2021”. 

Vingrinājumā piedalījās 28 
komandas, no kurām 22 pārstā-
vēja Latvijas Bruņotos spēkus, 
savukārt sešas – ārvalstu bruņo-
to spēku komandas no Lietuvas, 
Polijas, Dānijas, Kanādas un 
NATO paplašinātās klātbūtnes 
Latvijā kaujas grupas. Katrā ko-
mandā startēja četri dalībnieki.

Vingrinājuma mērķis bija no-
teikt zemessargu un karavīru 
taktisko un fi zisko sagatavotību, 
kā arī veicināt starptautisko sa-
darbību militārajā jomā.

Zemessardzes vingrinājums 
norisinājās divos posmos. Pirma-
jā posmā, 27. augustā, Krāslavas 
un Preiļu novadu apkārtnē tika 
pārbaudītas dalībnieku prasmes 
ieroču salikšanā, šaušanā ar trie-
cienšautenēm, granātas mešanā, 
imitētā mīnu lauka šķērsošanā, 
bruņutehnikas atpazīšanā, alpī-
nismā, pirmās medicīniskās pa-
līdzības sniegšanā. 

Otrajā posmā, 28. augustā, 
Krāslavas pilsētas un dabas par-
ka „Daugavas loki” teritorijā 
vingrinājuma dalībnieki devās 
aptuveni 25 kilometru garā pat-
ruļgājienā, pārvarot apvidu ar 
dažādiem šķēršļiem, izmantojot 
izdzīvošanas prasmes dabā,  teo-
rētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas.

Krāslavā militārā vingrināju-
ma laikā bija paredzētas arī ak-
tivitātes iedzīvotājiem. 

28. augustā Krāslavas pils par-
kā bija iespēja apskatīt militāro 
bruņu tehniku un ekipējumu. 

29. augustā, militārā vingri-
nājuma noslēguma dienā, notika 
militārā vingrinājuma Latvijas 
un ārvalstu dalībnieku svinīgais 
gājiens, kas veltīts Zemessar-
dzes 30. gadadienai.  

Brīvības ielas skvērā pretī 
Tirgus ielai iedzīvotājiem bija 
iespējams baudīt NBS orķestra 
priekšnesumu.

Zemessardze – tā ir iespēja 
ikvienam Latvijas pilsonim sa-
liedētā komandā ne tikai apgūt 
militārās pamatiemaņas, bet arī 
iegūt noderīgas zināšanas un 

prasmes, kas nepieciešamas, lai 
krīzes situācijā aizsargātu savu 
ģimeni un aizstāvētu Latviju. 
Vienlaikus dienests Zemessar-
dzē ir iespēja uzlabot savu vis-
pārējo fi zisko sagatavotību, ve-
selību un paplašināt redzesloku, 
piedaloties militārajās mācībās 
gan Latvijā, gan ārvalstīs. 

Zemessardzē nešķiro pēc tau-
tības, izglītības, specialitātes 
vai pieredzes. Kandidātam jābūt 
Latvijas pilsonim vecumā no 18 
līdz 55 gadiem ar valsts valodas 
zināšanām vismaz vidējā (B1) lī-
menī, bez kriminālās sodāmības, 
atbilstošu veselības stāvokli un 
fi zisko sagatavotību. 

Pieteikuma iesniegšanai kan-
didātam jāsazinās ar dzīves vai 
studiju vietai tuvāko Zemessar-
dzes vienību, zvanot uz tālruņa 
numuru 1811, rakstot uz e-pasta 
adresi esizemessargs@mil.lv vai 
personīgi ierodoties vienībā. 

Uzzini vairāk tīmekļvietnē 
www.zs.mil.lv !  

Ilze Kivleniece,
Civilmilitārās sadarbības

nodaļas jaunākā speciāliste

NOTIKA ZEMESSARDZES VINGRINĀJUMS 
„ZEMESSARDZES PATRUĻA 2021”
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Lai palīdzētu jauniešiem pār-
varēt Covid-19 pandēmijas ra-
dītās sekas, projektu konkursa 
„Atbalsts jauniešiem Covid-19 
 pandēmijas radīto seku mazi-
nāšanai” ietvaros no 152 ie-
sniegtajiem pieteikumiem tika 
atbalstītas 47 iniciatīvas aktuālo 
problēmjautājumu risināšanai, 
kuras līdz gada beigām īsteno 
Latvijas pašvaldības un nevals-
tiskās organizācijas. Atbalsta 
programmu ir izstrādājusi Jau-
natnes starptautisko programmu 
aģentūra (JSPA) un Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM).

Arī Indras vidusskolas atbalsta 
biedrības „Skola ar nākotni” pro-
jekts „Kopā drošāk!” ir atbalstīto 
iniciatīvu vidū. Projekta mērķis 
ir nodrošināt atbalstu pandēmijas 
laikā radušos psiholoģisko, fi zis-
ko un materiālo seku mazināša-
nai un iepazīstināt ar brīvā laika 
pavadīšanas iespējām Latgales 
reģionā.

Tā ietvaros jau tika organizē-
ta diennakts nometne trīsdesmit 
Indras, Piedrujas un Robežnieku 
pagasta jauniešiem no 25. līdz 
29. jūlijam. Tās laikā jauniešiem 
tika piedāvātas gan fi ziskās ak-
tivitātes (brauciens pa Daugavu 
ar laivām, lāzertaga spēle, stafe-
tes), gan emocionālās (diskusi-
jas un darbošanās ar psihologu), 
gan radošās (ziepju veidošanas 
darbnīca, skiču veidošana foto-
sienai). 

Kā atzina paši jaunieši un izjuta 
nometnes pedagogi, jaunieši vis-
vairāk bija noilgojušies pēc dar-
bošanās kopā aci pret aci, nevis 
tiešsaistē. Tās bija nebeidzamas 
sarunas, sarunas, sarunas. Liekas, 
ka mēs varējām darīt jebko, gal-
venais, ka kopā! 

Protams, tika iepazītas arī brī-
nišķīgās Latgalē pieejamās ak-
tīvās atpūtās iespējas. Viena no 
tām ir sporta kluba „Beibuks” 
piedāvātā laivošana pa Daugavu. 
Sevis pārvarēšanu, darbojoties 
fi ziski ar airiem, kompensēja brī-

numainie dabas skati Daugavas 
lokos un drauga plecs. Apmeklē-
jot peintbola centru Sventē, tika 
aizmirstas visas negācijas, jo bija 
aktīvi jāiesaistās komandas stra-
tēģijas izstrādē, lai sasniegtu vē-
lamo rezultātu spēlē. 

Nometne ir beigusies, bet pro-
jekts turpinās. Šobrīd top foto-

siena pēc jauniešu veidotajām 
skicēm, kura motivēs nepadoties 
šajā ne tik vieglajā laikā. Uz tās 
fona nofotografēties būs iespēja 
visiem novada jauniešiem, jo tā 
tiks izvietota visās novada sko-
lās.

Projekta ietvaros līdz pat de-
cembrim biedrība piedāvās psi-
hologa konsultācijas novada jau-
niešiem, lai būtu vieglāk tikt galā 
ar Covid-19 radītajam sekām. 

Kopā ar projekta dalībniekiem 
esam izveidojuši aptauju, lai no-
skaidrotu novada jauniešu psiho-
emocionālo stāvokli pēc attālinā-
tajām apmācībām. 

Aicinām interesentus iesaistī-
ties šajā pētījumā, aizpildot ap-

taujas lapu šeit:  https://forms.
gle/QNeTe7HKq7sh3Paj8 

Projekts tiek īstenots Izglītības 
un zinātnes ministrijas Jaunat-
nes politikas valsts programmas 
2021.–2023. gadam ietvaros.

Vija Sjadro,
projekta „Kopā drošāk!” 

vadītāja 

Darbi, notikumi, cilvēki
KOPĀ DROŠĀK!

Biedrība „OrhidejasS” no 16. līdz 20. augustam 
realizēja piecu dienu āra nometni „Daba drau-
dzē, daba dziedē” Andzeļos, ko bija izsludinājusi 
Krāslavas novada pašvaldība projektu konkursā 
„Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēša-
nai”.

Dienas nometnē iesaistījās 18 Krāslavas nova-
da Andzeļu pagasta bērni un jaunieši, kuri bija 
izteikuši vēlmi tajā piedalīties, ievērojot visas 
valstī noteiktās epidemioloģiskās prasības sais-
tītas ar Covid-19. Nometnes organizēšanai tika 
piešķirts finansējums 1710,00 eiro apmērā.

Nometnes mērķis bija ne tikai palīdzēt bērniem 
izjust āra dzīves priekus un paplašināt savu re-
dzesloku dabas zinātnēs, bet arī ļaut labāk iepazīt 
cits citu, pārbaudīt savas spējas risināt problēm-
situācijas nepierastajā situācijā un ciešāk sadrau-
dzēties savā starpā. 

Lai īstenotu ieplānotos mērķus 1. dienas nomet-
nē bērni devās pārgājienā uz mežu, uz Grumušku 
pilskalnu. Pārgājiena laikā bērni ar sajūsmu pē-
tīja dabu, lasīja sēnes, garšoja ogas un iepazinās 
ar Latgales seno apmetni – Grumušku pilskalnu. 
Turpmākajās nometnes dienās bērni aktīvi pieda-
lījās dažādās sporta aktivitātēs - futbola sacensī-
bās, āra spēlēs, staigāja pa dabas taku Jaundomes 
muižā, apmeklēja sporta un atpūtas trases. Par 
lielu pārsteigumu bērniem bija lieliskais ziepju 
burbuļu šovs!

Lielu ikdienas palīdzību sniedza Kristīne Gjača 
un sporta pasākumu organizators Vjačeslavs Ču-
miks futbola sacensību vadīšanā.

 Paldies visiem, kuri palīdzēja un atbalstīja or-

ganizēšanā un nometnes īstenošanā.
Ceram, ka šī nometne uzlādēja bērnus ar po-

zitīvām emocijām un jauniem spēkiem, uzsākot 
jauno mācību gadu!

Anna Sevastjanova, 
projekta vadītāja 

NOMETNE „DABA DRAUDZĒ, DABA DZIEDĒ” 

Jauniešu biedrība „DAGNE” sa-
darbībā ar Dagdas pilsētas un pa-
gasta apvienības Izglītības, sporta un 
kultūras nodaļu, Sabiedrisko attiecī-
bu nodaļas pārstāvjiem organizēja 
„Supporting Democratic Union And 
Active Citizenship in Digital Area” 
starptautisko projektu.

7. augustā Dagdas pilsētas bērnu 
un jauniešu centrā (Alejas ielā 11a) 
pulcējās pilsoniski aktīvi un zinātgri-
boši jaunieši. Ierodoties uz jauniešu 
apmācībām „DEMOpolitika”, jau-
nieši izrādīja savu interesi par digita-
lizācijas, demokrātijas un līdzdalības 
procesiem Latvijā un pasaulē.

Pasākums tika atklāts plkst.11.00 
ar Jauniešu biedrības „DAGNE” 
valdes priekšsēdētāja Aivara Bačku-
ra uzrunu un projekta  „Supporting 
Democratic Union And Active Ci-
tizenship in Digital Area” rezultātu 
prezentēšanu apmācību dalībnie-
kiem. 

Neskatoties uz mainīgajiem laik-
apstākļiem ārā, pasākuma turpinā-
jums sekmējās ar karstām diskusi-
jām un lektoru uzrunām. 

Neformālās jauniešu apmācības 
uzsāka Sintija Nīcgale, kura iepa-
zinās ar jauniešiem un deva iespēju 
jauniešiem iepazīties vienam ar otru, 
izskaidrojot demokrātijas un digita-
lizācijas jēdzienus, nostiprinot tos ar 
dažāda veida piemēriem un iezīmes 
faktoru izskaidrojumiem, kas snie-
dza jauniešiem pirmo priekšstatu 
par dienas tematiku. Turpinājumā 
jaunieši kopā ar Sintiju darbojās gru-
pās, veidojot improvizētās debates, 
kurās bija iespēja izteikties un at-
spēkot argumentus. Ar šīs aktivitātes 
palīdzību izdevās praktiski parādīt 
jauniešiem, kādā veidā tiek veidota 
demokrātija Latvijā un daudzviet 
pasaulē. 

Apmācības turpinājās ar Latvijas 
12. Saeimas deputāta, šobrīd Dagdas 
pilsētas un pagastu apvienības Tūris-
ma informācijas centra vadītāja, Jura 
Viļuma lekciju jauniešiem. Lekcijas 
laikā Juris iepazīstināja ar Latvijas 
politiskajā iekārtā strādājošiem di-
gitalizācijas rīkiem, ar kuru palīdzī-
bu jaunieši var sekmēt un ietekmēt 
valstī notiekošos procesus, izrādot 
savu pilsonisko līdzdalību. Jaunieši 
atzina, ka diskusijā ar Juri Viļumu 
visvairāk viņiem patika dzīvā komu-
nikācija, kad uz uzdoto jautājumu 
Juris sniedza atvērtu atbildi, par to, 
kā personīgi viņš rīkojās, vai rīkotos 
dažāda veida situācijās. 

Izrunājot un izzinot digitalizācijas 
un demokrātijas procesus Latvijā, 
turpinājumā tika izskatīti dotie pro-

cesi izmantojot Eiropas un pasaules 
prizmu, gūstot atziņas no demokrā-
tiski un digitalizēti attīstītākajām 
valstīm, arī apskatot medaļas otro 
pusi, kurā jauniešus iepazīstināja 
ar demokrātijas un digitalizācijas 
sliktajiem piemēriem pasaulē. Šajā 
tēmā jaunieši lēca kopā ar biedrības 
„New East” vadītāju Jorenu Dobke-
viču. Jaunieši dalījās ar atziņām par 
jauniegūtajām zināšanām un veica 
prāta vētras par to, kādā veidā mēs, 
Latvijas jaunieši, varam pilnveidot 
un attīstīt valstī notiekošos procesus 
ar digitalizācijas palīdzību. 

Zināšanām bagāto un aktivitātēm 
piesātināto dienu turpināja Vilis Brū-
veris, stāstot un diskutējot par tēmu 
„LĪDZDALĪBA” . Iepazīstinot ar 
sevi un līdzdalības soļiem, Vilis jau-
niešiem sniedza pozitīvos līdzdalī-
bas piemērus Latvijas teritorijā, kuru 
rezultātā neliela iniciatīvu grupa spē-
ja paveikt lielus darbus, kas iedves-
moja jauniešus un lika aizdomāties 
par viņu iespējām un spējām paveikt 
lielākus vai mazākus darbus, lai uz-
labotu vidi sev apkārt. Pēc iedves-
mas pilnā stāstījuma tika izskatīti 9 
līdzdalības pakāpieni, kurus jaunieši 
interaktīvā veidā izspēlēja grupās, iz-
protot to būtību. 

Neformālo jauniešu apmācību 
„DEMOpolitika” diena izdevās tie-
šām piesātināta, jo tikai plkst.17.00 
izdevās noslēgt programmu un iz-
sniegt jauniešiem pateicības rakstus 
un sertifi kātus par aktīvu līdzdarbo-
šanos pasākumā. Katrs  jaunietis  de-
vās  mājup  ar  sev  iegūtu   pievie-
noto vērtību.

Pasākuma organizēšanā tika ie-
saistīti vairāki cilvēki un pašvaldības 
iestādes. Jauniešu biedrība „DAG-
NE” saka lielus paldies vārdus 
Dagdas pilsētas bērnu un jauniešu 
centram par atbalstu tehnisku jautā-
jumu risināšanā un organizatoriskajā 
procesā, kā arī atsevišķi ir jāatzīmē 
brīvprātīgās jaunietes Elizabetes 
Križanovskas ieguldījums apmācību 
organizēšanas procesā, kura pildīja 
mentora funkcijas no paša pasā-
kuma sākuma plānošanas stadijas, 
Krāslavas  Varavīksnes  vidusskolas  
direktorei  Marijai  Micķevičai  par  
vērtīgajiem ieteikumiem pasākuma 
norisei. 

Pasākumu fi nansiāli atbalstīja ES  
programma „Eiropa pilsoņiem”, un 
tas  notika projekta  „Supporting 
Democratic Union And Active Ci-
tizenship in Digital Area” ietvaros. 

Aivars Bačkurs, 
Jauniešu biedrības  „DAGNE” 

valdes priekšsēdētājs

JAUNIEŠU APMĀCĪBAS 
„DEMOPOLITIKA” DAGDĀ
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14. augustā Jelgavā skaisti un 
koši izskanēja mazākumtautību 
festivāls „Zeme zied”, kurā pie-
dalījās arī Dagdas Kultūras centra 
Baltkrievu biedrības „Verbica” 
vokālais ansamblis „Akolica” (va-

dītāja Tamāra Starovoitova).  
Gatavošanās process dalībai 

šajā festivālā nebija viegls - pilns 
ar dažādiem izaicinājumiem 
un grūtiem lēmumiem. Tomēr, 
par spīti apstākļiem, „Akolica” 

sestdienas rītā devās ceļā. Ko-
lektīvs bija noilgojies pēc ska-
tītājiem un kopā radīšanas un 
darīšanas prieka, brīvā laika pa-
vadīšanas domubiedru pulkā.
 Festivāla koncertprogrammā uz 

skatuves Hercoga Jēkaba lauku-
mā un arī citviet pilsētā ar savas 
tautas raksturīgākajām dziesmām 
un dejām skatītājus iepazīstināja 
desmit dažādu tautību pārstāvji: 
poļu, baltkrievu, romu, ebreju, 

bulgāru, krievu un citu mazākum-
tautību kolektīvi, kā arī Vidzemes 
un Kurzemes lībiešu ansambļi. 

Tika demonstrēti arī dažādu tau-
tu tautastērpi, notika radošās darb-
nīcas un tika degustēti nacionālie 
ēdieni. Šādu festivālu mērķis ir 
popularizēt mazākumtautību kul-
tūras daudzveidību un tās piene-
sumu Latvijas kultūrtelpai. 

Festivāla „Zeme zied” skatītā-
jiem „Akolica” dāvāja trīs dzies-
mas - divas no tām baltkrievu va-
lodā - par meiteņu skaistumu un 
mīlestību. Kolektīva prezentācijas 
noslēgumā īpaši sirsnīgi skanēja 
dziesma „Olūteņam” - par Latga-
les, Zilo ezeru zemes, skaistumu, 
dzimto pusi, kuru mēs ļoti mīlam 
un lepojamies, ka esam tai piede-
rīgi. 

Lai arī turpmāk „Akolicai” ra-
došs gars, piepildīts mēģinājumu 
process un gandarījums par savu 
darbu! 

Olga Lukjanska, 
Dagdas Kultūras centra metodiķe

Nadeždas Smoļaņinovas foto

„AKOLICA” KONCERTĒ 
MAZĀKUMTAUTĪBU FESTIVĀLĀ JELGAVĀ

Sakarā ar epidemioloģisko si-
tuāciju valstī bija grūtības orga-
nizēt TN pašdarbības kolektīvu 
darbu. Sākumā nodarbības tika 
organizētas attālināti: mācījā-
mies dziesmu vārdus, izvēlējā-
mies dejas, šuvām jaunus tērpus. 

Kad radās iespēja, sākām 
satikties āra nodarbībās, orga-
nizējām mēģinājumus, mācījā-

mies jaunās dziesmas un dejas. 
Tāpēc, tad kad uzzinājām par 
Latvijas mazākumtautību festi-
vālu „Zeme zied” Jelgavā, kas 
notika 14. augustā, labprāt pie-
ņēmām lēmumu tajā piedalīties. 
Ansambļa „Viktorija” dalībnieki 

savlaicīgi veica potes pret Co-
vid-19, jo potēšanās bija viens 
no dalības noteikumiem.

Ansambļa „Viktorija” repertu-
ārā ir dažādas dziesmas un vai-
rāku tautu valodā. Festivālā tika 
izpildītas 3 dziesmas latgaļu, 
ukraiņu un baltkrievu valodās. 
Mūsu kolektīva skanīgās balsis, 
īpaši, akapella izpildījumā ap-
brīnoja citi festivāla dalībnieki: 
ebreju kopiena, baltkrievu ko-
piena un citi. Tā kā mazākum-
tautību festivālos piedalāmies 
trešo reizi, tāpēc bija iespēja 
satikt senos draugus un norunāt 
jaunas tikšanās. 

Jelgava ir ļoti skaista un sa-
kopta pilsēta, tāpēc koncerta iz-
skaņā mēs apmeklējām pilsētas 
skaistākos stūrīšus. 

Robežnieku vietējie iedzīvo-
tāji arī ir noilgojušies pēc dažā-
diem pasākumiem, tāpēc nolē-
mām augusta pēdējā sestdienā 
organizēt koncertu Robežnie-
kos. Pie Robežnieku TN veselas 
stundas garumā skanēja dzies-
mas ansambļa „Viktorija” izpil-
dījumā un varēja vērot kolektīva 
„Robežnieku Alise” aizraujošās 
deja.

Maija Šemele

ANSAMBLIS „VIKTORIJA” KONCERTĒ MĀJĀS UN 
IZBRAUKUMĀ  

Krāslavas novada pašvaldības 
izsludinātā projektu konkursa 
„Atbalsts bērnu un jauniešu no-
metņu organizēšanai” ietvaros 
23. augustā Dagdas Jauniešu 
iniciatīvu centrs uzsāka īstenot 
piecu dienu āra nometni „Lat-
viešu un indiāņu paralēles bērnu 
redzējumā”. Nometnes organizē-
šanai tika piešķirts fi nansējums - 
2375,00 EUR apmērā.

Pirmajā nometnes dienā Da-
gdas folkloras kopa „Olūteņi” 
raiti iesaistīja nometnes dalīb-
niekus - 25 bērnus - muzikālajās 

rotaļās un spēlēs, kā arī iepazīs-
tināja ar tradicionāliem latviešu 
mūzikas instrumentiem un tēr-
piem. Programmas turpinājumā 
draiskās muzikālās rotaļas mi-
jās ar spēlēm karjeras izglītībā, 
matemātikā, dabaszinībās un 

sportā. Patiesu prieku un gan-
darījumu bērni guva, darbojo-
ties invalīdu biedrības „Nema” 
organizētajā rokdarbu darbnīcā 
„Indiāņu tērpi”. 

Vērtīga un bērniem saistoša 
bija darbošanās keramiķu Olgas 
un Valda Pauliņu darbnīcā.

Nometnes pirmās dienas akti-
vitātes veiksmīgi novadītas. Pal-
dies visiem aktivitāšu vadītājiem 
un atbalstītājiem! 

Nometnes programmā ir pare-
dzēts, ka arī turpmākajās dienās 
bērni tiks iesaistīti daudzveidī-

gajās aktivitātēs, kas palīdzēs 
uzlabot viņu pašsajūtu un pada-
rīs dzīvi laimīgāku.

Māris Viļums, 
projekta vadītājs

Autora foto

DAGDĀ NOMETNE 
„LATVIEŠU UN INDIĀŅU PARALĒLES 

BĒRNU REDZĒJUMĀ” 

Saulespuķu košie ziedi ir spēka, 
stipruma, gaismas, jaunības un 
atdzimšanas simbols.  Tāpēc par 
savu svētku simbolu šos ziedus ir 
izvēlējies Bērziņu Tautas nams, 
organizējot ikgadējos pilngadnie-
ku godināšanas svētkus. Vairākus 
gadus pēc kārtas šie svētki iegu-
va aizvien plašāku tautas interesi, 

taču Covid-19 pandēmija ir ievie-
susi savas korekcijas.

Saulespuķu svētku ietvaros pa-
rasti tika sveikti Bērziņu un Šķau-
nes pagastos deklarētie, pilngadī-
bu sasniegušie jaunieši. Turpinot 
iesāktās tradīcijas, jaunizveidotā 
Krāslavas novada  Bērziņu un 
Šķaunes pagastos arī šogad neiz-
palika bez pilngadnieku sveikša-

nas. Spītējot Covid–19 ierobežoju-
miem, tika organizēta individuāla 
jauniešu godināšana. Dāvanas 
un ziedus šogad saņēma septiņi 
jaunieši: Daniels, Laura, Sintija, 
Ivans, Agnija, Dairis, Lauris. 

Gribam pateikt lielu paldies 
pilngadniekiem par atsaucību un 
novēlēt - lai jūsu dzīvē vienmēr 

spīd saule! Ļaujiet tai padzīt visus 
mākoņus un pērkona negaisu! Ne-
kad neaizmirstiet par draugiem un 
radiem! Ļaujiet sev aizmirst visu 
slikto un reizināt labo! Dzīvojiet, 
mīliet, sapņojiet – šodien ir jūsu 
diena! Lai visi sapņi piepildās!

Andrejs Belovs,
kultūras pasākumu organizators 

Autora foto

PILNGADNIEKU SUMINĀŠANA

Covid-19 infekcijas izplatības 
apstākļos nepulcinot lielas ļaužu 
masas, Zemessardzes 35. kājnieku 
bataljona komandieris pulkvež-

leitnants Jānis Svilpe un Krāsla-
vas novada domes priekšsēdētājs 
Gunārs Upenieks atklāja ceļojo-
šo fotoizstādi „Zemessardzes 35. 

kājnieku bataljonam – 30”, kas 
veltīta bataljona 30 gadu vēstures 
līkločiem. 

Bataljonā dienestu pilda vai-
rāk nekā 350 zemessargi un 
profesionālā dienesta karavīri. 
Bataljona atbildības teritorijā at-
rodas Preiļu, Līvānu un Krāsla-
vas novads . Krāslavā izstādi 
varēs apskatīt līdz šī gada 27. 
septembrim gan diennakts gaiša-
jā, gan tumšajā laikā, pēc tam tā 
ceļos uz Dagdu. 

Juris Roga,
autora foto

NEPASKRIEN GARĀM, PIESTĀJ UN APLŪKO!
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Izdevējs - Krāslavas novada dome
Tirāža - 8500

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

sports

Sludinājumi

Latvijas Pauerliftinga federācijas Sabiedrisko attiecību speciāliste Inita Sa-
vicka informēja, ka 14. augustā Madonā notika Latvijas čempionāts spiešanā 
guļus uz atkārtojumu skaitu. Turnīra gaitā tika laboti 12 Latvijas rekordi. 

Sacensībās sportisti pārbaudīja savu spēka izturību, uzspiežot svara stie-
ni pēc iespējas vairāk reižu. Svara stieņa smagumu noteica katra dalībnieka 
svēršanās laikā uzrādītais personīgais svars. Savukārt sievietēm uz svaru stie-
ņa tika uzlikta puse no personīgā svara. 

Jauniešu konkurencē absolūtajā vērtējumā uzvarēja krāslavietis Aivis Plo-
ciņš, kurš 84 kg smagu stieni pieveica 34 reizes (video no 3:05:40). Viņam 
arī augstvērtīgākais rezultāts starp visu vecuma grupu vīriešu dzimuma spor-
tistiem. 

Jaunieša tēvs Ilmārs Plociņš, kurš cītīgi seko dēla gaitām spēka sportā, uz-
svēra, ka ar šo panākumu Aivis ir labojis Latvijas rekordu, kas tika uzstādīts 
salīdzinoši tālajā 2012. gadā.

 Plašāka informācija par sacensībām un pārējo sportistu rezultāti apskatāmi 
Latvijas Pauerliftinga federācijas tīmekļvietnē https://www.powerliftings.lv/

29. augustā Dagdas ezera pludmalē notika „Dagdas kauss MIX plud-
males volejbolā”. Astoņu komandu konkurencē:

1. vieta komandai „ZELTA BUMBA” (Aleksandrs Zeltiņš, Linda 
Bumbiša),

2. vieta komandai „DAGDA” (Jurijs Dmitrijevs, Jana Poļaka),
3. vieta komandai „Patriks un Cerība” (Artūrs Pitrāns, Nadežda Gri-

bute).

Noslēgusies sezona Krāslavas jaunajiem viegl-
atlētiem. Spilgti startēja Evelīna Krista Sitnika, 
kas krietni uzlaboja personiskos rekordus un izcī-
nīja medaļas dažāda mēroga sacensībās. Evelīna 
Krista uzvarēja Latvijas čempionātā U 20 vecuma 
grupā 1500 m distancē (5:51,54 min), kā arī iz-
cīnīja 3. vietu 800 m distancē (2:19,92 min), kas 

nodrošināja viņai vietu Latvijas izlases sastāvā, 
lai piedalītos Baltijas valstu mačsacīkstēs. Tas 
nozīmēja, ka vēl vienu mēnesi bija jāgatavojas at-
bildīgiem startiem. Baltijas valstu mačos Evelīna 
startēja godam, izcīnot 2. vietu 1500 m skrējienā, 
uzlabojot personisko rekordu par 6 sekundēm un 
izpildot 1. sporta klasi – 2:45,59 min. Vēl spor-

tistei 3. vieta 800 m skrējienā 
(2:19,49 min), kas arī atbilst 1. 
sporta klasei. 

Šovasar vietas pirmajā des-
mitniekā Latvijas čempionātos 
izcīnīja Daniela Timma 3-solī 
un tāllēkšanā, Dēvids Geks un 
Terēza Podjava 200 m skriešanā, 
Anastasija Apenko 100 metru 
barjerskriešanā, Santa Ostrov-
ska un Anete Stašāne augstlēk-
šanā. 11. vietas Katrīnai Ļaksai 
200 m, Artjomam Jemeļjanovi-
čam 100 m skriešanā un Anast-
asija Apenko tāllēkšanā. 

Tagad katrās sacensībās rezultātus vērtē arī 
pēc IAAF (Starptautiskā vieglatlētikas federāciju 
asociācija) tabulas punktiem, kas salīdzina viegl-
atlētikas disciplīnas savā starpā. Sportisti startēja 
dažāda mēroga sacensībās, un labākie rezultāti ne 
vienmēr uzrādīti tieši Latvijas čempionātā.

10 labākie rezultāti šovasar:    

867 p.  Evelīna Krista Sitnika 1500 m 5:45,59  U20 
    841 p.   Daniela Timma tāllēkšana 5.27  U20

840 p.  Evelīna Krista Sitnika 800 m 2:19,49 U20
811 p.  Santa Ostrovska augstlēkšana  1.58  U16
805 p.   Aleksandra Soročina tāllēkšana 5.10 U18
804 p.  Daniela Timma 3-solis 10.90  U20
797 p. Anastasija Apenko 100 m/b 15.84 U16
782 p.  Katrīna Ļaksa augstlēkšana 1.55 U20
777 p. Anastasija Apenko tāllēkšana 4.90 U16
754 p.  Līva Māra Mukāne tāllēkšana 4.86 U18

Priecē arī tas, ka šovasar Krāslavas Sporta skolas 
visu laiku labāko vieglatlētu sarakstu pa disciplīnām 
papildināja jauni ieraksti. Evelīna Krista Sitnika uz-
laboja sev piederošus rekordus 800 m un 1500 m 
skriešanā, 400 m skrējienā 3. pozīciju tagad ieņem 
Katrīna Ļaksa – 1:03,09 min un 4. pozīcijā – Terēza 
Podjava – 1:04,03 min.  

Inese Umbraško, 
Sporta skolas direktora vietniece 

VIEGLATLĒTIKA

Aizvadītajā vasaras sezonā veiksmīgi startēja Dagdas Spor-
ta skolas vieglatlēti.  Latvijas čempionātā, kurš notika 15.-16. jūlijā 
Ogres stadionā, U-16 vecuma grupā Undīne Goligina 3000 m spor-
ta soļošanā ieguva 7. vietu, Raivo Malinovskis trīssolī - 6. vietu.                                                                                                                                           
   Junioru U-20 grupā Latvijas čempionātā startēja Ieva Murāne. 1500 
m distancē sportiste izcīnīja 2. vietu, bet 3000 m skrējienā kļuva par 
čempioni. Jauniete tika iekļauta Latvijas izlases sastāvā un startēja Bal-
tijas U-18, U-20 komandu čempionātā. Junioriem visu triju Baltijas 
valstu sacensībās Latvijas komanda uzvarēja, atstājot aiz sevis Igauniju 
un Lietuvu. Ieva pirmajā sacensību dienā startēja 1500 m distancē un 
ierindojās 6. vietā. Otrajā dienā 3000 m distancē viņa izcīnīja bronzu. 

Skolas volejbolistes vasarā startēja pludmales volejbolā. Simona 
Zemlicka un Nadežda Gribute Rēzeknes novada pludmales volejbola 
svētkos izcīnīja 4. vietu. Bērzgales pludmales volejbola sacensībās jau-
niešiem Nadežda spēlēja pārī ar māsu Anželiku un ieguva 4.  vietu.

Vija Nipere,
Dagdas Sporta skolas direktore

AIVIS PLOCIŅŠ TURPINA KRĀT 
UZVARAS

DAGDAS KAUSS MIX 
PLUDMALES VOLEJBOLĀ 

28. augustā Ezernieku pludmalē notika Ludviga dienas pludmales vo-
lejbols vīriešiem. Astoņu komandu konkurencē:

1. vieta komandai „Zibens” (Pāvels Smirnovs, Gunārs Užulis),
2. vieta komandai „Dzerauņī ir spāks” (Aigars Kalniņš, Modris Va-

siļevskis),
3. vieta komandai „STAS” (Rihards Golubovskis, Rihards Alek-

sandrovičs).
Par labāko spēlētāju tika atzīts Pāvels Smirnovs.
Paldies komandām par dalību un skatītājiem par atbalstu!

Vjačeslavs Čumiks, 
sporta pasākumu organizators

LUDVIGA DIENAS 
PLUDMALES VOLEJBOLS VĪRIEŠIEM

DAGDAS SPORTA SKOLAS ZIŅAS

P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta līdzmaksājuma ap-
drošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2021. gada IV ceturksni 21.34 
EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā līdz 2021. gada 30. septembrim (ieskai-
tot). Iemaksas veicamas „Krāslavas Slimokasē” vai ar pasta vai bankas 
starpniecību slimokases kontā. Nesamaksājot laikus, jūsu apdrošināša-
nas karte būs anulēta.

Slimokases administrācija

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI! 

No 2021. gada 15. septembra Valsts ieņēmu-
mu dienests (VID) sadarbībā ar Krāslavas nova-
da pašvaldību uzsāk klientu apkalpošanu klātienē 
Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā, kas atro-
das Dīķu ielā 5, Krāslavā. VID klientu konsultants 
būs pieejams katra mēneša trešajā trešdienā no pl. 
9.00 līdz 16.00. 

Par nepieciešamību pieteikties klātienes apmek-
lējumam aicinām interesēties Krāslavas novada 
bibliotēkā.

Vēršoties pie VID konsultanta klātienē, lūdzam 
būt piesardzīgiem un atbildīgiem, un ievērot visus 
valstī joprojām noteiktos piesardzības pasākumus 
– vilkt sejas masku, ieturēt 2 metru distanci no ci-
tiem cilvēkiem, dezinfi cēt rokas, ievērot respirato-
ro higiēnu un citus nosacījumus savai un apkārtējo 
drošībai. Aicinām atlikt VID apmeklējumu, jūtot 
elpceļu slimības pazīmes, kā arī nenākt, ja noteikta 
pašizolācija, mājas karantīna vai stingrā izolācija.

Informācija par VID pakalpojumu pieejamību 

citās Latvijas pilsētās pieejama VID tīmekļvietnē 
www.vid.gov.lv sadaļā „Kontakti/Kā ar mums sa-
zināties”. 

Atgādinām, ka iedzīvotāji visus VID pakal-
pojumus var saņemt elektroniski VID Elektro-
niskajā deklarēšanas sistēmā. VID konsultācijas 
var saņemt, zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 
67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski 
VID EDS sadaļā „Sarakste ar VID”.  Svarīgi, ka, 
zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000, 
ikviens var saņemt arī personifi cētu konsultāciju, 
ja vien zvanot pieslēdzas VID EDS un nosauc tur 
redzamo kodu. 

Tādēļ aicinām rūpīgi izvērtēt nepieciešamību 
doties uz klientu apkalpošanas centriem klātienē 
un turpināt izmantot iestādes pakalpojumus un sa-
ņemt konsultācijas attālināti – Elektroniskās dek-
larēšanas sistēmā (EDS) vai zvanot uz VID Kon-
sultatīvo tālruni.

VID Sabiedrisko attiecību daļa
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 Bijušais medicīnas darbinieks ar pieredzi vecāka gadagājuma cilvēku 
aprūpē meklē darbu.  T. 26041076

Sludinājumi


