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PIEAUDZIS ĀRZEMJU
TŪRISTU SKAITS
Centrālās statistikas pārvaldes informācija
Centrālās statistikas pārvaldes veiktais apsekojums par iedzīvotāju
iekšzemes ceļojumiem liecina, ka, salīdzinot ar 2010. gada 1. pusgadu,
atpūtas braucienu skaits 2011. gada 1. pusgadā ir pieaudzis par 9.7%.
Atpūtas braucienu skaits bija 6.5 milj., no tiem 1.5 milj. - atpūtas braucieni ar nakšņošanu pieauga par 1.7%, salīdzinot ar iepriekšējā gada attiecīgo periodu. No visiem atpūtas braucieniem ar nakšņošanu
iecienītākais galamērķis bija Rīgas reģions – 39%. Uz Latgali tika veikti
–20% braucieni, uz Vidzemi 16%,uz Kurzemi – 15%, un uz Zemgali –
10% atpūtas braucieni ar nakšņošanu. Atpūtas braucienos ar nakšņošanu
ceļotāji vidēji iztērēja 19.6 Ls.

Latgales statistikas datu analīze
Pamatojoties uz Latgales tūrisma informācijas centru apkopotajiem
statistikas datiem, ir jāsecina, ka kopējais tūristu skaits ir pieaudzis aptuveni par 10%. Lielākais ceļotāju īpatsvars ir vietējie tūristi, un aptuveni
15% no kopējā skaita sastāda ārzemnieki. 1.vietu ārzemnieku vidū ieņem tūristi no Krievijas, pārsvarā no Maskavas un Sanktpēterburgas, kas
sastāda 15% no visiem ārzemju nakšņotājiem.
Ja ņemt vērā Centrālās statistikas pārvaldes datus, ka brauciena laikā
tūrists vidēji iztērē 19,60 Ls, tad var secināt, ka 2011.gadā ieņēmumi no
tūrisma nozares Latgalē sastādīja aptuveni 2 800 000 latu.

Krāslavas novada statistikas datu analīze
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) apkopoja tūristu
skaitu tūrisma sezonas laikā - no 2011.gada 1.maija līdz 30. oktobrim.
Telefoniskas aptaujas rezultātā informāciju par nakšņojošo cilvēku skaitu tūristu mītnēs iesniedza 22 Krāslavas novada naktsmītnes, 5 amatnieki, t.sk. V.Pauliņš, I.Vecelis, A.Maijers, audēju darbnīca „Indra” un
biedrība „Kruoslovys amatnīku bruoliste”, 5 „Interesantas saimniecības”, t.sk. mini zoodārzs „Viesturi”, ZS „Kurmīši”, ZS „Guntiņi”, ZS
„Smaidi” un saimniecība „Cīruļi”, Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Krāslavas katoļu baznīca un Indricas katoļu baznīca. Kopējais tūristu skaits šajos objektos sastādīja aptuveni 27000 apmeklētāju, kas ir
par 10% mazāk nekā 2010.gadā. Tas ir saistīts ar atpūtas bāzes „Sauleskalns” slēgšanu.
Krāslavas novada naktsmītnēs lielākais ceļotāju īpatsvars ir vietējie
tūristi- 85% un 15% no kopējā skaita sastāda ārzemnieki. Ievērojami palielinājās darījuma tūristu skaits Krāslavas naktsmītnēs. Tas ir skaidrojams ar lieliem renovācijas darbiem Krāslavas vēsturiskajā centrā, tajā
skaitā Krāslavas pils kompleksā, kā arī Augusta-Rīgas ielu remontdarbiem.
Lielāko ārvalstu tirgu dinamika 2010. un 2011.gadā ir nedaudz mainījusies. Lielākoties vērojams ārvalstu tūristu skaita pieaugums. Lielākais
tūristu skaita pieaugums ir vērojams no Polijas (par 80%). Otrajā, trešajā
un ceturtajā vietā pēc ārvalstu tūristu skaita iekārtojās Zviedrija, Lietuva
un Somija. Krievijas tūristu skaits, salīdzinot ar 2010.gadu, ir pieaudzis
aptuveni par 10%, bet Baltkrievijas tūristu skaitu ir pieaudzis par 65%.
Toties ir vērojams tūristu skaita samazinājums no Vācijas (par 50%) un
Igaunijas (par 25%).
Jāatzīmē, ka šie dati ir aptuveni, jo precīzus statistikas datus ir ļoti grūti aprēķināt, pirmkārt, tāpēc ka tūrisma uzņēmēji ne vienmēr precīzi pieraksta apmeklētājus, otrkārt, eksistē, tā saucamais, neorganizētais
tūrisms, kad tūristi atbrauc ar savu mašīnu/autobusu, apskatās populārākos objektus, izstaigā dabas takas, apmeklē veikalus un kafejnīcas.
Pamatojoties uz CSP datiem, ka brauciena laikā tūrists vidēji iztērē
19,60 Ls, tad var secināt, ka 2011.gadā ieņēmumi no tūrisma nozares
Krāslavas novadā sastādīja aptuveni 270 000 latu.
Sagatavoja
Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs

Cienījamie Latgales iedzīvotāji!
Baltkrievijas Republikas konsulāts Daugavpilī sveic Jūs Ziemassvētkos un Jaunajā gadā! Lai 2012. gadā Jums ir vairāk interesantu
tikšanos un spilgtu iespaidu! Lai tas kļūst par visu ieceru un lēmumu
realizācijas gadu!
No visas sirds vēlam, lai Jūsu darbs, ikdienas rūpes vainagotos panākumiem un iedvesmotu Jūs turpmākajai darbībai. Lai 2012. ir stabilitātes un labklājības gads, plānu, cerību un jaunu pasākumu
īstenošanas gads! Lai Jaunais gads nes Jums un Jūsu tuviniekiem labas pārmaiņas un labu garastāvokli! Lai Jūsu sabiedrotais ir veiksme
un prieks par paveikto!
Vēlam Jums stipru veselību, laimi, mīlestību, ģimenes siltumu un
labklājību!
Baltkrievijas Republikas
Ģenerālais konsuls Daugavpilī
Viktors Geisiks

MINISTRE APSOLĪJA SLIMNĪCA TURPINĀS DARBU
„Latvija nebeidzas pie Rīgas robežas, tāpēc, lai plānotu visu valsts
reģionu attīstību, lielu uzmanību
es veltu braucieniem uz dažādiem
novadiem,” tā Veselības ministre
Ingrīda Circene raksturoja savas
vizītes mērķi, kad decembra beigās apmeklēja Krāslavas slimnīcu.
Ministre tikās ar slimnīcas galveno ārstu Aleksandru Jevtušoku
un novada domes priekšsēdētāju
Gunāru Upenieku.
Ingrīda Circene uzskata, ka mūsu slimnīcas galvenais ārsts ir profesionāls vadītājs, kam izdevās
veiksmīgi un lietderīgi ieguldīt
Eiropas Savienības fondu līdzekļus ēku rekonstrukcijā un līdz ar to
nodrošināt kvalitatīvo apkalpošanu.
Tika apspriestas slimnīcas darba
nākotnes perspektīvas un galvenie
attīstības akcenti – ambulatorā aprūpe, neatliekamā palīdzība un
dienas stacionāra darbība.
Ministre uzsvēra, ka atbalsts no
ministrijas ir garantēts arī sociālajos jautājumos, piemēram, veselības
aprūpes
nodrošinājums

pacientiem ar hroniskām slimībām.
Uz jautājumu, vai novada iedzīvotāji var būt pārliecināti, ka slimnīca strādās arī turpmāk, Ingrīda
Circene atbildēja apstiprinoši:
„Protams!”. Tie pakalpojumi, kurus medicīnas iestāde sniedz pašlaik, tiks attīstīti un finansiāli
atbalstīti. Taču nav skaidrs jautājums par medicīniskajiem izmek-

lējumiem. Pēc ministres domām,
šos pakalpojumus profesionālāk
veic reģionālajās slimnīcās.
Atvadoties Ingrīda Circene novēlēja krāslaviešiem skatīties uz
dzīvi ar optimismu, mīlēt cits citu
un atbalstīt grūtos brīžos.
Elvīra Škutāne,
autores foto

TIEKAS BIJUŠIE KOLĒĢI
Dienas pirms Ziemassvētkiem ir
īpašs laiks, kad sirdi piepilda labestība, gaisma un prieks, rodas
vēlēšanās dalīties šajās gaišajās
noskaņās ar apkārtējiem cilvēkiem. Bērnudārza „Pienenīte” kolektīva tradīcija - aicināt ciemos
savus bijušos darbiniekus. Iepriekšējo gadu audzinātājām un auklītēm tika sagatavota īpaša dāvana
-Ziemassvētku priekšnesums.
Pensionāri ar aizkustinājumu
klausījās bērnu izpildītās dziesmas, aplaudēja dejotājiem un daiļlasītājiem, atcerējās to laiku, kad
bija jauni un aktīvi.
Pensionētā audzinātāja Sofija
Ruboviča pastāstīja: „1.bērnudārzā es nostrādāju 31 gadu. Kad mani aicina, vienmēr piedalos dārziņa
pasākumos. Un ik reizi mani pārņem nostalģiskas jūtas, jo arī mēs
strādājām ar bērniem, gatavojāmies dažādiem svētkiem. Protams,
tolaik nebija ar reliģiju saistīto pasākumu, tika svinēti citi svētki.
Mūsu bērnudārzu vienmēr aicināja
uzstāties kultūras namā, vasaras

estrādē. Žēl, ka šis laiks jau ir pagājis.”
Pie tējas tasītes pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Viktorija
Olehno pateicās kolēģēm-pensionārēm, kas atsaucās uz aicinājumu, apsveica gaidāmajos svētkos

un pievērsa uzmanību tam, ka bērnudārza audzinātājas un auklītes,
kas tagad ir pensijā, vienmēr bija
un būs visu tagadējo darbinieku
kolēģi.
Elvīra Škutāne, autores foto
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Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2011/12

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2010/19
„Noteikumi par mācību maksu
Krāslavas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar
likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Izglītības likuma 12.panta otro daļu
Izdarīt grozījumus Krāslavas no5.1. vie nam sko las audzēk vada pašvaldības saistošajos notei- nim Ls 1,5 mēnesī;
kumos Nr. 2010/19 „Noteikumi par
5.2. ar skolas pedagoģiskās padomācību maksu Krāslavas novada mes lēmumu var noteikt maksu par 2
pašvaldības profesionālās ievirzes bērniem, ja no vienas ģimenes
izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērni.
– Noteikumi) un papildināt noteikuUzskatīt līdzšinējos 5.-7.punktu atmus ar 5.punktu šādā redakcijā:
tiecīgi par 6.-8.punktu.
„5. Mācību maksa Indras mākslas
Saistošie noteikumi stājas spēun mūzikas skolā ir:
kā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2011/14

Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2011/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Krāslavas Slimokase” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas
14.punkta c)apakšpunktu, 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļām
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2011/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas Slimokase” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā –
Noteikumi) šādus grozījumus:
Izteikt Noteikumu 3.punktu šādā redakcijā:
„3. Aģentūra ir Krāslavas novada pašvaldības pakļautībā esoša pašvaldības iestāde, kuras mērķis ir
Krāslavas novada iedzīvotāju valsts veselības pakalpojumu minimuma ietilpstošas ārstnieciskās palīdzības pacienta iemaksas daļas (pacienta iemaksa)
nodrošināšana un sniegto medicīnisko pakalpojumu
apmaksa saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.”
Izteikt Noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. piedāvā Krāslavas novada iedzīvotājiem
veikt avansa maksājumus par valsts veselības pakalpojumu minimumā ietilpstošas ārstnieciskās palīdzības pacienta iemaksas daļu (pacienta iemaksa);”
1.3. Iz teikt No tei ku mu 14.pun ktu šā dā re dak cijā:
„14. Sa ņemot me di cī nas pa kalpo ju mus ārstniecī bas ie stā dēs, ar ku rām Aģen tū ra ir no slēgu si līgumu, pacientam obligāti jāuzrāda pacienta
iemaksas grāmatiņa.”
1.4. Iz slēgt No tei ku mu 25.pun ktu.
2.Sais to šie no teiku mi stājas spē kā liku ma „Par
paš val dībām” 45.pan tā no teik tā kār tī bā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2011/13

„Par sabiedrisko kārtību Krāslavas novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 4. un 6.punktiem,
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 26.panta trešo dalu
1. Saistošajos noteikumos lietotie termini.
1.1. Saistošo noteikumu pārkāpums – par noteikumu pārkāpumu
atzīstama prettiesiska, vainojama (ar
nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kura apdraud sabiedrisko kārtību novadā un
par kuru noteikumos paredzēta administratīvā atbildība.
1.2. Saistošo noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona,
kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, par kurām
šajos noteikumos ir paredzēta atbildība, vai persona, kura ar nodomu
vai aiz neuzmanības nav veikusi tai
uzliktos pienākumus.
1.3. Sabiedriska vieta - ikviena
novadā esoša publiski pieejama teritorija, telpa (ceļi - jebkura
satiksmei izbūvēta teritorija, kas
sastāv no braucamās daļas, ietves un
nomales sadalošās joslas), saliņas;
tuneļi; laukumi; dzelzceļa stacija tās zāles un gaiteņi; autoosta - tās zāles un gaiteņi, autotransporta pieturas; sporta būves, kā arī parki,
skvēri, namu pagalmi, citas speciāli
iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas.
1.4. Dzīvojamo ēku koplietošanas
telpas - ēku bēniņi, pagrabi, kāpņutelpas un gaiteņi.
1.5. Izklaides vietas – kafejnīcas;
klubi; deju zāles; diskotēkas un tamlīdzīgi.
1.6. Publiskie pasākumi – dažādu
veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi,
koncerti, sporta spēles, u.c.), kas
tiek organizēti sabiedriskās vietās,
neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.
2. Vispārīgie noteikumi.
2.1. Šo saistošo noteikumu (turpmāk tekstā- Noteikumi) uzdevums
ir nodrošināt sabiedrisko kārtību
Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu likumīgās intereses,
apkarot žūpību un veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu.
2.2.Noteikumi ir saistoši visā
Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā visām personām, kas pastāvīgi dzīvo vai uzturas Krāslavas
novadā. Personas, kuras pārkāpj šos
noteikumus ir saucamas pie administratīvās atbildības šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un
apmēros, ja par viņu izdarīto pārkāpumu nav paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktā administratīvā atbildība.

2.3. Personas, kuras pārkāpj šos
Noteikumus, ir saucamas pie tajos
paredzētās administratīvās atbildības, ja par viņu darbību konkrētā gadījumā nav paredzēta Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktā administratīvā atbildība.
2.4. Amatpersonas un institūcijas,
kuras ir tiesīgas uzlikt administratīvo sodu vai sastādīt administratīvo
pārkāpumu protokolu par šo Noteikumu pārkāpšanu:
2.4.1. Valsts policijas darbinieki;
2.4.2. Krāslavas novada Pašvaldības policijas darbinieki.
2.5. Sodu par Noteikumu pārkāpšanu uzliek robežās, kurās paredzēta
atbildība par izdarīto šo saistošo noteikumu pārkāpumu.
2.5. Administratīvos protokolus
izskata un sodu uzliek Krāslavas novada pašvaldības administratīvā komisija. Administratīvās komisijas
lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
2.6. Par Noteikumu pārkāpšanu
iekasētā soda nauda tiek ieskaitīta
Krāslavas novada pašvaldības budžetā.
3. Sevišķie noteikumi.
3.1. Uzvedības noteikumu pārkāpšana sabiedriskās vietās.
3.1.1. Par ielu un citu sabiedrisko
vietu piegružošanu ar sadzīves vai
cita veida atkritumiem, kā arī sniega
izgāšanu tam neparedzētas vietās izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.1.2. Par sadzīves vai cita veida
atkritumu dedzināšanu pilsētas vai
ciemata administratīvajā teritorijā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.1.3. Par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās
vietās - uzliek naudas sodu līdz 100
latiem.
3.1.5. Par ubagošanu, zīlēšanu vai
uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu
vai buršanu sabiedriskās vietās – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 10 latiem.
3.1.6. Par peldēšanos tam neparedzētās vietās Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā – izsaka
brīdinājumu vai naudas sodu līdz
10 latiem.
3.1.7. Par transporta līdzekļa mazgāšanu, profilaktisko apkopi šim
nolūkam neparedzētā vietā - uzliek
naudas sodu līdz 50 latiem.

3.1.8. Par dzīvnieku peldināšanu
un veļas mazgāšanu publiski pieejamās ūdenstilpnēs - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25
latiem.
3.2. Būvju un ielu uzturēšanas
kārtībā noteikumu pārkāpšana.
3.2.1. Par būves neuzturēšanu tādā kārtībā, lai tā neapdraudētu personu drošību, veselību un mantu, kā
arī nebojātu pilsētas ainavu - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 100 latiem.
3.2.2. Par logu nomaiņu bez vai
neatbilstoši Krāslavas novada Būvvaldes saskaņojumam vai būvprojektam - izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.
3.2.3. Par ēku fasādes krāsošanu
bez Krāslavas novada Būvvaldē saskaņotas fasādes krāsu pases - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas
sodu līdz 100 latiem.
3.2.4. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neizlikšanu
tam paredzētajās vietās - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 25 latiem.
3.2.5. Par ēkas numurzīmju vai ielas nosaukuma plākšņu neuzturēšanu
saistošajos
noteikumos
noteiktajā kārtībā - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 25
latiem.
3.2.6. Par sniega nenotīrīšanu no
ietvēm, ēku jumtiem, lai nepieļautu
ledus un sniega krišanu, apdraudot
gājēju un transporta līdzekļu kustības drošību, īpašniekam, zemes lietotājam,
nomniekam
vai
namīpašuma pārvaldniekam vai sētniekam – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 50 latiem.
3.2.7. Par Noteikumu 3.2.6.punktā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,
īpašniekam, zemes lietotājam, nomniekam vai namīpašuma pārvaldniekam vai sētniekam – uzliek naudas
sodu no 25 līdz 250 latiem.
3.2.8. Par visa veida ēku un būvju,
žogu, kā arī ielu braucamās daļas,
ietvju un gājēju celiņu virsmas aprakstīšanu ar jebkāda veida uzrakstiem vai zīmējumiem, izņemot
gadījumus, ja šādām darbībām ir saņemta attiecīga atļauja - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 100 latiem.
3.2.9. Par zāles neappļaušanu
namīpašumam pieguļošā teritorijā
īpašniekam, zemes lietotājam, nomniekam vai namīpašuma pārvaldnie-

kam - izsaka brīdinājumu vai uzliek
naudas sodu līdz 50 latiem.
3.3. Naktsmiera traucēšana.
3.3.1. Par naktsmiera traucēšanu
(skaļu muzicēšanu, mūzikas atskaņošanu, remonta veikšanu, automašīnu signalizāciju, cilvēku un
mājdzīvnieku radītu troksni u.tml.)
dzīvokļos, koplietošanas telpās un
uz ielām, kas traucē iedzīvotāju
naktsmieru laikā no plkst.22.00 līdz
6.00, izņemot pasākumus publiskā
vietā, kuriem pašvaldība ir izsniegusi atļauju, – izsaka brīdinājumu vai
uzliek naudas sodu līdz 100 latiem.
3.3.2. Par tādam pašām darbībām,
ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda piemērošanas, - uzliek naudas sodu no 50 līdz
250 latiem.
3.4. Alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu, lietošana.
3.4.1. Par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošu vielu lietošanu
dzīvojamo ēku koplietošanas telpās,
kā arī bez uzraudzības atstātās vai
nepabeigtās ēkās un būvēs - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 50 latiem.
3.4.2. Par Noteikumu 3.4.1.punktā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 50 līdz 100
latiem.
3.5. Nepilngadīgo personu atrašanos ārpus mājas novada teritorijā
3.5.1. Par nepilngadīgo personu,
kas jaunākas par 16 gadiem, atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku,
aizbildņu vai personu, kas viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 23:00 līdz
plkst. 06:00 – nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 10 latiem.
3.5.2. Par Noteikumu 3.5.1.punktā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas – nepilngadīgās personas vecākiem,
aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj, uzliek naudas sodu no
10 līdz 25 latiem.
3.5.5. Par nepilngadīgās personas
ielaišanu izklaides rakstura vietās
(naktsklubos, azartspēļu klubos, datorsalonos u.tml.) un atļaušanu tur
uzturēties no plkst. 23:00 līdz plkst.
6:00 – izklaides vietas īpašniekam
uzliek naudas sodu 100 latu apmērā.

3.5.6. Par Noteikumu 3.5.5.punktā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā protokola sastādīšanas
– izklaides vietas īpašniekam uzliek
naudas sodu 250 latu apmērā.
3.6. Vizināšanās ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem.
3.6.1. Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēļiem un skrejriteņiem uz ielām, ietvēm vai
laukumiem, ja tas traucē gājēju vai
transporta satiksmi, - izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz
10 latiem.
3.6.2. Par Noteikumu 3.6.1.punktā paredzētajām darbībām, ja tās
izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no 10 līdz 25 latiem.
3.7. Citu noteikumu neievērošana.
3.7.1. Par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu kultūras, izglītības, sporta, atpūtas, tirdzniecības un
citās sabiedriskās iestādēs - izsaka
brīdinājumu vai uzliek naudas sodu
līdz 20 latiem.
4. Nobeiguma noteikumi.
4.1. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2012.gada 1.janvārī.
4.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē visu Krāslavas novada pašvaldību veidojošo bijušo
pagastu pašvaldību saistošie noteikumi par sabiedrisko kārtību.

BĀRIŅTIESA
ATGĀDINA
Atgādinājums visiem Krāslavas novada aizbildņiem,
aizgādņiem un nepilngadīgo
bērnu mantas pārvaldītājiem
Pamatojoties uz LR Civillikuma 300., 301.,373 pantiem,
Bāriņtiesu likuma 31.panta
3.daļu, 41.panta 4.daļu, Krāslavas novada bāriņtiesa lūdz
iesniegt bāriņtiesā, Krāslavā,
Grāfu Plāteru ielā Nr. 6-16,
ikgadējās atskaites – norēķinus par aizbildnības, aizgādības un nepilngadīgo bērnu
mantas pārvaldību 2011.gadā
(norēķinu veidlapas atrodas
bāriņtiesā).
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Jau daudzu gadu garumā Jauno gadu Krāslavā nav iespējams iedomāties bez
Ritas Andrejevas Ziemassvētku koncertiem, Jaungada pasakas bērniem un
„JAK” festivāla. Visus šos pasākumus pilsētai dāvina Krāslavas Varavīksnes vidusskola.
Par to, kā skolas kolektīvs gatavojās svētkiem, pastāstīja direktores vietniece
audzināšanas darbā Jeva Bojarčuka.
- Šogad Jaungada pasaka bērniem tika rīkota jau 22. reizi. Šī pasākuma ideja pieder divām
skolotājām: Tatjanai Vagalei un jau
aizsaulē aizgājušajai Irēnai Fjodorovai. Pirmo priekšnesumu viņas
sagatavoja divatā – gan mūziku,
gan vārdus un kostīmus. Ar laiku
projekts un komanda paplašinājās.
- Šodien tie ir...
- Tie ir cilvēki, kas strādā bez atlīdzības. Tatjana Vagale sāk gatavoties Jaungada priekšnesumam
jau septembrī. Lai atrastu piemērotas dziesmas, viņa skatās vairākus
koncertus televīzijā, klausās dziesmas internetā. Kad no muzikālo
kompozīciju jūras tiek izvēlētas tikai dažas, var teikt, ka tas ir titānisks darbs.
Šogad Jaungada pasakas sagatavošanā lielu darbu ieguldīja Anžela Semjonova, viņa izveidoja
scenāriju. Andrejs Jakubovskis bija
ne tikai viens no aktieriem, bet arī
veidoja pasakas iestudējumu. Žannai Drozdovskai piemīt asprātība
un vienreizēja humora izjūta - tas,
kas padara pasaku par interesantu
gan bērniem, gan pieaugušajiem.
Protams, liela loma bija arī ilggadējam Salatētim - Ērikam Zaikovskim.
Otrā skolotāju grupa - Jevgēņija
Bizņa, Nadežda Tadello, Vija Plotka, Jevgēņija Sergejenko – sagatavoja kostīmus.
- Cik skatītāju apmeklēja
Jaungada pasakas izrādes?
- Trīs dienu laikā mūsu pasaku
noskatījās apmēram 2,5 tūkst. mazo un lielo skatītāju. Tie ir ne tikai
krāslavieši, pie saviem vectētiņiem
un vecmāmiņām bija atbraukuši
mazbērni no Rīgas, Daugavpils un
citām pilsētām. Daudzi no viņiem ir
mūsu absolventu bērni, iespējams,
kādreiz viņu vecāki paši piedalījušies šajos priekšnesumos.

- Cik cilvēku piedalījās Jaungada pasakā?
- Pasakā bija iesaistījušies 140
dalībnieku, tai skaitā jaunāko klašu
skolēni, tāpēc arī skolotāji katru
dienu no rīta līdz vakaram dežurēja
skolā.
- Kā jūs atbalstāt skolēnus, kas
piedalās priekšnesumā?
- Pirms dažiem gadiem, kad
praktiski visas pilsētas organizācijas varēja apmaksāt savu darbinieku
bērniem
šī
pasākuma
apmeklējumu, mums bija vairāk līdzekļu, un mēs organizējām visiem
Jaungada pasakas dalībniekiem ekskursijas. Apceļojām visu Baltiju,
bijām Stokholmā, Varšavā, Minskā. Pašlaik viss ir citādāk, ekskursijas plānojam tikai reizi divos

maksā divus latus.
Mēs izmantojam iepriekšējo gadu kostīmus, taču arī tiem
nepieciešama atjaunošana.
Tāpēc
mums vienmēr vajadzīga sponsoru palīdzība. Es gribu
pateikties to organizāciju vadītājiem,
kas sniedz mums finansiālo atbalstu.
Saprotu, ka arī daudziem uzņēmumiem
neklājas viegli, taču,
neskatoties uz to, viņi mums palīdz jau
22 gadu garumā. Paldies G.Upeniekam (Krāslavas novada dome),

VIŅI DĀVINA
PILSĒTAI SVĒTKUS
gados. Pagājušajā gadā nekur nebraucām, bet tagad pacentīsimies
organizēt bērniem ekskursijas.
Daudzi skolēni uzskata, ka piedalīties šajos priekšnesumos ir
prestiži. Katram bērnam gribas uzstāties, būt uzmanības centrā, it īpaši jaunāko klašu skolēniem.
Pēdējā laikā Krāslavā bieži diskutē par jauniešu brīvā laikā pavadīšanas iespējām, līdz ar to vēlos
pievērst uzmanību tam, ka visiem
skolēniem, it īpaši pamatskolas vecumā, obligāti jābūt kādam hobijam, jāapmeklē pulciņi, kur ir
iespējas parādīt sevi, un vecākiem
noteikti ir jāatbalsta savi bērni.
- Katru gadu – jauns scenārijs,
jauni pasakas varoņi, jauni kostīmi. Priekšnesuma sagatavošana
prasa daudz līdzekļu.
- Protams, tas ir ļoti dārgs pasākums, jo tikai viena eglīšu virtene

E.Baranovskim („Varpa”), V.Buhalovam („Satelīts L”), A. un
P.Bārtuļiem („Sapnis”), L.Rukmānam („Leven”), I.Ugaram („Kristafors”), A.Dubovam („Optima D”),
M.Žuravskim
(„Nordserviss”),
A.Savickim („GSK”), L. Prihodjko
(„Almera 7”), A.Krivenko („Krāslavas piens”), R.Purvinskai („SEB
banka”), L.Turutai („Dilanis T”),
P.Bobičam („Vita V”), E.Lopatinskim («El-Reda»), V.Vengrevičai
(„Krāslava
D”),
P.Širokijam
(„Ritms”), V.Moisejam („Nemo”),
D. Nikitinam („Lidadis”), A.Karolam („KV Sped”).
Diemžēl firmas, kurām pieder
veikalu tīkli visā valstī, neatsaucas
uz mūsu lūgumiem, kaut arī krāslavieši atstāj viņu tirdzniecības centros lielas naudas summas.
Mēs sadarbojamies gan ar Latvijas Sarkano Krustu (S. Molotoka),

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA
Dzimšana 2011.gadā
2011.gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 107 jaundzimušie:
53 meitenes un 54 zēni.
Visvairāk jaundzimušo
reģistrēts: janvārī – 14, februārī – 11, aprīlī – 12 un septembrī - 12.
Vismazāk jaundzimušo
reģistrēts martā - 4, augustā
– 6 un novembrī – 6.
Laulībā dzimuši 66 bērni.
Atzīta paternitāte 34 jaundzimušajiem. Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 7
bērniem.
Pirmie bērni dzimuši 36
māmiņām, otrie bērni – 40
māmiņām, trešie – 18 māmiņām, ceturtais bērns – 6 māmiņai, piektais bērns – 5
māmiņām, sestais bērns – 1

māmiņai, astotais bērns - 1
māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes tēvi
18-20 gadi 10
5
21-25gadi 33
14
26-30 gadi 26
32
31-35 gadi 27
24
36-40 gadi 11
14
41-45 gadi 4
46-50 gadi 5
Bērnu vārdi:
meitenēm:
divas Karolinas, divas
Anastasijas, divas Aleksandras, divas Sofijas, divas
Milanas, divas Arinas, divas
Diānas, divas Jūlijas. Pārējie
vārdi – Ella, Anželika, Veronika, Karina, Dace, Darina, Daina, Ilana, Ruslana,
Santa, Darja, Ksenija, Viktorija, Aļbina, Nika, Gabriella, Julianna, Angeļina,
Evita, Arīna, Grieta, Emīli-

ja, Paula, Amēlija, Liāna,
Elēna, Aļesja, Melinda, Ērika, Inese, Mišela, Valērija,
Evija, Lada, Linda, Evelīna,
Gabriela.
zēniem:
divi vārdi Tomass Maksimilians un Maksims Kristers ,trīs Maksimi, trīs
Kirili, trīs Andri, divi Artjomi, divi Sandisi, divi Arni,
divi Vadimi , pārējie vārdi –
Raitis, Olivers, Gļebs, Kristers, Raivis, Aleksandrs,
Valters, Emīls, Sandris, Jānis, Nikita, Timurs, Artūrs,
Leonīds, Aivis, Antons, Arnolds, Lauris, Rinalds, Kristiāns,
Boriss,
Leons,
Markuss, Iļja, Miroslavs,
Ralfs, Adrians, Andrejs, Ričards, Ņikita, Rihards, Daniils, Oļegs, Pjotrs, Dainis.
Laulības 2011.gadā

VALSTS POLICIJA
INFORMĒ

gan ar Norvēģijas Sarkano Krustu,
pateicoties šo organizāciju palīdzībai mēs organizējām labdarības
priekšnesumus bērniem ne tikai no
Krāslavas, bet arī no Dagdas un
Aglonas.
Gribu sveikt visus mūsu sponsorus Jaunajā gadā, vēlu veiksmi un
panākumus!
- Jaunā gada priekšvakarā pilnas zāles ir ne tikai radošo
priekšnesumu laikā. Tradicionāli
populāras ir „JAK” spēles, kad
praktiski vienmēr visas biļetes ir
pārdotas.
- Jā, tas ir vēl viens mūsu pasākums, turklāt tas neprasa ievērojamus finanšu līdzekļus. Pēc
stundām, sadarbībā ar skolēniem,
vecākiem un absolventiem tam gatavojas Andrejs Jakubovskis. Trīs
„Jautro un atjautīgo kluba” spēles
notiek skolā, viena - kultūras namā.
Ja saskaitīt visus „JAK” spēļu apmeklētājus, tad tie ir vairāk nekā 2
tūkstoši skatītāju.
- Varavīksnes vidusskolā ir vēl
viena Ziemassvētku tradīcija...
- Tie ir Ritas Andrejevas Ziemassvētku koncerti. Tas nav izklaides
pasākums, koncerti notiek Adventa
laikā. Mūzika un dziesmas rada
īpašu noskaņu, kad ir vēlēšanās padomāt par sevi, savu dzīvi, lūgt piedošanu un atstāt visu slikto vecajā
gadā. Gribu novēlēt Ritai Andrejevai veselību un radošus panākumus.
- Jūsu skolā strādā brīnišķīgi
skolotāji.
- Tā ir taisnība. Viņi nepārtraukti
ir gatavi izdomāt kaut ko jaunu,
prot aizraut ar savu ideju citus, strādā bez atlīdzības, dāvina apkārtējiem īstus svētkus. Uz tādiem
cilvēkiem turas visa pasaule un arī
mūsu skola.
- Vēlam daudz panākumu jūsu
skolas kolektīvam, paldies par
interviju!
Elvīra Škutāne,
autores foto

Krāslavas novadā reģistrētas 84 laulības: 58 laulības noslēgtas Krāslavas
novada Dzimtsarakstu nodaļā, 9 laulības noslēgtas
Priedaines Romas katoļu
draudzē, 5 laulības noslēgtas Krāslavas Romas katoļu
draudzē un 12 laulības noslēgtas Izvaltas Romas katoļu baznīcā.
5 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Vācija, Lietuva, Īrija, Krievija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 60 vīrieši un 67 sievietes, otru reizi – 20 vīrieši un
15 sievietes, trešo reizi – 3
vīrieši un 1 sieviete, ceturto
reizi 1 sieviete, piekto reizi 1
vīrietis.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši sievietes
līdz 18 gadiem 18-20 gadi
2
9

2011.gada decembrī Krāslavas
iecirkņa amatpersonas sastādīja
223 administratīvos protokolus par
dažādiem pārkāpumiem Krāslavas
novadā. 14 personas sauktas pie
administratīvās atbildības par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī
sabiedriskā vietā, savukārt 2 no
tām - par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī sabiedriskā vietā atkārtoti gada laikā. 2 personas
sauktas pie administratīvās atbildības saskaņā ar Latvijas Administratīvo
pārkāpumu
kodeksa
46.pantu (par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī vielu,
kas var tikt izmantotas narkotisko
un psihotropo vielu nelikumīgai izgatavošanai, neatļauta iegādāšanās
vai glabāšana nelielā apmērā vai
narkotisko un psihotropo vielu lietošana bez ārsta nozīmējuma).
Profilaktiskā reida laikā tika
konstatēts, ka 3 nepilngadīgas personas atrodas nakts laikā izklaides
vietā, kur tiek tirgoti alkoholiskie
dzērieni, sastādīti administratīvie
protokoli, kuri nosūtīti izskatīšanai
Krāslavas novada domes administratīvajai komisijai. Sastādīti 2 protokoli uz attiecīgo izklaides vietu
īpašniekiem par 2005.gada 11.oktobra Krāslavas novada domes
saistošo noteikumu Nr.3 18.panta
1.daļas prasību neievērošanu, kur
paredzēta administratīvā atbildība
par nepilngadīgo ielaišanu izklaides rakstura vietā nakts laikā no
plkst. 23.00 līdz 06.00, kur tiek tirgots alkohols. Administratīvā pārkāpuma
protokoli
nosūtīti
izskatīšanai Krāslavas novada domes administratīvajai komisijai.
Mēneša laikā iecirknī uzsākta 1
administratīvā lietvedība par alkohola nelikumīgu glabāšanu un
tirdzniecību, 1 persona saukta pie
administratīvās atbildības pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu
kodeksa 170. panta (nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana
(ražošana), glabāšana un pārvietošana), izņemti 0,5 litri pašizgatavota alkohola – kandžas un 35 litri
brāgas.
2011.gada decembrī reģistrēti 4
ceļu satiksmes negadījumi bez cietušajiem. Sastādīti 176 administratīvo pārkāpumu protokoli par ceļu
satiksmes noteikumu pārkāpumiem, no tiem 39 protokoli sastādīti uz gājējiem par to, ka
diennakts tumšajā laikā pārvietojas
bez atstarotājiem. Saskaņā ar Ceļu
satiksmes noteikumu 19.punktu
aicinām gājējus diennakts tumšajā
laikā maksimāli izmantot gaismu
atstarojošus elementus pie apģērba
vai lukturīšus, rūpēties par savu
drošību uz ceļa. 11 velosipēdu vadītāji konstatēti alkohola reibuma
stāvoklī, kā arī 1 autovadītājs vadīja transportlīdzekli alkohola reibuma stāvoklī.

21-25 gadi
17
28
26-30 gadi
27
21
31-35 gadi
16
9
36-40 gadi
6
5
41-45 gadi
6
3
46-50 gadi
2
3
51-55 gadi
3
1
56-60 gadi
1
61-65 gadi
1
66-70 gadi
4
3
81 gads
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
67 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra
uzvārda, 1 pāris - pēc sievas
uzvārda, 11 pāri palikuši
katrs savā uzvārdā, 5 gadījumos sieva savam uzvārdam
pievienojusi vīra uzvārdu,
iegūstot dubultu uzvārdu.
Visvairāk laulību noslēgts
jūlijā – 19, augustā – 19,
septembrī – 14. Vismazāk:
martā - 1, aprīlī – 1, novembrī – 3, decembrī – 2.

Miršana 2011.gadā
2011.gadā Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 335 miršanas gadījumi – 181 vīrieši un 154
sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu reģistrēts janvārī – 35,
februārī – 29, martā – 36,
aprīlī – 33, oktobrī – 34 un
decembrī – 29.
Vismazāk miršanas gadījumu reģistrēts jūnijā - 21
un septembrī – 20.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši sievietes
līdz 18 gadiem 1
1
no 19 līdz 30
3
1
no 31 līdz 40
5
no 41 līdz 50
13
1
no 51 līdz 60
30
9
no 61 līdz 70
38
18
no 71 līdz 80
65
49
no 81 līdz 99
25
74
vecāki par 100
1
1
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TUVOJAS NOSLĒGUMAM
VIENS NO VĒRIENĪGĀKAJIEM
KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSA
ATTĪSTĪBAS PROJEKTIEM
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
ES, ERAF
Tuvojas noslēgumam viens no vērienīgākajiem Krāslavas pils kompleksa
attīstības projektiem
Daudzi vietējie iedzīvotāji un pilsētas viesi jau ir atzinīgi novērtējuši šogad paveiktos darbus Krāslavas pils parka un pils fasāžu atjaunošanā, kā arī jaunos mārketinga
materiālus.
Novembrī ir pabeigta Krāslavas pils parka rekonstrukcijas pirmā kārta. Darbus veica SIA „CKD D” autoruzraugu SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” vadībā. Darbu
apjoms ir ievērojams – ir iztīrīts parka dīķis, izzāģēta daļa
pašizsējas un bīstamo koku, ierīkotas pastaigu takas pa
gleznainajām parka terasēm un pils pagalmā, kā arī izbūvētas jaunas kāpnes to vēsturiskajā vietā. Ir uzstādīti soliņi, atkritumu urnas, veidoti jauni apstādījumi, pieslēgts
apgaismojums. Parks nākamgad pilnīgi noteikti kļūs par
iemīļotu iedzīvotāju, kāzinieku un tūristu pastaigu vietu.
Šī gada decembrī tiks pabeigti arī visu Krāslavas pils
fasāžu sakārtošanas darbi, lai saglabātu ēkas elementus
līdz pils rekonstrukcijai tālākā nākotnē. Darbus veic SIA

PAR PILSONĪBAS
IEGŪŠANU
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Daugavpils nodaļa
aicina visus interesentus 17.janvārī
plkst.13.00 uz informācijas dienu,
kurā būs iespējams noskaidrot visu
par Latvijas pilsonības iegūšanu un
naturalizācijas pārbaudījumiem.

Informācijas dienā Latvijas pilsonības pretendentiem un visiem
interesentiem tiks sniegta informācija par pilsonības iegūšanas iespējām
un
noteikumiem,
naturalizācijas procesa uzsākšanai
nepieciešamajiem dokumentiem,

„Info Būve” saskaņā ar SIA „Arhitektoniskās izpētes grupa” izstrādāto tehnisko projektu.
Sadarbībā ar Krāslavas novada Tūrisma informācijas
centru un Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju šogad ir
tapuši jauni mārketinga materiāli par Krāslavas pils kompleksu - buklets „Krāslavas pils un parks. Spītējot Laikam” un Krāslavas pils skatu kartiņu komplekts. Turpinās
darbs pie jauna mārketinga produkta - virtuālās ekskursijas pa Krāslavas pils kompleksu. Projekta ietvaros Tūrisma informācijas centra un Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja speciālisti ir piedalījušies divās starptautiskās tūrisma izstādēs - „Balttur” Rīgā un „Invetex” Sanktpēterburgā (Krievija), prezentējot izstrādātos materiālus un
Krāslavas pils kompleksu. Interesentiem izstrādātie materiāli bez maksas ir pieejami Tūrisma informācijas centrā
(Brīvības ielā 13) un Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā (Pils ielā 8).
Projektu līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds
projekta Nr.PPA/3.4.2.1.1./09/02/014 „Krāslavas pils
kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai” ietvaros.
Ināra Dzalbe, projekta vadītāja

kā arī par naturalizācijas pārbaužu
norises kārtību un saturu. Lai pārliecinātos par katra pretendenta sagatavotību
naturalizācijas
pārbaudēm, apmeklētājiem tiks dota iespēja arī kārtot izmēģinājuma
testus latviešu valodas prasmes pārbaudei, kā arī Latvijas vēstures un
Satversmes zināšanu pārbaudei.
Turklāt katram, kurš kārtos izmēģinājuma testus, PMLP darbinieki
sniegs pieļauto kļūdu analīzi un ieteikumus valodas prasmju pilnveidošanai,
kā
arī
zināšanu
papildināšanai.
PMLP nodaļā būs iespējams arī
iegādāties speciālos metodiskos līdzekļus un mācību materiālus Lat-

vi jas pil so nī bas pre ten den tiem,
kas pa lī dzēs sa ga ta vo ties Pil so nī bas li ku mā no teik ta jiem na tu ra li zā ci jas pār bau dī ju miem.
Pil so nī bas un mig rā ci jas lie tu
pār valdes Dau gav pils no da ļa at ro das Dau gav pilī, 18.no vembra
ie lā 105. In for mā cijas die nas
Lat vi jas pil so nī bas pre ten den tiem re gu lā ri tiek rī ko tas arī ci tās Lat vi jas pil sē tās, bet
Dau gav pilī tās no tiek kat ra mē ne ša tre ša jā otr die nā plkst.
13:00.
Irē na Sur gof te-Ko ki na,
PMLP Dau gav pils no da ļas
va dī tā ja

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS INFORMĀCIJA
Policija atgādina

Par paveikto darbu decembrī
Sastādīti 9 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1
par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 2 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par sabiedrisko vietu piegružošanu ar sadzīves atkritumiem, 4 par ubagošanu sabiedriskās vietās.
Saņemti 14 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 77 izsaukumi.
Tika veiktas 15 profilaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi.
Sadarbojoties ar SIA „Krāslavas slimnīca” Krāslavas novada pašvaldības policija pavadīja kādu vīrieti no Krāslavas uz
Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu. Vienam klaiņojošam
kaķim tika atrastas jaunas mājas.
Tika veikti 5 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu), kas
saistīti ar sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā. Kā arī
tika nodrošināta sabiedriskās kārtības uzturēšana visos pasākumos, kas tika rīkoti decembrī (Ziemassvētku tirdziņš, pilsētas eglītes iedegšana, labdarības akcija „Gaisma dvēselei”,
JAK spēle, basketbola spēle, salūta laikā).
Sadarbībā ar Krāslavas pilsētas iedzīvotājiem tika atrasts
divritenis, visa informācija tika nodota Valsts policijai.

INVALĪDU BIEDRĪBA
”STARIŅŠ”
SVEIC JANVĀRĪ DZIMUŠOS:
Konstantīnu Vasilevski, Nikolaju
Suhomlinu, Veru Kunceviču.
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

Visām fiziskajām un juridiskajām personām
ziemas periodā ir jāorganizē ielu, ietvju un gājēju celiņu notīrīšanu no sniega un atkritumiem,
kas ir katru dienu jāpabeidz līdz plkst. 08:00 un
uzturēšanu kārtībā visas dienas garumā, kā arī
slidenā laikā ietves un gājēju celiņu kaisīšanu ar
pretslīdes materiāliem, piemēram, smiltīm, izņemot netīrās smiltis, izdedžus, sāli un citus aizvietotājus, lai nodrošinātu gājēju kustību.
Krāslavas novada pašvaldības policija atgādina, ka ir aizliegta mehānisko transporta līdzekļu
ilgstoša turēšana uz ielām, pagalmos, pie ēkām,
atkritumu tvertnēm, kur tie traucē ielu, ēku un
pagalmu uzkopšanu, piemēram, no sniega ziemas laikā, kā arī kustības drošību.
Krāslavas novada pašvaldības policija lūdz
atsaukties tos cilvēkus, kuri varēja redzēt, kas
salauza piecus kociņus N.Rancāna ielā, Krāslavā. Kociņi tika salauzti tumšajā diennakts laikā
no 2011.gada 26.decembra līdz 27. decembrim.

Jaunajā gadā vēlam Jums iekšējo līdzsvaru un harmoniju – lai nekas jūs nesatrauc, lai viss labais, ko izdarījāt,
atgriežas pie sava avota. Lai apkārtējie cilvēki izraisa tikai pozitīvās emocijās! Lai jūsu piederīgie ir veseli un laimīgi! Lai jūsu mājās ienāk mīlestība un vienmēr ir
apkārt jums! Vēlam bezgalīgu prieku, ticību un, protams, veiksmi un visa iecerētā piepildījumu!
Biedrības „Stariņš” valde

Rietumu labdarības fonds piedāvā
Leļļu teātra viesizrādi „Rrrumpel...rrrūķis”
17.janvārī plkst.15:00 Krāslavas kultūras namā.
Aizraujoša un gudra pasaka ar labām beigām par
spēju ieraudzīt, izprast un novērtēt kā Nabadzību, tā
Bagātību, kuras vienmēr iet roku rokā.
Bērniem no 6 gadu vecuma.
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

SLUDINĀJUMI
òPēc individuāla pasūtījuma izgatavoju mēbeles no
lamināta, koka, kā arī logus, durvis, kāpnes. Dzīvokļu,
māju remonts. T.29356477.
òKrāslavā pirms Jaunā gada PAZUDIS SUNS - dzeltens labradors. Būšu pateicīga par jebkuru informāciju
šajā sakarā, protams, par atbilstošu atlīdzību.
T.26853068.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

LĪDZJŪTĪBAS
Klusums... Šoreiz ne gaidītais, bet negaidītais... Cilvēki
pierod pie klusuma, kas atnāk
pēkšņi, tad, kad apraujas kāda
dzīve. Tāda ir šī pasaule. Tai
vajag, lai mēs pierastu pie visa,
ko tā dod un ko atņem. Viņai
vajag, lai mēs paši klusējam,
kad jākliedz, kad jāguļas uz
sliedēm, kad jāstājas pretī lodēm, meliem, vienaldzībai, kad
jāsaka patiesība, kad netaisnība
jānosauc vārdā, kad jāatdod sevi, lai bērns varētu dzīvot. Ierēdņu pasaule, kur mazākais
sīkums tiek darīts tikai par samaksu, kur cilvēka vērtību nosaka tas, ko ēdam, ko ģērbjam
mugurā, ar ko braucam, cik tērējam. Tādā pasaulē cilvēki
skaita stundas un rēķina, cik tās
izmaksā, bet nepamana, iznieko, neieskaita veselas dzīves.
Par dzīvi šajā pasaulē nemaksā
neko. Septiņas dzīves vienā
acumirklī! Izsvītrotas? Drīzāk
neieskaitītas, neierēķinātas, jo
kurš gan šodien var sarēķināt,
cik labuma katrs no šiem jauniešiem dotu sabiedrībai? Ja viņu vairs nav, tātad – nulle!
Klusums... Gribas ieslēgt radio, lai tas pieskandē skaudro
klusumu ar tukšībām par to, ka
mūsu bērniem jāiegūst konkurētspējīga izglītība, ka jāceļ
labklājība, ka jāstiprina demokrātija, ka jāsajūtas lieliem pasaules tautu saimē... Skolotājs
nostājas klases priekšā un sajūt
spļāvienu atklātā, labvēlīgā,
dot gatavā sirdī, jo nav vis skolotājs, bet ierēdnis. Un tas, ko
šodien vajadzēja bērniem iedot, atkal palika neiedots. Neiedots tāpēc, ka mācību
programma to neparedz. Māte
vai tēvs pārnāk mājās un klusībā nopriecājas, ka bērnu vēl
nav. Jau pierasts, ka viņi daudz
vairāk laika pavada skolās un
ar to saistītās nodarbēs, nevis
mājās, ģimenē, vecāku aprūpē,
sirsnībā, cieņā un mīlestībā,
skaidras sirds un dzīves mācībā. Ja kas, lai atbild skola! Bet
mūsu bērni ir nodoti. Viņu dzīves ir neierēķinātas, jo viņi neko nedod, bet tikai ņem. Viņi
nemaksā ne par ko, bet viņiem
vajag un vajag. Kad reiz viņiem pietiks, kad beigs vajadzēt? Tad, kad iestāsies
klusums - tāds klusums, kas
vienlaikus apsūdzēs visu šo cilvēka dzīvi nicinošo pasauli ar
tās negausību! Mūsu bērnus
mums izrauj no rokām, jo esam
palaiduši viņus prom no sirds.
Tas, ko vajadzēja viņiem iedot,
palika neiedots, jo šajā pasaulē
vērtīgais ir bezvērtīgs. Mūs
krāpj, un mēs krāpjam. Mēs ceļam nākotni, kas nepienāks.
Nepienāks tādēļ, ka tajā neieguldām vērtīgo, bet mēslus,
kuriem nav vērtības cilvēka
dzīvē. Bet nākotne ir cilvēku
dzīves.
Dēliņ! Meitiņ! Tev vajadzēs
vairāk. Lai ko solītu un piedāvātu šī pasaule, Tev vajadzēs
daudz, daudz, daudz vairāk!
Tev vajadzēs tik, cik nepieciešams, lai nostātos tai pretī un
nostāvētu. Tev jāvar nosargāt
savu bērnu dzīves! Lai būtu tā,
ka tās ir nosargātas jau pirms
Tavi bērni ir ieņemti. Redzi,
neviens koks mežā neizaug, ja
ir citu pārmākts. Tie visi tiecas
pēc Saules, un tas ir ielikts jau
viņu saknēs. Tev vajadzēs stiprākās un dziļākās saknes, tās,
kuras no Tavām mājām, no zemes un no Debesīm...
Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze un mācītājs izsaka
visdziļāko
līdzjūtību
traģiski bojā gājušo jauniešu
vecākiem, brāļiem, māsām,
visiem tuviniekiem, draugiem,
klases biedriem un visai Krāslavai.

Pa mazu putnu sapēdotu
sniegu
Skrien maza piekususi ozollapa.
Uz miegu...
Krāslavas novada domes vārdā izsaku visdziļāko līdzjūtību
traģiskajā negadījumā bojā gājušo jauniešu Maijas Japiņas
(1994-2012), Anitas Dubras
(1995-2012), Sandras Prikņas
(1995-2012), Laura Stivriņa
(1992-2012), Denisa Tarasova
(1995-2012), Artjoma Tarasova
(1993-2012) un Oļega Kondratjeva (1993-2012) vecākiem, radiem un draugiem.
Domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks
Mēs tagad aizejam, bet ne
jau tālu,
Mēs aizejam tepat - ar citu
sauli,
Ar citu zemi parunāt...
Visdziļāko līdzjūtību izsakām
visiem traģiski bojāgājušo tuviniekiem.
SIA „Latimira un partneri”
Krāslavas novada auditoru
kompānija
Ar dziļām sērām es uzņēmu
ziņu par jauniešu traģisko bojāeju. Izsaku visdziļāko līdzjūtību
bojāgājušo radiem un tuviniekiem, novēlu viņiem garīgo un
fizisko spēku, stipru ticību un
lielu cerību uz Dieva žēlsirdību.
Ar cieņuPriedaines draudzes prāvests
Janušs Bulašs
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
jaungada naktī Krāslavas novadā
traģiski bojā gājušo jauniešu ģimenēm, tuviniekiem un draugiem. Lūdzamies par viņu
dvēseles dusu.
Caur šo traģisko gadījumu
Kungs atkal mums atgādina par
to, ka pieaugušajiem, vecākiem
jācenšas pēc iespējas vairāk būt
kopā ar jaunākajiem, ar saviem
bērniem, jāpievērš daudz lielāka
uzmanība saskarsmei ar viņiem
un vecāku mīlestībā jāaudzina
bērnos skaidras un darbīgas dzīves ieradumi, ar mīlestību jāaudzina kristīgas dzīves tradīcijās.
Atcerēsimies, ka nāvei – pēc
svētītāja Nisas Grigorija teiktā,
- nav vecuma robežu, tā nevairās
no dzīves plaukumā esošiem, tai
ir vara ne tikai pār sirmgalvjiem.
Būsim saudzīgi pret diženo Dieva dāvanu – dzīvību! Žēlsirdīgais Kungs lai dod dusu traģiski
bojā gājušo dvēselēm!
Kunga mīlestībā
+ Aleksandrs
Daugavpils Bīskaps
Rīgas Metropolijas vikārs
Vēl bija jādzīvo,
Vēl jāskata bija daudzu
dienu spožums
Un klusās naktīs sapņiem
jāļaujas.
Vēl daudz bij ņemams,
dodams, mijams,
Bet stunda nolikta bij
dvēselei,
Kad mieru rast.
(Rainis)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
traģiski mirušo jauniešu tuviniekiem un draugiem. Lūgsimies
Dievam par bojā gājušo dvēselēm.
Grāveru un Dagdas baznīcas
pārzinis priesteris
Viktors Mjaliks,
Krāslavas Ņevas Aleksandra
baznīcas pārzinis priesteris
Rostislavs Terehovs
un draudžu locekļi

Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

