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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

 Informatīvā diena 
Krāslavas novada uzņēmējiem

Krāslavas novada dome rīko informatīvo dienu Krāslavas novada uzņēmējiem, kas notiks 22.jan-
vārī plkst.10.00 Krāslavas novada domes zālē, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Informatīvajā dienā ar jaunāko informāciju uzņēmējiem uzstāsies speciālisti no valsts iestādēm 
(VID, NVA), Lauku konsultāciju biroja, Krāslavas novada domes, Hipotēku bankas un Krāslavas 
rajona partnerības. Ja vēlaties saņemt izdales materiālus, lūgums pieteikties pa tālruni 65620032 
vai 25608633.

Krāslava šogad Ziemsvētku 
laikā bija kļuvusi vēl sakop-
tāka, skaistāka un galvenais 
- daudz gaišāka. Svētku rotā 
šogad tika ietērpta pils, arī 
pilsētas centrālās egles za-
ros iemirdzējās jaunas spul-
dzīšu virtenes.

Katru gadu aizvien vairāk 
namsaimnieku sadzird paš-
valdības aicinājumu svētku 
laikā izrotāt savas mājas un 
pagalmus. Paldies par atbal-
stu un līdzdalību, jo, rotā-
jot savas mājas, jūs rotājat 
mūsu pilsētu!

Par skaistāk izrotātajām atzī-
tas privātmājas:
Miesnieku ielā 12, īpašniece Ināra 
Saksone,
Siena ielā 4, īp. Vladimirs Ahass,
Pekinas ielā 22, īp. Iluta Nartiša,
Jaunatnes ielā 13, īp. Tamāra 
Voitjule,
Jaunatnes ielā 15, īp. Jevgēnijs Su-
harevskis,
Sila ielā 8, īp. Aleksandrs Jerjom-
ka,
Sila ielā 17, īp. Vitālijs Maldovskis,
Sila ielā 20, īp. Oļegs Šlapins,
Sila ielā 26, īp. Valērijs Metlovs,
Jalovecka ielā 13, īp. Arta Vagale,
Jeremejeva ielā 4, īp. Pāvels Širokijs,
Lielā ielā 31, īp. Mihails Pobudins,
Mednieku ielā 1b, īp. Genadijs Rudaks,
Mednieku ielā 2a, īp. Renāte Semjonova,
Mednieku ielā 3, īp. Valentīna Pučkina,
Rīgas ielā 43, īp. Ligita Pobudina,
Augusta ielā 38, īp. Ludmila Artemenkova,
Rancāna ielā 29, īp. Valērijs Osipovs,
Rancāna ielā 33, īp. Diāna Pustovoitova,
Rancāna 39, īp. Mihails Žuravskis,
Rancāna ielā 47, īp. Ivans Borščevskis,
Parka ielā 4, īp. Viktors Jurčenoks,
Augusta ielā 15a, īp. Svetlana Gorenko;
26.dzīvokļa balkons Baznīcas ielā 17, īp. Edgars So-
lims

un iestādes: 

veikals „Kristīne”, 
kafejnīca „Mārīte”,
ziedu veikals „Tornis”,
veikals „Jumis”,
mēbeļu veikals Tirgus ielā,
Varavīksnes vidusskola,
veikals „Orhideja”,
ziedu veikals Brīvības ielā,
LMT pakalpojumu centrs, 
veikals „Smaragds”,
autoosta,
uzpildes stacija „Dinaz”.
Skaistāk rotāto namu saimnieki tika aicināti uz pie-

ņemšanu pie pašvaldības vadītāja Gunāra Upenieka, 
kur saņēma domes pateicības rakstus un kalendārus 
2013.gadam „Senā Krāslava”.

Inga Kavinska,
Elvīras Škutanes foto

ROTĀJOT SAVAS MĀJAS, 
JŪS ROTĀJAT MŪSU PILSĒTU Dzimšana 2012.gadā

2012.gadā Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 98 
jaundzimušie: 57 meitenes un 41 
zēns. Tas ir par 9 bērniem mazāk 
nekā 2011.gadā.

Visvairāk jaundzimušo reģis-
trēts: maijā – 11,  jūnijā – 13 un 
augustā – 15. 

Vismazāk jaundzimušo reģis-
trēts septembrī – 4.

Laulībā dzimuši 53 bērni. Atzīta 
paternitāte 38 jaundzimušajiem. 
Nav ieraksta dokumentos par bēr-
na tēvu 7 bērniem.

Pirmie bērni dzimuši 42 māmi-
ņām, otrie bērni – 29  māmiņām, 
trešie – 17 māmiņām, ceturtais 
bērns – 16, piektais – 2 māmi-
ņām, sestais  bērns – 1 māmiņai, 
astotais - 2 māmiņām, devītais – 1 
māmiņai.

Bērnu vecāku vecums:
        mātes tēvi
l5 -17 gadi 2 -
18-20 gadi 12 5
21-25 gadi 24 16
26-30 gadi 30 26
31-35 gadi 16 18
36-40 gadi 10 11
41-45 gadi 4 8
46-50 gadi - 4
51-55 gadi - -
56-59 gadi - 1

Bērnu vārdi:
meitenēm:
trīs Evelīnas un trīs Darjas, di-

vas: Arīnas, Danielas, Elīnas, Sa-
mantas, Elizabetes, Lanas, Lauras 
un Anastasijas, pārējie vārdi – 
Emīlija, Alise, Ilvija, Rita, Violeta, 
Emeli,  Sindija,  Marina, Liliana, 
Alīna, Vanessa, Līga, Ieva, Ligi-
ta, Beatrise, Diana, Darija,  Ivita, 
Marika, Ramina, Aneta, Lāsma, 
Karina, Stanislava, Anna, Juliana, 
Renāte,  Aleksandra, Lilita, Jana, 
Nikola, Arina, Sofi ja, Elisene;

 zēniem:
pieci Artjomi, trīs Ņikitas, divi  

Maksimi un  Danilas, pārējie – 
Matīss, Matvejs, Lauris,  Mihails, 
Vilgelms, Artis, Artūrs, Vilmārs, 
Edgars, Leonīds, Vladiks, Dāvids, 
Raitis,  Marks, Jegors, Guntars, 
Danils, Daniels, Armīns, Deivids, 
Rolands, Nikolass, Deniss,  Mar-
kuss, Konstantins, Timurs, Arse-
nijs, Gustavs, Kristaps, Demians.

Laulības 2012.gadā
Krāslavā reģistrētas 86 laulības: 

68 laulības noslēgtas Krāslavas 
novada Dzimtsarakstu nodaļā, 8 

laulības - Krāslavas Romas kato-
ļu baznīcā, 8 laulības - Priedaines 
Romas katoļu draudzē un 2 laulī-
bas - Izvaltas Romas katoļu baz-
nīcā. 

6 laulības noslēgtas ar ārzem-
niekiem (Lietuva, Krievija, Balt-
krievija).

Pirmo reizi laulībā stājušies 74 
vīrieši un 71 sieviete, otru reizi – 9  
vīrieši un 12  sievietes, trešo reizi 
– 3 vīrieši un 3  sievietes.

Laulības slēdzēju vecums:
            vīrieši    sievietes

līdz 18 gadiem - -
18-20 gadi 2 12
21-25 gadi 2             27
26-30 gadi 24 19
31-35 gadi 12 11
36-40 gadi  9 8
41-45 gadi  4 1
46-50 gadi  2 1
51-55 gadi  3 2
56-60 gadi   - 3
61-65 gadi 1 1
66-75 gadi 1 1

Uzvārdi pēc laulības
 noslēgšanas

74  gadījumos ģimenes izvēlē-
jušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 
1 pāris pēc sievas uzvārda, 8 pāri 
palikuši katrs savā uzvārdā, 3 ga-
dījumos sieva savam uzvārdam 
pievienojusi vīra uzvārdu, iegūs-
tot dubultu uzvārdu.

Visvairāk laulību noslēgts jūnijā  
-  10,  jūlijā - 18 , augustā  - 11, 
septembrī  - 11 un  novembrī  – 9.

Vismazāk: martā un maijā.
Miršana 2012.gadā

2012.gadā Krāslavas novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 
341 miršanas gadījumi – 161  vī-
rieši  un  180  sievietes.

Visvairāk miršanas gadījumu 
reģistrēts janvārī – 45, decembrī – 
43, martā - 36 . 

Vismazāk miršanas gadījumu 
reģistrēts septembrī  - 16 un  au-
gustā – 17.

Miršana pēc vecumiem:
           vīrieši      sievietes

līdz 19    3  3
no 19 līdz 30  2             -
no 31 līdz 40  3  1
no 41 līdz 50  8  3
no 51 līdz 60 21  8
no 61 līdz 70 40 20
no 71 līdz 80 48 62
no 81 līdz 90 30 69
no 91 līdz 95   3             9
no 96 līdz 100   3   4
   102 gadi   -   1

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS
 INFORMĀCIJA 

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS

      Šodien numurā:
  Aktuālā intervija par situāciju uz ceļiem 

– 2. lpp.;
  Zemnieku dzīvesstāsti – 3. lpp.;
  J.Dobkevičs stāsta par galvenajiem kultūras 

pasākumiem 2013.gadā – 4. lpp.;
  Krāslavas Vēstures un  mākslas

 muzejam - 30 – 5. lpp.;
  „Indras rozes”- konkursa 
                    uzvarētājas – 6. lpp.
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Aktuālā intervija

 - Pastāstiet, lūdzu, par situāci-
ju uz mūsu novada ceļiem 2012.
gadā?

- 2012.gadā tika reģistrētas ti-
kai 120 avārijas, tas ir par 12 ma-
zāk nekā 2011.gadā. No tām - 11 
avārijas, kurās ir cietušie, 2011.
gadā šis skaitlis bija lielāks - 18. 
Avārijās cietuši 12 cilvēki, kas ir 
uz pusi mazāk nekā pirms gada. 
2012.gadā ceļu satiksmes negadī-
jumu rezultātā gāja bojā 7 cilvē-
ki (visi vienas avārijas laikā), bet 
2011. gadā - 4 cilvēki. 

Tagad par pārkāpumiem, kas 
ir saistīti ar alkohola lietošanu. 
2012.gadā atklāti 115 transportlī-
dzekļa vadīšanas gadījumi alko-
holisko dzērienu iespaidā, pirms 
gada to bija vairāk - 127. No tiem 
- automašīnu vadīja 43 gadīju-
mos, velosipēdus un mopēdus - 72 
gadījumos. Ja šos datus salīdzināt 
ar 2011. gada statistiku, tad ierei-
bušo transportlīdzekļu vadītāju 
skaits samazinājās: autovadītāju 
-  par 10, bet mopēdistu un velosi-
pēdistu – par  2. 

Pagājušajā gadā tika aizturētas 
12 personas, kam nebija trans-
portlīdzekļa vadīšanas tiesību, 
tas ir par vienu mazāk nekā 2011.
gadā. 

2012.gadā samazinājās ātruma 
režīma pārkāpumu skaits. Ja 2011.
gadā tika konstatēts 861 šādu pār-
kāpumu gadījums, tad šogad - 
651. 

Ir fi ksēti 219 pārkāpumi, kas 
saistīti ar drošības jostas neizman-
tošanu, arī šis rādītājs ir zemāks 
nekā pagājušajā gadā - 353. Šis 
pārkāpums tiek atklāts galveno-
kārt apdzīvotās vietās, kur ir ie-
robežots braukšanas ātrums. Ir jā-
atzīmē, ka mūsu inspektori rūpīgi 
strādāja, lai novērstu tādus pārkā-
pumus, un līdz ar to autovadītāji 
cenšas ievērot noteikumus. Pēdē-
jos gados mēs veltām īpašu uzma-
nību drošības jostas izmantošanas 
kontrolei. 

- Vai mūsu gājēji ir disciplinē-
ti?

- Gada laikā ir konstatēts 251 
pārkāpums, kad gājēji neievēroja 
Ceļu satiksmes noteikumus. 2011.
gadā bija atklāti 267 šādi gadīju-
mi. Par CSN neievērošanu mums 
ir tiesības izteikt gājējiem brīdinā-
jumu vai uzlikt naudas sodu līdz 
20 latiem. Ja tas ir pirmais pārkā-
puma gadījums, mēs izsakām brī-
dinājumu, bet tiem, kas atkārtoti 
pārkāpj Ceļu satiksmes noteiku-
mus, ir jāmaksā naudas sods. 

- Kādi pārkāpumi ir raksturī-
gi Krāslavas gājējiem?

- Bieži pilsētas teritorijā gājēji 
pārvietojas pa brauktuvi, neska-

toties uz to, ka blakus ir ietve. 
Neapdzīvotās vietās cilvēki iet pa 
nepareizo ceļa pusi un bez atsta-
rotājiem. Tieši šādiem pārkāpu-
miem inspektori pievērš lielāku 
uzmanību. 

- Ko jūs varētu teikt par au-
tovadītāju savstarpējo cieņu un 
pieklājību?

- Šajā ziņā situācija Krāslavā 
ir diezgan labvēlīga. Nevar teikt, 
ka mūsu autovadītāji ir agresīvi. 
Tieši otrādi – Krāslavas autova-
dītāji uz ceļiem parasti uzvedas 
korekti. Protams, ir arī izņēmumi. 
Piemēram, jaunieši, iegādājoties 
mašīnu, grib parādīt citiem, kā 
viņi prot braukt. Piemēram, tas 
notiek autostāvvietā blakus veika-
lam „Beta”. Mūsu inspektori bieži 
kontrolē šo teritoriju. 

- Mūsu pilsētā vairākās vietās 
ir uzstādītas videonovērošanas 
kameras. Vai tās arī palīdz jūsu 
darbā?

- Ja ir tāda nepieciešamība, mēs 
izmantojam šo informāciju. Bija 
gadījumi, kad, izmeklējot avārijas 
situācijas, pateicoties videonovē-
rošanas kameru ierakstiem, mēs 
varējām noskaidrot, kas ir vainīgs. 
Nebūtu slikti, ja kameru būtu vai-
rāk.

- Vai mūsu novadā ir vietas, 
kur bieži notiek avārijas un ku-
ras var nosaukt par „melnajiem 
punktiem”?

- Gan iepriekšējos gados, gan 
tagad mūsu novada teritorijā nav 
noteiktu vietu, kur visbiežāk no-
tiek avārijas. Tādi gadījumi tiek 
konstatēti dažādās Krāslavas no-
vada teritorijās, un  nav iespējams 
paredzēt, ka konkrēta vieta var būt 
bīstama autovadītājiem. 

Taču transportlīdzekļu vadītā-
ju izplatītākā kļūda mums ir labi 
zināma - tā ir nepareiza ātruma 
izvēle. Tas nenozīmē, ka cilvēks 
pārsniedz pieļaujamo braukša-
nas ātrumu. Piemēram, pa grunts 
ceļu pie pagrieziena autovadītājs 
brauc ar atļauto ātrumu - 90 km/h, 
bet reāli šajā ceļa posmā droši 
var braukt ar ātrumu 60-70 km/h. 
Līdz ar to autovadītājs netiek galā 
ar mašīnas vadību. 

Ja runāt par pilsētu, tad diezgan 
bīstams ir Vienības un Latgales 
ielu krustojums, blakus degvielas 
uzpildes stacijai „Ingrid A”. Šeit 
tiek reģistrēts visvairāk avāriju, it 
īpaši „karstākajās” stundās  - 8.00 
un vakarā, kad visi jau atgriežas 
no darba mājās. Ir informācija 
par to, ka šogad krustojums tiks 
rekonstruēts. Ceram, ka situācija 
mainīsies uz labāko pusi. 

- Kā varat raksturot situāciju 
citās pilsētas ielās? Vai viss ir 

kārtībā ar ceļa zīmēm, apzīmē-
jumiem? 

- Pēdējos gados mums nav ne-
kādu pretenziju. Kopš tā laika, 
kad Krāslavas novada domē strā-
dā speciālists, kas ir atbildīgs tieši 
par šo jautājumu, pilsētā ir vairāk 
ceļa zīmju, kas regulē kustību, au-
tovadītājiem ir vieglāk orientēties 
uz ceļa. Rīgas ielas rekonstrukci-
jas laikā Miesnieku un Lāčplēša 
ielā, kur ir vienvirziena kustība, 
ceļa zīmes tika mainītas līdz tam 
brīdim, kad kustības shēma vi-
siem autovadītājiem bija labi sa-
protama. 

- Lūdzu, atgādiniet, kas ir jā-
dara autovadītājam, ja viņš ir 
nokļuvis ceļu satiksmes negadī-
jumā? Kā pareizi rīkoties avāri-
jas vietā?

- Atbilstoši ceļu satiksmes no-
teikumiem, ja ceļu satiksmes ne-
gadījumā ir iesaistīti vairāk nekā 
divi transportlīdzekļi, nav cietuši 
cilvēki, nav nodarīti bojājumi 
trešās personas mantai, kā arī 
transportlīdzekļiem nav radušies 
bojājumi, kuru dēļ tie nevar vai 
tiem aizliegts braukt, transport-
līdzekļa vadītājs vienojas ar otra 
ceļu satiksmes negadījumā iesais-
tītā transportlīdzekļa vadītāju par 
visiem būtiskajiem negadījuma 
apstākļiem un aizpilda saskaņoto 
paziņojumu. Pēc tam var sazinā-
ties ar apdrošinātājiem. 

Ja ceļu satiksmes negadījuma 
dalībnieks notrieca ceļa zīmi, tādā 
gadījumā jāizsauc policijas darbi-
nieks, kas nofi ksēs notikuma aps-
tākļus un noformēs dokumentus. 

Ja ceļu satiksmes negadījumā 
ir iesaistīti vairāk nekā divi trans-
portlīdzekļi vai ja transportlīdzek-
ļu vadītāji nespēj vienoties par 
visiem būtiskajiem negadījuma 
apstākļiem un aizpildīt saskaņoto 
paziņojumu, par ceļu satiksmes 
negadījumu paziņo policijas dar-
biniekiem, un tiek konstatēts, kas 
ir avārijas izraisītājs. 

- No 1.janvāra stājās spēkā 
vairāki grozījumi Ceļu satik-
smes likumā un Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā, kas ir sva-
rīgi autovadītājiem un īpašnie-
kiem. Lūdzu, pastāstiet par to 
sīkāk! 

- Likums ievieš atbildību mopē-

du vadītājiem par braukšanu bez 
obligātās civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšanas (OCTA) – piemē-
rojamais naudas soda apmērs ir 
20 – 40 latu apmērā. Paaugstināts 
naudas sods par nereģistrēta trans-
portlīdzekļa izmantošanu ceļu sa-
tiksmē, līdzšinējo 20 latu vietā pa-
redzot sodu no 40 līdz 100 latiem. 
Spēkā stāsies aizliegums vadīt 
sabiedrisko transportu (autobu-
sus, mikroautobusus), ja tā vadītā-
jam alkohola koncentrācija asinīs 
pārsniegs 0,2 promiles. Līdz šim 
spēkā esošās normas nosaka, ka 
šādus transportlīdzekļus nedrīkst 
vadīt, ja alkohola koncentrācija 
organismā ir lielāka par 0,5 pro-
milēm.

Savukārt sods par braukšanu ar 
transportlīdzekli, kam nav pietie-
kams riepu protektora dziļums, no 
2013.gada tiek attiecināts uz jeb-
kuru transportlīdzekli. 

- Kas ir galvenais, par ko jā-
atceras autovadītājiem un gājē-
jiem ziemas laikā?

- Galvenais - izvēlēties pareizu 
braukšanas ātrumu dažādos ceļa 
posmos. Braucot pa sausu un tīru 
šoseju, ir jāatceras, ka pēc dažiem 
desmitiem kilometru, kad mainī-
sies laika apstākļi, ceļa segums 
var pārvērsties par pulētu ledu. 
Transportlīdzekļa vadītājs brauc 
ar tādu pašu ātrumu, bet mašīna 
uzvedas citādāk nekā uz sausa as-
falta. Ziemā nevajadzētu paļauties 
tikai uz riepām, un, ja autovadītājs 
domā, ka uz apledojuša ceļa var 
rīkoties tāpat kā uz sausa asfalta, 
tad viņš kļūdās. Brauciet lēnāk, 
tad nesagādāsiet problēmas sev 
un citiem!

Vēl gribu brīdināt velosipēdis-
tus. Pēc iespējas neizbrauciet zie-
mā uz lieliem ceļiem - ceļmalas ir 
slidenas, tas ir bīstami gan jums, 
gan citiem kustības dalībniekiem. 

Ja gājējiem ir nepieciešams pār-
vietoties pa brauktuvi diennakts 
tumšajā laikā, obligāti jābūt atsta-
rotājiem vai gaismu atstarojošiem 
elementiem, kas iestrādāti apģēr-
bā, bet vēl labāk būtu paņemt ro-
kās lukturīti. 

- Paldies par atbildēm!
Elvīra Škutāne, 

autores foto

„KRĀSLAVAS AUTOVADĪTĀJI
 UZVEDAS KOREKTI”

Krāslavas novada ceļus brīvdienās kontrolē divas polici-
jas ekipāžas, bet darbadienās - viena, ceļu policijas patru-
ļa strādā arī Dagdas novada teritorijā. Ekipāžā ir viens vai 
divi Satiksmes uzraudzības rotas darbinieki. Šajā rotā strā-
dā 8 cilvēki, darbs tiek organizēts maiņās.

Par situāciju uz Krāslavas novada ceļiem stāsta Latgales 
reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas 
nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vecākais inspektors 
Igors Panfilo. 

POLICIJA 
BRĪDINA!
Valsts policijas Latgales reģio-

na pārvalde brīdina, ka telefon-
krāpnieki un „sociālie darbinieki” 
turpina savas noziedzīgas darbī-
bas pret gados veciem cilvēkiem. 
Daugavpilī apkrāptas divas sirm-
galves. 

27.decembrī Daugavpilī reģis-
trēts krāpšanas gadījums, kad pie 
84 gadus vecas sievietes ieradās 
„sociālās darbinieces” un izkrāpa 
naudu. Savukārt 1.janvārī tika iz-
krāpta nauda 78 gadus vecai sie-
vietei, kad personu grupa imitēja 
ceļu satiksmes negadījumu ar cie-
tušās mazdēla līdzdalību. 

Policija brīdina un lūdz visus 
gados vecākus cilvēkus/pensio-
nārus būt uzmanīgiem, saņemot 
līdzīga rakstura zvanus, un ne-
uzticēties nezināmām personām, 
kā arī neuzticēt nevienam savu 
naudu. Lūdzam brīdināt savus ve-
cākus un vecvecākus par iespēja-
miem krāpšanas mēģinājumiem, 
izskaidrot, kā ir jārīkojas tādās 
situācijās. Arī tādos gadījumos, 
ja uz mājām ierodas persona un 
paziņo, ka viņš ir sociālais dar-
binieks vai komunālo dienestu 
darbinieks, pieprasiet apliecinošu 
dokumentu. Pilnīgākai drošībai 
var sazvanīt attiecīgo dienestu vai 
iestādi un jautāt, vai tiešām tāda 
persona tur strādā. Policija infor-
mē, ka sociālie darbinieki mājas 
apstākļos nekādas fi nanšu operā-
cijas NEVEIC. Ja rodas jebkādas 
aizdomas, nekavējoties ziņojiet 
policijā! 

Latgales reģiona pārvaldes ie-
cirkņu dežūrdaļu kontakta tālruņi: 
Daugavpils - 65403302 un Rēzek-
ne - 64603502 (reģistrē informāci-
ju no Ludzas, Preiļiem, Krāslavas 
un Balviem). 

VALSTS 
POLICIJA 
INFORMĒ

Krāslavas iecirkņa amatper-
sonas 2012.gada decembrī kopā 
sastādīja 221 administratīvā pār-
kāpuma protokolu, no tiem 4 
protokolus pēc Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 167.
panta (sīkais huligānisms), 11 
protokolus pēc Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa 171.
panta (alkoholisko dzērienu un 
citu apreibinošo vielu lietošana 
sabiedriskās vietās un atrašanās 
sabiedriskās vietās reibuma stā-
voklī), pēc LAPK 170.2 panta 
(nelikumīga alkoholisko dzērienu 
izgatavošana (ražošana), glabā-
šana un pārvietošana) - 2 proto-
kolus. Uzsāktas 5 administratīvās 
lietvedības par akcizēto preču 
nelikumīgu apriti, administratīvo 
lietvedību ietvaros izņemti 18,980 
litri nelegālas izcelsmes alkohola. 

Ceļu policijas jomā kopā sastā-
dīti 202 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.
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Zemnieku dzīvesstāsti

No pirmajām sarunas minūtēm 
skaidrs, ka saimniecības nosau-
kums ir pilnībā atbilstošs reālajai 
situācijai un atmosfērai. Birku ģi-
menē aug trīs dēli - vai tad tā nav 
bagātība? 

Tālajos deviņdesmitajos ga-
dos Andrejs atbrauca no dzimtās 
Moldāvijas ciemos pie drauga 
un pat neplānoja palikt šeit uz vi-
siem laikiem. Liktenis bija lēmis 
citādi. Viņš satika Olgu un sapra-
ta, ka tagad viņa vieta ir Latvijā, 
blakus viņai. Nopirka vecas lauku 
mājas, iznomāja zemi. Drīz vien, 
pateicoties Andreja prasmīgajām 
rokām, nepievilcīgs mājoklis pār-
vērtās par mūsdienīgu un skaistu 
māju ar īpašu, tikai šai sētai rak-
sturīgu kolorītu.

Pēc kolhozu sabrukuma plašas 
izvēles iespējas netika piedāvātas, 
arī pārdomām laika nebija - vaja-
dzēja dzīvot tālāk. Sāka ar nelielu 
piemājas saimniecību. Pakāpe-

niski iegādājās visu tehniku, kas 
ir nepieciešama zemes apstrādei. 
Pašlaik ģimenes gaļas un piena 
lopkopības saimniecībā ir 10 slau-
camās govis un vairāk nekā 20 ga-
ļas šķirnes govis. Olga nodarbojas 
ar piena produkcijas mājražošanu, 
par viņas garšīgajiem sieriem zina 
tālākajā un tuvākajā apkārtnē. 

Vēl saimniece meistarīgi gatavo 
dažādus putnu gaļas ēdienus. Taču 
ne visi putni tiek audzēti tikai šim 
mērķim. Nesen saimniecībā bez 
tītariem un pērļu vistiņām parādī-
jās arī skaistulis - gulbis, cienīgs 
konkurents pāvam, kas dzīvo pie 
Olgas un Andreja vienkārši tāpēc, 
lai sagādātu saimniekiem prieku.

Ar visiem darbiem ģimene tiek 
galā patstāvīgi, palīdz dēli - Geor-
gijs, Andrejs un Igors. Vecākajam 
dēlam Georgijam jau ir sava saim-
niecība, kuru viņš nodibināja tad, 
kad uzrakstīja projektu program-
mas „Atbalsts jaunajiem zemnie-

kiem” ietvaros. Ne-
sen, pateicoties vēl 
vienam projektam,  
saimniecībā parā-
dījās kombains. Ģi-
mene arī turpmāk 
plāno aktīvi pieda-
līties projektu kon-
kursos. Vēl tikai 
jāgaida, kad 2014.
gadā tiks uzsāk-
tas jaunas atbalsta 
programmas.

Olga un Andrejs 
plāno rekonstruēt 
arī fermu un uz-
būvēt viesu māju. 
Kam gan, ja ne 
viņiem uzņemt 
viesus? Moldāvi 
no senajiem lai-
kiem ir slaveni ar 
savu viesmīlību un 
dāsnumu. Turklāt 

Birku ģimene var piedāvāt ciemi-
ņiem savā saimniecībā izaudzētos 
un izgatavotos produktus. 

Gatavot Olgai patīk vēl kopš 
bērnības, jo viņas māmiņa bieži 
lutināja ģimeni ar garšīgiem pī-
rāgiem. Pati Olga labi iemācījās 
cept pagājušā gadsimta 90-os ga-
dos, kad no nekā bija jāprot izdarīt 
kaut ko. 

Arī šodien, par spīti bagātajai 
produktu izvēlei, ģimenei ne ļoti 
garšo veikalos pirktā maize, lab-

prātāk viņi ēd mājās ceptos pīrā-
gus, kēksus, smalkmaizītes.

Mājās ir viss no savas saim-
niecības - piena produkti, gaļa, 
dārzeņi, marinētie produkti, kā 
arī augļi un ogas, jo nesen ģime-
nei parādījās jauns augļu koku un 
ogulāju dārzs. Viss izaudzētais 
Olgas talantīgajās rokās pārtop 
par garšīgu un veselīgu ēdienu. 
Saimniecei ļoti patīk gatavot, rei-
zēm viņa visu dienu pavada virtu-
vē, pie plīts. Cita viņas aizrauša-
nās ir puķes. To ir ļoti daudz gan 
mājās, gan sētā. 

Sapņi Olgai un Andrejam ir ļoti 
vienkārši - izaudzināt bērnus, lai 
viņi labi iekārtotos dzīvē un lai āt-
rāk viņiem būtu mazbērni. 

Saimnieki ir ļoti viesmīlīgi un 
devīgi, taču viņu vārdi kļūst sko-
pi, kad jāstāsta par sevi. Viņi ir 
pārliecināti, ka dzīvo un strādā 
tāpat kā visi pārējie. 

Lūk, tāda ir šī ģimene - strādīga, 
viesmīlīga un ļoti pieticīga. Viņi 
ar prieku apstrādā savu zemi -  no 
rīta līdz vakaram, un saņem par to 
sava darba augļus. Protams, var 
neko nesēt un neko nestādīt, ne-
vis nodarboties ar lopkopību, bet  
vienkārši sauļoties savos laukos, 
arī burkānus var nopirkt veikalā, 
tikai tie nekad nebūs tik saldi kā 
savā dārzā izaudzētie.

Elvīra Škutāne,
autores foto

Šaurs ceļš. Lauki zem sniegbalta paklāja. Ārā ganās govis, kas našķējas ar zālīti, ko dabūja zem sniega. Ceļš atved pie 
sakoptas lauku sētas un beidzas pie arkas, kas aicina ieiet iekšā. Ziema. Bet prātā nāk pavisam citas domas un ainas  
- nav grūti iedomāties vasaru un ziedus, kuros slīkst gan pagalms, gan māja.

Mājās - silti un mierīgi. Milzīgas sniegpārslas pie griestiem atgādina par nesenajiem Ziemassvētkiem un Jaungada 
svētkiem. Uz galda – mājas pīrāgi, medījuma desas, cepts siers un aromātiska tēja.

Mēs esam Indras pagastā, ciemos pie z/s „Bagātības” īpašniekiem - Olgas un Andreja Birkēm. 

Z/s „Bagātības” ir silti un mājīgi
7.marts - 

„GE Money
 Bank”

Krāslavas 
fi liāles
pēdējā

 darba diena
Plašākas fi liāļu tīkla restruk-

turizācijas ietvaros „GE Money 
Bank” ir pieņēmusi lēmumu 
slēgt fi liāli Krāslavā, Brīvības 
ielā 11, lai pielāgotu bankas 
izmaksas pašreizējai biznesa 
aktivitātei un apjomam Latvijā. 
Krāslavas fi liāles pēdējā darba 
diena būs šī gada 7.marts.

„GE Money Bank” turpinās 
nodrošināt klientus ar bankas 
pakalpojumiem 8 fi liālēs, inter-
netbankā un bankomātos.

Par plānoto fi liāļu slēgšanu 
attiecīgo fi liāļu klienti tiks in-
formēti iepriekš, un banka tur-
pinās strādāt, lai nodrošinātu 
bankas pakalpojumus atbilstoši 
klientu prasībām.

Plānota fi liāļu aizvēršanai 
nebūs tiešas ietekmes uz „GE 
Money Bank Latvija”  klien-
tu depozītiem un saistībām. 
Klienti, kurus skars šī restruk-
turizācija, tiks aicināti turpināt 
saņemt pakalpojumus tuvākajā 
„GE Money Bank” fi liālē, kā 
arī turpināt izmantot banko-
mātus un internetbanku, lai 
piekļūtu saviem līdzekļiem. 
Klienti tiek aicināti turpināt 
kredītu atmaksu atbilstoši līgu-
mā noteiktajam grafi kam.

„GE Money Bank” izvērtē 
iespējas nodot šīs restrukturi-
zācijas rezultātā skarto fi liāļu 
telpas un ikdienas operācijas 
citām bankām, kas darbojas tir-
gū. Klienti attiecīgi tiks infor-
mēti, ja šāda iespēja radīsies.

Tuvākās fi liāles, kas turpi-
nās darbu pēc Krāslavas fi -
liāles slēgšanas:

Daugavpils fi liāle, Rai-
ņa ielā 24 (darba dienās no 
plkst. 9:00-17:30),

Ludzas fi liāle, Tālavijas ielā 
16 (darba dienās no plkst. 
9:00-17:30),

Līvānu fi liāle, Dzelzceļa 
ielā 1(darba dienās no plkst. 
9:00-17:30).

„GE Money Bank” ir droša 
un stabila: bankas likviditātes 
rādītājs divas reizes pārsniedz 
regulatora noteikto minimumu, 
un tās kapitāla pietiekamības 
rādītājs saglabājas virs 14%.

Specifi sku jautājumu gadīju-
mā klienti tiek aicināti vērsties 
„GE Money Bank” zvanu cen-
trā – 1878, jebkurā „GE Money 
Bank” fi liālē vai apmeklēt ban-
kas mājas lapu www.gemoney-
bank.lv.

Jānis Beseris,
komunikāciju 

projektu vadītājs
„GE Money Bank Latvia”

 
 



4 Kraslavas ESTISraslavas V
kultūras ziņas

Par galvenajiem 
gada pasākumiem

Pirmkārt, gribu aicināt Krāslavas no-
vada iedzīvotājus uz galvenajiem gada 
pasākumiem. 

No 1 līdz 7.jūlijam Rīgā notiks XXV 
Vispārējie latviešu Dziesmu svētki un 
XV Deju svētki, uz kuriem dosies 13 
mūsu novada kolektīvi (kopā - ap 300 
dalībnieku). 

Sākot ar šo gadu, pēc Krāslavas no-
vada domes priekšsēdētāja Gunāra 
Upenieka iniciatīvas mēs atjaunojam 
konkursu-skati „Cildens mans nova-
diņš”. Līdzīgs konkurss notika pirms 10 
gadiem, un to organizēja Valsts kultūras 
inspektore Rita Barča, tad katrs pagasts 
varēja parādīt to, ar ko tas lepojas, izce-
ļas citu pagastu vidū, kā iedzīvotāji cil-
dina savu novadu. Konkursā piedalīsies 
11 pagasti un Krāslavas pilsēta. Visos 
pagastos speciāli izveidota komisija iz-
vērtēs prezentācijas, bet noslēguma pa-
sākums ar prēmiju un godalgu pasnieg-
šanu norisināsies Krāslavā 4.maijā. 

25.maijā krāslavieši varēs piedalī-
ties grandiozā valsts līmeņa pasākumā 
- Tautas deju festivālā „Latvju bērni 
danci veda”. Uz mūsu pilsētu atbrauks 
vairāk nekā 2000 dejotāju. Esmu pārlie-
cināts, ka pēc šiem svētkiem par mūsu 
skaisto pilsētu uzzinās visā Latvijā. 

Protams, tāpat kā katru gadu, Krāsla-
vā notiks Pilsētas svētki, ko iecienījuši 
visi iedzīvotāji. Šogad svētku ietvaros 
tiks organizēts Starptautiskais mūzikas 
festivāls „Daugavas balsis”, kurā pieda-
līsies arī sadraudzības pilsētu kolektīvi. 
Svētku pasākumi norisināsies  no 19. 
līdz 21.jūlijam. 

Par reģionāla mēroga
 pasākumiem

2013. gadā Krāslavā notiks vairā-
ki pasākumi, kurus organizē Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs. 6.aprīlī 
Krāslavas pamatskolā norisināsies Lat-
gales reģiona vokālo ansambļu skate. 
Nākamajā dienā, 7.aprīlī, kultūras namā 
sapulcēsies deju kolektīvi no visas Lat-
gales, žūrija izvēlēsies labākos dejo-
tājus, kas piedalīsies Dziesmu un deju 
svētkos Rīgā. 

19. oktobrī Krāslavas kultūras namā 
notiks Latgales etnogrāfi sko ansambļu 
un folkloras kopu skate.

Par jubilejām
2013. gads mūsu novadā ir jubileju 

gads. Krāslava svinēs 90. dzimšanas 
dienu kopš pilsētas statusa piešķiršanas. 
Gada sākumā 65 gadu jubileju atzīmēs 
Krāslavas kultūras nams. 

Jau 20 gadus mūsu kultūras namā 
darbojas amatieru teātris, šī jubileja 
tiks svinēta martā. Aprīlī savas radošās 

darbības 20. gadadienu 
atzīmēs vidējās paaudzes 
deju kolektīvs „Jautravi-
ņa” un vokālais ansamb-
lis „Noktirne”. Gada 
beigās 25 gadu jubilejas 
pasākumus organizēs 
poļu biedrība „Stru-
meņ” un jauktais koris 
„Krāslava”. 

Par kultūras
 iestāžu 

pasākumiem
26. martā Krāslavas 

novada Centrālajā bibliotēkā notiks Lie-
lie lasīšanas svētki bērniem. Šajā mē-
nesī 20. gadadienu  atzīmēs Krāslavas 
Mūzikas skolas ģitāras spēles klase. Tās 
dibinātājs, Ivars Jercums, gatavo krāsla-
viešiem svētku koncertu. 

Šogad Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs iepriecinās mūsu pilsētas un no-
vada iedzīvotājus  ne tikai ar populāro 
pasākumu „Muzeju nakts” (18.maijā), 
bet arī ar jaunu tradīciju. Mākslas dienu 
ietvaros, kas norisināsies aprīlī, Krāsla-
vas pils pārvaldnieks organizē Putnu 
dienas. 

No 21. līdz 29. septembrim plānots 
mākslinieku plenērs „Krāslavas palete”. 

Oktobrī krāslavieši varēs satikties ar 
Latvijas prezidentu, kura vizīte tiek pa-
redzēta Krāslavas novada 12.Grāmatu  
svētku ietvaros (11.oktobrī). 

Par tradicionālajiem
 novada kultūras 

pasākumiem
20. janvārī Krāslavas kultūras namā 

tiks atzīmēta Barikāžu aizstāvju atceres 
diena. Februāra otrajā pusē Ūdrīšu, Pie-
drujas, Robežnieku un Krāslavas iedzī-
votāji svinēs Meteņus. 

8.marta svētkiem veltītie pasākumi 
notiks Kalniešos, Piedrujā, Skaistā un 
Krāslavā. 

9. martā Krāslavas kultūras nams aici-
nās dažādu reliģisko konfesiju pārstāv-
jus uz Psalmu dziedāšanas festivālu.

25 martā, Komunistiskā genocī-
da upuru piemiņas dienā, Izvaltā un 
Krāslavā notiks mītiņi.

Skaists un neparasts pasākums ir pa-
redzēts Indras pagasta iedzīvotājiem. 
1.maijā nesen atjaunotajā Tēvijas parkā 
katram iedzīvotājam svinīgi tiks pa-
sniegts Latvijas valsts karogs. 

Maija otrajā svētdienā tiek svinēta 
Mātes diena. Svētku pasākumi norisi-
nāsies Robežniekos, Ūdrīšos un Skais-
tā. Bet Kombuļu pagastā par godu šiem 
svētkiem tiks atklāta jauna estrāde. 

Bērnības dienā, jūnija sākumā, mazu-
ļus godinās Izvaltas, Ūdrīšu, Kombuļu 
un Skaistas pagastā. 1.jūnijā uz Krāsla-
vas centrālo laukumu  tiek aicināti visi 

Krāslavas novada vecāki, kam gada lai-
kā piedzima bērni. Katram jaundzimu-
šajam tiks pasniegta sudraba karotīte. 

Visi Krāslavas novada pagasti atzīmēs 
Līgo svētkus. Kalniešos tiks organizēta 
sieru izstāde. Krāslaviešus 23.jūnijā jau 
no 10.00 aicinām uz centrālo laukumu, 
kur notiks koncerts, bet vakarā - uguns-
kurs un balle līdz rītausmai pilsētas es-
trādē. 

Jūlijā un augustā Aulejas, Robežnie-
ku, Ūdrīšu, Kombuļu, Skaistas un Izval-
tas pagastā notiks pasākumi jauniešiem 
- Pilngadības svētki. 

17. augustā visus novada iedzīvotājus 
aicinām doties uz Indru, lai apmeklētu 
Ievārījuma svētkus, bet septembrī  - uz 
Robežniekiem, kur tiks svinēta Tēva 
diena. 

Kad visi lauku darbi tiks pabeigti, uz 
Rudens balli pulcēsies Kombuļu, Aule-
jas, Ūdrīšu, Izvaltas, Skaistas, Kalniešu, 
Kaplavas un Piedrujas pagasta zemnie-
ki. Robežniekos tiks svinēti Kartupeļu 
svētki, bet Indrā – Kāpostgalvu skaitīša-
nas svētki.  Oktobra vidū Zemnieku bal-
le notiks Krāslavas kultūras namā. Tiks 
organizēta arī Rudens ražas izstāde. 

Arī mednieki varēs palielīties ar sa-
viem ieguvumiem Latvijas mežos. Ok-
tobra beigās Kalniešos plānots organi-
zēt Medību trofeju izstādi. 

Svinīgi pasākumi par godu Latvijas 
Republikas proklamēšanas 95. gadadie-
nai tiks organizēti visos novada pagas-
tos, kā arī Krāslavas pilsētā. 

2013. gada noslēgumā norisināsies  
Ziemassvētku un Jaungada svētku pasā-
kumi, kas ir īpaši populāri un iecienīti 
iedzīvotāju vidū.  

2013. gadā vēlu Krāslavas novada ie-
dzīvotājiem 1 gadu laimes, 12 mēnešus 
veiksmes, 53 nedēļas saules, 365 dienas 
veselības, 8766 stundas mīlestības, 525 
600 minūtes laba garastāvokļa! 

Lai visi šie novēlējumi piepildītos, 
aicinām aktīvi piedalīties visos pasāku-
mos, kurus mēs ieplānojām!

Pierakstīja 
Elvīra Škutāne

 VAI JŪS GRIBAT 526000 MINŪTES
 LABA GARASTĀVOKĻA?

AICINĀM AKTĪVI PIEDALĪTIES 
KULTŪRAS PASĀKUMOS!

Ziemassvētkos senioru 
deju kolektīvs „Senči”
 svinēja 5 gadu jubileju

Dejo «Raita»

Sveic dāmas no kolektīva «Mežrozītes»

Pateicības rakstus kolektīva dalībniekiem pasnie-
dza Gunārs Upenieks

Kolektīva «Senči» vadītāja Aloida Andžāne

Sākās jaunais 2013. gads. Ko tas nesīs ikvienam no 
mums? Ar ko paliks mūsu atmiņā? Ar ko būs ievēro-
jams? 

Cerēsim, ka mūs gaida daudz interesantu notikumu, 
skaistu svētku, neaizmirstamu tikšanos, jaunu izstāžu 
un prezentāciju, brīnišķīgu festivālu un koncertu. 

„Tā arī būs!” ir pārliecināts Krāslavas novada spe-
ciālists kultūras jautājumos Jāzeps Dobkevičs. Šodien 
numurā viņš stāsta par kultūras pasākumiem, kuros 
krāslaviešiem būs iespēja piedalīties šogad.

Uz skatuves «Senči»

Elvīras Škutānes foto
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vēsture

- Kad jūs uzsākāt savu darbu 
Krāslavā?

- Pēc Latvijas Valsts universitā-
tes Vēstures un fi lozofi jas fakultā-
tes beigšanas es strādāju Skaistas 
8-gadīgajā skolā, bet 1977.gadā  
sāku strādāt par Daugavpils No-
vadpētniecības un mākslas muze-
ja Krāslavas fi liāles vadītāju.

- Kur atradās Krāslavas mu-
zejs tā dibināšanas brīdī?

- Tolaik muzejam nebija savu 
telpu, eksponāti atradās kultūras 
namā. Par vietu, kur tika atvērta 
pirmā ekspozīcija, kļuva tagadējā 
luterāņu dievnama ēka. Šeit 1984.
gada 20.jūlijā tika atvērts muzejs. 
Atklāšana bija veltīta Krāslavas 
pilsētas un rajona atbrīvošanas no 
fašistu iebrucējiem 40.gadadienai, 
kas arī kļuva par muzeja pirmās 
ekspozīcijas tematu. 

Tajā pašā zālē tika izvietota arī 
arheoloģisko atradumu ekspozīci-
ja. Tolaik Krāslavas apkārtnē no-
risinājās arheoloģiskie izrakumi, 
tāpēc mūsu rīcībā bija vairāki at-
radumi, kas bija saistīti ar Krāsla-
vas seno laiku vēsturi.

Luterāņu baznīcas telpās muzejs 
darbojās līdz pat 1996.gadam, kad 
ēka tika atdota luterāņu draudzei. 
Sakarā ar to, ka jau tolaik viena no 
pils kompleksa ēkas telpām bija 
izmantota kā eksponātu glabāta-
va, mēs pārcēlāmies uz turieni un 
sākām rīkot izstādes jau šeit, kur 
atrodamies līdz šim laikam. 

- Cik daudz eksponātu ir 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzeja krājumā?

- Pašlaik muzeja fondos ir aptu-
veni 20 tūkstoši eksponātu. Katrs 
priekšmets ir apstrādāts, restau-
rēts un reģistrēts atbilstoši visiem 
noteikumiem. Šis process piepra-
sa daudz laika, taču tikai pēc tam 
eksponāti iegūst savu reālo vērtī-
bu un var būt prezentēti dažādās 
izstādēs. 

- Kā eksponāti nonāk muze-
jā?

- Dažādi. Iespēju robežās mēs 
organizējam ekspedīcijas. Var būt 
tas skan pārāk skaļi, bet muzeja 
darbinieku izbraukums, piemē-
ram, uz kādu pagastu vai kaut kādu 
vietu pilsētā ar mērķi savākt mate-
riālus, tiek saukts par ekspedīciju. 
Tas ir viens no eksponātu vākšanas 
veidiem. Otrais ir informācija, kas 
nonāk līdz mums vai kuru mēs ie-
gūstam paši, par to, ka kādai kon-
krētai ģimenei vai kaut kādā vietā 
ir dažādi priekšmeti, kuriem ir 
vēsturiska vērtība. Ir gadījumi, kad 
krāslavieši paši atnes interesantas 
mantas un uzdāvina tās muzejam. 
Tādā veidā muzejs ieguva arheo-
loģiskos priekšmetus no Šķelto-
vas, Ūdrīšu pagastiem - cilvēki tos 
atrada un nodeva mums. Muzeja 
darbinieki izpētīja, restaurēja un 
saglabāja šos priekšmetus. 

- Kādi ir eksponāti, kas tiek 
glabāti muzejā?

- Muzeja darbību nosaka tā 
misija. Ja runāt par mūsu muzeja 
darbību, tad tās pamatā ir Krāsla-
vas novada vēstures izpēte, vēstu-

risko liecību saglabāšana un eks-
ponēšana. Mūsu muzeja krājumā 
ir dokumentālie un etnogrāfi skie 
materiāli, fotogrāfi jas, darbarī-
ki, sadzīves priekšmeti, tekstils, 
mākslas darbi.

- Aprakstiet mūsdienu mu-
zeja apmeklētāja tēlu, vai viņi 
atšķiras no tiem cilvēkiem, kas 
apmeklēja muzeju pirms 30 ga-
diem?

- Par to ir grūti spriest. Pēc ma-
nām domām, apmeklētāji ir tādi 
paši. Ir krāslaviešu kategorija, kas 
nāca uz izstādēm pagājušā gad-
simta 80-to gadu beigās, pēc tam 

- 90-os gados, viņi nāk arī mūsu 
dienās, bet tagad jau ar saviem 
bērniem un mazbērniem. Agrāk 
biežāk atbrauca grupas no pagastu 
skolām, tagad - retāk. 

Kad pilsētā notiek dažādi svēt-
ku pasākumi, muzeju apmeklē arī 
ārzemju tūristi. Cilvēki, kas dzīvo 
citā kultūras vidē, interesējas par 
to, kas viņiem šķiet jauns un ne-
parasts. Atbraucējiem īpaši patīk 
mūsu muzeja ekspozīcija, kas ir 
veidota interesantā veidā – kā lai-
va ar pieciem airiem. Interesi iz-
raisa arī mākslas darbi, kurus mēs 
parasti izvietojam izstāžu zālē. 
Daudziem tas ir liels pārsteigums, 
ka tālajā Krāslavas novadā ir cil-
vēki, kas nodarbojas ar mākslu.

- Kādam ir jābūt mūsdienu 
muzejam, lai tas būtu intere-
sants apmeklētājiem?

- Manuprāt, muzejam jābūt ap-
rīkotam ar mūsdienīgām tehnolo-
ģijām, apmeklētājiem jānodrošina 
audio un video gidi. 

- Vai tieši tādu jūs gribētu re-

dzēt muzeju Krāslavā?
- Ir jāuzsver, ka eksponātu 

daudzveidības ziņā Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejam ir 
pienācīga vieta citu Latgales re-
ģiona muzeju vidū. Mums ir ļoti 
plašs dažādu vēsturisko priekš-
metu krājums, kurus arī varētu 
eksponēt. Problēma ir saistīta ar 
to, ka muzejam ir ierobežota pla-
tība. Trūkst telpu ne tikai jaunas 
ekspozīcijas izveidošanai, bet arī 
dažādu materiālu glabāšanai. Pie-
mēram, tikai mākslas darbu krāju-
mā ir vairāk nekā 1000 eksponātu. 

Gribētos, lai muzeja rīcībā būtu 

plašas un gaišas telpas ar atbil-
stošu aprīkojumu, mūsdienīgām 
tehnoloģijām, kur mēs varētu or-
ganizēt izstādes un veidot pastāvī-
gas ekspozīcijas. Tad apmeklētāji 
varētu iepazīties ar visu Krāslavas 
muzeja krājumu. 

Sakarā ar šo jautājumu mums ir 
labas ziņas no novada pašvaldības 
administrācijas. Pašlaik mums jā-
sagatavo izskatīšanai savi priekš-
likumi par to, kādas mēs gribētu 
redzēt jaunas krājuma telpas. Ie-
spējams, ka tās atradīsies vienā 
no pils kompleksa ēkām. Cik es 
saprotu, tiks gatavots projekts un 
tiks meklēti līdzekļi. Cerēsim, ka 
pēc dažiem gadiem mēs varēsim 
izvietoties jaunās telpās ar mūs-
dienīgu aprīkojumu. 

- Vai jūs sadarbojaties ar ci-
tiem Latvijas muzejiem?

- Jā, protams. Sadarbība ar ci-
tiem muzejiem turpinās kopš mu-
zeja dibināšanas dienām. Mūsu 
labākie partneri ir Daugavpils 
Novadpētniecības un mākslas 

muzejs, Latgales Kultūrvēstures 
muzejs, Preiļu vēstures un lietiš-
ķās mākslas muzejs, Ludzas No-
vadpētniecības muzejs, Naujenes 
Novadpētniecības muzejs. Tie ir 
mūsu tuvākie kaimiņi, mēs bieži 
apciemojam cits citu, apmainā-
mies ar pieredzi. 

- Kas ir tagadējie muzeja dar-
binieki?

- Visu šo gadu laikā muzejā 
strādāja vairāki cilvēki, bet paš-
laik mums ir neliels kolektīvs: 
muzeja krājuma glabātāja Alla 
Lomanovska, Janīna Griņēviča 
ir datu ievadīšanas speciāliste un 

Eduards Danovskis - pils kom-
pleksa apsaimniekošanas speciā-
lists. Četratā mēs nodarbojamies 
ar zinātniski pētniecisko darbu, 
materiālu vākšanu, rīkojam izstā-
des, gatavojam ekspozīcijas, orga-
nizējam pasākumus. 

- Pastāstiet, lūdzu, par tradi-
cionāliem pasākumiem, kas tiek 
organizēti muzejā! 

- Krāslavas Vēstures un māks-
las muzejā notiek divi tradicio-
nālie pasākumi. Pavasarī, maija 
vidū, mēs organizējam „Muzeju 
nakti”. Šis pasākums vienmēr ir 
ļoti populārs Krāslavas novada 
iedzīvotāju vidū. Rudenī vienu 
reizi divos gados muzejā notiek 
Krāslavas mākslinieku gleznu 
izstāde. Vietējo gleznotāju darbi 
parasti izraisa lielu apmeklētāju 
interesi, arī pašiem māksliniekiem 
patīk satikties, apspriest darbus, 
būt kopā. 

Protams, gada laikā mēs rīko-
jam dažādas izstādes un vienmēr 
aktīvi piedalāmies pilsētas pa-

sākumos. Arī Krāslavas pilsētas 
svētku ietvaros gatavojam dažā-
das ekspozīcijas. Šogad tiks svi-
nēta 90. gadadiena, kopš Krāsla-
vai piešķirtas pilsētas tiesības, 
muzeja apmeklētāju uzmanībai 
mēs piedāvāsim vairākas izstādes, 
kas būs veltītas šai jubilejai.  

- 35 gadus jūs strādājat muze-
ja direktora amatā, vai izdevās 
realizēt visus plānus un īstenot 
savas idejas par muzeja attīstī-
bu?

- Kad es sāku savu darbu, muzeja 
koncepcija bija saistīta ar Krāsla-
vas pili – tās vēsturi, arhitektūru, 
personībām. Es bieži braucu uz 
Rīgu, lai iesniegtu dokumentāciju 
par pils rekonstrukciju un restau-
rāciju. Diemžēl sapnis par pils re-
konstrukciju līdz šim laikam nav 
piepildījies. Taču, pēc manām do-
mām, mums izdevās realizēt citus 
svarīgus mērķus un uzdevumus. 
Muzeja darbinieki savāca daudz 
dažādu materiālu, kas atspoguļo 
Krāslavas un Krāslavas novada 
vēstures gaitu, kas ir saistīta ar cil-
vēkiem un notikumiem. Mēs daudz 
ko esam sasnieguši, un nevar teikt, 
ka visas mūsu ieceres bija veltīgas. 
Pirms 30 gadiem Krāslavā nebija 
sava muzeja, tagad ir vieta, kur var 
iepazīties ar Krāslavas un novada 
vēsturi. 

- Jūsu darbs ir saistīts ar dažā-
diem laikmetiem un priekšme-
tiem, kas ir vēstures liecinieki. 
Kurā gadsimtā jūs gribētu no-
kļūt un ko redzēt savām acīm?

-Es gribētu turpināt dzīvot savā 
laikmetā, tagad un šodien. Taču 
uz dažām dienām vai stundām es 
gribētu nokļūt laikā, kad Krāsla-
vā dzīvoja grāfi  Plāteri. Redzēt, 
kā viņi būvēja pili, kā no Romas 
atbrauca arhitekts Antonio Parako 
un mākslinieks Filipo Kastaldi, 
kas veidojis sienu gleznojumus 
jaunuzceltajā baznīcā, ka arī, ie-
spējams, Krāslavas pils sienu 
gleznojumus, kā vietējie iedzīvo-
tāji būvēja un mūrēja, kā strādāja 
savās darbnīcās, kā gatavoja krās-
ns podiņus un citus greznojumus. 
Es gribētu apmeklēt tirgu, nopirkt 
gaļu vai sieru, pagaršot alu vai 
kaut ko stiprāku. Vārdu sakot, iz-
baudīt tā laika atmosfēru. 

- Saka, ka muzejā esot jābūt 
gadsimtu putekļu smaržai. Pēc 
kā smaržo Krāslavas muzejā?

- Mums šķiet, ka Krāslavas mu-
zejā var just Plāteru laika auru, to 
atzīmē arī daudzi apmeklētāji. To 
var sajust intuitīvi - domu, vīziju 
līmenī. Šie dīvainie soļi un skaņas 
vakaros... 

- Spoki?!
- Fiziski es viņus neredzēju, 

taču varu apgalvot, ka šeit mājo 
grāfu Plāteru gars. To var just arī 
bijušajos staļļos un pašā pilī. Es 
domāju, ka bijušie pils saimnieki 
vēro mūs, seko mūsu aktivitātēm, 
vērtē to, kas notiek viņu kādrei-
zējos īpašumos. Viņi izturas pret 
mums labvēlīgi, jo mēs neesam 
izdarījuši neko sliktu, bet mūsu 
iespēju robežās saglabājām to, kas 
palika. Var teikt, ka starp mums 
norisinās tāda neredzama sadarbī-
ba, gadsimtu saskarsme.

- Paldies par jūsu interesanto 
stāstījumu! 

Elvīra Škutāne, autores foto

 Pirms 30 gadiem, 1983.gada 1.janvārī, tika dibināts Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, bet līdz tam laikam 
Krāslavā darbojās Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja filiāle.
Kāda ir muzeja vieta mūsdienu dzīvē? Vai mainījies tā darbības mērķis? Kāds ir tā pastāvēšanas pamats? Uz šiem un 
citiem jautājumiem atbild Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors, vēsturnieks Valdemārs Gekišs. 

Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja kolektīvs

KRĀSLAVAS MUZEJĀ 
VAR JUST

 PLĀTERU LAIKA AURU
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Konkursa fi nāls notika 12. jan-
vārī „ChaulaTV” studijā, tā tieš-
raide bija redzama www.chaula.
tv (sociālajā jauniešu web televī-
zijā). 

Finālā 5.–6. klašu grupā no 
Rīgas reģiona iekļuvusi koman-
da „Betmeni” (Rīga), no Vidze-
mes - komanda „Stalbes piecīši” 
(Stalbe), no Kurzemes - koman-
da „Viss notiek” (Grobiņa), no 
Latgales - komanda „Indra” 
(Krāslava), no Zemgales reģiona 
fi nālā iekļuvusi komanda „Vana-
dziņi” (Iecava). 

7.–9. klašu grupā fi nālā no Rī-
gas reģiona iekļuvusi komanda 
„Mango” (Rīga), no Vidzemes 
-  „Trojas kačītes” (Palsmane), 
no Kurzemes – „Kabilnieces” 
(Kabile), no Latgales -  koman-
da „Indras rozes” (Krāslava), 
no Zemgales fi nālā iekļuvusi ko-
manda „Komētas” (Jaunjelgavas 
novads).  

Konkursa fi nālā komandas sa-
centīsies par galvenajām balvām: 
jūras ceļojumu visai komandai 
uz Stokholmu, dāvanu kartēm no 
„Zvaigzne ABC”, kā arī  žurnāla 
„Ilustrētā Junioriem” abonemen-
tiem, kā arī sadarbības partneru 
īpašajām balvām.

„Zvaigžņu klase 2012” ir kon-
kurss zinātkārajiem, tehnoloģi-
jas mīlošajiem, “fi lozofi em” un 
“prātvēderiem”. Konkursa mērķis 
ir veicināt skolēnu lasītprasmi, in-
teresi par mācību priekšmetiem, 
padziļināt skolā iegūtās zināšanas 
un izmantot dažādus uzziņas avo-
tus un tehnoloģiskos risinājumus 
mācību procesā. Konkurss norisi-

nājās divās vecuma grupās: 5.–6. 
klašu skolēniem un 7.-9. klašu 
skolēniem. Nu jau otro gadu spe-
ciāli šim konkursam ir izveidota 
mājaslapa www.zvaigznuklase.lv, 
kurā bērniem ir iespēja uzzināt ak-
tuālāko informāciju par konkursu, 
kā arī iesniegt atbildes uz konkur-
sa jautājumiem. Konkursu orga-
nizē apgāds „Zvaigzne ABC” sa-
darbībā ar prāmju līniju „Tallink”, 

žurnālu „Ilustrētā Junioriem”, SIA 
„Amber puzzle”, „iZvaigzne”, 
Dailes teātri, piedzīvojumu parku 
„Mežakaķis”, „Uniq”,  SIA „Star-
space”, „Food Union”, Kurzemes 
democentru, „Viasat” un Latvijas 
Dabas muzeju. Konkursa fi nāla 
tiešraidi nodrošināja „ChaulaTV”.

Kristīne Allikas,
apgāds „Zvaigzne ABC”,

Reklāmas un mārketinga daļa

ERUDĪCIJAS KONKURSA
 „ZVAIGŽŅU KLASE 2012” FINĀLS 

Trešo gadu pēc kārtas erudīcijas konkurss komandām „Zvaigžņu klase 2012” pulcē 
kopā erudītākos 5.-9. klašu skolēnus, bet pirmo reizi konkursa finālisti tikās klātienē, lai 
cīnītos par galveno balvu - jūras ceļojumu visai komandai uz Stokholmu. Pavisam šogad 
konkursā reģistrējās 291 komanda ar 1340 dalībniekiem no visas Latvijas. 

Līdz ar Sorosa fonda – Latvija iniciatīvas „Pār-
maiņu iespējas skolām” otrās kārtas atklāšanas 
konferences „Skola kā Latvijas kopienu attīstības 
resurss: drošs turpinājums un jauns sākums”norisi 
pagājušā gada decembrī un pirmo semināru inicia-
tīvas dalībniekiem veiksmīgi uzsākusies iniciatīvas 
īstenošana. 30 projektos iesaistītās skolas turpinās 
jau 2009. gadā uzsākto attīstību, savukārt 11 pašval-
dību un skolu komandas iniciatīvai pievienosies no 
jauna. Izglītības un zinātnes ministrs Robers Ķīlis 
atzīst, ka mazo skolu pārveidošana par daudzfunk-
cionāliem centriem ir gan izaicinājums, gan lieliska 
iespēja vietējām kopienām sakopot esošos resursus, 
veidot sinerģiskus risinājumus, paplašināt skolas un 
tās darbinieku lomu, profesionālo un sociālo profi lu, 
piedāvājot plašu pakalpojumu loku dažādām mērķ-
auditorijām.

Pagājušā gada decembrī tika parakstīts līgums arī 
par Krāslavas pašvaldības dalību Sorosa fonda – Lat-
vija (SFL) iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 2. 
kārtas „Skola kā kopienas attīstības resurss” konkur-
sā ar Izvaltas pamatskolas daudzfuncionālā izglītības 
centra projektu „Soli tālāk!”, kura vadītāja ir Inga 
Leikuma.

Projekta mērķis ir veicināt Izvaltas kopienas attīs-
tību, atbalstot iedzīvotāju pašiniciatīvu un līdzdalī-

bu, sociālo pakalpojumu uzlabošanu, daudzveidīgu 
Izvaltas pamatskolas DIC pakalpojumu pieejamību, 
uzņēmējdarbības attīstību un jaunu resursu veidoša-
nu.

Projekta īstenošanas laikā līdz šī gada 15.decem-
brim ir plānotas daudzas Izvaltas DIC projekta ak-
tivitātes:

· jaunas bērnu (t.sk. pirmskolas), jauniešu un pie-
augušo (t.sk. senioru) interešu izglītības nodarbības;

· pieaugušo mūžizglītība (Otrās iespējas skola);
· lekcijas, kursi;
· inovatīvu pakalpojumu sniegšanas vietas - Kom-

petences darbnīcas izveide;
· atbalsts uzņēmējdarbības uzsākšanai un dažādo-

šanai, izmantojot vietējos resursus;
· sadarbība starp novada organizācijām;
· vietēja un novada mēroga konkursi, sacensības, 

Miķeļdienas pasākums Izvaltā;
· iedzīvotāju forums Izvaltā.
Projekta „Soli tālāk!” kopējais fi nansējums 16 600 

EUR, t.sk. Sorosa Fonds – Latvija (Atvērtās sabied-
rības fondi - Open Society Foundations)  fi nansējums 
14 940 EUR, Krāslavas novada domes fi nansējums 
1 660 EUR.

Apkopoja 
Ināra Dzalbe

 Decembris Krāsla-
vas Varavīksnes vidus-
skolā allaž ir saspringts 
un notikumiem bagāts 
laiks. Jaungada volej-
bola turnīrs, Jaunga-
da pasaka, Jautro un 
atjautīgo kluba spēle, 
Ziemassvētku dzejas  
lasījumi, Ziemassvētku 
dziesmu festivāls un 
daudzi citi pasākumi, 
kuri sagādā prieku gan 

pašiem, gan pil-
sētas un novada 
iedzīvotājiem.

„Dari labu!” 
- ar tādu devīzi 
skolā notika lab-
darības akcija 
„Ģimene ģime-
nei”, kuras laikā 
skolēniem un 
viņu ģimenēm 
bija iespēja sniegt 
reālu palīdzību 

tiem, kam tā ir ļoti nepieciešama. Tika sarūpēts apģērbs, apavi un citas 
ikdienā vajadzīgas lietas.  Akcijā piedalījās vairāk nekā 150 ģimeņu, 
piemēram, 100% - 1.a klases skolēni, viņu ģimenes un klases audzinā-
tājs Ē. Zaikovskis. 

7.c klases skolēni un audzinātāja Lilija Jasinska devās uz pansionātu 
„Priedes”. Vecāku ceptie pīrāgi, skolēnu apgleznotās krūzes un neliels 
koncerts iepriecināja pansionāta iemītniekus. Šo tikšanās brīdi vienmēr 
gaida gan pansionāta iemītnieki, gan skolēni, jo tas liek padomāt par 
dzīves gaitu un cilvēku attiecībām. Gribam atgādināt, ka 2012.gads tika 
pasludināts par „Paaudžu solidaritātes” gadu. 

8.a klase, skolēnu vecāki un klases audzinātāja Galina Mikulāne or-
ganizēja labdarības akciju „Ziemassvētku rūķīši”, kuras laikā skolēni 
sagatavoja pārsteigumu  (pasniedza dāvanas, spēlēja un gāja rotaļās) 
Varavīksnes vidusskolas 5-6-gadīgo grupas audzēkņiem. Šī akcija no-
risinās kluba „Varavīksne” darbības ietvaros, jau 8 gadus pirms Zie-
massvētkiem tā dalībnieki sagatavo dāvanas un apsveikumus dažādām 
Krāslavas pulsētas iedzīvotāju grupām.

Ziemassvētku gaidīšanas laikā skolā notiek tradicionālais mūzikas 
skolotājas R. Andrejevas koncerts „Baltais vakars”, kurā skan jaukas 
svētku melodijas un dziesmas, bet īpašs brīdis – skolotāju senioru klāt-
būtne, jo viņi vienmēr tiek mīļi gaidīti mūsu kolektīvā. Senioriem pa-
sniedzām Latvijas Sarkanā Krusta sarūpētās dāvanas.

Lielākais un skaistākais pasākums skolā ir Jaungada eglītes uzve-
dums. Jau otro gadu šo pasākumu atbalsta LSK Krāslavas, Dagdas un 
Aglonas novada nodaļas vadītāja S. Molotoka - vairāk nekā 400 bērnu 
šogad apmeklēja pasākumu un saņēma LSK sarūpētās dāvanas. 

Daudzi pasākumi tika organizēti ar labo cilvēku atbalstu. Gribam teikt 
vissirsnīgāko paldies Krāslavas novada domes priekšsēdētājam G. Upe-
niekam, Izglītības pārvaldes vadītājai L. Platonovai, SIA „Varpa” (E. 
Baranovskim), SIA „KV SPED” (A. Karolim, O. Venskai), SIA „Li-
dadis” (D. Nikitinam), SIA „Satelits” (V. Buhalovam), SIA „Vita V” 
(P. Bobičam), SIA „Ritms” (P. Širokijam), SEB banka (R. Purvinskai), 
Latvijas Sarkanais Krusts (S. Molotokai), SIA „Levens” (L. Rukma-
nam), SIA „GSK” (A. Savickim), ZS „Sapnis” (L. un P. Bārtuļiem), SIA 
„Kristafors” (I. Ugaram), SIA „Nordserviss” (M. Žuravskim), SIA „Di-
lanis” ( L.Turutai), SIA „Dova” (A.Jerševskim), SIA „Krāslavas piens” 
(A. Krivenko), SIA „Rols” (A. Homutininam, T. Vojeckai), SIA „EL-
Reda” (E. Lopatinskim), SIA „Ķrāslava D” (V.Vengrevičai).

Jeva Bojarčuka, 
direktores vietniece

NOTIKUMIEM
 BAGĀTS LAIKS

 Izvaltas pamatskolas daudzfunkcionālais 
izglītības centrs turpinās darbību

7.–9. klašu grupas konkursa uzvarētāji - komanda „Indras rozes”

Finālisti  -  komanda „Indra” 
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Projekta ietvaros, mobilizē-
jot pārrobežu resursus satiksmes 
drošības uzlabošanai Igaunijas, 
Latvijas un Krievijas pierobežā, 
septembrī tika realizēta akcija 
„Iepazīsti kaimiņvalstu satiksmes 
noteikumus!”. 

Akcijas ietvaros notika vairākas 
vērienīgas aktivitātes visu projek-
tā iesaistīto valstu robežšķērso-
šanas punktos: tika izdalīti infor-
matīvie materiāli – 5000 bukleti 
3 valodās, kuru sagatavošanā pie-
dalījās 3 valstu policijas pārstāvji, 
izvietoti lielizmēra baneri, kas vi-
zuāli uzrunā autovadītājus.

Informatīvajā bukletā pārskatā-
mā un saprotamā veidā izklāstīts 
svarīgākais, kas jāzina autovadītā-
jiem, šķērsojot robežu – braukša-
nas ātrumu ierobežojumi, maksas 
ceļi, ārējo apgaismes ierīču lieto-
šana, dažu tūninga elementu aiz-
liegums, ziemas riepu lietošana, 
pieļaujamais alkohola daudzums 
asinīs u.c., jo arī citu zemju liku-
mu nezināšana neatbrīvo no atbil-
dības.

Lai arī kopumā Eiropā ceļu 

satiksmes noteikumi ir līdzīgi, 
tomēr pirms došanās ceļā būtu jā-
iepazīstas ar attiecīgās valsts no-
teikumiem. Ja dodaties uz Igauni-
ju vai Krieviju, buklets „Iepazīsti 
satiksmes noteikumu atšķirības 
Latvijā, Igaunijā un Krievijā” jā-
tur pie rokas.

Ja runa ir par braukšanas ātru-
mu, tad atbildība par pārlieku ātru 
braukšanu Igaunijā ir visai barga 
– var nākties šķirties pat no 1200 
EUR un atvadīties no tiesībām uz 
24 mēnešiem. 

Krievijas pusē likumi ir libe-
rālāki – par ātruma pārsniegšanu 
naudas sods ir līdz 2500 RUB (61 
EUR) un tiesības tiek atņemtas uz 
laiku līdz 6 mēnešiem.

Latvijā esam pa vidu – par ātru-
ma pārsniegšanu sods var sasniegt 
500 Ls, transportlīdzekļa vadīša-
nas tiesības var tikt atņemtas līdz 
1 gadam.

Arī sarunas pa mobilo tālruni 
transportlīdzekļa kustības laikā, 
neizmantojot „hands-free” sistē-
mas, visās 3 valstīs ir aizliegtas, 
atbildības smagums ir soda nau-
da – Latvija tie ir 10 Ls vai brī-
dinājums, Krievijā - 300 RUB (7 
EUR) vai brīdinājums, Igaunijā – 
sods 200 EUR.

Dodoties uz Krieviju, jāiegau-
mē, ka atšķirībā no Latvijas un 
Igaunijas tur ir arī maksas ceļi, 

par ko jūs laipni brīdinās norādes 
ceļa malās.

Informatīvie bukleti atrodami 
CSDD nodaļās,  Latgales reģiona 
ceļu policijā, KF Ģenerālkonsulā-
tā Daugavpilī, pašvaldībās un pro-
jekta iesaistīto pašvaldību mājas 
lapās.

Kaimiņvalstu satiksmes drošī-
bas noteikumu pārzināšana ļauj 
autovadītājiem drošāk justies uz 
starpvalstu maģistrālēm, ceļotā-
jiem atvieglo ceļojumu, kas no-
teikti sekmē arī vēlmi apmeklēt 
mūsu kaimiņvalstis. 

Inga Kavinska,
Latvijas-Igaunijas-Krievijas 

programmas projekta 
„ESTLATRUS TRAFFIC”

sabiedrisko attiecību 
speciāliste,

Eiroreģiona „Ezeru zeme”
Latvijas birojs

KAIMIŅVALSTU LIKUMU 
NEZINĀŠANA

 NEATBRĪVO NO ATBILDĪBAS
Igaunijas-Latvijas-Krievijas programmas projekts „EST-

LATRUS TRAFFIC” laikā no 2012.gada 2.aprīļa līdz 2014.
gada 1.aprīlim tiek realizēts ar mērķi satiksmes drošī-
bas uzlabošanai Igaunijas-Latvijas-Krievijas pierobežā. 
Projekta partneri ir Igaunijas, Latvijas un Krievijas paš-
valdības un satiksmes drošības dienesti un organizācijas 
- Valsts policija, CSDD, a/s „Latvijas Valsts ceļi”, Rallija 
klubs „Ajags LATVIA”, Igaunijas ceļu pārvalde, Pleskavas 
apgabala valsts satiksmes drošības inspekcija u.c. (kopā 
ap 20 partneri). Kopējais projekta budžets ir 1,8 milj.eiro. 

Uzņēmums  „Dova”  
iedzīvotāju  sašķirotos 

atkritumus nodod 
otrreizējai pārstrādei

DAŽOS TEIKUMOS

 7.janvārī Piedrujas robežapsardzības nodaļas robežsargi Indras 
ciema nomalē aizturēja Ukrainas pilsoni bez derīgiem ceļošanas 

dokumentiem un derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas.
Kā informēja Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes Administratī-

vās pārvaldes Koordinācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas galvenā 
inspektore Kristīne Pētersone, 1970.gadā dzimusī sieviete dažas stun-
das pirms aizturēšanas nelikumīgi bija šķērsojusi valsts robežu, lai ap-
ciemotu savus radiniekus Latvijā.

Sieviete par tīšu nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu, par pierobe-
žas joslas režīma pārkāpšanu un par uzturēšanos Latvijā bez derīgas 
vīzas vai uzturēšanās atļaujas un bez derīgas ceļošanas dokumenta ad-
ministratīvi sodīta un nodota Baltkrievijas kolēģiem.

No 13.janvāra Krāslavas kultūras namā skatāma poļu māksli-
nieku Magdalenas Kulešas - Fedkovičas, Pāvela Jasinska 

un Mihala Stanovska gleznu izstāde.

20.janvārī plkst.15.00 Krāslavas kultūras namā notiks 1991.
gada barikāžu aizstāvji tikšanās.

27. janvārī plkst.17.00 Krāslavas kultūras namā notiks koncerts 
„Ceļā uz Dziesmu svētkiem”, kurā piedalīsies Krāslavas un 

Daugavpils kolektīvi.

„Lursoft” datu bāzes statistikas dati liecina, ka 2012.gadā Uz-
ņēmumu reģistrā Latgales teritorijā reģistrēti 1 199 subjekti. 

No tiem Komercreģistrā reģistrētas 784 sabiedrības ar ierobežotu at-
bildību, 148 individuālie komersanti. 

Tika reģistrētas 156 biedrības un 96 zemnieku saimniecības, 5 poli-
tiskās partijas, 3 fi liāles, 4 fi rmu apvienošanās, 8 jaunas reliģiskās ko-
pienas, divas kooperatīvās biedrības, viena arodbiedrība, viena ārzemju 
komersanta pārstāvniecība. 

Pagājušā gada deviņos mēnešos Latgalē tika reģistrētas 96 zemnieku 
saimniecības, savukārt 2011.gadā reģistrētas tikai 28. 

Pērn Zemgalē reģistrētas tikai 5 zemnieku saimniecības, Kurzemē – 
8, Rīgā – 5, Vidzemē – 20. Tādējādi Latgale kļuvusi par līderi reģistrēto 
zemnieku saimniecību ziņā.

Pensionāru Jaungada ballē

VII Starptautiskajā Ziemassvētku festivālā



Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,

redakcijas apliecība Nr.1185

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537

e-pasts: vestis@kraslava.lv

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000

Iespiests SIA „Latgales druka”

8 Kraslavas ESTISraslavas V

 Izvaltas pamatskola aicina 
uz absolventu tikšanos Izvaltā 

 2. februārī  plkst 15.00 
 Mīļi gaidīti visi bijušie skolēni, skolas darbinieki. 

Dalības maksa- 1Ls.

 Krāslavas Valsts ģimnāzija
aicina skolas absolventus uz tikšanos

 š.g. 2.februārī plkst. 18.00
Dalības maksa-1Ls

Balli spēlē muzikanti Valērijs un Elmārs.

sludinājumi

sports

Gatavojoties ziemas čem-
pionātiem vieglatlētikā, 
dažādās Latgales pilsē-
tās notika atklātās pilsē-
tu meistarsacīkstēs, kurās 
piedalījās arī Krāslavas 
Sporta skolas vieglatlēti  vi-
sās vecuma grupās. 

Preiļu pilsētas čempionātā pie-
augušajiem tāllēkšanā uzvarēja 
Sabīne Leonoviča (4.70 m), 60 m 
fi nālā Sabīne izcīnīja 2.vietu – 8.4 
sek.  Edgaram Unguram  3.vieta 
1500 m skriešanā – 4:53,5 min. 
Aleksandram Ļebedevam no Da-
gdas 3.vieta tāllēkšanā – 5.93 m.  

Tajā pašā čempionātā jaunie-
šiem (1997.dz.g. un jaunāki) uz-
varas ar teicamiem rezultātiem 
tāllēkšanā un 3-soļlēkšanā svi-
nēja Rolands Škutāns  - 6.10 m 
un 12.98 m attiecīgi. Augstlēk-
šanā Rolands atkārtoja personis-
ko rekordu – 1.70 m  un izcīnīja 

2.vietu. Žanis Burcevs uzvarēja 
1000 m skriešanā – 3:21,0 min un 
izcīnīja 2.vietu tāllēkšanā – 5.47 
m. Andris  Bogdanovičs izcīnīja 
2.vietu  4 kg pildbumbas grūšanā 
– 12.70 m.

23.novembrī  Ludzas Sporta 
skolas sacensībās „junioriem” 
3.vieta 60m skriešanā Mārtiņam 
Kolitam  - 7.1 sek., 300 m skrieša-
nā 2.vieta Vjačeslavam Čumikam 
– 44.8 sek.  „A” vecuma grupā 
(1996.-1997.g.dz.) augstlēkšanā  
ar  1.70 m uzvarēja  Rolands Šku-
tāns.  3.vietu tāllēkšanā izcīnīja 
Aleksandrs Ļebedevs – 5.77 m, 
bet  Rolandam tāllēkšanā 4.vie-
ta – 5.69 m. „B” vecuma grupā 
(1998.-1999.g.dz.) divas uzvaras 
svinēja Olga Plutjakova -  60 met-
ru barjerskriešanā – 11.4 sek.  un 
tāllēkšanā – 4.31 m. 

 14.decembrī Ludzā rīko-
ja sacensības vidējā un jau-

nākajā  vecuma grupās – „B” 
gr.- 1998./1999.g.dz.,  „C”  gr.- 
2000./2001.g.dz. un „D” gr. - 
2002./2003.g.dz.

„B” grupā meitenēm divas uz-
varas Olgai Plutjakovai – pild-
bumbas mešanā – 13.80 m un tāl-
lēkšanā 4.37 m. 

„C” grupai trīs uzvaras svinēja 
Varavīksnes vidusskolas skolē-
ni. Alīna Ņikitina uzvarēja  gan 
augstlēkšanā (uzlabojot personis-
ko rekordu – 1.45 m),  gan tāllēk-
šanā – 4.01 m. Anatolijs Šavecs 
1.vietu izcīnīja  tāllēkšanā – 4.69 
m un 2.vietu augstlēkšanā – 1.30 
m. 

„D” grupā meitenēm, atkārtojot 
personiskus rekordus, divas uzva-
ras Danielai Timmai: tāllēkšanā – 
3.52 m un augstlēkšanā – 1.15 m. 

Inese Umbraško, 
 direktora vietniece 

 Vieglatlēti Latgales čempionātos

14. decembrī  Krāslavas 
Sporta skolas šāvēji pie-
dalījās Rīgā notikušajā 
Latvijas čempionātā ložu 
šaušanā jaunākajā vecuma 
grupā .

Šāvēji startēja divos vingrinā-
jumus MŠ -30 (30 šāvieni gu-
ļus) un MŠ-3x10. MŠ -30 vin-
grinājums mūsu šāvējiem nebija 
veiksmīgs, 24 dalībnieku kon-
kurencē Rihards Misjuns iegu-
va 5.vietu – 276 punkti, Deniss 
Solims 8.vietu  - 272 punkti un 
Rihards Plociņš  9.vietu  - 266 
punkti. Vēlos piebilst, ka kon-
kurence bija ļoti sīva, vien pāris 
punktu varēja mainīt godalgoto 
vietu ieguvējus. Meitenēm Ane-
te Andžāne ieņēma 6.vietu ar 
268 punktiem.

Pēc nelielas pauzes šāvēji cī-
nījās vienā no sarežģītākajiem 

vingrinājumiem MŠ-3x10 
(10 šāvieni guļus, stāvus un 
no ceļa). Krāslavas šāvēji uz-
rādīja labus rezultātus, atjau-
nojot savus personīgos rezul-
tātus. 11 meiteņu konkurencē 
Anete Andžāne ieguva 4.vie-
tu  - 240 p. No 16 startējo-
šiem zēniem Rihards Misjuns 
izcīnīja 2.vietu ar 257 p., Ri-
hardam  Plociņam  6.vieta  ar 
239 p. un Denisam Solimam 
7.vieta ar 229 p. 

Par ļoti patīkamu pārstei-
gumu  kopvērtējumā (pēc 2 
vingr. summas) 1. vietu un 
kausu ieguva krāslavietis Ri-
hards Misjuns.

Kopumā 2012. gads šāvē-
jiem bija ļoti veiksmīgs, laboti 
personiskie un arī novada re-
kordi. Paldies visiem šāvējiem, 
kas iegulda visus savus spēkus 

un laiku, trenējoties un priecējot 
mūs ar uzvarām. 

Sergejs Šveds, 
    ložu šaušanas treneris

Krāslavas šāvēji 2012. gadu
 noslēdza ar izcīnīto kausu

Kā vēstīja Latvijas šaušanas federācijas mājas lapā Raivo Deklavs, Tukuma šautuvē 5. un 6. janvārī nori-
sinājās pirmās šī gada sacensības – Latvijas komandu čempionāts ložu šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. 
Sacensību dalībnieki atkal priecēja ar augstvērtīgiem rezultātiem. 

Vingrinājumā PŠ-40 patīkamu pārsteigumu - jaunu Latvijas rekordu (1156 punkti) sagādāja Rīgas Skolēnu 
pils 1. komanda – Kristīna Muslimova, Viktorija Andžāne un Anete Rozmane. Otrajā vietā ar 1127 punktiem 
Aizputes pārstāves –  Dace Petrovska (sporta meistara rezultāts), Sindija Čīma un Rebeka Untenberga. Par 
otru pārsteigumu parūpējās Krāslavas Sporta skolas komanda - Karīna Krilova, Aleksandra Kurbanova un 
Diāna Bulavska. Lielā mērā pateicoties Karīnas teicamajam sniegumam (390 punkti – sporta meistara rezul-
tāts), Krāslavas meitenes par vienu punktu pārspēja dobelnieces un nodrošināja sev trešo vietu.

Inese Umbraško, 
Krāslavas Sporta skolas

dir.vietniece

Ložu šaušanas jaunumi

 Veic remonta un celtniecības 
darbus. Garantija. Kvalitāte. Т. 
26756386. 

 Pārdod bērnu auto krēslu (bēr-
na svars -15-36 kg),  jauna apdare 
zilā krāsā ar oderi. Regulējams at-
zveltnes augstums. Ražots Vācijā. 
Cena -20 latu. Т. 26729762.

 Uz savstarpēji izdevīgiem no-
sacījumiem aicinu uz sadarbību 

sieviešu frizieri (vēlams ar savu 
klientūru). Zvanīt pēc 18.00 pa 
tālr.26018670.

 Pērk mežu ar zemi, cirsmas 
vai izcirtumus. Apmaksa uzreiz. 
T.26346688.

 Pērk 3-istabu dzīvokli Krāsla-
vas centrā. 1. un 5. stāvu nepiedā-
vāt. Т. 29111369.

 Pērk sertifi kātus. T. 29112899.

Invalīdu biedrība „Stariņš”
sveic janvārī dzimušos:

Konstantīnu Vasilevski, Nikolaju Suhomli-
nu, 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!

Krāslavas novada 
bāriņtiesa atgādina 

Līdz 2013.gada 1.februārim visiem novada aizbildņiem, aizgād-
niem un nepilngadīgo bērnu mantu pārvaldītājiem jānodod bāriņ-
tiesā (Krāslavā, Gr. Plāteru ielā 6,16.kabinetā) gada atskaites.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola 
aicina skolas absolventus uz tikšanos

 š.g. 2.februārī plkst. 18.00
Dalības maksa-1Ls.

Ziemassvētkos PII „Pienenīte” audzēkņus apciemoja 
Meža rūķi.


