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TIKS SALIKTI PUNKTI UZ „i”
18. janvārī Daugavpilī notika Baltkrievijas Republikas vēstnieka Latvijā Aleksandra Gerasimenko
tikšanās ar Latvijas baltkrievu diasporas organizācijām. Pasākumā tika apkopoti rezultāti Baltkrievijas un Latvijas starpvalstu attiecību jomā, kultūras, zinātnes, izglītības sfērā, tirdzniecības un ekonomikas sakaru attīstība, kā arī tika apspriesti jautājumi par sadarbības virzieniem 2013. gadā. Nākamajā dienā Baltkrievijas Republikas vēstnieks Aleksandrs Gerasimenko un Baltkrievijas Republikas
Ģenerālkonsulāta Daugavpilī Ģenerālais konsuls Viktors Geisiks ieradās Krāslavā, lai satiktos ar pašvaldības vadītāju Gunāru Upenieku. Tika apspriestas reģionālās sadarbības perspektīvas. Krāslavai
ir sadraudzības pilsētas Baltkrievijā, līdz ar to puses pārrunāja, kā ir iespējams attīstīt šīs attiecības
un ko nepieciešams izdarīt, lai darbs tiktu aktivizēts.
Diplomātiskā korpusa pārstāvju un
Krāslavas novada domes priekšsēdētāja tikšanās galvenais temats bija
divu valstu pierobežas reģionu ekonomiskā sadarbība.
Pagājušā gada pavasarī Novopolockā notika Latvijas un Baltkrievijas sadraudzības pilsētu 1.forums
„Baltkrievijas un Latvijas reģionālās
un sadraudzības pilsētu sadarbības
perspektīvie virzieni”, kurā piedalījās
37 Latvijas pilsētas un novadi un 35
Baltkrievijas pašvaldības. Foruma
laikā tika parakstītas 12 vienošanās
par sadraudzību, bet pēc foruma vēl 4.
Latvijas un Baltkrievijas sadraudzības pilsētu 2.forums notiks Latvijā
maija vidū. Plānots, ka viesus pieņems Daugavpils. Krāslava savukārt
plāno sagatavot iepazīšanās programmu un piedāvās ekskursijas noteiktos
virzienos, lai viesi no Baltkrievijas
varētu iepazīties ar pierobežas novada darbu, uzņēmējiem un zemniekiem. Pēc Krāslavas novada vadītāja
Gunāra Upenieka domām, galvenais
domes uzdevums, gatavojoties šim
pasākumam, ir veicināt divu valstu
uzņēmēju kontaktus, lai palīdzētu viņiem nodibināt sakarus un turpmāk
sekmēt ekonomisko sadarbību.
Baltkrievijas Republikas vēstnieks
Latvijā Aleksandrs Gerasimenko izvērtēja Latvijas un Baltkrievijas ekonomisko sakaru attīstību un informēja
arī par statistikas datiem. Spriežot
pēc pagājušā gada rezultātiem, preču apgrozījums starp Baltkrieviju un
Latviju sasniedzis 3 miljardus 400
miljonus dolāru. Turklāt iepriekšējā
gada laikā ievērojami pieauga Latvijas- Baltkrievijas uzņēmumu skaits.
Pašlaik Latvijā ir 976 tādi uzņēmumi,

Baltkrievijā - aptuveni 400. Šo rādītāju pamatā ir tas fakts, ka Baltkrievijā ir attīstīta ekonomika – aktīvi
strādā vairāki uzņēmumi, tiek ražota
eksporta produkcija, savukārt Latvijā ir augstāks loģistikas līmenis,
labas eksporta iespējas, ir ostas. Vairāk nekā 50% kravu, ko Baltkrievija
eksportē pa jūras ceļu, tiek pārvadātas
pa Latvijas dzelzceļu un autoceļiem.
Dati liecina par to, ka kopējais dzelzceļa kravu pārvadājums starp Latviju
un Baltkrieviju, ieskaitot tranzīta pārvadājumus, veido 57%.
Par pozitīvo sasniegumu Baltkrievijas un Latvijas ekonomisko kontaktu sfērā paziņoja ģenerālais konsuls
Viktors Geisiks. Baltkrievijas-Latvijas uzņēmumu apvienība „Belkomunmaš” un „Agmen Consulting Bureau”
uzvarējusi a/s „Tramvaju uzņēmums”
izsludinātajā atkārtotajā iepirkumā
par tiesībām piegādāt Daugavpilij pasažieru tramvaju vagonus.
Tikšanās gaitā Viktors Geisiks aktualizēja jautājumu par uzlabojumiem,
kas ir nepieciešami sakarā ar Latvijas
Republikas valdības un Baltkrievijas
Republikas valdības vienošanos par
Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu.
„Atļaujas vienkāršotai Baltkrievijas
robežas šķērsošanai pierobežas iedzīvotājiem tiek izsniegtas arī ar mērķi
veicināt savstarpējo sakaru attīstību
ekonomikas, kultūras, tūrisma jomā,”
atzina Viktors Geisiks. „Taču pagaidām šīs iespējas netiek izmantotas.
Savus priekšlikumus starpvaldību
vienošanās pilnveidošanai mēs jau
esam iesnieguši Latvijas un Baltkrievijas Ārlietu ministrijās. Ceram, kas

drīz iedzīvotāji varēs izmantot visas
ieplānotās iespējas.”
Gunārs Upenieks pateicās Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātam
Daugavpilī par palīdzību, kas tika
sniegta, risinot jautājumus par pārvietošanos pierobežas teritorijās.
„Es piedalījos Latvijas - Baltkrievijas starpvaldību komisijas sēdē
Minskā, kurā tika apspriests jautājums par vienkāršotu robežas šķērsošanu,” pastāstīja Gunārs Upenieks.
„Varu apgalvot ka, pateicoties Ģenerālkonsulāta mērķtiecīgajam darbam,
šī vienošanās bija noslēgta. Tas, ka
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulāts Daugavpilī vēlas papildināt
un uzlabot vienošanos par Latvijas
Republikas un Baltkrievijas Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju
savstarpējo braucienu vienkāršošanu,
liecina par Baltkrievijas puses ieinteresētību pēc iespējas ātrāk un kvalitatīvāk risināt šo jautājumu.
Gunārs Upenieks pievērsa uzmanību tam, ka no teorētiskām programmām par ekonomisko sadarbību,
nākotnes plāniem un mutiskiem lozungiem jāpāriet pie konkrētiem soļiem, kuri tiks sperti tuvākajā laikā un
būs saistīti ar loģistikas centra izveidošanu.
„Ja abas valstis mēģinās risināt
problēmas vienpusēji, tad mēs tikai
zaudēsim,” uzsvēra Gunārs Upenieks.
„Ja mēs apvienosim savus centienus
un iesaistīsim biznesmeņus šo jautājumu risināšanā, tas palīdzēs mums
tikt galā ar dažādām niansēm un, manuprāt, mums izdosies salikt daudzus
punktus uz „i”.”
Elvīra Škutāne

Mūsu
barikāžu laiks...
Šīs janvāra dienas daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir neaizmirstams laiks - pirms
22 gadiem aptvērām, ka pastāv iespēja dzīvot neatkarīgā valstī un šo savu gribu parādījām visai pasaulei.

Pēc Daiņa Īvāna 1991.gada 13.janvāra uzrunas
Latvijas radio, kad jau bija zināms par asiņainajiem
Viļņas notikumiem, Rīgā pie stratēģiski svarīgiem objektiem sāka būvēt barikādes un tūkstošiem Latvijas
iedzīvotāju, tostarp arī krāslavieši, bruņojušies vien ar
pārliecību par savu taisnīgumu, devās uz galvaspilsētu.
Barikāžu laiks ir dokumentēts foto un kinohronikās,
bet katram to dalībniekam tas bija īpašs laiks, iespējams, pats nozīmīgākais notikums dzīvē.
Arī satiekoties barikāžu aizstāvju atceres dienā,
20.janvārī Krāslavas kultūras namā, dalībnieku stāsti,
lai arī vienoti kādās kopīgās līnijās, katram tomēr ir
savi.
Divdesmit divi gadi ir ilgs laiks cilvēka dzīvē, pa
to laiku jau pieauguši paši un izauguši bērni, kuriem
1991.gads šķiet tāla vēsture.
Sēžot pie kopīga improvizēta atmiņu ugunskura, sarunas raisās vairāk par šodienu.
Kāpēc tika nodoti barikāžu laika ideāli, kāpēc zūd
demokrātija un kāpēc sabiedrība ir tik ļoti sašķelta, vai
vajadzības gadījumā ļaudis varētu vienoties kopīgiem
mērķiem, vai, vienvārdsakot, ietu atkal uz barikādēm?
„Jā. Ja vajadzētu aizstāvēt savu ģimeni, pagastu, novadu, bet ne Saeimu...”
Tāda ir šī brīža realitāte. Tomēr, raugoties sanākušajos barikāžu aizstāvjos, pārsvarā vienkāršos vīros, ar
kautrīgi piespraustu Barikāžu aizstāvja piemiņas zīmi,
nezūd pārliecība, ka tieši uz viņiem arī balstās Latvijas
šodiena.
Barikāžu aizstāvjus piemiņas pasākumā sveica pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks un pasniedza katram nelielas dāvanas.
Inga Kavinska,
Anatola Kauškaļa foto
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Precizē atbalsta saņemšanas
nosacījumus meža ekonomiskās
vērtības uzlabošanai
15. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus
Ministru kabineta 2009.
gada 6. oktobra noteikumos
Nr. 1145 „Valsts un Eiropas
Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un
uzraudzības kārtība pasākuma „Meža ekonomiskās
vērtības uzlabošana” īstenošanai”.
Izmaiņas
noteikumos
precizē atbalsta saņemšanas

nosacījumus un nodrošina
nemainīgu atbalsta saņemšanas nosacījumu piemērošanu.
Grozījumos precizēts atbalsta nosacījums par jaunaudžu kopšanu. Jaunaudzi
uzskata par kopjamu, ja
tajā jākopj vismaz 500 koki
uz hektāra vai audzējamo
koku skaits jāsamazina par
500 kokiem hektārā. Savukārt, lai novērstu pretrunu
ar Meža likumu, šajos no-

teikumos precizēts termina
„jaunaudze” lietojums, tādejādi nodrošinot nemainīgu atbalsta saņemšanas
nosacījumu piemērošanu
arī turpmāk.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību
speciāliste

IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ
JOMĀ 2013.GADĀ
Īstenojot valsts sociālo politiku
darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības, bērnu un
ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā,
Labklājības ministrija (LM) informē
par vairākām būtiskām izmaiņām,
kas stājas spēkā 2013.gadā.

No 2013.gada 1.janvāra:
- Nestrādājošiem vecākiem dubultosies
bērna kopšanas pabalsts (no 50 līdz 100 Ls)
par bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam.
- Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem
vecākiem no 30 līdz 100 Ls palielināsies
bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu vecumam. Par bērna
kopšanu no 1,5 līdz 2 gadu vecumam pabalsts paliks 30 Ls apmērā.
- Palielināta piemaksa par dvīņiem vai
vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem vecumā līdz 1,5 gadam. Piemaksa dubultosies no 50 līdz 100 Ls mēnesī par katra
bērna kopšanu līdz 1 gada vecumam, savukārt par bērnu kopšanu no 1 līdz 1,5 gadu
vecumam piemaksa pieaugs no 30 līdz 100
latiem. Abos gadījumos piemaksu izmaksās
papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta apmēram.
- Par dvīņu vai vairāku vienās dzemdībās dzimušu bērnu kopšanu vecumā no
1,5 līdz 2 gadiem piemaksa paliks 30 latu
apmērā par katru bērnu. Arī šo piemaksu
vecāki saņems papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram vai vecāku pabalsta
apmēram.
- Minimālais vecāku pabalsts paaugstināsies no 63 līdz 100 latiem mēnesī.
- Divkāršosies maternitātes, paternitātes
un vecāku pabalstu izmaksu griesti. Vecāku, maternitātes un paternitātes pabalstu
maksimālais apmērs dienā būs 23,02 Ls un
50% no summas, kas pārsniegs 23,02 Ls.
- Dubultosies obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas gan par vecākiem, kuri
kopj bērnu līdz pusotra gada vecumam un
saņem bērna kopšanas pabalstu, gan par
vecākiem, kuri kopj bērnu līdz gada vecumam un saņem vecāku pabalstu. Tas nozīmē, ka palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas valsts pensiju apdrošināšanai,
apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai. Iemaksas veiks 20 %
apmērā no 100 latiem mēnesī.
- Bezdarbnieka pabalsta saņemšanas
ilgums vairs nebūs atkarīgs no cilvēka
apdrošināšanas stāža un būs 9 mēneši.
Bezdarbnieka pabalsta izmaksu griesti no
2013.gada gada nemainās. Tas nozīmē, ja

aprēķinātā bezdarbnieka pabalsta apmērs
pārsniedz Ls 11,51 dienā, izmaksājamā
pabalsta maksimālais apmērs dienā ir Ls
11,51 + 50% no summas virs Ls 11,51.
- Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem būs
pieejami surdotulka pakalpojumi līdz 120
stundām gadā. To nodrošinās Latvijas Nedzirdīgo savienība.
- Bērniem no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti un pieaugušiem ar I, II grupas invaliditāti būs pieejami asistenta pakalpojumi
pašvaldībās līdz 40 stundām nedēļā.
Garantētais minimālais ienākumu
(GMI) līmenis vienam cilvēkam būs noteikts 35 lati mēnesī. Pašvaldības domei
būs tiesības dažādām iedzīvotāju grupām
(piemēram, bērniem, vecuma un invaliditātes pensiju saņēmējiem) noteikt augstāku
GMI līmeni. Tā maksimālais līmenis plānots līdz 90 latiem.
- Bīstamo nozaru uzņēmumos, kuros ir
nodarbināti 6 līdz 10 nodarbinātie, visus
darba aizsardzības speciālista pienākumus
varēs veikt ne tikai speciālisti ar augstāko
izglītību darba aizsardzībā, bet arī speciālisti ar augstāko izglītību dabaszinātnēs,
inženierzinātnēs, veselības aizsardzības
jomā vai tiesību zinātnēs, kas apguvuši
darba aizsardzības apmācību 160 stundu
apjomā.
2013.gada 1.pusgadā:
- LM sadarbībā ar Nodarbinātības valsts
aģentūru pilotprojekta veidā sāks īstenot
reģionālās mobilitātes pasākumu „Darbs
Latvijā”. Pasākums paredzēts, lai sniegtu
ﬁnansiālu atbalstu bezdarbniekiem, kas ir
gatavi tuvināties darbavietām un strādāt
Latvijā. Atbalstu cilvēks, kurš būs atradis
darbu, varēs izmantot nodarbinātības sākuma periodā transporta izmaksu un arī dzīvokļa īres izdevumu kompensācijai. Pieteikšanos uz šo pasākumu NVA izsludinās
2013.gada 1.pusgadā.
No 2013.gada 1.jūlija:
- Darba aizsardzības speciālistu pamatlīmeņa apmācību minimālais apjoms būs
60 stundas. No tām 40 stundas būs teorijas apmācība, bet 20 - praktiskā apmācība.
Papildus paredzēta specializēta apmācība
40 stundu apjomā saistībā ar bīstamiem
komercdarbības veidiem, piemēram, kokapstrādi, būvniecību, ražošanu u.c.
Informāciju sagatavoja:
Marika Kupče,
Komunikācijas nodaļas
vadītāja

UZLABOSIES DZERAMĀ
ŪDENS KVALITĀTE
Ar Eiropas Savienības atbalstu 2013.gada laikā
tiks īstenots ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts Krāslavas novada Kalniešu pagasta
Kalniešu ciemā. Saskaņā ar plānoto Kalniešu ciemā
tiks veikta esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija
(3106 m) un jaunu tīklu būvniecība (392 m), kā arī

rezerves urbuma tamponāža.
Projekta īstenošanas rezultātā 93% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti centralizētie
ūdensapgādes pakalpojumi, līdz 12% samazināsies ūdens zudumi un uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 341 239.17, t.sk. LVL 237 748.60
ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzﬁnansējums, LVL 41 955.64 Kalniešu pagasta
pārvaldes ﬁnansējums un LVL 61 534.93 – pārvaldes ﬁnansējums projekta neattiecināmo
izmaksu segšanai (PVN).
Kopš 2009.gada projektu īstenošana noslēgusies Aulejas, Kombuļu, Izvaltas, Kaplavas,
Ezerkalna un Skaistas ciemos, kur ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, izveidoti ūdensapgādes urbumi, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iegādāti ģeneratori.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Andris Rukmans

Nosaka valsts atbalsta apmēru
lauksaimniecībai
un lauku attīstībai
2013.gadā
15. janvārī valdība
apstiprināja Zemkopības ministrijas izstrādātos grozījumus Ministru kabineta 2012.
gada 14. februāra
noteikumos Nr. 112
„Noteikumi par valsts
atbalstu lauksaimniecībai un tā piešķiršanas kārtību”.

Izmaiņas noteikumos paredz, ka 2013. gadam Zemkopības ministrijas budžeta
apakšprogrammā „Valsts
atbalsts lauksaimniecībai
un lauku attīstībai (subsīdijas)” valsts atbalstam subsīdiju veidā paredzētais ﬁnansējums ir 6 926 145 lati.
Ņemot vērā līdzšinējo pasākumu efektivitāti, valsts
atbalsta līmeni un valsts
ekonomisko situāciju, lauksaimniekiem ļoti būtisks
valsts atbalsts ir virzienos,
kas stimulētu lauksaimnieka dzīvotspēju un konkurētspēju. Izmaiņas noteikumos paredz, ka pieejamais
ﬁnansējums
galvenokārt
novirzīts lauksaimniecības
produktu ražotājiem šādiem
pasākumiem:
1) lopkopības attīstībai –
3 367 021 lats;
2) augkopības attīstībai
– 391 361 lats;
3) pētījumiem, starptautiskai un savstarpējai sadarbībai – 858 321 lats;
4) tirgus veicināšanai –
216 000 latu;
5) dalībai pārtikas kvalitātes shēmās – 472 438 lati

6) lauksaimniecības nozaru riska samazināšanai
– 812 900 latu;
7) kooperācijas attīstībai
– 200 000 latu;
8) iepriekšējā gadā uzsākto atbalsta pasākumu
izpildes ﬁnansēšanai – 608
104 lati.
Lai lauku iedzīvotājiem
būtu iespēja savu saražoto
produkciju pārdot kopējā
tirgū, ir nepieciešams veicināt lauksaimniecības un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību veidošanos laukos, kā
arī attīstīt jau esošās lauksaimniecības pakalpojumu
kooperatīvās sabiedrības.
Izmaiņas noteikumos paredz valsts atbalstu jaunām lauksaimniecības un
mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām
sabiedrībām.
2013. gadā paredzēts
valsts atbalsts biškopības
nozarei, lai mazinātu komerciālās un intensīvās
ražošanas radītos zaudējumus biškopjiem un veicinātu kvalitatīvu biškopības produktu ražošanu un
realizāciju, radot iespēju
laukos gūt papildu ienākumus.
Izmaiņas
noteikumos
paredz arī mazināt pārraudzības
ganāmpulku
īpašniekiem
ﬁnansiālo
slogu, nosakot atbalstu par
ģenētiskās kvalitātes un
produktivitātes noteikšanas testos iegūto datu ap-

strādi un uzglabāšanu. Tā
kā ciltsdarba programmas
īsteno ar šķirnes dzīvniekiem, noteikumos precizēts, ka atbalstu saņem par
šķirnes jauncūkām. Savukārt, lai mazinātu ﬁnansiālo slogu gaļas šķirņu kazu
audzētājiem,
grozījumi
noteikumos paredz valsts
atbalstu dzīvnieku lineārajai vērtēšanai. Ievērojot
transporta izmaksu sadārdzināšanos, dzīvnieku
īpašniekiem ir palielināts
atbalsta apmērs no trīs līdz
pieciem latiem, lai viņi saņemtu subsidētu pakalpojumu. Valsts atbalsts paredzēts arī par aitu un gaļas
liellopu pārraudzības datu
apstrādi.
Zinātniskajām institūcijām, kas ir reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju
reģistrā un noslēgušas sadarbības līgumu ar attiecīgās nozares lauksaimnieku
nevalstiskām
organizācijām, plānots izmaksāt
atbalstu, lai tās izvērtētu,
atlasītu un nodotu oﬁciālai
pārbaudei inovatīvas šķirnes tādām kultūraugu grupām kā labība, stiebrzāles
un tauriņzieži, kartupeļi,
augļu koki un ogulāji, eļļas augi un šķiedraugi.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību
speciāliste
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MINISTRIJAS IERĒDŅI IEPAZINĀS
AR „KRĀSLAVAS SLIMOKASES” DARBU

INFO DIENA
KRĀSLAVAS NOVADA
UZŅĒMĒJIEM
Šī gada 22.janvārī Krāslavas novada domes zālē notika
informatīvā diena Krāslavas novada uzņēmējiem, kurā
jaunāko un aktuālāko informāciju piedāvāja speciālisti no
Krāslavas novada domes, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku konsultāciju biroja,
Krāslavas rajona partnerības un Hipotēku bankas.

Krāslavu apmeklēja Veselības ministrijas Valsts sekretārs Rinalds Muciņš un
Valsts sekretāra vietniece
stratēģiskās plānošanas un
finanšu jautājumos Daina
Mūrmane - Umbraško. Ministrijas ierēdņi tikās ar novada domes priekšsēdētāju
Gunāru Upenieku, priekšsēdētāja vietnieku un SIA
„Krāslavas slimnīca” valdes
priekšsēdētāju Aleksandru
Jevtušoku.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar
pašvaldības aģentūras „Krāslavas
slimokase” darbu, ar tās nākotnes
mērķiem un izaicinājumiem.
Kā atzina Valsts sekretārs Rinalds Muciņš, tad šobrīd, pēc Valsts
kontroles atzinuma, arī valsts līmenī ir diskusija par „Krāslavas
slimokases” turpmāko likteni un
juridisko statusu, jo tā arī nav
noteikts – ir tā apdrošināšana vai
nav, tāpēc ministrijas pārstāvjiem
bija interese tuvāk izpētīt mūsu
slimokases darbības principus.

„Kopumā tas viss uz mums
atstāja pozitīvu iespaidu, jo p/a
„Krāslavas slimokase” cilvēkiem
sniedz drošību, ka slimības gadījumā, kura katru no mums var
pārsteigt negaidot, viņiem nebūs
neparedzēti izdevumi, ja pacientu
iemaksa tika veikta savlaicīgi,”
uzsvēra Valsts sekretārs. „Punktu
šai diskusijai nepielikām, tikai
iepazināmies ar situāciju, ceram,
ka tuvākajā laikā mēs atradīsim
labvēlīgāko risinājumu, kas apmierina gan likuma prasības, gan
arī respektē Krāslavas novada iedzīvotāju vēlmi garantēt ar šiem
maksājumiem, kurus viņi veic
brīvprātīgi, lētāku un efektīvāku
slimības ārstēšanu.”
Vizītes gaitā Veselības ministrijas Valsts sekretārs Rinalds Muciņš un Valsts sekretāra vietniece
stratēģiskās plānošanas un ﬁnanšu jautājumos Daina Mūrmane –
Umbraško apmeklēja arī Krāslavas slimnīcu.
Jautāts par slimnīcas nākotni,
Valsts sekretārs bija lakonisks Krāslavas slimnīca sniedz nepie-

dažos teikumos

ciešamos pakalpojumus Krāslavas iedzīvotājiem un veic to labi.
Ja tā spēs pielāgoties tiem izaicinājumiem, ko nes modernās tehnoloģijas, jaunie medikamenti
un demogrāﬁjas izmaiņas, tad tai
ir stabila vieta veselības aprūpes
sistēmā arī nākotnē.
Arī Valsts sekretāra vietniece
bija vienisprātis, ka slimnīcai ir
nākotne, tas gan nenozīmē, ka tieši tādā izskatā, būs jāprot pielāgoties tiem mainīgajiem apstākļiem,
kas valda mūsdienu pasaulē.
Protams, ir daudz pakalpojumu,
kurus Krāslavas novada iedzīvotāji saņem arī Daugavpils slimnīcā, jo tur ir vairāk speciālistu, bet
Krāslavā būtu jāpastāv iespējai
saņemt kvalitatīvu pirmo palīdzību.
Veselības ministrijas pārstāvji
novēlēja visiem stipru veselību
un ieteica atcerēties, ka par savu
veselību jārūpējas katram pašam,
bet, ja radīsies problēmas, valsts
vienmēr nāks palīgā.
Inga Kavinska,
autores foto

Tika sniegta informācija par uzņēmējdarbības atbalsta pasākumiem
Krāslavas novadā, par izmaiņām nodokļu likumdošanā, par NVA piedāvātajiem pakalpojumiem uzņēmējiem, par Lauku konsultāciju biroja
jaunumiem un projektu konkursu „Tūrisma aktivitāšu veicināšana”, par
projektu konkursu „Lauksaimniecības produktu ražošana un pirmapstrāde” un „Lauksaimniecības produktu pārstrāde mājas apstākļos” un
par Hipotēku bankas atbalsta mehānismiem uzņēmējdarbībai.
Informatīvajā dienā piedalījās aptuveni 30 cilvēku, no tiem trešdaļa
bija Krāslavas novada uzņēmumu pārstāvji gan no Krāslavas pilsētas,
gan no daudziem novada pagastiem. Patīkami, ka pasākumā piedalījās
arī topošie uzņēmēji.
Paldies lektoriem Maijai Liseckai, Lidijai Moisejai, Helēnai Kokarei,
Ārijai Kuprevičai un Aijai Bitinas par kodolīgajām prezentācijām, bet
uzņēmējiem - par piedalīšanos pasākumā.
Gadījumā, ja kāds no Krāslavas novada uzņēmējiem nav varējis atnākt uz informatīvo dienu, bet gribētu saņemt pasākuma prezentācijas
elektroniski, lūdzu, rakstiet uz e-pastu: agitakruglova@inbox.lv vai
zvaniet pa tālr. 65620032, 25608633.
Agita Kruglova,
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2013.gada 8.janvārī notika administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatīti 5 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- O.M., dzim. 1970.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā
par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu;
- A.G., dzim. 1950.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā par dzīvnieku (suņa) turēšanas
prasību pārkāpšanu atkārtoti gada

laikā;
- V.G., dzim.1958.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;
- T.R., dzim. 1976.g., tika izteikts brīdinājums par bērna atstāšanu bez uzraudzības;
- T.R., dzim. 1976.g., tika izteikts brīdinājums par dzīvnieku
(suņa) turēšanas prasību pārkāpšanu.

19. janvārī pareizticīgie krāslavieši svinēja Kunga Kristīšanas svētkus

15.

janvārī Dagdas vidusskolā notika
olimpiāde vēsturē 12.klasēm.
Olimpiādē piedalījās Krāslavas Valsts ģimnāzijas, Varavīksnes vidusskolas, Dagdas vidusskolas un Ezernieku vidusskolas 12.klašu
skolēni, pavisam 14 skolēni.
Olimpiādes dalībnieku darbus vērtēja Dagdas
un Krāslavas novadu apvienotā skolotāju komisija.
Komisija vienojās uz Valsts olimpiādi pieteikt trīs skolēnus - Evelīnu Puzo, Anitu Rukmani un Annu Mileku.
Priecājamies par vēstures olimpiādes rezultātiem. Pateicība skolēniem un viņu skolotājiem.
janvārī plkst.16.00 Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā projekta
„Publisko bibliotēku kapacitātes stiprināšana
grāmatu un citu izdevumu iegādē nacionālās
identitātes un sabiedrības saliedētības veicināšanā” ietvaros notika iegādāto grāmatu prezentācija.

29.

Ļubovas Meiranes foto
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Ar 2013.gada 1.janvāri stājās spēkā jauns Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums un ir veikti grozījumi Civillikumā. Par izmaiņām šajā
jomā pastāstīja Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja
Ināra Teiviša:
- Tagad jaunā kārtība paredz, ka neatkarīgi no personas dzīvesvietas vai fakta notikuma vietas, laulību, dzimšanas un miršanas faktu var reģistrēt jebkurā Latvijas
Republikas dzimtsarakstu nodaļā, vai tas
būtu Rīgā, Tukumā, Rēzeknē vai Liepājā,
galvenais, lai būtu ērtāk šī notikuma pieteicējam.
No šī gada 1.janvāra ir izveidota arī vienota Civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēma (CARIS), kas dod iespēju
iedzīvotājiem ieekonomēt ne tikai laiku, bet
arī naudas līdzekļus. Neatkarīgi no tā, kur
sastādīts pirmreizējais reģistrs, pieteicējs
var saņemt atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību vai izziņu un veikt papildinājumu vai labojumu reģistrā jebkurā
Latvijas Republikas dzimtsarakstu nodaļā.
Tas attiecas tikai uz tiem reģistriem, kas sastādīti mūsu republikas teritorijā.
Diemžēl daudzi būs vīlušies, ka saņemtās
apliecības vairs nav krāsainas. Tagad personām tiek izsniegtas melnbaltas datorizdrukas uz A4 formāta lapas.
- Kādas izmaiņas ir laulības reģistrācijas kārtībā?
- Stājoties spēkā jaunajam likumam,
vairs nav izsludināšanas, līdz ar to dzimtsarakstu nodaļas telpās netiks izlikta informācija par laulību iesniedzējiem. Laulību
var noslēgt ne agrāk kā viena mēneša un ne
vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas . Steidzamos
gadījumos dzimtsarakstu nodaļas vadītājai
ir tiesības saīsināt minēto minimālo termiņu. Iemesli var būt dažādi - īss atvaļinājums
tiem, kas strādā ārzemēs, slimība, sieviete
gaida bērnu un citi. Taču tādā gadījumā
personām, kuras vēlas saīsināt termiņu, ir
jāiesniedz dokumenti, kas pamato šo steidzamību, piemēram, ārsta izziņa, līgums ar
darba devēju vai biļete uz lidmašīnu.
- Kas ir jādara tiem, kas vēlas laulāties
baznīcā?
- Izmaiņas nosaka, ka neatkarīgi no tā,
kur laulība tiks noslēgta – dzimtsarakstu
nodaļā vai baznīcā, iesniegums un laulības noslēgšanai nepieciešamie dokumenti
sākumā ir jāiesniedz dzimtsarakstu nodaļā. Tas nozīmē, ka dzimtsarakstu nodaļas
darbinieks pēc iesnieguma saņemšanas un
dokumentu pārbaudes, izdod garīdzniekam
paredzēto izziņu „Par laulības noslēgšanai
nepieciešamo dokumentu pārbaudi”.
- Vai tā ir taisnība, ka tagad laulības
ceremoniju var organizēt pat ezera krastā?
- Pēc personu lūguma, saskaņojot ar
dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu, laulību var reģistrēt ne tikai dzimtsarakstu nodaļas telpās, bet arī citā vietā, piemēram,
ezera krastā, pie pils vai citur - tikai sava
novada robežās. Un vēl, ja personas, kuras

Seniori!!!
Ar līksmām dziesmām,
jautriem dančiem un
visvisādu ampelēšanos
METENĪ aizvadām
ziemu pasākumā
„METEŅI NĀK”
2013.gada 10.februārī
plkst. 14.00.
Sociālā dienesta telpās
Gr.Plateru ielā 6.
Līdzi ņemams groziņš.

vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības
reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus
apstākļus.
- Ko nozīmē „piemērotus apstākļus”?
- Jānodrošina transports, nojume, ja
pēkšņi var sākties lietus, galds, kur nolikt dokumentus, mikrofons, mūzikas
pavadījums un tā tālāk. Un protams,
dzimtsarakstu nodaļas darbinieki vēlēsies iepriekš apskatīt šim pasākumam
paredzēto vietu, lai izvērtētu atbilstību
laulības reģistrācijai.
Manuprāt, kāzu ceremonija brīvā dabā
ir saistīta ar nopietnu sagatavošanas
procesu un arī ievērojamiem ﬁnanšu līdzekļiem, tas nav tik vienkārši kā ﬁlmā.
Ir jāpadomā par ziediem, dekoratīvām
arkām, vietām, kas paredzētas viesiem un
vēl par daudz ko citu.
Ja runā par interesi, tad tā no cilvēku puses ir, taču pagaidām neviens nav pieteicies

ņu vai vectētiņu tautību. Ja vecāki tomēr
nevienojas par bērna tautību, to varēs izdarīt viņš pats 15 gadu vecumā saņemot pasi.
- Kurš var reģistrēt bērnu?

laulības ceremonijai ārpus dzimtsarakstu
nodaļas telpām.
Ir vēl viena svarīga nianse, ar kuru būs
jārēķinās jaunlaulātajiem. Ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām izvēlētajā vietā tiks
parakstīts tikai protokols „Par laulības noslēgšanu ārpus dzimtsarakstu iestādes telpām”. Laulības apliecību varēs saņemt tikai
nākamajā darba dienā.
- Vai ir izmaiņas jaundzimušo reģistrācijā?
- Jā. Likums nosaka, ka par bērna piedzimšanu jāpaziņo mēneša laikā pēc bērna
piedzimšanas. Ja paziņojums ir aizkavējies,
bērna dzimšanas faktu drīkst reģistrēt pēc
nokavējuma apstākļu noskaidrošanas.
Mūsu novadā bērnu vecāki ir apzinīgi, un
viņi savlaicīgi reģistrē jaundzimušos. Vienīgais, ko es ieteiktu viņiem, lai divreiz nevajadzētu mērot ceļu uz Krāslavu, reģistrēt
bērna dzimšanas faktu tad, kad mazulim
ir vismaz 8 dienas. Tas ir saistīts ar bērna
piedzimšanas pabalsta piešķiršanas kārtību
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
Tagad dzimšanas apliecībā tiek rakstīta
ne tikai vecāku tautība un pilsonība (kā agrāk), bet arī bērna tautība un pilsonība.
Saskaņā ar vecāku vienošanos var neierakstīt vai ierakstīt bērna radinieku tautību
tiešā augšupējā līnijā divu paaudžu robežās,
tas ir, var izvēlēties tēva, mātes, vecmāmi-

Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei, bet bērna
vecāki var likumā noteiktajā kārtībā pilnvarot arī citu personu paziņot par bērna
piedzimšanu. Dažreiz vecāki vēlas uzticēt
to darīt vecmāmiņai vai vectēvam. Tas ir
iespējams, taču arī viņiem ir nepieciešama
pilnvara.
Reģistrējot dzimšanas faktu, līdzi jāņem
ārstniecības iestādē izsniegtā izziņa un vecāku personu apliecinošie dokumenti.
Būtiskas izmaiņas saistītas ar ierakstu ziņās par bērna tēvu.
Ziņas par bērna tēvu ieraksta, pamatojoties uz vienu no šādiem dokumentiem:
1) laulības apliecību vai citu dokumentu,
kas apliecina laulības noslēgšanu, ja bērna
māte līdz bērna piedzimšanai ir noslēgusi
laulību;
2) paternitātes atzīšanas iesniegumu, ja
bērna tēvs un māte nav noslēguši savstarpēju laulību, bet dzimtsarakstu nodaļā ir
iesnieguši kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu;
3) bērna mātes, bērna mātes vīra vai bērna
mātes bijušā vīra un bērna bioloģiskā tēva
kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu ar
lūgumu par bērna tēvu dzimšanas reģistrā
ierakstīt bērna bioloģisko tēvu, nevis bērna mātes vīru vai bijušo vīru (ja no laulības
šķiršanas dienas līdz bērna piedzimšanai

„Tagad laulību var reģistrēt
ne tikai dzimtsarakstu
nodaļas telpās,
bet arī citā vietā,
piemēram, ezera krastā”

nav pagājušas 306 dienas) ;
Šajā gadījumā visām trim personām
ir jāierodas dzimtsarakstu nodaļā bērna
dzimšanas reģistrācijas brīdī un rakstveidā jāizpauž savs viedoklis. Māte un bērna
bioloģiskais tēvs uzraksta iesniegumu par
paternitātes atzīšanu, bet bērna mātes vīrs
vai bijušais vīrs, kas nav bērna tēvs, uzraksta atteikumu.
Paternitātes atzīšana notiek, ja augstākminētās personas dzimtsarakstu nodaļā ierodas personīgi un iesniedz kopīgu iesniegumu, ja tas nav iespējams, tad iesniedzēju
parakstu īstumu uz iesnieguma var apliecināt notariāli.
4) laulības apliecību vai citu dokumentu,
kas apliecina laulības noslēgšanu, un dokumentu, kas apliecina šīs laulības izbeigšanās pamatu, ja bērna mātes un viņas vīra
laulība ir šķirta vai laulātais ir miris un no
laulības šķiršanas vai laulātā miršanas dienas līdz bērna piedzimšanai nav pagājušas
vairāk kā 306 dienas.
Šajā gadījumā par bērna tēvu tiek ierakstīts bērna mātes vīrs vai bijušais vīrs.
Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, tad viņiem
jau iepriekš jāvienojas par to, kāds uzvārds
būs viņu bērnam. Ir gadījumi, kad māte un
tēvs vēlas apvienot savus uzvārdus, lai bērnam būtu dubultuzvārds. Diemžēl likums to
neparedz.
- Vai miršanas reģistrācijā arī ir izmaiņas?
- Dažas izmaiņas ir. Cilvēka miršanas
fakts jāreģistrē sešu darba dienu laikā no
brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts. Miršanas reģistrāciju var veikt jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā neatkarīgi
no dzīves vietas vai miršanas vietas. Reģistrējot miršanas gadījumu, jāuzrāda reģistrētāja pase, mirušās personas pase un medicīniskā apliecība par nāves cēloni.
- Paldies par atbildēm!
Pierakstīja Elvīra Škutāne,
Jāņa Cauņas foto

METEŅI UN RIKŠOTĀJU SACENSĪBAS ROBEŽNIEKOS!
PIEKTDIEN, 8.FEBRUĀRĪ NO PLKST.9.00 LĪDZ 11.00
METEŅDIENAS PASĀKUMS PIE ROBEŽNIEKU TAUTAS NAMA
Programmā:
-masku balle (saistīta ar
Meteņiem),
-koncerts,
-pankūkas ar tēju,
-putnubiedēkļu konkurss,

-bērnu tirdziņš „Viss savām
rokām”,
-tirdziņš
(saimniecības preces, apģērbs
un citi),
-vizināšanās ar zirgiem.

12.00- rikšotāju sacensības.
Pasākuma norises vieta s.Brogi, Robežnieku pagasts,
Krāslavas novads
(dalībnieki no visas Latvijas).
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Zemnieku dzīvesstāsti

VALLIJAS „LAIMES SEGAS” ZIEMĀ NAV AUKSTI, BET VASARĀ NAV KARSTI
Kā zināms, īpaši vērtīgs ir tas, kas ir reti sastopams, tieši tāpēc mūsu „plastmasas dzīvē” tik svarīgs ir viss dabīgais produkti un apģērbs, mēbeles un kosmētika. Kāpēc? Dabīgo produktu un lietu enerģētika ir pozitīva, tai piemīt īpašs
spēks. Arī mikrouzņēmuma „Latvilna”saimniece Vallija Ižika uzskata, ka viņas dabīgās aitu vilnas segas nes cilvēkiem
laimi.

Dabīgas,
siltas,
veselīgas
Vislielākais aitu ganāmpulks
Krāslavas novadā ir Robežnieku
pagastā - zemnieku saimniecībā
„Smaidi”. Kad Mihails un Vallija Ižiki nolēma audzēt aitas,
viņi sāka iegādāties dzīvniekus
visos kaimiņu pagastos. Brauca, redzēja, ka aitas ganās, gāja
pie saimniekiem un vienojās par
cenu. Kad ganāmpulks bija tik
liels, ka aktualizējās jautājums
par vilnas realizāciju, radās ideja
šūt segas - dabīgas, siltas, veselīgas.
Viss notika pakāpeniski, no
sākuma dzīvesbiedri izpētīja
iespējamo pieprasījumu. Par
ekoloģisko segu pirmajiem pircējiem kļuva inspektori, kas atbrauca ar pārbaudi bioloģiskajā
saimniecībā. Viņi arī pārliecināja Valliju, ka šī produkcija ir patiešām vērtīga. Ar viņu „vieglo
roku” sākās attīstība.
Tika dibināts mikrouzņēmums
„Latvilna”, bet pagājušajā gadā
tas spēris lielu soli uz priekšu,
kad bijušajā fabrikas „Nemo”
cehā, kas atrodas Indrā, Mihails
un Vallija atvēra darbnīcu. Šajā
darbā viņiem aktīvi palīdz meita, kas ir dizainere. Pelēkas ceha
telpas bija pārveidotas, tagad tā
sienas ir gaišas, interjers ir dzeltenā krāsā.
Vallijai vienai ir grūti izpildīt visus pasūtījumus, un Indras
darbnīcā viņai palīdz pieredzējusi šuvēja Ilona Borisova.

kas pasūta preces internetā, izmantojot uzņēmuma mājas lapu
- www.latvilna.lv. Citi brauc
paši vai zvana pa tālruni.
Uzņēmums plāno paplašināt
sortimentu un sākt izgatavot mājas apavus (čības). Iespējams, tas
būs kaut kas ekskluzīvs, ar īpašu
dekoru vai izšuvumu, un modeļi
būs vienīgajā eksemplārā.

Cilvēki nopērk
segu un kļūst
laimīgāki

Spilgtas krāsas
un patīkams
dizains

Bieži vien, ja runa ir par dabīgiem izstrādājumiem, tie asociējas ar kaut ko pelēku un neizskatīgu. Taču tas absolūti nav
raksturīgs Vallijas Ižikas produkcijai. Audumiem, kas ražoti
Pakistānā, ir spilgtas krāsas un
patīkams dizains. „Latvilna”
neizmanto lētus audumus. Gal-

venais princips ir vienkāršs: ja
cilvēks maksā naudu par izstrādājumu, kas viņam patika, tad
viņam ir jāzina, ka viņš maksā
par kvalitāti.
Ja ir nodrošināta pareiza audumu kopšana, tie nezaudē krāsu
un nesaraujas. Izstrādājumu sortiments ir plašs - segas, spilveni, vestes, matrači, bērnu segu
komplekti, gultas veļa (kokvilna), pirts cepures, jostas locītavām, matracīši dzīvniekiem.

Silta sega ir no 100% aitu vilnas
iekšējā daļā, ar divām stepētām
kārtām un ar gaisa spilvenu starp
tām, kā arī 100% tīras kokvilnas
audums bez ķīmiskiem piemaisījumiem. Ar šo segu ziemā nav
auksti, bet vasarā nav karsti.
Izstrādājumiem, ko izgatavo
uzņēmums „Latvilna” ir pieprasījums dažādās Latvijas pilsētās.
Daudz segu no Robežniekiem
jau aizceļoja uz ārzemēm – Itāliju, Franciju, Zviedriju. Ir klienti,

Ižiku ģimene nekad nestāv uz
vietas. Saimniecībā ir ne tikai
aitas, šeit audzē arī gaļas šķirnes liellopus. 15 teles un vaislas
bullis dzīvo kūtī, neskatoties uz
to, ka šīs šķirnes lopus gan vasarā, gan ziemā var turēt ārā, zem
nojumes. Taču Mihails uzskata,
ka tā viņi labāk aug. Tam piekrīt
arī dēls Eduards - nākamais mehāniķis. Vallija ir pārliecināta,
ka visā Latvijā neesot tik gādīga saimnieka kā Mihails, viņš
prasmīgi apkopj mājlopus, un šī
gada maijā-jūnijā ir gaidāms ganāmpulka pieaugums.
Vallija uzskata, ka saimniecības panākumu pamatā ir optimisms un neatlaidīgums - tie
ir nepieciešami jebkurā darbā.
Turklāt ļoti svarīgi ir gūt gandarījumu par to, ko tu dari, patīkami, kad par tavu veikumu
priecājas arī citi. Ne velti savas dabīgās vilnas segas Vallija
sauc par laimes segām. Cilvēki
nopērk tādu segu un kļūst kaut
nedaudz laimīgāki.
Elvīra Škutāne,
autores foto

„ZELTA ZIVTIŅA” INDRĀ
Kam tajā dienā uzsmaidīja
veiksme,
noskaidrojās lomu izvērtēšanas laikā. Makšķerēšanas sacensību dalībnieku lomus pašrocīgi
nosvēra pagasta vadītāja

19. janvārī uz Ostrovnas ezera notika zemledus
makšķerēšanas sacensības
„Zelta zivtiņa”, tās organizēja Indras tautas nams.
Kā pastāstīja Indras iedzīvotājs
Pjotrs Movčans, makšķernieki
sāka pulcēties pie pagasta pārval-

des vēl pirms rītausmas. Viskaislīgākie makšķernieki, neskatoties
uz pusmetru dziļu sniega kārtu,
atbrauca ar velosipēdu.
Par spīti salam, 13 makšķernieki – gan pieredzējuši, gan iesācēji
- izklīda pa ezeru, izvēloties sev
labākās vietas.

Ērika Gabrusāne. Prasmīgā saimniece Gaļina Ņemeņonoka sagatavoja zivju zupu no vietējā rotāna
un citām zivīm. Pusdienu laikā
notika uzvarētāju apbalvošana.
1. vietu ieguva Gunārs Svarinskis ar 2,4 kg lielu lomu. Nedaudz

atpalika Valentīns Petunovs, viņa
loma kopsvars - 2,08 kg. Trešajā
vietā - Vladimirs Ņemeņonoks 1,2 kg.
Elvīra Škutāne,
Pjotra Movčana foto
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„TĀ IR MŪSU VĒSTURE,
UN MUMS TĀ IR JĀSAGLABĀ”
Vecas fotogrāfijas ir nedaudz sadzeltējušas, uz tām var redzēt aizgājušā laika zīmes. Tās var pārskatīt bezgalīgi, ieskatoties savu vectēvu, kaimiņu, draugu sejās, atceroties brīžus, kad viņi bija jauni un bezrūpīgi. Bez
šaubām, šīm vecajām fotogrāfijām piemīt neatvairāms šarms, un, skatoties uz tām, rodas unikāla līdzdalības
izjūta. Tās piesaista uzmanību, rosina vieglas skumjas, izraisa dažādas pārdomas. Kāpēc tās nevienu neatstāj
vienaldzīgu? Iespējams, tāpēc, ka tās ir saistītas ar daudzu cilvēku likteņiem - katram savu, bet visiem kopā vienotu.
Unikālu veco fotogrāﬁju kolekciju izdevās savākt un apkopot Robežnieku pagasta
bibliotēkā. Šī ideja radās Ritai Kovaļevskai, bibliotēkas vadītājai, kad viņa ieraudzīja retro fotoattēlus, ko internetā ievietoja
vietējā fotogrāfa Staņislava Piciļeviča dēls.
50.gadu vidū Staņislavs Piciļevičs strādāja par fotokorespondentu Krāslavas rajona
avīzē „Sociālistiskais Ceļš”, vēlāk - „Komunisma Ausma”. Kad parādījās modernizēti fotoaparāti, viņš pievērsās mākslas fotogrāﬁjas amatam. Viņa radošie darbi tika
publicēti dažādos žurnālos, S.Piciļevičs
piedalījās starptautiskās izstādēs.
„Tēvs jau no bērnības sapņoja nopirkt fotoaparātu,” pastāstīja Staņislavs. „Es atceros viņa rokas - āda bija bojāta pēc darba ar
fotoreaktīviem. Droši vien šajā apvidū nav
nevienas ģimenes, kurā nebūtu fotogrāﬁju,
ko uzņēma mans tēvs.”
Cilvēki bija atsaucīgi un aktīvi. 30 pagasta iedzīvotāji bija izpētījuši vecos fotoalbumus, un uz bibliotēku tika atnestas vairāk
nekā 1500 fotogrāﬁjas.
Visatbildīgāko un sarežģītāko darbu veica Aivars Krūmiņš, kas skenēja un apstrādāja katru fotogrāﬁju, pēc tam sagrupēja pa
tēmām, sameklēja atbilstošu mūziku un izveidoja prezentāciju ar slaidiem. Tā tika īstenots Robežnieku pagasta bibliotēkas projekts „Mūsu novadnieku dzīve fotoattēlos”.
Dāmas ar rokas somiņām un kombainieri
pirmrindnieki, partijas sapulces un pirmā
Svētā komūnija, armijas karavīri un kolhozu priekšsēdētāji, Jaungada karnevāls
un pionieru līnija skolā, pārskata vēlēšanu
sapulce un pašdarbības kolektīvu priekšnesumi, kāzu kortežs, kas sastāv no kravas
mašīnām, un kāpurķēžu traktori laukos.
Ideju atbalstīja pagasta pārvalde un skola, pēc tam vietējiem iedzīvotājiem bija or-

Fotogrāfa S.Piciļeviča dēls Staņislavs

ganizēts pasākums, un viņi varēja ieraudzīt
savas fotogrāﬁjas uz lielā ekrāna.
Par spīti janvāra salam, Robežnieku tautas nama zālē bija silti – klātesošos sasildīja pozitīvas emocijas un atmiņas. Šajā
pasākumā satikās pagātne un tagadne. Par
aizgājušo laiku cilvēkiem atgādināja ne
tikai vecas fotogrāﬁjas, bet arī ainiņas no
kolhozu dzīves, ko talantīgi tēloja Zoja
Gorenko un Valentīna Loce, kā arī vecas
dziesmas, kuras lieliski izpildīja Tatjana Rāciņa. Atgriezties realitātē palīdzēja
mūsdienu vēderdejas Diānas Tolstikas izpildījumā, Artūra un Renātes Jermolajevu
priekšnesums, Marijas Truskovskas dziesmas un Janīnas Ohromkinas dzeja.
Vakars noslēdzās ar sarunām pie tases
tējas ar mājas pīrāgiem, ko izcepa Inga Babiško, Jeļena Kozinda un Rita Kovaļevska.
Visiem, kas dalījās ar savām fotogrāﬁjām,
tika pasniegtas pateicības un dāvana - disks

ar fotoprezentāciju.
Arhīvs noteikti tiks papildināts, par to ir
pārliecināta bibliotēkas vadītāja Rita Kovaļevska, jo iedzīvotāji atnes arvien vairāk
dažādu fotogrāﬁju par Robežnieku pagasta
vēsturi.
„Manuprāt, šodien visu klātesošo sirdīs

Kalniešu kultūras namā
ir atklāta vietējā
mākslinieka
Jevgēņija Pohoduna
gleznu izstāde

No 26. līdz 27. janvārim Daugavpilī notika Latvijas mazākumtautību māksliniecisko kolektīvu un individuālo izpildītāju konkurss, kurā
piedalījās arī kolektīvi no Krāslavas.
Poļu biedrības folkloras ansamblis „Strumeņ” ieguva I pakāpes diplomu, bet krievu dziesmas ansamblis „Ivuška” - II pakāpes diplomu.

iedegās atmiņu liesmiņa,” uzsvēra pagasta
vadītāja Ērika Gabrusāne. „Katrs domās
atgriezās savā jaunībā, padomāja par saviem tuviniekiem, atcerējās aizgājušos. Tā
ir mūsu vēsture, un mums tā ir jāsaglabā.”
Elvīra Škutāne,
autores foto
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KALNIEŠU PAŠDARBĪBAS
KOLEKTĪVU PIRMĀ JUBILEJA

Gads - tas ir daudz vai maz? Ko var paspēt gada laikā? Ko pārvarēt? Ko iemācīties?
Izrādījās, ka izdarīt var daudz. Pagājušajā piektdienā Kalniešu tautas namā tika svinēta
pašdarbības kolektīvu pirmā jubileja.
Kāds varētu teikt: „Vai tad tā ir ievērojama jubileja?” Tam var arī piekrist, jo viens
gads nav nozīmīgs laika posms, taču, iespējams, pats svarīgākais. Cilvēkiem, kas gribēja
nodarboties ar radošām aktivitātēm, izdevās pārvarēt šo robežu un kļūt par saliedētu
kolektīvu, no pirmajām dziesmām pāriet pie veselas koncerta programmas, bet galvenais - būt populāriem un pieprasītiem visos vietējos pasākumos.

Jubilārus sveic pagasta pārvaldes vadītāja Gundega Grišāne

Kolektīvu vadītāja Lilija Maslovska (pa labi)
un kolektīvu „Fantāzija” un „Kokteilis” dalībnieki
Sieviešu vokālajā kolektīvā „Fantāzija” dzied 6
dalībnieces: Līna Stepaņenko, Jeļena Skovorodko,
Veronika Konstantinoviča, Gaļina Jančevska, Nadežda Butņicka un Ludmila Pecuļeviča. Ludmila
piedalās vēl vienā kolektīvā, kas tika izveidots pirms
gada - duetā „Kokteilis”. Tajā viņa dzied kopā ar
Andreju Smertjevu.
Abus kolektīvus vada Lilija Maslovska. „Mēs
dziedam tikai tās dziesmas, kas mums patīk,” pastāstīja Lilija. „Es meklēju melodijas internetā, ierakstu
diskā. Lūk, tā, parasta atskaņotāja pavadījumā, mēs
arī dziedam. Ja mūsu projekts, kas ir iesniegts sadarbībā ar Piedrujas pagastu, tiks atbalstīts, tad drīz
mums būs 6 mikrofoni un miksēšanas pults, kā arī
videokamera un projektors.”
Savu iespēju robežās kolektīvus atbalsta pagasta
pārvaldes vadītāja Gundega Grišānе - drīz „Fantāzijas” dalībnieces varēs uzstāties jaunās blūzēs.
Savu pirmo jubileju Kalniešu tautas namā pašdarbības kolektīvi svinēja sirsnīgā un mājīgā atmosfērā.
Vietējie iedzīvotāji, kas atnāca uz koncertu, draudzīgi aplaudēja dziedātājiem un uzdāvināja viņiem
ziedus. Lai apsveiktu vietējos kolektīvus dzimšanas
dienā, no Skaistas atbrauca viņu kaimiņi. Skaistas
deju kolektīva priekšnesums veiksmīgi papildināja
jubilejas koncerta programmu.
Tāpat kā visās dzimšanas dienās, skatītājus un viesus svētku noslēgumā gaidīja saldais galds.
Un tomēr... Gads – tas ir daudz vai maz? Vērojot
Kalniešu vokālistu optimismu, viņu aizrautību un

Čārlija Čaplina ampluā

Duets „Kokteilis”
vēlēšanos izdarīt kaut ko dzimtā ciema labā, saproti,
ka viņiem ir lieli plāni, ieceres un perspektīvas, un
salīdzinājumā ar to, kas bija izdarīts gada laikā, tas ir
tikai piliens nākamo sasniegumu jūrā.
Lai visas ieceres piepildās!
Elvīra Škutāne,
autores foto
Spāņu deja

Viesi no Skaistas
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INTERAKTĪVĀ MATEMĀTIKA
Uz ekrāna - videoklipi par matemātiku,
pie sienām - plakāti ar aforismiem, foajē
- dažādu figūru izstāde – Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notiek matemātikas un
informātikas nedēļa.

Tradicionāli janvāra otrā nedēļa Varavīksnes vidusskolā ir veltīta matemātikai. Kā pastāstīja matemātikas
un informātikas skolotāju metodiskās komisijas vadītāja Natālija Kirkileviča, lai ieinteresētu skolēnus un
lai neatkārtotos, katru gadu pedagogi izdomā kaut ko
jaunu.
Šogad skolas foajē tika organizēta neparasta izstāde
„Apstājies un izbrīnies!”. Eksponātu pamatā bija dažādas ﬁgūras, ko izveidoja 5.-8. klašu skolēni. Izstādes
laikā skolēni varēja novērot mūsu skolēnu, absolventu, arī Olimpisko spēļu dalībnieces Inetas Radevičas
sasniegumus. Katrs te varēja salīdzināt savu augumu
ar visaugstāko un viszemāko cilvēku pasaulē.
Skolā Matemātikas nedēļas ietvaros notika olimpiāde šajā mācību priekšmetā, viktorīna, kurā piedalījās
ne tikai skolēni, bet arī veselas ģimenes, dažādi konkursi, stafetes, spēles un loterijas. Noslēguma pasākumā skanēja dziesmas par matemātiku, skolēni minēja
rēbusus un mīklas.
Natālija Kirkileviča: „Ir maz bērnu, kas varētu teikt,
ka matemātika ir viņu mīļākais mācību priekšmets.
Bet tādi pasākumi palīdz uzlabot matemātikas imidžu
skolēnu vidū.”
Elvīra Škutāne
Skolēnu atsauksmes
Oksana: „Man ļoti patika spēle „Acumērs”, bija
interesanti noteikt izmēru „uz aci”.”
Anatolijs: „Man patika izstāde. Es uzzināju par
visaugstāko un viszemāko cilvēku, salīdzināju savus rezultātus tāllēkšanā un augstlēkšanā ar vienaudžu un absolventu rezultātiem.”
Renāts: „Man patika lasīt gudrus izteicienus par
matemātiku.”
Anna: „Izstāde bija interesanta. Visas ﬁgūras bija dažādas.”
Dainis: „Bija jauki!”
Valērija: „Gaidīšu tādu pasākumu arī nākamajā
gadā.”
Deniss: „Skolā bija redzams, ka notiek matemātikas nedēļa. Izstāde bija ļoti iespaidīga. Paldies skolēniem par paveikto darbu, bet skolotājiem par nedēļas organizēšanu.”
Aleksejs: „ Man patika stafete.”
Artūrs: „Man patika tas, ka visi draudzīgi piedalījās šajā pasākumā.”
Santa: „Bija skaisti un interesanti. Būtu labi, ja arī
nākamgad notiktu konkursi un izstāde.”
Kristīne: „Šī nedēļa bija interesanta visai skola.
Matemātikas nedēļa bija „super”!”
Ernests: „Es uzskatu, ka matemātikas nedēļa nopelnīja vērtējumu 10 balles.”

sludinājumi

Informātikas skolotāja Ņina Živuhina:
„Spēle „Datoru kurkuļi” bija paredzēta visiem
skolēniem - gan teicamniekiem, gan tiem, kas
nedraudzējas ar informātiku. Ar smieklīgiem uzdevumiem tika galā visi spēles dalībnieki.”
Matemātikas skolotāja Antoņina Bahmate:
„Mācību stundās nav paredzēts rādīt bērniem,
cik lielu tilpumu aizņem, piemēram, litrs vai kubikmetrs ūdens. Tādi konkursi un nodarbības palīdz attīstīt intelektu, veicina interesi pret mācību
priekšmetu.”

AKMENS APSTRĀDE

- Pieminekļi, kapakmeņi, žogi.
- Pieminekļu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma
(jebkuras sarežģītības formas un izmēri, dažādi akmens
veidi un krāsas).
Ziemā - lētākas cenas. Nav ražots Ķīnā.
SIA „Granīts-O”, Krāslavas novads, Ūdrīšu pagasts
(4 km no Krāslavas). Т. 26823417, 28325539.
Tiem, kas vēlas slaidāku ﬁgūru un iegūt nepieciešamo
tonusu, piedāvājam dejot „Zumba – bellydance”!!!
Austrumu deju studija „Malika” aicina apmeklēt
nodarbības „Zumba+vēderdejas+ aerobika”!!!
Lūdzam pieteikties pa tālr. 26015544.
Uzņemam jaunus dalībniekus vēderdeju grupās:
bērni (6-12 g.), jaunieši (13- 18 g.),
pieaugušie (18 g. un vecāki).

Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Krāslavas pamatskolā 2013. gada 25. janvārī notika „Popiela”, pasākums, kas jau vairākus gadus pēc kārtas pulcē gan bērnus, gan pieaugušos. „Popiela” ir konkurss, kurā dalībnieki izvēlas kāda izpildītāja
dziesmu un pēc iespējas līdzīgāk mēģina to prezentēt. Priekšnesumā var
censties atdarināt mūzikas video klipu, bet var arī izdomāt savas idejas,
dejas kustības utt.
Mums, 9.b klasei, šī „Popiela” bija īpaša, jo tā bija pēdējā šajā
skolā un kolektīvā. Mēs spējām saglabāt mūsu stilu, kā vienmēr, bijām pozitīvi un centāmies skatītājiem sniegt tikai labākās emocijas. Tā kā šī „Popiela” bija pēdējā, mēs gribējām, lai visi atcerētos mūs ar kaut ko īpašu, sevišķu, kas piemīt tikai mūsu klasei.
Jau no pirmās klases mēs pierādījām citiem, ka esam sportiski - nodarbojamies ar sportu brīvajā laikā, bieži vien uzvarējām dažādos sporta
pasākumos skolā. Mūsu klasē ir 2 sportisti, kas izcīna godalgotās vietas
valsts mērogā. Tāpēc mūsu priekšnesuma galvenā ideja bija sports.
Mēs parādījām, ka dažādi cilvēki (gan pēc nodarbošanās, gan pēc vecuma) iesaistās sportā un ka nav svarīgi, ko tu dari, cik tev gadu, jo
vienmēr var nodarboties ar sportu un uzturēt veselīgu dzīvesveidu. Tādā
veidā gribējām piesaistīt bērnus un jauniešus sportam.
Gatavošanās „Popielai” notiek ne vienmēr ļoti gludi, jo bieži tavu
ideju neviens neatbalsta, dažreiz arī tev nepatīk citas idejas. Taču mūsu
klase ir draudzīga un spēj atrast kompromisus visdažādākajās situācijās.
Parasti tādās situācijās, kad visiem jādomā, kā var uzlabot priekšnesumu, mēs paliekam arvien draudzīgāki, jo katrs izsaka savu viedokli,
mēģina uzlabot cita idejas un uzmundrināt pirms uzstāšanās. Esam pārliecināti, ka „Popiela” nav tikai vienkāršs skolas pasākums.
Atvadoties no pamatskolas „Popielām”, mēs gribētu pateikt paldies
visam skolas kolektīvam par iespēju piedalīties šajā brīnišķīgajā pasākumā un vēlēt veiksmi tiem skolēniem, kam viss vēl priekšā.

Matemātikas skolotāja Ludmila Mariņenko: „Mēs labi zinām, ka matemātika - tas ir prāta
darbs, smadzeņu darbs. Tāpēc nolēmām parādīt
šo mācību priekšmetu no citas puses, un bērniem
ļoti patika iepazīt matemātiku ar rokām, veidojot
dažādas ﬁgūras.”

reklāma

 Pārdod garāžu karjerā, 2. rinda, 1. stāvs,

ar pagrabu. Т. 26963067.
 Pērk senlietas: ordeņus un medaļas, zobenus un durkļus, patvārus, ikonas, baznīcas
grāmatas, svečturus, zelta un sudraba izstrādājumus, glāzturus, dzirnakmeņus. Apmaksa
uzreiz, izbraucam uz vietas. Т. 26986262.
 Uz savstarpēji izdevīgiem nosacījumiem
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.
 Dziednieks Vladimirs Dovgaļovs (apliec.
Nr.4307, lic.Nr.16). Pieņemšana Krāslavā. Т.
65624394, 28736836.
 Pērk 3-istabu dzīvokli Krāslavas centrā. 1.
un 5. stāvu nepiedāvāt. Т. 29111369.

Matemātikas skolotāja Olga Grundāne:
„Matemātika nav sausa zinātne, kā domā daudzi.
Skaitļus var ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt, aprakstīt, atdarināt, paņemt rokās un pataustīt.”

„Popiela” nav tikai
vienkāršs
skolas pasākums

Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

9.b klases vārdā Rolands Škutāns
P.S. Aizmirsām pateikt, ka šogad mēs uzvarējām! Paldies žūrijai, ka
mūs atbalstīja!

sports
Latvijas čempionātā distanču slēpošanā
krāslavieši startē lieliski
12.-13. janvārī Priekuļos slēpošanas un biatlona kompleksā notika
Latvijas čempionāts distanču slēpošanā.
Pirmajā dienā visi dalībnieki distanci veica klasiskajā stilā. Junioru
grupā (1993.-1994.dz.g.) 5 km distancē uzvaru svinēja Natālija Kovaļova no Krāslavas Varavīksnes vidusskolas.
Šajā paša distancē starp jaunietēm Olga Kovaļova ieguva otro vietu.
Krāslavas pamatskolas skolnieks Ojārs Vanags V16 grupā (1997.-1998.
dz.g.) 7,5 km distancē izcīnīja otro vietu. Aļona Kubanova no Krāslavas
pamatskolas S16 grupā 2,5 km distancē ierindojās piektajā vietā.
Neskatoties uz bargo salu, svētdien dalībnieku bija krietni vairāk, jo
distanci varēja veikt brīvajā solī. 5 km distancē Natālijai Kovaļovai pirmā vieta, Olgai Kovaļovai- otrā vieta. Ojāram Vanagam 7,5 km distancē piektā vieta, Bogdanam Kancevičam no Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas septītā vieta.
Gaidām arī turpmāk labus rezultātus!
Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas
distanču slēpošanas trenere
Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

