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KRĀSLAVAS
NOVADA
BŪVVALDE
ATGĀDINA
Tuvojas pavasaris, sabiedrisko objektu un
privātmāju īpašnieki sāk domāt par sava īpašuma remontu, rekonstrukciju vai labiekārtošanu, kā arī jaunu objektu būvniecību. Krāslavas
novada būvvalde atgādina, ka saskaņā ar Būvniecības likumu un Vispārīgajiem būvnoteikumiem jebkāda veida būvniecība veicama tikai
pēc būvatļaujas, rakšanas atļaujas vai saskaņojuma saņemšanas Krāslavas novada būvvaldē.
Tas tiek izsniegts pēc visu nepieciešamo tehnisko noteikumu un saskaņojumu saņemšanas,
projekta izstrādes, tā akcepta būvvaldē vai
īpašnieka rakstiska iesnieguma iesniegšanas.
Būvniecība ir visu veidu būvju projektēšana
un būvdarbi.
Būvdarbi ir arī fasāžu remonts - tātad krāsošana, siltināšana, logu un durvju ierīkošana un
nomaiņa, ailu aizmūrēšana, jumta konstrukciju
un ieseguma maiņa u.c.
Īpaši nosacījumi ir pilsētas vēsturiskajā centrā, kas ir Valsts nozīmes pilsētbūvniecības
piemineklis.
Remontējot un pārbūvējot ēkas, jāsaglabā to
vēsturiskais fasādes risinājums,
atjaunojot:
- logus-jāsaglabā logu rūtojums,
- durvis-jāsaglabā durvju profils,
- koka ārsienas-jāatjauno koka apšuvums,
- ķieģeļu ārsienas- jāatjauno ķieģeļu mūris,
- apmetums-jāatjauno un jānokrāso, ēkas
augstums.
Plastikāta dēlīšu un profilēta metāla fasāžu
apšuvums nav atļauts.
Atgādinājums daudzdzīvokļu māju dzīvokļu
īpašniekiem – nomainot dzīvokļos logus, obligāti jāsaglabā loga forma un rūtojums.
Būvniecības, rekonstrukcijas, renovācijas
vai remonta gadījumā būvē jābūt šādiem dokumentiem:
- akceptētam būvprojektam vai saskaņotam
remontdarbu projektam /skicei/,
- būvvaldes izdotai būvatļaujai vai apliecinājuma kartei, vai rakšanas atļaujai, vai
būvvaldes saskaņotam īpašnieka iesniegumam.
Vēlreiz atgādinām, ka azbestcementa šīfera
loksnes izmantot aizliegts.
Būvdarbu uzsākšana bez būvatļaujas klasificējama kā patvaļīga būvniecība, un atbildība
par to paredzēta likumdošanas aktos.
Vēl joprojām daudziem novada iedzīvotājiem viņu piederošie īpašumi – dzīvojamās mājas ar palīgēkām - nav reģistrēti zemesgrāmatā,
vai arī dabā neesošas būves nav izņemtas no
nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas.
Lūgums visiem pārbaudīt savus īpašuma dokumentus, to atbilstību esošai situācijai dabā
un neskaidrību gadījumā vērsties būvvaldē
(Skolas ielā 7, Krāslavā, tālr. 65620274,
656820248, mob.t. 26325096).
Pieņemamais laiks:
otrdiena 8.00-12.00,
trešdiena 13.00-17.00.
Ineta Danovska,
Krāslavas novada arhitekte

GUNĀRS UPENIEKS:

„Pašvaldībai
ir jānodrošina
medicīnisko pakalpojumu
pieejamība”
Valsts kontrole pēc Krāslavas novada p/a „Krāslavas
Slimokase” veiktās revīzijas norādīja, ka pašvaldības
aģentūra pretēji Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā noteiktajam, ka apdrošināšanas darbību veic Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, sniedz
iedzīvotājiem veselības apdrošināšanas pakalpojumus.
Valsts kontrole skaidroja, ka šādu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešama Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence, kuras „Krāslavas Slimokasei” nav.
Situāciju komentē Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
„Marta sākumā mēs piedalījāmies Saeimas Publisko
izdevumu un revīzijas komisijas sēdē, kur tika izskatīts jautājums par p/a „Krāslavas Slimokase” darbību, uz sēdi tika
uzaicināti arī Valsts kontroles pārstāvji.
Dažas institūcijas uzskata, ka Krāslavas novada dome
nodarbojas ar apdrošināšanu, taču mūsu pozīcija pamatojas
uz likumu, kas nosaka - pašvaldībai ir jānodrošina medicīnisko pakalpojumu pieejamība. Tas nenozīmē, ka mums ir
jārūpējas tikai par to, lai cilvēks varētu atnākt pie ārsta, ir
jāņem vērā iedzīvotāju maksātspēja un citi faktori.
Uzklausot mūsu argumentus, Saeimas deputāti - Sociālo
un darba lietu komisijas locekļi nolēma šī gada maijā apmeklēt Krāslavu, lai iepazītos ar situāciju uz vietas. Ir iespējams, ka deputāti pieņems lēmumu grozīt vairākus
likumdošanas punktus, lai „Krāslavas Slimokases” 17 gadu
pieredzi varētu izmantot arī citās pašvaldībās.
Pašlaik slimokase ir stabila aģentūra, kurai ir savs rezerves fonds, tā ir spējīga nodrošināt novada iedzīvotājiem noteikto pakalpojumu klāstu.
Jautājums par to, vai „Krāslavas Slimokase” saglabās
pašvaldības aģentūras statusu vai tiks pārveidota par citu
struktūru, vēl joprojām ir atklāts, bet šajā gadījumā tam nav
noteicošas nozīmes.”
Pierakstīja
Elvīra Škutāne

TRIO „TRANZĪTS ”
TURPINA PLŪKT LAURUS

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas trio „Tranzīts” tika nodibināts
pirms pieciem gadiem, bet ar dziedāšanu meitenes nodarbojās jau no
pirmās klases. Repertuārs ir ļoti daudzveidīgs – tautasdziesmu apdares,
garīgās dziesmas un mūsdienu autoru skaņdarbi.
Meitenēm ir ļoti liela skatuviskā pieredze, jo viņas piedalījās dažādos
festivālos un konkursos ne tikai Latvijā, bet arī ārzemēs. 2008.gadā trio
kļuva par konkursa „Debija 2008” ( Rīga – Stokholma – Rīga) diplomandu, bet 2011.gadā „Tranzīts” piedalījās festivālā „White Fiesta
2011” Kauņā un ieguva diplomu nominācijā „Oriģinālā dziesma”. Šogad, 19.februārī, trio „Tranzīts” piedalījās Latvijas izglītības iestāžu
popgrupu konkursā, kas notika Rīgā, un saņēma 1. pakāpes diplomu.
2. martā Krāslavas Mūzikas skolas telpās notika kārtējais skolu vokālo ansambļu konkurss „BALSIS”, kur meitenes uzstājās ļoti veiksmīgi
un ieguva 1. pakāpes diplomu. Sirsnīgi pateicos Natālijai Karņickai,
Viktorijai Steļmačonokai un Laurai Bergai par viņu jauko dziedāšanu,
skanīgajām balsīm un mīlestību pret dziesmu!
Rita Andrejeva,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas mūzikas skolotāja

IESPĒJU LATGALEI:
IDEJAS UN IEROSINĀJUMI
REĢIONA IZAUGSMEI
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir
pārliecināta, ka sekmīga rezultāta sasniegšanai ir svarīgs ikviena viedoklis, tādēļ aicinām Tevi izteikt savas idejas un ierosinājumus Latgales
reģiona izaugsmei.
Jāatzīst, ka līdz šim īstenotā politika Latgales attīstību un uzplaukumu nav spējusi
nodrošināt. Skarbi, bet fakts - reģionam joprojām raksturīgs augsts bezdarba līmenis,
nomācoša darbspējīgo un strādāt gribošo
iedzīvotāju aizplūšana, zema sociālā un
saimnieciskā aktivitāte, kā arī neapstrīdams un nenoslēpjams ēnu ekonomikas
īpatsvars, kas liedz attīstīties uzņēmējdarbībai un nenodrošina sociālās garantijas
reģiona iedzīvotājiem.
VARAM izveidota īpaša rīcības grupa,
kas pārskata esošās reģiona atbalsta programmas un jau īstenotās aktivitātes un,
balstoties uz veikto izvērtējumu, izstrādās
skaidrus un vienkārši īstenojamus priekšlikumus uzņēmēju un iedzīvotāju atbalstam
un iesaistīšanai kopīgā mērķa – Latgales
attīstībai - sasniegšanai.
Lai rastu visefektīvākos risinājumus,
mums ir ļoti svarīga reģiona iedzīvotāju,

uzņēmēju, investoru un citu ieinteresēto
pušu līdzdalība. Tādēļ VARAM aicina ikvienu izteikt savas idejas, ierosmes un piedāvājumus, kas varētu sekmēt Latgales
uzplaukumu. Kopīgiem spēkiem radīsim
risinājumus, lai padarītu Latgali par iespēju reģionu katram, kurš šeit jau dzīvo, strādā un mācās, un tiem, kas par to domā
nākotnes perspektīvā.
Aicinām Jūs izteikt savus ierosinājumus,
aizpildot anketu ministrijas interneta vietnē http://www.varam.gov.lv/lat/latgale.
Pirmos priekšlikumus apkopojām jau šī
gada 18.martā, bet turpināsim ar tiem papildināt kopīgo ideju plānu līdz pat mēneša
beigām. Visi priekšlikumi tiks izvērtēti un
attiecīgi ietverti valdībai iesniedzamajā rīcības plānā Latgales reģiona attīstīšanai.
Kopīgiem spēkiem vēlamies apkopot
priekšlikumus par šādām tēmām:
· uzņēmējdarbība – jaunu darba vietu
radīšana, radošu un inovatīvu risinājumu

sekmēšana, atbalsts esošajiem un topošajiem uzņēmējiem;
· izglītība – izglītības pieejamība, prasmju un kompetenču pilnveidošana, darba
tirgum atbilstošas pārkvalifikācijas iespējas;
· cilvēkkapitāls – iedzīvotāju aktivitātes rosināšana, mudinot uz sadarbību, aktīvu līdzdalību un jaunu ideju atbalstu, kā arī
uzņēmējdarbības uzsākšanas veicināšana;
· infrastruktūra – sociālajai un ekonomiskajai aktivitātei atbilstošas infrastruktūras (ceļu, ūdensapgādes, elektrības u.c.
pieejamības) nodrošināšana;
· pārvaldība – decentralizācija un birokrātiskā sloga mazināšana, laika un resursu reāls ietaupījums.
Īpaši vērtīgi un noderīgi mums būs ierosinājumi, kuru īstenošana panākama ar nelieliem finanšu un cilvēkresursiem, kas ir
praktiski īstenojami un kuru rezultāti sasniedzami īstermiņā. Katram no mums ir
pa kādai idejai, jāliek tās kopā! Kopā mēs
varam!
Apjomīgākus priekšlikumus aicinām sūtīt uz Latgale@varam.gov.lv.
VARAM rīcības grupa
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UZSĀKTA KRĀSLAVAS NOVADA
ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS
STRATĒĢIJAS IZSTRĀDE
Krāslavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA
„Reģionālie projekti” uzsāk Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037. gadam
izstrādi.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā tiks noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības
perspektīva rakstveidā un grafiskā veidā.
Ilgtspējīgas attīstības stratēģija sastāvēs no:
stratēģiskās daļas, kurā ietverts ilgtermiņa attīstības redzējums (vīzija), skaitliski kvantificēti mērķi,
prioritātes un ekonomiskā specializācija (perspektīvie uzņēmējdarbības virzieni);
telpiskās attīstības perspektīvas.
Telpiskās attīstības perspektīvā tiks aprakstīta un
grafiski attēlota Krāslavas novada teritorijas telpiskā
struktūra, ietverot:
nozīmīgākās esošās telpiskās struktūras un vēlamās ilgtermiņa izmaiņas, galvenās funkcionālās telpas;
apdzīvojuma struktūru un pakalpojumu klāstu atbilstoši apdzīvojuma līmeņiem;

galvenos transporta koridorus un inženierkomunikācijas transporta infrastruktūras attīstībai;
dabas teritoriju, tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritoriju, telpisko struktūru;
kultūrvēsturiski nozīmīgās teritorijas;
īpašas teritorijas un telpiskās struktūras elementus;
prioritāri kompleksi attīstāmās teritorijas.
Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz
2012.gada 20. aprīlim, elektroniski sūtot informāciju
uz e-pasta adresi gunta@kraslava.lv, telefoniski 65620286 vai rakstiski, adresējot to Krāslavas novada domei, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Krāslavas novadā,
LV-5601, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).
Pēc Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. – 2037.gadiem projekta izstrādes tiks organizēta tā sabiedriskā apspriešana.
Plānotais sabiedriskās apspriešanas termiņš –
2012.gada jūnijs/jūlijs.

NVA aicina darba devējus
nodarbināt bezdarbniekus
valsts līdzfinansētajās darba vietās
Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Pasākumi
noteiktām personu grupām” ietvaros Nodarbinātības
valsts aģentūra (NVA) piedāvā darba devējiem - komersantiem (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātām personām, biedrībām vai
nodibinājumiem iespēju nodarbināt valsts līdzfinansētajās darba vietās mērķa grupu bezdarbniekus:
kuriem ir invaliditāte;
kuriem iepriekšējos 6 mēnešus nav bijis regulāri
apmaksāts darbs;
kuri nav ieguvuši vispārējo vidējo izglītību vai profesionālo kvalifikāciju;
kuri vecāki par 50 gadiem;
kuri vienatnē rūpējas par vienu vai vairākiem apgādājamajiem;
mazākumtautību bezdarbniekus, kuriem jānostiprina valsts valodas zināšanas, profesionālās iemaņas
vai pieredze, lai palielinātu savas iespējas iegūt pastāvīgu darbu.
Viena bezdarbnieka dalības ilgums projektā, ieskaitot ikgadējos apmaksātos atvaļinājumus, ir 12
mēneši.
NVA darba devējiem nodrošina:
ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbniekam 50%
apmērā no darba devēja noteiktās mēneša darba algas, ievērojot, ka ikmēneša dotācija nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;
dotācija ikmēneša algai bezdarbniekam ar invaliditāti
ir lielāka - 100% līdz 200% apmērā no minimālās darba algas;
ikmēneša darba algas dotāciju bezdarbnieku ar invaliditāti darba vadītājiem;

vienreizēju dotāciju (līdz 500 Ls) bezdarbnieku ar
invaliditāti darbavietu pielāgošanai atbilstoši ergoterapeita noradījumiem;
izmaksas par asistentu pakalpojumiem pasākumā
iesaistītajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti;
izdevumu apmaksu par veselības pārbaužu veikšanu katram bezdarbniekam ar invaliditāti;
izdevumu segšanu par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām darba devējiem, kas ir
biedrības un nodibinājumi ar mērķi sniegt atbalstu
cilvēkiem ar invaliditāti un var nodrošināt, ka pasākumā iesaistītā bezdarbnieka pienākumos ietilpst atbalsta sniegšana cilvēkiem ar invaliditāti.
Nepieciešamības gadījumos bezdarbnieki ar invaliditāti var saņemt arī ergoterapeita, surdotulka un asistenta pakalpojumus.
ESF projektu „Pasākumi noteiktām personu grupām” (Nr.1DP/1.4.1.1.2/08/IPIA/NVA/001) NVA
īsteno kopš 2008.gada septembra, lai veicinātu mērķa
grupu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā, konkurētspēju un iekārtošanos pastāvīgā darbā. Projekts
tiks īstenots visos Latvijas reģionos līdz 2013.gada
31.decembim. Līdz 2012.gada 1.janvārim jau ir izveidotas vairāk nekā 2 500 valsts līdzfinansētās darba
vietas. 2012.gadā plānots izveidot vairāk nekā 600
jaunas valsts līdzfinansētās darba vietas.
Detalizētāka informācija par pasākumu, kā arī saraksts ar profesijām, kurās bezdarbnieki izteikuši vēlmi strādāt, pieejams NVA filiālēs un NVA
mājaslapas (www.nva.gov.lv) sadaļā “Darba devējiem”( „Pasākumi noteiktām personu grupām”.
Sagatavoja:
Informācijas un dokumentu pārvaldības nodaļa

„JŪTIES ŠVAKI?
NE VIENMĒR IR TIK TRAKI!”
Veselības ministrija ir uzsākusi aktīvu un mērķtiecīgu darbu, lai samazinātu sekundāro neatliekamās
medicīniskās palīdzības (turpmāk - NMP) izsaukumu
skaitu, par mērķi izvirzot 2012.gadā samazināt izsaukumu skaitu vismaz par 2544 izsaukumiem.
2011.gadā sekundārie NMP izsaukumi (izsaukumi,
kad nav apdraudējuma cilvēka veselībai vai dzīvībai.)
veidoja 27,7% no kopējā izsaukumu skaita. Minētie
izsaukumi ir nelietderīgs NMP resursu izmantojums
un būtiski ietekmē NMP dienesta operativitāti un iespējas ātri nokļūt negadījuma vietās, kur jāpalīdz patiešām kritiski smagiem pacientiem vai cietušajiem.
Lai informētu iedzīvotājus par medicīniskās palīdzības saņemšanas iespējām, 2012.gadā janvārī ir uzsākta sociāla kampaņa „Jūties švaki? Ne vienmēr ir
tik traki!”
Informējam, ka nelielu traumu vai vieglu saslimšanu gadījumos iedzīvotājiem, lai saņemtu vajadzīgo
palīdzību vai konsultāciju un samazinātu sekundāro
NMP izsaukumu skaitu, iespējams:
sazināties ar savu ģimenes ārstu (telefonkonsultācijas, apmeklēt ģimenes ārstu akūto pacientu pieņemšanas laikā , pieteikt ģimenes ārsta mājas vizīti);

pašam doties uz tuvāko ārstniecības iestādi (pie
dežūrārsta, uz steidzamās medicīniskās palīdzības
punktu, slimnīcas uzņemšanas nodaļu);
ārpus ģimenes ārsta darba laika darba dienās no
17.00-8.00, brīvdienās un svētku dienās visu diennakti ir iespēja zvanīt uz Veselības ministrijas un Nacionālā veselības dienesta izveidoto Ģimenes ārstu
konsultatīvo tālruni 66016001 un saņemt kvalificētu mediķa padomu vienkāršāku saslimšanu gadījumos. Zvanot uz minēto tālruni, konsultācijas tiek
sniegtas par dažādiem medicīniskiem jautājumiem –
kā rīkoties paaugstinātas temperatūras un saaukstēšanās gadījumā, paaugstināta asinsspiediena, vemšanas, caurejas, vēdera, ausu sāpju, dažādu traumu un
lūzumu gadījumos, saules (tajā skaitā, solārija) apdegumu gadījumos;
saņemt informāciju par valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem (piemēram, kādus ārstnieciskos pakalpojumus apmaksā valsts, informāciju
par pacienta iemaksām un no pacientu iemaksām atbrīvotajām kategorijām u.c.), zvanot uz Nacionālā
veselības dienesta bezmaksas informatīvo tālruni
80001234 (darba laikā) vai mājas lapā
www.vmnvd.gov.lv.

projektu konkursi
Krāslavas novada pašvaldība izsludina projektu pieteikumu
konkursu „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā”.
Projektu iesniedzēji – jaunieši vai jauniešu grupa vecumā no 18
līdz 30 gadiem, kas iepriekš nav veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un nav īpašnieki jau esošam uzņēmumam.Projekta prasības
– nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas novadā.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2012.gada 1.februāra līdz 2012.gada 31.martam. Konkursa pieteikumu var iesniegt
personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai - Rīgas iela
51, Krāslava, LV-5601. Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Kruglova, tālr.
65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties: interneta mājas
lapā www.kraslava.lv;
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres –
lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā
(Skolas ielā 7, Krāslavā); jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
KRĀSLAVAS NOVADA DOME IZSLUDINA
PROJEKTU KONKURSU JAUNIEŠIEM
„JAUNIEŠU INICIATĪVAS KRĀSLAVAS NOVADĀ”
Projekta mērķis ir atbalstīt jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā un
līdzdalību sabiedriskajās norisēs. Ikviens jaunietis, jauniešu grupa vai
biedrība var iesniegt savu pieteikumu projektam kādā no šādām jomām: izglītība, dabas aizsardzība, kultūra, māksla un sports, apkārtnes labiekārtošana, saņemot 200 Ls savas idejas īstenošanai.
Projekta pieteikums jāiesniedz līdz 2012. gada 31. martam Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā), jauniešu koordinatorei Juliannai Moisejenkovai (tālr.26302442).
Nolikums un pieteikuma anketa - www.kraslava.lv, sadaļā „Projektu ziņas”.

„Mēs paši”
VAS „Latvijas Hipotēku un zemes
banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Krāslavas,
Dagdas, Ilūkstes, Vārkavas un Daugavpils novados un Daugavpils pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu –
fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.
Projektu konkursa līdzekļi var tikt
piešķirti šādām jomām:
-projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;
-projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;
-projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu
audzināšanu iedzīvotājos;
-projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju
sociālo
atbildību
(labdarību), nodrošina papildus soci-

ālos pakalpojumus iedzīvotāju
grupām;
-projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek
veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.
Bankas piešķirtais finansējums
konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.
Informācija par Klientu kluba
„Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem
to
aizpildīšanai:
www.hipo.lv.
Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2012.gada
30.aprīlis. Projekti jāiesniedz Hipotēku bankas filiālēs/norēķinu grupās
personīgi vai sūtot pa pastu:
Daugavpils filiāle: Viestura iela 2,
Daugavpils, LV-5403;
Krāslavas
norēķinu
grupa:
Sv.Ludviķa laukums 3, Krāslava,
LV-5601.
Vēlam daudz radošu ideju un
veiksmi konkursā!

Konkurss par labāko rotājumu pilsētas parkā
„Pavasara brīnumi parkā”
1. Moto: „ Mēs esam Pilsēta”.
2. Mērķi : iepazīstināt novada iedzīvotājus ar skolu, skolēnu un skolotāju radošo aktivitāti; stiprināt indivīda emocionālo saikni ar savas pilsētas ikdienu, tradīcijām, dabu un kultūru; popularizēt Krāslavas pils
parku kā ģimenei draudzīgu vidi un strukturētu laika pavadīšanas vietu;
popularizēt novada portālu (www.kraslava.lv) kā komunikācijas līdzekli starp pašvaldību un iedzīvotājiem, kā lokālo aktualitāšu informatīvo
telpu.
3.Organizatori. Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar
Krāslavas bērnu un jauniešu centru, kultūras namu, Krāslavas novada
domi.
4.Dalībnieki. Pilsētas izglītības un interešu izglītības iestādes (individuāli skolēni, skolotāji, klases, pulciņi, interešu grupas).
5.Norises vieta.
Konkurss darbi (instalācijas-rotājumi) tiek izstādīti Krāslavas pils
parkā.
6.Prasības.
Darbs var būt veidots dažādās tehnikās un stilā, no dažādiem materiāliem, ko var eksponēt ārā- (instalācijai jābūt apmēram 1,50 x 1,00 x
1,00 m- augstums, garums, platums, ja darbs tiek paredzēts karināšanai
zaros, lūgums domāt par stiprinājuma iespējām un svaru). Darbs var tikt
novietots uz zemes vai iekarināms koku zaros (vēlams).
Piedaloties konkursā, dalībnieki pievieno informāciju: darba nosaukums, autoru (audzēkņu, skolotāju) vārds, uzvārds, klase, skola. Darbi
tiks eksponēti ar kodētiem nosaukumiem.
Darbus iesniedz, uzstāda no 3. līdz 5.aprīlim.
Darbus varēs saņemt atpakaļ no 20. līdz 27. aprīlim, saskaņojot ar
Krāslavas pils un parka apsaimniekošanas speciālistu (tālr.: 25996510).
7.Vērtēšana. Instalācijas vērtē pilsētas iedzīvotāji un interesenti novada portālā www.kraslava.lv, balsojot elektroniski. Balsis tiek reģistrētas
no 9. līdz 19. aprīlim.
8.Apbalvošana un noslēgums: 20. aprīlī plkst.15:00 pilsētas parkā.
Eduards Danovskis,
Krāslavas pils kompleksa apsaimniekošanas speciālists
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informācija zemniekiem
Apstiprināti grozījumi Latvijas Lauku
attīstības programmā 2007.-2013. gadam
Eiropas Komisija apstiprinājusi Zemkopības ministrijas
ierosinātos grozījumus Latvijas Lauku attīstības programmā
(LAP)
2007.-2013.
gadam. Būtiskākie grozījumi
LAP skar publiskā finansējuma pārdali – palielināšanu
LAP pasākumiem „Atbalsts
jaunajiem lauksaimniekiem”
par 3 miljoniem latu, „Lauku
saimniecību modernizācija”
par aptuveni 16 miljoniem latu, pasākumā „Infrastruktūra,
kas attiecas uz lauksaimniecības un mežsaimniecības attīstību un pielāgošanu” par

3 miljoniem latu, „Atbalsts
daļēji naturālo saimniecību
pārstrukturēšanai” par 3 miljoniem latu un LEADER pasākumā „Konkurētspējas
veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā” aptuveni 1,8 miljoniem latu.
Savukārt pasākumā „Mežu
ekonomiskās vērtības uzlabošana” apstiprinātas standarta
izmaksas par jaunaudžu kopšanu vai mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu. Tās dos iespēju
mežu īpašniekiem saņemt atbalstu pasākuma ietvaros arī

par pašu veikto darbu.
Jaunums pasākumā būs arī palielināta atbalsta intensitāte
mazāk labvēlīgajās teritorijās.
LAP pasākumā „Tūrisma
aktivitāšu veicināšana’” paredzēta iespēja saņemt atbalstu
biedrībām un nodibinājumiem, kas pēc savas būtības ir
bezpeļņas organizācijas un
kas īstenos bezpeļņas mārketinga aktivitātes, kas koncentrētas uz tūrisma produktu
veidošanu un to popularizēšanu.
LAP pasākumā „Lauksaimniecības produktu pievienotās

vērtības radīšana” turpmāk
paredzēta iespēja LEADER
pasākumā saņemt atbalstu arī
mājražotājiem – fiziskām personām, kuras ražo, apstrādā
vai pārstrādā pārtiku mājas
apstākļos un izplata tieši galapatērētājam un jau ir reģistrējušās
kā
saimnieciskās
darbības veicēji un Pārtikas
un veterinārajā dienestā.
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts,
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas
vadītāja vietnieks

Informācija par cūku labturības prasībām,
kas jāpiemēro no 2013. gada 1. janvāra
Zemkopības ministrija atgādina, ka no
2013. gada 1. janvāra stājas spēkā labturības prasības, kas nosaka sivēnmāšu un
jauncūku turēšanu grupās.
Ja sivēnmāšu un jauncūku skaits nepārsniedz 10 dzīvniekus, tad tām var piemērot turēšanu individuālajos aizgaldos. Ja

sivēnmāšu un jauncūku skaits pārsniedz
10 dzīvniekus, tad tām piemēro grupveida
turēšanu.
Šobrīd cūku labturības prasības Latvijā
nosaka Ministru kabineta 2009. gada 7.
jūlija noteikumiem Nr.743 „Cūku labturības prasības”. Noteikumi stājās spēkā

2004. gada 23. martā, bet vairākiem noteikumu punktiem bija noteikts pārejas
periods līdz 2013. gada 1. janvārim un tos
varēja nepiemērot cūku novietnēs, kas tika celtas vai pārbūvētas līdz 2004. gada
23. martam, bet no 2013. gada 1. janvāra
tie jāpiemēro ikvienā cūku novietnē.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2012.gada 6.martā notika administratīvās
komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 19
administratīvo pārkāpumu protokoli, no kuriem:
- 4 protokolus sastādīja Valsts policijas
darbinieki,
- 15 protokolu sastādīja Pašvaldības policijas darbinieki.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par dzīvnieku (suņu) turēšanas
prasību pārkāpšanu, ar ko tika izdarīts LAPK
106.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no pieciem
līdz divsimt piecdesmit latiem:
- S.S., dzim.1944.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka viņam piederošais suns skraidīja bez pavadas un bez uzraudzības
Krāslavas novada Kalniešu pagastā;
- M.N., dzim.1972.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka viņam piederošais suns skraidīja bez pavadas un bez uzraudzības Pekinas
ielā, Krāslavā;
- V.Ž., dzim.1991.g., tika uzlikts naudas
sods 10,00 Ls apmērā par to, ka viņai piederošais suns skraidīja bez pavadas un bez uzraudzības Aronsona ielā, Krāslavā.
Viens administratīvā pārkāpuma protokols
tika sastādīts par to, ka personai piederošais
suns nav vakcinēts Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā, ar ko tika izdarīts
LAPK 108.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt
naudas sodu no pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem:
- V.Ž., dzim.1991.g., tika uzlikts naudas
sods 10,00 Ls apmērā.
Viens administratīvā pārkāpuma protokols
tika sastādīts par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu, ar ko tika izdarīts LAPK
173.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz simts
latiem:
- L.G., dzim.1983.g., tika uzlikts naudas
sods 10,00 Ls apmērā par to, ka viņa sistemātiski lieto alkoholu, kā rezultātā nevar pienācīgi aprūpēt savus nepilngadīgos bērnus.
Viens administratīvā pārkāpuma protokols
tika sastādīts par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu (atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas), ar ko tika izdarīts
LAPK 173.panta 3.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt
naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt
piecdesmit latiem:
- T.I., dzim.1962.g., tika uzlikts naudas
sods 150,00 Ls apmērā par to, ka viņas nepilngadīgais dēls M.K., dzim.1996.g., bez
attaisnojoša iemesla neapmeklē skolu.
Viens administratīvā pārkāpuma protokols
tika sastādīts par būvniecības noteikumu

pārkāpšanu juridiskai personai, ar ko tika izdarīts LAPK 152.panta 1.daļā paredzētais
administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt naudas sodu no divsimt līdz trīstūkstoš latiem:
- SIA „B.” par būvniecības noteikumu pārkāpšanu tika uzlikts naudas sods 200,00 Ls
apmērā.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par Krāslavas novada domes
2008.gada saistošo noteikumu Nr.3 pārkāpšanu:
- I.B., dzim.1949.g., par saslauku un dažāda veida atkritumu izmešanu ielas malā tika
uzlikts naudas sods 2,00 Ls apmērā;
- L.K., dzim.1948.g., par saslauku un dažāda veida atkritumu izmešanu ielas malā tika uzlikts naudas sods 2,00 Ls apmērā;
- L.D., dzim. 1947.g., par taras, apģērba
gabalu, kā arī citu priekšmetu glabāšanu
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pagrabā
(koplietošanas telpā) izteikts mutvārdu aizrādījums.
Seši administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2011/13 pārkāpšanu:
- A.L., dzim.1987.g., par dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas tika uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā;
- A.G., dzim.1991.g., par dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas tika uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā;
- N.S., dzim.1973.g., par naktsmiera traucēšanu tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā;
- V.K., dzim. 1958.g., par ubagošanu tika
uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā;
- S.P., dzim. 1997.g., par smēķēšanu neatļautā vietā tika izteikts brīdinājums;
- A.P., dzim. 1995.g., par smēķēšanu neatļautā vietā tika izteikts brīdinājums.
Divās lietās par administratīvajiem pārkāpumiem komisija konstatēja, ka nav administratīvā pārkāpuma sastāva, līdz ar to,
pamatojoties uz LAPK 239.p.1), lietvedība
tika izbeigta.
Viena lieta par administratīvo pārkāpumu
tika pārcelta izskatīšanai uz nākamo sēdi
(apstākļu noskaidrošanai).
Administratīvā komisija vēlas atgādināt, ka naudas sods maksājams Krāslavas
novada domes (reģ. Nr. 90001267487) budžeta
norēķinu
kontā
Nr.
LV83UNLA0023013130001 A/S SEB
Banka. Naudas sods jāsamaksā ne vēlāk
kā 30 dienu laikā pēc dienas, kad saņemts
lēmums par naudas soda uzlikšanu. Ja
naudas sods netiek samaksāts minētajā
termiņā, lēmums par naudas soda uzlikšanu tiek izpildīts piespiedu kārtā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

Saimniecībās uzkrātās plēves
un citu iepakojumu
izvedīs bez maksas
„Latvijas Zaļā punkta” sadarbības partneris „Eko
Reverss” arī šogad aicina Latvijas zemniekus uzkrāt un pārstrādei nodot minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi
un sietus, kā arī plastmasas kannas.
Izvešana notiks ar „Eko Reverss” transportu, iepriekš par to vienojoties ar katru individuāli. Tiklīdz saimniekam izveidojas iepriekš minēto
atkritumu uzkrājums, jāsazinās ar „Eko Reverss”
speciālistu pa tālruni 28382308 vai 67501011. Kanniņām jābūt rūpīgi izskalotām un plēvēm atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām.
Nelielo saimniecību īpašniekus aicinām kooperēties ar kaimiņiem un savest lielāku daudzumu materiālu vienuviet, lai labais nodoms – saudzēt dabu,
nododot atkritumus pārstrādei – ir samērojams ar
cita dabas resursa – degvielas – patēriņu.
Nododot materiālus pārstrādei, lauksaimnieks ne
vien atbrīvojas no atkritumiem, par kuru izvešanu
un noglabāšanu atkritumu apsaimniekošanas poligonā citkārt būtu spiests maksāt, bet arī saņem apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu
otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā
varēs uzrādīt kontrolējošajām iestādēm.
Savākto materiālu „Eko Reverss” nogādā uz pārstrādi rūpnīcā „Nordic Plast”, kas atrodas Olainē.
Tur top plastmasas granulas, ko tālāk izmanto jaunas plēves vai dažādu cietās plastmasas priekšmetu
ražošanā.
Egita Matulēna,
„Eko Reverss”

Nākotnes nav tautai,
kas nerūpējas par savu senču kapiem
Krāslavas novada p/a „Labiekārtošana K” pilsētas teritorijā
apsaimnieko šādus kapus: vecos katoļu kapus (Rēzeknes ielā), Meža kapus, vecticībnieku
kapus, pareizticīgo kapus, Priedaines kapus un ebreju kapus.
Ikdienā kapi pēc iespējas tiek
uzturēti kārtībā: vasaras laikā
appļauta zāle un organizēta kapu atkritumu izvešana (vainagi,
zāle, lapas), ziemas laikā Meža
kapos un vecajos katoļu kapos galveno celiņu tīrīšana no sniega. Vajadzības gadījumā arī
pārējos kapos tiek organizēta
pamesto kapu kopiņu kopšana,
ko veic stipendiāti.
Darbi, kas tika veikti 2011.
gadā un kas tiek izpildīti šajā
gadā.
Vecajos katoļu kapos tika izremontēts akmens žogs (55 m),
izcirstas koku saknes no celiņiem, kas daļēji aizbērti ar asfalta drupināmo materiālu,
notiek bīstamo koku izzāģēšana.
Meža kapos - jauno kapu vietu sagatavošana, t. i. koku izzāģēšana, celmu izrakšana un
novākšana. Veikta kapu vietu
rindu nospraušana dabā. Vecticībnieku kapos - bojāto un avārijas koku izzāģēšana.
Ebreju kapos tiek veikta veco
akmens pieminekļu atbrīvošana
no krūmiem un bojāto koku izzāģēšana.
Krāslavas pagasta luterāņu
kapos vecā krusta vietā tika izgatavots un uzstādīts jauns
krusts.
Minētie darbi tika veikti ar
p/a „Labiekārtošana K” strādnieku un stipendiātu palīdzību.
Pēc pagasta pārvalžu lūguma
tika sniegta palīdzība, izzāģējot
bīstamos un avārijas kokus šādos kapos:
Kalniešu pagasta Kačānu un
Indricas kapos, Krāslavas pagasta Gintautu kapos, Izvaltas pagasta Korlišķu kapos, Ūdrīšu pagasta Ūdrīšu
kapos, Piedrujas pagasta Lupandu kapos.
Koku griešana kapos ir sarežģīts process.
Tas prasa individuālu pieeju, novērtējot
katru situāciju, piemērojot savu tehnoloģiju, lai, kokam krītot, tas nesabojātu krustus
un pieminekļus. Šajā darbā „Labiekārtošanas K” darbinieki ir guvuši lielu pieredzi.

Attēlos: Kačānu kapi, ebreju kapi,
vecie katoļu kapi
Cienījamie Krāslavas iedzīvotāji!
Ja Jums ir radušies jautājumi vai problēmas, ieteikumi par kapiem, varat sazināties ar kapsētu pārzini Viju Poļevaju
(tālr.29485670).
Ēvalds Cauņa,
p/a „Labiekārtošana K” direktors
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Tuvojas Lieldienas - gaišie Kristus Augšāmcelšanās svētki!
Katoļi un citu konfesiju kristieši, kas
sagaida gaišos Kristus Augšāmcelšanās
svētkus, meklē un atrod dievišķo cerības
un iedvesmas avotu: „Kāpēc jūs meklējat dzīvo starp mirušajiem?”
Lieldienu rīts pirms 2000 gadiem krasi
mainīja cilvēces vēsturi. Kopš tā brīža Jēzus Kristus kļuva par ikkatra cilvēka un visas cilvēces dzīves jēgas skaidrojumu un
iemiesojumu, par galamērķi mums visiem.
Ar savu augšāmcelšanos Jēzus Kristus apstiprināja, ka Viņš ir Vienīgais pasaules
Glābējs.
Dievs darbojas pasaulē, Viņš dara zināmu pasaulei, kas Viņš patiesībā ir, īpaši to
cilvēku sirdīs, kuras atvērtas Dieva svētībai. Kāda ir mūsdienu pasaule? Tā ir labāka, nekā mums dažbrīd liekas un kādu to
rāda masu informācijas līdzekļi visā pasaulē. Labais parasti ir ļoti kluss, darbojas bez
trokšņa un kliedzieniem. Turpretī ļaunums
vienmēr izceļas un ir labi pamanāms, jo tas
ir skaļš, trokšņains un ļoti atšķiras no Dievišķā miera un klusuma.
Lieldienu svinību laikā mēs pateicamies
par Kristus Augšāmcelšanos, par Viņa klātbūtni dažādu cilvēku - bērnu, jauniešu, pieaugušo – sirdīs. Lūgsimies par to, lai
katram cilvēkam tas vienmēr būtu spēka
avots un dzīves galamērķis.
Vēlu jums, krāslavieši, Dieva svētību!
Lai Kristus milzīgā mīlestība sasilda mūsu
sirdis, lai mēs vienmēr varētu uzveikt ļaunumu ar labo.
Lai šo gaišo un svēto svētku prieks ir ar
mums ne tikai četrdesmit dienu laikā, kad
tie tiek svinēti, bet arī visu mūsu dzīvi. Dalīsimies šajā priekā ar visiem piederīgajiem, un tad mūsu ģimenēs un mūsu pilsētā
kļūs gaišāk! Jēzus Kristus ir augšāmcēlies!
Janušs Bulašs,
Priedaines katoļu
draudzes prāvests

Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Cienījamie novada iedzīvotāji!
Kristum ticīgā pasaule ar īpaši lielu sajūsmu gaida Lieldienas, jo tie ir dzīves, prieka un augšāmcelšanas svētki. Lieldienu
svinības atstāj neizdzēšamu iespaidu katra cilvēka sirdī; pat tie,
kas retāk apmeklē dievnamu, ierodas baznīcā un piedalās Kristus augšāmcelšanas svētku svinībās. Lieldienu zvanu skaņas
rod atbalsis pat sasalušās sirdīs.
Šie svētki mums visiem ir dārgi un patīkami. Tādēļ arī viss
lielais ticīgo pulks šajos svētkos pulcējas baznīcās, lai vismaz
uz brīdi aizmirstu par smago dzīves nastu un lai baudītu kopā ar
visu kristīgo pasauli Kristus augšāmcelšanās vēstījuma prieku.
Kunga augšāmcelšanās un uzvara pār nāvi sludina mums dzīvības evaņģēliju. Ne par velti Jēzus saka: „Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība” (Jņ 11, 25). Ar šo ticību mums aust gaisma,
kura nekad vairs nenorietēs.
Lieldienu brīnums reizē ar ticību nes mums īpašu spēku dzīves grūtajos brīžos. Šis spēks palīdz mums ar drosmi nest ikdienas dzīves krustu un sniedz beigās uzvaru, jo pats Pestītājs
mums atgādina: „Es esmu nācis, lai būtu dzīvība un lai tā būtu
pārpilnībā” (Jņ 10, 10).
Vienoti ar Kristus Kungu kā dzīvības neizsīkstošu avotu, mēs
spējam pārvarēt visus šķēršļus ceļā uz pestīšanu, kā to skaidri
mums saka apustulis Pāvils: „Es visu spēju Tanī, kas mani stiprina” (Flp 4, 13).
Tādēļ Lieldienu gaišajā rītā visiem, kas šaubās un cieš, kas
maldās un meklē, varam rādīt drošu ceļu uz dzīvības uzvaru, kā
to rādīja Lieldienu gaišais eņģelis Jeruzalemes sievietēm: „Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu no Nācaretes, krustā sisto. Viņš ir
augšāmcēlies!” (Mk 16, 6).
Kungs ir dzīvs! Viņš ir uzvarējis nāvi! Pateiksimies Dievam
par šo brīnišķīgo Lieldienu noslēpumu, ar kuru esam atpestīti
un iekļauti Baznīcā!
Tagad ir pavasaris, kad mēs varam novērot, ka bez saules siltuma nekas neaug, nezeļ, nezied. Tikai tad, ja esam Dieva mīlestībā, esam patiesi dzīvi un varam nest labus augļus.
Rūpēsimies par to, lai mēs vienmēr būtu vienoti ar Kristu. Lai
Lieldienu žēlastība stiprina visus ceļā uz Dievu un cilvēku garīgo un laicīgo labklājību! Lai šie Lieldienu svētki sasilda jūsu
sirdis ar prieku un siltumu, nes Dieva svētību un mieru!
Krāslavas svētā Ludvika
Romas katoļu draudzes
prāvests Eduards Voroņeckis

TRĪS SVĒTĀS DIENAS UN LIELDIENAS
Krāslavas svētā Ludvika Romas katoļu baznīca
5. aprīlis – LIELĀ CETURTDIENA
(Kunga Pēdējo vakariņu piemiņas diena)
18:00 – Sv. Mise (latviešu valodā).
6. aprīlis – LIELĀ PIEKTDIENA
(Kunga Ciešanu un Nāves piemiņas diena)
15:00 – Lielās Piektdienas dievkalpojums (poļu valodā).
18:00 – Krustaceļš (pa pilsētas ielām).
Nakts adorācija (poļu valodā).
7. aprīlis – LIELĀ SESTDIENA
(Kunga Augšāmcelšanās svētku vigīlija)
18:00 – Lieldienu vigīlijas sv. Mise (latviešu valodā).
Uguns un ūdens svētīšana (jāpaņem līdzi sveces).
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdienu svētīšana.

Nakts adorācija (latviešu valodā).
8. aprīlis – KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS
SVĒTKI
7:00 – Rezurekcijas procesija un sv. Mise.
Pēc sv. Mises – Lieldienu galda ēdienu svētīšana.
9. aprīlis – OTRĀS LIELDIENAS
8:00 – Sv. Mise (krievu valodā).
9:15 – Sv. Mise (latviešu valodā).
11:30 – Sv. Mise (poļu valodā).
Priedaines Sv.Brigitas un Sv. Katrīnas no Sienas
Romas katoļu baznīca
7. aprīlī plkst.18.00 – Lieldienu vigīlijas Sv. Mise.
Uguns un ūdens svētīšana, Lieldienu galda ēdienu
svētīšana.

„Atklāsim digitālo pasauli kopā ... un droši!”
Krāslavas pamatskola piedalās konkursā „Radošais pasākums par drošību internetā manā bibliotēkā”, kas tiek organizēts Vispasaules drošāka
interneta dienas (2012.gada 7.februāris) atzīmēšanai.
Konkursa galvenais mērķis ir izglītot bērnus un jauniešus moderno tehnoloģiju un droša interneta lietošanā.
Konkursa ietvaros Krāslavas pamatskolā notika
pasākumi, kuros iesaistījās dažāda vecuma skolēni.
Gatavojoties konkursam „Mobilo telefonu pasaulē”, 4.a un 4.b klašu skolēni kopā ar audzinātājam
Ināru un Irēnu izzināja mobilo telefonu vēsturi no
pirmsākumiem līdz mūsdienām, ražotājfirmas, mobilo sakaru operatorus un telefonu izmantošanas iespējas. Skolēni pārsteidza žūriju ar savu ieinteresētību,
aizrautību un erudīciju. Nomināciju „Viszinošākā
klase” ieguva 4.a klase, bet nomināciju „Viserudītākā
klase” – 4.b klase. Pasākuma vadītājs Arnis Japiņš
(4.b) pēc paša iniciatīvas sagatavoja augstas sarežģītības jautājumus, un viserudītākie skolēni varēja nopelnīt individuālās balvas. Noslēgumā visi kopā
pārrunāja, kā pareizi lietot mobilo telefonu, lai tas
mazāk kaitētu veselībai. Katrs pasākuma dalībnieks
saņēma „Ieteikumus mobilā telefona lietotājiem”, lai
šo svarīgo jautājumu vēlreiz apspriestu ģimenes lokā.
Skolas bibliotekāre Valentīna aicināja ceturto klašu skolēnus uz nodarbībām „Kā cilvēki sāka nodot
cits citam informāciju”, kur viņi mēģināja iejusties
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

pirmatnējo cilvēku lomā un paziņot viens otram kādu
informāciju bez vārdiem – ar žestiem, mīmiku un intonāciju. Darbojoties ar latviešu rakstu zīmēm, skolēni pārliecinājās, cik grūti atminēt senlatviešu
ornamentālās rakstības noslēpumus. Beigās tika secināts, ka visvieglākais un visērtākais veids nodot un
saņemt informāciju ir precīzi izvēlēts vārds.
Konkursā „Drošs un draudzīgs internets” sacentās
2.a, 2.b, 3.a, 3.b klases. Noskaņoties nopietnam darbam palīdzēja audzinātājas Ināra, Anita, Inga un Inta.
8.a klases skolnieces Aiva un Anna centās skolēnus
gan izglītot, gan izklaidēt. Pildot konkursa daudzveidīgos uzdevumus, skolēni iepazinās ar droša un draudzīga interneta lietošanas noteikumiem. Pasākumam
beidzoties, visas klases nopelnīja nominācijas: „Viszinošākā” – 2.b, „Visdrošākā” – 2.a, „Visdraudzīgākā” – 3.a, „Visaktīvākā” – 3.b.
„Lietpratēju turnīrā” septītās klases skolēni parādīja un pilnveidoja savas pamatprasmes moderno tehnoloģiju izmantošanā, ar azartu un atjautību risinot
konkursa uzdevumus. Visgudrākie dalībnieki - Juris
Ivbulis, Dāvids Skerškāns un Edvards Beinarovičs saņēma īpašas balvas no turnīra organizatoriem.
Bibliotēkas pasākumu sagatavošanā aktīvi un enerģiski iesaistījās idejām bagātā informātikas skolotāja
Jeļena Japiņa, aizraujot arī skolēnus ar savu entuziasmu un dzīvesprieku.
Aiva Staņeviča,
Krāslavas pamatskola, 8.a kl.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv
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Vieglatlētikas jaunumi

No 3. līdz 4.martam Krāslavas Sporta skolas jaunie vieglatlēti piedalījās starptautiskajās sacensībās Minskā, uz kurām mūsu sportistus ielūdza šīs pilsētas sporta skola. Kopumā jāvērtē, ka starti izdevās, jo
mūsējie mājās atveda septiņas medaļas.
Vecākajā grupā 3.vietu lodes grūšanā izcīnīja Evelīna Petunova
(14,42 m). Nedēļu iepriekš Evelīna Latvijas izlases sastāvā Baltijas valstu spēlēs (U-18 vecuma grupā) ar jaunu Latvijas jaunatnes rekordu 15,11 m - izcīnīja otro vietu. Otru bronzas medaļu Minskas sacensībās
Evelīna ar rezultātu 35,96 m izcīnīja šķēpa mešanā.
Trešo vietu šķēpa mešanā vecākajā grupā jauniešiem izcīnīja Aldis
Krumpāns (31,24 m).
Divas medaļas mājās atveda Andris Bogdanovičs, kas izcīnīja pirmo
vietu šķēpa mešanā (30,02 m) un otro vietu vesera mešanā (28,10 m).
Divas sudraba medaļas ieguva Rolands Škutāns, kas kārtslēkšanā
pārlēca 2,70 m augstumā novietotai latiņai un trīssoļlēkšanā aizlēca
12.10 m tālu.
Inese Umbraško,
Krāslavas Sporta skolas direktora vietniece

informācija
Cienījamie lasītāji!
Pēdējā laikā „KV” redakcijā vērsās vairāki Krāslavas novada iedzīvotāji
sakarā ar domes informatīvā izdevuma piegādi. Vieni apgalvo, ka vispār
nesaņem „Krāslavas Vēstis”, citi gribētu lasīt avīzi savā dzimtajā valodā .
Pastnieki, kas nodrošina izdevuma piegādi novada teritorijā, izteica lūgumu - sakārtot pastkastītes, iedzīvotājiem ir jāpārbauda, vai tās atrodas pieejamā vietā, vai tās nav bojātas. Lasītājiem, kas vēlas saņemt avīzi krievu
valodā, uz pastkastītēm jānorāda – „krievu” vai „kr”.
Novada domes informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” iznāk piektdienās, divas reizes mēnesī. Gadījumā, ja jūs neesat saņēmuši „KV” numuru, lūdzam zvanīt p/a „Labiekārtošana K” pa tālr.65620227 vai „KV”
redakcijai pa tālr. 65681765.
SIA „Veselības centrs 4”
pārvietojamais mammogrāfs
veiks izmeklējumus
Sievietēm ir iespēja apmeklēt
izbraukumu mamogrāfu, lai veiktu krūšu izmeklējumus Krāslavas
slimnīcas Uzņemšanas nodaļā (Rīgas ielā 159).
29.martā - 11.00-18.00
30.martā - 9.00-17.00
Sievietēm, kas ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības
dienesta
Valsts

skrīninga programmas ietvaros,
izmeklējums ir BEZ MAKSAS.
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu – izmeklējums maksā Ls 2.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša
ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Izmeklējumus var veikt arī citas
sievietes, kam ir nepieciešamība
pārbaudīt krūtis!
Pierakstīties uz mamogrāfijas
izmeklējumiem
pa
tālr.:
67144031, 67143550, 27866655.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par
2012.gada II ceturksni, kas sastāda Ls 15.00, jānomaksā līdz 31.03.12.
(ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā nomaksas datuma.
Slimokases administrācija
28.martā plkst.18.00 Krāslavas Mūzikas skolā (2.stāvā)
notiks Latviešu biedrības sapulce.
Komunistiskā genocīda upuru 31.martā plkst.19:00 Krāslavas KN
piemiņas dienā, 25.martā plkst.
Atis un Jānis Auzāni
11.00 notiks ziedu nolikšana pie koncertprogrammā “Rokasspiediepieminekļa “Māte Latgale raud”. na attālumā...” Biļetes iepriekšpārdošanā - 3.00 un 4.00 Ls, koncerta
òPārdod vasarnīcu („Meža no- dienā - 4.00 Ls.
ra”). Т. 26173163.
òKāzu video uzņemšana, datoŠī gada 31. martā visā pasaulē normontāža. Videokasešu pārrakstī- tiks akcija Zemes stunda 2012. Visā
šana uz DVD diskiem. T. novada teritorijā plkst.20.30 uz vienu stundu tiks izslēgts pašvaldības
26113738.
òPārdod kāzu kleitu un bērnu pārziņā esošais ielu apgaismojums.
ratiņus. Dzīvokļu remonts. Т.
26082145.
òIzgatavo mēbeles no lamināta,
koka (virtuves mēbeles, kupejas
skapji, priekšnamu mēbeles, logi,
durvis, kāpnes). Dzīvokļu remonts. Т. 29356477.
òDatoru remonts.T.20200442.
òElektriķa
pakalpojumi.
T.20200442.
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

