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ROBOTS MANIPULATORS –
JAUNS SOLIS UZ KONKURĒTSPĒJAS
PALIELINĀŠANU
Inovatīva pieeja, modernas tehnoloģijas, svaigas un efektīvas idejas ir tas, kas palīdz
Rīgas Valsts tehnikuma (RVT) Krāslavas filiālei būt vairākus soļus priekšā citām Latgales reģiona profesionālajām mācību iestādēm.

Profesionālās izglītības kompetences centrs, Rīgas Valsts
tehnikums, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība aicina uz
Atvērto durvju nedēļu no 23. līdz 27. aprīlim
Programmā:
- iepazīšanās ar vispārizglītojošo
un profesionālo priekšmetu mācīšanās iespējām Krāslavas Varavīksnes vidusskolas telpās, Krāslavā,
N. Rancāna ielā 4;
- iepazīšanās ar PIKC Rīgas
Valsts tehnikuma mācību-ražošanas darbnīcām, Krāslavā, Rēzeknes ielā 45;

- audzēkņu darbu izstādes apmeklējums (projektu nedēļas ietvaros);
- ielu vingrotāju priekšnesums.
Esat laipni gaidīti!
Lūgums laicīgi pieteikties plānotajām programmas aktivitātēm.
Kontaktinformācija:
A.Andžāns, 27062780,J. Moisejenkova, 26302442,
rvtkraslava@inbox.lv.

NEAIZMIRSTIET PAŅEMT LĪDZI PASI!

Statuss

„Krāslavas filiāle” tagad vairs nav aktuāls,
jo šogad mācību iestāde ieguva jaunu
nosaukumu - Profesionālās izglītības
kompetences centrs, Rīgas Valsts tehnikums, Krāslavas teritoriālā struktūrvienība. Nākamais mērķis, kuru
iestādes kolektīvs centīsies īstenot Valsts eksaminācijas centra izveidošana Krāslavā.
Kā paskaidroja RVT Teritoriālās
struktūrvienības vadītājs Arkādijs Petaško, Latvijā katru gadu tikai 250
audzēkņi
iegūst
kokapstrādes
speciālista kvalifikāciju. Noteikt šo
pedagogu kompetenci un pārbaudīt,
vai šiem speciālistiem ir atbilstošs zināšanu līmenis, var tikai eksaminācijas centros. Tādu institūciju ir plānots
atvērt Krāslavā.
RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības galvenā funkcija - kokapstrādes speciālistu sagatavošana.
Pašlaik te mācās 92 audzēkņi, 22 no
kuriem šogad pabeigs tehnikumu un
pēc eksāmenu nokārtošanas saņems
koka izstrādājumu ražošanas tehniķa
kvalifikāciju. Tas ir speciālists, kas
veic visus nepieciešamos aprēķinus,
lai ražotu produktu – vidējais posms
starp inženieri un strādnieku pie darbgalda.
Pamatzināšanas audzēkņi iegūst,
mācoties līdz 4. kursam un izejot
praksi kokapstrādes darbmašīnu
ražošanas līnijā, tās vērtība savulaik
sastādīja 40 tūkstošus eiro, pašlaik tā
atrodas darbnīcās Rēzeknes ielā. Šeit
ir ierīkota plaša darbmašīnu zāle, gaiša darbnīca rokas instrumentiem, telpa
datorvadības
darbmašīnām,
krāsošanas telpa, ģērbtuve ar dušu,
ēdamzāle, konferenču zāle un dienesta viesnīca.
Ja trīs mācību gadu laikā nākamie
kokapstrādes speciālisti apgūst prasmi
strādāt ar rokas instrumentiem, tad
4.kursa audzēkņi mācās strādāt pie
datorvadības darbmašīnām. 2010.gadā atbilstoši moderno tehnoloģiju
laikmeta prasībām mācību iestādē bija
atvērta datorklase, jaunieši strādā ar
programmu, kas dod iespēju konstruēt mēbeles. Rasējumi tiek nosūtīti uz
datorvadības darbmašīnām, un mēbeles tiek izgatavotas datorvidē.
des kolektīvs neMācību ieapstā
stājās pie sasniegtā
un spēra nākamo soli, kas saistīts ar

inovatīvo pieeju, tas dos iespēju ievērojami paaugstināt konkurētspēju citu
profesionālo mācību iestāžu vidū. Tuvākajā laikā materiāli tehnisko bāzi
paplašinās robots manipulators un atbilstoša programmatūra.
„Pašlaik darba tirgus pieprasa tādus
speciālistus, kas prot strādāt ar trīs asu
darba galdiem,” atzīst speciālo priekšmetu pasniedzējs Aivars Andžāns.
„Manipulators, ar kuru drīzumā strādās mūsu audzēkņi, dod iespēju darboties sešās asīs. Ja šo ierīci izmantot
pareizi un efektīvi, ar tās palīdzību var
izveidot pat skulptūru. Bez šaubām,
mūsu absolventu konkurētspēja ar tādām zināšanām par programmēšanu
būs daudz lielāka.”
Mūsu dienās ar šādu aprīkojumu
nevar lepoties neviena Latgales reģiona profesionālā mācību iestāde. Ierīces, kas atbilst visām mūsdienu
prasībām, tiks iegādātas projekta ietvaros.
Gunta Čižika: „Projektā „Educated
for business”, kas tika izstrādāts Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas
ietvaros,
līdzdarbojas seši partneri, Eiroreģions
„Ezeru zeme” ir vadošais partneris.
Plānoto pasākumu īstenošana sāksies
šī gada maijā un turpināsies divus gadus. Tehnisko aprīkojumu plānots iegādāties un uzstādīt septembrī - jaunā
mācību gada sākumā. Kopējās projekta izmaksas - 155, 5 tūkstoši eiro,
izmaksas aprīkojumam sastāda
130 894 EUR. 85% no kopējās summas - Eiropas finansējums, 15% Krāslavas novada domes līdzfinansējums.”
Manipulators maksā 60 tūkstošus
eiro, savukārt 42 tūkstoši eiro plānoti
programmatūras iegādei. Projekti, ko
īsteno profesionālā skola, ir svarīgi ne
tikai tāpēc, ka tiek paplašināta materiālā bāze, ļoti vērtīgas ir zināšanas, kas
iegūtas aktivitāšu laikā. Aivars Andžāns atzīmē - lai apgūtu zīmēšanas
programmu „AutoCad” un 3D projektēšanas programmatūru „Autodesk”, par kursiem jāmaksā vismaz
400 latu. Vēl dārgāki (2,5 tūkstoši
eiro) ir 10 dienu kursi, kur māca strādāt ar manipulatoru. RVT Krāslavas
teritoriālās struktūrvienības audzēkņi
iegūst visas šīs zināšanas bez maksas,
centīgi skolēni saņem stipendiju līdz
70 latiem.

mācības tehnikumā,
Beidzot ap
absolventi kārto eksāmenu un saņem sertifikātu, kas ir derīgs visās Eiropas Savienības valstīs.
Turklāt, audzēkņi var saņemt sertifikātu, kas dod iespēju strādāt ar programmām
„AutoCAD”
un
„Autodesk Inventor”, zāģera un
krūmgrieža operatora sertifikātu, sadarbībā ar Latvijas Amatniecības kameru var kārtot eksāmenu un iegūt
Zeļļa diplomu, kas ir derīgs arī Eiropā.
Rīgas Valsts tehnikuma absolventiem ir papildus punkti, ja viņi grib iestāties Latvijas Lauksaimniecības
universitātes Meža fakultātē, līdz ar to
viņiem ir iespējas studēt par budžeta
līdzekļiem.
Neskatoties uz to, ka audzēkņi, beidzot tehnikumu, saņem kokapstrādes
speciālista diplomu, iegūtās zināšanas, piemēram, mašīnbūves rasēšanā,
tehniskajā mehānikā utt., dod iespēju
turpināt savu izglītību arī citā virzienā.
Inovatīvās mācību metodes, kas
tiek praktizētas Krāslavas profesionālajā mācību iestādē, sniedz zināšanas,
kas ir labs pamats turpmākajai izglītībai dažādās augstskolās. Absolventi,
kas labi zina, kā strādāt ar jaunākajām
programmām un modernajām iekārtām, it konkurētspējīgi disciplīnās, kas
ir saistītas ar tehnisko rasēšanu un mehāniku.
„Krāslavas novada domes sadarbība
ar RVT teritoriālo struktūrvienību turpinās jau vairākus gadus, kas veicina
izglītības iestādes izaugsmi,” secina
Gunta Čižika. „Arī jaunākais Latvijas-Lietuvas programmas projekts tiks
īstenots, pateicoties pašvaldības līdzfinansējumam un priekšfinansējumam, kas bija par pamatu Eiropas
fondu atbalsta saņemšanai.
Arkādijs Petaško, savukārt, ir pārliecināts, ka profesionālā mācību iestāde Krāslavā - unikāls piemērs visai
mūsu valstij, kas apliecina, cik veiksmīga var būt sadarbība, kad pašvaldība ir gatava finansiāli atbalstīt valsts
institūcijas attīstību.
Noteikti jāuzsver, ka šī sadarbība veicina arī vietējo iedzīvotāju, tai skaitā
jauniešu, dzīves kvalitāti.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Marta beigās Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldē notika preses konference par izmaiņām LR Valsts robežas likumā. Ar masu informācijas līdzekļu pārstāvjiem tikās Valsts robežsardzes Daugavpils
pārvaldes priekšnieka vietnieks robežkontroles un imigrācijas jautājumos pulkvedis Gunārs Liepiņš.
Saskaņā ar pieņemto likumu, kas stājās spēkā 21.martā, attiecībā uz
Latvijas iedzīvotājiem ir izdarīti 2 būtiski grozījumi.
Viens no tiem skar Latvijas- Lietuvas un Latvijas - Igaunijas iekšējo robežu, te vairs nav tā saucamās pierobežas, kura bija ne šaurāka par 15 km.
Otrs grozījums ir svarīgs Daugavpils, Krāslavas, Dagdas, Aglonas
novada iedzīvotājiem – tas nosaka, ka šobrīd visiem Latvijas iedzīvotājiem un ārvalstniekiem, atrodoties pierobežā gar Latvijas –
Krievijas un Latvijas - Baltkrievijas robežu, kas nav šaurāka par 30
km, līdzi ir jābūt personas apliecinošam dokumentam – pasei vai ID
kartei.
Šīs normas neievērošana paredz soda sankcijas – Latvijas administratīvajā pārkāpumu kodeksā tas kvalificējas kā Valsts robežas režīma
pārkāpums un paredz sodu no brīdinājuma līdz pat 150Ls. Kā uzsvēra
pulkvedis G.Liepiņš, grozījumi veikti galvenokārt tamdēļ, lai atvieglotu robežsargiem iespējas veikt ārzemnieku kontroli. Protams, robežsargi nemēģinās uzreiz piemērot maksimālās sankcijas, naudas sods
tiks piemērots tikai atkārtotā pārkāpumā.
Tādējādi, novada iedzīvotājiem jāpievērš uzmanība tam, ka pasei jābūt līdzi vienmēr: ejot uz veikalu, dodoties atpūsties uz upi vai sēņojot
mežā, pastaigājoties ar suni vai atrodoties kafejnīcā. Ir jāatzīmē, ka autovadītāja apliecība nav dokuments, kas apliecina personību, autovadītāja apliecība ir dokuments, kas var tikai palīdzēt robežsargam
identificēt personu.
Elvīra Škutāne
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HIPOTĒKU BANKĀ BŪTISKI
PAPLAŠINĀTAS VALSTS ATBALSTA
IESPĒJAS LAUKSAIMNIEKIEM
Vairāk kā desmit gadus Hipotēku banka kā attīstības
banka īsteno mērķprogrammas, kas paredzētas dažādām uzņēmēju vajadzībām.
Šajā pavasarī jaunas valsts
atbalsta iespējas Hipotēku
bankā ir pieejamas tieši lauksaimniecības produktu ražotājiem.
Par to un arī citiem piedāvājumiem uzņēmējiem stāsta
Hipotēku bankas Krāslavas
norēķinu grupas vadītāja
Iluta Nartiša.
- Šobrīd galvenais papildinājums
Hipotēku bankas realizētajā MVU
izaugsmes programmā attiecas tieši
uz lauksaimniekiem, kuri turpmāk
Hipotēku bankā varēs saņemt finansējumu līdz 2 miljoniem latu investīcijām.
Iekļaujot
programmā
lauksaimniecības produktu primāro ražošanu kā atbalstāmo nozari, tiek paplašināts atbalsta saņēmēju loks. Gan
lauksaimniecības produktu ražotājiem,
gan lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām būs pieejams
finansējums tehnikas un iekārtu iegādei, ēku remontam, kā arī būvniecībai
ražošanas vajadzībām.
- Kas var saņemt atbalstu MVU izaugsmes aizdevumu programmas ietvaros?
- Programmas ietvaros finansējumu
var saņemt mazie, vidējie komersanti
un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības, lauksaimniecības produkcijas ražotāji, kuriem ir
ekonomiski pamatoti turpmākās darbības plāni, bet nav pieejams kredītiestāžu finansējums paaugstinātu risku dēļ.
Programmas īstenošanai piesaistīti
Eiropas Investīcijas bankas līdzekļi un
garantijas.
- Vai ir vēl kādi papildinājumi šajā
programmā?
- Tikko apstiprinātās izmaiņas programmā paredz paplašinātas iespējas arī
pakalpojumu nozares uzņēmumiem –
tagad aizdevumi līdz 30 tūkstošiem latu
būs pieejami arī pakalpojumu nozares
uzņēmējiem, kuri atbilst „mazā” uzņēmuma statusam (līdz 49 darbiniekiem,
gada apgrozījums un bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus eiro). Līdz
šim programmas ietvaros aizdevumus
pakalpojumu nozarē varēja saņemt
„mikro” uzņēmumi (līdz 9 darbiniekiem, gada apgrozījums un bilances
kopsummas nepārsniedz 2 miljonus
eiro).
- Kādas atbalsta programmas ir vēl
pieejamas lauksaimniekiem?
- Hipotēku bankai daudzu gadu garumā ir uzkrāta liela pieredze lauksaimnieku kreditēšanā. Šobrīd Lauksaimnieku
apgrozāmo līdzekļu aizdevumu programmā piedāvājam finansējumu lauksaimniekiem
apgrozāmajiem
līdzekļiem no 5000 līdz 700 000 latu,
bet lauksaimniecības kooperatīvajām
saimniecībām – līdz 2 miljoniem latu.
Aizdevumiem iespējams piesaistīt Lauku Attīstības Fonda garantijas.
Mazākiem lauksaimniecības nozares
uzņēmumiem piedāvājam Latvijas Šveices mikrokreditēšanas programmu.
- Kam paredzēta mikrokreditēšanas programma?
- Lai sāktu jaunu biznesu no nulles vai
attīstītu esošo, nereti pietiek arī ar salīdzinoši nelieliem naudas līdzekļiem.
Tieši šādām vajadzībām paredzēta šī
valsts atbalsta mikrokreditēšanas programma.
Programmas ietvaros atbalstu var saņemt gan jau nodibinātie uzņēmumi,
gan individuālie komersanti, kā arī tie,
kas sava uzņēmuma izveidi vēl tikai
plāno. Vienīgais nosacījums – uzņēmums nodarbina līdz 10 darbiniekiem,
un gada apgrozījums un bilance nepār-

Paplašina atbalsta pretendentu loku
Zemkopības ministrija (ZM) izstrādājusi grozījumus Ministru kabineta noteikumos „Kārtība,
kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu lauku attīstībai pasākumā „Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” un pasākumā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā””, ko
3.aprīlī pieņēma valdība.
Grozījumi paplašina atbalsta pretendentu loku Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma
„Konkurētspējas veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitātē „Iekārtu,
tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana, infrastruktūras izveide lauksaimniecības produktu pārstrādei un pirmapstrādei mājas apstākļos,
tai skaitā pašu saražotās produkcijas iepakošanai”, dodot iespēju atbalstu saņemt arī fiziskai personai, kas ir reģistrējusies Pārtikas un veterinārajā dienestā kā pārtikas uzņēmums, kurš nodarbojas ar
lauksaimniecības produktu pārstrādi mājas apstākļos vai plāno nodarboties ar lauksaimniecības
produktu pārstrādi mājas apstākļos.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste

Aicina meža īpašniekus izmantot iespēju

sniedz 1,4 miljonus latu. Tā paredzēta
ne tikai ražošanas un pakalpojumu nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, bet
arī lauksaimniecības nozares uzņēmumiem.
- Ko piedāvā mikrokreditēšanas
programma?
- Programmā pieejams aizdevums
līdz 10 000 latu investīcijām, līdz 5000
latiem apgrozāmajiem līdzekļiem un,
kas īpaši svarīgi, arī grants. Projektiem
līdz 5000 latu, nav nepieciešams līdzfinansējums, un aizdevums tiks piešķirts
līdz 100% no projekta summas. Ja projekta summa ir lielāka, nepieciešams
10% uzņēmēja līdzfinansējums. Aizdevums pieejams latos, tā termiņš ir
līdz 5 gadiem.
Pēc tam, kad projekts īstenots un bizness sācis darboties, uzņēmumam būs
pieejams grants jeb neatmaksājamais
finansējums aizdevuma dzēšanai.
Granta summa ir 50% no investīcijām
piešķirtās summas, bet ne vairāk kā
500 latu, ja projekts tiek īstenots Latvijas lielākajās pilsētās, un līdz 750 latiem, ja biznesa projekts tiek īstenots
pārējā Latvijas teritorijā. Šāds nosacījums ieviests, lai veicinātu attīstību reģionos un ārpus lielajām pilsētām.
- Ko vēl piedāvājat uzņēmējiem?
- Mums ir īpaša Starta programma
biznesa uzsācējiem, kuriem piedāvājam ne tikai finansējumu ideju realizēšanai aizdevumu un grantu veidā, bet
arī konsultācijas un mācības, turklāt
visas konsultācijas un mācības ir bez
maksas. Programmas ietvaros uzņēmēji var saņemt aizdevumu līdz 54 tūkstošiem latu, kā arī gantus jeb
neatmaksājamo finansējumu biznesa
uzsākšanai un aizdevuma atmaksai.
Vēlos uzsvērt, ka atšķirībā no parastiem aizdevumiem, izsniedzot aizdevumus valsts atbalsta programmu
ietvaros, banka var uzņemties lielākus
riskus, tai skaitā zemāku ķīlas nodrošinājumu, apgrozāmo līdzekļu aizdevumu atmaksas termiņi ir garāki,
aizdevumi un cita veida atbalsts pieejami arī uzņēmējiem bez iepriekšējas
pieredzes.
- Kas jādara, lai saņemtu atbalstu?
- Lai pieteiktos aizdevumiem, vispirms nepieciešams aizdevuma pieteikums un aizpildīta atbalsta apjoma
veidlapa. Klientu ērtībām šo dokumentu veidlapas ir ievietotas Hipotēku
bankas mājas lapā www.hipo.lv, taču
vēlos uzsvērt, ka ikviens klients ir laipni
aicināts nākt uz Hipotēku bankas filiālēm, kur mūsu kredītspeciālisti sniegs
konsultācijas par valsts atbalsta programmām.
Priecāsimies Jūs redzēt Hipotēku
bankā, kur sniegsim papildu informāciju par valsts atbalsta iespējām.
Mēs atrodamies sv.Ludvika laukumā
3, Krāslavā, tālr.65626062, 65626058.

LLKC Meža konsultāciju pakalpojumu centrs aicina meža īpašniekus izmantot iespēju un izkopt
savas jaunaudzes ar ES finansiālu atbalstu, tādā veidā paaugstinot sava meža ekonomisko vērtību.
Tas nozīmē, ka meža īpašnieks varēs iesniegt projektu un saņemt atbalstu arī par pašrocīgi veikto
jaunaudžu kopšanu. Jaunaudze nozīmē, ka mežaudzes vidējais koku augstums nepārsniedz 10 m.
Šīs aktivitātes ietvaros varat iegādāties arī jaunus instrumentus un aprīkojumu jaunaudžu kopšanai, ja to veiksiet vismaz 2 ha platībā.
Meža konsultāciju pakalpojumu centra darbinieki palīdzēs meža īpašniekiem gan ar padomu,
gan praktiski – izstrādāt meža apsaimniekošanas plānu, sagatavot projekta pieteikumu un platības
skici.
Sīkāku informāciju šajā jautājumā, kā arī palīdzību apliecinājumu koku ciršanai, meža taksācijas
veikšanā, mežaudžu novērtēšanā, cirsmu un īpašumu pārdošanā varat saņemt Krāslavā, Latgales
ielā 6, ierodoties personīgi, iepriekš zvanot pa tālr.26459513 Jānim Dzalbam, MKPC Dienvidlatgales nodaļas vadītājam.

Eseju konkurss 9. – 12. klašu skolēniem
Starptautiskais valodu uzņēmums „Skrivanek Baltic” sadarbībā ar Kanādas vēstniecību Latvijā,
Latviešu valodas aģentūru, „Fotoakadēmiju”, „Multikino”, Eiropas Savienības māju un Eiropas
Komisijas pārstāvniecību Latvijā izsludina eseju konkursu angļu valodā 9.-12. klašu skolēniem
„The limits of my language mean the limits of my world”. Skolēni tiek aicināti iesniegt savu eseju
līdz 11. aprīlim. Sīkāk: www.bernunometnes.lv , sadaļā „Konkurss!!!”.

Prakšu programma jauniešiem „Strādā laukos”
No 21. marta Latvijas Jauno Zemnieku klubs (JZK) atklāj prakšu programmu „Strādā laukos”.
Prakšu programma paredzēta jauniešiem vecumā no 16 gadiem. Programma veidota tā, lai tās dalībniekiem neatkarīgi no atrašanās vietas un izglītības būtu iespēja gūt praktisku pieredzi, strādājot
kādā no lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā. Katrs dalībnieks var izvēlēties sev vēlamo praktizēšanas laiku un vietu. Sīkāk: www.jzk.lv.

Konkurss „Kultūrvēstures mantojuma
saglabāšana Latvijas novados”
Apgāds „Jumava” sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību izsludina šo konkursu, lai mūsu
tautas vēsture, mūsu vecvecāku un vecāku stāsti tiktu saglabāti nākamajām paaudzēm. Izveidotā
profesionālā žūrija vērtēs iesniegtos manuskriptus,
konkursa uzvarētāja manuskripts tiks izdots apgāda „Jumava” grāmatu sērijā par Latvijas kultūrvēsturi. Tiks izvēlēti papildus divi manuskripti, kurus arī nominēs žūrija, tie saņems balvas no apgāda „Jumava”. Manuskriptu iesniegšanas termiņš:no 2.04.2012. līdz 2.07.2012. Sīkāk:
www.jumava.lv.

Hipotēku banka izsludina projektu konkursu
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 mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas
dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas
teritorijā.
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 sociālos 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.

Piedalieties fotokonkursā!
„DHL Express” sadarbībā ar Latvijas Ornitoloģijas biedrību vides saudzēšanas programmas
„GoGreen” ietvaros organizē akciju „Gājputnu sagaidīšanas mēnesis”, pasludinot aprīli par gājputnu sagaidīšanas mēnesi. Par gājputnu mēneša simbolu tiek izvēlēts viens no Latvijas mazākajiem
putniņiem – melnais mušķērājs, šobrīd bieži sastopams putns, kas klimata pārmaiņu rezultātā līdz
gadsimta beigām varētu izzust no Latvijas teritorijas.
Vienlaikus ikviens ir aicināts piedalīties fotokonkursā – doties dabā, fotografēt gājputnus un ievietot http://www.draugiem.lv/dhlgogreen. Par katru ievietoto fotogrāfiju „DHL Express” ziedos
līdzekļus Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotajai melnā stārķa programmai. Savukārt fotokonkursa uzvarētāji saņems putnu būrīšus.
Ar akciju ikviens Latvijas iedzīvotājs tiek aicināts vērot dabu, sagaidīt gājputnu atgriešanos un
padomāt par saviem ieradumiem un kā tos padarīt draudzīgākus dabai. „GoGreen” ir „DHL Express” globāla vides saudzēšanas programma, ar kuras atbalstu tiek izglītota sabiedrība kopumā, kā
ar atbildīgu individuālo rīcību iedzīvotāji var pasargāt dabu no klimatiskajām pārmaiņām un mazināt tās radītās sekas.
Informāciju sagatavoja Mārtiņš Pozņaks
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1.SADRAUDZĪBAS PILSĒTU
FORUMS BALTKRIEVIJĀ
No 29.līdz 30. martam Krāslavas novada domes pārstāvji piedalījās
pirmajā Baltkrievijas – Latvijas sadraudzības pilsētu forumā „Baltkrievijas un Latvijas reģionālās un sadraudzības pilsētu sadarbības perspektīvie virzieni” Novopolockā, Baltkrievijā, kura mērķis bija veicināt
Baltkrievijas un Latvijas sadarbību attīstību, paplašināt un nostiprināt
starpreģionālos sakarus tirdzniecības un ekonomikas, investīciju un kultūras jomās, aktivizējot partneru attiecības starp Baltkrievijas un Latvijas pilsētām un rajoniem. Kopumā Latviju šajā aptuveni 300 dalībnieku
lielajā forumā pārstāvēja apmēram 30 pilsētas un novadi.
29. martā Meždurečjes ciemā, atklājot forumu un iesākot plenārsēdi,
viesus uzrunāja Baltkrievijas Republikas vēstnieks Latvijā A. Gerasimenko, Novopolockas izpildkomitejas priekšsēdētāja N. Kačanova, Vitebskas apgabala vadītājs A.Kosinecs, kā arī Latvijas – Baltkrievijas
ekonomisko sakaru veicināšanas biedrības valdes priekšsēdētājs A. Čepānis un citi.
Pēc plenārsēdes tika parakstīti 10 jauni sadraudzības līgumi starp Latvijas un Baltkrievijas pilsētām un novadiem, bet foruma turpinājumā tika organizēts darbs 3 dažādās sekcijās pēc sadarbības virzieniem pašvaldību vadītājiem, uzņēmējiem, tūrisma un kultūras nozares speciālistiem, kur pašvaldību vadītāji apsprieda starpreģionu sadarbības iespējas, esošās problēmas, kā arī risinājumus un perspektīvas, uzņēmēji
pārrunāja iespējamo sadarbību tirdzniecības un ekonomikas jomā, savukārt trešās sekcijas pārstāvji apsprieda sadarbību tūrisma jomā. Foruma
pirmā diena tika noslēgta ar kopīgu sadraudzības memoranda pieņemšanu, pēc kura dalībnieki noskatījās Novopolockas radošo kolektīvu sagatavoto koncertprogrammu un apmeklēja Vitebskas reģiona ražotāju
izstādi, kurā tika pārstāvētas gan tādas nozares kā pārtikas ražošana, gan
būvniecība un naftas pārstrāde.
Otrajā foruma dienā dalībnieki devās ekskursijās, apmeklējot vienu no
Baltkrievijas lielākajiem rūpniecības uzņēmumiem „Naftan”, Polockas
Sv. Jefrosinijas klosteri, Grāmatu iespiešanas muzeju u.c. objektus.
Pateicamies foruma organizatoriem par organizēto pasākumu un aicinām turpināt un paplašināt sadarbību starp Latvijas un Baltkrievijas pilsētām.
Līga Upeniece

Skolām tiks uzsākta
datoru un multimediju kabinetu
aprīkojuma piegāde
Turpinot Krāslavas novada domes projektu „Izglītības iestāžu informatizācija” 3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/572, tuvākajā laikā tiks uzsākta projektā paredzēto datoru un multimediju kabinetu aprīkojuma
piegāde.
Līdz š.g. 16.aprīlim ir plānota portatīvo datoru (Pro Book 6560b) un
multimediju kabineta aprīkojuma piegāde, bet līdz 7.maijam – stacionāro datoru piegāde (CAPITAL NEO GX17). Saskaņā ar projektā paredzēto Krāslavas Varavīksnes vidusskolai būs pieejami 28 stacionārie datori,
Krāslavas pamatskolai - 36 stacionārie datori, 2 portatīvie datori, interaktīvā tāfele un projektors, Krāslavas Valsts ģimnāzijai – jauns stacionārais dators, Robežnieku pamatskolai – 10 stacionārie un 2 portatīvie
datori, interaktīvā tāfele un projektors, Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu
pamatskola – 2 portatīvie datori, interaktīvā tāfele un projektors. Iekārtu
piegādi veiks SIA „Lattelekom”.
Projekta īstenošana turpināsies līdz 2012.gada jūnijam, tā kopējās izmaksas ir 77 479.81 LVL, ko pilnā apmērā finansē Eiropas Reģionālās
attīstības fonds.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

PRIORITĀTE UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA
Tuvojas noslēgumam Krāslavas novada attīstības programmas 2014.-2020.gg. izstrāde. Kādi ir pašvaldības plāni? Kas mūs sagaida? Vai novadam tiks sniegts valsts
atbalsts?
Uz jautājumiem atbild Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
- Kādus virzienus un projektus pašvaldība izvirza par prioritāti?
- Viens no mūsu novada attīstības programmas
akcentiem – infrastruktūras attīstība. Piemēram,
pašlaik tikai uz pieciem no vienpadsmit pagastu
centriem ved asfaltēts ceļš. Pilsētas teritorijā ir nepieciešama asfalta seguma atjaunošana Aglonas un
Rēzeknes ielā, Rīgas ielas posmā, kā arī Lielās ielas
posmā – no Vienības ielas līdz Rēzeknes ielai, kur
kravas plūsma ir diezgan intensīva. Ne mazāk svarīgs ir ceļš, kas savieno dzelzceļa staciju ar šoseju
A6 – tas ir sava veida apvedceļš ap Krās lavas pilsētu. Tur klāt prioritārie ceļi ir arī katrā pagastā.
Infrastruktūras jau tāju mu risināšana ir saistīta arī
ar pilsētas katlu māju, kurai nepieciešamas nopietnas investīcijas. Jauns katls nodrošina tikai pusi no
katlu mājas jaudas, pārējo siltumu ražo, izmantojot
veco, vēl padomju laika aprīkojumu. Rekonstrukcija vajadzīga arī siltumtrasēm. Līdz galam jāsakārto
pilsētas
ūdenssaimniecība.
Visiem
iedzīvotājiem jānodrošina iespēja lietot ūdensvadu
un kanalizāciju, bet pilsētā ir iecirkņi, kuri savu laik
netika iekļauti rekonstrukcijas projektā.
Paliek spēkā ieceres uzbūvēt sporta kompleksu,
mēs plānojam, ka tas būs aktīvās atpūtas centrs ģimenēm, kuru apmeklēs ne tikai jaunieši, bet arī bērni, vidējā vecuma cilvēki, pensionāri. Noteikti tiks
turpināta skolu un sporta bāzes uzlabošana.
Nākamajā plānošanas periodā turpināsim pils un
parka teritorijas labiekārtošanu. Nekādā gadījumā
nepārtrauksim meklēt iespējas īstenot ideju par loģistikas centra izbūvi pierobežas zonā.
- Novada attīstības programma ar norādīto finansējuma apjo mu, kas ir nepieciešams ieplānoto projektu realizācijai, ir iesniegta Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.
Vai tā jau ir izvērtēta?
- Jā, patīkami dzirdēt atsauksmes, ka mūsu programma atšķiras no citu pašvaldību programmām
ar to, ka tajā liela uzmanība pievērsta uzņēmējdarbības attīstībai. Mēs nepieprasām līdzek ļus lielai
kon certzālei kā, piemēram, Rēzekne vai Rotko muzejam kā Daugavpils. Mēs lūdzam valsts atbalstu
ražošanas zonu attīstībai – gribam, lai pašvaldība
varētu palīdzēt jaun ajiem vai jau esošajiem uzņēmējiem, piemēram, ierīkot elektrību, uzbūvēt piebraucamos ceļus, ūdensvadu un kanalizāciju un tā
tālāk. Visi šie darbi prasa ievērojamus finanšu līdzekļus, taču ne visiem uzņēmējiem tie ir. Mums ir
reāli plāni izveidot biznesa inkubatoru, šim mērķim jau ir telpas.
Uzskatu, ka uzņēmējdarbības attīstīšana pašlaik
ir ļoti aktuāla un svarīga. Visi grib strādāt un saņemt darba algu, bet pēc tam pensiju. Ja tiks radītas
darbavietas, tad tiks saglabāts vai paaugstināts
dzimstības līmenis, un nebūs jādomā par skolu
slēgšanu.

- Pēdējā laikā mūsu valdība pievērš lielu uzmanību Latgales attīstībai. Ministrijas domā
par to, kā palīdzēt reģionam izkļūt no depresīvā
stāvokļa, un vēršas ne tikai pie speciālistiem un
pašvaldību vadītājiem, bet gaida priekšlikumus
arī no vienkāršiem iedzīvotājiem. Kā jūs domājat, vai krāslavieši, kas vēl nav aizbraukuši un
grib strā dāt sa vā dzimtajā zemē, var cerēt, ka
viņiem būs tāda iespēja?
- Jau vairāk kā divdesmit gadus mēs dzīvojam, uz
kaut ko cerēdami. Ir jābrīnās par to, ka ministrijas
tikai tagad apkopo informāciju. Pēc manām domām, ierēdņiem jābūt labi infor mētiem par tagadējo situāciju, jo tas ir viens no galvenajiem
ministriju darbinieku pienākumiem. Pašlaik, kad
jāplāno konkrēti atbalsta pasākumi, speciālisti no
Rīgas tikai sāk interesēties par to, kā dzīvo reģions.
Tagad, kad šis darbs jau sākās, mums atliek cerēt, ka
tas nebūs tikai ķeksītis. Tam jau sen bija jānotiek, taču daudz kas būs atkarīgs no tā, kā mēs paši darbosimies.
Starp citu, Latvijā ir reģioni, ku riem arī neklājas
ļo ti la bi un ku ri sa gla bā sa vu inerto stāvok li. Tagad vi ņi vien kār ši no ma las no vē ro, kā at tīs tī sies
no tiku mi pie mums.
Pēdējā laikā nācās dzirdēt dažu depu tātu vie dok li par to, ka piešķirt naudu Latgalei ir bezjēdzīgi, jo vien al ga ne izdo sies to sa prātīgi iz man tot, ka
vieglāk vis pār aizmirst par mums.
Pro tams, līdzekļu valstī nav daudz, turklāt vēlēšanu sistēma Latvijā ir tāda, ka Saeimā nonāk de pu tāti galveno kārt no lielajām pilsētām, pār stāvju
no Lat ga les ir maz. Dabis ki, katrs de pu tāts cen šas
pie saistīt fi nan sē ju mu sa vam re ģionam – līdzī gi
no tiek arī Eiropā, Amerikā un Krievijā.
- Paš laik Lat vijā ir vē ro ja ma ten den ce di bināt re ģionā lās par tijas. Kāds ir jū su vie dok lis
par šo jau tā ju mu?
- Pro tams, lielie po litiskie spēki šajā situācijā tikai zaudēs, vietējo partiju radīšana pierāda to fak tu, ka spēcīgas partijas ne vienmēr uzvedas kā
reāli palīgi. Taču ir arī tādi po litiķi, kas negrib tikai po pu la ri zēt par ti jas lo zun gus un bez ie ru nām
ie vērot par te jisko dis cip lī nu, ne pār kāp jot koa līcijas no teiku mus.
Vai re ģionā lajām par ti jām būs pa nā ku mi? Tas ir
atkarīgs no vēlētājiem. Diemžēl cilvēki dažreiz
bal so par to vai ci tu par ti ju, pat ne ieska to ties sarak stā ar uz vār diem. Tāpēc ne re ti gadās arī tā - cil vēks ne ko īpa šu nav iz darī jis, vien kār ši „stā vē ja
uz krus to ju ma un dziedā ja dzies mas”, bet par ti ja
vi ņu ak tīvi rek la mē ja, un ie dzī vo tā ji par vi ņu balsos.
- Paldies par at bil dēm!
Pierakstīja
El vī ra Šku tā ne

KRĀSLAVAS NOVADA PENSIONĀRU
AKTIVITĀTES TIKS TURPINĀTAS
Marta beigās Krāslavas kultūras namā notika pensionāru biedrības gada atskaites kopsapulce. Biedrības
valde atskaitījās par paveikto pagājušajā gadā, izvirzīja
apspriešanai aktuālos jautājumus un pastāstīja par ieplānotajiem pasākumiem un darba virzieniem.
Uz pensionāru sapulci tika uzaicinātas novada amatpersonas: pašvaldības vadītājs un domes priekšsēdētāja
vietnieks, uzņēmuma „Krāslavas nami”, p/a „Labiekārtošana K”, centrālās bibliotēkas, Izglītības un kultūras
nodaļas pārstāvji.

Biedrības pastāvēšanas laikā tika sagatavoti 6 projekti. 4
atbalstīto projektu ietvaros tika iegādāta aparatūra skatuvei,
foto un video kameras, sintezators, kā arī portatīvais dators.
Pateicoties pēdējam projektam, pašdarbības kolektīvu
„Senči” un „Ivuška” dalībniekiem būs jauni tērpi, bet dāmas
no deju kolektīva „Mežrozīte” iznāks uz skatuves jaunās
kurpēs. Krāslavas novada pensionāru biedrība aktīvi sadarbojas ar Latvijas pensionāru federāciju un Latgales reģionālo pensionāru apvienību. Jautājumi, kurus aktualizē
Krāslavas novada pensionāru biedrība, bieži tiek iekļauti šo
organizāciju sanāksmju rezolūcijās.
Apspriežot pasākumus, kas tika organizēti
2011.gadā, un tradīcijas, kuras tika nodibinātas iepriekšējos periodos, kopsapulcē bija
pieņemts lēmums atbalstīt visas senioru iecienītās aktivitātes. Pensionāri turpinās atpūtas
vakaru tradīcijas, kā arī organizēs dažādu iestāžu bijušo darbinieku tikšanās vakarus.
Turpināsies tikšanās ar domes vadību, ar
Saeimas deputātiem un ministriem. Krāslavas
novada pensionāri, tāpat kā agrāk, plāno aktīvi piedalīties pilsētas dzīvē – uzstāties koncertos, darboties talkās, organizēt sapulces
pilsētas mikrorajonos, sadarboties ar citām
sabiedriskajām organizācijām.
Sadarbībā ar Krāslavas novada centrālo
bibliotēku turpināsies datorprasmju kursi novada senioriem. Turklāt pensionāru biedrība
nolēma organizēt latviešu valodas kursus.

Krāslavas seniori piedalās ne tikai vietējos pasākumos.
Nākamajā gadā, tāpat kā iepriekšējos gados, biedrības vokālie un deju kolektīvi dosies uz Latgales senioru dziesmu
un deju svētkiem, kā arī iesaistīsies Starptautiskajā mazākumtautību mūzikas festivālā „Latgales vainags”, kas notiks Indrā.
Ar novada domes atbalstu seniori plāno piedalīties pasākumos un iepazīties ar citu pašvaldību pensionāru biedrību
darba pieredzi.
Krāslavas novada pensionāru biedrības gada sapulces rezolūcijā nolemts pensionāru biedrības darbu atzīt par labu.
Šogad izmaiņas valdes sastāvā nav paredzētas, tās locekļi
turpinās savu darbu.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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ĒKA NODOTA
EKSPLUATĀCIJĀ
Pamatojoties uz 2010.gada 3.novembrī noslēgto līgumu ar Veselības
ekonomikas centru, SIA „Krāslavas slimnīca” ievieš Eiropas Reģionālā
attīstības fonda projektu „Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras
uzlabošana SIA „Krāslavas slimnīca”, uzlabojot veselības aprūpes
pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”.
Projekta ietvaros pēc iepirkuma procedūras 2011.gada 16.augustā tika
noslēgts būvdarbu līgums ar pilnsabiedrību „RBSSKALS, RBSSKALS
Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” par SIA „Krāslavas
slimnīca” dienas stacionāra renovācijas darbiem.
Sešu mēnešu laikā tika veikts jumta remonts, kas ietvēra sevī jaunu
cinkota skārda vēdināšanas izvadu ar uzjumteņa montāžu, drošības
barjeras montāžu, lietus ūdens noteku montāžu, kā arī tehnisko bēniņu
siltināšanas darbus. Tika veikta dienas stacionāra renovācija, kas iekļauj
sevī iekšējās apkures sistēmas renovāciju, gaisa vēdināšanas un
kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, elektroapgādes iekšējo tīklu
renovāciju, ūdensapgādes un kanalizācijas iekšējo tīklu renovāciju,
automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ierīkošanu, kā arī
kosmētisko remontu veikšanu.
2012.gada 15.martā komisijā, kuras sastāvā bija Krāslavas novada
domes būvvaldes pārstāvji Ineta Danovska un Igors Guba, pasūtītāja
pārstāvis SIA „Krāslavas slimnīca” valdes loceklis Aleksandrs
Jevtušoks, izpildītāja pilnsabiedrības „RBSSKALS, RBSSKALS
Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” pārstāvis Ēriks Gusevs,
parakstīja aktu par ēkas nodošanu ekspluatācijā.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Valentīna Pitrāne, projekta vadītāja

POLICIJAS ATSKAITE
PAR PAVEIKTO DARBU MARTĀ

Pašvaldības policija martā sastādīja 17 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 2
par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas telpās
vai citās sabiedriskās vietās, 1 par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 7 par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par reliģisko rituālu organizēšanas vai norises kārtības neievērošanu, 1 par ubagošanu, 3 par
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 16 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 46 izsaukumi. Tika veiktas
16 profilaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi.
Turklāt tika veikti 5 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienas laikā pie pieminekļa „Māte Latgale raud” un pie pieminekļa,
kas atrodas Krāslavas stacijā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 3 profilaktiskos
reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.
Krāslavas novada pašvaldības policija atgādina un lūdz visus Krāslavas iedzīvotājus, kas dzīvo privātmājās, neveidot atkritumu kaudzes,
kas rodas uzkopjot piemājas teritorijas, ceļu malās. Ja Jums rodas nepieciešamība izvest dotos atkritumus, lūgums sazināties ar p/a „Labiekārtošana K” darbiniekiem, kas sniedz šāda veida pakalpojumus.
*
*
*
2012.gada martā Krāslavas iecirkņa amatpersonas kopā sastādīja 312
administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem 10 protokolus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta (sīkais huligānisms),
26 protokolus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa
171.panta (alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī), 2
protokolus pēc LAPK 1702. panta (nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana), 2 protokolus pēc
LAPK 173.panta (bērna aprūpes pienākumu nepildīšana) un 1 persona
tika saukta pie atbildības saskaņā ar LAPK 181.panta 6.daļu (ieroču,
munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites kārtības pārkāpšana). Uzsāktas 8 administratīvās lietvedības par nelikumīgu
alkohola un degvielas apriti, kuru ietvaros izņemti 3,3 litri nelikumīgi
glabāta alkohola.
Ceļu policijas jomā sastādīti 268 administratīvo pārkāpumu protokoli,
mēneša laikā reģistrēti 8 ceļu satiksmes negadījumi bez cietušajiem. Pēdējā mēneša laikā palielinājies to ceļu satiksmes negadījumu skaits, kad
transportlīdzekļa vadītājs aizbrauca no notikuma vietas, par to nepaziņojot likumā noteiktajā kārtībā.

SLUDINĀJUMI
òPārdod 2-istabu dzīvokli ar
krāsns apkuri, privatizētu, dz.stacijā, ir garāža, kūts, šķūnis.
T.26959977.
òIzīrē garāžu Pļavu ielā uz ilgāku laiku
vai maina šo garāžu pret garāžu slimnīcas
rajonā vai karjerā. T.29181780.
òPārdod metāla krāsniņu siltumnīcai
vai garāžai. T.29181780.
òPārdod 2-istabu dzīvokli labā kieģeļu
mājā. Nomainīti logi, durvis, iebūvēta virtuve, skapis; nosiltināts, zemi komunāli
maksājumi. T.29356477.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus. Samaksa uzreiz.
T.26346688.

SIA „Govs centrs” pērk teļus
(12 -40 dien. vec.). T.26609182.

Pārdod
vasarnīcu
(„Meža
nora”) un bērnu auto krēslu (0-12
mēn.).T.26173163.

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

TALANTU MANTOJA NO MAMMAS
Līdz aprīļa beigām Krāslavas Mākslas un vēstures muzejā būs skatāma Alfrēdas
Bulionko izšuvumu izstāde.
Alfrēda Bulionko dzimusi
1969.gadā Krāslavā, mācījās
Krāslavas 2.vidusskolā. No
bērnības dienām jau nodarbojās ar rokdarbiem - adīšanu, ar rakstu izšuvumiem uz
salvetēm, spilvendrānām un
vēlāk sāka izšūt gleznas.
Rokdarbnieces talantu Alfrēda mantoja no mammas, kuras smalki izšūtās salvetes un
grezni galdauti vēl arī tagad
krāšņo dzimto māju Varnaviču ciemā. Gleznu izšūšana kļuva par Alfrēdas mīļāko nodarbošanos,
viņas pūra lādē jau ir 60 izšūtie darbi par dažādām tēmām: daba, garīgā
tēma, mīlestība u.c. Alfrēda ir dāsns cilvēks ar saviem darbiem ir apdāvinājusi radus, draugus un paziņas.
Pirmā Alfrēdas Bulionko izstāde notika 2009.gadā - Kaplavas pagastā, Varnaviču ciemā, 2010.gadā - Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā un 2011.gadā Varavīksnes vidusskolā.
Izstādes atklāšanas reizē 2012.gada 21.martā šo jauko un oriģinālo
darbu autore uzdāvināja Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam savu
darbu „Māte ar bērnu”.
Krāslavas Mākslas un vēstures muzeja informācija

STARP LAUREĀTIEM KRĀSLAVIEŠI
Poļu kultūras centrā norisinājās kārtējais dziesmu konkurss, kurā piedalījās vokālisti no vairākām Latgales pilsētām: Krāslavas, Rēzeknes un
Daugavpils. Konkursa uzdevums bija nodziedāt divas dziesmas latviešu
un poļu valodā. 17 dalībnieki uzstājās trīs vecumu grupās no 4 līdz 30
gadiem. Visi viņi tika galā ar uzdevumu, pat neskatoties uz to, ka bija radošais uztraukums, un parādīja skatītājiem un bargajiem, bet taisnīgajiem žūrijas locekļiem uz ko ir spējīgi.
Konkursa dalībniekus novērtēja: “Pomeņ” kora diriģente, daudzgadējā Daugavpils mūzikas skolas pasniedzēja, Ģertrūde Keviša, vokāliste,
poļu un latviešu Daugavpils un Rīgas estrāžu dziesmu konkursa laureāte
Oļesja Aksenenoka un pedagogs, vokāliste, Latgaļu džeza kolektīva vadītāja Irina Kralika.
Pēc karstām debatēm, žūrija noteica dalībniekus, kuri ir pārgājuši uz
otro, pēdējo konkursa etapu, un jau 15. aprīlī uzstāsies Rīgā. Bet galvaspilsētas uzvarētājus gaida brauciens uz Poliju - uz slaveno vokāla un aktiermākslas pedagogu meistarklasi.
A grupas uzvarētāji, kur bija dalībnieki no 4 līdz 11 gadiem kļuva: Ilze
Baika (Daugavpils), Eduards Geikins-Tolstovs (Rēzekne) un Mihails
Tumašēvičs no Krāslavas.
Grupā B (no 12 līdz 15) uzvarētāji bija: Veronika Ļevčenko (Krāslava), Zarina Tumašēviča (Krāslava) un Jānis Tjarve (Rēzekne).
Un vecākajā C grupā, kur uzstājās dalībnieki no 16 līdz 30 gadiem uzvarēja: krāslaviete Raisa Janoviča, daugavpiliete Alise Ciburevkina un
Jūlija Lapkovska.

KOPĀ – PAR TĪRU PILSĒTU!
Pavasara saules stari ir ne tikai izkausējuši upju un ezeru ledu, bet
atseguši arī pa ziemu sakrāto atkritumu krājumus.
Ja Tu vēlies dzīvot nepiesārņotā, skaistā vidē, aicinām aktīvi iesaistīties novada Spodrības mēnesī no 13.aprīļa līdz 1.maijam!
Aicinām ne tikai vākt atkritumus savu privātmāju un daudzdzīvokļu
māju apkārtnē, iztīrīt palīgēkas, pagrabus, bet darīt arī citus labus darbus – stādīt kokus, radīt brīnišķīgas puķu dobes, izgatavot putnu būrīšus...
Ja pašu spēkiem nevarat tikt galā un vajadzīgs transports sadzīves
atkritumu izvešanai, sazinieties ar p/a „Labiekārtošana K”! Tālr.
28607315, 26388010.
Savukārt, ja Jums vajadzīgs transports lielgabarīta atkritumu izvešanai, jāsazinās ar SIA „Dova” pa tālr. 65621012.
Atkritumus savāks bez maksas tikai tajā gadījumā, ja tie atradīsies jūsu pagalma teritorijā, nevis ielas malā!
Turpinot Lielās Talkas tradīciju, šī gada 21.aprīlī visā Latvijā notiks apkārtējās vides sakārtošanas akcija „Lielā Talka”.
Krāslavas novada dome aicina pašvaldības iestādes, uzņēmumus,
garāžu kooperatīvus piedalīties talkā un sakārtot apkārtnes teritorijas.
Aicinām arī pilsētas un novada iedzīvotājus aktīvi piedalīties talkā!
Gaidām jūs 21.aprīlī, plkst. 9.00 pie Krāslavas kultūras nama.
Mūsu pilsētai ir jābūt tīrai un sakoptai!
Krāslavas novada pensionāru biedrība aicina pensionārus uz talku,
kas notiks 14.aprīlī plkst. 9.00. Pulcēšanās vieta – parkā, pie bērnu
rotaļlaukuma.

Cienījamie seniori-muzikanti!
22. aprīlī plkst.14.00 Sociālā dienesta telpās notiks senioru vakars
„Spēlē, muzikant!”. Lūdzam atsaukties harmoniku spēlētājus, akordeonistus, bajānistus, muzikantus, kas spēlē stīgu instrumentus un netradicionālos mūzikas instrumentus (karotes, zāģis, pudeles u.c.). Zvanīt
pa tālr. 65623709, 26027544 līdz 19.aprīlim.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

LŪDZ
PALĪDZĒT
ANASTASIJAI
Par piln vēr tī gu un lai mī gu
dzī vi Lat vi jā sapņo arī tie vai rā ki des mi ti tūk sto ši cil vē ku,
ku rus jau no ma zot nes ir skārusi kā da sma ga sli mī ba.
Zie dot.lv mar tā ir aiz sā cis
jaun u so ci ālu pro jek tu „Lai mī gai Latvi jai”, viens no dau dza jiem pa lī dzī bas lū gu miem nāk
arī no de viņ pa dsmit ga dī gās
dau gav pi lie tes
Anas ta si jas,
ku ra aiz rau jas ar da to rdi zai nu,
lat vie šu un an gļu va lo du, kā arī
zī mē ša nu un mū zi ku. Mei te ne
ir sa bied ris ki ak tī va, vi ņai ir
daudz draugu gan Latvi jā, gan
ārpus tās robe žām. Ta ču ir vie na ne lai me – Anas ta si ja jau
kopš bērnī bas slimo ar bērnu
ce reb rā lo trie ku un pa ti ne spēj
ne stai gāt, ne ap sēsties. Anasta si ja no sa viem vie nau džiem
at šķi ras ti kai fi zis ki – vi ņai ir
la bi at tīs tī ta ru na, lo ģis kā do mā ša na, at mi ņa un emo ci onā li
adek vā ta uz tve re. Mei te nes
lie lā kais sap nis ir no stā ties pa šai uz savām kā jām! Turklāt si tu āci ja, kad cil vēks sa sli mis ar
sma gu, re tu vai ilg sto šu slimī bu, diemžēl iet ro ku rokā ar
trū ku mu vi sai ģi me nei. Bie ži
vien cil vē kiem trūkst lī dzek ļu
pie mē ro tu me di ka men tu ie gādei vai at bil sto šai re ha bi li tā cijai.
Paš laik tu vi nie ki ļo ti cen šas
at bal stīt Anas ta si ju un ra dīt
ap stāk ļus, lai vi ņa ne jus tu diskomfor tu sa va stā vok ļa dēļ.
Re gu lā ri tiek iz man to tas Lat vi jā pie eja mās re ha bi li tā ci jas
me to des. Ta ču vēl at bil sto šā ka
ār stē ša nās ie spē ja ma, iz man to jot ci tu val stu pie dā vā tās ie spē jas. Anas ta si jas ģi me ne no
sirds pa tei cas līdz ši nē jiem pa lī dzī bas snie dzē jiem un Zie dot.lv, kas vie nā no labda rības
pro jek tiem jau sa vā ca lī dzek ļus vie nam re ha bi li tā ci jas kur sam. Viena mē ne ša kurss, ko
Anas ta si ja ap mek lē ja, jau ir
de vis lie lu pro gresu mei te nes
at tīs tī bai, ta ču to ne pie cie šams
tur pi nāt, jo re ha bi li tā ci ja ļaus
jaun ajai mei te nei vieg lāk sē dēt
un sta bi li zēs gai tu. Arī paš laik
Anas ta si jai ne pie cie ša ma pa lī dzī ba, lai tur pi nā tu ār stē ša nos
re ha bi li tā ci jas cen trā Po li jā.
Vie na kur sa veik ša nai Anas tasi jai
ne pie cie ša mi
vēl
3081,70Ls.
Zie dot.lv aici na ie sais tī ties
pro jek tā „Lai mī gai Lat vi jai”
un pa lī dzēt Anas ta si jai. Ik viens ir aici nāts iz vē lē ties sev
ēr tā ko lab da rī bas vei du:
- zie do jot zie do ju mu kas tī tēs „Max ima” vei ka los vi sā
Lat vi jā;
- ie gā dā jo ties kā du no īpa ša jiem otr rei zē jās pār strā des
garš vie lu trau kiem „Max ima
XX” un „Max ima XXX” vei ka los (vai rāk par garš vie lu
trau ku
ko lek ci ju
www.laimigailatvijai.lv);
- zva not uz zie do ju mu tāl ru ni 90067009 (zie do jums – 1
Ls);
- zie do jot ar in ter net ban kas
pa lī dzī bu, no rā dot „Pa lī dzī ba
Anas ta si jai Timčen ko” (sī kā ka
in for mā ci ja
http://www.ziedot.lv/lv/project/10
94).
Il ze Ošā ne
Zie dot.lv
Ko mu ni kā ci jas va dī tā ja

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

