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4.maijā skrējiens apkārt pilsētai pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu – 197!
Elvīras Škutānes foto

Konkursa
„Cildens mans novadiņš”
rezultāti
Piedrujas pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Ērika Gabrusāne) - I vieta un naudas balva 2000 Ls apmērā par izaugsmi, par
pagasta teritorijas sakoptību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, par pagasta pasākumu kvalitatīvu pieteikšanu un darba tikuma godā celšanu.
Izvaltas pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Māra Miglāne)
- II vieta un naudas balva 1500 Ls apmērā par pagasta mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības veicināšanu un nemateriālā
kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu,
par aktīvu piedalīšanos novada un republikas pasākumos.
Parējās pagastu pārvaldes saņēma atzinības un naudas balvas
200 Ls apmērā.
Ūdrīšu pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Māra Miglāne)
- atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā „Cildens mans novadiņš”, par pagasta pašdarbības tradīciju atbalstu un
darba tikuma godā celšanu, par ģimenisko tradīciju saglabāšanu.
Robežnieku pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Ērika
Gabrusāne) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā „Cildens mans novadiņš”, par pagasta darbīgāko lauku sētu
un zemnieku saimniecību apzināšanu un atbalstīšanu, un ģimenisko tradīciju saglabāšanu.
Indras pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Ērika Gabrusāne)
- atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā „Cildens mans novadiņš”, par pagasta tautas mākslas un individuālo
meistaru tradīciju izkopšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, par
latviskas vides veidošanu un sadarbību starp pašvaldības iestādēm.
Kombuļu pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldnieks Aivars Umbraško) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā
„Cildens mans novadiņš”, par pagasta pasākumu interesantāko pieteikšanu un izcilāko novadnieku piesaistīšanu pasākuma norisēm.
Aulejas pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldnieks Aivars Umbraško) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā
„Cildens mans novadiņš”, par pagasta labāko un darbīgāko lauku
sētu un zemnieku saimniecību apzināšanu un atbalstīšanu, par lauku vides estētisko veidošanu un darba tikuma godā celšanu.
Kaplavas pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Jeļena Čerņavska) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā
„Cildens mans novadiņš”, par pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, novadpētniecības materiālu apzināšanu un izcilāko
novadnieku piesaistīšanu pasākuma norisēm, par pagasta centra
infrastruktūras attīstību.
Skaistas pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Gundega Grišāne) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā
„Cildens mans novadiņš”, par darba tikuma goda celšanu un radošu pieeju pagasta pieteikšanā.
Kalniešu pagasta pārvaldei (pagasta pārvaldniece Gundega Grišāne) - atzinība par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā
„Cildens mans novadiņš”, par pagasta sporta darbības attīstību un
popularizēšanu, par jauniešu piesaistīšanu sabiedriskam darbam un
darba tikuma godā celšanu.
Krāslavas kultūras namam (direktore Valda Timule) - atzinība
par aktīvu līdzdalību Krāslavas novada konkursā „Cildens mans
novadiņš”, par mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbības
veicināšanu un nemateriālā kultūras mantojuma izzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu, par aktīvu piedalīšanos novada un
republikas pasākumos.

SARKANBALTSARKANĀ TĀ KĀ DEBESS RĪTAUSMĀ
Katras valsts svētākais simbols ir tās
karogs. Karogs kā valstiskuma simbols
sniedz ne tikai konkrētu informāciju, bet
izraisa cilvēkos emocionālo pārdzīvojumu – prieku, lepnumu, aizkustinājumu.
Rudenī mēs svinēsim savas valsts –
Latvijas 95. dzimšanas dienu.
Gaidot šo skaisto jubileju, Indrā radās
ideja uzšūt un uzdāvināt visiem Indras
ciemata māju saimniekiem Latvijas valsts
karogus.
1. maijā, svinot Latvijas Republikas
Satversmes sapulces sasaukšanas dienu,
Indras Tēvijas parkā notika svinīgs pasākums, kura laikā Indras ciemata iedzīvotājiem tika dāvināti valsts karogi.
Tagad mēs ceram, ka mūsu valsts
dzimšanas dienas rīts un arī citi svētku rīti
Indrā uzausīs sarkanbaltsarkanās krāsās.

Ērika Zarovska

DRAUDZĪGAIS AICINĀJUMS – 2013
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

Draudzīgais Aicinājums – skaisti, silti, saprotami vārdi… Labi, nesavtīgi darbi…
Mūsu skolā šie vārdi atskanēja pirmo reizi
pirms 11 gadiem, 2002.gadā. Draudzīgā Aicinājuma idejas dzīvotspēju apliecina skolēnu,
viņu vecāku, skolotāju, uzņēmēju, banku, atsaucīgu un devīgu cilvēku dāsnais atbalsts.
Prieks paziņot, ka šogad Draudzīgajā aicinājumā ieklausījās un to atbalstīja visa
skola, katra klase uzdāvināja greznas, nupat
izdotas, smaržīgas grāmatas (jā, jūs pamanījāt, ka katrai grāmatai piemīt sava neatkārtojama smarža!). Rezultātā skolas bibliotēka
papildinājās ar 51 visjaunāko grāmatu. Īpaši
saprotoši, atsaucīgi, devīgi ir 2.a kl. (skolotāja Z.Beinaroviča), 3.a kl. (skolotāja Ināra
Krute), 3.b kl. (skolotāja Anita Teiviša), 8.a
kl. (skolotāja Inta Japiņa), skolēni un viņu
vecāki.
2013.gadā īpaši nozīmīgu atbalstu mūsu Draudzīgajam aicinājumam saņēmām no SIA „VARPA” (Eduards
BARANOVSKIS), a/s „ SEB banka” (Krāslavas norēķinu grupas vadītāja Ruta PURVINSKA), SIA „KRISTAFORS” (Ilgvars UGARS), SIA „KRĀSLAVA D”
(Viktorija VENGREVIČA), SIA „ZALERS” (Sergejs
ZAKREVSKIS).
Viņas majestāte Grāmata sapulcināja 25.aprīlī 3.-4.
klašu skolēnus, 29.aprīlī 1.-2.klašu skolēnus skolas aktu
zālē. Katra klase ar lielu azartu, aizrautību un izdomu
reklamēja grāmatas, kuras uzdāvināja skolas bibliotēkai.
Rosīgās raganiņas no 2.b radīja savas maģiskās spējas,
2.a kl. zēni ārstēja zobus zvirbulēnam un haizivij, smalkas princeses (2.a) skaidroja, kā pazīt īstu princesi. 2.b
klases skanīgā dziesma par grāmatas varoņiem uzjaut-

rināja un ierosināja izkustēt rokas un kājas. 1.b klases
meitenes pārsteidza ar burvīgu austrumu deju... 3.b klase
iemīlējās I.Samauskas dzejoļu grāmatā „Pilsēta no A līdz
Z” un atklāja, ka Rīgā un Krāslavā daudz ielu ar vienādu
nosaukumu. Bērnu vārdos skanēja gan izbrīns, gan lepnums par mūsu Krāslaviņu. „Reklāmas aģenti” godam
izpildīja savu uzdevumu, jo uzreiz pēc pasākuma gandrīz katrai jaunai grāmatai atradās ieinteresēts lasītājs.
Cienījamie skolēnu vecāki, skolēni, skolotāji, visi
Krāslavas pamatskolas bibliotēkas labvēļi un atbalstītāji! Jūsu labdarībai ir taustāmais rezultāts – grāmatas, kas
aizkustina mazu un lielu lasītāju sirdis, attīsta prātus, papildina zināšanas. „Gūt var ņemot, gūt var dodot, dodot
gūtais neatņemams.” Lai visu mūžu nāk atpakaļ tas, ko
citiem esat dāvinājuši. PALDIES!
Krāslavas pamatskolas bibliotēkas lasītāju vārdā,
Valentīna Ļebedkova
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izglītība
JAUNSARGI KĀRTO EKSĀMENU ALŪKSNĒ
Katru gadu jaunsargi kārto 4.līmeņa noslēguma testu, lai pārliecinātos par savām zināšanām un iegūtu apliecību par veiksmīgu
jaunsardzes programmas pabeigšanu. Lai
veiksmīgi nokārtotu testu, ir jāiegūst vismaz
50 punkti no 100 iespējamiem, kur iegūtie 75
punkti un vairāk paredz priekšrocības atlasei
dienestam Nacionālajos bruņotajos spēkos.
No Krāslavas jaunsargu vienības šajā gadā
izteica vēlēšanos sevi pārbaudīt pieci jaunsargi – Anita Ivanova („Varavīksne”), Aleksandrs Petrinčiks („Varavīksne”), Vjačeslavs
Ančevskis („Varavīksne”), Elza Vaičuka
(Krāslavas Valsts ģimnāzija) un Agnese Sergejeva (Krāslavas Valsts ģimnāzija).
Šogad pirmo reizi testu kārtošanai bija
paredzētas trīs dienas agrāko četru dienu
vietā. Domāju, ka šāds laika ierobežojums
bija izaicinājums gan nometnes plānotājiem,
gan tā dalībniekiem, jo šajās dienās vajadzēja izdarīt ļoti daudz – nokārtot komplekso
teorētisko testu (likumi un NBS reglaments,
Latvijas valsts un armijas vēsture, taktika, sakari, masu iznīcināšanas ieroči, NBS
struktūra, NATO un ES), pirmās palīdzības
sniegšanu, lauka kaujas iemaņas, darbu ar
karti un orientēšanos apvidū, ﬁzisko sagatavotību, ierindas mācību, tūrismu.
Pirmajā dienā nometne tika atklāta ar svinīgu parādi, kurā piedalījās RJC JD pienākumu izpildītāja J.Suharevska. Viņa aicināja jauniešus mācīties un pilnveidoties šajā
jomā, jo ir vajadzīgi jauni spēki un radošas
idejas.
Tajā pašā dienā pēc iekārtošanās kazarmās
arī sākās pārbaudījumi. Līdz vēlam vakaram
jaunsargi kārtoja testus, pirmo palīdzību.
Bija prieks par saviem jauniešiem, jo pirmajā dienā uzrādīja labus rezultātus, neskatoties
Krāslavas novada PI „Sociālais dienests” saņēma humāno sūtījumu no Vadstenas (Zviedrija), kas paredzēta Krāslavas pilsētas un Krāslavas pagasta trūcīgām personām (ģimenēm).
Persona (ģimene) palīdzību var saņemt
VIENU REIZI

uz to, ka rītā bijām cēlušies jau plkst.4.00 un
sešas stundas pavadījām ceļā.
Otrā diena bija atvēlēta tūrismam un orientēšanās iemaņām. Piebildīšu, ka otrā dienā
lija lietus, bet nometnes graﬁks mainīts netika – jaunieši darbojās ar pilnu atdevi. Vakarā, runājot ar saviem jaunsargiem, secināju,
ka jaunieši bija gandarīti par paveikto, nebija
nevienas vājuma izpausmes.
Trešajā dienā jaunsargi pierādīja savu ﬁzisko sagatavotību.
Esmu gandarīts par Krāslavas jauniešiem
– viņi ir disciplinēti, motivēti, godam veica
visus uzdevumus un uzrādīja labu rezultātu:
E.Vaičuka – 84,6 punkti, A.Petrinčiks – 90,1
punkts, V.Ančevskis – 92,6 punkti, A.Ivanova
– 92,4 punkti, A.Sergejeva – 95,6 punkti.
Jaunsargu noslēgumu testu apliecības pasniegšanas ceremonijā piedalījās Aizsardzības ministrijas RJC direktors Druvis Kleins
un RJC JD direktora p.i. Judīte Suharevska.
Nometnē no 58 jaunsargiem īpaši tika
atzīmēti 10 labākie, tie no RJC JD vadības
dāvanā saņēma atvaļinātā kapteiņleitnanta
Māra Grīnšteina sarakstīto grāmatu „Gaidi
mani atkal mājās”. Desmit labāko vidū bija
arī A.Sergejeva.
Pēc apliecības saņemšanas jaunsargi uzsvēra, ka sagatavoties sekmīgai testu nokārtošanai viņiem ir palīdzējušas gan teorētiskās
nodarbības klasē, gan praktiskās nodarbības
pārgājienu un nometņu laikā.
Apsveicu visus jaunsargus ar sekmīgu
testa nokārtošanu un apliecības saņemšanu,
vēlu īstenot savus mērķus.
Izsaku pateicību jauniešu vecākiem par sapratni un atbalstu. Paldies!
Dzintars Patmalnieks,
aunsargu instruktors
no 9.00 – 13.00 Grāfu Plāteru ielā 6,
no 20.05. - 24.05. - TRŪCĪGĀM ĢIMENĒM, uzrādot derīgu izziņu par atbilstību
trūcīgās ģimenes statusam.
No 27.05. – 31.05. - VISU GRUPU INVALĪDIEM, uzrādot invalīda apliecību.

aktuālā informācija
Pašvaldības policijas atskaite par paveikto darbu aprīlī
Sastādīti 6 administratīvā pārkāpuma
protokoli, no tiem 2 par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 3 par iekšējās
kārtības noteikumu neievērošanu, 1 par
sezonas darbu nodrošināšanu namīpašuma
pieguļošajā teritorijā.
Saņemti 27 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 159 izsaukumi. Tika veiktas 63
proﬁlaktiskās sarunas un mutiski brīdinājumi.
Aprīlī tika veikti 6 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdienas uz
svētdienu), kas saistīti ar sabiedriskās

kārtības uzturēšanu nakts laikā. Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana
gājiena laikā, kuru projekta „Es mīlu savu
pilsētu” ietvaros sarīkoja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolēnu pašpārvalde.
Krāslavas novada pašvaldības policijas
darbinieki veica 12 proﬁlaktiskos reidus
pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti
ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.
Turklāt dažādos Krāslavas novada ezeros
kopumā tika izņemti un pēc akta iznīcināti
11 nelikumīgi zvejas rīki (5 zivju tīkli un
6 zivju murdi).

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2013.gada 7.maijā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 10 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- S.J., dzim.1982.g., tika uzlikts naudas
sods 150,00 Ls apmērā par bērna aprūpes
pienākumu nepildīšanu (atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas);
- I.V., dzim.1966.g., tika uzlikts naudas
sods 50,00 Ls apmērā par elektroenerģijas
patvaļīgu patērēšanu;
- E.M., dzim.1971.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu;
- A.E., dzim.1943.g., tika izteikts brīdinājums par nenotīrīto sniegu uz ēkas jumta (kas apdraudēja gājēju drošību);
- J.P., dzim.1966.g., tika izteikts brīdi-

nājums par šķidro sadzīves atkritumu izliešanu uz ielas;
- I.Č., dzim.1971.g., tika izteikts brīdinājums par sadzīves atkritumu izmešanu
pa daudzdzīvokļu mājas logu;
- Dž.Č., dzim.1994.g., tika izteikts brīdinājums par skaļu uzvedību un naktsmiera traucēšanu daudzdzīvokļu mājā;
- M.M., dzim.1959.g. un Ņ.B.,
dzim.1969.g., tika izteikts brīdinājums par
bērnu aprūpes pienākumu nepildīšanu;
- J.P., dzim.1974.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums par sava īpašuma un
tam pieguļošās teritorijas neuzkopšanu.
Nākamā administratīvās komisijas sēde notiks 2013.gada 4.jūnijā plkst.13:00 Krāslavas novada domes
17.kabinetā (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

Kapusvētki Krāslavas Romas katoļu
draudzes kapsētās
Krāslavas Vecajos
katoļu kapos
19. maijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža
kapos
26. maijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos 2. jūnijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos 2. jūnijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos
9. jūnijā plkst. 14:00

Gintautu kapos 9. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos 16. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos 16. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos 23. jūnijā plkst. 14:00
Naudišu kapos 23. jūnijā plkst. 15:30
Kačānu kapos
7. jūlijā plkst. 14:00

2013.GADA 1.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI
UN PROGRAMMAS

LATGALES PARTIJA
Priekšvēlēšanu
programma

Mūsu saraksta uzdevums - kopā
Krāslavas novada izaugsmei,
kopā Latgales izaugsmei. Izaugsmei, kuras pamatā ir darbs, stipras ģimenes, kvalitatīva izglītība
mūža garumā, nodrošināta veselības aprūpe un cienīgas vecumdienas, droša un sakārtota vide,
uzņēmējdarbību veicinoša infrastruktūra, daudzveidīgas iespējas
visām paaudzēm un sociālajām
grupām.
Mūsu galvenās vērtības ir
Krāslavas novada iedzīvotāji un
būt saimniekiem savā zemē.
PROGRAMMA nav priekšvēlēšanu solījumi, tā ir plānveidīga
prioritāro darbu veikšana, iesākto
darbu turpinājums Krāslavas novada iedzīvotāju interesēs. Tie ir
reāli esoši novada budžeta un ES
projektu līdzekļi, investīcijas, ziedojumi. Tā ir atbildība un darbs.
Krāslavas novadā apgūt iespēju
robežās visus ES fondu līdzekļus,
kas ir nepieciešami dažādās jomās – uzņēmējdarbībā, komunālajā saimniecībā, veselības aprūpē, iedzīvotāju drošībā, izglītībā,
kultūrā, sportā, sociālajā sfērā.

Atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tradicionālās reliģiskās
konfesijas, uzturēt kārtībā kapsētu
teritorijas.
Veicināt informācijas tehnoloģiju infrastruktūras attīstību.
Saglabāt novada pagastos visus
esošos pakalpojumus.
Ģimene
Atbalstīt jaunās ģimenes, īpašu vērību veltot ģimenēm ar bērniem, audžu ģimenēm un aizbildņiem.
Atbalstīt interešu centru darbību, to daudzveidojot.
Uzņēmējdarbība
Veidot uzņēmējdarbībai draudzīgu infrastruktūru. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā,
piešķirt nodokļu atvieglojumus
un ﬁnansiāli atbalstīt vietējos uzņēmumus un zemnieku saimniecības. Sekmēt esošo uzņēmumu darbību un atbalstīt jaunu veidošanu.
Izglītība
Veicināt sakņu dārziņu atjaunošanu pie mācību iestādēm, ar mērķi pievērst bērnus darba audzināšanai. Bērniem, kas iesaistīsies
sakņu dārziņu kopšanā, samazināt
ēdināšanas cenu nākamajā mācību gadā.
Organizēt vasaras nometņu kustības atjaunošanu un popularizēšanu.

Atbalstīt talantīgākos skolēnus,
izveidot stipendiju fondu studentiem, novadam nepieciešamo jauno speciālistu piesaistei.
Apbalvot labākos sportā, mācību olimpiādēs, konkursos.
Pilnveidot materiāli tehnisko
bāzi un informācijas tehnoloģijas
izglītības iestādēs. Nepieļaut skolu likvidēšanu novadā.
Kultūra
Veicināt pašdarbības kolektīvu
darbību, daudzveidīgu un kvalitatīvu pasākumu organizēšanu visās
novada kultūras iestādēs.
Sports
Izveidot sporta un atpūtas kompleksu uz sporta skolas bāzes.
Parkā ierīkot apgaismotu slēpošanas trasi.
Atbalstīt masu sporta pasākumus un labākos sportistus.
Izveidot universālu sporta laukumu, kur ziemā varētu slidot, bet
vasarā spēlēt minifutbolu, tenisu
vai volejbolu.
Veselība un sociālā palīdzība
Rast iespējas dotēt komunālos
maksājumus pensionāriem.
Finansēt novada veselības un
sociālās aprūpes iestādes.
Turpināt veidot efektīvu sociālo
pabalstu piešķiršanas sistēmu maznodrošinātajiem
iedzīvotājiem,
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,

pensionāriem un represētajiem.
Ar partijas līdzdalību atbalstīt
visas iniciatīvas pensiju paaugstināšanai.
Tūrisms
Veicināt tūrisma infrastruktūras
attīstību novadā.
Izvietot informatīvos stendus
novada teritorijā.
Aulejas pagastā
Saglabāt pamatskolu.
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Indras pagastā
Iegādāties Indras mācību iestādēm autobusu ar 19. sēdvietām.
Izbūvēt sporta zāli Indras ciematā.
Atbalstīt mākslas un mūzikas
skolu. Piesaistīt uzņēmējus dzelzceļa infrastruktūras izmantošanai.
Izvaltas pagastā
Saglabāt pamatskolu.
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Atbalstīt vietējos pašdarbības
kolektīvus.
Kalniešu pagastā
Izveidot labiekārtotu stāvlaukumu tālbraucēju šoferiem.
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Kaplavas pagastā
Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iekšpagalmu rekonstrukciju.

Kombuļu pagastā
Saglabāt pamatskolu.
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Krāslavas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Piedrujas pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Robežnieku pagastā
Piesaistīt ES līdzekļus ciemata
ceļu seguma atjaunošanai.
Saglabāt pamatskolu.
Skaistas pagastā
Uzbūvēt nelielu brīvdabas estrādi.
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Ūdrīšu pagastā
Atjaunot ciemata ielu segumu
un uzturēt ceļus.
Krāslavas pilsētā
Sniegt atbalstu iedzīvotājiem
daudzdzīvokļu māju siltināšanā,
piesaistot ES, valsts un pašvaldības līdzekļus.
Saglabāt un attīstīt Krāslavas
novada vispārizglītojošās, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādes.
Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iekšpagalmu rekonstrukciju.
Turpināt bērnu laukumu un atpūtas vietu ierīkošanu.

Kraslavas V
Turpinājums, sākums 2. lpp.
1

Ivars Stivriņš

Dzimš. Reģistrētā
gads
dzīvesvieta
1980.
Krāslavas novads

2

Valdis Viļums

1972.

Krāslavas novads

3

Vjačeslavs Aprups

1961.

Krāslavas novads

4

Egils Muskars

1963.

Krāslavas novads

5

Gunārs Svarinskis

1966.

Krāslavas novads

6

Alfrēds Savickis

1979.

Krāslavas novads

7

Jeļena Vorošilova

1973.

Krāslavas novads

8
9
10

Andris Rukmans
Uldis Stivriņš
Andris Jakovelis

1980.
1967.
1981.

Krāslavas novads
Krāslavas novads
Krāslavas novads

11

Zigmunds Paškevičs

1949.

Krāslavas novads

12

Valentīna Kokina

1941.

Krāslavas novads

13

Valdis Pauliņš

1964.

Krāslavas novads

Vārds, uzvārds

Izglītība
Krāslavas ģimnāzija

Vārds, uzvārds

Ieņemamais amats
Direktors
Valdes loceklis
Būvvaldes vadītājs
Būvvaldes vadītājs
Vadītājs
Ķirurģiskās nodaļas vadītājs
KUD vecākais inspektors
Deputāts

Krāslavas ģimnāzija
RTU
RSEBA
Krāslavas 2.vidusskola
Liepājas Pedagoģijas augstskola
Latvijas Universitāte
Latvijas Policijas akadēmija
Izvaltas vidusskola
Rēzeknes Augstskola

SIA „Stivuls”

Mehāniķis

Krāslavas novada PII „Pīlādzītis”

Vadītājas vietniece izglītības jomā

Krāslavas novada dome
SIA „Stivuls”
VUGD

Projektu realizācijas speciālists
Valdes loceklis
Vada komandieris

Krāslavas 1.vidusskola
Rīgas Medicīnas institūts
Izvaltas vidusskola
Rīgas Uzskaites un kredīta tehnikums
Ezernieku vidusskola
Rēzeknes lietišķās mākslas vidusskola
Daugavpils Universitāte
Latvijas Amatniecības kamera

Pensionārs

Pensionārs

Pensionārs

Pensionārs

Krāslavas Mākslas skola

Direktors

IZGLĪTĪBA
- visiem novada iedzīvotājiem
skolas vecuma bērniem ir jāiegūst
vismaz vidējā izglītība;
- attīstīsim interešu izglītības
programmas, pulciņus un papildus
nodarbības skolēniem ārpusstundu
laikā;
- saglabāsim minoritāšu skolas,
kuras sniedz kvalitatīvu izglītību.
VESELĪBAS APRŪPE
UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
- nodrošināsim veselības aprūpes pieejamību visiem novada
iedzīvotājiem, kas dotu iespēju
katram saņemt savlaicīgus proﬁlakses, diagnostikas, ārstēšanas
pakalpojumus;
- sniegsim atbalstu augstas kvaliﬁkācijas speciālistu piesaistei
pilsētas medicīnas iestādē;
- veicināsim veselīga dzīves vei-

Dzimš.
gads

Reģistrētā
dzīvesvieta

3

Darbavieta
SIA „IVIKS”
SIA „Irex Solutions”
Ezernieku vidusskola
Dagdas novada dome
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Aglonas novada pašvaldība
IK „ARH-K”
Rīgas Medicīnas institūts
SIA „Krāslavas slimnīca”
Rīgas 49.vidusskola
Lauku atbalsta dienests
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija Krāslavas novada dome
Latvijas Universitāte
Daugavpils Universitāte
Ezernieku vidusskola
Indras pagasta pārvalde

Politisko partiju apvienība „SASKAŅAS CENTRS”
izglītības iestāžu un daudzmāju da popularizāciju, tai skaitā orgaPriekšvēlēšanu
programma
siltināšanu.
nizējot dažādus sporta pasākumus;

Mūsu partijas moto –PAR CILVĒKA CIENĪGU DZĪVI IKVIENAM.
Mūsu darbības pamatuzdevumi:
UZŅĒMĒJDARBĪBAS
VEICINĀŠANA
-veicināt uzņēmējdarbību visā
novadā, veidot uzņēmējdarbībai
labvēlīgu vidi un maksimāli izmantot vietējo uzņēmēju pakalpojumus;
- atbalstīsim mazo, vidējo uzņēmēju un zemnieku projektus, kas
tendēti uz jaunu darba vietu veidošanu, piesaistot valsts, ES strukturālos fondus un ārzemju partnerus;
- maksimāli rezultatīvi darbosimies investīciju piesaistē no Eiropas Savienības, Nacionālajiem
fondiem un programmām, kā arī
no citiem investoriem;
- turpināsim atbalstīt novada

ESTIS

-atbalstīsim medicīnas darbinieku apmācību nepieciešamajās specialitātēs kvaliﬁkācijas celšanai;
- sniegsim atbalstu maznodrošinātajām ģimenēm, vientuļiem
cilvēkiem.
KULTŪRA UN SPORTS
-Piešķirsim līdzekļus kultūras
un sporta darba attīstīšanai un atbalstīsim sporta un kultūras aktivitātes, tādējādi radot iespējas
jauniešiem vispusīgi attīstīties un
lietderīgi izmantot brīvo laiku;
- atbalstīsim mākslinieciskās
pašdarbības kolektīvu darbu, iedzīvotāju iesaistīšanos tajos;
- veicināsim novada bibliotēku
attīstību;
- izstrādāsim pilsētas sporta attīstības stratēģiju, īpašu uzmanību
pievēršot pilsētā perspektīvākajiem sporta veidiem un atbalstot

1

Raimonds Kalvišs

1980.

Daugavpils

2

Aleksandrs Kļimovs

1956.

Krāslavas novads

3

Viktorija Vengreviča

1950.

Krāslavas novads

4

Valentīna Bārtule

1957.

Krāslavas novads

5

Valērijs Križanovskis

1955.

Krāslavas novads

Izglītība
Krāslavas ģimnāzija
Rīgas Tehniskā universitāte,
Telekomunikāciju koledža
Latvijas Lauksaimniecības akadēmija
Viļņas partijas augstskola
Baltijas Krievu institūts
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija
Latvijas Valsts ﬁziskās
kultūras institūts

6

Jevgēnijs Suharevskis

1956.

Krāslavas novads

Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija

7

Veronika Dzalbe

1955.

Krāslavas novads

8

Aivars Krūmiņš

1967.

Krāslavas novads

9

Ņina Kovaļevska

1959.

Krāslavas novads

Krāslavas vakara vidusskola
Daugavpils profesionāli tehniskā skola Nr.1
Asūnes pamatskola
Dagdas vidusskola
Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija
Baltijas Starptautiskā
akadēmija

10

Vladimirs Voitjuls

1953.

Krāslavas novads

Rīgas Politehniskais institūts

11

Inga Caune

1971.

Krāslavas novads

12

Aleksandrs Pereligins

1955.

Krāslavas novads

Krāslavas 1.vidusskola
Rīgas Tehniskā universitāte
Krāslavas 2.vidusskola
Rīgas Politehniskais institūts

13

Edita Medziņa

1990.

Krāslavas novads

Daugavpils Universitāte

14
15
16
17

Ainārs Galasko
Sergejs Jančevskis
Daina Strupiša
Sergejs Dmitrijevs

1990.
1976.
1965.
1964.

Krāslavas novads
Krāslavas novads
Krāslavas novads
Krāslavas novads

Piedrujas pamatskola
Višķu profesionālā viduskola
Daugavpils 38.arodvidusskola
Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts
Rīgas Civilās aviācijas lidotāju
tehniskā skola

tos;
- veicināsim reģionālo, republikas un starptautiskā mēroga
kultūras pasākumu organizēšanu
Krāslavā;
- atbalstīsim pilsētā jauna Bērnu
un ģimeņu sporta un atpūtas centra
būvniecību.
PILSĒTSAIMNIECĪBA
- turpināsim sakārtot pilsētas un
pagastu ielas, ceļus, pievēršot īpašu uzmanību darbu kvalitātei un līgumsaistību izpildes ﬁnansiālajām
garantijām;
-rekonstruēsim daudzdzīvokļu
namu pagalmus;
- turpināsim apgaismošanas sistēmas rekonstrukciju, izmantojot
elektroenerģijas ekonomiskas izmantošanas tehnoloģijas;
- turpināsim siltumtīklu rekonstrukciju;
-turpināsim pasākumus dzeramā ūdens kvalitātes uzlabošanai,

Komunālās saimniecības vadītājs

ūdens apgādes un kanalizācijas
tīkla paplašināšanai;
- izstrādāsim un ieviesīsim
daudzdzīvokļu māju siltināšanas
programmas stimulāciju;
- strādāsim, lai varētu samazināt
apkures tarifus attiecīgi reālajiem
izdevumiem par siltumapgādi;
- no pilsētas budžeta iedalīsim
līdzekļus kapu un kara upuru piemiņas vietu uzturēšanai;
- pilsētas komunālajai saimniecībai ir jābūt pašvaldības uzņēmuma aprūpē, kas ļaus ekonomēt
līdzekļus un paaugstinās pakalpojuma kvalitāti.
TŪRISMS
- attīstīsim Krāslavas TIC darbību, veicināt tūrisma nozares attīstību novadā.
Mēs redzam Krāslavas novadukā vienu no augstāk attīstītajiem
novadiem Latgales reģionā!

Darbavieta

Ieņemamais amats

SIA „Big telecom”
Biedrība „Bits”

Valdes priekšsēdētājs
Valdes loceklis
Darba aizsardzības
speciālists
Valdes priekšsēdētāja
Lauksaimniecības
attīstības speciālists
Zemes lietu speciāliste
Valdes loceklis

Krāslavas Varavīksnes vidusskola
SIA „Krāslava D”
Indras pagasta padome
Indras pagasta padome
SIA „Tandems K”
Krāslavas bērnu
sociālās
rehabilitācijas centrs
„Mūsmājas”
SIA „Nemo”
Robežnieku pagasta pārvalde
Z/S „Ņina”
Iekšlietu ministrijas Valsts policijas apvienība „Apsardze” Latgales starprajonu
nodaļa
SIA „NEMO”
SIA „Krāslavas nami”
Daugavpils Universitāte, Izglītības un
vadības fakultāte, prof.maģ. programma
„Karjeras konsultants un jaunatnes lietu
speciālists”
Pašnodarbināta persona
IK „Jančevskis”
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Piemājas saimniecība „Labvēļi “

Saimniecības pārzinis
Meistare
Darba aizsardzības
speciālists,
datorspeciālists
Vadītāja palīgs
2.iecirkņa vecākais
inspektors
Tehnologs
Tehniķis
Students
Pašnodarbināta persona
Direktors
Sākumskolas skolotāja
Īpašnieks
Turpinājums 4.lpp.

4 Kraslavas V

ESTIS

2013.GADA 1.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM
REĢISTRĒTIE DEPUTĀTU KANDIDĀTU SARAKSTI
UN PROGRAMMAS

ZAĻO UN ZEMNIEKU SAVIENĪBA
Mēs dzīvojam mūsu novadā
un gribam, lai tas ir attīstīts un
plaukstošs. Lai tas ir novads cilvēkiem!
Gribam sveicinoties droši raudzīties viens otram acīs, lai mums
nebūtu kauns par saviem veiktajiem darbiem. Katrs no mums
zina, kas novadam sāp. Tāpēc
mums visiem ir jāizvēlas: vai tas,
ko darām, mūs apmierina, vai varam kopīgi strādāt pie esošajām
un nākamajām programmām, iesaistot visus pašvaldības iedzīvotājus, ekspertus un nozaru profesionāļus.
Mūsu darbības pamatmērķi
Sociālajā un veselības aizsardzības jomā:
- sociālās un veselības aizsardzības pilnveide un iedzīvotāju
vispusīgs atbalsts;
- pansionātu, FVP, bērnu rehabilitācijas centra saglabāšana un
attīstība, sociālo dzīvokļu izveide;
- galvenā sociālā vajadzība cilvēkam ir darbs. Mūsu mērķis ir

piedalīties dažādos nodarbinātības projektos, samazinot bezdarba
līmeni Krāslavas novadā, radot
labvēlīgu vidi pašnodarbinātības
un uzņēmējdarbības uzsākšanai
un tālākai attīstībai;
- turpināt darbu pie p/a „Krāslavas slimokase” pakalpojumu klāsta paplašināšanas.
Izglītības jomā:
- izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, ņemot vērā izglītojamo,
vecāki, pedagogu, darbinieku intereses, nodrošinot 1. – 6. klašu
skolēniem mācību procesu tuvāk
dzīvesvietai;
- izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana atbilstoši vajadzībām un esošajām prasībām;
- mācību līdzekļu līdzﬁnansēšana;
- ārpusskolas aktivitāšu (jauniešu klubi, nometnes, projekti,
skolēnu nodarbināšana vasarā)
atbalsts.
Kultūra un sports:
- sakārtota kultūras iestāžu in-

Vards, uzvārds

Reģistrētā
dzīvesvieta

1

Gunārs Upenieks

Krāslavas novads

2

Aleksandrs Jevtušoks

Krāslavas novads

Dzimš.
gads
1964.
1952.
1959.

3

Viktors Moisejs

Krāslavas novads
1958.

4

Ēvalds Cauņa

Krāslavas novads

5

Artis Konošonoks

Krāslavas novads

6

Jāzeps Dobkevičs

Vitālijs Aišpurs

Krāslavas novads

8

Antons Ļaksa

Krāslavas novads

9

Jānis Geiba

Krāslavas novads

10

Svetlana Kozlovska

Krāslavas novads

11

Andris Uzuls

Juris Saksons

Krāslavas novads

13

Francis Zalbovičs

Krāslavas novads

Viktorija Lene

Krāslavas novads

15

Vera Bīriņa

Krāslavas novads

16

Ēriks Zaikovskis

Krāslavas novads

17

Jānis Tukāns

Krāslavas novads

18

Julianna Moisejenkova

Krāslavas novads

Ieņemamais amats

Latvijas Lauksaimniecības
akadēmija
Rīgas Medicīnas institūts

Krāslavas novada dome

Priekšsēdētājs

SIA „Krāslavas slimnīca”
Krāslavas novada dome
SIA „NEMO”
Krāslavas novada dome

Valdes loceklis, galvenais ārsts
Deputāts
Valdes priekšsēdētājs
Deputāts

Ekonomikas un kultūras augstskola
Rīgas Starptautiskā ekonomikas
un biznesa administrācijas
augstskola
Baltijas Starptautiskā akadēmija

Krāslavas novada pašvaldības
aģentūra
„Labiekārtošana K”
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome

Maskavas kultūras institūts
Daugavpils Universitāte

1955.

Latvijas Republikas
Lauksaimniecības tehnikums
Baltijas krievu institūts

1965.

Fr.Roziņa Maltas sovhoztehnikums

1956.
1983.

Rīgas celtniecības tehnikums
Daugavpils 1.arodvidusskola

1957.

Višķu sovhoztehnikums
Baltijas Krievu institūts

1970.

Višķu sovhoztehnikums
Krāslavas novada pašvaldības iestāSociālā darba un sociālās
de „Sociālais
pedagoģijas
Dienests”
augstskola „Attīstība”
Višķu lauksaimniecības tehnikums
Zemnieku saimniecība „Vaicuļevas”
Krāslavas novada dome
Bulduru sovhoztehnikums
Zemnieku saimniecība „Smilgas”
SIA „LLKC”
Krāslavas novada dome

1961.
14

Darbavieta

1950.

1963.

Administrācija un budžets:
- budžeta līdzekļu racionāls izlietojums, kas nodrošina visas teritorijas vienmērīgu attīstību;
- ikvienam novada iedzīvotājam
ir tiesības zināt, cik naudas ir budžetā un cik tiek izlietots katram
konkrētam mērķim;
- iedzīvotāju pakalpojumu
pieejamības nodrošināšanai saglabāsim darba vietas pagastu
pārvaldēs, lai maksimāli tuvu
dzīvesvietai saņemtu pašvaldības
darbinieku un iestāžu pakalpojumus.
Sabiedriskā kārtība:
- aktīvi strādāsim pie sabiedriskās kārtības nodrošināšanas kopā
ar Valsts policiju. Ikvienam novada iedzīvotājam ir tiesības savā
novadā justies drošam un aizsargātam visās dzīves situācijās!
Mums ir daudzi attiecīgo nozaru profesionāļi, bet tikai kopā ar
Jums – novada iedzīvotāji, patrioti - būs iespējams izdarīt vairāk un
labāk!

Izglītība

Preiļu Valsts ģimnāzija

Krāslavas novads

12

ir tiesības uz vienlīdzīgu pašvaldības attieksmi, tāpēc iestājamies
par līdzsvarotu teritorijas attīstību;
- ceļu, ielu un trotuāru, apgaismojuma sakārtošana;
- centralizētās ūdens apgādes un
apkures sistēmu rekonstrukcija un
saglabāšana pašvaldības īpašumā;
- īstenot tarifu politiku atbilstoši
ekonomiskajai situācijai un iedzīvotāju maksātspējai;
- atbalstīt daudzdzīvokļu māju
siltināšanas programmu.
Ekonomika un uzņēmējdarbība:
- darbavietu radīšanai strādāt
pie ražošanas zonu attīstības programmas;
- pievedceļu programma uzņēmējdarbības attīstībai;
- Krāslavas apvedceļa projekts;
- veicināt vietējo uzņēmumu
konkurētspēju pašvaldības pasūtījumu realizācijā;
- aktivizēt darbu pie ES fondu
apguves, turpināt uzņēmējdarbības atbalsta programmu.

1984.

Krāslavas novads

7

frastruktūra novada savdabīgā
kultūras mantojuma saglabāšana,
iedzīvotāju iesaistīšana kultūrvides veidošanā, kultūras pasākumu
organizēšana un atbalstīšana ir
interesantas, radošas, aktīvas un
krāsainas kultūras dzīves pamatā;
- uzturēt, atbalstīt un attīstīt tautas kultūras centrus, tautas namus
un bibliotēkas, kultūras biedrības,
kā vienas no nacionālās identitātes
saglabātājām;
- atbalstīt mākslas un mūzikas
skolas;
- turpināt darbu pie grāfu Plāteru pils kompleksa attīstības, meklēt risinājumus arī citu novadā
esošo vēstures un kultūras pieminekļu saglabāšanai;
- sadarbība ar konfesijām - kristīgo vērtību saglabātājām;
- aktivizējot investīciju piesaisti, nodrošināt kvalitatīvas sporta
infrastruktūras pieejamību (Ģimenes aktīvās atpūtas centrs).
Infrastruktūras jomā:
- ikvienam novada iedzīvotājam

1964.

Latvijas Lauksaimniecības
universitāte

1969.

Liepājas Pedagoģiskais institūts

1963.

Daugavpils Pedagoģiskais institūts

1986.

Latvijas Universitāte

Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome
Krāslavas Poļu biedrība
Krāslavas Romas katoļu draudze
A/s „Sadales tīkls”
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada Kombuļu pagasta
pārvalde
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada Piedrujas pagasta
pārvalde
Krāslavas novada dome
Krāslavas novada dome

Krāslavas novada Robežnieku pagasta pārvalde
Krāslavas novada dome
Krāslavas Varavīksnes vidusskola
Krāslavas Poļu biedrība
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas novada dome
LR IZM Izglītības kvalitātes
valsts dienests
Krāslavas novada dome
Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs
PIKC Rīgas Valsts tehnikums

Direktors
Deputāts
Deputāts
Pašnodarbināta persona
Kultūras metodiķis
Deputāts
Priekšsēdētājs
Priekšsēdētājs
Krāslavas nodaļas vadītājs
Deputāts
DA un CA speciālists, atbildīgais
par elektrosaimniecību
Deputāts
Izpilddirektors
Sekretāre-lietvede
Sociālo un veselības
aizsardzības lietu
Komitejas priekšsēdētājs
Deputāts
Sociālais darbinieks
Īpašnieks
Deputāts
Pārvaldniece
Krāslavas novada lauku
attīstības konsultante
Speciālists-koordinators
Plānotāja
Deputāte
Sākumklašu skolotājs,
kristīgās mācības skolotājs
Priekšsēdētāja vietnieks
Direktors
Deputāts
Skolu darbības kvalitātes
ārējās vērtēšanas eksperts
Jauniešu koordinatore
Vizuālās mākslas skolotāja
Uzskaitvede
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/4

„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas process un
atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Krāslavas novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu,
01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 „Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punktu
1. Vispārīgie jautājumi
1.1. Krāslavas novada pašvaldības 2013.gada 28.marta noteikumi
Nr.2013/4 „Kārtība, kādā notiek
pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas procesu un atsavināšanas rezultātā iegūto līdzekļu izlietošana Krāslavas novada
pašvaldībā”, turpmāk – noteikumi, nosaka kārtību, kādā notiek
Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas
process, kuru ierosinājušas Publisko personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā
norādītās personas, kā arī nosaka
atsavināšanas procesa ﬁnansēšanas
un tajā iegūto līdzekļu izlietošanas
kārtību un kārtību, kādā tiek atlīdzināti izdevumi personām, kuras,
pamatojoties uz pašvaldības izdotu
pilnvaru, veikušas nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un
nostiprinājušas to zemesgrāmatā
uz pašvaldības vārda.
1.2. Noteikumi izstrādāti pamatojoties uz Publisko personu mantas atsavināšanas likumu, turpmāk
– likumu, saistītajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
2. Atsavināšanas ierosinājuma
iesniegšana, reģistrācija un izskatīšana
2.1. Atsavināšanas ierosinājumu
likumā norādītās tiesīgās personas
var iesniegt Krāslavas novada pašvaldības pagasta pārvaldēs, kuras
administratīvajā teritorijā atrodas
attiecīgais atsavināmais nekustamais īpašums, turpmāk – Pārvalde,
vai Krāslavas novada pašvaldības
centrālajā administrācijā, ja nekustamais īpašums atrodas Krāslavas
pilsētas administratīvajā teritorijā,
turpmāk - Administrācija.
2.2. Atsavināšanas ierosinātājs,
iesniedzot nekustamā īpašuma
atsavināšanas ierosinājumu, apņemas segt visus ar nekustamā
īpašuma atsavināšanu saistītos izdevumus.
2.2. Personas atsavināšanas ierosinājumu reģistrē attiecīgā iestāde,
kurā tiek iesniegts atsavināšanas
ierosinājums.
2.3. Par Administrācijā saņemto
ierosinājumu tiek paziņots attiecīgajai Pārvaldei un ierosinājums, un
tam pievienoto dokumentu kopijas
tiek nodotas attiecīgajai Pārvaldei
atzinuma sniegšanai, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgais atsavināmais nekustamais
īpašums.
2.4. Saņemot atsavināšanas ierosinājumu Administrācija vai Pārvalde pārliecinās vai:
2.4.1. iesniegtajā ierosinājumā
ir ietverta 2011.gada 01.februāra
Ministru kabineta noteikumos Nr.
109 „Kārtība, kādā atsavināma

publiskas personas manta”, turpmāk – MK noteikumi, norādītā informācija;
2.4.2. atsavināšanas ierosinājumam ir pievienoti MK noteikumos
norādītie dokumenti, kas pierāda
personas tiesības iegūt nekustamo
īpašumu.
2.5. Atsavināšanas ierosinājuma
izskatīšanas termiņam tiek piemērotas Administratīvā procesa likuma normas.
2.6. Gadījumā, ja tiek konstatēts,
ka atsavināšanas ierosinājumā nav
iekļauta visa informācija un nav
iesniegti visi nepieciešamie dokumenti, ierosinātājam tiek pieprasīta
papildus informācija un iztrūkstošie dokumenti.
2.7. Ja ierosinājums un tam pievienotie dokumenti atbilst normatīvo aktu prasībām, tad Administrācija vai Pārvalde sagatavo un
iesniedz izskatīšanai Krāslavas novada domes sēdē attiecīgu lēmuma
projektu par nekustamā īpašuma
atsavināšanu.
2.8. Gadījumā, ja atsavināmais
nekustamais īpašums nav reģistrēts
zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda, Administrācija pēc domes lēmuma pieņemšanas par nekustamā
īpašuma atsavināšanu, pasūta nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un veic darbības nekustamā
īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
2.9. Uz atsavināšanas ierosinātāja rakstveida iesnieguma pamata
pašvaldība var pilnvarot atsavināšanas ierosinātāju pašvaldības
vārdā pasūtīt nekustamā īpašuma
kadastrālo uzmērīšanu. Šajā gadījumā izdevumus par nekustamā
īpašuma kadastrālo uzmērīšanu
sedz atsavināšanas ierosinātājs.
2.10. Pēc atsavināmā nekustamā
īpašuma tiesību nostiprināšanas un
zemesgrāmatu apliecības saņemšanas, ierosinājums tiek nodots tālākai virzībai Krāslavas novada domes Privatizācijas komisijai, kura
nekustamā īpašuma novērtēšanai
pieaicina vienu vai vairākus sertiﬁcētus vērtētājus.
2.11. Nosakot atsavināmā nekustamā īpašuma nosacīto cenu,
Privatizācijas komisija, nosacītajā
cenā iekļauj:
2.11.1. nekustamā īpašuma novērtējuma summu;
2.11.2. izdevumus par nekustamā īpašuma uzmērīšanu, zemes
robežu plāna izgatavošanu;
2.11.3. izdevumus par kadastra
izziņas saņemšanu un par nekustamā īpašuma reģistrāciju zemesgrāmatā;
2.11.4. izdevumus par nekustamā īpašuma novērtēšanu.
2.12. Nosacītajā cenā netiek iekļauti atsavināšanas ierosinātāja

izdevumi par nekustamā īpašuma
kadastrālo uzmērīšanu, ja ierosinātājs kadastrālo uzmērīšanu ir veicis privatizācijas procesa gaitā vai
pamatojoties uz Krāslavas novada
pašvaldības izsniegto pilnvaru.
2.13. Privatizācijas komisija iesniedz domei apstiprināšanai nosacīto cenu pēc tās noteikšanas.
2.14. Dome, pieņemot lēmumu
par nekustamā īpašuma nosacītās
cenas apstiprināšanu, nosaka maksāšanas līdzekļus par nekustamo
īpašumu.
2.15. Pamatojoties uz domes
pieņemto lēmumu, Privatizācijas
komisija izsūta atsavināšanas ierosinātājam paziņojumu par nekustamā īpašuma atsavināšanu (klāt pievienojot arī attiecīgo pašvaldības
lēmumu) par nosacīto cenu.
2.16. Saņemot no atsavināšanas

ierosinātāja piekrišanu atsavināt
(nopirkt) attiecīgo nekustamo īpašumu, Administratīvās nodaļas
atbildīgais darbinieks sagatavo pirkuma līgumu.
2.17. Saņemot no atsavināšanas
ierosinātāja atteikumu atsavināt
(nopirkt) attiecīgo nekustamo īpašumu, atsavināšanas ierosinātājam
tiek nosūtīts rēķins par atsavināšanas izdevumu segšanu, kas ir apmaksājams viena mēneša laikā no
tā izsūtīšanas dienas.
3. Atsavināšanas procesa ﬁnansēšana un atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekļu sadalījums un izlietošana
3.1. Ar atsavināšanu saistītos izdevumus sedz no Krāslavas novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.
3.2. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegū-

tos līdzekļus, atsavināšanas ierosinātājs ieskaita Krāslavas novada
pašvaldības kontā.
3.3. Pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtie naudas līdzekļi pēc šo noteikumu spēkā stāšanās sadalāmi:
3.4. Pārvaldei vai Administrācijai – novērtējuma summa, Administrācijai – atsavināšanas izdevumi.
4. Nobeiguma noteikumi
4.1. Nekustamā īpašuma atsavināšanas procesi, kas uzsākti līdz šo
noteikumu spēkā stāšanās dienai,
tiek pabeigti atbilstoši iepriekš noteiktai kārtībai.
4.3. Noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” noteiktajā
kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2013/4
„Kārtība, kādā notiek pašvaldības nekustamā īpašuma
atsavināšanas process un atsavināšanas rezultātā
iegūto līdzekļu izlietošana Krāslavas novada pašvaldībā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta
Norādāmā informācija
sadaļas
Projekta nepieciešamīLikuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 17.punkts nosaka, ka
bas pamatojums
dome lemj par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, ieķīlāšanu vai
privatizēšanu, kā arī par nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā,
savukārt 01.02.2011. MK noteikumu Nr.109 “Kārtība, kādā atsavināma publiskas personas manta” 38.punkts nosaka, ka atvasināto publisko personu vai
to iestāžu mantas atsavināšanas izdevumu apmēru un kārtību, kādā atvasināto
publisko personu vai to iestāžu mantas atsavināšanā iegūtie līdzekļi ieskaitāmi
attiecīgās atvasinātās publiskas personas budžetā, nosaka attiecīgās atvasinātās
publiskās personas lēmējinstitūcija.
Līdz doto saistošo noteikumu pieņemšanas brīdim Krāslavas novada pašvaldībā nebija izstrādāta vienota kārtība, kādā tiek atsavināta Krāslavas novada
pašvaldības manta.
Īss projekta satura izSaistošie noteikumi, nosaka kārtību, kādā notiek Krāslavas novada pašvalklāsts
dības nekustamā īpašuma atsavināšanas process, kuru ierosinājušas Publisko
personu mantas atsavināšanas likuma 4.panta ceturtajā daļā norādītās personas, kā arī nosaka atsavināšanas procesa ﬁnansēšanas un tajā iegūto līdzekļu
izlietošanas kārtību un kārtību, kādā tiek atlīdzināti izdevumi personām, kuras,
pamatojoties uz pašvaldības izdotu pilnvaru, veikušas nekustamā īpašuma kadastrālo uzmērīšanu un nostiprinājušas to zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
Informācija par plānoto
Plānots budžeta ieņēmumu pieaugums.
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Informācija par plānoto
Tiešas ietekmes nav.
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Informācija par admiNoteikumu izpildi kontrolē pagastu pārvaldes un novada domes centrālā adnistratīvajām procedūrām ministrācija.
Informācija par konNav notikušas.
sultācijām ar privātpersonām

ŠOGAD KRĀSLAVAS NOVADĀ
TIKS ĪSTENOTI 14 „MAZIE” PROJEKTI

Ir apstiprināti visi četrpadsmit projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2013” iesniegtie projekti - 6 projekti Krāslavas pilsētā un 8 - novada lauku teritorijas apdzīvotajās vietās – Izvaltā, Augstkalnē (2 projekti), Indrā,
Kaplavā, Robežniekos, Kombuļos un Piedrujā.
Projektu vērtēšanas komisijas
nolēma, ka visas projektu idejas
ir svarīgas, tikai, ņemot vērā ierobežoto ﬁnansējumu, ir jāsamazina
projektu budžets.
Krāslavas novadā līdz šī gada
rudenim tiks ieviesti sekojoši projekti:
„Atvadu ceremoniju telpas izveide Izvaltā”, biedrība „Attīstī-

bai”, 400,00 Ls;
„Svētvietas - sādžas krusta labiekārtošana Krāslavas novada
Ūdrīšu pagasta Augstkalnes ciematā”, iedzīvotāju grupa „Augstkalnes optimisti”, 250,00 Ls;
„Krāslavas katoļu baznīcas un
bijušā Garīgā semināra - pirmās
augstskolas Latvijā - ēkas iekšpagalma labiekārtošana”, Krāslavas

svētā Ludvika Romas katoļu baznīca, 300,00 Ls;
„Teritorijas labiekārtošana un
pielāgošana Krāslavas novada Ūdrīšu pagasta Augstkalnes
ciemata iedzīvotāju vajadzībām
„Prieks dzīvot sakoptā un drošā
vidē””, iedzīvotāju grupa „Augstkalnes aktīvisti”, 300,00 Ls;
„Atpūtas laukuma labiekārtošana Kaplavas ciema Kaplavas
ielā”, iedzīvotāju grupa „Paveiksim paši!”, 300,00 Ls;
„Jāņu svinēšanas vieta Indras
ciematā”, iedzīvotāju grupa „Indras galdnieki”, 300,00 Ls;

„Nakts ekskursijas pilī un parkā”, iedzīvotāju grupa „Mēs
Krāslavai”, 228,60 Ls;
„Krāslavas BSRC „Mūsmājas”
jaunākā vecuma bērnu grupas dzīves kvalitātes pilnveidošana”, iedzīvotāju grupa „Krāslavas BSRC
„Mūsmājas” darbinieki un jaunieši”, 300,00 Ls;
„Robežnieku skolas telpas ekolizācija ar vides elementiem”, iedzīvotāju grupa „Radoši cilvēki ar
zaļo domāšanu”, 300,00 Ls;
„Brīvdabas estrādes izveidošana PII „Pienenīte””, iedzīvotāju
grupa „Pienenīte”, 350,00 Ls;

„Kombuļu pussaliņas labiekārtošana”, iedzīvotāju grupa „ Mēs
- Kombuļiem”, 300,00 Ls;
„Ceriņu skvērs”, sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi”, 350,00 Ls;
„3D ielu māksla Krāslavā”,
iedzīvotāju grupa „3 krāsas”,
300,00 Ls;
„Pasakains avots Piedrujā”, iedzīvotāju grupa „Daugavieši”,
300,00 Ls.
Ar projektu koordinatoriem
tiks precizēti projektu budžeti un
sagatavoti līgumi par projektu uzsākšanu.
Ināra Dzalbe
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/5

„Noteikumi par licencētajām zemūdens medībām Drīdža ezerā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu
dzības un reģionālās attīstības mipersonu apliecinošs dokuments va” (Celtnieku 2-31, Krāslava, ciju saskaņā ar 6.punktu;
1.Vispārīgie jautājumi
9.1.3. nodrošināt no licenču nistrijas Valsts vides dienesta Jūras
1.1. Krāslavas novada Skais- un zemūdens medību licence, bet LV-5601, tālr. 20035074, darba
realizācijas iegūto naudas līdzek- un iekšējo ūdeņu pārvaldes un Datas un Kombuļu pagastu adminis- personām vecumā no 16 līdz 65 laiks 06.00-24.00).
7.Zemūdens medību licenču ļu sadali atbilstoši šī nolikuma bas aizsardzības pārvaldes inspektratīvajās teritorijās ietilpstošais gadiem, izņemot invalīdus, arī attori, Valsts vides dienesta pilnvaDrīdža ezers (753,2 ha) saskaņā tiecīgā derīguma termiņa makšķe- realizācijā iegūto līdzekļu izlieto- 7.punktā noteiktajām prasībām;
9.1.4. piedalīties vides un ziv- rotas personas, kā arī pašvaldību
jums
ar Civillikuma 1102.panta I pie- rēšanas karte.
7.1.No licenču realizācijā ie- ju resursu aizsardzības un uzrau- pilnvarotas personas, pārkāpumu
3.2. Zemūdens medniekam katlikumu ir publiskā ūdenstilpne un
atrodas īpaši aizsargājamā dabas ru reizi pirms licencēto zemūdens gūtās kopējās summas, 30% pār- dzības pasākumos, kā arī zivju gadījumos sastādīt protokolu un
teritorijā - dabas parkā „Drīdža medību uzsākšanas ir jāpiesākas skaita valsts pamatbudžetā Zivju krājumu papildināšanā saskaņā ar nosūtīt to attiecīgai instancei.
11.Licencēto zemūdens medību
ezers”, kas ir arī „Natura 2000” pie zemūdens medību organizē- fonda dotācijas veidošanai, līdz 1998.gada Drīdža ezera zivsaimtāja, iepriekš paziņojot pa tālruni 31.jūlijam par pirmo pusgadu, līdz nieciskās ekspluatācijas noteiku- organizētāja pasākumu plāns zivteritorija.
miem un zinātniskajām rekomen- ju resursu saglabāšanai, papildi1.2. Licencētās zemūdens me- 20035074 ( var arī pa e-pastu – 31.janvārim – par otro pusgadu;
nāšanai un aizsardzībai
7.2.10% Krāslavas novada do- dācijām;
dības tiek organizētas saskaņā ar poseidonkraslava@inbox.lv), kā
11.1. Norīkot vismaz trīs atbil9.1.5. norīkot pārstāvi lomu uzLR MK 2003.gada 14.oktobra arī papildus šī nolikuma 8.punktā mei, specialā budžeta kontā, zivju
noteikumiem Nr.574 “Licencētās noteiktajam vienas dienas laikā resursu aizsardzības pasākumiem. skaites nodrošināšanai saskaņā ar dīgas personas par šī nolikuma
7.3.60% no iegūtās summas pa- 8.2., 8.3. un 8.4. apakšpunktā no- prasību ievērošanu, kura piedalās
amatierzvejas – makšķerēšanas pēc zemūdens medībām ir jāpazivides un zivju resursu aizsardzīliek licencēto zemūdens medību teikto kārtību;
kārtība”, 2009.gada 22.decem- ņo par medību lomu.
9.1.6. uzskaitīt un realizēt zem- bas un uzraudzības pasākumos un
3.3. Zemūdens medniekiem organizētāja rīcībā zivju krājumu
bra MK noteikumiem Nr.1498
“Makšķerēšanas noteikumi”, un jāievēro MK 2009.gada 22.de- aizsardzībai, papildināšanai un ūdens medību licences atbilstoši ir ieguvusi pašvaldības pilnvaronoteikumi
Nr.1498 zemūdens medību organizēšanai, normatīvajos aktos noteiktajām tās personas statusu, vai sabiedris1998. gada Valsts zivsaimniecības cembra
kā vides inspektora statusu.
pārvaldē apstiprinātajiem Latvijas “Makšķerēšanas noteikumi”, kā ievērojot šī nolikuma 11.punktā prasībām;
11.2. Veikt ne mazāk kā 10 rei9.1.7. reģistrēt izsniegtās zemZivsaimniecības pētniecības insti- arī Ministru kabineta 2010.gada noteikto.
8.Zemūdens mednieku lomu ūdens medību licences īpašā li- du mēnesī, lai kontrolētu makšķetūta Iekšējo ūdeņu problēmu la- 16.marta noteikumi Nr. 264 „Īpacenču uzskaites žurnālā, kas atro- rēšanas un rūpnieciskās zvejas noboratorijas izstrādātajiem Drīdža ši aizsargājamo dabas teritoriju uzskaites kārtība
teikumu un licencētās zemūdens
8.1.Zemūdens mednieks pēc das licenču tirdzniecības vietā;
ezera zivsaimnieciskās ekspluatā- vispārējie aizsardzības un izman9.1.8. iesniegt Lauku atbalsta medību nolikuma ievērošanu.
cijas noteikumiem ar nolūku dot tošanas noteikumi”, dabas parka katrām medībām lomu ieraksta
11.3. Veikt zivju mazuļu ielaiiespēju nodarboties ar zemūdens „Drīdža ezers” dabas aizsardzības licences otrajā pusē norādītajā dienestā (Republikas laukums 2,
medībām dabas parka teritorijā, plāns 2009-2019 gadam un šī no- uzskaites tabulā, norādot lomu Rīga, LV-1981) pārskatu par rea- šanu saskaņā ar 1998. gadā Valsts
kilogramos pa atsevišķām sugām, lizēto zemūdens medību licenču zivsaimniecības pārvaldē apstipkā arī papildināt zivju krājumus likuma prasības.
4.Licencēto zemūdens medību vajadzības gadījumā pārnesot ie- skaitu un licenču veidiem, iegū- rinātajiem Drīdža ezera zivsaimDrīdža ezerā, kurus izmanto zemtajiem naudas līdzekliem un to iz- nieciskās ekspluatācijas noteilicenču veidi, skaits un maksa par rakstus uz atsevišķas lapas.
ūdens medībās un makšķerēšanā.
8.2.Ja loma nav, tad arī tas ir jā- lietojumu divas reizes gadā – par kumiem un līdz 2016. gadā 31.
1.3. Licencētās
zemūdens zemūdens medību licencēm
4.1. Ir paredzētas četras veidu atzīmē zemūdens medību licences katru iepriekšējo pusgadu – attie- maijam ielaist ezerā līdaku kāpumedības Drīdža ezerā, pamatocīgi līdz 15.jūlijam un 15.janvā- rus (150 000 gab.).
otrajā pusē.
joties uz Krāslavas novada domes zemūdens medību licences:
11.4. Lai piesaistītu lielāku skai8.3.Ar loma uzskaites datiem rim;
4.1.1. vienas dienas licence zempilnvarojumu organizē biedrība
9.1.9. norīkot atbildīgo personu tu zemūdens mednieku, izvērtējot
„Zemūdens tūrisma klubs PO- ūdens medībām Drīdža ezerā (100 aizpildītā licence trīs darba dienu laikā pēc tās darbības termiņa par šī nolikuma prasību ievēroša- ﬁnansiālās iespējas, iespējama
SEIDON
Krāslava”(Celtnieku gab. gadā), kuras cena ir 6 Ls;
4.1.2. divu dienu licence zem- beigām jāiesniedz zemūdens me- nu, kura piedalās vides un zivju arī citu vērtīgu sugu zivju mazu2-31, Krāslava, LV-5601, reģ.
Nr.40008158381, tālr. 20035074), ūdens medībām Drīdža ezerā (200 dību organizētāja pilnvarotai per- resursu aizsardzības un uzrau- ļu ielaišana saskaņā ar 1998.gada
sonai (Celtnieku 2-31, Krāslava, dzības pasākumos, kā arī katru Drīdža ezera zivsaimnieciskās
turpmāk – zemūdens medību or- gab. gadā), kuras cena ir 10 Ls;
4.1.3. mēneša licence zemūdens LV-5601, tālr. 20035074) vai trīs gadu līdz 31. decembrim iesniedz ekspluatācijas noteikumiem un
ganizētājs.
2.Licencēto zemūdens medību medībām Drīdža ezerā (50 gab. darba dienu laikā pēc licences de- Valsts vides dienestā atskaiti par zinātniskajām rekomendācijām.
11.5. Operatīvi reaģēt uz inforrīguma termiņa beigām jānosūta veiktajiem pasākumiem zivju regadā), kuras cena ir 20 Ls.
noteikumi
4.1.4. sešu mēnešu (maijs, jū- zemūdens medību organizētājam sursu aizsardzības, zivju resursu māciju par nelikumīgu rūpniecis2.1. Licencētās zemūdens medīpapildināšanā un licencēto zem- ko zveju un makšķerēšanas noteibas paredzētas visā Drīdža ezera nijs, jūlijs, augusts, septembris, uz iepriekš norādīto adresi.
8.4.Ja nav ievērotas šī nolikuma ūdens medību organizēšanai ne- kumu neievērošanu, tāpat veikt
platībā no 1.maija līdz ledus pe- oktobris) licence zemūdens medīrioda sākumam, Krāslavas nova- bām Drīdža ezerā (20 gab. gadā), 8.2. punktā minētās prasības, tad pieciešamās infrastruktūras izvei- citus pasākumus atkarībā no situācijas lai aizsargātu zivju resursus.
nākamā zemūdens medības licen- došanā un uzturēšanā;
da Skaistas un Kombuļu pagastu kuras cena ir 60 Ls.
12.Nolikuma stāšanās spēkā
9.1.10. iepazīstināt zemūdens
4.2. Organizējot zemūdens ce netiek izsniegta esošajā un nāteritorijā.
medniekus ar šajā nolikumā no- laiks un darbības ilgums
2.2. Zemūdens medības Drīdža medību sacensības, to dalībnie- kamajā gadā.
12.1. Licencēto
zemūdens
8.5.Ar loma uzskaites datiem teiktajām prasībām;
ezerā tiek veiktas atbilstoši MK kiem obligāti jāiegādājas viena no
9.1.11. veikt citus pienākumus medību nolikums pēc tā saskaņoaizpildītās licences zemūdens me2009.gada 22.decembra noteiku- 4.1.punktā minētajām licencēm.
šanas šī nolikuma saskaņojuma
5.Zemūdens medību licences dību organizētājs iesniedz Pārti- saskaņā ar šo nolikumu.
miem Nr.1498 “Makšķerēšanas
9.2. Licencēto
zemūdens lapā norādītajās institūcijās un apkas drošības, dzīvnieku veselības
noteikumi” ar šadu papildus no- saturs un noformējums
5.1. Zemūdens medību licen- un vides zinātniskajā institūtā medību organizētājs sniedz zem- stiprināšanas ar Krāslavas novada
sacījumu – laikā no 1.maija līdz
31.maijam vienā medību reizē cē tiek norādīts licences nosau- „BIOR” ne vēlāk kā nākamā gada ūdens medniekiem šādus papildus pašvaldības saistošajiem noteikupakalpojumus, kuri neietilpst li- miem stājas spēkā likuma „Par
vienam zemūdens medniekam kums (veids), licences numurs, 1.februārim.
pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā
9.Licencēto zemūdens medību cences cenā:
lomā atļauts uzglābāt un paturēt: licences derīguma laiks, licences
9.2.1. organizē laivu, apmeša- kārtībā.
plaužus – ne vairāk kā 5 (piecus) cena, ziņas par zemūdens medību organizētāja sniegtie pakalpojumi
12.2. Informāciju par licencēto
nās vietu un atpūtas līdzekļu īri;
organizētāju, zemūdens mednieka un pienākumi
gab.
9.2.2. sniedz konsultācijas par zemūdens medību vietām, licencē9.1.Licencēto zemūdens medību
2.3. Zemūdens medību sacen- vārds, uzvārds, personas kods, lipubliskajām atpūtas vietām Drī- to zemūdens medību organizētāju
sību organizatori saskaņo sa- cences izsniedzēja paraksts, licen- organizētājam ir šādi pienākumi:
un zemūdens medību licenču iegā9.1.1. sniegt informāciju laik- dža ezera tuvumā;
censības nolikumu ar licencēto ces saņēmēja paraksts. Licences
9.2.3. sniedz konsultācijas par des iespējām pašvaldība sadarbīzemūdens medību organizētā- otrā pusē atrodas lomu uzskaites rakstā „Latvijas Vēstnesis” un
bā ar licencēto zemūdens medību
Krāslavas novada preses izdevu- zemūdens medību vietām.
ju un, atbilstoši MK 2009.gada tabula.
10.Zemūdens medību un vides organizētāju ne vēlāk kā mēnesi
5.2. Licences pasaknī zemūdens mos par pašvaldības saistošiem
22.decembra noteikumu Nr.1498
pirms licencēto zemūdens medī„Makšķerēšanas
noteikumi” mednieks parakstās par iepazīša- noteikumiem par licencēto zem- aizsardzības kontrole
Licencēto zemūdens medību bu uzsākšanas publicē laikrakstā
8.punktam , ar Dabas aizsardzības nos ar licencēto zemūdens medību ūdens medību ieviešanu Drīdža
ezerā un nodrošināt attiecīgu no- noteikumu ievērošanu savas kom- „Latvijas Vēstnesis” un Krāslavas
nolikumu.
pārvaldi.
6.Zemūdens medību licenču rādes zīmju izvietošanu to krastos; petences ietvaros kontrolē zem- novada preses izdevumā.
3.Zemūdens mednieka pienākumi
12.3. Licencēto zemūdens me9.1.2. nodrošināt zemūdens me- ūdens medību organizētājs, Valsts
3.1. Zemūdens medniekam pēc realizācijas kārtība. Licenču izšī nolikuma 10.punktā norādīto platīšanu veic biedrība „Zemūdens dību licenču pieejamību, kā arī policija, Krāslavas novada Domes dību nolikuma darbības ilgums ir
personu pieprasījuma ir jāuzrāda tūrisma klubs POSEIDON Krāsla- zemūdens medību licenču realizā- pašvaldības policija, Vides aizsar- 3 gadi no spēkā stāšanās dienas.
13.1. Nolikuma pielikumi - 1B
13.1. Nolikuma pielikumi – 1A
Licences paraugs: 1.2. Divu dienu zemūdens medību licence.
Licences paraugs: 1.1. Vienas dienas zemūdens medību licence. Loma uzskaites forma
Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381,
Datums
Zivju
suga
Kopējais
Skaits
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381,
tālr. 20035074 e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv
svars
tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv
Vienas dienas zemūdens medību licence
Divu dienu zemūdens medību licence
Drīdža ezerā
Drīdža ezerā
Nr. ____
Nr. ____
Cena 6,00 Ls
Cena 10,00 Ls
Derīga 201__.g. „___ „ līdz „___ „ ______________
Derīga no 201__.g. „____” ___________ plkst. ________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci
izsniedza
_____________________
paraksts, datums
Licenci saņēma
_____________
paraksts,datums

līdz „_____” _____________ plkst. ______________

____________
paraksta atšifrejums

Licences nodošanas datums 201__.g. ___. __
Iesniedzēja paraksts

_________
paraksta atšifrējums

vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza ____________ _____________________
paraksts, datums
paraksta atšifrejums
Licenci saņēma
_____________
paraksts, datums

Kraslavas V
Krāslavas novada
pašvaldības
saistošo noteikumu
Nr. 2013/5

13.1. Nolikuma pielikumi – 1C
1. Licences paraugs: 1.3. Mēneša zemūdens medību licence.
Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381,
tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv
Mēneša zemūdens medību licence
Drīdža ezerā
Nr. ____
Cena 20,00 Ls
Derīga no 201__.g. ___ _________līdz ____ ____________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza ____________
__________________
paraksts, datums
paraksta atšifrejums
Licenci saņēma
_____________
paraksts, datums

„Noteikumi par
licencētajām
zemūdens
medībām
Drīdža ezerā"
paskaidrojuma
raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saistošo noteikumu projekts
izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.574 "Licencētās
amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība". Šo noteikumu 13.punkts
nosaka, ka pašvaldība apstiprina
saistošos noteikumus par licencēto
amatierzveju saskaņā ar nolikumu,
kas saskaņots normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā. Makšķerēšanas
kārtību regulē arī Ministru kabineta 2006.gada 10.janvāra noteikumi
Nr.31 "Makšķerēšanas noteikumi".
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā veicamas licencētās
zemūdens medības Drīdža ezerā.

3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu
Tiešas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā
Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Krāslavas novada pašvaldība.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
Notikušas konsultācijas ar makšķerniekiem un zemūdens medniekiem.

Biedrība „ Zemūdens tūrisma klubs POSEIDON Krāslava”
Celtnieku 2-31, Krāslava, LV-5601, reģ. Nr.40008158381,
tālr. 20035074, e-pasts: poseidonkraslava@inbox.lv
Sešu mēnešu (maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembris, oktobris)
zemūdens medību licence
Drīdža ezerā
Nr. ____
Cena 60,00 Ls
Derīga no 201__.g. ___ _________līdz ____ ____________
vārds, uzvārds, personas kods
Licenci izsniedza ____________
_____________________
paraksts, datums
paraksta atšifrejums
Licenci saņēma
_____________
paraksts, datums

izglītība
Daudzi no mums, atceroties savas
skolas gaitas, katru mācību priekšmetu saista ar kādu no mācību stundu aktivitātēm. Fizika lielākai daļai
asociējas ar garlaicīgu un bieži vien
nesaprotamu uzdevumu risināšanu,
ar formulu izmantošanu. Mūsdienu
pamatskolas mācību programma ir
piedzīvojusi būtiskas izmaiņas. Tagad skolēniem galvenais ir redzēt un
izprast dabā un mūsu sadzīvē sastopamās likumsakarības. Daudz biežāk ir
jāpamato un jāizskaidro, nevis jārisina pēc formulām.
Lai veicinātu skolēnos izpratni par
apkārt notiekošo procesu ﬁzikālo
būtību un radītu lielāku interesi par
eksaktajām zinātnēm jau otro reizi notika Krāslavas novada skolēnu
konkurss „Fizika mums apkārt”. Šogad tajā piedalījās sešu novada skolu
komandas. Tika pārstāvētas Kalniešu
pamatskola, Aulejas pamatskola, Robežnieku pamatskola, Krāslavas pamatskola, Varavīksnes vidusskola un
Krāslavas Valsts ģimnāzija.
Komandas konkursam gatavojās
savlaicīgi un izpildīja mājas darbus
– sagatavoja komandas prezentāciju,
izdomāja interesantu eksperimentu kā
jautājumu pretiniekiem un noﬁlmēja
īsu videoﬁlmu par tēmu „Ekonomiska
elektroenerģijas lietošana sadzīvē”.
Jau no paša sākuma konkurss izvērtās ļoti spraigs. Īpaši interesanti bija
eksperimentu demonstrējumi, kurus
centās izskaidrot pretinieku komandas. Ar lielu izdomu un atjautību izcēlās arī komandu rādītie videosižeti.
Šos konkursus ar lielu atbildības sajūtu vērtēja žūrija, kuras sastāvā bija
visu skolu ﬁzikas skolotāji un neatkarīgie žūrijas locekļi – novada izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Platonova un AS „Sadales tīkls”
Austrumu reģiona ekspluatācijas daļas Krāslavas nodaļas vadītājs Vitālijs
Aišpurs. Komandām nācās parādīt arī
savas praktiskā darba iemaņas mērierīču izmantošanā, kad bija jānosaka

nezināmas vielas ķermeņa blīvums,
jānodemonstrē zināšanas un erudīcija
atbildot uz jautājumiem zibensturnīra
laikā. Liela atbildība bija uz komandu
kapteiņu pleciem, kad katram no tiem
individuāli uz Krāslavas pamatskolas
aktu zāles skatuves vajadzēja 5 minūšu laikā noteikt ķermeņa spiedienu uz
galda virsmu. Jāsaka atklāti, ka šajā
konkursā daudzus pievīla matemātiskās prasmes un iemaņas.
Noslēgumā visas komandas atkal
piedalījās jautājumu zibensturnīrā un
tā nopelnīja sev ne tikai konfektes, ko
saņēma par pareizām atbildēm, bet arī
papildpunktus kopvērtējuma tabulai.
Pēc cītīgas punktu skaitīšanas žūrija paziņoja rezultātus: 3. vietu ieguva
Varavīksnes vsk. komanda, 2. vietu –
Krāslavas Valsts ģimnāzija, 1. vietu –
Krāslavas pamatskolas komanda.
Uzvarētāju komandai novada dome
kā speciālo balvu nodrošina transportu ekskursijai uz Tartu zinātņu centru
„AHHAA”. Labākajiem komandu
dalībniekiem, skolotājiem – komandu
konsultantiem, kā arī labākajam kapteinim (Rolands Škutāns – Krāslavas
pamatskola) un labākajam videosižetam (Robežnieku psk.) balvas pasniedza elektrisko tīklu pārstāvis Vitālijs
Aišpurs.
Liels paldies konkursa sponsoriem- Krāslavas novada domei un AS
„Sadales tīkls” kā arī visu komandu
konsultantiem – novada skolu ﬁzikas
skolotājiem Imantam Dzalbam (Aulejas pamatskola), Valentīnai Rukmanei (Kalniešu pamatskola), Ludmilai
Boločko (Robežnieku pamatskola),
Klarai Sakovičai (Varavīksnes vidusskola), Aivaram Vagalim (Krāslavas
Valsts ģimnāzija).
Cerams, ka nākamgad šis jau par
tradicionālu kļuvušais konkurss sapulcinās vēl kuplāku dalībnieku skaitu.
Gunārs Japiņš,
novada ﬁzikas skolotāju
MA vadītājs
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13.1. Nolikuma pielikumi – 1D
1. Licences paraugs: 1.3. Sešu mēnešu zemūdens medību licence.

2. Nolikuma pielikums

KONKURSS „FIZIKA MUMS APKĀRT’’
KĻŪST PAR TRADICIONĀLU

ESTIS

GADA BALVAS PASNIEGŠANAS
CEREMONIJA ĢIMNĀZIJĀ
Tradicionāli 4.maija svētku priekšvakarā mūsu skola rīko pasākumu, kurā tiek slavināti un godāti visi tie, kas palīdz un atbalsta skolu, skolotāji, vecāki, skolēni. Iepriekšējos gados šis
pasākums notika skolā, bet šogad nolēmām to organizēt kultūras
namā, aicinājām kopā būt mūsu sponsorus – Krāslavas novada dome, Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļa, SIA
„Kristafors”, SIA „Krāslava D”, SEB banka, SIA „Tornis R”,
SIA „Iviks”, SIA „GSK”. Gada Balvas pasniegšanas ceremonijā
piedalījās skolēnu vecāki, bet mūsu deju kolektīviem bija iespēja
parādīt savu sniegumu lielajai un draudzīgajai skolas saimei.
Pasākuma atklāšanā ģimnāzijas direktors J.Tukāns aicināja ienest ģimnāzijas karogu, visiem kopā dziedāt valsts himnu. Tika nolemts, ka karognesēju maiņa turpmāk notiks
arī šajā pasākumā, kad runājam par saviem sasniegumiem.
2012./2013.m.g.karognesēji, 12.klašu skolēni (K.Liepa,
V.Pancakova, S.Traﬁmoviča), svinīgi nodeva karogu 11.klašu
skolēniem (J.Korlāns, S.Mikulāne, K.Gornika), visi pasākuma
dalībnieki kopā nodziedāja ģimnāzijas himnu. Pēc tik svinīga
brīža tika izteiktas pateicības sponsoriem, skolēnu vecākiem un
visiem skolotājiem.
Tad sākās skolēnu godināšana – sasniegumi skolā, novadā,
valstī mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, mākslinieciskajā pašdarbībā, interešu izglītībā, sportā. Neskatoties uz to, ka
skolēni un viņu sasniegumi tika saukti ļoti raiti, pasākumu ar
grūtībām varējām ietilpināt noteiktajos laika rāmjos – divās stundās. Tika noteiktas spēcīgākās klases mācību jomā: 1.vieta – 8.a
kl.(audz. Ļ.Makareviča), viņi arī saņēma Ceļojošo kausu, 2.vieta
– 7.a kl. (audz. A.Jakovele) un 12.c kl. (audz. L.Malahovska),
3.vieta – 9.a kl. (audz. R.Veštere), kā arī individuālie uzvarētāji - 1.vieta – E. Puzo (12.c), 2.vieta – K.Kitoka (11.c), 3.vieta – L.Pauliņa (11.c); mākslinieciskajā pašdarbībā: 1.vieta -11.c
kl. (audz. H.Misjuns), 2.vieta – 10.d kl. (audz. I.Balule), 3.vieta
– 7.a kl. (audz. A.Jakovele) un individuālie – 1.vieta – E.Puzo
(12.c), 2.vieta – M.Lipšāne (11.c), 3.vieta - L.Lene (11.d). Tika
slavināti pašdarbības kolektīvi – jauktais koris „Krāslava” (vad.
O.Grecka), deju kolektīvi „Jumis” un „Zīlēni” (vad. I.Grišāne),
kā arī „Mazā Raita” un „Rakari” (vad. V.Timule). Piebildīšu,
ka visi mūsu kolektīvi ir XXV Vispārējo Dziesmu un XV Deju
svētku dalībnieki, izņemot „Mazo Raitu”, jo viņi mācās vēl tikai 7.klasē. Pateicības saņēma gan debašu kluba „Sokrāts”(vad.
V.Nalivaiko) , gan skolas novadpētniecības pulciņa (vad.
J.Gekiša), gan popgrupas „Smaids”(vad. L.Artemenkova), gan
mazpulku un vides pulciņa (vad. R.Veštere) dalībnieki. Sporta
jomā arī bija daudz apsveikumu, jo šogad skolā tradicionāli notika „Sporta diena”, kurā ļoti aktīvi līdzdarbojās skolēnu vecāki
un skolēni. Otrais grandiozais sporta pasākums skolā, kas notika visa gada laikā, „Lāse – 2013”. Kopvērtējumā – „Sportiskākā
klase” – 8.a klase (audz. L.Makareviča), „Labākā sportiste”–
D.Marhiļeviča (10.b) un „Labākais sportists” - Edgars Ungurs
(11.c).
Kad darbs ir godam padarīts, tad neskopojas ar patiesām uzslavām. Vēlreiz visiem milzīgs paldies par godīgo un apzinīgo
darbu, lojālo attieksmi un radošo pieeju darbā!
Ilga Stikute,
KVĢ direktora vietniece audzināšanas darbā

Sākusies
kulinārā projekta
BELLA CUISINE
realizācija

2013. gada 24. aprīlī Krāslavā
(Latvija) notika pirmā projekta Nr.
LLB–2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz
kulinārā mantojuma koncepciju”
pārrobežu sadarbības programmas
Latvijas, Lietuvas, Baltkrievijas
vadības komitejas un darba grupas
sanāksme.
Projekts tiks realizēts 5 rajonu
teritorijās - projekta partneru Vitebskas apgabalā (Polockas, Lepeļa, Mioru, Glubokojes un Verhnedvinskas rajonos) un 5 Latgales
reģiona novadu teritorijās (Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Rēzeknes
un Ludzas novados). Projekta kopējais budžets - 483 195,05 EUR.
No šīs summas 90% - 434 875,54
EUR ir Eiropas kaimiņattiecību
un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas
atbalsts.
Pirmajā projekta sanāksmē piedalījās Baltkrievijas Republikas
vēstnieks Latvijā Aleksandrs Gerasimeko, Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī
Viktors Geisiks, Latvijas Republikas konsuls Vitebskā Dagnija
Lāce-Ate. Viesi izteicās, ka tāda
veida pārrobežu projekti labvēlīgi
ietekmē pierobežas reģionu attīstību un cer, ka arī šis BELLA CUISINE projekts veicinās reģionu
attīstību un labklājību, uzlabojot
kulinārā servisa pakalpojumu un
tādējādi piesaistīs tiem tūristus.
Sanāksmes laikā klātesošie tika
iepazīstināti ar Eiropas kulinārā
mantojuma tīkla darbu, kā arī ar
Latgales reģiona pieredzi, kas šajā
tīklā darbojas kopš 2004. gada.
Projekta īstenošanas ietvaros ir
ieplānota Vitebskas reģiona iestāšanās Eiropas kulinārā mantojuma tīklā, un tam tika veltīta īpaša
uzmanība. Tika rādīta detalizēta
prezentācija, kuras laikā projekta
partneri un pārējie klātesošie tika
iepazīstināti ar projektā ieplānotajām aktivitātēm un ar šo aktivitāšu realizācijas plānu. Sanāksmes
beigās projekta vadības komiteja
vienbalsīgi apstiprināja ieplānoto aktivitāšu realizācijas plānu un
novēlēja veiksmīgu tā realizāciju
pierobežu reģionu attīstībai. Dalībnieki arī apmeklēja vietu Krāslavas
pils parka kompleksā, kur nākotnē projekta ietvaros tiks izveidots
Starptautiskais Kulinārā Mantojuma centrs „BELLA CUISINE”.
Nākamā projekta ietvaros plānotā sanāksme būs 27.-28. jūnijā.
Tas būs informatīvais seminārs
Latgales un Vitebskas apgabala
ēdināšanas un kulinārā mantojuma
sfēras pārstāvjiem.
Juta Bubina
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ZINĀTNISKI PĒTNIECISKIE DARBI
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

LATVIJAS JUNIORU ČEMPIONĀTĀ LOŽU ŠAUŠANĀ

Jau kopš 1995. gada mūsu skolas tradīcija ir piedalīties zinātniski pētniecisko darbu konferencē, kuru ir ieviesusi skolotāja Anna Juškeviča. Katru reizi
mūsu skolas darbi ir ieguvuši teicamus rezultātus gan Latgales reģiona konferencē, gan arī Rīgā, jo skolēni vienmēr ir bijuši izdomas pilni. Protams, nekas
netiktu sasniegts bez skolotāju ieteikumiem un darba.
Latgales konferencē, kas notika 2013. gada 16. martā Daugavpils Universitātē, vislielāko atzinību ieguva 5 skolnieču darbi: Agitas Jaunmuktānes un
Kristīnes Žoidas darbs „Stereotipi Agatas Kristi daiļradē”, Birutas Daņiļevičas darbs „Politiskā karikatūra kā likuma pārkāpums”, Kiras Kuzminas darbs
„Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēnu mācību motivācija”, Līgas Pauliņas
darbs „Kristālstikla iegūšanu no skolēnam pieejamiem materiāliem un izejvielām” un Sabīnes Mikulānes darbs „Virszemes un pazemes ūdeņu piesārņojums
pēc Kraujas dzelzceļa avārijas”. Tieši šie darbi tika izvirzīti uz Latvijas 37.
skolēnu zinātnisko konferenci Rīgā.
Uz 37. zinātniski pētniecisko darbu konferenci tika pieteikti 424 Latvijas
jauniešu – topošo jauno pētnieku - zinātniskie darbi 24 sekcijās. Tas ir rekordliels darbu skaits, tāpēc atlases kārtība notika stingrāk. Savu darbu aizstāvēt
mutiski tika uzaicināta Biruta Daņiļeviča (tieslietu sekcijā), Līga Pauliņa (ķīmijas sekcijā), Kira Kuzmina (pedagoģijas sekcijā) un Sabīne Mikulāne (vides
zinību sekcijā). Konferences atklāšana notika Latvijas Universitātes Lielajā
aulā 27.aprīlī, tajā uzstājās cilvēki, kas ir slaveni ne tikai Latvijā, bet arī citur
pasaulē, piemēram, Andris Ambainis, kas ir jaunais zinātnieks kvantu mehānikā. Dalība konferencē mūs ļoti iedvesmoja gūt panākumus savā turpmākajā
darbībā, jo konferencē tika uzsvērts, ka esam jaunie Latvijas pētnieki, jaunie
zinātnieki, kas ar savu pētniecisko darbību sniegs ieguldījumu Latvijas zinātnē, turklāt mēs jau esam daļa no Latvijas zinātnes vēstures, jo piedalāmies šajā
konferencē, kas parāda Latvijas jauniešu zināšanas un mērķtiecību.
Anna Juškeviča, direktora vietniece mācību jautājumos: „ „Zinātne – izziņas
ceļš, kas nekad nebeidzas,” konferences atklāšanas laikā teica Andris Ambainis, zinātnieks kvantu mehānikā, kas šobrīd šajā jomā koordinē projektu, kurā
piedalās vadošo Eiropas valstu universitāšu zinātnieki. Apbrīnojami, ar kādu
vieglumu un sajūsmu par zinātni runāja šis jaunais cilvēks, kas savu ceļu zinātnē ir sācis pirms 20 gadiem. Latvijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu
konferences atklāšanā LU rektors Mārcis Auziņš aicināja skolēnus savu turpmāko nākotni plānot, gan studējot Latvijā, gan turpinot izglītību ārzemēs, taču
vienmēr atcerēties, ka šis ceļš nav viegls un prasa pūles, tāpat kā atverot LU
ārdurvis, kas neveras pašas kā lielveikalos. Šajā mācību gadā skolēnu zinātnisko darbu konferencē klāt nākusi inženierzinātņu sekcija, un tā jau guvusi
popularitāti ar daudz pieteiktajiem darbiem. Zinātniski pētniecisko darbu kvalitāte ar katru gadu kļūst augstāka un idejas - inovatīvākas. Darbi tiek izstrādāti, sadarbojoties ar augstskolu pasniedzējiem un dažādu pētniecības institūtu
laboratorijās.”
Līga Pauliņa, 11. c klases skolniece: „Šī konference man sniedza daudz jaunu zināšanu un pozitīvu izjūtu. Mums bija ne vien iespēja uzzināt daudz jauna
un veidot kontaktus, kas noderēs nākotnē, bet arī iegūt jaunus draugus un dalīties pieredzē. Uz konferenci es devos dienu agrāk nekā citi, un man bija iespēja
vēl vairāk laika pavadīt, kontaktējoties ar pasniedzējiem, studentiem un citiem
dalībniekiem. Tā bija nenovērtējama pieredze, un tas noteikti bija tā vērts.”
Kira Kuzmina, 12. d klases skolniece: „Man ļoti patika piedalīties Latvijas 37.skolēnu zinātniskajā konferencē, kas notika Rīgā. Esmu priecīga par
saviem sasniegumiem, jo visi darbi pedagoģijas sekcijā bija izcili. Agrāk es
domāju, ka Rīgā darbu aizstāvēt ir grūti, jo uzstāšanos vērtē stingra žūrija,
taču nav nemaz tik sarežģīti. Žūrija bija saprotoša, un uztraukuma gandrīz vai
nebija. Lielu paldies vēlos pateikt manai darba vadītajai Irēnai Papsujevičai
par palīdzību un atbalstīšanu!”
Biruta Daņiļeviča, 12. b klases skolniece: „Šo iespēju prezentēt savu darbu
Rīgā es uzskatu par augsti vērtējamu pieredzi, un savas atziņas un secinājumus
ņemšu līdzi dzīves somā arī turpmākajā dzīvē. Ļoti žēl, ka vairāki spēcīgi darbi neizturēja konkurenci un netika tālāk uz ZPD konferenci Rīgā. Manuprāt,
katrs darbs šogad bija īpašs un neatkārtojams. Lai veicas ģimnāzistiem, kuri
rakstīs darbus turpmākajos gados, un vēlu, lai viņu rezultāti būtu vēl augstāki
nekā mūsējie! Lai Krāslavas Valsts ģimnāzijas vārds tiktu nests ar lepnumu
Latvijā!”
Sabīne Mikulāne, 11. d klases skolniece: „Rakstot zinātniski pētniecisko
darbu, es ieguvu lielu pieredzi, kas noteikti noderēs, kad mācīšos augstskolā. Zinātniski pētnieciskā darbība paredz arī runas mākas attīstību un prasmi
visā informācijas klāstā atrast svarīgāko. Šīs iemaņas es attīstīju skolas debašu klubā „Sokrāts”, kuru vada skolotāja Viktorija Naļivaiko. Protams, mans
darbs netaptu bez ķīmijas skolotāja Harija Misjuna palīdzības, tāpēc saku lielu
paldies skolotājiem. Latvijas 37. skolēnu zinātniskā konference manā atmiņā
paliks uz ilgu mūžu. Esmu pateicīga Krāslavas Valsts ģimnāzijai par ikgadēju
darbu skolēnu zinātniskajā pētniecībā. ”
Arī šajā gadā mūsu skolas audzēkņi ieguva augstus rezultātus Rīga - 3. pakāpes diplomu ieguva Biruta Daņiļeviča un Kira Kuzmina un atzinības rakstus
- Līga Pauliņa un Sabīne Mikulāne. Paldies par sadarbību skolotājiem un darba
vadītājiem - Viktorijai Naļivaiko, Harijam Misjunam un Irēnai Papsujevičai –
bez jūsu palīdzības un pieredzes mēs nesasniegtu tik augstus rezultātus.
Zinātniski pētnieciskais darbs prasa novitāti, oriģinalitāti. Veidojot un izstrādājot savus pētnieciskos darbus un vēlāk tos prezentējot konferencē, skolēni
parādīja un pierādīja, ka ikviena zinātne ir radoša un ikviens mācību priekšmets spēj būt aizraujošs. Tāpēc cerams, ka arī turpmāk Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolēni būs aktīvi un turpinās savu zinātnisko darbību.
Sabīne Mikulāne,
Krāslavas Valsts ģimnāzija, 11.d klase
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

Kārtējo reizi meistarklasi parādīja Karīna Krilova,
19.-20.aprīlī Latvijas čempionātā junioriem izcīnot
trīs zelta medaļas.
Sporta meistara normatīvu Karīna atkārtoja vingrinājumā PŠ – 40 ar pneimatiskajiem ieročiem – 387
punkti (97, 98, 96, 96), kur
bija vislielākā konkurencē
šaušanas sacensībās. Otrās
un trešās vietas ieguvējas atpalika no čempiones
attiecīgi par diviem un
trijiem punktiem. Pārliecinoši Karīna uzvarēja vingrinājumā ar mazkalibra
šauteni MŠ-3 x 20 (guļus, stāvus, no ceļa) - 565 punkti. Otrajā dienā vingrinājumā MŠ – 30 vienādu
rezultātu summu uzradīja divas dalībnieces, bet Karīna veiksmīgāka bija pirmajā sērijā, un tāpēc atkal
uzvara ar 286 punktiem. Trešajā vietā šajā vingrinājumā ierindojās Diāna Bulavska – 281 punkts.
Personiskais rekords ar 528 punktiem Diānai vingrinājumā MŠ – 3x20.
Junioru konkurencē startēja mūsu jaunie šāvēji – puiši. 1998.gada dzimušais Rihards Misjuns izcīnīja 2.vietu vingrinājumā MŠ – 3x20 (519 p.) un piekto vietu - vingrinājumā MŠ-30 – 278 p. 1999.
gada dzimušajam Rihardam Plociņam arī izdevās uzkāpt uz goda pjedestāla, viņam 3.vieta vingrinājumā MŠ – 30 (279 p.), arī pārējos vingrinājumos viņš uzrādīja labus rezultātus: 5.vieta MŠ-3x20
(512 p.) un 5.vieta PŠ- 60 (528 p.).
Inese Umbraško, direktora vietniece

KRĀSLAVĀ SKRIEŠANAS SVĒTKI

Kā jau tas ir tradicionāli, 4.maijā Krāslavā notika skrējiens apkārt pilsētai, kas šogad pulcēja
rekordlielu dalībnieku skaitu – 197!
Visi dalībnieki tika sadalīti sešās vecuma grupās gan vīriešiem, gan sievietēm. Startu skrējienam deva Krāslavas Sporta skolas direktors
Viktors Beinarovičs, un visi dalībnieki traucās pa
Krāslavas ielām.
Trases garums – 5 km, kurus bija jānoskrien
visiem skrējiena dalībniekiem.
Otro gadu pēc kārtas par uzvarētāju tika kronēts Krāslavas olimpietis – Oļegs Andrejevs, bet

sievietēm ar labāko laiku ﬁnišēja Latvijas izlases
dalībniece distanču slēpošanā Natālija Kovaļova.
Skrējiena jaunākais dalībnieks bija dzimis
2005.gadā, bet vecākais – 1950.gadā. Pēc skrējiena sacensību uzvarētājus, katrā grupā sešus
labākos, apbalvoja Krāslavas novada pašvaldības
vadītājs Gunārs Upenieks.
Vairāk informācijas par skrējienu, individuālos
rezultātus, foto un video meklējiet Krāslavas novada sporta portālā www.sportskraslava.lv.
Raitis Timma

SPORTA SPĒLES PENKULĒ

3.maijs Latvijas Mazpulku organizācijas dzīvē šogad bija nozīmīgs ar to, ka Dobeles novada
Penkules pamatskolā notika XXVIII mazpulku
sporta spēles. Uz nelielo Penkules skolu sabrauca
sportot gribētāji no dažādiem Latvijas nostūriem.
Arī mūsu, Krāslavas pamatskolas mazpulks,
kopā ar Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Izvaltas
pamatskolas mazpulkiem piedalījās šajā pasākumā. Pati daba parūpējās par to, lai radītu priecīgu
noskaņojumu – laiks bija ļoti jauks: silts, saulains.
4 mūsu skolas meitenes (Jolanta Markeviča, Ilze
Dubova, Loreta Makņa, Sigita Vīksna) izveidoja
komandu, lai tās sastāvā piedalītos dažādās aktivitātēs, ko organizēja Rīgas klubiņa biedri, bijušie mazpulcēni. Meitenes varēja pārbaudīt savus
spēkus gan izveicībā, gan izturībā, gan pierādīt,
kā prot sadarboties komandā. Kā goda viesis
sporta spēlēs piedalījās arī Kamerūnas 4H klubu (tā ārzemēs sauc mazpulkus) viceprezidente,
tas piešķīra īpašu noskaņu šim pasākumam. Viņa
viesojas Latvijā jau no agra pavasara un vēlas iepazīt Latvijas Mazpulku darbību, lai savā zemē
aktivizētu 4H klubu kustību.
Skolas komandai bija krietni jānopūlas, jo viņu

Biedrība „Stariņš”
sveic maijā dzimušos:
Filomenu Fuks, Maiju
Berezinu, Zoju Smirnovu,
Ramonu Dilbu.
Tūkstoš dzidru saules
staru
Lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Jums no visas sirds!
Valde

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

vecuma grupā startēja 28 komandas. Nogurušas,
bet apmierinātas mūsu meitenes vakarā atzinīgi
izteicās par šo pasākumu. Tā bija laba pieredze
5. klases meitenēm – Loretai un Sigitai, jo viņas
sporta spēlēs piedalījās pirmo reizi.
Mazpulku vadītāji guva daudz pozitīvu emociju, apmeklējot vietējo zemnieku saimniecību
„Brieži”, kas slavena ar lielu orhideju kolekciju
un terārijos audzētiem eksotiskiem dzīvniekiem
– ķirzakām, žņaudzējčūskām. Tie, kas vēlējās,
varēja rokās paturēt karalisko pitonu un pavērot
putnu zirnekļa darbības.
Kā vērtīgu un interesantu uzskatu darbu radošajā darbnīcā, kur katram vadītājam bija iespēja
pagatavot jauku ežuku no konfektēm.
Par iespēju aizbraukt uz sporta spēlēm mazpulcēnu vārdā gribu pateikties gan Krāslavas
novada domei un Izvaltas pagasta pārvaldei (par
sarūpēto autobusu), gan mūsu skolas direktorei
par neatsveramo atbalstu skolas komandai.
Mazpulcēnu vārdā Ināra Grāve,
Krāslavas pamatskolas
mazpulka vadītāja

Sirsnīgi pateicos neatliekamās
medicīniskās palīdzības dienesta
darbiniekiem – V.Jemeļjanovai,
N.Bartkevičai, I.Jasjukevičai,
Krāslavas slimnīcas sanitāriem – V.Plintam, Pjotram,
Andrejam (uzņemšanas nodaļa), V.Šakelim, R.Ahasam,
M.Saksonam (terapeitiskā nodaļa), medmāsai R.Kuzminai, ārstiem– O.Klagišai, V.Karpovam,
V.Gipterei par profesionalitāti
un cilvēcisko attieksmi.
Ar cieņu,
Jūsu paciente V.Tračuma

9. jūnijā plkst. 9.00
Priedaines baznīcā
notiks Jelgavas diecēzes
bīskapa
Eduarda Pavlovska
vizitācija, kas ir veltīta
Priedaines katoļu draudzes
prāvesta Januša Bulaša
15 gadu kalpošanas jubilejai.
Dievkalpojuma laikā
bērni varēs saņemt
Svēto Komūniju.

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

