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PIEDRUJĀ TIKA ATKLĀTS SAIETA NAMS
Jau vairākus gadus Piedrujas pamatskolā
vairs neskan bērnu balsis, bet vietējie iedzīvotāji no rīta vairs nedzird skolas zvanu, kas
sauc uz stundām. Taču šī gada pavasarī šī
tukšā ēka atdzīvojās un pārveidojās. Pēc rekonstrukcijas skola tika pārveidota par Saieta namu, kur Piedrujas iedzīvotāji varēs pavadīt brīvo laiku un piedalīties dažādos pasākumos. Atjaunotajā ēkā izvietosies feldšeru
punkts, sociālais dienests, bibliotēka. Šeit ir
paredzētas istabas arī tiem, kas nonāca krīzes situācijā. Cilvēki ir īpaši gandarīti sakarā
ar to, ka tagad viņiem būs sporta zāle un telpas interešu pulciņu aktivitātēm.
Saieta nama atklāšana Piedrujā bija svētku
diena. Šajā pasākumā piedalījās ne tikai vietējie
iedzīvotāji, bet arī viesi no kaimiņu pagastiem
un pat no ārzemēm. Ar labiem novēlējumiem un
dāvanām Piedrujā ieradies Krāslavas novada
pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks, Valsts
robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks
Oļegs Jemašovs, novada pagastu pārvalžu pārstāvji, novada sporta organizators Raitis Timma,
kā arī ārzemju viesi - Baltkrievijas Republikas
Ģenerālkonsulāta Daugavpilī vicekonsuls Jurijs
Davidovskis un sadraudzības pašvaldību pārstāvji no Polijas Republikas.
Kad bija pacelts valsts karogs un tika pārgriezta tradicionālā lentīte, Piedrujas katoļu
draudzes prāvests Marians Daļeckis iesvētīja rekonstruētās telpas un novēlēja iedzīvotājiem
veiksmi, darbojoties atjaunotāja ēkā. Pēc tam
visiem klātesošajiem tika piedāvāts svētku koncerts.
Ērikas Gabrusānes sirdī valdīja prieks un dziļš saviļņojums - viņa pateicās visiem, kas piedalījās rekonstrukcijas projekta sagatavošanā un
realizācijā. Krāslavas novada domes izpilddirektors Jānis Geiba atzīmēja: „Remontdarbu laikā Ērikas kundzei, protams, pierādījās vairāk
sirmu matu, taču pirmais celtniecības etaps ir pabeigts, ceram, ka pēc
kāda laika šī ēka tiks pārveidota arī no ārpuses.”
Īpaši aizkustinoši šajā dienā jutās bijušie Piedrujas pamatskolas pedagogi un darbinieki. Viņi izstaigāja visus ēkas stāvus, atcerējās, kādos
kabinetos viņiem bija mācību stundas, kur tika organizētas izstādes, kā
dziedāja un dejoja viņu skolēni.
Skolas ilggadējā direktore Vija Bārtule no sirds priecājās par to, ka
skolas ēku tomēr izdevās saglabāt un izremontēt.
„Varbūt pēc daudziem gadiem šeit atkal atdzims skola, un šo ēku ieskandinās bērnu balsis,” uzsvēra viņa.
Par atdzimšanu runāja arī novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks: „Mēs labi atceramies tos laikus, kad laukos visu būvēja un attīstīja, kā arī iznīcības periodu. Tagad visi kopā mēs pamazām cenšamies labot kļūdas. Ir viedoklis par to, ka nav vērts ieguldīt līdzekļus un attīstīt
mazapdzīvotās teritorijas. Uzskatu, ka pašvaldībai ir jāstrādā tā, lai mūsu cilvēki justos ērti un droši tajā vietā, kur viņi dzīvo.”

Cerēsim, ka Saieta nams kļūs par vietējo iedzīvotāju vidū iecienīto
vietu, kur var atpūsties, iesaistīties radošajās aktivitātēs, satikties un sazināties, un nākotnē bijušās skolas sienas atkal dzirdēs bērnu smieklus.
Elvīra Škutāne,
autores foto

EJAM VARAVĪKSNES CEĻU,
MĀCOTIES ZINĀT, PRAST,
PASTĀVĒT UN BŪT KOPĀ!
No 23.maija līdz 26.maijam Izvaltas pamatskolā
viesojās ciemiņi no Polijas,
Lietuvas, Anglijas, Turcijas, Bulgārijas, Itālijas,
Francijas, lai iepazītu izglītības sistēmu, pašvaldību,
Latviju - Comenius projekta „Varavīksne – oda dažādībai” ietvaros.
Trešdienas
vakarpuse
vairākās izvaltiešu ģimenēs tika gaidīta ar vislielāko nepacietību, jo ciemos
ieradās bērni no citas
valsts. Vislielākais paldies
Tukānu, S.un U.Stivriņu,
Gaveikas, L.un V.Stivriņu,
Batarāgu, Peipiņu, Egļu,
Vaivaru, Kriviņu, Bernānu- Truļu ģimenēm par gā-

dību, mīlestību, sirsnību un
viesmīlību, uzņemot savās
mājās viesus. Kopā ģimenēs tika uzņemti divdesmit
divi bērni. Vizītē bija ieradušies četrdesmit četri viesi.
Dziesmas „Welcome to
my country” un mūzikas
iedrošināti, viesi kopā ar
mūsu skolas kolektīvu uzsāka pirmo dienu. Svinīgā
vizītes atklāšana, koncerts,
izstāde – oficiālā daļa. Pusdienas, kuras viesmīlīgi
sponsorēja Izvaltas pagasta
pārvalde. Paldies M.Miglānei par atbalstu. Tālāk sekoja festivāla taciņa, kur
mūsu ciemiņi piedalījās ar
neviltotu prieku. Te notika

tas, ko tiešām varētu vēlēties ikviens. Nekādu valodas
barjeru, nekādu
aizspriedumu, nekādu obligāti izpildāmo darbu. Ikviens jutās piederīgs,
vajadzīgs, gaidīts un priecīgs. Katra sirdi piepildīja
draudzības siltums.
Ciemiņi iepazinās ar Izvaltas pamatskolu, Krāslavas Valsts ģimnāziju,
Krāslavas novada domi,
mūsu skaisto valsti Latviju.
Nākamajās dienās ekskursijas pa Krāslavu,
Daugavpili, Preiļu leļļu
miniatūru karaļvalsti, Aglonu. Visi objekti tikai vairoja ciemiņu sajūsmu par

Latviju. Paldies šoferim
J.Glaudānam, kas visas šīs
dienas bija mūsu komandas biedrs.
Sestdiena – noslēguma
diena Rīgā. Pilsēta saules
pielieta un dižojās ar saviem krāšņajiem parkiem,
vēsturiskajiem namiem,
senatnīgajiem
kuģīšiem
kanāla ūdeņos un sardzes
maiņām pie Brīvības pieminekļa.
Vakarpusē kopējais foto
pie Brīvības pieminekļa.
Mirklis un sakām ardievas,
lai tiktos atkal...
Sadraudzības nedēļa noslēgusies. Visu nevar ne
uzrakstīt, ne izstāstīt. To
varēja tikai izjust, lai pēc
laika izceltu gaismā atkal
un atkal no atmiņu apcirkņiem par brīnišķīgajām
dienām. Katram, kurš piedalījās šajā projektā, ir savs
guvums un savi iespaidi.
Cits ieguva jaunus drau-

gus, cits iemācījās sadarboties, bet kāds tikai vēroja
un vēl neuzdrošinājās iesaistīties, bet nodomāja, ka
nākamreiz noteikti piedalīsies.
Skolas pedagogu komandas un atbalstītāju ieguvums ir liels, jo apgūtas
jaunas prasmes, dzīvē pielietoti iemācītie vārdi un
frāzes citās valodās. Taču
visus vienoja doma, ka varam būt lepni par savu skolu, pilsētu, valsti un
cilvēkiem. Izvaltas pamatskolas skolēni un skolotāji
ir motivēti arī turpmāk apgūt svešvalodas, palielināt
iecietību un sapratni pret
eiropiešu dažādību.
Ejam varavīksnes ceļu,
mācoties zināt, prast, pastāvēt un būt kopā!
Inga Leikuma,
projekta koordinatore

„...kur basām
kājām”

Krāslavas KN šobrīd apskatāma Jāņa Streiča pasteļu izstāde
„...kur basām kājām”. Izstādes
atklāšanā piedalījās arī pats
mākslinieks – pazīstamais un
tautā mīlētais kinorežisors. Sarunā ar skatītājiem viņš stāstīja,
ka gleznās attēlojis savas bērnības vietas „To vietu vairs nav,
Šad tad tik iztēlē rodu,
Kad noglāstu vārdu
Ar spalvu vai otu” .
Pasteļtehnikā darinātie darbi uzrunā ikvienu, kuram tuva Latgales
ainava.
Rezignēts, nedaudz skumjš un
atpakaļ vērsts skatiens uz zudušo
laiku.
Jānis Streičs izstādēs un plenēros piedalās jau vairāk kā desmit
gadus, arī Krāslavas plenērā ir
būts un gleznots kopā ar draugiem
– Jāni Anmani, Jāzepu Pīgozni,
Osvaldu Zvejsalnieku.
Izstādes atklāšanā neiztiek arī
bez sarunām par kino. Režisors ir
atvedis līdzi 2004.gadā uzņemto
filmu „Rudens rozes”.
Arī tā ir sava veida nodeva bērnībai, jo savulaik Streiča tante esot
skatījusies šo Elīnas Zālītes lugu
un bijusi par to sajūsmā.
Kā atceras mākslinieks, tad viņam darbs nelicies īpaši saistošs,
taču, nedaudz pārveidojot scenāriju un darbību pārceļot uz mūsu
dienām, filma pēc iznākšanas esot
atzinīgi novērtēta no kritiķu un
skatītāju puses.
Arī krāslavieši, filmai beidzoties, pateicās Jānim Streičam ar
skaļiem aplausiem.
Nedaudz saguris un domīgs,
tāds režisors devās atceļā uz Rīgu,
kur viņu gaida darbs – šobrīd tiek
apkopoti materiāli par Latvijas kino vērienīgam ZA izdevumam
„Latvija un latvieši”, un drīzumā
jānāk klajā atmiņu grāmatai „Tas
garais Cilvēkbērna gads”.
Jāņa Streiča pasteļu izstāde apskatāma kultūras nama 1.stāvā
darbdienās un pasākumu laikā līdz
22.jūnijam.
Inga Kavinska,
Elvīras Škutānes foto
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projektu ziņas
Skolām ir
piegādāti
stacionārie datori
Projekta „Izglītības iestāžu informatizācija” ietvaros Krāslavas
un Robežnieku pamatskolām,
Krāslavas Varavīksnes vidusskolai un Krāslavas Valsts ģimnāzijai
ir piegādāti stacionārie datori
(Krāslavas Varavīksnes vidusskolai - 28, Krāslavas pamatskolai 36, Krāslavas Valsts ģimnāzijai –
1, Robežnieku pamatskolai – 10).
Viena komplekta cena bez PVN ir
Ls 571.00.
Iekārtu piegādi un uzstādīšanu
veica SIA „Lattelekom”.
Projekta kopējās izmaksas ir
77 479.81 LVL, ko pilnā apmērā
finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
IEGULDĪJUMS TAVĀ
NĀKOTNĒ!

Ir saņemts Zivju fonda finansējums
Krāslavas novada dome
arī šogad turpinās īstenot
zivju resursu pavairošanas,
atražošanas un aizsardzības pasākumus Krāslavas novada
teritorijā. Šī gada pasākumiem ir
piešķirts arī Zivju fonda finansējums pašvaldības pieteiktiem projektiem.
Saskaņā ar plānoto šogad tiks
veikta zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ezerā Baltais (Indras
pagasts) un ezerā Lielais Gusena
(Robežnieku pagastā). Kopā ir plānots iegādāties un ezeros ielaist
22 500 gab. zandarta mazuļu.
Pasākuma „Zinātniskās pētniecības programmu finansēšana” ietvaros tiks izstrādāti zivsaimniecības
ekspluatācijas noteikumi sekojošiem ezeriem:
Ata ezers (Ota ezers) – Kombuļu
pagasts, 122.8 ha

Garais ezers – Piedrujas pagasts,
71.2 ha
Skaistas ezers – Skaistas pagasts,
46.7 ha
Stirnu ezers – Skaistas pagasts,
148 ha.
Noteikumu izstrāde ir nepieciešama, lai nākotnē ezeros varētu organizēt licencēto makšķerēšanu un
vēžošanu, kā arī veikt zivju mazuļu
ielaišanu. Papildus tam noteikumu
izstrāde ļaus izpētīt ezeru ihtiofaunu, kā arī noteikt virzienus iespējamai
ezeru
zivsaimnieciskai
izmantošanai.
Zivju resursu aizsardzības un uzraudzības pasākumu nodrošināšanai tiks iegādāts motorlaivas
motors.
Kopējais projektiem piešķirtais
Zivju fonda finansējums sastāda Ls
5 694.66. Krāslavas novada pašvaldība nodrošina projektu līdzfinansējumu 15% apmērā.

Uzsākta saules kolektoru ierīkošana
Krāslavas novada dome projekta „Saules kolektoru sistēmu ierīkošana Krāslavas novada pašvaldībai piederošajās ēkās” KPFI-12/148 ietvaros ir noslēgusi līgumu ar Personu apvienību „Nordserviss – SB” par saules kolektoru sistēmas ierīkošanas darbiem Skuķu aprūpes centra ēkai. Plānoto darbu
kopējās izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu ir Ls 28 411.92.
Saules kolektoru sistēma ir nepieciešama, lai varētu samazināt oglekļa dioksīda emisijas, izmantojot atjaunojamos energoresursus.
Projektā rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas un kurināmā patēriņš, samazināsies ēkas uzturēšanas izdevumi, tiks nodrošināts pieprasījums pēc siltā ūdens no atjaunojamiem resursiem, tiks samazināts oglekļa dioksīda emisiju daudzums.
Projektā ietvaros siltā ūdens sagatavošanai ir paredzēts izmantot vakuuma cauruļu tipa saules kolektori. Vakuuma tipa saules kolektoros ūdens temperatūra var tik sagatavota līdz 60 – 80 grādiem un to izmantošana ir
ļoti efektīva tieši aukstā klimata reģionos. Dotā tipa kolektori raksturojas ar ļoti augstu lietderības koeficientu
salīdzinājumā ar plākšņu tipa kolektoriem un līdz ar to ar mazāku kolektoru laukumu būs iespējams iegūt
adekvātu siltumjaudu.
Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanai ir aprēķināta arī saules kolektoru jauda, kas sastāda 25.47 kW.
Tas nodrošinās sekojošus rezultātus un ietaupījumus – 24.30 MWh, 9.647 tCO2/gadā, kgCO2/Ls 0.601.
Projektam piešķirtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir Ls 16 050.00.
Projektu ziņas sagatavoja Andris Rukmans

Ir uzsākta ielu
apgaismojuma tīkla
infrastruktūras
uzlabošana
Krāslavas
novada
dome projekta „Siltumnīcefektu gāzu emisiju
samazināšanu Krāslavas pilsētas apgaismojuma
infrastruktūrā”
Nr.KPFI-13/28 ietvaros ar SIA
„Latgales sakaru serviss” ir noslēgusi līgumu par Krāslavas pilsētas
ielu
apgaismojuma
infrastruktūras rekonstrukcijas
darbiem. Rekonstrukcijas darbu
izmaksas saskaņā ar noslēgto līgumu sastāda Ls 79 793.00.
Projekta mērķis ir samazināt
oglekļa dioksīda emisijas Krāslavas pilsētas publiskā apgaismojuma infrastruktūrā, izmantojot
elektroenerģiju taupošās tehnoloģijas, ko panāks nomainot 657
novecojošos dzīvsudraba gaismekļus ar ekonomiskākiem 14
LED un 643 nātrija gaismekļiem.
Projekta ietvaros tiks veikta 14
LED apgaismes objektu piegāde
un uzstādīšana Krāslavas pilsētas
Prospekta ielā (tilts pār Daugavu), kā arī 643 nātrija gaismekļu
piegāde un uzstādīšana Krāslavas
pilsētas 70 ielās. Paredzēta arī attiecīgo kabeļu katram pievadam
montāža attiecīgajā apjomā (kopā
4170 m), paredzēts demontēt 225
DRL lampas ar jaudu 274 W,
274 DRL lampas ar 250 W jaudu,
141 lampas ar 139 W jaudu un 17
lampas ar 125W jaudu.
Projekta rezultātā ir plānotā
147011 kWh energopatēriņa ekonomija no gaismekļu nomaiņas
gadā, kā arī CO2 samazinājums
vismaz par 58.35 tonnām gadā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012/10
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/5

„Par Krāslavas novada p/a „Labiekārtošana K”
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””

2012.gada 8.maijā notika administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatīti 18 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- A.G., dzim. 1970.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā,
jo nav noslēgts līgums par sadzīves
atkritumu savākšanu un pārvadāšanu ar atkritumu apsaimniekotāju;
- R.D., dzim. 1954.g., tika uzlikts
naudas sods 25,00 Ls apmērā par
apzināti nepamatotu policijas darbinieku izsaukšanu;
- M.K., dzim. 1996.g., tika uzlikts naudas sods 25,00 Ls apmērā
par atrašanos alkohola reibuma stāvoklī, būdams nepilngadīga persona, atkārtoti gada laikā pēc
administratīvā soda uzlikšanas;
- E.I., dzim.1986.g., tika uzlikts
naudas sods 10,00 Ls apmērā par
dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas;
- E.U., dzim.1995.g., tika uzlikts
naudas sods 5,00 Ls apmērā par sabiedriskās kārtības neievērošanu
Krāslavas novadā;
- A.T., dzim.1995.g., tika uzlikts
naudas sods 5,00 Ls apmērā par to,
ka viņš neapmeklē mācību stundas
bez attaisnojoša iemesla;
- I.M., dzim.1971.g., tika uzlikts
naudas sods 5,00 Ls apmērā par
ubagošanu;
- G.Č., dzim.1977.g., tika izteikts
brīdinājums par to, ka viņa veica
emocionālu un fizisku vardarbību
attiecībā pret nepilngadīgām personām;
- E.M., dzim.1971.g., un A.G.,
dzim.1950.g., tika izteikts brīdinājums katram par dzīvnieku (suņa)
turēšanas prasību pārkāpšanu;
- O.S., dzim.1972.g. un P.M.,
dzim.1965.g., tika izteikts brīdinājums katram par bērna aprūpes pienākuma nepildīšanu;
- V.J., dzim.1969.g., tika izteikts
mutvārdu aizrādījums par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu
pārkāpšanu;
- A.T., dzim.1951.g., lietā par komercuzskaites skaitītāja bojāšanu,
lietvedība tika izbeigta.
Četras administratīvo pārkāpumu
lietas tika pārceltas izskatīšanai uz
nākamo
sēdi,
kas
notiks
05.06.2012.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļām
Krāslavas novada pašvaldības
1.
Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana
saistošie noteikumi Nr. 2012/9
K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) sekojošus grozījumus:
1.1. Izslēgt Noteikumu 3.9. apakšpunktā vārdus „un maksas par tualetes lietošanu iekasēšana”;
„Grozījumi Krāslavas novada
Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: „7. Aģentūra sniedz sekojošus maksas pakalpojumus:
pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2012/7 “Par sadzīves atkrituNr.p. Pakalpojuma veids
Maksa
par Piezīmes
mu apsaimniekošanu Krāslavas
k.
pakalpojumu
novada administratīvajā teritori(neieskaitot PVN)
jā””
7.1. Pārvietojamā hidropacēlāja AERIAL K-12 noma (ar operatoru)
11,00 Ls/stundā
Izdoti saskaņā ar likuma
“Par pašvaldībām” 15. panta
7.2. Automašīnas „Mercedes Benz 308D” noma
10,00 Ls/stundā
ja attālums pārsniedz 100 km,
pirmās daļas 1. un 2. punktu,
tad 0,35 Ls/km
21.panta pirmās daļas 16. punktu,
7.3. Automašīnas „Renault Master” noma
12,00 Ls/stundā
ja attālums pārsniedz 100 km,
43.panta 3. daļu un Atkritumu
tad 0,30 Ls/km
apsaimniekošanas likuma
8.panta pirmās daļas 3.punktu
7.4. Apgaismes elektriķa pakalpojumi ar automašīnu „Citroėn Berlingo”
8,00 Ls/stundā
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.

Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar darba mehānismu instrumentiem)
5,00 Ls/stundā
Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar inventāru)
2,50 Ls/stundā
Sētnieka pakalpojumi
2,30 Ls/stundā
Meža kapu kapličas sēru zāles izmantošana (uz laiku līdz 2 stundām)
Ls 10,50
Meža kapu kapličas saldētavas noma diennaktī
Ls 6,00
Izziņas par apbedījumu sagatavošana un izsniegšana
Ls 2,50
Katras nākamās kapa vietas rezervēšanas vienreizējā maksa (rezervēšanas kārtība noteikta Ls 10,50
Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos „Krāslavas novada kapsētu
uzturēšanas noteikumi”)
7.12. Pārvietojamā šķeldotāja noma (ar operatoru)
9,00 Ls/stundā
7.13. Traktora AGT-60 un tā inventāra noma (ar operatoru)
11,50 Ls/stundā

2.

Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktajā kārtībā.

VC4” AICINA VEIKT KRŪŠU IZMEKLĒJUMUS TUVĀK SAVAI DZĪVESVIETAI
„Sievietēm ir iespēja apmeklēt izbraukumu
mamogrāfu, lai veiktu krūšu izmeklējumus
Krāslavas slimnīcas Uzņemšanas nodaļā (Rīgas ielā 159).
21.jūnijā - 11.00-18.00
22.jūnijā - 9.00-17.00

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma
vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts
skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir
BEZ MAKSAS,
Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta norīkojumu –
pacienta līdzmaksājums ir 2 lati.

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo
Veselības dienestu, par maksu.
Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu: 67144031; 67143550; 67142840 vai
27866655.

1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.
2011/7 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada
administratīvajā teritorijā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) sekojošus
grozījumus:
1.1. Papildināt Noteikumu 5.punktu
ar otro teikumu šādā redakcijā:
„ Par šo saistošo noteikumu vai citu
atkritumu apsaimniekošanas jomu
regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.”
1.2. Izslēgt Noteikumu 9..punktu.
1.3. Aizstāt Noteikumu 21.9.apakšpunktā vārdu “vietās” ar vārdu “vietā”.
1.4.Izslēgt Noteikumu 31.punktu.
1.5. Aizstāt Noteikumu 39.3.apakšpunktā skaitli un vārdu “8.punktā”
ar skaitļiem un vārdu “8.1.punktā”.
2.. Saistošie noteikumi stājas spēkā
likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā
noteiktā kārtībā.

3
MĪLESTĪBA, RŪPES UN UZMANĪBA
1. jūnijs - vasaras sākums.
Tieši šajā dienā tiek svinēta
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Krāslavā, godinot
jaundzimušos mazuļus un viņu
vecākus, tiek rīkoti Mazo krāslaviešu svētki. Vismazākajiem
novada iedzīvotājiem tiek pasniegtas sudraba karotītes ar
pilsētas simboliku, pilsētas
pirmsskolas izglītības iestāžu
audzēkņi prezentē savus talantus, mazuļi zīmē uz asfalta, ēd
saldo vati un spēlējas blakus
strūklakai pilsētas centrā.
Taču tā nav tikai jautrības un
prieka diena. Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas aizsākumi
meklējami 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās pasaules konference bērnu labklājībai. Svētku
ideja — pievērst sabiedrības uzmanību bērnu vajadzībām.
Kas mūsu dienās ir vajadzīgs
bērniem? Un no kā mums, pieaugušajiem, nepieciešamas viņus
aizsargāt?
Ko par to domā jaunie krāslavieši? „Es gribētu, lai skola un
ģimene sargātu mani no...” Šo
teikumu turpināja Krāslavas pamatskolas audzēkņi.
V., 9 gadi - no bailēm;
E., 11 gadu - no svešiem cilvēkiem un ļaunuma;
V., 11 gadu - no bēdām un
sliktām domām;
D., 11 gadu - no muļķībām;
R., 10 gadu - no sliktas nākotnes;
A., 10 gadu - no huligāniem;
N., 10 gadu - no narkotikām,
sliktiem bērniem un bandītiem;
E., 10 gadu - no slimībām;
Ž., 10 gadu - no meliem;
D., 11 gadu - no vientulības;
V., 11 gadu - no visa sliktā;
A., 11 gadu - no televizora.

Bet kāds ir pieaugušo viedoklis? No kā un kā mūsdienās jāsargā bērni? Uz šo jautājumu atbild
tie, kas strādā ar bērniem.
Vaira Cauņa, Krāslavas novada bāriņtiesas locekle Ūdrīšu
un Kaplavas pagastos:
- Šobrīd bērns jāpasargā no
visa ļaunā un sliktā, ar ko nākas
saskarties ikdienā – tuvinieku,
apkārtējo cilvēku, klasesbiedru
vienaldzības, pārmērīgas interneta lietošanas, vardarbīgām
multiplikācijas filmām un televīzijas pārraidēm, atkarību izraisošām vielām, pārgalvības un
nelaimēm.
Ja bērns sapratīs, ko drīkst un
ko nedrīkst darīt, ja viņam būs
lielāka atbildības sajūta par savām darbībām, tad bērns pats
spēs no daudz kā sevi pasargāt!
Viktorija Olehno, PII „Pienenīte” vadītāja:
- Bērnus vajag aizsargāt no
vardarbības – fiziskās un
psiholoģiskās. Sevišķi postoša ir
psiholoģiskā vardarbība, kuras
sekas nav prognozējamas, jo
tiek traumēta bērna personības
attīstība. Arī bērnu pamešana
novārtā ir tikpat postoša, jo bērni ir spiesti dzīvot vidē, kur valda alkohols un cietsirdība.
Rita Vekšina, Krāslavas bērnu un jauniešu centra direktore:
- Šodien ir svarīgi pasargāt
bērnus no klaiņošanas pa ielām
– no sliktas kompānijas, alkohola, smēķēšanas, narkotikām,
no ilgstošas sēdēšanas pie datora, no dzīves virtuālajā pasaulē: spēles, visatļautība,
filmas, vardarbība.
Dzintars Patmalnieks, 2.
novada nodaļa 308. Krāslavas
jaunsargu vienības jaunsargu
instruktors:

- Noteikti, bērni ir jāsargā!
Tas jādara tāpēc, ka viņi ir mūsu
nākotne. Svarīgi ir parādīt, ka
pasaule, kurā viņiem jādzīvo, jau
tiek sargāta miljoniem gadu. Jāstāsta, ka arī viņiem tā ir jāsargā
un jārāda, kā to darīt - sargāt
savu nākotni. Dodot iespēju bērniem redzēt pasauli, mēs mācām
to iemīlēt. Un to, ko bērns mīl,
viņš noteikti sargās. Tas nozīmē
– viņš sargās savu un citu nākotni.
Julianna
Moisejenkova,
jauniešu koordinatore:
- Bērni jāpasargā no emocionālās un fiziskās vardarbības
ģimenē, izglītības iestādēs, kā arī
mūsdienu tik populārajos sociālajos tīklos. No vienaldzības
pret apkārtējo pasauli, sevi un
blakus esošiem cilvēkiem.
Ainārs Tračums, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes
Krāslavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākais inspektors:
- Bērni jāpasargā no mūsdienu
tehnoloģiju straujās attīstības,
t.i. televīzija, internets, mobilie
sakari u.t.t. Bērni bieži neatšķir
realitāti no televīzijā, internetā
redzētā, tādēļ nonāk reālajā dzīvē sarežģītās situācijās. Brīvo
laiku bērni pavada, sēžot pie datora (spēlējot spēles, “sērfojot”
internetā), kas galvenokārt bērnos visbiežāk izraisa agresiju.
Internetā bērns kontaktējoties
neredz, kas viņam sēž pretī, vai
tas ir vienaudzis, vai pieaudzis
cilvēks, kas bērna uzticību var izmantot savos nolūkos. Liela vainas daļa gulstas uz vecākiem,
kuriem bieži vien nepietiek laika
bērna audzināšanai, jo pēc smagas darba dienas gribas atpūsties un nav laika pievērst
uzmanību bērnam. Dažu vecāku

nostāja ir tāda - lai jau bērns sēž
pie datora, vismaz neko sliktu
nesastrādās. Bet vecākiem ir jāzina, ko bērns dara, ar ko kontaktējas, varbūt bērnam ir kādas
iekšējās problēmas un viņš meklē
palīdzību internetā, nevis no tiem
cilvēkiem, kas viņam ir vistuvākie. Vecākiem jāseko savu bērnu
gaitām, jāatrod kopējā valoda ar
bērnu, lai, bērnam paliekot novārtā, nav jāmeklē sev palīdzība
pie citiem cilvēkiem vai kompānijām, kas bieži vien var arī nodarīt ļaunumu bērna attīstībai.
Vecākiem arī jāzina, ko bērns
dara ārpus mājas. Ja no bērna
jūtama alkohola vai cigarešu dūmu smaka, ir laicīgi jāreaģē, nevis jāpaliek vienaldzīgam ar
domu - nevar būt, ka mans bērns
ir lietojis alkoholu, smēķējis vai
lietojis narkotiskās vielas. Vecākiem bērns nav jātur ieslēgts
četrās sienās, lai viņu pasargātu,
bet jāatrod ar bērnu kopējā valoda, jākļūst viņam par labāko
draugu, tādā veidā bērnam būs
izjūta, ka viņš ir pasargāts un viņam ir, pie kā griezties pēc palīdzības.
Ruta Livča, Kalniešu pamatskolas direktore:
- Mūsu dienās ir svarīgi sargāt
bērnus no bezatbildīgiem pieaugušajiem, kuri var provocēt bērnus rīkoties slikti. Turklāt mums
ir jāpievērš īpaša uzmanība drošai interneta lietošanai.
Izlasot bērnu un pieaugušo
viedokļus, var izdarīt secinājumu
par to, ka labākā profilakse – tā ir
mīlestība, rūpes un uzmanība no
pieaugušo puses. Taču ļoti svarīgi nepārspīlēt ar šiem „vitamīniem”, kas ir vitāli nepieciešami
bērnam.
Bērnu svētkos mācīsimies no
mūsu bērniem biežāk smaidīt un
sapņot, brīnīties un būt pašiem,
dzīvot šeit un tagad!
Elvīra Škutāne

16.maijā novada domē valsts un reģiona olimpiāžu, sporta sacensību un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts
konkursa uzvarētājiem tika pasniegtas
Gada balvas.
Visi balvu saņēmēji bija priecīgi par
nelielo finansiālo atbalstu, taču par tērēšanas iespējām domas dalījās - meitenēm
prātā bija jaunas kurpes, zēni prātoja
par kā nopietnāka iegādi. Lai kā arī tiks
iztērēta balvas nauda, tā godam tika nopelnīta.
Inga Kavinska, autores foto

IESPĒJA PILNVEIDOTIES
Ko dara skolotājs skolā? Kā jūs atbildētu ar vienu vārdu? „Māca!” Tā,
manuprāt, atbildētu lielākā daļa cilvēku.
Nē, mūsdienīgam skolotājam šis
vārds vairs nepiestāv. Tagad raksturot skolotāja darbu varētu ar vārdiem: sadarbojas, motivē, veicina
utt.
Lai ieinteresētu mūsdienu jauniešus, skolotājam svarīgi ir izveidot klases vidi, kas veicina atvērtu un
atbildības pilnu sadarbību starp skolēniem un skolotāju. Tas nav viegli. Tāpēc skolotājam jābūt radošam,
pastāvīgi jāmācās, jāpilnveido savas
zināšanas, kvalifikācija.
Lieliska iespēja to izdarīt skolotājiem tika piedāvāta pavasarī Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kur skolotāja
Ilga Stikute vadīja meistarklasi „Latviešu valodas un literatūras skolotāja loma labvēlīgas psiholoģiskas
vides veidošanā mācību procesā”
(Latviešu valodas aģentūras ESF
projekts „Latviešu valodas, literatūras un bilingvālo mācību pedagogu
profesionālās kompetences pilnveide”). Nodarbību mērķis bija pierādīt, kā arī nostiprināt mūsu pārliecību, ka latviešu valodas skolotājam ir
milzīga loma un ietekme labvēlīgas
vides veidošanā un uzturēšanā skolā. Aplūkojām šādas tēmas: multikulturālie procesi sabiedrībā, starpkultūru
izglītības
nozīme,

nepieciešamība;
saskarsmes
prasmes (runāšana, sarunāšanās,
klausīšanās, ieklausīšanās utt.), skolotāju sadarbības nozīme, sarežģītu
situāciju analīze un risinājumu meklēšana; skolēnu motivēšana darbam,
skolēnu pašvērtējuma attīstīšana;
darbs ar IT; pārbaudes darbu veidošana un vērtēšanas formas, veidi,
specifika; ikdienas darbs ar skolēniem, kam ir dažāds zināšanu līmenis (vienā klasē), pamatskolēnu un
vidusskolēnu mācību grūtības, metodes to novēršanai, skolēnu un skolotāju radošā domāšana. Šajā
meistarklasē piedalījās 14 skolotāji
no Krāslavas un Daugavpils novada.
Mēs dalījāmies pieredzē, diskutējām, kā skolēni pildījām mājasdarbus un analizējām tos. Interesanti
bija vērot divas atklātās stundas - latviešu valodā un literatūrā - vidusskolas klasēs. Tajās izpaudās gan
skolēnu motivētā vēlēšanās darboties, gan nepiespiestā, brīvā, radošā
atmosfēra, gan daudz jaunu ideju
darbam, kā arī skolotājas profesionalitāte, pozitīvā attieksme pret savu darbu un mīlestība pret saviem
skolēniem.
Meistarklases noslēgumā katrs
skolotājs saņēma apliecību un daudz
dažādu materiālu sava darba pilnveidei.
Lolita Dzalbe,
Aulejas pamatskolas latviešu
valodas un literatūras skolotāja

Paziņojumi
Krāslavas novada dome paziņo, ka „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals 0,143 ha
platībā un trīsstāvu daudzdzīvokļu māja 855,4 kvm (kadastra apzīmējums 6001 002 1301) Sporta ielā 2, k-1,
Krāslavā. Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 2722,00
(divi tūkstoši septiņi simti divdesmit divi lati), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 272,20. Iepazīties ar
izsoles noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā
Krāslavas novada domes 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā,
līdz 2012. gada 10.jūlija plkst.12.00. Izsole notiks 2012.
gada 10.jūlijā plkst.14.00.Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – nosolīto
summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā
trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Informācija pa tālruni 65681764.

*

*

*

Krāslavas novada dome paziņo, ka „Publiskas personas
mantas atsavināšanas likumā” noteiktajā kārtībā mutiskā
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada
pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.1, Rīgas
ielā 110, Krāslavā, ar kopējo platību 45,4 kvm un pie dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 454/15099 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra
Nr. 6001 900 0119).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 1400,00 (viens
tūkstotis četri simti lati), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums LVL 140,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un
pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas novada domes
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2012. gada 10.jūlija
plkst. 12.00. Izsole notiks 2012.gada 10.jūlijā plkst. 15.00.
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu
– nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā trīs mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Informācija pa tālruni 65681764.

UZMANĪBU TRIHINELOZE!
22. maijā Krāslavas novada domē notika
informatīvā sanāksme, kurā piedalījās Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) speciālisti,
domes priekšsēdētājs un Krāslavas novada
pagastu pārvalžu pārstāvji, pašvaldības policijas darbinieki, kā arī Krāslavas slimnīcas
galvenais ārsts.
Sanāksme tika veltīta nelabvēlīgai situācijai, kas izveidojās Daugavpils un Krāslavas
novadā saistībā ar trihinelozes izplatīšanos.
PVD pārstāvji iepazīstināja klātesošus ar
epidemioloģisko situāciju Latvijā un Dienvidlatgales reģionā, kā arī pastāstīja par veicamajiem profilaktiskajiem pasākumiem, lai
pēc iespējas ātrāk ierobežotu slimības izplatību.
Trihineloze ir parazitāra infekcijas slimība, ar ko iespējams inficēties, lietojot uzturā nepietiekami termiski apstrādātu cūkas
vai medījuma gaļu, kas inficēta ar Trichinella dzimtas parazītiska tārpa kāpuriem. Parazītu pārnēsātāji ir gaļēdāji, lielākoties
savvaļas dzīvnieki – mežacūkas un plēsēji
lapsas, vilki, jenotsuņi. Trihinelozes ierosinātāju var pārnēsāt arī putni un kukaiņi, bet
vislielākais invāzijas avots ir grauzēji, piemēram, žurkas.
Šī infekcija sastopama visā pasaulē, bet
saslimstība ir augstāka tajos apgabalos, kur
iedzīvotāji tradicionāli lieto uzturā termiski
nepilnīgi apstrādātus cūkas gaļas izstrādājumus kā desas, šķiņķi, arī šašlikus.
Ja tomēr iegādāta mājās kauta dzīvnieka
gaļa un tā nav laboratoriski pārbaudīta uz
trihinelozi, tā jāsadala pēc iespējas mazākos
gabalos un termiski jāapstrādā augstā temperatūrā. Gaļas iekšējai temperatūrai termiskās apstrādes laikā jāsasniedz +71°C un no
brīža, kad šī temperatūra sasniegta, gaļa jāturpina karsēt vismaz divas stundas. Lai izvairītos no riska saslimt ar zarnu infekcijas
slimībām, šādā temperatūrā būtu jāapstrādā
jebkura gaļa. Mājas cūku gaļā trihinellas iet
bojā arī gaļu sasaldējot. Gaļa jāsadala līdz
15 cm lielos gabalos un jāuzglabā -15°C
temperatūrā vismaz 30 dienas, -25°C temperatūrā vismaz 10 dienas, -30°C vismaz 6
dienas. Gaļas gabali, kas ir lielāki par 15 cm
- 25°C temperatūrā jāuzglabā vismaz 20
dienas.
Sasaldējot mežacūkas gaļu, trihinellas kāpuri pilnībā neiet bojā.
Tāpat trihinelas neiet bojā ne gaļu sālot,
ne marinējot, ne kūpinot vai gatavojot to
mikroviļņu krāsnī.
Ņemot vērā iepriekšminēto, PVD speciālisti atgādināja, ka īpaši uzmanīgiem ir jābūt medniekiem, kas baro cūkas ar meža
dzīvnieku iekšām.
Diezgan sarežģītā situācija ir arī tirgū. Visās PVD uzraudzībā esošajās kautuvēs kautās cūkas tiek laboratoriski izmeklētas uz
trihinelozi. Neskatoties uz to, ka likumdošana paredz stigrās prasības lopu kautuvēs un
to, ka zīmogi uz kauta dzīvnieka liemeņa ir
viena no uzticamības pazīmēm, iespēja nopirkt inficēto gaļu tomēr pastāv. Pirmkārt,
pašlaik vēl neeksistē gaļas pārbaudes metodikas, kas dotu simtprocentīgu garantiju, ka
gaļa nav inficēta.
Otrkārt, kad no kautuves gaļa no nāk tirgū, to sadala, un pircējs jau nevar saprast,
vai gaļa bija apzīmogota. Pārtikas un veterinārā dienests jau no sākuma gada pastiprināti kontrolē gaļas produktu uzglabāšanas un
realizācijas vietas. Kopš šī gada aprīļa Daugavpils tirgū ir aizliegts pārdot malto gaļu un
izgatavot šašliku.
Pirmie inficēšanās simptomi var parādīties 2 - 3 dienas pēc inficēšanās. Trihinelozei
raksturīgie simptomi parasti parādās 8 - 15
dienu laikā pēc inficēšanās, taču šis laiks var
svārstīties pat no 5 - 45 dienām. Simptomu
parādīšanās, kā arī slimības smagums atkarīgs no tā, cik daudz trihinellu kāpuru nokļuvis organismā. Inkubācijas periods ilgst līdz
pat 45 dienām, tāpēc bieži vien cilvēki ļoti
vēlu vēršas pie ārstiem, kas savukārt ne
vienmēr uzreiz var pareizi noteikt diagnozi.
PVD atgādina iedzīvotājiem, ka, lai pasargātu sevi no trihinelozes un citām dažādām zarnu infekcijas slimībām, uzturā drīkst
lietot tikai zināmas izcelsmes, drošā tirdzniecības vietā iegādātu, termiski apstrādātu
cūkgaļu. Neiesaka iegādāties mājās kautu
un laboratoriski nepārbaudītu cūkgaļu.
Gaļas ēdienus (t.sk. šašliku) ieteicams gatavot, gaļu sagriežot nelielos gabaliņos, lai
arī dziļākajos slāņos tiku sasniegta trihinelu
iznīcināšanai nepieciešamā temperatūra.
Elvīra Škutāne
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Saule lēnām iekustina lielo dabas karuseli arvien spēcīgāk sajūti, ka katrai dienai ir cita
krāsa un smarža; pali Daugavā rauj līdzi visas
drazas, bet pali ir skaisti... un saproti, ka dabas
varenais karuselis griežas arvien straujāk un
straujāk. Tad ieraugi pirmo sniegpulkstenīti,
stārķus ligzdā, strazdus būrī, pamani pirmo taurenīti un vardi – aukstasini un saproti, kāpēc rītos cilvēku miegs kļuvis tik nemierīgs. Pavasaris
šķiet viens mirklis – nomirkšķini acis, un saproti, ka pasaule, ko redzi tagad, neeksistēja, pirms
acis aizvēri.
Arī skolā mācību gads līdzinās mirklim – vēl
tikko kā skanēja pirmais zvans un aicināja uz
pirmo stundu, bet tagad jau tie, kas kādreiz jutās
ienācēji, ir droši un pārliecināti, ka šī ir viņu
skola un visas zināšanas un iespējas, ko tā piedāvā, ir godam izmantotas.
Ģimnāzijā jau tradicionāli 4.maijā – Latvijas
neatkarības atjaunošanas gadadienā – notiek
svinīgs pasākums, kurā godinām skolas, novada
un valsts līmeņa olimpiāžu uzvarētājus, kā arī
visus skolotājus. Piedalīties olimpiādēs un gūt rezultātus ir iespēja visiem! Tā šogad mūsu septītie (klasē
mācās 24) ļoti aktīvi iesaistījās
olimpiādēs - 14 skolēni; astotie
(klasē mācās 11)- 6 skolēni; devītie
(abās klasēs kopā ir 36) – 21 skolēns; desmitie (kopā ir 50) – 12 skolēni; vienpadsmitie (kopā ir 64) –
17 skolēni un divpadsmitie (kopā ir 60) – 17
skolēni. Vai tas nav sasniegums?!
Mēs lepojamies ar savu audzēkņu sasniegumiem ne tikai novadā, bet arī valstī:
Mācību priekšmetu olimpiādēs - 2. vieta Valdim Plociņam (12. klase)
matemātikā
(sk.L.Andžāne), 3. vieta Ilzei Andžānei (12. klase) latviešu valodā (sk.D. Andžāne), atzinības
Evelīnai Puzo (11. klase) bioloģijā (sk.L. Malahovska), ekonomikā (sk. A. Kadenecs), latviešu
valodā (sk. D. Andžāne), atzinība Sergejam Demarčukam (9.klase) matemātikā (sk.L. Andžāne);
Latvijas 36. skolēnu zinātnisko darbu konkursā - 3. pakāpes diploms Ilzei Andžānei (12. klase) politoloģijā (sk. V. Naļivaiko).
Atklātajās olimpiādēs - 2. vieta Agitai Jaunmuktānei (11. klase) angļu valodā (sk. Ļ.Makareviča), atzinība Denisam Račko (12.klase)
angļu valodā (sk.V. Bērtiņa), 2. vieta Kristīnei
Kitokai ( 10.klase) fizikā (sk.A.Vagalis), 3. vieta Sergejam Demarčukam (9.klase) fizikā (sk.
J.Tukāns), 3. vieta Jānim Makņam (9. klase) fizikā (sk. J. Tukāns), 1. vieta Natālijai Mihailovai (9.klase) ķīmijā (sk. H.Misjuns), atzinība
Kristīnei Kitokai (10.klase) ķīmijā (sk. H.Misjuns), atzinība Karīnai Krilovai (12.klase) politikas zinībās (sk. V.Naļivaiko), atzinība Montai
Lipšānei (10.klase) latviešu valodā un literatūrā
(sk. I.Grišāne).
Protams, šādiem rezultātiem komentāri nav
vajadzīgi, jo ir skaidrs, ka tam visam pamatā ir
darbs, sadarbība un sapratne, kā arī vecāku atbalsts, skolotāju mudinājumi nepadoties, cīnīties un mēģināt atkal un atkal.
Lūk, ko saka paši skolēni!
„Man ir prieks, ka piedalījos šajā olimpiādē,
jo parādīju, ka esmu spēcīgāka latviešu valodas
un literatūras jomā. Jā, iegūt atzinību ir apsveicami, taču domāju, ka varēju arī labāk. Bet zinu,
ka olimpiāde ceļ manu pašapziņu, tāpēc tas ir
brīnišķīgs veids un stimuls manā izaugsmē.”
Monta, 10.klase.
„Es esmu priecīga, ka esmu ieguvusi godalgotās vietas atklātajās fizikas un ķīmijas olimpiādēs. Tas palīdz pilnveidoties un attīstīt savas
zināšanas konkrētajā mācību priekšmetā. Esmu
pateicīga skolotājiem, kuri veltīja laiku, lai palīdzētu man sagatavoties olimpiādēm.” Kristīne,
10.klase.
„Manuprāt, piedalīšanās olimpiādēs ir nenovērtējama pieredze. Cilvēks saprot, cik viņš zina un, kamēr gatavojas olimpiādei, iemācās un
izprot atbilstošo mācību priekšmetu aizvien vairāk.” Deniss, 12. klase.
„Tā kā man padodas angļu valoda, jau iepriekš esmu veiksmīgi piedalījusies skolas un
novada angļu valodas olimpiādēs. Iegūtā 2. vieta atklātajā angļu valodas olimpiādē ir nozīmīgs

sasniegums, jo olimpiādē piedalījās 140 skolēni
no visas Latvijas. Šī olimpiāde man deva iespēju
pārbaudīt sevi un savas zināšanas.” Agita,
11.klase.
„Vēlme mācīties ķīmiju radās, pateicoties ķīmijas skolotājam H.Misjunam. Ieguldītais
darbs, gatavojoties olimpiādei, mans mērķtiecīgums un skolotāja pieredze deva iespēju sasniegt vislabāko rezultātu – 1. vietu atklātajā
ķīmijas olimpiādē.” Natālija, 9.klase.
„Esmu ļoti apmierināts ar sasniegumu valsts
matemātikas olimpiādē – 2. vietu. Tas man ļaus
iestāties kādā no Latvijas augstskolām budžeta
grupā. Tieši tas bija mans mērķis un vislabākā
motivācija, gatavojoties olimpiādei. Panākums
nenāca viegli, jo veltīju diezgan daudz laika, lai
sagatavotos olimpiādei.” Valdis, 12.klase.
„Godalgota vieta olimpiādē - tas nu gan ir
gandarījums! Jā, ne velti divpadsmit gadi ir aizvadīti, cītīgi mācoties, lasot un izzinot. Manuprāt, tas ir kā atalgojums pašam sev par padarīto
darbu. Ir prieks, ka arī es varēju veiksmīgi aiz-

tiski jau ir fakti, kas pierāda lietas, darbības jēgu
un patiesumu, nevis tikai emocijas, ar kurām
bieži vien cenšamies ko pierādīt. Arī šajā jomā
mums ir augsti rezultāti – esam reģionālo un nacionālo debašu turnīru uzvarētāji.
Mūsu sportisti – mūsu lepnums – sevi pierāda
dažādos sporta veidos: volejbolā, basketbolā,
vieglatlētikā, galda tenisā, krosā...un tam visam
kā pierādījums godalgu skapī krājas medaļas,
kausi, diplomi. Tradicionālā sporta diena ir tā,
ko visi gaida ar nepacietību, un tā pulcina visus
ģimnāzistus un skolotājus. Visos ģimnāzijas stāvos visu dienu notiek turnīri un sacensības, un ne
tikai skriešanā, lekšanā, virves vilkšanā, bet arī
šahā, dambretē, šautriņu mešanā u.c. Bet noslēgumā – draudzības spēle volejbolā starp skolēnu
uzvarētājkomandu un skolotājiem.
Nenoliedzami, ka visjaukāk ir darboties kopā,
tāpēc ģimnāzijā audzēkņiem ir piedāvātas plašas
iespējas iesaistīties dažādos projektos, jo īpaši
svešvalodu (angļu, vācu, spāņu, krievu) projektos, kur maksimāli tiek pilnveidota valoda un saskarsmes kultūra – skolēni
sarakstās ar ārzemju draugiem,
veido filmas un reklāmas, iepazīst
attiecīgās valsts kultūrvidi, apciemo draugus, kā arī pieņem ciemiņus.
Ģimnāzijā vēl ir daudz, daudz
dažādu iespēju – novadpētnieki,
mazpulki, floristi, solisti, video
veidošana utt. , un to visu piedāvā mūsu skolotāji
– jauki, saprotoši, stingri, radoši, atjautīgi, pretimnākoši, atbalstoši – sava darba profesionāļi.
Un ne velti ESF projekta ,,Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” mūsu skolā ir 4 pedagogi, kas
ieguvuši 5.kvalitātes pakāpi, 4.kvalitātes pakāpi
ieguvuši 11 skolotāji un 3.kvalitātes pakāpi ieguvuši arī 11 skolotāji.
Mācāmies paši un piedāvājam to darīt arī novada skolotājiem – regulāri aicinām lektorus
(K.Bikše, M.Geida, A.Bērce, A.Strautmane
u.c.), klausāmies ieteikumus; esam paši izstrādājuši, iesnieguši IZM un dabūjuši apstiprinājumu
trīs programmām klašu audzinātāju darba (36
stundas ), skolas pozitīvas vides (24 stundas) un
saskarsmes prasmju (24 stundas) pilnveidošanai
(I.Gribule, I.Stikute); tika novadīta meistarklase
(36 stundas) Latgales reģiona latviešu valodas
un literatūras skolotājiem (I.Stikute); tika novadīts 24 stundu semināru cikls „Daudzveidīga,
skolēnu izziņas aktivitāti veicinoša, mācību procesa īstenošana” (V.Nalivaiko, L.Andžāne) un
„Mācīšanās grupa savas profesionālās darbības
pilnveidošanai skolvadībā” (A.Juškeviča), kā arī
24 stundu semināru cikls „Pašizaugsme - direktora vietnieka audzināšanas jautājumos veiksmīgas darbības atslēga” (I.Gribule); šajā mācību
gadā visi ģimnāzijas skolotāji vadīja atklātās
stundas, izstrādāja un noslēguma konferencē
prezentēja savu metodisko izstrādni „Spēle un
tās pielietojums mācību procesā” (koordinēja
metodiķe V.Lemeševska).
Un kura gan skola vēl var lepoties ar savu vēstures grāmatu? Bet mums tās ir jau divas, un
maija beigās skolā notiks svinīgs pasākums
„Skolas vēstures trešās grāmatas atklāšanas
svētki”, un visu triju grāmatu autore ir skolotāja
J.Gekiša.
Arī ša jā mā cī bu ga dā esam go dam pa strā dā ju ši. Priekš ā vēl ek sā me ni, iz lai du mi, va sa ra, pie dzī vo ju miem pil na...
Un mil zī gu PAL DIES sa kām Krās la vas
no va da do mei, iz glī tī bas un kul tū ras no da ļai par at bal stu, sa prat ni, pa līdzī bu, do dot
ie spē ju mū su sko lē niem un sko lo tā jiem pie da līties re ģi ona un valsts mē ro ga pa sā ku mos!
Vis iem abi tu rien tiem no va dā no vē lu
veik smi un iz do ša nos ek sā me nos, pe da go giem un ve cā kiem - mī les tī bu, iz tu rī bu, pa cie tī bu, bet vis iem ko pā - lai mums ir
vien al ga, ko par mums ru nā aiz mu gu ras, jo
tas no zī mē, ka esam priekš ā!
Il ga Sti ku te,
Krās la vas Valsts ģim nā zi jas
di rek to ra viet nie ce
audzināšanas jautājumos

SASNIEGUMI UN PAVEIKTAIS
KRĀSLAVAS
VALSTS ĢIMNĀZIJĀ
stāvēt ģimnāzijas godu. Paldies skolotājiem par
ieguldītajām pūlēm.” Ilze, 12.klase
„Man prieks, ka esmu guvusi labus panākumus olimpiādēs. Lielāko darbu laikam gan ir darījuši skolotāji, kuri man palīdzēja gatavoties,
lai gan to nevar teikt par visu - reizēm tā tomēr ir
veiksmes spēle vai kādu apstākļu sakritība. Un
vēl jāatzīst, ka pēc tam, kad lielākā daļa laika pavadīta nevis skolā, bet olimpiādēs, ir grūti atgriezties, tomēr tā ir lieliska pieredze gan
konkrētajā mācību priekšmetā, gan dzīvē.”
Evelīna, 11.klase.
Mūsu skolā liela uzmanība tiek pievērsta ne
tikai mācību programmas apguvei, bet arī tam,
lai visi ģimnāzisti pilnveidotos un attīstītos radoši, būtu droši un aktīvi pilsoņi, mācētu godam
prezentēt sevi, pamatoti aizstāvēt savu viedokli.
Mēs ļoti labi apzināmies, ka ne visi bērni gūst
augstus rezultātus olimpiādēs, bet par labiem un
godīgiem cilvēkiem mēs varam būt visi.
Un esam lepni, ka (neskatoties uz to, ka mūsu
skolā mācās tikai 245 skolēni) mums pastāv seši
pašdarbības kolektīvi, kas ir arī pilsētas un novada svētku rota.
Ģimnāzijas jauktais koris (vad. O.Grecka)
Latgales novada koru skatē Jēkabpilī ir ieguvis
1.pakāpes diplomu (jāpiebilst, ka skatē piedalījās arī kori no skolām ar mūzikas novirzienu) un
19.maijā piedalīsies Latvijas skolu koru salidojumā „Mēs lidosim!”, kas notiks Saldū!
Vidusskolas deju kolektīvi „Rakari” un „Raita” (vad. V.Timule) novada, pilsētas un ģimnāzijas slavu nes arī ārpus Latvijas robežām;
jauniešu dejotprasme un emocijām bagātais izpildījums sajūsmina un priecē ikreiz, un deju
skates rezultāti to apstiprināja – lielā Rīgas žūrija deju skatē jauniešu sniegumu novērtēja ar
1.pakāpes diplomiem.
Pamatskolas dejotāji uzmanības un sajūsmas
cienīgi ir vien par to, ka spēja saņemties, izplānot savu laiku un pierādīt, ka no četrām dažādām klasēm (ģimnāzijā pašlaik mācās viena
7.klase, viena 8.klase un divas 9.klases) viena
mācību gada laikā var izveidot divus (!) spēcīgus deju kolektīvus – „Zīlēni” un „Jumis” (vad.
I.Grišāne) - un deju skatē iegūt 2. pakāpes un
3.pakāpes diplomus.
Teātra sporta pulciņš „Vārna” (vad.D.Andžāne) parādīja un pierādīja sevi kā radošs, atraktīvs un drošs kolektīvs, kas ir spējīgs runāt ne
tikai iemācītus tekstus, bet atjautīgi reaģēt attiecīgās situācijās, momentā veidot teātri un iemācīt to darīt arī citiem!
Ģimnāzisti ļoti iecienījuši ir debašu klubu
„Sokrāts” (vad.V.Nalivaiko). Šeit skolēni mācās argumentēt, pareizi uzdot jautājumus, droši
izklāstīt savas domas, ievērojot ētikas normas
un neaizvainojot pretinieku, kā arī uzstāties
auditorijas priekšā - un tas ir ļoti svarīgi, jo bū-

Tūkstoš dzidru saules staru lai vēl ilgi dzīvē mirdz!
Prieku, laimi, veselību vēlam Jums no visas sirds!
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

Izmaiņas
Pārtikas
un veterinārā
dienesta
sniegto
pakalpojumu
cenrādī
Valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātos
grozījumus noteikumos par Pārtikas un veterinārā dienesta veikto
valsts uzraudzības un kontroles
darbību un sniegto maksas pakalpojumu samaksu.
Grozījumi noteic, ka samaksu
par valsts uzraudzības un kontroles darbībām gaļas sadales uzņēmumos
turpmāk
aprēķinās
saskaņā ar Regulu Nr.882/2004.
Tas nozīmē ka uzņēmums maksās
par katru gaļas tonnu:
liellopu, teļa, cūkas, nepārnadžu/zirgu dzimtas dzīvnieku, aitu
un kazu gaļai – EUR 2;
mājputnu un saimniecībā audzētu trušu gaļai – EUR 1,5;
šādu saimniecībā audzētu un
savvaļas medību dzīvnieku gaļai:
- medījamo sīkputnu un sīkdzīvnieku – EUR 1,5,
- skrējējputnu (strausus, emu,
nandu) – EUR 3,
- mežacūku un atgremotāju –
EUR 2 par tonnu.
Uzņēmējiem samazināsies maksājumu apjoms par valsts uzraudzību un kontroli gaļas sadales
uzņēmumos. Izmaiņu maksājumos atkarīgas no konkrētā uzņēmuma darbības apjoma. Saskaņā
ar dienesta veiktajiem aprēķiniem
kopējā iekasētā maksa varētu samazināties par 60 procentiem.
Grozījumi precizē veterināro zāļu recepšu veidlapu cenas atbilstoši tām, par kādām Pārtikas un
veterinārais dienests (PVD) šīs
veidlapas iepērk (saskaņā ar veikto valsts iepirkumu), kā arī nodrošina iespēju nopirkt veterināro
recepšu veidlapas un dzīvnieku
ārstnieciskās barības pieprasījuma
veidlapas pa vienam komplektam.
Grozījumi arī noteic, ka par
valsts uzraudzības un kontroles
darbībām un maksas pakalpojumiem pakalpojuma ņēmējam būs
jāmaksā saskaņā ar PVD sagatavoto rēķinu. Vienlaikus ir dota iespēja uzņēmējam vienoties ar
PVD par finanšu līdzekļu iemaksu
dienesta kontā pirms valsts uzraudzības un kontroles darbību un pakalpojumu veikšanas un attiecīga
rēķina saņemšanas.
Grozījumi noteikumos stāsies
spēkā 2012.gada 1.jūnijā.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte
Ekskavatora
pakalpojumi,
rokam dīķus, tīrām grāvjus.
Visu veidu zemes darbi. Vairāk
informācijas - pa tālr.28602801.
SIA „Govs centrs” pērk teļus
(12 -40 dien. vec.). T.26609182.

sludinājumi

Biedrība „Stariņš” sveic
maijā dzimušos:
Anatoliju Konstantinovu, Filomenu Fuks, Maiju Berezinu, Zoju Smirnovu, Ramonu Dilbu.
jūnujā dzimušos:
Marfu Vasiļevsku, Regīnu Kriviņu, Pēteri Suveizdu, Marinu Lapiņu.

informācija
lauksaimniekiem

òMainu privatizētu 2-istabu dzīvokli Krāslavā,
Baznīcas ielā 6 (3.stāvs, maza kvadratūra, līdz ar to
zemi komunālie maksājumi, bez parādiem, labi kaimiņi, tīra kāpņu telpa, utt.) pret privatizētu 3-istabu
dzīvokli Krāslavā (pirmo un piekto stāvu nepiedāvāt). Vai pārdodu. T: 29716369.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus
mežus. Samaksa uzreiz. T.26346688.
òCeļa posmā Augstkalne - Krāslava atrasts
laulības gredzens ar gravējumu. Zvanīt uz
Dzimtsarakstu nodaļu darba laikā pa tālr. 656
24185.
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

