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KRĀSLAVAS NOVADA
11. GRĀMATU SVĒTKI

KRĀSLAVA SAGAIDĪJA INETU RADEVIČU

2012. gada 12. oktobrī
Krāslavas kultūras namā

PROGRAMMA
9.30 – 15.30 Grāmatu komercizstāde, piedalās izdevniecības:
„Zvaigzne ABC”, „Lauku Avīze”, „Jumava”, „Nordik”, „Tapals”, „Avots”, „Divpadsmit”.
Pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”
- kultūras nama foajē.

Pieaugušajiem
10.30 Grāmatu svētku atklāšana.
10.45 „Latvijas Avīzes” publiskā diskusija „Infrastruktūras
uzlabošana - reģionu attīstības pamats”. Piedalās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, 11.Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis (RP), LTRK valdes
priekšsēdētājs Jānis Endziņš.
12.30 Tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieku Latvijas Republikā Pavolu Šepeļāku – kultūras nama
zālē
13.00 Zāļu tēju degustācija „Tikšanās ar aizgājušo vasaru” –
kultūras nama vestibilā.
13.30 „Dzīvīte, dzīvīte, šūpojos tevī…” Muzikāla pēcpusdiena ar dziedošo aktieri Jāni Paukštello. Ieskats Līgas Blauas grāmatā „Tintē, bet balts” („Jumava”) - kultūras nama zālē.
13.30 „Kādu eiro gaidām?” Latvijas Bankas seminārs Krāslavas un Dagdas novadu pašvaldību deputātiem, pašvaldību darbiniekiem, uzņēmējiem, vietējiem medijiem - novada domes zālē.
15.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”.

Bērniem un jauniešiem
Dekorēšanas radošā darbnīca „Krāsainās rudens puķes” sadarbībā ar „Zvaigzni ABC” – kultūras nama izstāžu zālē.
10.30 „Dzīve kā neatkārtojams brīnums” - visjaunākās rakstnieces Ilzes Liliānas Muižzemnieces („Jumava”) skatījumā (kultūras nama mazajā zālē).
10.30 „Latvijas zemes un tautas vēsture grāmatā „Latvijas leģendas””. Saruna ar stāstu autoru Pāvilu Raudoni („Jumava”) Krāslavas pamatskolā.
„Pusaudžu pasaule un pārdomas par nākotni” - jaunās rakstnieces Ilzes Liliānas Miužzemnieces vērtējumā (Krāslavas pamatskolā).
„Detektīvs kā izklaide, laikmeta spogulis vai ierocis ar klusinātāju” - diskusija ar rakstnieci un žurnālisti Margaritu Grietēnu
- Ingu Jērumu („Lauku Avīze”) – Krāslavas ģimnāzijā.
11.30 „Stāsti par 100 Latvijas leģendārām personām un notikumiem grāmatā „Latvijas leģendas”. Autora Pāvila
Raudoņa („Jumava”) skatījumā – kultūras nama mazajā zālē.
13.00 „Dzīves maģija un garša rakstnieces un žurnālistes Margaritas Grietēnas - Ingas Jērumas atzinumos” („Lauku Avīze”) –
Krāslavas Varavīksnes skolā.
Kultūras nama foajē skatāma izstāde „Čehijas un Latvijas attiecības 1921.-2011.”
Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā, Zemkopības ministrija, Nacionālie bruņotie
spēki, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, „Lattelecom”, „Vienotība”, Reformu partija, Zaļo un Zemnieku savienība, SIA „Drukātava”, SIA „Skapīc”, Anita Mellupe, Pāvils
Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Krāslavas novada dome.
Sadarbības partneri: Latvijas Banka.
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, „Krāslavas Vēstis”, www.kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv.

INFORMĀCIJA
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA
NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM
2012.gada 4.maksāšanas termiņš ir 15.novembris.
Lūdzam savlaicīgi apmaksāt
esošos maksājumus, kā arī parādus.
Uzziņas pa tālr. 65681766
vai Krāslavas novada domē
(Rīgas iela 51)
18.kabinetā.

„I-ne-ta! I-ne-ta!” skandēja
Krāslavas iedzīvotāju pūlis pilsētas centrālajā laukumā. Aizkustināta un nedaudz apmulsusi, viņa
neslēpa savas emocijas, smaidīja,
ieskatījās acīs tiem cilvēkiem, kas
atnāca viņu sagaidīt, un dzirdēja
vārdus:„Mēs lepojamies ar tevi!”
Pa ceļam uz mājām, uz dzimto
Krāslavu, Londonas Olimpisko spēļu
dalībniece, 4. vietas ieguvēja tāllēkšanā Ineta Radeviča pat nenojauta, ka
viņu šeit gaida pārsteigums. Viņa ļoti
steidzās, un pirms Krāslavas viņu apturēja Ceļu policijas patruļa. Cik liels
bija viņas pārsteigums, kad stingrs
policists pārbaudīja dokumentus un
pēkšņi pasniedza Inetai greznu puķu
pušķi. Bet tas bija tikai sākums!
Pilsētas skatu laukumā sportisti sagaidīja Krāslavas novada domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks,
Pilskalnā viņu gaidīja arī baikeri. Rūcošu motociklu eskorta pavadījumā
Ineta Radeviča iebrauca pilsētā.
Krāsaini baloni, plakāti ar uzrakstu
„Ineta, sveicināta mājās!”, pūtēju orķestris, aplausi, ziedi un patīkami
smaidi - tā krāslavieši sagaidīja olimpiādes dalībnieci.
„Mēs ļoti lepojamies ar tevi, un gribam, lai tu to zinātu!” tas bija pirmais, ko Inetai teica novada sporta
organizators Raitis Timma.
„Es to zinu. Un es zināju to vienmēr. Es to vienmēr esmu jutusi un jutu
joprojām jūsu atbalstu,” atzinās Ineta.

Gunārs Upenieks, sveicot olimpiādes dalībnieci, uzsvēra, ka mūsu
laikā bieži var dzirdēt viedokli par
to, ka nekas nav izdevīgi, nekas
mums nesanāk, nekam tu neesi vajadzīgs. Tomēr ir cilvēki, jaunieši,
kas, neskatoties uz to, ka ir dzimuši
ne tik bagātajā Krāslavā, ir pareizi
izvēlējušies savu dzīves ceļu un sasnieguši lielus panākumus, līdz ar
to rādot visiem labu piemēru.
„Jau bērnībā obligāti ir jāizvirza
savs dzīves mērķis un jāīsteno savi
sapņi,” uzsvēra Ineta Radeviča.
„Apkārt ir cilvēki, kas jums vienmēr palīdzēs. Jums vienmēr būs
mājas, kur jūs varēsiet atgriezties,
kur neviens nekad jums nepārmetīs,
pat ja jums kaut kas nesanāks. Tāpēc ir jācenšas un ir jāmēģina!”
Krāslavieši vēl ilgi sumināja Inetu,
gribēja nofotografēties ar sportisti un
dabūt viņas autogrāfu.

Kad vairs netraucēja fotokameru
zibšņi un noslēdzās sagaidīšanas ceremonija, Ineta steidzās uz vispatīkamāko tikšanos - ar mammu un savu
dēlu. Bet jau nākamajā dienā viņa atkal aizbrauca no dzimtās pilsētas. Uz
redzēšanos, Ineta!
Elvīra Škutāne

„Krāslavas palete 2012”
Krāslavas novada galvenā bagātība ir cilvēki, kuriem te
ir mājas. Te saprotas un sadzīvo dažādu tautību ļaudis:
latvieši un krievi, poļi un baltkrievi, ebreji un čigāni. Neskartā Likteņupe Daugava, mežu masīvi, kalni un pakalni, neskaitāmo ezeru zilgme arvien piesaista radošo
profesiju cilvēkus Krāslavas novadā, lai atkal un atkal uz
kādu laiku te iegrieztos.
Esam iecerējuši rīkot tradicionālo glezniecības plenēru
„Krāslavas palete 2012” laika posmā no 22. septembra
līdz 29.septembrim, lai rūpīgi, r īpašo māksliniecisko
redzējumu iemūžināt mūsu zemes un cilvēku unikālo
skaistumu un visu, kas ir pievilcīgs un interesants mākslinieka skatam.
Mākslinieku darbi, apvienoti tematiskās vai jaunieguvumu izstādēs, kļūst pieejami Krāslavas novada cilvēkiem
un viesiem. Pateicoties mākslinieku radošajam devumam, kas ir neatsverams Krāslavas pilsētai un valstij kopumā, veidojot Krāslavas un Latvijas pozitīvo tēlu,
Krāslava arvien vairāk kļūst atpazīstama pasaulē.
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā atklāta Rīgas
mākslinieka ANDREJA SEVERETNIKOVA dažādu gadu Krāslavas plenēru darbu izstāde.
24. septembrī Krāslavas kultūras namā atklāta mākslinieces LIGITAS CAUNES gleznu un zīmējumu izstāde „Ceļā un mājās”. Kultūras namā notiks Krāslavas
mākslinieka ANDREJA GORGOCA vadītās mākslinieku studijas darbu izstāde un tikšanās ar vietējiem māksliniekiem. 29. septembrī pilsētas laukumā no plkst. 10.00 -

plenēra darbu izstāde, kur varēs iepazīties ar mākslinieku redzētu Krāslavu un iegādāties iemīļoto darbu (lietus
gadījumā izstāde notiks kultūras namā).
Plenēra rīkotāji ir Krāslavas novada dome.
Plenēra lieldraugi – LATGALES REĢIONA ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA, VKKF, KRĀSLAVAS KULTŪRAS
NAMS, KRĀSLAVAS VĒSTURES UN
MĀKSLAS MUZEJS
Jāzeps Dobkevičs
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Septītais pēc kārtas…
Kopš 2009.gada Krāslavas novada teritorijā ar Eiropas
Savienības atbalstu tiek īstenoti ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekti vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.
Līdz šim brīdim projektu īstenošana noslēgusies Aulejas, Kombuļu,
Izvaltas, Kaplavas, Ezerkalna un Skaistas ciemos, kur ir veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, izveidoti
jauni ūdensapgādes urbumu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, iegādāti
ģeneratori.
Turpinot iesākto darbu, 2012.-2013.gadu laikā tiks uzsākts darbs pie
ūdenssaimniecības infrastruktūras sakārtošanas Krāslavas novada Kalniešu ciemā.
Vienošanās par projekta īstenošanu un finansējuma piešķiršanu starp
Kalniešu pagasta pārvaldi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru tika
noslēgta š.g. 21.maijā. Saskaņā ar plānoto Kalniešu ciemā tiks veikta
esošo ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (3106 m) un jaunu tīklu būvniecība (392 m), kā arī rezerves urbuma tamponāža.
Projekta īstenošanas rezultātā 93% ciema iedzīvotāju tiks nodrošināti
centralizētie dzeramā ūdens pakalpojumi, līdz 12% samazināsies ūdens
zudumi un uzlabosies dzeramā ūdens kvalitāte.
Projekta kopējās izmaksas ir LVL 341 239.17, t.sk. LVL 237 748.60 ir
Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums, LVL 41 955.64 Kalniešu pagasta pārvaldes finansējums un LVL 61 534.93 – pārvaldes finansējums projekta neattiecināmo izmaksu segšanai (PVN).
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
Andris Rukmans

Kluba „Varavīksne” projekti

PROJEKTI

„Dzelzsgriezējs” pulcē domubiedrus
un cer arī nākotnē
īstenot projektus
Biedrība „Jauniešu apvienība
„Dzelzsgriezējs”” veidojās, novada jauniešiem pulcējoties ap Krāslavas
Valsts
ģimnāzijas
absolventu 2010.gadā izveidoto
rokgrupu „Stage Divers” un organizējot kopīgas aktivitātes un pasākumus.
Proti, biedrība apvieno jauniešus, kas interesējas par rokmūziku,
apgūst šī mūzikas žanra atskaņošanas pamatus, veicina radošumu sabiedrībā - mūzikas uztveres
procesā, koncertu organizēšanā,
jauniešiem saistošas mūzikas popularizēšanā.
Kopš 2010.gada novada jaunieši
organizēja un kopīgi apmeklēja
Lietuvas rokmūzikas festivālus
„Roko Naktys”, „Velnio Akmuo”,
kopā sacerēja mūziku un rīkoja pasākumu arī mājās - Krāslavas kultūras namā un pilsētas laukumā.
Piedalījās dažādos pasākumos
gan novada skolās, gan pašvaldību
rīkotajos pasākumos. Tādējādi, izkristalizējās biedrības pamatdarbības virziens - domubiedru
pulcināšana vienuviet, interešu izglītības veicināšana, konkursu un
citu radošu pasākumu organizēšana.
Biedrībā iesaistījušies jaunieši
arī no novada pagastiem - Indras,
Robežniekiem.
Kā pulcēšanās un muzicēšanas
telpas jaunieši izmanto Krāslavas
un Indras kultūras namus.

2012.gadā biedrībai bija iespēja
piedalīties Krāslavas novada pašvaldības organizētajā projektu
konkursā „JAUNIEŠU INICIATĪVAS KRĀSLAVAS NOVADĀ”, projekts tika atbalstīts, un
biedrības aktivitātēm tika piešķirts
finansējums Ls 200 apmērā. Pateicoties piešķirtajam finansējumam,
jauniešiem bija iespēja piedalīties
starptautiskajos rokmūzikas festivālos „Roko Naktys”, „Velnio Akmuo” Lietuvā, kā arī rokmūzikas
festivālā Latvijā „Sutas balss”, kas
notika Alūksnē.
Par pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem tika iegādāti arī mūzikas
inventāra priekšmeti, kas nodrošinās kvalitatīvu mūzikas atskaņošanu tieši brīvdabas estrādēs.
„Dzelzsgriezējs” pateicas novada domei par iespēju jauniešiem
pašiem izstrādāt un īstenot projektu vietējā līmenī –attīstot jauniešu
māksliniecisko, radošo un profesionālo izaugsmi, veicinot interešu
brīvā laika dažādošanu, vienlaicīgi
popularizējot dzimto novadu valstī
un tuvākajā pierobežā.
Arī turpmāk biedrība cer uz sadarbību ar pašvaldību, īstenojot
projektus un pielietojot tos netradicionālu, radošu, jaunatni interesējošo jautājumu un problēmu
risināšanā.
Biedrības dalībnieki

Augšdaugavas dabas dienas Krāslavā
Šī gada 21.septembrī projekta „Youth for Nature”* un Eiropas sadarbības dienu ietvaros Krāslavas kultūras namā tika rīkots pasākums
„Augšdaugavas dabas dienas”, kura laikā Krāslavas novada iedzīvotājiem, bērnudārzniekiem un skolēniem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par aizsargājamo ainavu apvidu „Augšdaugava” un iepazīties ar
jauniešu veikumu projekta aktivitātēs. Visi apmeklētāji varēja iet rotaļās
ar meža zvēriem, piedalīties viktorīnās un minēt mīklas par dabu, vērot
kukaiņus, darināt niedru stabulītes un piedalīties citās aktivitātēs, kas ir
saistītas ar dabu, Daugavu un Krāslavas novadu.
Juta Bubina,
projekta vadītāja

Kluba „Varavīksne” prioritātes šajā mācību gadā ir ekoloģija, brīvprātīgais darbs, personības attīstība, pilnveidošana un, protams, valodas.
Skolēni darba grupās uzsāka dažādu projektu īstenošanu. Jau trešo gadu klubs piedalās vides izglītības projektā „Mammadaba”, izveidota darba grupa, kas iesaistās izdevniecības „Zvaigzne ABC” organizētajā
erudīcijas konkursā, zēni gatavojas rudens pārgājienam –izstrādā programmu, gādā par aprīkojumu un materiālo nodrošinājumu.
Lai veiksmīgi piedalītos projektā „Brīvprātīgais 2012”, kluba jaunieši
uzsāka sadarbību ar Krāslavas novada pašvaldības iestādēm, noskaidro*Projektu LLIV-321 „Youth for Nature” ietvaros līdzfinansē Latvijot to vajadzības un vēlmes un atbilstoši saskaņojot veicamo brīvprātīgo jas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, Krāslavas, Daugavpils
darbu. Šis projekts tiek rīkots Izglītības un zinātnes ministrijas informatī- novadu un Utenas rajona pašvaldības.
vās kampaņas jauniešiem par brīvprātīgo darba ieguvumiem un iespējām
ietvaros.
14. septembrī notika tikšanās ar pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” direktoru Ēvaldu Cauņu un darbu vadītāju Svetlanu Saksoni. Kluba dalībnieku iepazinās ar šīs iestādes uzdevumiem, struktūru, tehniku,
piedalījās aptaujā, apskatīja siltumnīcu, kur audzē stādus pilsētas puķu
dobēm un ieguva vērtīgus padomus par iespējām organizēt brīvprātīgo
darbu.
18.septembrī skolēni apmeklēja Krāslavas novada pašvaldības iestādi
„Sociālais dienests”. Savas rekomendācijas kluba jauniešiem sniedza
dienesta vadītāja Vija Bārtule, sociālā darbiniece Ineta Celitāne, Latvijas
Sarkanā Krusta Krāslavas, Dagdas, Aglonas novadu komitejas izpilddirektore Sandra Molotoka.
25. septembrī Sociālā dienesta darbinieki organizēja kluba „Varavīksne” dalībniekiem seminārnodarbību par sociālā darba aspektiem, brīvprātīgā darba mērķiem un uzdevumiem.
Izsakām novada iestāžu darbiniekiem lielu pateicību par atsaucību, bet
jauniešiem novēlam veiksmi projektu īstenošanā.
Galina Mikulāne, kluba vadītāja

Krāslavas bērni piedalījās Baltu vienības dienā Bauskā
Krāslavas novada domes, Krāslavas rajona partnerības, Indras
pagasta pārvaldes un Latvijas Lietuvas pārrobežu sadarbības
programmas apvienotā tehniskā
sekretariāta sadarbības rezultātā
BSRC „Mūsmājas” un Krāslavas
katoļu draudzes „Caritas” grupas
bērni piedalījās Baltu vienības
dienas pasākumā 22. septembrī,
Bauskas pilī.
Baltu vienības dienas apmeklētājiem bija iespēja papildināt zināšanas par baltu vēsturi,
iepazīstoties ar Bauskas pili, vērojot mūzikas un deju kopu kon-

certus, seno baltu kareivju uzstāšanos un amatnieku darbu izstādes. Gan pieaugušie, gan bērni
varēja atrast nodarbošanos pēc
sirds patikas – vērpšanu un sviesta kulšanu, aprunāšanas kursus,
animaterapiju, trifeļu meklēšanas
ar suņiem demonstrējumus un
daudz ko citu.
Baltu vienības dienu atzīmē kopš
2000. gada, pieminot 1236. gada
22. septembra Saules kauju, kurā
baltu tautas – lietuvieši un zemgaļi
sakāva Zobenbrāļu ordeni.
Latvijas - Lietuvas pārrobežu
sadarbības programmas 2007.

-2013. gadam mērķis ir veicināt
ilgtspējīgu un vienlīdzīgu pierobežas reģiona sociālekonomisko
attīstību, lai padarītu to konkurētspējīgu ekonomiskajai un uzņēmējdarbības
attīstībai
un
pievilcīgu dzīvošanai un apmeklēšanai.
Krāslavas novada dome, piesaistot minētās programmas finansējumu, veicina Krāslavas
novada iedzīvotāju dzīves kvalitāti dažādās sfērās.
Kristīna Babrovska,
Gunta Čižika

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2012.gada 4.septembrī notika
administratīvās komisijas kārtējā
sēde, kurā tika izskatīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli:
- Ļ.N., dzim.1942.g., tika uzlikts naudas sods 250,00 Ls apmērā par to, ka viņai piederošie suņi
nebija vakcinēti (atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas);
- H.N., dzim.1936.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā
par to, ka viņa piesārņo daudzdzīvokļu mājas teritoriju ar dažāda
veida sadzīves atkritumiem;
- J.P., dzim.1966.g., tika izteikts
brīdinājums par to, ka viņa izmet
sadzīves atkritumus pilsētas teritorijā;
- J.Dz., dzim.1942.g., tika izteikts brīdinājums par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu;
- O.P., dzim.1977.g., tika izteikts brīdinājums par alkoholisko
dzērienu nodošanu nepilngadīgā
rīcībā;
- A.G., dzim.1940.g., tika izteikts mutvārdu aizrādījums par
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā;
- Ē.B., dzim.1969.g., par braukšanu pa sējumiem vai stādījumiem
ar automobili, traktoru, kombainu
vai citu mašīnu – lietvedība tika
izbeigta, jo lietā nebija administratīvā pārkāpuma sastāva.

Krāslavas novada

pašvaldības policijas
atskaite par paveikto
darbu jūlijā-augustā
Sastādīti 12 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 1 par fizisko un emocionālo vardarbību
pret bērnu, 1 par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu
lietošanā, 5 par dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un apkarošanas prasību pārkāpšanu, 2 par
atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par bērna
aprūpes pienākumu nepildīšanu un
2 par ielu un citu sabiedrisko vietu
piegružošanu ar sadzīves vai cita
veida atkritumiem.
Saņemti 57 rakstiski iesniegumi
un atstrādāti 115 izsaukumi. Tika
veiktas 28 profilaktiskas sarunas.
Tika veikti 8 nakts reidi (no
piektdienas uz sestdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos: Sv. Donāta
atlaidu dievkalpojumu laikā, jauniešu koncerta „Youth sound” laikā, Pilsētas svētku pasākumu
laikā, Sīvera ezera svētku laikā,
zaļumballes laikā, 8. starptautiskajā mazākumtautību mūzikas festivāla „Latgales vainags” laikā,
Rudo saieta un zaļumballes laikā.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 28 profilaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.

Uzmanību!

PAAC „Krasts” piedāvā vecāko klašu skolēniem
nodarbības „Dzīves skolā”.
Jums būs iespēja:
®uzlabot savas komunikatīvās iemaņas,
®iemācīties nezaudēt pašcieņu dažādās konflikta situācijās,
®droši un pārliecinoši izteikt un pamatot savu viedokli,
®brīvi un nepiespiesti kontaktēties gan ar vienaudžiem un
pieaugušajiem, gan ar oficiālajām personām.
„Dzīves skola” palīdzēs jums atklāt savus iekšējos resursus, pareizi
izvēlēties profesiju un būt konkurētspējīgiem visās dzīves sfērās.
Pirmā organizatoriskā sapulce notiks 12. oktobrī plkst. 18.00
Raiņa ielā 13 (3. stāvs).
Piedāvājums klašu audzinātājiem: nodarbības klasēm, grupām.
Sīkāka informācija pa tālr: 29589028
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TIKS ATTĪSTĪTA MIKRORAJONA
INFRASTRUKTŪRA
18. septembrī Krāslavas novada pašvaldības administrācijas pārstāvji tikās ar Aronsona ielas mikrorajona
iedzīvotājiem. Uz pilsētnieku jautājumiem atbildēja novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks, p/a
„Labiekārtošana K” direktors Ēvalds Cauņa, pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris Jacina un Sociālā dienesta vadītāja Vija Bārtule.

Tikšanās ievaddaļā Gunārs Upenieks pastāstīja
par pašvaldības plāniem,
kas saistīti gan ar konkrētu
mikrorajonu, gan ar visu
pilsētu.
Tuvākajā laikā šīs pilsētas daļas infrastruktūra būtiski mainīsies.
No veikala „Mego” līdz
Siena ielai un visā tās garumā tiek plānots ierīkot trotuāru.
Pavasarī tiks
noasfaltēts Aronsona ielas
posms, kur pašlaik tiek būvēta siltumtrase.
Lai atslogotu Rancāna
ielu, nākamajā gadā pašvaldība paredz uzlikt asfalta segumu Vasarnīcu ielā.
Vēl joprojām ir problēmas
Lielās ielas iedzīvotājiem,
jo mājas nav pieslēgtas pie
ūdensvada un kanalizācijas, taču pagaidām nav piemērotu programmu, kas
dotu iespēju piesaistīt šim
mērķim finansējumu, tāpēc tiek paredzēts izmantot pašvaldības līdzekļus.
Domes priekšsēdētājs
pastāstīja arī par pašvaldības plāniem izpirkt zemes
gabalu blakus Aronsona
ielai 8, kur turpmāk varēs
uzbūvēt autostāvvietu. Ir
paredzēts uzlikt asfalta segumu arī Pīlādžu ielā.
Nākamajā gadā, pateicoties Latgales reģiona pašvaldību
atbalsta
programmai, kuras ietvaros Krāslavas novads saņems 3 174 314 Ls

infrastruktūras attīstībai,
tiks izremontētas vairākas
pilsētas ielas.
Šajā mikrorajonā tiks rekonstruēta Latgales iela no Vienības ielas līdz Rēzeknes ielai. Tiek paredzēts līdz beigām sakārtot
trotuārus Vienības ielā.
Vienā ielas pusē plānots
ierīkot jaunu trotuāru – no
baznīcas līdz Indras ielai.
Tiks rekonstruēts arī sarežģītais Vienības un Latgales
ielas krustojums.
Tās pašas programmas
ietvaros pavasarī sāksies
renovācijas darbi citās pilsētas daļās. Vasarnieku ielā daļēji tiks nomainīts
asfalta segums un būs ierīkota ietve. Pārmaiņas gaida arī Sauleskalna ielas
iedzīvotājus. No vietas,
kur beidzas bruģis, un līdz
uzņēmumam „Krāslavas
avots” arī uzbūvēs asfaltu.
Visus
autovadītājus,
protams, interesē, kad tiks
izremontēta Aglonas iela.
Gunārs Upenieks paskaidroja, ka vēl pavasarī Satiksmes ministrija solīja
piešķirt naudu Aglonas ielas remontam, taču finanšu
līgums būs parakstīts tikai
septembra beigās. Jau otro
reizi ir izsludināts konkurss par darbu izpildi, bet
sakarā ar to, ka ziemā asfaltu likt nav lietderīgi,
darbi sāksies tikai pavasarī.

Līdz ziemai plānots pabeigt Rēzeknes un Dīķu ielas rekonstrukciju. Turklāt
drīz vien remontdarbi sāksies Rīgas ielas posmā - no
veikala „Krastmala” līdz
slimnīcai, kā arī Izvaltas
ielā.
Tikšanās laikā iedzīvotāji uzdeva dažādus jautājumus, kas saistīti ar SIA
„Krāslavas nami” darbu,
tāpēc „KV” redakcija lūdza atbildēt uz jautājumiem
šī
uzņēmuma
pārstāvjus.
- Vai ir iespēja uzstādīt
solus mājas pagalmā
Aronsona ielā 14 ?
Atbild
dzīvokļu
saimniecības
nodaļas
priekšnieks Vladimirs Ivanovs:
- Soli ir uzstādīti blakus
katrai dzīvojamās mājas
ieejai. Kas attiecas uz citām vietām, tad solus var
ierīkot par līdzekļiem no
uzkrājumu fonda, ja to atbalsta vairāk nekā 50%
mājas iedzīvotāju. Nesen
mēs saņēmām iesniegumu
no šīs mājas iedzīvotājiem,
kur aprakstītas vairākas
pozīcijas, kam tiek plānota
nauda no uzkrājumu fonda. Taču papildus solu uzstādīšana tajā nav minēta.
- Kad daudzdzīvokļu
mājā Aronsona ielā 17 būs
karstais ūdens?
Atbild SIA „Krāslavas
nami” valdes loceklis Valentīns Semjonovs:

- Tā ir kooperatīvā māja,
savulaik tās iedzīvotāji atteicās no karstā ūdens piegādes, jo uzstādīja savos
dzīvokļos boilerus. Pašlaik, pēc rekonstrukcijas
mājā ir uzstādīts siltuma
mezgls, kā arī aprīkojums,
lai nodrošinātu karstā
ūdens padevi. Ja šīs mājas
iedzīvotāji vēlas atjaunot
karstā ūdens piegādi, tad
viņiem ir jāpieņem kopīgais lēmums un jāvēršas ar
iesniegumu mūsu uzņēmumā.
- Kāpēc mājā Aronsona
ielā 17 nav sētnieka?
- Atbild SIA „Krāslavas
nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maslovs:
Dzīvojamā māja Aronsona ielā 17 ir kooperatīvā
māja, un līgumu par šīs
dzīvojamās mājas apsaimniekošanu ar mūsu uzņēmumu
noslēdza
kooperatīva valde. Esošais
līgums neparedz sētnieka
pakalpojumu sniegšanu,
un maksa par šiem pakalpojumiem netiek iekasēta.
Ja ir nepieciešami līguma
grozījumi, tad kooperatīva
pilnvarotajam pārstāvim ir
jāvēršas ar atbilstošu iesniegumu, arī mājas iedzīvotāji var pieņemt kopīgu
lēmumu par šo jautājumu.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Projekta „Sporta trenažieru un inventāra iegāde aktīvai atpūtai sporta zālē”
ietvaros, ko izstrādāja un realizēja biedrība „Zelta taka”, Kalniešu pamatskolas
sporta zāle ir aprīkota ar batutu, trenažieriem un citu sporta inventāru. Projekta
izmaksas sastāda 5600 Ls.

P/a „Labiekārtošana K” darbinieki veic sezonālos kopšanas darbus un sakārto apstādījumus
pilsētas teritorijā - veido koku un
krūmu vainagus, aprok koku apdobes, kas turpmāk dos iespēju
nopļaut zālāju, nebojājot koku
stumbrus.

VALĒRIJS MASLOVS:
„Rekonstrukcija dos iespēju
samazināt siltuma zudumus”
Uz jautājumiem atbild SIA „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs Valērijs Maslovs.
- Kā norisinās siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas darbi
Aronsona un Vienības ielu rajonā?
- Projekta realizācija notiek atbilstoši plānam, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem un darbu grafikiem. Pašlaik darbi tuvojas
noslēguma posmam, objekti tiek sagatavoti nodošanai ekspluatācijā.
Projekta rezultātā tiks modernizēti apmēram 2,5 km siltumtīklu, 4 cauruļu siltuma apgādes sistēma ir nomainīta pret 2 cauruļu
sistēmu, 15 dzīvojamajās mājās uzstādīti individuālie siltuma
mezgli. Projekta mērķis - samazināt siltuma zudumus siltuma
apgādes trasēs, ko nodrošinās veco cauruļu, kurām bija slikta
izolācija, nomaiņa pret jaunām - rūpnieciski izolētām caurulēm.
Samazināt siltuma zudumus palīdzēs arī tas, ka jaunajā sistēmā
būs divas, nevis četras caurules.
Projektu atbalsta Eiropas Savienības Kohēzijas fonds, kopējais finansējums ir vairāk nekā 600 tūkst. latu. Saskaņā ar līgumu, kas ir noslēgts ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru,
fonda līdzfinansējums sastāda 40% no projekta kopējām izmaksām.
- Vai 60%, kas ir uzņēmuma finansējuma daļa, ietekmēs
siltumapgādes tarifus?
- Projekta īstenošanai bija nepieciešama aizdevuma noformēšana, līdz ar to ir jāņem vērā tas, ka būs jāapmaksā kredīta procenti. Taču ir ieplānots tāds darbu apjoms, lai ieguldījumi
infrastruktūrā neietekmētu tarifu paaugstināšanu. Gribu informēt patērētājus par to, ka 2012./2013. gada apkures sezonā tarifi
netiks paaugstināti, tie sastāda 39,82 Ls/MWh (bez PVN).
Saskaņā ar projekta noteikumiem pirms nākamās apkures sezonas uzņēmums iesniegs jaunu tarifu projektu, kas būs atkarīgs
no vairākiem faktoriem – elektrības, kurināmā cenām, tāpēc tarifu izmaiņas prognozēt ir sarežģīti.
- Iedzīvotāji interesējas par to, vai tiks atjaunots asfalta
segums tajās vietās, kur tika veikti siltumtrašu rekonstrukcijas darbi?
- Projekts neparedz iespēju pilnībā nomainīt, piemēram, ielas
asfalta segumu, ja ir bojāta tikai tā daļa. Mēs atjaunosim tieši to
asfalta seguma apjomu, kāds bija paredzēts projekta ietvaros sakarā ar veco siltumtīklu demontāžu un jaunas siltuma apgādes
sistēmas montāžu. Projekta mērķis ir rekonstruēt siltumtīklus,
nevis remontēt brauktuvi. Tas attiecas arī uz zaļās zonas teritoriju.
- Kādi būs SIA „Krāslavas nami” klientu ieguvumi pēc siltumapgādes tīklu rekonstrukcijas?
- Pirmkārt, tie ir ilgtermiņa ieguldījumi infrastruktūrā, jo vecās siltumtīklu sistēmas renovācija bija vitāli nepieciešama. Otrkārt, rekonstrukcija dos iespēju samazināt siltuma zudumus. No
vienas puses, rekonstrukcijas darbi ir saistīti ar kredīta maksājumiem, bet, no otras puses, tie palīdzēs ietaupīt siltuma enerģiju
un samazināt kurināmā patēriņu katlu mājā. SIA „Krāslavas nami” klienti noteikti pozitīvi novērtēs to, ka daudzdzīvokļu mājas
tiek aprīkotas ar automātiskajiem siltuma mezgliem, kas ir īpaši
izdevīgi pārejas periodos - pavasarī, rudenī, kad būs nodrošināts
optimāls siltuma enerģijas piegādes režīms. Tas ir ērti tad, kad
naktī jau auksti, bet dienā spīd saule un ir silti. Dienas laikā siltuma mezgls pārtrauks siltuma piegādi, un līdz ar to par apkuri nevajadzēs maksāt, bet naktī siltuma piegāde tiks atjaunota.
Automātiskais siltuma mezgls nodrošina siltuma iekšējo cirkulāciju pa māju, kas uzlabo siltuma piegādi līdz stūra dzīvokļiem,
kā arī pozitīvi ietekmē apkures kvalitāti tādos dzīvokļos, kur bija
problēmas ar siltumapgādi.
Ir iespējama siltuma mezgla programmēšana, tāpēc ir nepieciešams, lai iedzīvotāji ievēlētu māju vecākos, kas sazināsies ar
SIA „Krāslavas nami”siltuma mezgla darba parametru noteikšanai.
Siltumtrašu rekonstrukcijas laikā pie mums vērsās to privātmāju īpašnieki, kam mājas atrodas netālu no siltumtrases, un lūdza pieslēgt viņu dzīvojamās ēkas pie centrālās siltumapgādes.
Protams, katru gadījumu mēs izskatām individuāli, bet tās mājas, kuras atrodas netālu no siltumtrases un kuras tehniski ir iespējams pieslēgt, tiek nodrošinātas ar centrālo apkuri. Līdz objekta robežai pieslēgšana tiek veikta par mūsu uzņēmuma
līdzekļiem, bet iekšējo aprīkojumu ēkas īpašnieks uzstāda par
savu naudu. Pašlaik septiņas privātmājas izvēlējās šo apkures
variantu, noslēdza ar SIA „Krāslavas nami” līgumus un turpmāk
siltuma enerģiju saņems centralizēti. Tas attiecas arī uz komerciāliem objektiem. Pagājušajā gadā pie centrālās apkures tika pieslēgts viens liels komerciāls objekts, trasi uzbūvējām par saviem
līdzekļiem, šogad pieslēdzam vēl vienu ēku.
- Iedzīvotāji jautā par to, ko plānots darīt ar diviem graustiem Rancāna ielā. Vai tos nojauks vai iekonservēs?
- Krāslavas novada Būvvalde norāda, ka šīs ēkas ir nepieciešams nojaukt. Šo atzinumu apstiprina arī mūsu speciālistu veiktā
izpēte - ēkas atrodas sliktā tehniskā stāvoklī, to atjaunošana jebkurā gadījumā nav lietderīga. No juridiskās puses ēkas nav saistītas ar zemes gabalu, tāpēc reģistrēt tās kopā ar zemi, kā to
pieprasa tagadējā likumdošana, ir sarežģīti un dārgi.
Tika organizētas jau vairākas publiskā iepirkuma procedūras
ar mērķi nojaukt šīs ēkas, jau bija parakstīti līgumi par demontāžas darbu izpildi, taču savas saistības pretendenti neizpildīja, un
līgumi tika anulēti.
Mēs turpinām meklēt būvuzņēmumu, kas varētu nodrošināt šo
ēku demontāžu. Taču SIA „Krāslavas nami” finansiālie resursi
šādu darbu veikšanai ir ierobežoti, un mēs nevaram samaksāt
jebkuru summu, ko no mums pieprasīs.
Mūsu uzņēmums dara visu iespējamo, un es ceru, ka šīs problemātiskās celtnes tiks nojauktas.
Pierakstīja Elvīra Škutāne
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Ligita Caune „Glezniecība ir mans dievkalpojums”
Nupat Krāslavā atklāja Ligitas
Caunes darbu izstādi „Ceļā un mājās”.
Divās kultūras nama zālēs izstādīti zīmējumi, eļļas gleznas un akvareļi.
Māksliniece dzimusi Viesītē,
mācījusies Mākslas akadēmijā, ir
daudzu sabiedrisko telpu interjeru
autore, strādājusi lietišķajā grafikā,
ilustrējusi un noformējusi vairākas
grāmatas.
Izstādēs piedalās kopš 1980. gada ar eļļas un akvareļtehnikas darbiem un ir sarīkojusi vairāk kā 40
personālizstādes Latvijā un ārzemēs. Darbi ir daudzās privātkolekcijās gan pie mums Latvijā, gan
citur (Nīderlandē, Austrijā, Kanādā, Vācijā, Itālijā, Dānijā u.c.)
Ligita Caune ir Viesītes Ev. Luteriskās baznīcas altārgleznas autore (1994. gadā gleznotā un iesvētītā
altārglezna „Ticība, cerība, mīlestība”).
„Mani gleznojumi patiesībā ir
mana atzīšanās mīlestībā – pret
mākslu un Latvijas dabu. Varbūt
tās ir dabas vīzijas, varbūt tie ir cilvēka dvēseles uzplaiksnījumi krāsās. Latvijas vasara ar puķu
pļavām, pelēkām debesīm un smagiem mākoņiem, saules lēktu un
rietu, miglas pielietu pļavu,- vai to
visu var nemīlēt? Vai to var negleznot?” – saka Ligita Caune.

Kultūras namā izstādītajās gleznās attēlota gan Latvijas daba, gan
ceļojumos redzētais – Venēcijas
kanāli un tiltiņi, lepnie berberu stāvi Marokas saules nobrūninātajā
ainavā, Indijas okeāna piekraste...un laivas, visur laivas – gondolas, buru laivas, zvejas liellaivas.
Iz stā des dar bos re dza ma arī
Krās la va un tās ap kār tne, jo

māk sliniece jau daudzus gadus piedalās plenērā „Krāslavas palete”.
Ligitas Caunes gleznu un zīmējumu izstāde „Ceļā un mājās” kultūras namā apskatāma līdz decembra
sākumam.
Inga Kavinska,
autores foto

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 14.panta otro daļu un Ministru kabineta 30.03.2010.
noteikumu Nr.299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”
19.4.apakšpunktu
mēnešiem;
2.4.3. viens motocikls, motorollers vai mopēds, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā;
2.4.4. viena airu laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā;
2.4.5. viens velosipēds katram ģimenes loceklim;
2.4.6. viens traktors un tam uzkaramais/piekabināmais inventārs,
kas ir ģimenes (personas)
īpašumā;
2.4.7. mājlopi, kas ir ģimenes
(personas) īpašumā.”

1.2. papildināt Noteikumus ar
3.punktu šādā redakcijā:
„3. Ja vismaz viens no iesniedzēja
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir
darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti, trūcīgas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz trim mēnešiem, pārējos
gadījumos uz sešiem mēnešiem.”
2. Līdzšinējo 3.punktu uzskatīt
par 4.punktu.
3. Noteikumi stājas spēkā likumā
„Par pašvaldībām” noteiktajā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012/11 “Grozījumi Krāslavas
novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/5 „Par īpašumiem, kurus neņem
vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam”
paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums.
Ministru kabineta 30.03.2010. noteikumu Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” ar
grozījumiem, kas stājās spēkā
01.06.2012. 10. punkts paredz, ka
Trūcīgas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz laiku no trim līdz sešiem
mēnešiem, savukārt 19.4.apakšpunkts nosaka, ka par īpašumu šo
noteikumu izpratnē nav uzskatāms
arī pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktais kustamais un nekustamais īpašums.
Lai precizētu trūcīgas ģimenes
(personas) statusa noteikšanas termiņu un noteiktu papildus kustamo
un nekustamo īpašumu, kas netiek
uzskatīts par īpašumu izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli,
nepieciešams
izdarīt grozījumus Krāslavas novada 2011. gada 26. maija saistošajos

IDEJU ĪSTENOŠANA
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai Krāslavas novadā” pirmajā kārtā tika iesniegti četri
projekti no Indras, Skaistas un Robežnieku pagastiem un Krāslavas
pilsētas. Krāslavas novada domes vērtēšanas komisija atbalstīja trīs
projektus, bet tikai divi no tiem tika īstenoti.
Georgijs Birke no Indras pagasta ar 2000 Ls pašvaldības finansējumu uzsāka komercdarbību, un viņa biznesa ideja bija lauksaimniecības tehnikas iegāde bioloģiskai kartupeļu audzēšanai. Viņš
nodibināja zemnieku saimniecību „Mazputni”, kas nodarbojas ar bioloģisko kartupeļu audzēšanu un piedāvā kartupeļu kombaina pakalpojumus Krāslavas novadā. Jaunais zemnieks šogad iestādīja 0,8 ha
kartupeļu, ko realizēs vietējā tirgū.
Oļegs Ponomarjovs ar 1070 Ls lielu pašvaldības atbalstu uzsāka
saimniecisko darbību Skaistas pagastā, un viņa biznesa ideja bija zāģeru brigāde. Oļegs kļuva par pašnodarbināto personu un iegādājās
divus motorzāģus un krūmgriezi, lai sniegtu pakalpojumus meža zāģēšanā juridiskām un fiziskām personām. Tagad Oļegs retina 12 ha
lielu mežu.
Šobrīd Krāslavas novada dome izvērtē četrus konkursa otrajai kārtai iesniegtos jauniešu biznesa ideju pieteikumus.
Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2012/11
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/5
„Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas)
atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam””

1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos
Nr. 2011/5 „Par īpašumiem, kurus
neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes
(personas) statusam” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. papildināt Noteikumus ar
2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.4. šāds nekustamais un kustamais īpašums:
2.4.1. viena garāža;
2.4.2. viens automobilis, kas ģimenes (personas) īpašumā (īpašnieks vai turētājs) ir ilgāk par 24

JAUNIEŠU BIZNESA

noteikumos Nr. 2011/5 „Par
īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību
trūcīgas ģimenes (personas) statusam”.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi paredz, ka izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus un materiālo stāvokli tās
atzīšanai par trūcīgu vai maznodrošinātu, papildus MK noteiktajam,
par kustamo īpašumu Krāslavas novadā netiek uzskatīts viena garāža,
viens automobilis, kas ģimenes
(personas) īpašumā ( īpašnieks vai
turētājs) ir ilgāk par 24 mēnešiem,
viens motocikls, motorollers vai
mopēds, kas ir ģimenes (personas)
īpašumā, viena airu laiva, kas ir ģimenes (personas) īpašumā un viens
velosipēds katram ģimenes loceklim, viens traktors un tam uzkaramais/piekabināmais
inventārs,
mājlopi (gūto labumu izvērtējot).

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

Ja vismaz viens no iesniedzēja
pilngadīgajiem ģimenes locekļiem
ir darbspējas vecumā, izņemot nestrādājošas personas ar invaliditāti,
trūcīgas ģimenes (personas) statusu
nosaka uz trim mēnešiem, pārējos
gadījumos uz sešiem mēnešiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Nav paredzama.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Līdzšinējā kārtība netiek mainīta.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Saistošo noteikumu izstrādē nav
veiktas konsultācijas ar privātpersonām, jo saistošo noteikumu projekts
ir saistīts ar pašvaldības budžeta plānošanu.
Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 65681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

VĒSTURES LAPPUSĒS
IELŪKOJOTIES
2012.gada 16.septembris Krāslavas Romas katoļu baznīcas dzīvē
un Krāslavas vēsturē iezīmējās ar
vēsturisku notikumu- baznīcas
kriptā blakus savam tēvam, Kombuļu muižas īpašniekam grāfam
Michal Hieronim Joachim hr. Broel-Plater
(1834.29.09.
–
1924.24.06.), tika guldīti Plateru
dzimtas Krāslavas zara pēdēja pārstāvja Leon hr. Broel-Plater pīšļi.
Leon hr. Broel-Plater dzimis
1897.gada 8. februārī Krāslavā.
1916.-1917.gadā dienēja Krievijas
armijā, vēlāk bija Polijas Armijas
13. ulānu pulka poručiks.
1929. gada 21.jūlijā Viļņā Leon
hr. Broel-Plater tika ordinēts par
priesteri, pabeidza Romas Gregoriāņu universitāti, iegūstot filozofijas un teoloģijas doktora grādu.
No 1934.gada līdz 1939.gadam
Leon hr. Broel-Plater bija Poļu Armijas Kadetu Korpusa kapelāns Ļvovā, majora pakāpē sagaidīja otrā pasaules kara sākumu. No 1939. gada
beigām līdz 1943. gadam Leon hr. Broel-Plater bija kapelāns poļu lidotāju misijā Anglijā, 1943. gadā Polijas Sarkanā Krusta pārstāvis Spānijā,
1944.gadā Polijas armijas goda kanoniķis (padomnieks) Francijā apakšpulkveža pakāpē, 1944. gadā iecelts par Polijas Bruņoto spēku militārā
bīskapa pārstāvi, bet 1945.-1947. gadā bija Polijas Valsts Prezidenta kapelāns Londonā.
No 1947.gada Leon hr. Broel-Plater bija Polijas Katoļu Misijas rektors
Jaunzēlandē, vēlāk Holandē.
Leon hr. Broel-Plater bija vairāku vēsturisku un teoloģisku darbu autors. 1933. gadā Viļņā tika izdota grāmata „Konstantīns Lielais un Katoļu
baznīca- vēstures studijas”, 1939. gadā Ļvovā - grāmata „Leon hr. Plater
1863. gada sacelšanās Poļu Inflantijā varonis”, Londonā izdotā grāmata
„Katolicisms- dzīves norma”, 1979. gadā „Kas tagad?”.
Pēdējos dzīves gadus Leon hr. Broel Plater pavadīja Holandē, kur dzīvoja klosterī. Leons hr. Broel-Plater savu dzīves ceļu pabeidza 1980.gada 10. februārī Holandē un tika apglabāts klostera kapsētā Sipelvaldā.
2012.gada 1.septembrī viņa mirstīgās atliekas tika kremētas un 2012.gada 16.septembrī novietotas Krāslavas Romas katoļu baznīcas kriptā blakus tēvam.
Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors,
autora foto

SLUDINĀJUMI
òPārdod 2-istabu dzīvokli.
103. sērija. Atbrīvots. Ir lodžija, iebūvētas mēbeles. 3800
LVL. T. 26239027, 26373403.
òIzīrē 2-istabu dzīvokli uz
ilgāku laiku. Т.26756386.
òPārdod portatīvo datoru,
motorolleru, papagaiļus, amadinus, krātiņus grauzējiem.
Т.27553432.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus.
Samaksa uzreiz. T.26346688.
òPārdod Opel Vectra (1,6i,
1995.g.) ar TA. T.29195745.
òPārdod 3-istabu dzīvokli
(2.stāvs, ZG, bez parādiem).
T.29661782.

30. septembrī plkst.15.00
Krāslavas kultūras namā
notiks Starptautiskajai
veco ļaužu dienai veltīts
senioru pasākums,
kurā apsveiksim jaunos
novada pensionārus.
Lūdzam paņemt līdzi groziņu.

29.septembrī
no plkst. 9.00

Miķeļdienas
gadatirgus
Krāslavā, Ostas iela.

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

