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ESTISVKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

SENLAIKU METODES NAV AIZMIRSTAS
„Sakarā ar laika apstākļu īpatnībām šogad linu novākšanas posmā vajadzēja pielietot arī roku 
darbu,” pastāstīja zemnieks Sergejs Zakrevskis. „Lai šķiedra ātrāk sadalītos, ir vēlams lietus, taču 
diezgan ilgi valdīja sausums. Bet, kad beidzot lietus nolija, laika apstākļi vairs nebija pietiekami silti. 
Tāpēc mums nācās izmantot senlaiku metodes, jo linus vajadzēja pacelt. Līdz ar to jau pēc dažām 
stundām tos varēja sapresēt un sagatavot pārstrādei.”  

KULINĀRĀ SEKTORA UZŅĒMĒJI 
NO VITEBSKAS APGABALA 

APCIEMOJA 
LATGALES REĢIONU 

No 25. līdz 27. septembrim notika mācību brauciens Lat-
gales reģionā ēdināšanas sektora pārstāvjiem un projek-
ta BELLA CUISINE koordinatoriem no Vitebskas apgabala 
(Baltkrievija). Mācību brauciens tika organizēts projekta 
Nr. LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales 
un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantoju-
ma koncepciju” (BELLA CUISINE) ietvaros.

Brauciena laikā Vitebskas reģiona ēdināšanas sektora uzņēmēji un 
mājražotāji, kā arī  projekta BELLA CUISINE koordinatori iepazinās ar 
Latgales kulinārā mantojuma tīkla darbību un kulinārā mantojuma kon-
cepcijas ieviešanu Latgales reģionā. Ir jāatzīmē, ka pagaidām Latgale 
ir vienīgais reģions Latvijā, kas ir iestājies Eiropas kulinārā mantojuma 
tīklā un sekmīgi strādā tajā jau kopš 2004.gada (vairāk informācijas par 
Eiropas kulinārā mantojuma tīkla darbību var atrast šeit: www.culinary-
heritage.com).  

Projekta ietvaros ir paredzēta arī Vitebskas reģiona iestāšanās Eiropas 
kulinārā mantojuma tīklā ar mērķi uzlabot kulināro pakalpojumu servi-
su, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju, kā arī attīstīt uzņē-
mējdarbību un tirdzniecību, paaugstinot ēdināšanas iestāžu darbinieku 
kapacitāti reģionos, veicinot tradicionālās virtuves turpmāku attīstību 
un izejvielu izmantošanu no vietējā reģiona. Pateicoties šim projektam, 
Latgales kulinārā mantojuma tīklam pievienosies jauni vietējie uzņē-
mumi un mājražotāji, kas vēlas iestāties šajā tīklā, tādējādi attīstot un 
popularizējot kulinārā mantojuma koncepciju Latgalē un visā Eiropā. 

Mācību braucienā pa Latgali piedalījās arī Eiropas kulinārā manto-
juma koordinators Niclas Fjellstrom, kurš brauciena laikā bija patīka-
mi pārsteigts par veiksmīgo uzņēmēju sadarbību un Latgales kulinārā 
mantojuma tīkla darbību kopumā. Brauciena dalībniekiem bija iespēja 
klātienē apskatīties un iepazīties, kā arī pārņemt labās prakses piemē-
rus no 11 kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumiem Latgales reģionā, kuri 
lepojas ar Kulinārā mantojuma logotipa izmantošanas priekšrocībām.  

Pieredzes apmaiņas brauciens notika projekta LLB-2-266 „Kulināro 
pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties 
uz kulinārā mantojuma koncepciju” Eiropas kaimiņattiecību un partne-
rības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbī-
bas programmas ietvaros. 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.

Juta Bubina, 
Projekta BELLA CUISINE vadītāja

Atstarot pasauli
Ar Latgales reģionālās attīstības aģentūras, Valsts Kultūrkapitāla fonda un novada 

domes atbalstu,  Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs izdevis  mākslinieces Daigas 
Lapsas darbu bukletu „Atspulgs”.  Izdevuma darba grupa – Dzintra Bukeviča, Valdemārs 
Gekišs, Alla Lomanovska, fotogrāfs Aleksejs Gončarovs, tulkotāja Solvita Kivliņa, Rai-
monda Vinduļa dizains. 

Daiga Lapsa ir dzimusi Rīgā, beigusi  Madonas bērnu mākslas skolu, Rēzeknes Māks-
las vidusskolu. Izstādījusies Latvijā, Lietuvā, Polijā, Krievijā, Baltkrievijā, Dānijā, Vācijā, 
Itālijā, Austrālijā, Zviedrijā. Dzīvo un rada Krāslavā. 

„Neierobežota fantāzija, avangardisks, ambiciozs, smalki niansēts skatījums uz dzīves 
ikdienišķo ritējumu un procesiem, piesātināts krāszieds, dziļi cilvēciski izjusts – tāds ir 
mākslinieces Daigas Lapsas dzīves skatījums,” bukleta ievadā raksta Dzintra Bukeviča.

„Es mīlošām acīm pasaulē skatos,” teic pati māksliniece.
Gandrīz caurspīdīgs smalkums, graciozas līnijas, perfekta krāsu izjūta un darbu daudz-

veidība – Daiga zīmē, glezno, šuj, ada, veido gobelēnus, darina lelles un māla putniem 
liek lidot. 

Interviju ar mākslinieci lasiet 3.lpp.

Šodien numurā:
  Tiks rekonstruēts ceļš Ezerkalns – Aišpuri – 2. lpp.,

  Intervija ar māksliniekiem Daigu Lapsu un Andreju 
Severetņikovu – 3. lpp.

  Noderīga informācija – pašvaldības saistošie 
noteikumi – 4.-5. lpp.,

  Kā jaunieši pavada savu brīvo laiku  - 6. lpp.,
  Pirmsskolas izglītības iestāžu jaunumi - 7. lpp.,
  Aizpildiet anketu un atbalstiet konkursu 

        „Krāslavas novada uzņēmēju 
                                  gada balva” – 8. lpp.
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aktuālā informācija

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 0,6193 
ha platībā, neapdzīvojama ēka (bijušais bērnudārzs) 1135,4 
m2 platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 223 m2 (ka-
dastra numurs 6064 004 3018) Dārzu ielā 1, Izvaltā, Izval-
tas pag. Krāslavas nov. 

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 2040,00 (divi 
tūkstoši četrdesmit latu), kas ir izsoles sākumcena, nodro-
šinājums - LVL 204,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem 
un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas novada 
domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2013.gada 
31.oktobra plkst. 12.00. Izsole notiks 2013.gada 31.oktobrī 
plkst. 14.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz iz-
solāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot 
iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 29496549.
*       *       *
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums „Veselības avots”– ze-
mes gabals 0,6998 ha platībā, neapdzīvojama ēka 124,9 
m2 platībā un divas palīgēkas ar kopējo platību 51,6 m2 
(kadastra numurs 6084 003 3017) Piedrujā, Piedrujas pag., 
Krāslavas nov.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 1520,00 (viens 
tūkstotis pieci simti divdesmit latu), kas ir izsoles sākum-
cena, nodrošinājums - LVL 152,00. Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāsla-
vas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 
2013.gada 31.oktobra plkst.12.00. Izsole notiks 2013.gada 
31.oktobrī plkst. 15.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tie-
sības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksu – nosolīto summu, 
atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas.    

Tālrunis uzziņām - 29496549.
*       *       *
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada 
pašvaldības nekustamais īpašums „Zīlītes” – zemes gabals 
0,05 ha platībā, dzīvojamā māja 87,1 m2 platībā un palīgē-
ka 48,6 m2 platībā (kadastra numurs 6070 003 0119) Teņ-
ki, Kaplavas pag., Krāslavas nov.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 400,00 (četri 
simti latu), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums - LVL 
40,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem un pieteikties iz-
solei var darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., 
Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 2013.gada 31.oktobra plkst. 
12.00. Izsole notiks 2013.gada 31.oktobrī plkst.16.00. Per-
sonu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, 
nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto no-
drošinājumu, jāsamaksā trīs mēnešu laikā no līguma no-
slēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 29496549.
*       *       *
Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas 

mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā 
izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada 
pašvaldības kustamā manta – divas cirsmas, kailcirte 3,2 ha 
platībā un kopšanas cirte 1,1 ha platībā, „Robežmalas” (ka-
dastra numurs 6086 004 0829) Robežnieku pag., Krāslavas 
nov.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – LVL 12000 (divpad-
smit tūkstoši latu, 00 santīmu), kas ir izsoles sākumcena, 
nodrošinājums - LVL 1200,00. Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem un pieteikties izsolei var darba laikā Krāslavas 
novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, līdz 
2013.gada 23.oktobra plkst. 12.00. Izsole notiks 2013.gada 
23.oktobrī plkst. 14.00. Samaksu – nosolīto summu, atrē-
ķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā desmit dienu 
laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Tālrunis uzziņām - 29496549.

PAZIŅOJUMI
projekti

Krāslavas novada dome īs-
teno projektu, kura ietvaros 
tiek veikta ceļa „Ezerkalns – 
Aišupri” rekonstrukcija 1423 m 
garumā. Ar Eiropas Lauksaim-
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) finansējumu un Krāsla-
vas novada domes līdzfinansē-
jumu ceļš tiek rekonstruēts vir-
zienā no Ezerkalna ciema līdz 
Ezerdārzam. 

Notiek grāvju tīrīšana un rakšana, 

caurteku tīrīšana un uzstādīšana, ceļa 
pamatnes izbūve, grants seguma at-
jaunošana, jauna asfalta seguma izbū-
ve, lūku pārsedzes nomaiņa un līme-
ņošana, kā arī ceļa zīmju uzstādīšana.   

Kopējās projekta īstenošanas iz-
maksas sastāda LVL 70 553,88 ar 
PVN, no kurām ELFLA fi nansējums ir 
46 161,64 Ls. Rekonstrukcijas darbus 
veic SIA „Ošukalns” un a/s „Latvijas 
autoceļu uzturētājs”, būvuzraudzības 
pakalpojumu nodrošina SIA „VTV 
14”, ielu tehniskos projektus izstrādā-

ja un autoruzraudzības pakalpojumu 
nodrošina SIA „SKA projekts”.

Projekts tiek īstenots Lauku attīstī-
bas programmas pasākuma „Pamat-
pakalpojumi ekonomikai un iedzīvo-
tājiem” ietvaros ar mērķi atbalstīt vie-
tējo pašvaldību investīcijas publiskās 
infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai, 
lai veicinātu apdzīvotības saglabāša-
nos lauku teritorijās.

Aina Dzalbe, 
projekta vadītāja

REKONSTRUĒ CEĻU EZERKALNS - AIŠPURI

„AUDZ UN DARI LIELĀKAS LIETAS”

Sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma proto-
koli, no tiem 1 par  medību, zvejas un makšķe-
rēšanas noteikumu pārkāpšanu, 1 par namīpa-
šumu un to pieguļošo teritoriju kārtīgu izskatu 
nenodrošināšanu, 1 par īpašumiem piegulošo 
teritoriju savlaicīgu neuzkopšanu un neuzturē-
šanu tīrībā, 1 par ubagošanu sabiedriskās vie-
tās

Saņemti 18 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 192 izsau-
kumi. Tika veiktas 18 profi laktiskās sarunas un ir izteikti 
mutiski brīdinājumi. 

Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 2 cilvē-
kus Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā 
un 1 cilvēku Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā.

Septembrī tika veikti 2 nakts reidi (no piektdienas uz 
sestdienu un no sestdienas uz svētdienu), kas saistīti ar 
sabiedriskās kārtības uzturēšanu nakts laikā. Tika nodro-
šināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos:

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā un tās teritorijā atpū-
tas vakara laikā, Miķeļdienas gadatirgus laikā, velomarato-
na „Daugavas loki” laikā.

Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti 3 klaiņo-
joši suņi. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 
12 profi laktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas 
saistīti ar zivju resursu un kontroles pasākumiem. No dažā-
diem Krāslavas novada ezeriem kopumā tika izcelti un pēc 
akta iznīcināti 11 nelikumīgi zvejas rīki. 

ATSKAITE PAR PAVEIKTO DARBU SEPTEMBRĪ
pašvaldības policijas informācija

Projekts: Īstenotājs: biedrība „AT-
TĪSTĪBAI”

Īstenošanas periods: 18.07.2013. 
līdz 31.01.2015.

Projekta numurs: 2012.EEZ/DAP/
MIC/030

Finansējums: 95% EEZ fi nanšu 
instruments un 5% no Latvijas valsts 
budžeta

Īstenošanas vieta: Latgales reģions, 
Krāslavas novads, biedrības „ATTĪS-
TĪBAI” aktīva darbība Izvaltas pa-
gastā un citu pagastu piesaiste atse-
višķās aktivitātēs.

Īstenojot šī projekta mērķus, tiek 
stiprināta institucionālā un cilvēkre-
sursu kapacitāte un sniegta fi nansiāla 

palīdzība regulārai un ilglaic īgai bied-
rības darbībai. 

Projekta mērķa grupa ir Izvaltas pa-
gasta un Krāslavas novada iedzīvotā-
ji, brīvprātīgie, biedrības biedri, citas 
NVO. 

Paveiktie darbi: pabeigti pieci 
biedrības uzsāktie projekti (1 jaunie-
šu apmaiņas projekts, 3 pilsoniskās 
līdzdalības projekti, 1 starpvalstu sa-
darbības projekts), sagatavoti 2 jauni 
projekta pieteikumi, piesaistīti 2 jauni 
biedrības biedri (ir vienošanās) un 10 
brīvprātīgā darba veicēji konkrēta pa-
sākuma ietvaros, biedrības tehniskais 
nodrošinājums (telpu aprīkojums un 
labiekārtošana), pabeigta iedzīvotāju 
anketas izstrāde, sagatavošanas fāzē 
forums „Izvaltas pagasta attīstība” 
(izstrādāts foruma norises plāns/sce-

nārijs, metodiskie materiāli, uzaicināti 
darba grupu vadītāji, informēti kopie-
nas foruma  dalībnieki, veikta brīvprā-
tīgo piesaiste).

Projekts ir svarīgs, lai nākotnē bied-
rības „ATTĪSTĪBAI” darbība būtu 
ilgtspējīga, palielinātos biedrības pro-
jektu kvalitāte, vairotos pilsoniskā 
līdzdalība Izvaltā, veidotos regulāra 
sadarbība ar citām NVO un lēmumu 
pieņēmēju iestādēm novadā un valstī.

Šis raksts ir izveidots ar Eiropas 
Ekonomikas zonas fi nanšu instrumen-
ta un Latvijas valsts fi nansiālu atbal-
stu. Par raksta saturu atbild biedrība 
„ATTĪSTĪBAI”.

Projektu fi nansiāli atbalsta Islande, 
Lihtenšteina un Norvēģija.

Inga Leikuma



3Kraslavas ESTISraslavas V

- Andrej, cik reizes esat 
piedalījies glezniecības plenērā 
„Krāslavas palete”? 

- Ja nekļūdos, šogad jau 11.reizi. 
- Ar ko jūs saista Krāslava?
- Esmu gleznojis jau praktiski 

visus Krāslavas stūrīšus – tās ir 
ļoti gleznainas ainavas, un šeit 
man patīk strādāt. Ir patīkami 
atgriezties pilsētā, kur tevi jau 
pazīst un mīl - šeit es jūtos mājīgi.  

- Vai ir kāda vieta mūsu 
novadā, kas īpaši iecienīta?

- Grāfu Plāteru pils un parks. 
Aristokrāti savulaik varēja at-
ļauties un tērēja savu naudu, lai 
labiekārtotu apkārtējo teritoriju, 
uzbūvētu grandiozas ēkas, kuras 
mūsdienās kļuva par arhitektūras 
pieminekļiem. Šīs kultūrveido-
jošās vietas -  senlaiku parki, pi-
lis - mani interesēja vienmēr, jo 
savā būtībā esmu liels romantiķis. 
Kādreiz mani nosauca par visro-
mantiskāko Latvijas mākslinieku, 
un es to uzskatu par labu  kompli-
mentu.

- Mēs, krāslavieši, ejot garām, 
ne vienmēr ievērojam apkārtējo 
skaistumu, bet, skatoties uz jūsu 
gleznām, redzam, cik unikāls 
ir mūsu novads. Bet kam jūs 
cenšaties pievērst skatītāju 
uzmanību?

- Tā ir vecu vecā patiesība – 
mākslinieks atspoguļo pasaules 
skaistumu. Pirmkārt, viņš visu 
redz pilnīgi citām acīm, citādāk 
nekā parasts cilvēks. Bet vienkārši 
redzēt ir par maz. Ja cilvēkam ir 
spējas un meistarība, viņš pats 
var radīt šo skaistumu. Tāpēc arī 
pastāv māksla un mākslinieki. 

- Vai ir mākslinieki, kuru 
darbi jūs iedvesmo?

- Katram māksliniekam ir labi 
un slikti darbi. Es nevaru teikt, 
ka man patīk kaut kāds konkrēts 
gleznotājs, man patīk gleznas. 
Daudz izcilu darbu ir Levitānam. 
Viņam piemīt pārsteidzoša spē-
ja izjust un atspoguļot apkārtē-

jo skaistumu. Viņa ģenialitāte ir 
saistīta ar talantu radīt šedevru, 
izmantojot visvienkāršākos paņē-
mienus un līdzekļus. Nevis pri-
mitīvus, bet tieši vienkāršus, taču, 
kad skaties uz viņa gleznām, aiz 
sajūsmas sirds apstājas. Un tieši 
tāda ir mākslas būtība – viss vien-
kāršais īstenībā ir ļoti sarežģīts, 
taču panākt šo vienkāršību ir ļoti 
grūti. 

- Jūs gleznojat eļļas tehnikā. 
Ar ko ir saistīta šī izvēle?

- Eļļas krāsas tehniski atbilst 
tiem uzdevumiem, kas man ir 
svarīgi. Līdz ar to es pilnvērtīgāk 
varu izteikt savu ideju.

- Jūsu gleznotie portreti 
liecina par to, ka ļoti labi spējat 
izjust modeļa iekšējo pasauli. 

- Tas ir portreta galvenais 
uzdevums - nevis atveidot redzēto, 
bet atklāt cilvēka raksturu. 

-  Vai vienmēr iznāk?
- Nē, protams. Mūsu dzīvē nekad 

un nekas nevar iznākt vienmēr. 
Rezultāts nav paredzams, tas ir 
atkarīgs no daudziem faktoriem. 
Pirmkārt, ir svarīgi, lai modelis 
tevi ieinteresētu, šajā cilvēkā jābūt 
kaut kam īpašam. 

- Kāda ir jūsu attieksme pret 
pasūtījumiem?

- Man patīk pasūtījumi - tas 
ir interesanti. Tu dzīvo savā 
pasaulē, kusties, dari to, ko gribi, 
un pēkšņi tev dod  uzdevumu. 
Esmu profesionālais gleznotājs, 
tāpēc šo uzdevumu realizēšana 
ir saistīta ar mākslinieka godu 
un profesionālismu. Taču es 
nevaru izdarīt to, kas man nav 
pieņemams  vai ir pretrunā ar 
maniem uzskatiem.

- Kā rodas jūsu klusās dabas? 
Vai jūs smeļaties idejas no 
apkārtējās pasaules, vai tās 
no sākuma rodas jūsu apziņā, 
un tad jūs sasniedzat galīgu 
rezultātu?

- Idejas nāk no ārpasaules. Es 
eju, dzīvoju, skatos televizoru, un 

pēkšņi kaut kāds objekts piesaista 
uzmanību ar savu izteiksmību, 
plastiku, krāsu, formu, ar 
citām niansēm. Kādu laiku tas 
saglabājas atmiņā, bet ir arī tādi 
gadījumi, kad acumirklī veidojas 
klusās dabas kompozīcija. 

Man patīk klusā daba. Tas it 
kā teātris, jo ir skatuve, aktieri, 
katram priekšmetam ir savs 
raksturs. Kāds spēlē galveno 
lomu, cits kalpo par fonu - bez 
replikām. 

Klusajā dabā liela nozīme ir 
kompozīcijai - priekšmetu, toņu 
un līniju izvietojums, ar tiem es 
arī manipulēju kā režisors. 

- Vai jums ir interesants darba 
rezultāts vai process?

- Galīgs rezultāts, protams, 
ir svarīgs, bet, ja man nebūtu 
interesants process, es ar to 
nenodarbotos. 

- Vai jums ir mīļākie darbi?
- Protams, ir! Skatoties uz 

dažiem saviem darbiem, es tos 
apbrīnoju un reizēm nesaprotu, 
kā man tas izdevās! Domāju, ka 
tādas gleznas radušās ar Dieva 
palīdzību. 

- Vai jums ir svarīgs skatītāja 
novērtējums? 

- Svarīgs, tāpēc ka es arī esmu 
skatītājs - mākslas patērētājs. Ja es 
skatos uz gleznu, un man tā patīk, 
esmu gandarīts.  Es gribētu, lai arī 
mana daiļrade citiem cilvēkiem 
sagādātu prieku un gandarījumu. 
Man ir patīkami, kad pie manis 
pienāk un pateicas par tām 
izjūtām, ko izraisa manas gleznas.

- Ar ko jūs nodarbojaties tajā 
laikā, kad negleznojat?

- Dzīve ir brīnišķīga, un man 
ļoti patīk dzīvot! Es nodarbojos 
ar daudzām lietām, jaunībā es pat 
pārdzīvoju, ka nevaru izvēlēties 
kaut ko vienu. Domāju, ka ir 
jānodarbojas ar kaut ko konkrētu, 
bet mani interesēja viss. Man 
patīk literatūra un teātris, labprāt 
remontēju kaut ko no tehnikas un 

nodarbojos ar rokdarbiem. Man 
ir paveicies - vienmēr darīju to, 
ar ko pašam gribējās nodarboties, 
arī  jaunībā biju tieši tāds – 
pašaizliedzīgs un dedzīgs. Ja es 
būtu gudrāks, tad nekļūtu par 
gleznotāju. Kādas šausmas! 

- Vai jums patīk ceļot?
- Šovasar es gandrīz neesmu 

bijis savā lauku viensētā - visu 
laiku kaut kur braukāju. Bet man 
nepatīk ceļot, ja nav iespējas 
vienlaicīgi arī strādāt - tādi 
braucieni, manuprāt, ir bezjēdzīgi. 
Nākamā valsts, kuru es plānoju 
apmeklēt, ir Norvēģija. Es gribētu 
uzgleznot klintis, akmeņus un 
ūdeni. Bet vispār vislabākā vieta 

man ir tur, kur esmu pašlaik. Es 
protu pats sevis uzjautrināt, man 
nekad nav garlaicīgi. Ja ir ēdiens 
un jumts virs galvas, ja tev nav 
lielu problēmu ar veselību, ja tevi 
nevajā nacionālo vai reliģiozo 
motīvu dēļ, tad es nesaprotu, kā 
cilvēks var justies nelaimīgs. 
Pasaule ir brīnišķīga, un jātver 
katrs dzīves mirklis. 

- Kādu vienu vissvarīgāko 
padomu jūs dotu jauniem 
māksliniekiem?

- Ja varat, negleznojiet!
- Paldies, ka veltījāt laiku 

sarunai! 
Elvīra Škutāne,

autores foto

„MAN IR PAVEICIES - VIENMĒR 
DARĪJU TO, AR KO PAŠAM 
GRIBĒJĀS NODARBOTIES”

28. septembrī Krāslavā norisinājās ikgadējā glezniecības plenēra „Krāslavas 
palete 2013” noslēguma pasākums. Mākslinieki prezentēja krāslaviešiem un 
pilsētas viesiem savus darbus, un mums, vietējiem iedzīvotājiem, atkal bija pie-
dāvāta iespēja redzēt mūsu Krāslavu gleznotāju acīm. 

Šodien numurā -  intervija ar plenēra pastāvīgo dalībnieku, profesionālo 
mākslinieku, romantiķi un vienkārši laimīgu cilvēku -  Andreju Severetņikovu. 

Andrejs Severetņikovs par sevi: „Esmu dzimis Rīgā, absolvēju 
Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu. Kopš 1993.gada 
esmu brīvmākslinieks –gleznoju.” 

(turpinājums, sākums 1.lpp.)

- Daiga, kurā mirklī tu saprati, ka vēlies zīmēt?  
- Kad bērnībā sākām ar opiņu plastilīnu uz radia-

toriem sildīt, un omīte bārās, un kad man bija pirmā 
iespēja tikt pie papīra - es visu, ko smērēju, visur zīmēju.

- Tu sāki zīmēt ātrāk nekā runāt un rakstīt?
- Es sāku to darīt tai mirklī, kad sāku sajust pasauli. Mir-

klī, kad tu sāc atstarot pasauli. Man arī nosaukums katalo-
gam ir „Atspulgs”. Ir momenti,  kad tev dzīvē ir viegli, vai 
ir grūti, un tu esi spiests to atdot – atstarot.

- Tu sevi uzskati par Rīgas meiteni vai Madonas?
- Man tas ir Mežaparks, tā ir Rīga, noteikti.
- Bet arī Madona tavā dzīvē ir atstājusi ļoti dziļas pē-

das, sākot ar tavu skolotāju Mākslas skolā  Inesi Jakobi.
- Jā, un viņa man reiz teica – Daiga, pietiek tev blandīties 

pa pasauli, nāc atpakaļ un māci bērniem to, ko pati esi ie-
mācījusies! Es to nedarīju, jo esmu iedzīvojusies Krāslavā.

- Tu jūti sevī skolotāja gēnu?
- Es labi jūtu to, jo es pati varu justies kā bērns un es 

zinu, ka bērniem nevajag pārforsēt zināšanas, vajag tā, ļoti 
klusi, lai iznestu no viņiem to, ko viņi jūt, lai viņu pasauli 
neiegrožotu.

- Vai tev ir skolēni?
- Mani draugi atved bērnus. Cik es varu un saprotu un 

cik tas ir reāli mājas apstākļos, mēs darbojamies. Bet manā 
mājā bērni jūtas ļoti brīvi un tas nav nopietni, taču, nē, tas 
ir nopietni!

- Tu mīci mālus, glezno, pin, adi, veido lelles, bet kas 
ir tas, kas nav sasniegts, kas ir noslēpts visslepenākajos 
dvēseles kambarīšos? 

 - Jā, man ārkārtīgi gribētos pieskarties stiklam. Es sajūtu 
māla smaržu un man tā ir tuva, bet es ļoti  gribētu savienot 

māla smagumu ar stikla dzirkstošo trauslumu, to dzirkste-
ļojumu, caurspīdīgumu. 

Zviedrijā man bija iespēja nedaudz pastrādāt ar stiklu un 
es sapratu, ka tas ir mans! Kad es sapratu, kā tas notiek, kā 
tavā priekšā kaut kas rodas momentāli, ar mālu tā nav, tur 
jānoiet vesels process, māls paliek māls, tas vienalga paliek 

kaut kas dominējošs, bet stikls - tas ir uzreiz, un tu 
redzi to cauri, to, ko tu radi! Tu saproti, ka tā ir tava 
dvēsele, kas ielikta stikla gabalā!

- Kura ir tava mīļākā tematika?
- Man vislabāk skatītāji uztver sīkplastiku, jo tikai 

plastikā, pat kaut kādās nepareizās līnijās,  tu vari pasniegt 
noskaņu. Vēl, protams, sievietes tēls, graciozitāte un koki, 
ir svarīgi atrast iekšējo sajūtu kokos.

- Mīļākā krāsa?
- Debesszilais, nevis vizbuļu vai kāds cits, tieši debesu 

zilais! Arī grāmatas vākam dizaina autors Raimonds Vin-
dulis izvēlējās tirkizzilu krāsu. 

Es biju pārsteigta. Viņš saka – es jūs ieraudzīju, un jums 
bija gredzens ar tirkizzilu akmeni, es jūs tā sajutu. 

- Vai ir tā, ka tu pamosties no rīta un jūti, jā, šodien ir 
forša diena un es kaut ko izdarīšu, es radīšu! 

- Dod Dievs, ka tu pamosties  rītā, nevis visu nakti mo-
kies un kaut ko dari, un tad domā – a kā es to visu iepakošu, 
kā es to visu pasniegšu? Man ir tādi „kreizī” darbi, un es 
bieži nezinu, kā tos pasniegt...

- Kāda bija sajūta, kad atvēri šo katalogu?
- Man bija momentāli pārdzīvojumi, gribējās ko izņemt, 

ko ielikt vietā, kādu izšuvumu, lelli, bet es ļoti cienu cilvē-
kus, kas to izdarīja. Es pati nekādā veidā sevi nepabīdītu... 
Esmu priecīga, jo katalogs ir katra mākslinieka vizītkarte.

- Šodien tev ir svētku diena, bet ko darīsi rīt?
- Rīt? Atbildēšu uz telefona zvaniem!
Daiga nosmej, ciešāk sev piespiež ziedu klēpi, ko buk-

leta atvēršanas reizē sadāvinājuši viņas talanta cienītāji un 
draugi, un klusi nozūd, lai atkal radītu ko jaunu...

Inga Kavinska,
Elvīras Škutānes foto

Atstarot pasauli



4 Kraslavas ESTISraslavas V

Šie noteikumi nosaka Krāslavas novada pašvaldības nodevas likmes, at-
vieglojumus un kārtību, kādā maksājama pašvaldības nodeva.

1. Nodeva par Krāslavas novada domes un tās iestāžu izsniegtajiem ofi -
ciālajiem dokumentiem un apliecinātām to kopijām

Nodevas objekts Likme 
(euro)

1.1. Domes sēžu protokolu izraksti, ja tie tiek pieprasīti 
atkārtoti

1.42

1.2. Domes sēžu  protokolu apliecinātas kopijas 2.85
1.3. Raksturojumi, rekomendācijas 2.85
1.4. Izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesa-

mību
2.85

1.5. Izziņa par deklarēto dzīvesvietu, ģimenes sastāvu, ja 
tiek pieprasīta atkārtoti

4.27

1.6. Dokumenti no Krāslavas novada domes arhīva 1.42
1.7. Dokumenti no Krāslavas novada domes arhīva, ja  ne-

pieciešama papildus  dokumentu izpēte
4.27

1.8. Saistošo noteikumu, noteikumu, nolikumu, instrukci-
ju apliecinātas kopijas

1.42

1.9. Citi Krāslavas novada domes izstrādāti ofi ciālie do-
kumenti

1.42

1.10. Dokumentu kopēšana (parastā kopija):
1.10.1. A4 formāta 1 lapaspuse 0.21
1.10.2.  A4 formāta lapa no abām pusēm 0.28
1.10.3.  A3 formāta 1 lapaspuse 0.36
1.10.4.  A3 formāta lapa no abām pusēm 0.50
1.11. Dokumentu kopēšana (krāsainā kopija):
1.11.1. A4 formāta 1 lapaspuse 0.36
1.11.2.  A4 formāta lapa no abām pusēm 0.43
1.11.3.  A3 formāta 1 lapaspuse 0.50
1.11.4.  A3 formāta lapa no abām pusēm 0.64

1.12.  Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kuras saņem 
attiecīgos dokumentus.

1.13.   Nodeva pilnā apjomā iekasējama  pirms attiecīgo dokumentu 
saņemšanas.

1.14.  No nodevas maksāšanas atbrīvojamas valsts pārvaldes institūcijas, 
pensionāri un invalīdi un maznodrošinātās personas. Citi atvieglojumi nav 
piemērojami. 

1.15.  Nodeva iemaksājama  Krāslavas novada domes vai attiecīgo pa-
gastu pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

1.16. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
2. Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās vie-

tās Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā
2.1. Nodevas likme par publiska izklaides pasākuma rīkošanu publiskā 

vietā Krāslavas novadā ir 21,34 euro par vienu dienu. Par katru nākamo 
dienu nodevas likme ir 7,11 euro. 

 2.2. Pašvaldības nodeva pilnā apmērā maksājama pirms publiska iz-
klaides pasākuma rīkošanas atļaujas saņemšanas. Nodeva iemaksājama 
Krāslavas novada domes kontā veicot bezskaidras naudas norēķinu. 

2.3. Pašvaldības nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, 
kuras organizē publiskus izklaides pasākumus (pasākuma organizators).

2.4.  Nodevas maksāšanas atvieglojumi nav piemērojami.
3.Nodeva par būvatļaujas saņemšanu
3.1. Pašvaldības nodevas par būvatļaujas saņemšanu likmē ietvertas iz-

maksas, kas rodas būvprojekta saskaņošanas laikā (būvprojekta saskaņo-
šana, nepieciešamo dokumentu sagatavošana un izsniegšana, būvprojektu 
izmaiņu saskaņošana, kā arī citas ar būvprojekta saskaņošanu saistītas dar-
bības).

N r . 
p.k.

Nodevas objekts Nodevas apjoms 
(euro)

Fizis-
kām per-
sonām

Juridis-
kām per-
sonām

3.2. Individuālās dzīvojamās mājas jaun-
būvei, rekonstrukcijai vai  demontāžai 

28.46 71.14

3.3. Dārza mājas, vasaras mājas jaunbū-
vei, rekonstrukcijai vai demontāžai

14.23 56.91

3.4. Pirts, atpūtas vietu, tūristu mītņu 
jaunbūvei, rekonstrukcijai vai demon-
tāžai

14.23 71.14

3.5. Saimniecības ēku, garāžu u.tml. pa-
līgēku jaunbūvei, rekonstrukcijai vai  
demontāžai

14.23 42.69

3.6. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
jaunbūvei, rekonstrukcijai vai  demon-
tāžai

142.29 284.57

3.7. Dzīvokļu pārbūvei: mainot funkci-
jas

28.46 56.91

3.8. Sabiedrisku objektu būvniecībai 71.14 142.29
3.9. Mobilo telefonsakaru torņu būvnie-

cībai
----------- 284.57

3.10. Lauksaimniecības un mežsaimnie-
cības vajadzībām paredzēto ceļu būv-
niecībai

42.69 71.14

3.11. Mājlopu, mājputnu un kažokzvēru 
mītņu būvniecībai:

28.64 56.91

3.12. Kokapstrādes objektu  būvniecībai 71.14 142.29
3.13. Ražošanas objektu būvniecībai 71.14 142.29
3.14. Derīgo izrakteņu izmantošanas, ap-

strādes un pārstrādes būvēm
71.14 142.29

3.15. Pārtikas ražošanas objektu būvnie-
cībai

14.23 71.14

3.16. Inženiertīklu un inženierbūvju izbū-
vei 

42.69 85.37

3.17. Masu atpūtas vietu izbūve 71.14 142.29
3.18. Atkritumu pārstrādes uzņēmumu 

būvniecībai, palīgēku izvietošanai 
113.83 227.66

3.19. Metāllūžņu pieņemšanas un uzgla-
bāšanas vietu, automobiļu kapsētu, to 
pārstrādes vietu ierīkošanai un izbūvei

71.14 142.29

3.20. Būvatļaujas pagarināšanai 14.23 28.46
3.21. 40% no nodevas likmes par būvatļaujas saņemšanu maksājami, 

saņemot Būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu būvprojektēša-
nai, bet atlikušie 60% no nodevas likmes maksājami, saņemot būvatļauju. 

3.22. Ja būvniecības saskaņošana netiek pabeigta un būvatļauju neiz-
sniedz, iekasētā nodevas daļa netiek atmaksāta.

3.23. Vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas gadī-
jumā, saņemot apliecinājuma kartē atzīmi par ieceres akceptēšanu, mak-
sājama nodeva 20% apmērā no noteikumu 3.punktā noteiktās attiecīgās 
likmes.

3.24. Būvatļaujas atjaunošanas (ja izsniegtā būvatļauja anulēta, nozau-
dēta u.tml.) gadījumā nodeva maksājama 3.punktā noteiktā kārtībā.

3.25.  Nodeva iemaksājama  Krāslavas novada domes pamatbudžeta ie-
ņēmumu kontā bankā.

3.26. Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
3.27. Lai saņemtu būvatļauju, jāuzrāda maksājuma dokumenti par node-

vas nomaksu pilnā apjomā.
3.28. No nodevas samaksas tiek atbrīvoti būvatļaujas saņēmēji, ja būv-

niecību veic par valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem, kā arī gadīju-
mos, kad būvniecība nepieciešama pašvaldības funkciju nodrošināšanai.

4.Nodeva par reklāmas, afi šu un sludinājumu  izvietošanu publiskās vie-
tās Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā

Nodevas objekts L i k m e 
(euro)

4.1. reklāmas, afi šu un sludinājumu izvietošana paš-
valdības informācijas stendos:

4.1.1. par vienu dienu līdz A3 formātam 0.71
4.1.2. par vienu gadu līdz A3 formātam 28.46
4.2. reklāmas stenda  uzstādīšana  vai reklāmas, afi -

šas, sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības infor-
mācijas stendiem Krāslavas pilsētas centrā juridiskām 
personām

213.43

4.3. reklāmas stenda  uzstādīšana  vai reklāmas, afi -
šas, sludinājuma izvietošana ārpus pašvaldības infor-
mācijas stendiem par m2 gadā

42.69

4.4.  reklāmas stenda uzstādīšana  vai reklāmas, afi -
šas, sludinājumu izvietošana ārpus  pašvaldības infor-
mācijas stenda par katru nākamo m2 virs viena m2 gadā

14.23

4.5. īslaicīga reklāmas, afi šas, sludinājumu izvietoša-
na ārpus pašvaldības informācijas stenda par vienu m2  
laika posmam līdz 3 mēnešiem

14.23

4.6. īslaicīga  reklāmas, afi šas, sludinājumu izvieto-
šana ārpus pašvaldības informācijas stenda par katru 
nākamo  m2 virs viena m2 laika posmam līdz 3 mē-
nešiem

7.11

4.7. Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kas izvieto 
reklāmas, afi šas un sludinājumus publiskās vietās.

4.8. Reklāmas, afi šas, sludinājumu izvietošana publiskās vietās pašval-
dības teritorijā uz pašvaldības stendiem izvietojami tikai ar pašvaldības 
atļauju, kuru izsniedz pagastu pārvalžu vadītāji.

4.9. Nodeva pilnā apmērā iekasējama  pirms reklāmas, afi šas vai sludi-
nājuma izvietošanas.

4.10. No nodevas samaksas ir atbrīvotas:
4.10.1. valsts pārvaldes institūcijas un pašvaldības iestādes;
4.10.2. juridiskās personas par izvietoto vizuālo informāciju, kas infor-

mē par tās veikto darbību, ja minētā informācija izvietota tieši pie attiecī-
gās juridiskās personas komerciālās darbības veikšanas vietas.

4.11. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes vai attiecīgo pagas-
tu pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

4.12.  Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
5. Nodeva par Krāslavas novada simbolikas izmantošanu
5.1. Nodevas objekts ir Krāslavas novada simbolikas – ģerboņa un karo-

ga izmantošana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai 
citos komerciālos mērķos.

5.2. Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kuras izman-
to Krāslavas novada simboliku reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, 
tirdzniecībā vai citiem komerciālajiem mērķiem.

5.3. Nodevas likme gadā sastāda 28,46 euro.
5.4. Nodeva pilnā apmērā maksājama pirms Krāslavas novada simboli-

kas lietošanas atļaujas saņemšanas.
5.5. No nodevas ir atbrīvotas pašvaldības iestādes, sabiedriskās orga-

nizācijas, kas Krāslavas novada simboliku izmanto nekomerciāliem mēr-
ķiem un izglītojamie, kas Krāslavas novada simboliku izmanto mācību 
nolūkos.

6. Pārejas noteikumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
6.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē Krāslavas novada 

pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Par paš-
valdības nodevām Krāslavas novadā” un to grozījumi. 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome 
var pieņemt saistošus noteikumus par 
pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu 
apmērus, savukārt 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
10.panta trešā daļa un 12.panta pirmās 
daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punkti nosaka, ka 
pašvaldības domei ir tiesības uzlikt paš-
valdības nodevas par pašvaldības domes 
izstrādāto ofi ciālo dokumentu un aplie-
cinātu to kopiju saņemšanu; izklaidējoša 
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās; reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās; pašvaldību 
simbolikas izmantošanu un būvatļaujas 
saņemšanu. Saistošie noteikumi nosaka 
Krāslavas novadā piemērojamās pašval-
dības nodevas un to apmēru, kā arī nosa-
ka nodokļu maksātāju kategorijas. 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punktu, likuma „ Par nodokļiem un 
nodevām”  10.panta trešo daļu, 12.pan-
ta  1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem 
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtī-
bu, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldī-
bu nodevas” 14.punktu.

Saistošo noteikumu mērķis –noteikt 
Krāslavas novada pašvaldības nodevas 
likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā 
maksājama pašvaldības nodeva.

 
3. Informācija par plāno-

to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmē pašval-
dības budžeta izpildes izdevumu daļu. Ie-
ņēmumi prognozējami iepriekšējo gadu 
līmenī. Nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas un jaunas darba 
vietas.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Neietekmē 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Netiek skartas administratīvās proce-
dūras.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Krāslavas 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.kraslava.lv, pieejams Krāslavas no-
vada pagastu pārvaldēs 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 
likuma „ Par nodokļiem un nodevām”  10.panta trešo daļu, 12.panta  1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem un 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 14.punktu
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4.11. Nodeva iemaksājama Krāslavas novada domes vai attiecīgo pagas-
tu pārvalžu pamatbudžeta ieņēmumu kontā bankā vai kasē.

4.12.  Nodeva tiek ieskaitīta pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumos.
5. Nodeva par Krāslavas novada simbolikas izmantošanu
5.1. Nodevas objekts ir Krāslavas novada simbolikas – ģerboņa un karo-

ga izmantošana reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, tirdzniecībā vai 
citos komerciālos mērķos.

5.2. Nodevas maksātāji ir fi ziskas un juridiskas personas, kuras izman-
to Krāslavas novada simboliku reklāmās, preču zīmēs, suvenīru ražošanā, 
tirdzniecībā vai citiem komerciālajiem mērķiem.

5.3. Nodevas likme gadā sastāda 28,46 euro.
5.4. Nodeva pilnā apmērā maksājama pirms Krāslavas novada simboli-

kas lietošanas atļaujas saņemšanas.
5.5. No nodevas ir atbrīvotas pašvaldības iestādes, sabiedriskās orga-

nizācijas, kas Krāslavas novada simboliku izmanto nekomerciāliem mēr-
ķiem un izglītojamie, kas Krāslavas novada simboliku izmanto mācību 
nolūkos.

6. Pārejas noteikumi
6.1. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
6.2. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā savu spēku zaudē Krāslavas novada 

pašvaldības 2010.gada 22.aprīļa saistošie noteikumi Nr.2010/14 „Par paš-
valdības nodevām Krāslavas novadā” un to grozījumi. 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 
pirmās daļas 15.punkts nosaka, ka dome 
var pieņemt saistošus noteikumus par 
pašvaldības nodevu ieviešanu un likumā 
noteiktajos gadījumos noteikt nodokļu 
apmērus, savukārt 

likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
10.panta trešā daļa un 12.panta pirmās 
daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punkti nosaka, ka 
pašvaldības domei ir tiesības uzlikt paš-
valdības nodevas par pašvaldības domes 
izstrādāto ofi ciālo dokumentu un aplie-
cinātu to kopiju saņemšanu; izklaidējoša 
rakstura pasākumu sarīkošanu publiskās 
vietās; reklāmas, afi šu un sludinājumu 
izvietošanu publiskās vietās; pašvaldību 
simbolikas izmantošanu un būvatļaujas 
saņemšanu. Saistošie noteikumi nosaka 
Krāslavas novadā piemērojamās pašval-
dības nodevas un to apmēru, kā arī nosa-
ka nodokļu maksātāju kategorijas. 

2. Īss projekta satura iz-
klāsts

Noteikumi izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 
15.punktu, likuma „ Par nodokļiem un 
nodevām”  10.panta trešo daļu, 12.pan-
ta  1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem 
un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija 
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtī-
bu, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldī-
bu nodevas” 14.punktu.

Saistošo noteikumu mērķis –noteikt 
Krāslavas novada pašvaldības nodevas 
likmes, atvieglojumus un kārtību, kādā 
maksājama pašvaldības nodeva.

 
3. Informācija par plāno-

to projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Saistošie noteikumi neietekmē pašval-
dības budžeta izpildes izdevumu daļu. Ie-
ņēmumi prognozējami iepriekšējo gadu 
līmenī. Nav nepieciešams veidot jaunas 
pašvaldības institūcijas un jaunas darba 
vietas.

4. Informācija par plā-
noto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi paš-
valdības teritorijā

Neietekmē 

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Netiek skartas administratīvās proce-
dūras.

6. Informācija par kon-
sultācijām ar privātperso-
nām

Saistošo noteikumu projekts un pa-
skaidrojuma raksts ievietots Krāslavas 
novada pašvaldības interneta mājas lapā 
www.kraslava.lv, pieejams Krāslavas no-
vada pagastu pārvaldēs 

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/11
„Par pašvaldības nodevām Krāslavas novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 15.punktu, 
likuma „ Par nodokļiem un nodevām”  10.panta trešo daļu, 12.panta  1.daļas 1., 2., 7., 9. un 10.punktiem un 

Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas” 14.punktu 1. Saistošie noteikumi (turpmāk 
tekstā - Noteikumi) nosaka nekus-
tamā īpašuma nodokļa zemei pie-
mērošanas kārtību un apmēru, kā 
arī nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtību dzīvojamo 
māju palīgēkām ar platību virs 25 
m2 Krāslavas novada administra-
tīvajā teritorijā 2014.gadā.

2. 2014.gadā pašvaldība, vei-
cot nekustamā īpašuma nodokļa 
aprēķinu zemei, piemēro nodokļa 
apmēra pieauguma ierobežojumu 
atbilstoši Noteikumu 3.punkta no-
sacījumiem. 

3. Pēc zemes kadastrālās vērtī-
bas aktualizācijas nekustamā īpa-
šuma nodokļa par zemi apmērs, ja 
nemainās nekustamā īpašuma lie-
tošanas mērķis, atsevišķi par katru 
zemes vienību nedrīkst pārsniegt 
2013.taksācijas gadam aprēķinā-
to nodokļa apmēru (neņemot vērā 
atvieglojumus) vairāk kā par 25 
procentiem. 

4. 2014.gadā ar nekustamā īpa-
šuma nodokli netiek apliktas dzī-
vojamo māju palīgēkas, kuru pla-
tība pārsniedz 25 m2. 

5. Vidi degradējošas, sagruvu-
šas vai cilvēku drošību apdraudo-
šas būves 2014.gadā tiek apliktas 
ar nekustamā īpašuma nodokļa 
likmi 3 procentu apmērā no bū-
vei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības. Nodoklis šajā punktā 
minētajām būvēm tiek aprēķināts 
pamatojoties uz Krāslavas novada 
Būvvaldes sniegto atzinumu. 

6. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa-

rakstīšanas. Ar 2014.gada 1.jan-
vāri savu spēku zaudē Krāslavas 
novada pašvaldības saistošie no-

teikumi Nr. 2012/20 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokļa piemēroša-
nu Krāslavas novada pašvaldības 

administratīvajā teritorijā 2013.
gadā”.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/19
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu 

Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2014.gadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1punktu
 un Pārejas noteikumu 40.2 punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā kārtībā 

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2013/19 „Par nekustamā īpašuma
 nodokļa piemērošanu Krāslavas novada pašvaldības

 administratīvajā teritorijā 2014.gadā”

Izdarīt šādus grozījumus Krāsla-
vas novada pašvaldības saistoša-
jos noteikumos Nr. 2011/7 „Notei-
kumi par licencētajām zemūdens 
medībām Sīvera ezerā” (turpmāk 
tekstā – Noteikumi): 

aizstāt Noteikumu 4.1.1. apakš-
punktā skaitli un burtus „6 Ls” ar 
skaitli un vārdu „8,54 euro”;

aizstāt Noteikumu 4.1.2. apakš-
punktā skaitli un burtus „10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „14,23 euro”;

aizstāt Noteikumu 4.1.3. apakš-

punktā skaitli un burtus „30 Ls” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”;

aizstāt Noteikumu 1.pieliku-
mā skaitli un burtus „6,00 Ls” ar 
skaitli un vārdu „8,54 euro”;

aizstāt Noteikumu 2.pielikumā 
skaitli un burtus „10,00 Ls” ar 
skaitli un vārdu „14,23 euro”;

aizstāt Noteikumu 3.pielikumā 
skaitli un burtus „30,00 Ls” ar 
skaitli un vārdu „42,69 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2013/12

 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
 saistošajos noteikumos Nr. 2011/7 

„Noteikumi par licencētajām 
medībām Sīvera ezerā””

Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.

1.Izdarīt šādus grozījumus 
Krāslavas novada pašvaldības 
saistošajos noteikumos Nr. 2013/5 
„Noteikumi par licencētajām 
zemūdens medībām Drīdža eze-
rā” (turpmāk tekstā – Noteikumi): 

aizstāt Noteikumu 4.1.1. apakš-
punktā skaitli un burtus „6 Ls” ar 
skaitli un vārdu „8,54 euro”;

aizstāt Noteikumu 4.1.2. apakš-
punktā skaitli un burtus „10 Ls” ar 
skaitli un vārdu „14,23 euro”;

aizstāt Noteikumu 4.1.3. apakš-
punktā skaitli un burtus „20 Ls” ar 
skaitli un vārdu „28,46 euro”;

aizstāt Noteikumu 4.1.4. apakš-
punktā skaitli un burtus „60 Ls” ar 

skaitli un vārdu „85,37 euro”
aizstāt Noteikumu 

1A.pielikumā skaitli un burtus 
„6,00 Ls” ar skaitli un vārdu „8,54 
euro”;

aizstāt Noteikumu 1B.pielikumā 
skaitli un burtus „10,00 Ls” ar 
skaitli un vārdu „14,23 euro”;

aizstāt Noteikumu 1C.pielikumā 
skaitli un burtus „20,00 Ls” ar 
skaitli un vārdu „28,46 euro”;

aizstāt Noteikumu 
1D.pielikumā skaitli un burtus 
„60,00 Ls” ar skaitli un vārdu 
„85,37 euro”.

2. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2013/13

 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
 saistošajos noteikumos Nr. 2013/5

 „Noteikumi par licencētajām 
medībām Drīdža ezerā””

Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.

Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2013/15

 „Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
 saistošajos noteikumos Nr. 2013/6 

„Par Krāslavas novada simboliku””
Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.

1.Izdarīt grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos notei-
kumos Nr. 2013/6 „Par Krāslavas novada simboliku” (turpmāk tekstā 
– Noteikumi) un aizstāt Noteikumu 7.1.apakšpunktā burtus un skaitli 
„Ls 50” ar skaitli un vārdu „71,14 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības 
saistošie noteikumi Nr. 2013/17

 „Grozījumi Krāslavas novada domes
 pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/4 
„Par nekustamā īpašuma nodokļa
 atvieglojumu piešķiršanas kārtību 

Krāslavas novadā””
Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.
Izdarīt šādus grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos 

noteikumos Nr.2010/4 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piešķiršanas kārtību Krāslavas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi): 

aizstāt Noteikumu 2.7.apakšpunktā burtus un skaitli „Ls 500” ar 
skaitli un vārdu „711,44 euro”;

aizstāt Noteikumu 2.8.apakšpunktā burtus un skaitli „Ls 500” ar 
skaitli un vārdu „711,44 euro”. 

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

1.Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Tiesības izdot saistošos noteikumus, kas nekustamā īpašuma nodokļa piemē-
rošanu  nosaka likums „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 
9.1punkts un Pārejas noteikumu 40.2 punkts. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās da-
ļas 9.1punktu, un Pārejas noteikumu  40.2 punktu, likuma „Par pašvaldībām” 
46.pantu. 

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt nekustamā īpašuma nodokļa zemei pie-
mērošanas kārtību un apmēru, nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtī-
bu dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2 Krāslavas novada adminis-
tratīvajā teritorijā 2014.gadā.

Pieņemot šos saistošos noteikumus, tiks noteikta nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanas kārtība  dzīvojamo māju palīgēkām ar platību virs 25 m2, Krāsla-
vas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā.

Vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves 2014.
gadā tiks apliktas ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no 
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.

3. Informācija par 
plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības bu-
džetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi nansiāla ietekme uz paš-
valdības budžetu. Budžeta ieņēmumi daļā par nekustamā īpašuma nodokļa pie-
mērošanu 2014.gadā paredzami 2013.gada līmenī.

4. Informācija par 
plānoto projekta ietek-
mi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības terito-
rijā

Neietekmē 

5. Informācija par 
administratīvajām pro-
cedūrām

Neietekmē

6. Informācija par 
konsultācijām ar pri-
vātpersonām

Saistošie noteikumi un paskaidrojuma raksts ievietoti Krāslavas novada paš-
valdības interneta mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošie noteikumi”, 
pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.
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Sorosa fonda - 
Latvijā iniciatīvas 
„Pārmaiņu iespējas 
skolām” ietvaros 
Latvijas mācību ies-
tādēm tika piešķirti 
1,388 miljoni eiro. Šie līdzekļi tika paredzē-
ti, lai būtu iespēja pārveidot un atdzīvināt 
53 Latvijas reģionu mazās skolas. Šajās 
aktivitātēs iesaistījās arī Izvaltas pamat-
skola, kas veiksmīgi startēja projektu kon-
kursā, ieguva finansējumu un pēc projekta 
1. kārtas pasākumu īstenošanas piedalījās 
SFL iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” 
2. kārtas „Skola kā kopienas attīstības re-
surss” konkursā ar Izvaltas pamatskolas 
daudzfunkcionālā izglītības centra projek-
tu „Soli tālāk!”. 

Iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” mērķis ir 
veicināt mazo skolu pārveidi par daudzfunkcionā-
liem izglītības, kultūras, sociālā atbalsta centriem, 
kur skolēnu vecāki un vecvecāki var iegūt informā-
ciju par bērnu attīstību, kā arī veidot partnerības at-
tiecības starp pārvaldes, izglītības, uzņēmējdarbības 
un nevalstiskā sektora organizācijām. 

Kā pastāstīja skolas direktores p.i. Zenta Gaveiko, 
visu mācību gadu pieaugušie kopā ar bērniem ap-
meklēja tematiskās lekcijas, piedalījās praktiskajās 
nodarbībās, radošajos un izglītojošajos pasākumos. 
Skolā ir pulciņi, kuros kopā ar skolēniem darbojās 
viņu vecāki. Projekta īstenošanas gaitā gan mazie, 
gan lielie uzzināja daudz jauna, ieguva šūšanas un 
aušanas iemaņas, iemācījās izgatavot rotas, kā arī 
apguva manikīra veidošanas pamatus. Kokapstrā-
des pulciņa radošajās darbnīcās piedalījās arī skolas 
darbinieki, kas kopā ar bērniem izgatavoja ķebļus. 

Dramatiskā kolektīva dalībnieki un pirmsskolnieki 
pētīja folkloru. 

Turklāt, pateicoties projektam, ir papildināta sko-
las materiāli tehniskā bāze: tika iegādāti 4 jauni da-
tori informātikas kabinetam, šūšanas un adīšanas 
mašīnas mājturības kabinetam.

27. septembrī notika projekta noslēguma pasā-
kums. No rīta skolā norisinājās Miķeļdienas gadatir-

gus, pēc tam pasākums turpi-
nājās skolas zālē, kur bērnus 
gaidīja dziesmas un dejas, 
jautrība un ticējumi, tikšanās 
ar Miķeli un izvaltiešu izau-
dzēto ķirbju parāde. 

Dienas turpinājumā Izval-
tas pamatskolas audzēkņi, 
kā arī viesi no Sauleskalna 
sākumskolas un Šķeltovas 
pamatskolas piedalījās rado-
šajās darbnīcās. Šajā dienā 
skolēni aktīvi darbojās nodar-
bību vadītāju lomā.

Pasākuma izskaņā visiem 
dalībniekiem tika piedāvāts 
nobaudīt Miķeļdienas putru 
un saldajā ēdienā - Miķeļa 
ābolus ar pildījumu. 

Elvīra Škutāne,
 autores foto

PĀRMAIŅU IESPĒJAS IZVALTAS PAMATSKOLĀ
izglītība

DZEJAS DIENA „PIENENĪTĒ”
 Dzejas dienas -  viena no latviešu tautas kultūras tradī-

cijām, kas aizsākās Raiņa 100.jubilejas laikā – 1965.gada 
11.septembrī, tās izturējušas laika pārbaudi un izsoļojušas 
cauri gadiem un gadsimtiem līdz 2013.gada septembrim.

Krāslavas PII  „Pienenīte” katru gadu septembrī jau tradicionāli ie-
skandina Dzejas dienas, kad mazie bērni gūst savu pirmo pieredzi pub-
liskajā dzejas lasījumā.

Šogad šo dienu mēs veltījām Ojāra Vācieša jubilejai. Ciemos aicinā-
jām Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbiniekus.

Divi pelēni - Spicais un Spriganais - iepazīstināja bērnus ar Ojāra 
Vācieša grāmatām, viņa dzejoļiem, kurus mūsu pirmsskolēni ar lielu 
pacilātību deklamēja gan latviešu, gan krievu valodā.

Svētku nobeigumā ciemiņi pateicās bērniem un pedagogiem par lat-
viešu kultūras mantojuma popularizēšanu.

Izglītības un zinātnes mi-
nistrija aicina jauniešu pie-
dalīties video reklāmu kon-
kursā un parādīt, ko darīt 
brīvajā laikā.

Ja tev un taviem draugiem patīk 
fi lmēt, ja esi aktīvs, uzņēmīgs, ie-
saisties brīvprātīgo darbā, jaunat-
nes organizācijā vai skolas/augst-
skolas pašpārvaldē, tad nepalaid 
garām izdevību un piesakies vi-
deoreklāmu konkursā – „Jaunieši 
var!”, aizraujot arī citus jauniešus 
ar iespējām lietderīgi pavadīt brī-
vo laiku!

Izglītības un zinātnes ministri-
ja aicina jauniešus vecumā no 13 
līdz 25 gadiem radīt īsu video, 
animācijas vai cita formāta rek-
lāmas klipiņu, kura uzdevums ir 
ieinteresēt jauniešus aktīvi un liet-
derīgi pavadīt brīvo laiku. Kon-
kursā var piedalīties individuāli 
vai kā komanda, kas sastāv no 2 – 
4 cilvēkiem. Katrs dalībnieks vai 
komanda var iesniegt neierobežo-
tu skaitu darbu.

Pateicoties AS „Tallink Latvija” 
atbalstam visu piecu kategoriju 
uzvarētāji dosies jūras ceļojumā 
uz Stokholmu, savukārt Izglītī-
bas un zinātnes ministrija katras 
kategorijas uzvarētājam vai uzva-
rētāju komandai piešķirs dāvanu 
karti 100 latu vērtībā tēriņiem uz 
prāmja. 

Konkursa darbi (pieteikuma 
anketa un video materiāls) ir jā-

iesniedz līdz 2013.gada 28.oktob-
rim, plkst. 15:00.

Konkursa darbi jāiesniedz vienā 
no piecām kategorijām:

jauniešu uzņēmējdarbība vai 
prakses iespējas; 

sporta aktivitātes;
interešu izglītības (piem., pul-

ciņi) vai neformālās izglītības 
(piem., apmācības, semināri) ak-
tivitātes;

brīvprātīgo darbs;
dalība jaunatnes organizācijās, 

skolas/augstskolas pašpārvaldē 
vai līdzdalība pašvaldības/valsts 
lēmumu pieņemšanā.

Konkursa darbus vērtēs konkur-
sa komisija, kuras sastāvā ir Izglī-
tības un zinātnes ministrijas, Jau-
natnes starptautisko programmas 
aģentūras, jaunatnes organizāciju, 
informatīvās kampaņas īstenotāju 
SIA „Comperio” pārstāvji un rek-
lāmas speciālisti. 

Konkursa noteikumi un pietei-
kuma anketa atrodami tīmekļa 
vietnēs: www.jaunatneslietas.lv 
un www.draugiem.lv/jaunatnes-
lietas. 

 Diāna Sīmansone,
Izglītības un zinātnes 

ministrijas 
Sporta un jaunatnes departa-

menta 
direktora vietniece 

jaunatnes politikas jomā 

„JAUNIEŠI VAR!”

Lilija Krumpāne, 
vadītājas vietniece izglītības jomā 

Šī gada 28. septembrī no-
tika jaunsargu pārgājiens, 
kurā piedalījās jaunatnā-
cēji. Šajā pārgājienā pie-
dalījās 18 bērnu, kas vēlas 
darboties jaunsardzē un 
uzzināt, kas tas ir. Nodarbī-
bās klasē mēs pierakstījām 
visu, kas jāņem pārgājienā 
līdzi, un arī to, kā jāģērbjas. 

Tikāmies 8:30 Krāslavas Va-
ravīksnes vidusskolas noliktavā, 
bija jūtams uztraukums, dažiem 
nāca miegs. Laiks bija mitrs, bet 
bērni ļoti vēlējās piedalīties pār-
gājienā, uztaisīt ugunskuru, sacept 
desu, maizi, kartupeļus. Šajā pār-
gājienā palīdzēja vecākie jaunsar-
gi, kas sadalījās pa grupām starp 
jaunajiem. Noejot pirmos 200 m, 
vienam bērnam jau uz kājas parā-
dījās tulzna, tad izmantojām līdzi 

paņemto aptieciņu, pārsējām kāju 
un turpinājām ceļu. Visa pārgājie-
na laikā šāda situācija atkārtojās 
trīs reizes, bet jaunie dalībnieki 
godam to izturēja bez kurnēšanas, 
neuztverot to kā lielu problēmu, 
un par to neuztraucās. Pārgājie-
na laikā mēs mācījāmies pareizi 
pārvietoties pa mežu (kolonna 
pa vienam, kolonna pa diviem), 
mācījāmies palīdzēt cits citam. 
Organizējām trīs pieturas un mē-
ģinājām taisīt ugunskuru – pirma-
jā pieturā paši bērni pa grupām rā-
dīja savas zināšanas, cik ātri viņi 
prot iekurināt ugunskuru, otrajā 
pieturā – mēs kopā mācījāmies, 
kā to darīt veiksmīgāk izdarīt, bet 
trešajā pieturā viņi trenējās paši 
pa pāriem. Protams, ne visiem iz-
devās uzreiz, bet bija interesanti 
vērot, kā bērni cenšas iekurināt 

ugunskuru, izmantojot apgūtos 
paņēmienus. Starp nodarbībām 
bērni ēda tos produktus, par ko 
mēs kopīgi vienojāmies un pierak-
stījām  klasē.  Pēc tam apguvām 
tēmu „ierindas mācība”, vecākie 
jaunsargi paradīja, kā pareizi stā-
ties ierindā, kā to darīt precīzi un 
ātri. Nācās arī reizēm precizēt jau 
esošo jaunsargu sniegto informā-
ciju, tas nozīmē, ka pamanīju ne-
pilnības un kļūdiņas, ko kopīgi arī 
labojām. Pēc mācībām spēlējām 
bumbu, visiem bija jauks noska-
ņojums. Mājupceļā bērniem bija 
interesanti atcerēties, ko viņi ie-
mācījās. Mazākie ļoti centās un 
pierādīja, ka daudz ko var izveidot 
un līdzināties saviem lielākajiem 
biedriem. 

Dzintars Patmalnieks, 
jaunsargu instruktors

PĀRGĀJIENS AR JAUNATNĀCĒJIEM 
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izglītība

Krāslavas novada PII „Pī-
lādzītis” tiek gādāts, lai 
bērni iemācītos latviskās 
tradīcijas un svētkus, tā-
pēc starp svinamdienām ir 
arī Miķeļdiena, kas Latvijā 
ir sen atzīmēta diena. At-
saucoties Valsts izglītības 
satura centra aicinājumam 
2013./2014.mācību gadā 
pievērst uzmanību ar finan-
šu pratības un patērētāju 
izglītības jautājumiem sais-
tītu pasākumu organizēša-
nai, pedagogi nolēma to 
izspēlēt Miķeļdienas tirgū.

 25.-26.septembrī iestādē notika 
tirdziņi un mielošanās ar rudens 
kārumiem, jo rudens ir labākais 
laiks, lai bērni uzņemtu vitamīnus: 
ar āboliem, bumbieriem, dzērve-
nēm un vēlajām dārza avenēm. 
Pirms pasākuma tika pārrunāts, 
kas tad īsti ir Miķeļdiena. Zinā-
tāji apgalvo, ka Miķeļdiena no-

zīmē ziemas sākumu, bet latvieši 
tos saista ar pēdējo pļaujas dienu, 
kurā tiek pievilināta veiksme nā-
kamajam gadam.  Miķeļdiena tiek 
svinēta gada visbagātākajā laikā, 
kad pieejami visdažādākie ēdieni, 
tradicionāli šajos svētkos ēsta gaļa 
un dažādi dārzeņi. 

Pasākuma jēga „Pīlādzītī” bija 
darboties visiem kopā – vecākiem, 
bērniem un skolotājām, kopā ar 
bērnu meklējot materiālus paštai-
sītiem suvenīriem un rokdarbiem, 
bet, darinot to,  iegūt pāris stundas 
labi pavadīta laika. Tirdziņā paši 
bērni varēja iemācīties pamat-
prasmes pārdošanā, realizējot ve-
cāku un vecvecāku sarūpētos kā-
rumus. Pārdošanai  derēja jebkas: 
mini cepumi „riekstiņi”, pašceptas 
ābolmaizītes, piparkūkas, pašdari-
nātas konfektes. Bērni tirgoja paš-
darinātus suvenīrus, zīmējumus, 
atklātnītes, krelles un daudz ko 
citu par simbolisku iestādes nau-

du - pīlādzīšiem. Par nopelnīto 
naudu katrs bērns varēja nopirkt 
vecāku pašgatavotus našķus. Tir-
gus laikā bērni mācījās reklāmas 
pamatus – katrs varēja prezentēt 
savu preci. Lai organizētu gadatir-
gu, bija nepieciešams iemācīties 
skaitīt vismaz līdz 5, saprast jē-
dziena „nauda” nozīmi. Pasākuma 
vadītājs Jumis stāstīja par Miķeļ-
dienas ticējumiem un tradīcijām, 
uzdeva mīklas, aizdeva naudu par 
mīklu minēšanu. Svētki notika 
svaigā gaisā, netrūka arī deju un 
rotaļu. Pasākuma nobeigumā visi 
draudzīgi apsēdās pie tējas galda 
un mielojās ar mājās ceptiem pīrā-
giem un cepumiem.

Svētki ir nosvinēti, tagad  zie-
mai vārti vaļā!  

Jeļena Vorošilova, 
Krāslavas novada 

PII „Pīlādzītis” 
vadītājas vietniece 

izglītības jomā 

MIĶEĻI „PĪLĀDZĪTĪ”

Šī gada aprīlī Krāslavas 
novada dome izsludināja 
projektu konkursu „Iedzī-
votāji veido savu vidi”, un 
pirmsskolas izglītības ies-
tādes „Pienenīte” kolektīvs 
nolēma piedalīties šajā ak-
tivitātē. 

Pieredze projektu īstenošanā 
bērnudārzam jau bija - 2009.gadā 
tādas pašas programmas ietvaros 
tika ierīkots sporta laukums. Šo-

reiz darbības mērķis bija vasaras 
estrādes izveide, jo par to jau sen 
sapņoja gan skolotāji, gan viņu 
audzēkņi. Projekts tika atbalstīts, 
bija saņemts fi nansējums 350 latu 
apmērā. 

PII „Pienenīte” vadītāja pastās-
tīja: „Izmantojot arī savus līdzek-
ļus (220 latus), mēs nomainījām 
vecās verandas jumtu un grīdas 
segumu, uzstādījām solus un visu 
nokrāsojām. Gribu izteikt lielu 

pateicību visiem mūsu darbinie-
kiem, kas palīdzēja realizēt šo 
projektu.” 

Vasaras estrādes atklāšana noti-
ka Skolotāju dienas priekšvakarā, 
„Pienenītes” audzēkņi sagatavoja 
koncerta programmu un uzstājās 
šajā svētku pasākumā. Tajā pašā 
dienā bērnudārza zālē tika atklā-
ta bijušās bērnudārza darbinieces 
Ļubovas Tarļeckas gleznu izstāde. 

Elvīra Škutāne, autores foto

PII „PIENENĪTE” – JAUNA ESTRĀDE

4.-6.oktobrī  notika sporta tūrisma sacensības Līvānu 
novada Rudzātos. Tajās piedalījās daudz komandu (visos 
vecumposmos), bija arī dalībnieki no Lietuvas. Šjās sacīk-
stēs piedalījās tikai divas jaunsargu vienības - 308. Krāsla-
vas jaunsargu vienība un 314.Jekabpils jaunsargu vienība 
(instruktors Normunds Pastars), visas pārējās bija sporta 
tūrisma organizācijas. 

Diena sākās brīnišķīgi –saulains laiks, visiem bija labs noskaņojums, 
visi vēlējās parādīt savas prasmes un paskatīties, ko prot citi. Šajā die-
nā notika komandu sacensības, bet otrajā – individuālās, ikviens varēja 
parādīt, kā ir apguvis tūrisma tehnikas elementus. 

308. Krāslavas jaunsargu vienību pārstāvēja 2 jaunākās grupas. Pir-
majā dienā C grupa (1999.-2000.dzimš.g.) uzrādīja labu rezultātu – 7 
komandu konkurencē mēs bijām trešie. Visjaunākajiem (D grupa – 
2001.gads un mazākie) neizdevās parādīt labu rezultātu, un mēs 10 ko-
mandu konkurencē ieguvām 8.vietu. Vakarā bija laiks analizēt kļūdas, 
noskaņoties nākamajai dienai, uzvarai. 

No rīta daba mūs sagaidīja ar smalku lietu un aukstu vēju. Individu-
ālajās sacensībās jaunākajai grupai neizdevās sasniegt labu rezultātu, 
Taču es esmu lepns par viņiem, jo viņi nenobijās un tomēr brauca uz 
šīm sacensībām. Divu dienu kopvērtējumā viņiem desmit komandu 
konkurencē bija septītā vieta.  Bērniem tas ir ļoti labs rezultāts, ja ņemt 
vērā to, ka šāda līmeņa sacensībās viņi startēja pirmo reizi un šī veida 
specializācijā viņiem bija tikai 4 nodarbības (12 stundas).

Savukārt C grupas bērni ieguva uzvaru ne tikai individuālajās sacen-
sībās, Ilmārs Murāns izcīnīja pirmo vietu (otrās vietas ieguvējs atpalika 
no Ilmāra tikai par vienu sekundi!) , bet divu dienu kopvērtējumā viņi 
ieguva 2.vietu.  Bērnu priekiem nebija gala, jo mēs pirmo reizi izcīnī-
jām medaļas tik nopietnās sacensībās! 

Liels paldies visiem, kas sagādāja mums iespēju aizbraukt uz sacen-
sībām, pabaroja bērnus un sagādāja visu iespējamo, lai mēs piedalītos 
šajās sacensībās – Krāslavas novada dome, Krāslavas Sporta skola un 
Rekrutēšanas un Jaunsardzes centram. 

Vislielākais paldies bērnu vecākiem, kas man uzticējās un atļāva sa-
viem  11gadīgajiem bērniem piedalīties triju dienu pasākumā.

 Dzintars Patmalnieks, 
308.Krāslavas jaunsargu vienības instruktors 

SPORTA TŪRISMA 
SACENSĪBAS 

„OŠA KAUSS” RUDZĀTOS

Jēkabpils novada kultūras darbiniekiem tika organizēts piere-
dzes apmaiņas brauciens uz Krāslavas novadu, viesi apmeklēja 
Krāslavas kultūras namu, apskatīja Indru un Piedruju.

PIEREDZES APMAIŅA
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Krāslavas novada pašvaldība šogad organizē konkursu „Krāslavas novada uzņē-
mēju gada balva”, kura mērķis ir apzināt un godināt Krāslavas novada uzņēmējus, 
kas  aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides at-
tīstību novadā.

Lūgums aizpildīt anketas līdz 2013.gada 31.oktobrim un ielikt pastkastē, kas atrodas 
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) vai atstāt jums tuvākajā pagasta pārval-
dē. Anketas var aizpildīt arī elektroniski mājaslapā www.kraslava.lv vai www.draugiem.
lv/razotskraslavasnovada/. 

Lūdzam atbalstīt labāko pretendentu katrā nominācijā.

Nominācija „Gada lauksaimnieks”:
   Z/S „Druviņi” (Skaistas pagasts) – saimniecība nodarbojas ar piensaimniecību (pašlaik 

ir 260 govis).
  Z/S „Bagātības” (Indras pagasts) – saimniecība nodarbojas ar gaļas šķirnes liellopu 

audzēšanu un mājražošanu.
  Z/S „Līva” (Aulejas pagasts) - saimniecības pamatnodarbošanās ir lopkopība – piena, 

sivēnu, cūkgaļas un liellopu gaļas ražošana. Papildnozare – upeņu un zemeņu audzēšana.
  Z/S „Vaicuļevas” (Indras pagasts) - saimniecība nodarbojas ar lauksaimniecību (ap-

saimnieko 1380 ha graudaugu platības) un mežizstrādi, tiek ražota linsēklu eļļa un šķelda.
  SIA „Pagasta attīstība” (Kombuļu pagasts) - uzņēmums specializējas piena un gaļas 

šķirnes liellopu audzēšanā (72 liellopi). 
  Z/S „Mežvidi” (Kombuļu pagasts) –saimniecībā ir izkopts gaļas liellopu ganāmpulks 

(130 liellopi), kura jaunlopus parasti realizē izstādēs.
  K/S „Izvalta” (Izvaltas pagasts) - kooperatīvās sabiedrības galvenais darbības veids ir 

graudkopība (apsaimnieko 380 ha graudaugu platības), kā arī lauksaimniecības un gatera 
pakalpojumu sniegšana.

Jūsu ieteiktā saimniecība (lūdzu, pamatojiet) _________________________________
_______________

Nominācija „Gada ražotājs”:
   A/S „Krāslavas piens” (Krāslava) - uzņēmuma piedāvātā produkcija: sviests, sausais 

vājpiens, sausais pilnpiens un paniņu pulveris.
  SIA „Krāslavas alus” (Krāslava) - gada laikā uzņēmums saražo līdz pat 300 000 litru 

„Krāslavas oriģinālais gaišais” un „Krāslavas oriģinālais tumšais” alus. Krāslavas alus tiek 
piegādāts astoņām Latvijas pilsētām, kā arī Igaunijai.

  IK „M.Dorožko” (Krāslava) - uzņēmums piedāvā svaigi ceptus konditorejas izstrādā-
jumus (pīrāgus, kūkas, tortes, pīrādziņus, smalkmaizītes).

 SIA „VBKL” (Ūdrīšu pagasts) - uzņēmums ražo vibrobetona konstrukcijas, trotuāra 
plāksnes, apmales, fasādes plāksnes, žogu stabus, vāzes, arhitektūras izstrādājumus un 
ūdens notekas.

 SIA „Latgran” (Ūdrīšu pagasts) – uzņēmums nodarbojas ar industriālo biomasas granu-
lu ražošanu un realizāciju galvenokārt eksportam.

Jūsu ieteiktais ražotājs (lūdzu, pamato-
jiet)__________________________________________________

Nominācija „Gada tirgotājs”:
 SIA „GSK” (Krāslava) - uzņēmums pārdod metālprodukciju, caurules, elektropreces 

un santehnikas iekārtas. 2011.gadā veiksmīgi īstenots KPFI projekts „Energoefektivitātes 
paaugstināšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana Rēzeknes iela 44, Krāslavā”.

 SIA „Krāslava D” (Krāslava) - uzņēmuma galvenie pamatdarbības veidi ir mazum-
tirdzniecība, sabiedriskā ēdināšana ( kafejnīca „Mārīte”, ēdamnams „Daugava”), maizes, 

konditorejas un kulinārijas izstrādājumu ražošana. 2011.gadā veiksmīgi īstenots KPFI 
projekts „Energoefektivitātes paaugstināšana un oglekļa dioksīda emisiju samazināšana 
ražošanas ēkā Raiņa iela 13, Krāslavā”.

  Z/S „Sapnis” (Skaistas pagasts) - uzņēmums nodarbojas ar mazumtirdzniecību. 2012.
gadā reģistrētas 34 struktūrvienības – nespecializēti pārtikas veikali, no kuriem četri ir 
autoveikali. Visas tirdzniecības vietas atrodas Latgalē.

Jūsu ieteiktais tirgotājs (lūdzu, pamatojiet)_________________________________
__________________________________________________

Nominācija „Gada amatnieks”:
  Juris Kokins (Kombuļu pagasts) - J.Kokins piedāvā dažādus virpojumus no koka, trau-

kus, suvenīrus, koka rotaļlietas, spēles, kas tiek apstrādāts ar valriekstu eļļu un bišu vasku.
  Maija Šuļga (Krāslava) - profesionāla rokdarbniece veido amatniecības izstrādājumus 

dažādās rokdarbu tehnikās, strādā arī pēc pasūtījuma. Māksliniece piedāvā iegādāties lel-
les, fi lca izstrādājumus, rotas un gleznas.

  Ilmārs Vecelis (Aulejas pagasts) - keramiķis piedāvā apskatīt interesantu māla apstrā-
des tehnoloģiju, vērot keramikas izstrādājumu tapšanas procesu un līdzdarboties tajā. 

   Valdis Pauliņš (Krāslava) - pie keramiķa ir iespēja piedalīties keramikas tapšanas pro-
cesā no sākuma līdz beigām, kā arī izmēģināt roku podu darināšanā un piedalīties cepļa 
kurināšanā. 

Jūsu ieteiktais amatnieks (lūdzu, pamatojiet) _______________________________
_________________________________________________

Nominācija „Gada jaunais uzņēmējs”:
  SIA „Dridzmalas” (Skaistas pagasts) – saimniecība kopš 2011.gada apsaimnieko 500 

ha graudaugu platības.
  SIA „Nedfarming” (Ūdrīšu pagasts) – uzņēmums nodarbojas ar zvērsaimniecību (au-

dzē ūdeles) kopš 2013.gada.
  SIA „S.D.Line” (Krāslava) – uzņēmums uzsāka savu darbību 2012.gadā, šuj bērnu 

apģērbu eksportam.
Jūsu ieteiktais jaunais uzņēmējs (lūdzu, pamatojiet)_____________________________
___________________________________________

Nominācija „Gada naktsmītne”:
  Brīvdienu māja „Dīva Dorzi” (Kombuļu pagasts) - lieliska vieta atpūtai ar ģimeni vai 

draugu lokā labiekārtotā viesu mājā Ārdavas ezera krastā. Saimniecībā tiek audzētas 70 
aitas.

  Atpūtas bāze „Lejasmalas” (Aulejas pagasts) - atpūtas bāze „Lejasmalas”, izvietota Le-
jas ezera krastā, ir iecienīta kāzu svinību vieta, īpašs piedāvājums – iespēja baudīt Latgales 
kulinārā mantojuma ēdienus saksafona vai vijoles skaņu pavadījumā.

  Brīvdienu māja „Sidari” (Aulejas pagasts) – laba atpūta klusā un skaistā vietā ģimenēm 
ar bērniem un vienatnē, lieliskas makšķerēšanas vietas, nojumes, telšu un piknika vietas 
krastā un uz saliņas ezerā. 

Jūsu ieteiktā naktsmītne (lūdzu, pamatojiet) __________________________________
______________

 
Lūdzu, norādiet savu kontaktinformāciju:
Vārds, uzvārds___________________________________
Paldies par jūsu laiku un atsaucību!
Gaidīsim jūsu atbildes līdz 31.oktobrim!

PAR KONKURSU „KRĀSLAVAS NOVADA UZŅĒMĒJU GADA BALVA”

sports

Krāslavas novada domes darbinieku kolektīvs, novada de-
putāti izsaka dziļu līdzjūtību Kaplavas pareizticīgo draudzes 
pārzinim ALEKSANDRAM DVORŅIKOVAM sakarā ar  
tēva Grigorija Dvorņikova nāvi.

Kas smagāks vēl var būt, pa dzīves taku ejot, kā atdot ze-
mei to, kas sirdij tuvs un dārgs… Esam kopā ar jums lielajās 
bēdās.

CEĻOJOŠĀ IZSTĀDE
„ATMODAS LAIKA 

NOTIKUMI KRĀSLAVAS RAJONĀ”
Šoruden aprit 25 gadi kopš Latvijas Tautas frontes (LTF) izveidošanas, kad 

pēc vērienīgas Tautas manifestācijas Rīgā, Mežaparkā, sākās Latvijas Tautas 
frontes dibināšanas kongress un 1988.gada 8.oktobrī LTF tika nodibināta. Tas 
bija pavērsiena punkts ceļā uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu. 

LTF apvienoja vairākus simtus tūkstošus cilvēku. Pagājušā gadsimta 80. 
gadu beigas un 90.gadu sākums bija pārmaiņu laiks, kas tiek saukts par Trešo 
Atmodu, un to raksturo notikumi un lēmumi, kas izšķīra Latvijas likteni.

Atjaunotā Latvijas valsts karoga iesvētīšana un pacelšana Dagdā, Krāslavā, 
Izvaltā, Ūdrīšos, Skaistā, Andrupenē, Ezerniekos 1989.gada pavasarī un vasa-
rā, piketi un mītiņi, piedalīšanās Baltijas ceļā, trauksmainās barikāžu dienas 
Rīgā 1991. gada janvārī – visi šie notikumi atspoguļoti ceļojošā izstādē, ar 
kuru līdz šī gada novembra beigām varēs iepazīties Krāslavas un Dagdas no-
vadu skolu audzēkņi.

Izstādes organizētāji ir Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs sadarbībā ar 
Krāslavas Bērnu un jauniešu centru.

Projektu atbalsta LR Kultūras ministrija un Krāslavas novada dome.

28. septembrī Rēzeknē notika 
atklātais pilsētas čempionāts sva-
ru stieņa spiešanā guļus - Latgales 
kausa izcīņa (Latvijas kausa izcī-
ņas 12. posms).

Vecuma grupā virs 60 gadiem 
(svara kategorijā 74-83 kg) 1. vie-
tu, zelta medaļu un čempionāta 
kausu izcīnīja 2012. gada pasaules 
čempions no Aizkraukles – Anato-
lijs Kuzmins ar rezultātu 112,5 kg.

Viktors Ļebedevs no Krāslavas 
tajā pašā vecuma grupā un svara 
kategorijā ieguva 2. vietu un sud-
raba medaļu ar rezultātu 110 kg.

Spēkavīrs Jānis Dzērve no Liel-
vārdes ar rezultātu 105 kg ierin-
dojās 3. vietā un ieguva bronzas 
medaļu.

„Kur likt silto maizi, ko tev nesu, māt,
Ja tu klusa aizbrauc skumjā vezumā.

Tālā, tālā ciemā, mūsu asarās,
Tur, kur nav vairs ziemas un nav vasaras...”                                            

Krāslavas novada dome izsaka visdziļāko 
līdzjūtību deputātei Viktorijai Lenei māti 
mūžībā aizvadot.


