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VALDIS DOMBROVSKIS:
„Infrastruktūras attīstībai ir jābūt saistītai
ar uzņēmējdarbības attīstību”
12. oktobrī Krāslavu apmeklēja Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis. Ministru kabineta vadītājs piedalījās politiskajā diskusijā, preses konferencē, kā arī tikās
ar Krāslavas novada domes priekšsēdētāju Gunāru
Upenieku.
Publiskajā diskusijā „Infrastruktūras uzlabošana - reģionu attīstības pamats”, ko organizēja „Latvijas Avīze”
Grāmatu svētku ietvaros, piedalījās Ministru prezidents
Valdis Dombrovskis , 11.Saeimas Tautsaimniecības komisijas vadītājs Vjačeslavs Dombrovskis (RP), LTRK
valdes priekšsēdētājs Jānis Endziņš un Krāslavas novada
pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks.
Analizējot situāciju infrastruktūras jomā, Ministru prezidents uzsvēra, ka to nosaka Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.-2020.g. Valdis Dombrovskis ir
pārliecināts, ka prioritāte ir uzņēmējdarbības attīstība,
līdz ar to būs iespēja radīt jaun as darba vietas, attiecīgi
palielināsies nodokļu ieņēmumi. Tādējādi parādīsies līdzekļi sociālo programmu finansējumam un citiem svarīgiem mērķiem.
Savukārt Vjačeslavs Dombrovskis nosauca galvenās
jomas, kurām nākamajā plānošanas periodā ir jāpiesaista
Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Tautsaimniecības komisijas vadītājs ir pārliecināts - lai atrastu investorus, ir
nepieciešami kvalitatīvi ceļi un teleko munikācijas, internets, kā arī sabiedriskais transports, tad reģionu iedzīvotāji varētu nokļūt līdz savām darba vietām. Profesionālās
izglītības mācību iestāžu tīkls, pēc Vjačeslava Dombrov ska domām, nodrošinās kvalificēta darbaspēka sagatavošanu. Vēl viens svarīgs aspekts reģionu attīstībai, ko
minēja V. Dombrovskis, ir elektropiegādes nodrošinājums un pieejamība.
Gunārs Upenieks uzstājas nevis kā politiķis, bet kā novada iedzīvotājs un uzsvēra, ka galvenais ir pareizi pārdomāt visas iespējas – ko var izdarīt pašvaldība, kas ir
atkarīgs no valsts. Latgales glābšanas programma ir tikai
viens no etapiem, kad ir iespējams izlīdzināt situāciju dažādos valsts reģionos, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šis darbs neapstātos. Galvenais uzdevums, pēc Gunāra Upenieka
domām, ir atbalsts uzņēmējdarbībai, kas Latgalē vēl saglabājās.

Par demogrāfijas
politiku
Preses kon ferencē žurnālisti apsprieda jautājumu par
demogrāfiju, kas ir īpaši aktuāls mūsdienu Latvijā.
Valdis Dombrovskis uzsvēra, ka demogrāfijas problēmu risināšana ir viens no prioritārajiem jautājumiem. Šī
gada budžeta grozījumos, kā arī nākamā gada budžetā demogrāfijas problēmu risināšanai piešķirti papildus 38
miljoni latu.
Valsts atbalsts ģi menēm tiek ap spriests divos as pek tos. Pirmkārt, tas ir atbalsts pa bal stu veidā pir majā gadā,
kad pie dzimst bērns. Otr kārt, pirms sko las mā cību ie stādes pie eja mība, kad bēr nam ir laiks iet bērnu dār zā. Bēr nu iestāžu attīstībai Latvijā paredzētas valsts
pro grammas mēr ķdo tā ciju vei dā.
Krāslavas novada domes priekšsēdētājam Gunāram
Upeniekam par pabalstiem ir cits viedoklis. Viņš atzīmēja
- reāla situācija rāda, ka ir ģimenes, kuras dzemdē bērnus
tikai pabalstu dēļ. Pierādījums tam – Krāslavas bērnu sociālās rehabilitāciju centrs. Pašvaldības sociālais dienests
katru dienu risina dažādas problēmas ģimenēs un labi zina, kā tiek tērēti sociālie pabalsti. Pašlaik Latvijā ir ļoti liberāla likumdošana, kas regulē bērnu sociālo aizsardzību.
Gunārs Upenieks uzskata, ka valstij ir jāizskata iespēja
nodrošināt finansējumu ģimenei tad, kad bērns sāk apmeklēt bērnudārzu, piemēram, piešķirt vecākiem 1 tūk-

11. novembrī, Lāčplēša dienā,
tiks organizēts lāpu gājiens
un ziedu nolikšana
pie pieminekļa
„Māte Latgale raud”.
Pulcēšanās lāpu gājienam
plkst.16.45
Sv.Ludvika laukumā.

stoti latu šiem mērķiem. Tad, kad bērns uzsāk skolas gaitas, valsts varētu piešķirt ģimenei 3 tūkstošus latu. Tā var
nošaut divus zaķus - pirmkārt, bērns aug ģimenē, otrkārt,
vecāki ir pārliecināti par to, ka viņi varēs nodrošināt viņa
izglītību mācību iestādē.
Mūsu novada pašvaldības vadītājs neatbalsta priekšlikumus par to, ka vajadzētu samazināt nodokļu slogu mātēm par piedzimušajiem bērniem un atkarībā no bērnu
skaita dot iespēju sievietēm agrāk iet pensijā.

Par loģistikas
centra izveidošanu
Infrastruktūras un uzņēmējdarbības attīstība, demogrāfijas pro blēmas, pensiju indeksācija, zemes jautājumi šīs tēmas, ko apsprieda valdības pārstāvji, bez šaubām, ir
svarīgas visa Latgales reģiona attīstībai.
Ministru prezidenta vizītes laikā Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks organizēja tikšanos,
kur tika aktualizēts jautājums par loģistikas centra izveidošanu Krāslavas novadā. Šis konkrētais solis dotu iespēju
sakārtot pierobežas teritorijas infrastruktūru un nodrošinātu darba vietas vairākiem novada iedzīvotājiem.
Jautājums par loģistikas centra būvniecību jau tika apspriests un atbalstīts dažādās ministrijās. Pro jek ta atbalstu likumdošanas sfērā garan tē Valsts robežsardze.
Pozitīvu lēmumu pieņēma arī Baltkrievijas Republikas
pārstāvji, par to liecina Latvijas- Baltkrievijas starp valdību komisijas sēdes protokols.
Gunārs Upenieks pastāstīja Ministru prezidentam par
izveidojušos situāciju un uzsvēra, ka pašlaik loģistikas
centra pro jekta virzīšana apstājās Finanšu ministrijā.
Valdis Dombrovskis ieteica izmantot Eiropas Savienības fondus kā finansējuma avotu. Taču sakarā ar jaunu
plānošanas periodu pro jekta realizēšana aizkavētos par
2-3 gadiem, tāpēc Krāslavas novada pašvaldības vadītājs
uzdeva jautājumu par valsts garantiju iegūšanas iespējām
un saņēma no Ministru prezidenta pozitīvu atbildi.
Tagad būs jāgaida, kad tiks saņemts atbalsts no Finanšu
ministrijas un Satiksmes ministrijas.
Elvīra Škutāne, autores foto

Krāslavas Sporta skola ielūdz uz 60 gadu
jubilejas svinībām visus bijušos darbiniekus un absolventus.
Svinīgs pasākums notiks 24.novembrī, plkst.17.00
Krāslavas KN
Līdzi jāņem groziņš.
Iepriekšējā pieteikšanās un uzziņas
pa t.65622722, 26178147.

SKOLOTĀJI SAŅEM BALVAS
UN NOSKATĀS TEĀTRA IZRĀDI
Novada skolotāji
savus profesionālos
svētkus jau sen nosvinējuši, taču svinīgā
kopāsanākšana notika
tikai 25.oktobrī.
Kā pastāstīja Izglītības un kultūras
nodaļas vadītāja Lidija Platonova, šogad skolotāji tika atzinīgi novērtēti un
svētkos viņiem gaidāms balvu birums.
Swedbanka šogad
2 novada skolotājām
- Lilijai Jasinskai
(Varavīksnes vsk.)
un Olgai Daleckai (Varavīksnes sākumsk.) piešķīra titulu
„Labākais skolotājs 2012“ un dāvanā pasniedza dāvanu kartes 50Ls vērtībā.
IZM Atzinības raksti piešķirti - Viktorijai Nalivaiko
(KVĢ), Dainai Andžānei (KVĢ), Annai Juškevičai (KVĢ),
Jevai Bojarčukai (Varavīksnes vsk.), Ingai Leikumai (Izvaltas pamatsk.), Maijai Bogdānei (PII „Pienenīte”), Vijai Gončarovai (PII „Pīlādzītis”), Žanetai Moisejai (PII
„Pīlādzītis”).
Jau septembra sākumā novadā tika izsludināts konkurss
„Gada izglītības speciālists", kurā bija 9 nominācijas.
Nominācijā „Gada skolotājs pirmsskolas izglītībā“ tika izvirzītas 3 pretendentes- Žaneta Moiseja (PII „Pīlādzītis”),
Olga Dalecka (Varavīksnes sk.) un Nadežda Seņkova (PII
„Pienenīte”). Komisijai balsojot, balvu saņēma Žaneta Moiseja (PII „Pīlādzītis”).
Nominācijā „Gada skolotājs sākumskolā“ tika izvirzīta tikai viena pretendente, kas arī tika pie balvas - Varavīksnes
sākumskolas skolotāja Ļubova Vedļa.
„Gada skolotājs pamatskolā"- tika izvirzītas 2 pretendentes - Irēna Papsujeviča (KVĢ) un Olga Jokste (Indras vsk.).
Balva aizceļoja pie Olgas Jokstes (Indras vsk.).
„Gada skolotājs vidusskolā“ - tika izvirzīti 3 pretendenti Liene Andžāne (KVĢ), Lilija Jasinska (Varavīksnes vsk.)
un Pjotrs Boločko (Indras vsk.). Komisija balvu piešķīra
Lienei Andžānei (KVĢ).
„Gada izglītības iestādes vadītājs“ - PII „Pīlādzītis” izvirzīja savu vadītāju Svetlanu Rukmani, bet novada domes deputātu grupa izvirzīja PII „Pienenīte” vadītāju Viktoriju
Olehno. Komisija lēma par labu Viktorijai Olehno (PII „Pienenīte”).
„Gada izglītības iestādes vadītāja vietnieks“ - šai nominācijā tika izvirzītas 2 pretendentes - Irēna Ērika Dobkeviča
(Varavīksnes sākumsk.) un Skaidrīte Gasperoviča (Krāslavas pamatsk.). Balva piešķirta Irēnai Ērikai Dobkevičai (Varavīksnes sākumsk.).
Nominācijai „ Gada skolotājs – interešu izglītībā” bija
izvirzīti Ērika Urbanoviča- Indras mākslas skolas skolotāja,
Silvija Stivriņa – Izvaltas pamatskolas folkloras pulciņa
skolotāja, Dmitrijs Dušķins- Krāslavas Valsts ģimnāzijas
sporta skolotājs. Balva piešķīrta Silvijai Stivriņai.
„Gada metodiskās apvienības vadītājs” - šajā nominācijā
sevi izvirzīja Jeļena Vorošilova. Komisijai iebildumi neradās, un balva tika Jeļenai Vorošilovai.
„Gada skolotājs speciālajā izglītībā"- šajā nominācijā netika izvirzīts neviens pretendents. Komisija vienojās, ka balvu vērts novirzīt uz nomināciju „Gada izglītības iestādes
vadītāja vietnieks” un piešķirt Skaidrītei Gasperovičai
(Krāslavas pamatsk.).
Balvas - naudas prēmijas 50 Ls apmērā - pasniedza domes
priekšsēdētāja vietnieks Viktors Moisejs.
Skolotāju dienas sakarā ar novada domes pateicības rakstiem apbalvoja 26 skolotājus. Izglītības un kultūras nodaļas
atzinības rakstus saņēma 24 skolotāji.
Skolotājiem dāvanā bija paredzēta arī Daugavpils teātra
izrāde - Eduarda Vulfa mīlas komēdija „Līnis murdā".

Inga Kavinska, Elvīras Škutānes foto
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PROJEKTI
Pabeigts
Indras estrādes
atjaunošanas
projekts
Šī gada oktobra vidū noslēgusies projekta „Indras estrādes atjaunošana Krāslavas novada
Indras pagastā” īstenošana, ko
Leader programmā īstenoja Indras pagasta pārvalde sadarbībā
ar Krāslavas novada domi.
Indras ciema kultūras pasākumi
vienmēr ir bijuši rūpīgi pārdomāti
un pozitīviem pārsteigumiem bagāti. Rožu ciemā, par kādu sevi
uzskata Indra, par tradīciju ir kļuvušas „Ievārījuma dienas”, kad
dīķa krastā tiek vārīts un baudīts
ievārījums. Kopš 1998.gada katru
otro gadu augusta mēnesī tiek organizēts starptautiskais mazākumtautību festivāls „Latgales
vainags”. Šogad tas tika iedziedāts un iedejots jau astoto reizi un
– uz jaunas estrādes, kas izbūvēta
virs ūdens virsmas.
Kā atzīst Indras kultūras nama
vadītāja Anžela Kuzminska:
„Projekta realizācijas rezultātā
parks pie Indras kultūras nama
kļuva daudz skaistāks un pievilcīgāks. Jaunā, plašā estrāde nodrošina kvalitatīvu pasākumu norisi.
Jaunā estrāde labi iekļaujas ainavā, no tās paveras skaists skats uz
Indras dīķi. Jaunie objekti – lapenes, dārza kamīns un tiltiņi, kas
izvietoti blakus estrādei, veido
vienotu atpūtas kompleksu, ko ar
prieku izmanto gan Indras iedzīvotāji, gan ciemata viesi un tūristi.”
Projektu līdzfinansē Eiropas
Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), attiecināmās izmaksas ir 13 989,78 Ls, tai skaitā
ELFLA finansējums 12 590,80
Ls (90%), Krāslavas novada domes līdzfinansējums - 1398,98 Ls
(10%) un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa.
Ināra Dzalbe
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Uzsākta Izvaltas un Rīgas ielas posmu rekonstrukcija
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu
pašvaldību kompleksai attīstībai”) Krāslavas pilsētā ir uzsākta Izvaltas un Rīgas ielu posmu rekonstrukcija.
Projekta mērķis ir veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju.
Izvaltas ielā rekonstrukcijas darbus ir plānots veikt 375 m posmā (no piketa 0+70 km līdz pēdējai nobrauktuvei uz piena pārstrādes rūpnīcu). Papildus tiks veikta arī apgaismojuma, gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas un satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve un ierīkošana. Rekonstrukcijas darbus veic SIA būvfirma
„Ceļi un tilti”. Rekonstrukcijas darbu (būvdarbu) izmaksas ir Ls 216 016.23. Rekonstrukcijas darbus ir plānots pabeigt līdz š.g. beigām.
Rīgas ielā rekonstrukcijas darbus ir plānots veikt 488 m posmā (no Daugavas ielas līdz slimnīcai). Papildus
tiks veikta arī apgaismojuma infrastruktūras rekonstrukcija un gājēju ietves izbūve. Rekonstrukcijas darbus
veic SIA „Ošukalns”. Rekonstrukcijas darbu (būvdarbu) izmaksas ir Ls 441 135,81. Rekonstrukcijas darbus
pilnā apjomā ir plānots pabeigt līdz 2013.gada jūnija beigām.
Kopumā projektu realizācija nodrošinās pilsētas konkurētspējas stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību un sasniedzamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos, izveidojot un pilnveidot kvalitatīvu, mūsdienīgu, drošu ielu un saistīto infrastruktūru. Projekta
realizācija ievērojami samazinās ar transporta izdevumiem un satiksmes negadījumiem saistītus ekonomiskus
zaudējumus. 3.6.2.1.aktivitātes „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai” ietvaros 2012.-2013.gadā
tiks veikti rekonstrukcijas darbi arī Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku, Latgales un Vienības ielās.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

Sakopta skola
sakoptā vidē

Darbi dara garā stipru,
Dziesma dara dvēsli cēlu.
/J.Rainis/
Krāslavas pamatskola priecē katru ar savu sakoptu vidi. Bet vienmēr
jau ir daži stūrīši, ko vajadzētu pilnveidot. Skolas priekšā bija nolietojušies soli un atkritumu tvertnes,
kuras bija nepieciešams atjaunot. Solus izmanto ne tikai Krāslavas pamatskolas kolektīvs, bet arī ekskursantu
grupas un Krāslavas iedzīvotāji pilsētas pasākumos. Tāpēc nolēmām, ka arī šogad piedalīsimies Krāslavas
novada domes projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2012”. Mūsu projekts „Sakopta skola sakoptā
vidē” tika atbalstīts.
Projekta mērķi - Krāslavas pamatskolas un pilsētas tēla spodrināšana, skolas teritorijas labiekārtošana, pilsētas iedzīvotāju, ciemiņu un tūristu ērtību uzlabošana, kā arī jauniešu patriotisko jūtu ieaudzināšana savā
pilsētā. Vasaras siltajos staros arī darbs ritēja raiti. Projekta ietvaros tika iegādāts materiāls, bet visi celtniecības darbi bija veikti pašu spēkiem – rakšana, betonēšana, krāsošana. Atjaunojām solus skolas priekšā, paši
krāsojām un skrūvējām dēļus. Iebetonējām jaunās atkritumu tvertnes un velosipēdu statīvus mūsu velosipēdistiem. Skolas dobi papildinājām ar sarkanajām kļavām, kas visos gadalaikos priecēs skolēnus un grāfa Plātera pils apmeklētājus. Aizskanēja Zinību dienas dziesmas, aizlidoja baloni rudenīgajās debesīs, bet labi
padarītais darbs paliks un priecēs katru.
Projekta rezultātā ikviens, kas tagad apciemo Krāslavas pamatskolu un grāfa Plātera pili, redz labiekārtotu
un sakoptu skolas teritoriju. Tas priecē gan ciemiņus no citām skolām, gan skolēnu vecākus, protams, pašus
skolēnus un arī tūristus. Tas ceļ pilsētas iedzīvotāju pašvērtējumu un vairo lepnumu par savu pilsētu. Paldies
vēlamies teikt Krāslavas novada domes attīstības nodaļas vadītājai Inārai Dzalbei, mūsu skolas direktorei un
tehniskajiem darbiniekiem un, protams, novada domei, kas rūpējas par to, lai Krāslava jubilejas gadā izskatītos sakopta un skaista.
Skaidrīte Gasperoviča, projekta vadītāja

„SIRDSLIETAS” aizkulises
jeb ideja + atbalsts = rezultāts ar augstu pievienoto vērtību
Iedzīvotāju iniciatīvu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi” foto kluba „Zibsnis” projekts izcēlās ar
netipisku ideju – ieguldīt nevis fiziskajā, bet kultūras vidē un vienlaikus pievērst uzmanību sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem un viņu devumam Krāslavai un novadam. Ar šo misiju „Zibšņa” aktīvisti un draugi
šovasar veidoja fotoportretu izstādi „Sirdslieta”, kas kļuva par neordināru dāvanu Krāslavai tās svētkos
un reizē stāstīja par tās dvēseli – cilvēkiem, kuri ikdienā iegulda sevi pilsētas un novada attīstībā, popularizēšanā un sakārtošanā.
Fotogrāfiem idejas īstenošana bija jauns izaicinājums, jo portrets tiek uzskatīts par vienu no sarežģītākajiem fotogrāfijas žanriem. Sasniegto rezultātu kluba komanda vērtē kā veiksmīgu – fotogrāfi paaugstināja profesionālās spējas, savukārt sabiedrības interesi izraisījusī portretu galerija ir izstādāma pēc
vajadzības un pieprasījuma citu pasākumu ietvaros teritorijas tēla pozitīvai veidošanai.
Mākslas projektu „Iedzīvotāji veido savu vidi” konkursā finansiāli atbalstīja Krāslavas novada dome,
piešķirot 190 latus, bet morāli un praktiski, veltot laiku, gādājot rekvizītus, ieguldot idejas tēlu izveidē, –
ne vien biedri, bet daudzas organizācijas un fotokluba ilggadējie draugi.
Projekta ietvaros „Zibsnis” sadarbībā ar fotomākslinieku Anatolu Kauškali pulcēja Latgales fotogrāfus
uz trešo „Foto plenēru – radošo darbnīcu „Krāslava 2012””, kura ietvaros radītie darbi papildināja „Krāslavas paletes” noslēgumu ar fotogrāfiju izstādi pilsētas centrā.
„Zibšņa” komanda pateicas Inārai Dzalbei par vietējo iniciatīvas grupu iedrošināšanu, uzticēšanos un
atbalstu, kā arī visiem projektā iesaistītajiem - par sadarbību.
Smaidiet, esiet aktīvi un radoši!
Jūsu, „Zibsnis”

Kalniešu pamatskolas jauniešu grupas „Cerība” darbība
Krāslavas novada pašvaldības projektā
„Jauniešu iniciatīvas Krāslavas novadā”
Grupa, kuras sastāvā ir 7 skolēni, izstrādāja projektu – „Kalniešu pamatskolas sporta un brīvā laika pavadīšanas laukuma labiekārtošana”. Projektā tika
iesaistīti arī skolotāji, skolas strādnieki, kā arī vecāki.
Ar Kalniešu pagasta pārvaldes, z/s „Raudoviški”,
z/s „Stalti” palīdzību tika atvesta grants, akmeņi, tika
veikti meliorācijas darbi. Ar Krāslavas novada pašvaldības līdzekļu piesaisti bija iegādāti nepieciešamie materiāli.
Agrā pavasarī sākumskolas skolēni iestādīja dažādu puķu sēklas, kā arī sekoja to augšanas procesam.
Vēlāk palīdzēja stādiņus izstādīt. Vecāko klašu skolēni izgatavoja zārdu un dekoratīvos dzīvniekus.
Šajā darbā viņiem palīdzēja 9.klases skolnieka
tēvs ( Z.Konstantinovičs). Bērni turpināja strādāt arī

vasaras brīvlaikā. Viņi izgatavoja koka puķu podus,
vecāku uzraudzībā, izmantojot savus materiālus.
Kad tika paveikti meliorācijas darbi, varēja uzsākt
celtniecības darbus. Materiālus tilta veidošanai bērni
savāca paši.
Skolēni sadalījās grupās, kur katram bija savs veicamais darbs. Piemēram, 6.-8. klases skolnieki piedalījās tilta būvēšanā. Savukārt 9.klases skolnieki
ierīkoja lapeni, kuras celtniecībā tika iesaistīti arī
skolas un pagasta strādnieki, kā arī vecāki.
Projekta īstenošanas rezultātā tika labiekārtots
bērnu laukums, kā arī parka teritorija.
Liels paldies G. Grišānei, A.Ivanovam, P.Skovorodko par atbalstu projekta realizēšanā.
Ņina Konstantinoviča, projekta koordinatore

Būvdarbi
tiek pabeigti

SIA „Krāslavas nami”
informē par projekta
„Krāslavas kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija un individuālo
siltumpunktu uzstādīšana” būvdarbu
pabeigšanu un nodošanu. Projekta
mērķis – samazināt siltuma zudumus,
nomainot vecās siltumtrases, kas bija
izbūvētās 1980-tajos gados un atradās
sliktā stāvoklī, pret jaunām rūpnieciski
izolētām siltumtrasēm, likvidējot četrcauruļu sistēmu ar centrālā siltuma
punkta darbības apturēšanu un izbūvējot divcauruļu siltumapgādes sistēmu
ar siltumtrašu diametru optimizāciju atbilstoši pieslēgto objektu slodzei, un
uzstādīt automatizētos siltuma mezglus
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās ar iespēju attālināti veikt to darbības kontroli un objektu siltumapgādes
parametru maiņu.
Projekta ietvaros tika rekonstruēti
2487 metru siltumtīklu, demontējot vecos četrcauruļu sistēmas cauruļvadus
un izbūvējot jaunus divcauruļu sistēmas cauruļvadus, un izbūvēti 15 jauni
automātiskie individuālie siltummezgli
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās.
Projekta ietvaros veiktie pasākumi
sekmē siltuma zudumu samazināšanu
ārējos siltumtīklos, kā arī dod iespēju
regulēt siltumenerģijas padevi katrai
dzīvojamai mājai atsevišķi atbilstoši tās
vajadzībām ar iespēju programmēt siltuma padeves režīmu.
Projekts tika realizēts sadarbībā ar
valsts aģentūru „Latvijas investīciju un
attīstības aģentūra” atbilstoši noslēgtā līguma noteikumiem. Kopējās projekta izmaksas sastādīja LVL
644 279,05, projektu līdzfinansē
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds,
fonda finansējums sastādīs LVL
257 711,62, kas ir 40% no attiecināmām izmaksām.

Jauniešu māja
Krāslavas
novadā
Lai cilvēks pilnvērtīgi varētu
funkcionēt sabiedrībā, viņam jāaug labvēlīgā ģimeniskā vidē, ko
institucionālā aprūpē nodrošināt
ir sarežģīti. Bieži vien tā ir pārāk
centralizēta, nor mativēta un formāla. Ģimeniskās vides trūkums
tiek kompensēts ar alternatīvu
bērnu aprūpes formu palīdzību aizbildnību,
audžuģimenēm,
adopciju vai viesģimenēm. Tomēr šis pakalpojums ir pieejams
ļoti mazam audzēk ņu skaitam.
Pusaudžu vecuma bērniem vismazāk iespēju viesoties viesģimenēs, jo tās baidās uzņemties
audzināšanas riskus, kas saistīti
ar pusaudžu vecuma krīzi. Līdz
ar to samazinās iespējas iegūt dažādas sadzīves prasmes un darba
iemaņas, kas būtu nepieciešamas
patstāvīgajā dzīvē.
Līdz šim arī bērnu cen tra
„Mūsmājas” vide nebija pielāgota dzīves prasmju apgūšanai un
bērnu sagatavošanai patstāvīgai
dzīvei. Audzēkņu ēdināšana un
apģēr ba mazgāšana notika centralizēti. Jauniešiem nebija vajadzības
plānot
izdevumus,
iepirkties, gatavot ēst. Arī piemēri no reālās dzīves rāda, ka daļa centra absolventu uzreiz pēc
institucionālās aprūpes izbeigšanas ar grū tībām integrējās sabiedrībā. Gadījumos, kad tiek
piešķirts dzīvoklis, viņi bieži
vien neprot to iekārtot un organizēt sadzīvi.
Pateico ties Labklājības ministrijas un Krāslavas novada domes atbalstītajam pro jektam
„„Jauniešu mājas” izveide Krāslavas novadā uz Krāslavas
BSRC „Mūsmājas” bāzes” tiek
veidota adekvāta fiziskā vide
jaun iešu sagatavo šanai patstāvīgai dzīvei. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 26 190.00, no
kurām LVL 20 000 finansē Labklājības ministrija, bet pārējo finansējumu nodrošina Krāslavas
pašvaldība. Tiek iekārtota virtuve ar nepieciešamo aprīkojumu,
veļas mazgājamā istaba, atpūtas
un dzīvojamās istabiņas. Jauniešu māja paredz izmitināt sešpadsmit jauniešus vecumā no 15
gadiem. Līdz ar to būs iespēja
veiksmīgi īstenot jauniešu socializācijas pro cesu, mācot viņiem
patstāvību, spēju uzņemties atbildību, veidot sadarbības attiecības,
būt
drosmīgiem,
patstāvīgi pieņemt lēmumus un
attīstīt savu individualitāti. Tas
ir ļoti svarīgs solis, lai bērnu centra vidi maksimāli pietu vinātu
ģimeniskai videi.
Projekta īstenošanas laikā
jaun ieši iesaistījās mājas dizaina
iekārtošanā, mājas tekstila šūšanā, noformēšanā un citos labiekārtošanas
darbos.
„Mūsmājnieki” devās pieredzes
apmaiņas brau cienā uz jaun iešu
māju Kok nesē, lai iepazītos ar iestādes darbības modeli, pieredzi,
grūtībām un ikdienas organizēšanu. Tika organizētas dažādas
apmācības - psiholoģiskie treniņi, lai saliedētu grupu, veicinātu
sadarbības attiecības starp jaun iešiem un darbiniekiem, apmācības pirmās palīdzības sniegšanā,
sanitāro normu un prasību ievērošanā. Audzinātāji sadarbībā ar
jaun iešiem izstrādāja prak tisko
padomu rokasgrāmatu patstāvīgās dzīves uzsākšanai, kurā tika
skartas tēmas par ēdienkar tes sastādīšanu, budžeta plānošanu,
veselību un higiēnu, svētkiem un
tradīcijām un citām ģimenes fun kcijām.
(Tūrpinājums 3.lpp.)
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Jauniešu māja
Krāslavas
novadā
Uz sā kot dzī vi Jaun ie šu mā jā,
no bēr nu cen tra bu dže ta jaun iešiem tiks ap rē ķi nā ta un iz mak sā ta nau da, kas ie tver se vī
iz devu mus ēdi nāša nai, hi gi ēnai, maz gā ša nas un saimnie cī bas lī dzek ļiem.
Jaun ie ši pa ši or ga ni zēs māj saimnie cī bu, sa stā dīs ēdien kar ti, ie pir ksies, ga ta vos ēst,
uz kops telpas, maz gās ve ļu.
Pla šās telpas no dro ši nās bēr niem per so nīgo vi di, vai rāk ne būs kog ni tī vās pār slo dzes,
ne vē la mas sa skar smes, kon flik tu un stre sa, ko ra da liels
da žā da vecuma bērnu skaits grupā. Audzinātājiem būs iespēja
atbilstošā vidē pilnvērtīgāk pievērsties darb audzināšanai, kas
ietver sevī ne tikai pašapkal po ša nās ie ma ņas, bet arī dar ba kā
vie nī gā iz ti kas avo ta vēr tī bas
iz kop ša nu. Dar ba ie spē jas ir
viens no ģi me nis kās vi des sva rī gā ka jiem fak to riem, kas re gu lē
bēr nu
sav star pē jās
at tie cī bas, sniedz at bil dī bas un
iz pa lī dzī bas iz jū tu, at tīs ta or ga ni za to ris kās spē jas, pat stā vī bu, mā ca iz tu rēt grū tī bas, ra da
cienī gu at tiek smi pret per so nīgiem un gru pas dar ba re zul tā tiem.
Krās la vas BSRC „Mūs mā jas” ko lek tīvs pa tei cas Krās la vas no va da do mei par snieg to
līdz fi nan sē ju mu telpu re mont am un ap rī ko ju mam. Pa tei ca mies
arī
Krās la vas
ie dzī vo tā jiem, ku ri jaun iešu
mā jai zie do ja TV un sa dzī ves
teh ni ku. Īpa ši pa tei ca mies Ka rī nai Ka zi mi ro vai, kas ļo ti at bil dī gi ie sais tī jās spon so ru
pie sais tī ša nā iz trūk sto šā ap rī ko ju ma no dro ši nāša nai.
Ēri ka Ge ka,
centra direktore

RUDENS
SKICES
POĻU SKOLĀ
Laiks nepielūdzami skrien uz
priekšu. Šķiet, vēl vakar skolas
zvans aicināja mūs uz pirmo mācību stundu, taču jau drīz sāksies
pirmā semestra otrā puse. Ir laiks
atskatīties un izanalizēt, kas jauns
un interesants paveikts mūsu skolā
šajā īsajā, taču notikumiem piesātinātajā laika periodā. Bet par visu
pēc kārtas...
Jaunais mācību gads sākās ar
tradicionālu izstādi „Rudens motīvi 2012”. Tika prezentēti pirmsskolas grupas audzēkņu (skolotāja
Inga Pudnika) un jaunāko klašu
skolēnu (skolotāja Inna Sevostjanova) radošie darbi.
21. septembrī projekta „Youth
for Nature” ietvaros mūsu bērni
piedalījās „Augšdaugavas dabas
dienās Krāslavā”, kas notika kultūras namā. Skolēniem bija piedāvāta iespēja spēlēt ar „meža
zvēriņiem”, piedalīties viktorīnās,
kā arī paplašināt savas zināšanas
par Daugavu un Krāslavas novadu. Liels paldies projekta organizatorei Jutai Bubinai par iespēju
iesaistīties šajās aktivitātēs.
Noteikti jāpastāsta par citu pasākumu, kurā piedalījās mūsu bērni tas ir projekts „Vērtības mums blakus”. Šī projekta ietvaros divām 9.
klases skolniecēm bija iespēja tuvāk iepazīties ar tradīcijām, apkārtējo vidi un mūsu dzimtā
novada kultūras mantojumu.
Nākamā pietura - Daugavpils,
uz kurieni 21.septembrī devās

ČEHIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIEKS:
„Mans uzdevums ir veicināt
ekonomisko sakaru attīstību”
Oktobra vidū, Grāmatu svētku
ietvaros, Krāslavas kultūras nama
zālē notika tikšanās ar Čehijas Republikas ārkārtējo un pilnvaroto
vēstnieku Latvijas Republikā Pavolu Šepeļāku. Vizītes turpinājumā Čehijas vēstnieks novada
domes priekšsēdētāja vietnieka
Aleksandra Jevtušoka pavadībā
apmeklēja uzņēmumu „Krāslavas
piens”, apskatīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju un Krāslavas Romas katoļu baznīcu. Dienas
otrajā pusē Pavols Šepeļāks tikās
ar novada pašvaldības vadītāju
Gunāru Upenieku.
Čehijas Republikas vēstnieks
labprāt dalījās iespaidos par redzēto: „Krāslavas pilsētas vārds man
asociējas ar skaistumu. Pirms savas vizītes es cerēju ieraudzīt
skaistas vietas, un es tās redzēju.
Esmu apmeklējis dažādas Latvijas
pilsētas, bet Krāslavā mums piedāvāja vispiesātinātāko programmu.
Brīnišķīgs skats uz Daugavu paveras no skatu laukuma blakus pilij - tas ir šedevrs. Esmu
pārliecināts, ka šeit dzīvo laimīgi
cilvēki. Taču es padomāju arī par
to, vai iedzīvotājiem ir darbs, vai ir
attīstīta rūpniecība, kas nozīmē, ka
cilvēki var pilnvērtīgi dzīvot un
strādāt šajā pilsētā.”
Pavols Šepeļāks pastāstīja par
to, ka viņš ir ļoti gandarīts, ka tagad strādā Latvijā, šeit ir viņa ģimene, bērni iet vietējā skolā. P.
Šepeļāks strādā vēstnieka amatā

jau diezgan ilgu laiku, dzīvoja
Luksemburgā, Šveicē, arī tādā bīstamā vietā kā Pakistāna, kur viņam
nācās pārvietoties bruņumašīnā ar
sešiem miesassargiem. Vēstnieks
uzsvēra, ka pēc visiem sarežģītajiem dzīves periodiem, viņš iemācījās vērtēt dzīvē tieši to, kas ir
patiešām vērtīgs.
„Esmu tālu no politikas, kaut
gan sakarā ar dienesta pienākumu
pildīšanu man bieži par to ir jādomā,” atzinās vēstnieks. „Strādājot
Latvijā, es redzu savu misiju nevis
saistībā ar valdības aprindām, bet
gan ar konkrētu darbību reģionos.
Mans uzdevums ir veicināt ekonomisko sakaru attīstību. Latgale ir
vistrūcīgākais Latvijas reģions,
bet šeit ir brīnišķīga daba, te dzīvo
talantīgi cilvēki, un lai saglabātu
šo bagātību, ir vajadzīgas investīcijas.

Pirms diviem mēnešiem Latviju
apmeklēja Čehijas pilsētu vadītāji. Viņiem izdevās nodibināt sadarbību ar dažām Latvijas
pašvaldībām. Būtu labi, ja arī
Krāslava varētu sadarboties ar
konkrētām Čehijas pašvaldībām.
Gunārs Upenieks atbalstīja Čehijas
Republikas
vēstnieka
priekšlikumu un piedāvāja apmainīties ar informāciju par uzņēmējdarbību. Datus par Krāslavas
ražotājiem varētu ievietot Čehijas
pilsētu mājas lapās, bet vietējiem
biznesmeņiem un zemniekiem
būtu noderīga informācija par nozarēm, kurās darbojas Čehijas uzņēmēji.
„Pagaidām tas ir neliels, taču
konkrēts un pozitīvs solis ceļā uz
sadarbību,” uzsvēra Gunārs Upenieks.
Elvīra Škutāne, autores foto

AIZRAUJOŠĀ EKSKURSIJA UZ RĪGU
Šogad mēs, Krāslavas pamatskolas 5. klašu skolēni, devāmies ekskursijā uz Rīgas Motormuzeju, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju un Līvu akvaparku.
Ekskursijā mēs braucām 12. oktobrī. Ceļā devās
autobuss ar prieka pilniem un nepacietīgiem 40 bērniem un 2 skolotājiem. Starp tiem biju arī es, Elza, 5.a
klases skolniece. Sākumā mēs braucām uz Motormuzeju, kur zēniem gan bija ļoti interesanti. Viņiem patika pētīt seno retromobiļu izskatu un uzbūvi. Tur
varēja redzēt arī autobusus, ātrās palīdzības mašīnu
un ugunsdzēsēju auto. Man vislabāk patika auto miniatūras, kuras bija tik „mīlīgas”. Daži manas klases
zēni tikai tajā muzejā jau nofotografēja vairāk kā 200
bildes. Muzejā arī varēja iegādāties suvenīrus. Tālāk
mēs devāmies uz Latvijas dzelzceļa vēstures muzeju.
Tam blakus atrodas jaunceļamā Latvijas Nacionālā
bibliotēka. Tā bija pirmā reize, kad es to redzēju tik
tuvu. Dzelzceļa muzejā varēja iegūt daudz informācijas. To visu vēl papildināja gids, kas mums pastāstīja
galveno un interesantāko. Muzejā varēja redzēt, kur
agrāk lika biļetes, kādus labumus un kādus ļaunumus
dod vilciens. Gids mums arī demonstrēja, kā pārvietojas dažādi vilcieni - pasažieru, kravas un citi, kāds
tiem ātrums un izskats. Mēs varējām paši iekāpt vilcienos: gan pasažieru, gan kravas.
Kad mēs braucām prom no muzeja un sākām doties
Akvaparka virzienā, viss autobuss gavilēja, jo mums,
bērniem, ļoti patīk ūdens. Akvaparkā es biju pirmo
reizi un man ļoti patika. Mēs tur pavadījām 4 stundas.

5.-9. klašu skolēni ar mērķi dalīties
atmiņās par vasaras brīvlaiku. Tikšanās notika Poļu kultūras centrā,
bērni pastāstīja par iespaidiem pēc
vasaras nometnēm. Vakars noslēdzās svaigā gaisā ar bārbekjū
smaržu, kas atgādināja mums par
vasaras vakariem pie ugunskura.
24. septembrī Eiropas valodu
nedēļas ietvaros mūsu skolas
audzēkņi un pedagogi piedalījās
pasākumā, ko organizēja Krāslavas novada centrālās bibliotēkas
Bērnu literatūras nodaļa. Par ceļojumu Eiropas valodu pasaulē pateicamies skolas bibliotekārei
Jolantai Timinskai un Krāslavas
novada centrālās bibliotēkas bibliotekārēm – Valentīnai Panteļejevai un Viktorijai Urbanovičai.
29. septembrī J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijā tika
organizēts III Latvijas poļu diktāts, kurā piedalījās 105 skolēni.

Es izbraukāju pa visām caurulēm. No tām man vislabāk patika „Lāsēns”. Vēlāk es kopā ar skolotāju gāju
uz saunu, tvaika pirti. Man ļoti patika džakuzi, kur tevi no visām malām ieskauj burbuļi. Pēc tam mēs devāmies uz bāriņu, kur pasūtījām gardu limonādi. To
dzerot, mēs gulējām uz masāžas gultām. Vēl tur bija
tāds baseins, kur ik pēc brīža sākas ļoti lieli viļņi. Tie
mani vienu brīdi pat parāva zem ūdens. Man ļoti patika šī ekskursija, it īpaši tāpēc, ka arī atpakaļ ceļā bija
jautri, mēs stāstījām spoku stāstus.
Liels paldies manai klases audzinātājai Inārai Grāvei par šo jauko un interesanto ekskursiju!
Elza Vagale,
Krāslavas pamatskolas

Mūsu bērni uzrādīja labus
rezultātus, bet 9. klases skolniece
Veronika Ļevčenko ieguva atzinību.
Oktobris sākās ar Skolotāju dienu. Bērniem šajā dienā bija iespēja
izmēģināt savus spēkus skolotāju
lomā, savukārt skolotāji jutās kā
skolnieki. Pēc mācību stundām
notika neliels koncerts. Par šī pasākuma organizēšanu izsakām lielu pateicību skolas parlamentam.
12. oktobrī mūsu pilsētā notika
Grāmatu svētki. Programma bija
ļoti plaša, apmeklēt visus pasākumus bija vienkārši neiespējami.
Mūsu skolēni vēl ilgu laiku atcerēsies aizraujošas nodarbības radošajās darbnīcās un tikšanos ar
visjaunāko rakstnieci Ilzi Liliānu
Muižzemnieci.
15.oktobrī mūsu skolā viesojās
Daugavpils Poļu kultūras centra
bērnu teātris (režisore Milena Ro-

žanska, J.Pilsudska Daugavpils
valsts
poļu
ģimnāzijas un Daugavpils Universitātes absolvente),
kas
mūs
iepriecināja ar divām lieliskām teātra izrādēm.
Ovācijas bija vētrainas,
pasākums - veiksmīgs,
par ko liels paldies režisorei Milenai Rožanskai
un Poļu kultūras centra
vadītājai Žannai Stankevičai.
25. oktobrī mūsu skolā
tika organizēts izteiksmīgas
runas
konkurss
„KRESY 2012”, labākie
no labākajiem piedalīsies
otrajā kārtā Rīgā, un, ja
laimēsies, trešajā kārtā, kas notiks
Polijā.
Sākās rudens brīvlaiks, tam sekos daudz dažādu interesantu pa-

„Atmiņas”
Tāds nosaukums bija dzejas vakaram, kas notika Krāslavas Varavīksnes vidusskolā. Šajā pasākumā
piedalījās vecāko klašu skolēni.
12.а klases audzēkņi pievērsa uzmanību dzejnieku biogrāfijām un
konkrēti tiem literātiem, kas agri aizgāja no dzīves - Nikai Turbinai un
Aleksandram Stovbam, vakara dalībnieki tika iepazīstināti ar šo autoru poētiskajiem darbiem.
Vakara otrajā daļa tika prezentēti
mūsu skolas dzejnieki. 11.а klasē dzeju sacer Linda Pizāne un Marina Puriņa, 10. b klasē – Vita Puriņa un Karīna
Birule. Jaunās dzejnieces pastāstīja
par to, kā sāka dzejot un izlasīja savus
labākos darbus. Pēc meiteņu uzstāšanās skanēja vētraini aplausi.
Vakara trešā daļa - dzejas lasījumi
auditorijas priekšā. 12.а klases skolēni deklamēja dzejoļus dažādās valodās, piemēram, Irīna Abramova lasīja
A.Puškina dzejoli angļu valodā, Eleonora Andruškeviča sagatavoja dzeju
vācu valodā, Anita Ivanova un Aleksandrs Petrinčiks - latviešu valodā. Ar
īpašu uzmanību vidusskolēni klausījās Antoņinu Bahmati un Romualdi
Jermaku. Arī skolotāji piedalījās dzejas vakarā un izlasīja dzejoļus, kas viņiem ir īpaši tuvi.
Pasākuma
noslēgumā
visi
klātesošie bija gandarīti par siltu
atmosfēru un saldām balvām.
Par to, kā pagāja šis vakars,
dalībnieki uzrakstīja savos radošajos
darbos.
Katrīna Volkoviča (11.а klase):
„Uzskatu, ka tādi vakari attīsta mūs un
padziļina mūsu izpratni par literatūru.
Es ar nepacietību gaidu nākamos
dzejas lasījumus.”
Sandra Truskovska (11.а klase):
„Gribu teikt lielu paldies par vakaru.
Ar katru gadu šis pasākums kļūst
interesantāks un daudzveidīgāks.”
Arina Trubača (11.а klase):
„Vakars paplašināja mūsu redzesloku
un palīdzēja prezentēt arī savu
talantu.”
Valērija Ivanova (10.b klase): „Es
jau otro gadu apmeklēju dzejas
vakaru un nenožēloju par to. Šajā
pasākumā es iegūstu daudz pozitīvu
emociju. Žēl, ka tādi vakari notiek
tikai vienu reizi gadā.”
Deniss Jarošs (10.b klase): „Es biju
aizkustināts līdz sirds dziļumiem, kad
dzeju lasīja skolotāji. Izveidojās
iespaids, ka tas, par ko bija pateikts
dzejoļos, notika viņu reālajā dzīvē. Šis
vakars bija neaizmirstams.”
Edgars Starostins (12.b klase):
„Vakars bija lielisks, atstāja daudz
labu emociju. Es uzzināju daudz
jauna.”
Veronika Boločko (12.b klase):
„Vakars bija veiksmīgāks nekā
pagājušajā gadā. Paldies!”
Viktorija Boločko (12.b klase): „Es
ieguvu daudz informācijas. Vakara
ideja bija tuva arī man. Tas paliks
atmiņā uz ilgāku laiku.”
Margarita Ļahova, krievu
valodas un literatūras skolotāja

sākumu, kas norisināsies mūsu
skolas telpās un ne tikai, bet par to
nākamajā reizē...
Ilona Bidzāne

4
Dievs mīl visu savu radību dzīvības

1.novembrī, Visu svēto dienā, baznīca godina gan par svētiem pasludinātos, gan nepazīstamos svētos, kas savā dzīvē ir pildījuši Dieva
gribu un vairojoši cilvēku labumu. Baznīca svētos godina ne jau viņiem piemītošā dabiskā krietnuma un labo darbu dēļ, bet gan to žēlastību dēļ, ko viņi saņēmuši no Dieva. Tātad, godinot svētos, mēs līdz ar to atzīstam Dieva brīnumainos darbus un vairojam Viņa godu. 2.novembris ir veltīts mirušo piemiņai, lūdzoties par mirušajiem tuviniekiem, lai viņi tiktu glābti. Tā ir īpaša aizlūgumu diena. Šajā dienā
atceramies, ka vienmēr paliekam vienoti ar sev mīļajiem cilvēkiem, arī tad, kad viņi ir šīs zemes gaitas atstājuši. Šajā dienā ticīgie, apmeklējot Svētās Mises un dodoties uz kapiem, lūdzas par mūžībā aizgājušajām dvēselēm. Lūgšanas par mirušajiem ir vissenākā kristīgā tradīcija.
Kristiešiem Visu svēto diena un Mirušo piemiņas diena (Dvēseļu diena) ir mierinošas un pateicības pilnas dienas. Ticīgo kopība neizjūk
pie nāves robežas. Nāve nevar izslēgt kristieti no ticīgo draudzes, jo Jēzus Kristus, Krustā sists un augšāmcēlies, ir Kungs pār dzīviem un
mirušiem. Visi iemigušie un pilnību sasniegušie Kristū ir tuvu un ir vienoti ar mums, kas vēl esam ceļā. Nāves nesarauj visstiprākās saites,
tieši te slēpjas tās cietsirdība. Taču vienotību ar Kristu nevar izjaukt. Tā ir stiprāka par nāvi.
Vientulība cilvēkam ir nāvējoša, bet ticība paver jaunu skatu uz šo vientulību. Ar svētajiem, kuri ir pie Dieva, ar dvēselēm Šķīstītavā un
kristiešiem uz zemes mūs vieno pateicība un Dieva slavēšana. Trīsvienīgais Dievs pats veido svēto kopību. Viņš svētī cilvēkus ar savu
Vārdu un sakramentiem, kas ir uzticēti Baznīcai un ļauj viņiem piedalīties Viņa bezgala svētajā dzīvē – šeit, uz zemes daļēji un debesīs pilnīgi. Svēto sadraudzības pirmsākums – Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara sadraudzība, gūst no Dieva spēku tālākajam ceļam un atrod tur
mūžīgo pilnību. Tādā noskaņā svinēti Visu svēto svētki ir atbilde cilvēkiem: viņi nav atstāti un aizmirsti, pamesti un vientuļi.
Lūgšanas par mirušajiem nav tautas māņticības izpausme, tā balstās uz Svēto Rakstu atklāsmēm. Šī palīdzība sniedzas pāri nāves robežai, šī palīdzība kalpo mirušo pārveidošanai un šķīstīšanai. Aizlūgumi, Svētās Mises upuris, ko veltām mirušajiem, atklāj svēto sadraudzības dziļumu. Lai šie svētki ceļ mūsu domas pretī Debesu valstībai un dara stipru mūsu cerību, ka, šķērsojuši nāves robežu, arī mēs
iemantosim prieku svēto kopībā, sasniegsim atjaunotu, dievišķu dzīvi un pievienosimies tiem, kas jau ir iegājuši Debesu godībā. Prieka
pilni svinēsim šos svētkus, kuros godinām svētos, kas ir Dieva tuvumā un aizlūdz par mums, uzlūko Kungu vaigu vaigā un dzīvo no Viņa
mīlestības.
Godināsim gan tos svētos, kurus Baznīca ir kanonizējusi, kurus mēs pazīstam un mīlam, gan tos, par kuriem neviens nezina, bet kuri ir
pildījuši Dieva gribu, vairojot Viņa godu un cilvēku labumu. Šie svētki mums atgādina, ka Dievs mīl visu savu radību dzīvības. Laiku beigās Viņš mums dāvās mūžīgo dzīvi, jaunas debesis un jaunu zemi. Mūsdienu sabiedrībai ir vajadzīga šī cerība. Visu svēto diena mums atgādina, ka cilvēks nav nejaušības rezultāts. Katrs no mums ir neatkārtojams. Katram no mums Dievs ir dāvājis dzīvību, lai mēs to dzīvotu
cilvēka cienīgi. Mēs esam aicināti savu dzīvi dzīvot un attīstīt pēc Dieva tēla un līdzības.
Amerikā un daudzās Eiropas valstīs atzīmē Hellovīnu. Šis vārds tulkojumā no amerikāņu angļu valodas, nozīmē „visu svēto dienas
priekšvakars”. Šī ir ļoti sena tradīcija, kas radusies pirms Kristus dzimšanas. Šo tradīciju iekopuši senie ķelti, kuriem gads beidzās 31. oktobrī, un tas tika atzīmēts gan ar reliģiskajiem, gan pagāniskajiem rituāliem Skotijā, Velsā un Īrijā. Druīdiem tās bija gan „vasaras beigas”,
gan svinības mirušo godam. Ziemeļamerikā un Īrijā pazīstamas pagāniskās tradīcijas atceļojušas uz Eiropu, kur pieņēmušas komercializētu formu.
Katoļu baznīca Latvijā un pasaulē šajā vakarā aicina cilvēkus uz vigiliju jeb nakts sardzi, svinot prieku par svēto sadraudzību un mūžīgo
dzīvi.Katrā Svētajā Misē mēs pieminam savus mirušos brāļus un māsas, lūdzot, lai Baznīcas bērnu dvēseles tiktu šķīstītas no grēkiem un
to sekām un lai kļūtu līdzdalīgas Kunga godībā Debesīs.
Baznīca aicina novembra mēnesī apmeklēt kapus, rūpēties par aizgājēju kapa vietām un apzināties, ka mēs neesam šķirti - jau tagad mēs
esam vienoti svēto sadraudzības kopībā. Baznīca apliecina un svin šo kopību jeb komūniju Jēzus Kristus Mistiskajā Miesā, uzsverot, ka ne
tikai mēs varam ar lūgšanām palīdzēt mirušajiem, bet arī viņu aizlūgumi par mums var būt iedarbīgi un svētīgi.

Priesteris Janušs Bulašs
1. un 2. novembrī plkst.16.00 Priedaines katoļu baznīcā notiks Sv.Mise.

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
INFORMĒ
Septembrī sastādīti 6 administratīvo pārkāpumu protokoli, no
tiem 1 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedriskās vietās un
atrašanos sabiedriskās vietas reibuma stāvoklī, 1 par nepilngadīgā iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā, 1 par dabisko
vajadzību kārtošanu, 1 par zāles neappļaušanu namīpašumam
pieguļošā teritorijā, 2 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu.
Saņemti 22 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 74 izsaukumi.
Tika veiktas 32 profilaktiskas sarunas.
Tika veikti 5 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos pasākumos:
1. Inetas Radevičas sagaidīšana 18. Novembra laukumā,
2. Miķeļdienas gadatirgus.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 15
profilaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti
ar zivju resursu un kontroles pasākumiem.

SPORTS
Krāslavas šāvēju
veiksmīgais čempionāts
19.-20. oktobrī Krāslavas Sporta skolas šāvēji piedalījās Dobelē notikušajā Latvijas Jaunatnes čempionātā ložu šaušanā vecākajā vecuma grupā.
Pirmo dienu šāvēji startēja divos vingrinājumus MŠ -30 (30
šāvieni guļus) un PŠ-40 (40 šāvieni ar pneimatisko šauteni).
MŠ-30 vingrinājumā Aleksandra Kurbanova ieguva 1.vietu,
Diāna Bulavska 3.vietu, Marta Ozerska un Rihards Misjuns 4.vietu. Vēlos piebilst, ka konkurence bija ļoti sīva un vien pāris
punkti varēja mainīt godalgoto vietu ieguvējus.
Vingrinājumā PŠ-40 ar lielisku rezultātu (362 punktiem) 2.
vietu ieguva Diāna Bulavska, tikai viens punkts šķīra viņu no
uzvaras, toties ir gandarījums par pirmo reizi izpildīto 1. sporta
klasi sportistes karjerā.
Otrajā dienā šāvēji cīnījās vienā no sarežģītākajiem vingrinājumiem MŠ-3x20 (20 šāvieni guļus, stāvus un no ceļa). Krāslavas šāvēji uzrādīja labus rezultātus, atjaunojot savus personīgos
rezultātus. Bet šoreiz šāvēji no Aizputes bija nedaudz stiprāki,
ar ko krāslavietei Aleksandrai Kurbanovai izdevās izcīnīt 3.vietu un Diānai Bulavskai ierindoties 4.vietā.
Cerēsim, ka šāvēji vēl ne reizi dāvās mums prieku un atgriezīsies mājās ar jaunām uzvarām un izciliem rezultātiem.
Sergejs Šveds,
šaušanas treneris

7. novembrī plkst. 17.30 Krāslavas kultūras nama
mazajā zālē (ieeja no veikala „Maxima” puses) notiks
amatieru makšķernieku kluba organizatoriskā sapulce. Aicinām visus gribētājus.
Izdevējs – Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185.

Sācies Zemkopības ministrijas
reģionālo konferenču cikls
„Esi informēts un ražo laukos”
Pirmā no četrām šī rudens reģionālajām konferencēm „Esi
informēts un ražo laukos”, ko Latvijas reģionos rīko Zemkopības ministrija sadarbībā ar Valsts lauku tīklu, norisinājās
Kurzemē, Kuldīgā, 26. oktobrī. Tajā varēja piedalīties ikviens, kuru interesē lauksaimnieciskās ražošanas attīstības
iespējas, konkurētspējas paaugstināšana, tiešmaksājumi, tirgus pasākumi un citi aktuāli lauksaimniecības jautājumi.
Konferencēs darbojas trīs darba grupas: „Konkurētspēja
un izaugsme”, „Tiešie maksājumi un tirgus pasākumi” un
„Zināšanas”, un katrs no dalībniekiem varēja izvēlēties sev
noderīgāko.
Reģionālajās konferencēs uz lauksaimnieku jautājumiem
atbildēja zemkopības ministre Laimdota Straujuma un Zemkopības ministrijas, Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts augu aizsardzības dienesta, Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras amatpersonas un speciālisti.
Nākamās reģionālās konferences Vidzemē, Zemgalē un
Latgalē notiks:
2. novembrī (piektdien) – Madonas pilsētas kultūras namā, Raiņa ielā 12, Madonā,
9. novembrī (piektdien) – Saulaines Profesionālajā vidusskolā, Saulainē, Rundāles pagastā, Rundāles novadā;
29. novembrī (ceturtdien) – Krāslavas kultūras namā,
Rīgas ielā 26, Krāslavā.
Interesējošos jautājumus, uz kuriem ir vēlēšanās dzirdēt
atbildes konferences laikā, jau pašlaik var sūtīt uz e-pasta adresi laukutikls@llkc.lv. Jautājumus varēs uzdot arī konferences laikā.
Piedalīšanās reģionālajās konferencēs ir bez maksas.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste

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.
Piedāvājums klašu audzinātājiem: nodarbības klasēm,
grupām.
Sīkāka informācija pa tālr: 29589028

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 65681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

„VOLTS” ATGĀDINA
PAR ELEKTRODROŠĪBU
Pēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Latgales reģiona brigādes Krāslavas daļas statistikas uz 2012.gada 11 oktobri no elektrisko vadu un
kabeļu izolācijas bojājumiem ir izcēlušies 9 ugunsgrēki, kas sastāda 10.9% no kopīgā ugunsgrēku
skaita.
2012.gada 20.septembrī Krāslavas novada Skaistas pagastā zemnieku saimniecībā no tieša zibens
trāpījuma elektroapgādes līnijā nodega kurināmo
brikešu ražošanas cehs, kūts, saimniecības ēkas, radot lielus materiālos zaudējumus. Ēkām nebija izbūvēta
zibensaizsardzības
sistēma
un
elektroaizsardzības sistēma pret zibeni (mākslīgi
aizsardzības zemējuma kon tūri, pārsprieguma aizsardzības drošinātāji). Sīkāk apsekojot šo gadījumu, kon statējām, ka ēkas atradās zibens aktīvā zonā
(uz apakšzemes ūdens āderēm), kas palielina zibens trāpījumu varbūtību. Pēdējos gados zibens
spērienu rezultātā vairākkārtīgi tika bojātas šīs
saimniecības elektroiekār tas un uz lauka tika nosperta pat govs.
2010.gada 22.maijā Daugavpils novada Maļinovas pagasta pārvaldes, tautas bibliotēkas, tautas nama ēkā iespēra zibens, kā rezultātā tā daļēji nodega.
Pagasta pārvalde cieta ievērojamus materiālos
zaudējumus. Savulaik ēkā nebija izbūvēta tehniski
pareiza zibenaizsardzības sistēma.
Informējam, ka zibensaizsardzības sistēmu izbūvi reglamentē noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 201-07 „Būvju ugunsdrošības noteikumi”
(UN) (MK noteikumi Nr.82). Pēc izmantošanas
veida, izmantošanas mērķa un ugunsdrošības pakāpes ir atsevišķu būvju grupas, kur zibensaizsardzības sistēmu izbūve ir paredzēta obligāti.
Atgādinām, ka metāla jumti, ūdens (ezeru un upju)
tuvums palielina ēku zibensbīstamību. Ar zibensaizsardzību nodrošinātam īpašumam apdrošināšanas firmas dod apdrošināšanas izcenojumu atlaides
15-25% apmērā.
Pamatojo ties uz Latvijas Energostandartiem
(LEK), dzīvnieku aizsardzības nolūkos fermās ir
jāizbūvē elektroiekār tu aizsardzības mākslīgu zemējuma kontūri un elektropotenciālu izlīdzināšanas
iekārtas.
Pamatojoties uz „Datorsistēmu tehniskās ekspluatācijas prasībām” (LEK) nepieciešams veikt datorsistēmu tehniski pareizu zemēšanas sistēmu
izbūvi (ņemot vērā datubāzu nozīmīgumu). Pretējā
gadījumā rodas elektrobīstamība cilvēkiem, kas
lieto datorus, tiek traucētas un bojātas datorsistēmas (īpaši pērkona laikā).
Pamatojoties uz „Ugunsdrošības noteikumiem”,
Latvijas Energostandartiem (LEK) regu lāri jāveic
elektrosaimniecības apsekošana un tehniskā mērošana (vadu un kabeļu izolācijas un elektroiekārtu
zemēšanas pārbaude), atkarībā no telpu klasifikācijas pēc elektrobīstamības viedokļa. Pretējā gadījumā rodas elektrobīstamība cilvēkiem, kas saistīti ar
elektroiekār tām, un iespēja izcelties ugunsgrēkiem.
Uzsveram, ka šīs pārbaudes daudzās elektrosaimniecībās tiek veiktas ļoti neregulāri. Piemēram, kulta
objektos (baznīcās, dievnamos), kas ir vēstures un
arhitektūras pieminekļi, tās nav veiktas 7-8 gadus.
Atgādinām, ka par objektu elektrodrošību un
ugunsdrošību pilnīgi atbild to īpašnieks. Pamatojoties uz Darba aizsardzības likumu, īpašniekam ir jānovērtē
darba
riska
faktors
savai
elektrosaimniecībai un zibensaizsardzībai.
Sertificēta elektrotehnisko mērījumu grupa
„Volts”.
LEB
sertifikāts
Nr.0398
(LATAK-S3-236)
Tālruņi informācijai - 65625103, 29275604.
E-pasts: volts_merijumi@inbox.lv
htpp://volts.times.lv

SLUDINĀJUMI REKLĀMA
SIA „Latmežs” pērk visa veida īpašumus, cirsmas, var būt ar apgrūtinājumiem (ķīla, mantojums
utt.). Ātra izskatīšana, labas cenas, tūlītēja samaksa.
Iespējams avanss. T. 22028592, 29777641.
Juvelierizstrādājumu veikals „Bučas K”
(blakus autoostai)
piedāvā dažādus juvelierizstrādājumus.
Sortimentā: izstrādājumi ar tirkīzu, ametistu, safīru, smaragdu, pērlēm, halcedonu, oniksu, granātu,
rubīnu, topāzu, Swarovski kristāliem.
òPārdodu 2-istabu dzīvokli. 103. sērija, 4.stāvs.
Atbrīvots. Ir lodžija, iebūvētas mēbeles. 3500 LVL.
Tel. 26239027; 26373403.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas, var izstrādātus mežus. Samaksa uzreiz. T.26346688.
Tulkotāja – Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA «Latgales druka»

