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Pilsētā tiek turpināti renovācijas darbi – 2. lpp.,
Grāmatu svētkus Krāslavā apmeklēs Latvijas
prezidents – 3. lpp.,
 Kadastrālo vērtību izmaiņas Krāslavas novadā –
3. lpp.,
 Intervija ar skolotāju Ligitu Pelniku – 5. lpp.,
 Skolu ziņas - 6., 7. lpp.
Fotoplenēra darba moments, Ingas Pudnikas foto

FOTOGRĀFIJA VIENO

Noritējis ikgadējais fotoplenērs Krāslavā
Mākslas pasaule ir brīnumaina un noslēpumaina. Tā spēj ieraut savā
virpulī visdažādāko profesiju pārstāvjus. Par to pārliecinājāmies divu
dienu kultūrizglītojošajā pasākumā „Fotoplenērs - radošā darbnīca
„Krāslava 2013””, kas Krāslavā, pilsētā Daugavas lokos, noritēja jau
4. gadu.
Uz foto kluba „Zibsnis” organizēto pasākumu ieradās mākslinieki,
uzņēmēji, muzikanti, skolotāji, pašvaldību darbinieki, pārdevēji, grāmatveži, akadēmiķi un praktiķi, klasikas un laikmetīgā piekritēji, vietējie un viesi... Kas gan viņiem ir kopīgs? Viennozīmīgi - fotogrāfija.
Vēlme un prasme skaisto un neparasto ne tikai skatīt caur fotokameras objektīvu, bet arī analizēt fotogrāfiju un tās attīstību, piemērojot
mūsdienu vērtību skalu, pulcēja fotogrāfijas amatierus, profesionāļus
un pētniekus no dažādām Latvijas vietām - Krāslavas, Aglonas, Daugavpils, Rēzeknes, Bauskas un Rīgas.
Ar savām zināšanām dalījās Daugavpils Universitātes lektors Aivars
Bulis, fotogrāfe un Neatkarīgās Rīta Avīzes žurnāliste Daiga Kalniņa,
Latvijas Mākslas akadēmijas docente Aiga Dzalbe, mākslas kritiķe Ieva
Lejasmeijere, fotomākslinieks Anatols Kauškalis un fotogrāfs Mārtiņš
Plūme. Kā jau gaidīts, akadēmiķu, ar mākslu nesaistītu vērotāju un laikmetīgā piekritēju viedokļi atšķīrās, taču beigās visi nonāca pie vienota
secinājumu – labai fotogrāfijai jābūt skaistai.
„Mūsu pilsēta uz divām dienām pārvērtās par fotogrāfijas mākslas
meku, piedāvājot fantastisku iespēju paplašināt savu redzesloku, dalīties pieredzē, iedvesmoties un gūt neatkārtojamu pieredzi. Man tas ir arī
apliecinājums, ka daudz vairāk var panākt ar fanātismu nekā ar naudu,”
iespaidos dalās „Zibšņa” vadītāja Gunta Čižika. „Sirreālu sajūtu radīja
vācu mākslinieka Dirka Vissera oriģinālzīmējumi. Savukārt pēc Plūmes
fotostāsta, šķiet, esmu apceļojusi Etiopiju un Venecuēlu un Šrilanku,”
jūsmo Inese Urbāne.
Foto mīļi plenēra ietvaros metās arī kopīgā piedzīvojumā, dodoties uz
daudziem vēl neatklāto Dvietes palieni, kur līdz sirds patikai iemūžināja ne tikai apbrīnojami skaisto rudens rītu un pirmo īsto salnu, bet arī
savvaļas zirgus un govis. Daba ir neaprakstāma! Vairāk kā 20 fotogrāfu
kamerās ir saglabātas plenēra emocijas un skati. Iespējams, ne visas ir
profesionāli labas bildes, bet autoriem tās sagādās pozitīvas emocijas,
un tas ir svarīgi, lai turpinātu pilnveidoties un uzlabot savas prasmes fotografēšanā. „Svarīgi ir ne tikai nekrist, bet arī nestāvēt uz vietas. Augsim!” plenēra noslēgumā novēlēja fotomākslinieks Anatols Kauškalis.
„Zibsnis” pateicas draugiem, vieslektoriem, Krāslavas kultūras namam, laikrakstam „Ezerzeme” un Krāslavas novada domei par sadarbību un atgādina, ka ir pēdējais laiks ielēkt vilcienā, iesūtot savus darbus
akcijai „Latgalieši portretos”.

LAI DOTS DEVĒJAM ATDODAS!
Krāslavas pareizticīgo baznīcas ēkai jau sen bija nepieciešams remonts. Pēc sagatavošanās posma, kas turpinājās divus gadus, jo bija jāsaņem dažādu instanču atļaujas un
jāizstrādā tehniskā dokumentācija, ēku izpētīja speciālisti, un tad sākās rekonstrukcija.
Sākumā tik plaša mēroga darbi netika plānoti, bet renovācijas pirmajā etapā noskaidrojās, ka ir nepieciešams nopietns kapitālais remonts.
Kā pastāstīja draudzes pārzinis
priesteris Rostislavs Terehovs,
tiek plānots nomainīt kupolu un
kupola konstrukcijas, pašlaik norisinās tā montāžas darbi. Kupola
liela diametra dēļ radās problēmas
ar transportēšanu, tāpēc to veda
no Krievijas izjauktā veidā.
Lai atbrīvotos no plaisām, esošās sienas tiks nostiprinātas, bet,
lai nodrošinātu papildus fiksāciju,
ir paredzēts izveidot betona joslu
ēkas augšējā daļā.
Tēvs Rostislavs izsaka pateicību visiem, kas finansiāli atbalstīja
dievnama atjaunošanu, jo pareizticīgo draudzes līdzekļu visu ieplānoto darbu īstenošanai nepietiktu.
Pašlaik ir svarīgi saglabāt baznīcas ēku un nepieļaut tās nolietošanos un bojāšanos, bet turpmākie darbi - kosmētiskais remonts,
ārējo un iekšējo sienu renovācija,
katlu mājas rekonstrukcija tiks
veikti, kad būs savākts nepieciešamais finansējums.
Krāslavas pareizticīgo dievnamam ir nepieciešams atbalsts!
Visus, kas vēlas un var palīdzēt,

lūdzam pārskaitīt ziedojumus uz
baznīcas draudzes kontu. Lai dots
devējam atdodas!
Ziedojumu konts:
Krāslavas Svēta Aleksandra
Ņevska pareizticīgo draudze
Brīvības iela 30, Krāslava,

LV - 5601
Reģ.Nr.90000435804
AS SEB banka
Konts:
LV75UNLA0050018253931
Elvīra Škutāne,
autores foto

27.oktobrī plkst.14.00 Kaplavā
Jelgavas diecēzes bīskaps Eduards Pavlovskis
svinīgi atklās un iesvētīs jauno
Sv.Antonija Romas katoļu kapelu.
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projekti

MODERNAS UN VIDEI DRAUDZĪGAS
APGAISMOJUMA TEHNOLOĢIJAS KRĀSLAVĀ

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Vides aizsardzība, attīstot apgaismojuma sistēmas Ignalinā un Krāslavā
(„Smart light”)” ietvaros tiek atjaunota un uzlabota apgaismojuma
infrastruktūra Krāslavas vēsturiskajā centrā - Baznīcas,
Brīvības, Tirgus un Lāčplēša ielā, uzstādot jaunus apgaismojuma stabus un LED gaismekļus.

Iepriekšējā apgaismojuma sistēma balstījās uz vecām tehnoloģijām
un bija nolietota, kas palielināja gan apgaismojuma pārtraukuma riskus,
gan arī uzturēšanas izmaksas.
„Smart light” projekta ietvaros realizētie apgaismojuma sistēmas modernizēšanas darbi ļaus samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu un
oglekļa dioksīda emisiju gaisā, kā arī uzlabot ielu vizuālo noformējumu, pielietojot modernas un videi draudzīgas tehnoloģijas.
LED apgaismojuma tehnoloģijas samazina enerģijas patēriņu līdz
pat 70%, tajā pašā laikā nodrošinot lielu izstarotās gaismas daudzumu.
LED gaismekļi ir triecienizturīgi, tiem nav ne infrasarkanā, ne ultravioletā starojuma.
Kopumā „Smart light” projekta ietvaros Baznīcas, Brīvības, Tirgus
un Lāčplēša ielās tiks uzstādīti 17 stabi un 45 LED gaismekļi.
Līga Upeniece

UZSĀKTA KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSA
SAIMNIECĪBAS ĒKAS REKONSTRUKCIJA
Projekt „BELLA CUISINE” īstenošanas gaitā
ir uzsākta Krāslavas pils
pārvaldnieka ēkas, Pils
ielā 2, Krāslavā, rekonstrukcija, lai jau nākamgad tajā izveidotu Starptautisko kulinārā
mantojuma centru.
Darbu veicējs, kas ir izvēlēts iepirkuma procedūras
rezultātā, ir SIA „Borg”, autoruzraugs – SIA „Arhitektoniskās uzraudzības grupa”. Šī gada 4.oktobrī notika
pirmā kopīgā darba sanāksme, kurā piedalījās gan darbu
veicēji, gan uzraugi, gan Krāslavas novada pašvaldības
pārstāvji. Autoruzraudzības speciāliste Liesma Markova
tikšanās laikā vairākkārt uzsvēra to, ka vēsturisko ēku atjaunošana ir sarežģīts process, kur svarīga ir katra nianse,
tāpēc ir būtiski saglabāt jebkuru autentisko detaļu.
Saskaņā ar SIA „AIG” izpēti ēka Pils ielā 2 ir būvēta
1820-os gados, sākotnēji tā bijusi vienstāvīga, 42 metrus gara saimniecības ēka. 19./20.gadsimtu mijā ēkas
dienvidu gals nojaukts un atlikušajai daļai uzbūvēts otrais stāvs ar stāvu kārniņu jumtu un ar koka dēlīšiem
dekorētiem zelmiņiem. Pēdējos gados ēka atradās avārijas stāvoklī un netika izmantota.
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta „BELLA CUISINE” ietvaros ir plānots
veikt ēkas rekonstrukciju, nostiprinot sienas un pamatus, nomainot logus, durvis, griestus, sakārtojot fasādi,
kā arī veicot 1.stāva remontu. Rezultātā ēka būs funkcionāla, pieejama, un arī Krāslavas pils komplekss, kas
ir apmeklētākais Krāslavas novada tūrisma objekts un
18.gadsimta valsts nozīmes kultūras piemineklis, kļūs
vēl pievilcīgāks.

Darbi tiek finansēti Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pārrobežu sadarbības programmas projekta LLB-2-226
„Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, balstoties uz kulinārā mantojuma koncepciju”/„BELLA CUISINE” ietvaros. Darbu veikšanu
līdzfinansē Krāslavas novada dome.
Projekta partneri: Aglonas novada dome, Krāslavas
novada dome, Dagdas novada dome, Rēzeknes novada
dome, Ludzas novada dome, Polockas rajona izpildkomiteja, Lepeļa rajona izpildkomitejas Izglītības, fiziskās kultūras, sporta un tūrisma nodaļa, Glubokoje rajona izpildkomitejas Izglītības, fiziskās kultūras, sporta
un tūrisma nodaļa, Verhnedvinskas rajona deputātu padome, Mioru rajona deputātu padome, Starptautiskais
sadarbības attīstības atbalsta fonds „Interakcija”.
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

STARTS KAIMIŅU CEĻĀ

Lai veicinātu Latvijas - Baltkrievijas pārrobežu pieejamības attīstību, uzlabojot divu kaimiņvalstu ceļus līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava - Plusi
abās robežas pusēs, Krāslavas novada dome sadarbībā
ar Valsts robežsardzi, Braslavas rajona izpildkomiteju,
Baltkrievijas Republikas valsts robežsardzes komiteju un
Vitebskas apgabala izpildkomitejas Ekonomikas komiteju ir uzsākusi Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas
projektu LLB-2-254 „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu
pieejamības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu
Kaplava – Plusi”/„Kaimiņu ceļš”.

2013.gada 11.oktobrī Braslavā notika pirmā projekta vadības komitejas sanāksme tikšanās, kuras laikā abu valstu pārstāvji apsprieda galvenos jautājumus veiksmīgai projekta realizācijas gaitai.
Projekta gaitā paredzēts rekonstruēt divus ceļu posmus, kas uzlabos
Latvijas-Baltkrievijas pierobežas infrastruktūru un pieejamību. Efektīvākai robežkontrolei, lai neveidotos rindas robežkontroles punktā
Kaplava-Plusi, tiks iegādāti divi tehniskie komplekti vienkāršotā robežas šķērsošanas punkta robežsargu ikdienas darbam. Projekta gaitā
tiks sniegta informācija 11 pierobežas pašvaldību (8 Latvijā - Dagda,
Daugavpils , Krāslavas, Aglona, Zilupe, Ilūkste, Ludza, Rēzekne - un
3 Baltkrievijā - Verhņedvinska, Braslava, Miori) iedzīvotājiem par pieteikšanos vienkāršotai robežas šķērsošanas procedūrai. Tiks organizēti divi pārrobežu semināri pierobežas pašvaldību darbiniekiem, izdoti
publicitātes materiāli, kas pierobežas iedzīvotājiem skaidros vienkāršotās robežas šķērsošanas procedūru, kā arī popularizēs Kaplava - Plusi
punkta izmantošanu, izvairoties no rindām starptautiskās robežas šķērsošanas vietā.
Pierobežā, braucot pa ceļu, kas savieno abas valstis, satiekot cilvēkus,
kuri labās kaimiņattiecības izmanto savstarpējo attiecību uzturēšanai,
uzzinām, ka otrpus robežai dzīvo radinieki - mātes, māsas, brāļi. Ikviens
stāsts ir sensitīvs un personīgs, bet visi sastaptie ir priecīgi, ka kopš
2010.gada ir šāda iespēja, vienkāršoti šķērsot robežu, taču pastāv arī
problēmas, ceļi nav labā stāvoklī, īpaši ziemā tie ir šauri, pavasarī un
rudenī izdangāti. Savukārt rindas uz robežas aizņem laiku, kuru gribētos
izmantot labāk sarunai, tikšanās priekam ar radiem, kā arī saviem aizgājējiem, kas guldīti kapu kalnā Baltkrievijas pusē.
Kaplavas robežsardzības nodaļas priekšnieks Ēriks Sitniks atzīmē:
„Attīstot infrastruktūru, modernizējot tehniskos līdzekļus Kaplavas robežpārejas punktā, informējot pierobežas iedzīvotājus, tiks uzlabots robežsardzes primārais uzdevums, veikt kvalitatīvu un ātru valsts robežu
šķērsojošo personu pārbaudi un kontroli, tādējādi, manāmi samazināsies laiks, lai šķērsotu abu valstu robežu. Jāatgādina, ka robežu Kaplavas robežpārejas punktā ir atļauts šķērsot tikai ar vietējās pierobežas
satiksmes atļaujām, nevis ar vīzām. Ar vienkāršoto robežas šķērsošanas
atļauju caur Kaplavas robežpārejas punktu dienā šķērso vidēji 125 pierobežas teritorijas iedzīvotāji un 55 transportlīdzekļi.”
Projekta kopējās izmaksas sastāda 511 755, 34 EUR. ES finansējums
(90%) - 460 579,80 EUR, nacionālais līdzfinansējums -10%.
Īstenošanas periods - 08.2013. - 05.2014.
Informāciju sagatavoja:
Zane Ločmele,
projekta publicitātes speciāliste
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AKTUĀLĀ UNFORMĀCIJA
KADASTRĀLO VĒRTĪBU
KRĀSLAVAS UN DAGDAS NOVADU
12. GRĀMATU SVĒTKI KRĀSLAVĀ,
IZMAIŅAS
2013.GADA 1.NOVEMBRĪ
KRĀSLAVAS NOVADĀ
Programma
2014. GADĀ
9.30 - 15.00 Grāmatu komercizstāde kultūras namā - piedalās izdevniecības: „Zvaigzne
(1 pilsēta un 11 pagasti)

Valsts zemes dienests (VZD) ik gadu veic masveida nekustamo īpašumu (NĪ) vērtēšanu, nosakot NĪ kadastrālo vērtību.
Kadastrālo vērtību aprēķina pēc normatīvajos aktos noteiktajām formulām, ņemot
vērā konkrētā īpašuma atrašanās vietā noteiktās zemes un būvju bāzes vērtības (atbilstoši īpašuma izmantošanas veidam) un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (Kadastra informācijas sistēmā) fiksētos vērtējamo objektu (zemes
vienību un būvju) raksturojošos datus. Vērtēšanā iegūtās kadastrālās vērtības tiek izmantotas NĪ nodokļa aprēķināšanai, tāpēc tās ir svarīgas ikvienam zemes, būves vai
dzīvokļa īpašniekam.
VZD ir sagatavojis pārskatu par kadastrālo vērtību izmaiņām novadā 2014. gadā, ko
ietekmējušas nekustamā īpašuma tirgus tendences un citi vērtību noteicošie faktori.
VZD rīcībā ir plaša NĪ tirgus datu bāze, kurā ir uzkrāta informācija par vairāk nekā
550 tūkstošiem darījumu. Nosakot bāzes vērtības 2014. gadam, tika izmantoti 2011. un
2012. gadā valstī notikušie (vairāk nekā 87 tūkstoši) darījumi.
Krāslavas novadā minētajā periodā aktīvākais bija zemes tirgus. No kopumā reģistrētajiem gandrīz 700 darījumiem, vairāk nekā 600 darījumi bija ar lauku zemi, un
to cenas visos novada pagastos turpina uzrādīt vērtību pieaugumu. Pārējos NĪ tirgus
segmentos aktivitāte bija mazāka – reģistrēti vairāk nekā 200 darījumi, kuros pārdota
zeme kopā ar ēkām un nedaudz vairāk par 100 darījumiem ar dzīvokļiem, pamatā
Krāslavas pilsētā.
2014. gadā būtiskākās izmaiņas zemes bāzes vērtībās būs lauksaimniecības zemei
visos novada pagastos. Dzīvojamās apbūves īpašumiem izmaiņas būs tikai Krāslavas
pilsētā.
Pamatojoties uz notikušajiem darījumiem ar lauksaimniecības zemi, četros pagastos
(Aulejas, Kaplavas, Kombuļu, Skaistas) bāzes vērtība lauksaimniecībā izmantojamai
zemei pieaugs vidēji par 33%, pārējos - par 12%. Vidējas kvalitātes lauksaimniecībā
izmantojamas zemes bāzes vērtība novadā 2014. gadā aplūkojama šajā tabulā:

Aulejas pagasts
Indras pagasts
Izvaltas pagasts
Kalniešu pagasts
Kaplavas pagasts
Kombuļu pagasts
Krāslavas pagasts
Piedrujas pagasts
Robežnieku pagasts.
Skaistas pagasts
Ūdrīšu pagasts.

Zemes bāzes vērtība
Zemes bāzes vērtība
2013. gadā Ls/ha
2014. gadā Ls/ha
230
320
230
270
270
320
230
270
230
320
230
320
270
320
230
270
270
320
230
320
270
320

Dzīvojamās apbūves zemei bāzes vērtības pieaugums būs Krāslavas pilsētā no centra nodalītajā zonā - Pārējā pilsētas daļa. Ņemot vērā notikušos darījumus ar individuālās apbūves zemi, zemes bāzes vērtība paaugstināsies no 0.70 Ls/m² uz 0.90 Ls/m²
par vērtēšanai noteikto standarta gabalu.
Krāslavas pilsētas un piepilsētas dzīvojamo māju apbūves zonā 2014. gadam iesvītrots zemes vērtību pieaugums salīdzinājumā ar 2013. gadu.
Visā pilsētā sagaidāms bāzes vērtību pieaugums arī dzīvokļu īpašumiem. Pamatojoties uz Krāslavas pilsētā notikušajiem dzīvokļu darījumiem, centra dzīvojamām telpu
grupām bāzes vērtība pieaugs no 35 Ls/m² uz 40 Ls/m², bet pārējā pilsētas daļā no 30
Ls/m² uz 35 Ls/m².
Bāzes vērtību izmaiņu nebūs komercdarbības īpašumiem un rūpniecības objektiem.
Kadastrālo vērtību kopsummas Krāslavas novadā kopumā zemei pieaugušas par
14%, bet ēkām - par 3%.
Pārskatā norādītās bāzes vērtības ir atspoguļotas latos, bet no 2014. gada 1. janvāra
tās atbilstoši Latvijas Bankas valūtas kursam būs pieejamas eiro, tāpat kā īpašumu
kadastrālās vērtības.
Kaut arī kādā teritorijā vai īpašumu grupā bāzes vērtības nav mainījušās, tomēr kadastrālās vērtības var mainīties, ja notikušas izmaiņas objektu datos (piemēram, pašvaldība mainījusi zemes lietošanas mērķi, reģistrēti jauni apgrūtinājumi). Ja Kadastra
informācijas sistēmā reģistrētie dati neatbilst īpašuma patiesajam stāvoklim dabā, tad
īpašnieku pienākums ir ierosināt datu aktualizāciju, ko paredz Nekustamā īpašuma
valsts kadastra likuma 13. pants.
Informāciju par Kadastra informācijas sistēmā reģistrētajiem objekta datiem un
prognozēto kadastrālo vērtību var uzzināt datu publicēšanas portālā www.kadastrs.lv.
Plašāku informāciju par kadastrālo vērtēšanu var lasīt specializētajā mājas lapā
www.kadastralavertiba.lv, kā arī informatīvajā bukletā „Īpašuma kadastrālā vērtība”,
kas pieejams VZD klientu apkalpošanas centros visā Latvijā.
Arta Platace,
komunikācijas projektu vadītāja

ABC, „Lauku Avīze”, „Jumava”, „Nordik”, „Tapals”, „Avots”, „Divpadsmit”. Svētku noslēgumā pircēji piedalās jaunāko grāmatu izlozē „Veiksmīgais pircējs”.
Pieaugušajiem
11.00 Grāmatu svētku atklāšana – kultūras nama lielā zāle.
11.30 Iedzīvotāju tikšanās ar Latvijas Valsts prezidentu Andri Bērziņu.
12.30 „Putra ar smeķi” – maltīte Grāmatu svētku dalībniekiem – pie kultūras nama .
13.00 „Tā mīl dzīvniekus”- iepazīšanās ar pārsteidzošo savvaļas dzīvnieku mammu Velgu
Vītolu ( „Divpadsmit”) – tautas nama zālē.
13.00 „Diža mana tēvu zeme” - saruna ar Latgales aizmirsto dārgumu cēlāju, tulkotāju Rišardu Labanovski - Krāslavas novada centrālās bibliotēkas lasītavā.
13.00 „Ceļš uz eiro” – seminārs mazajiem uzņēmējiem un citiem interesentiem, vada FM
speciālisti – kultūras nama mazajā zālē.
Bērniem un jauniešiem
11.00- 13.00 „Esi drošs, stiprs, izveicīgs” – Nacionālo bruņoto spēku Zemessardzes 35.Nodrošinājuma bataljona un Rekrutēšanas un jaunsardzes centra 308. Krāslavas jaunsargu vienības organizētās spēles, paraugdemonstrējumi – pie kultūras nama.
11.00 „Dzīvnieki, kas dzīvo mums blakus”- Dabas stunda ar Latgales Zooloģiskā dārza
direktoru un DU pētnieku Mihailu Pupiņu – Krāslavas pamatskolas zālē.
12.00 „Noziegumiem pa pēdām” - saruna ar grāmatu „Tumsas inversija” un „Nedzeniet
pēdas snaiperim” autoriem Maiju Pohodņevu un Modri Pelsi („Latvijas Avīze”) – Krāslavas
pamatskolas zālē.
13.00 „Lauku sētā dzīve jautra” - ieskats rakstnieces Vitas Štelmaheres grāmatu varoņu
piedzīvojumos kopā ar suņuku Rafi („Jumava”) - Krāslavas pamatskolas zāle.
Visiem
14.00 Jaunāko grāmatu izloze „Veiksmīgais pircējs”.
14.30 „Dzeja mūzikā” - Nikolaja Puzikova muzikāls sveiciens rudens noskaņās – kultūras
nama lielajā zālē.
Atbalstītāji: Latvijas Valsts prezidents Andris Bērziņš, Zemkopības ministrija, Finanšu ministrija, Jelgavas tipogrāfija, Latvijas Bērnu fonds, „Lattelecom”, Nacionālie bruņotie spēki,
EPIB, Reformu partija, SIA „Balta Eko”, SIA „Drukātava”, SIA „VESTA-LK”, Fonds „Mammām un Tētiem”, Inese Vaidere, dr.Pāvils Vasariņš, Mārtiņš Lasmanis, Jānis Lancers, Aleksandrs Kiršteins, Krāslavas novada dome.
Informatīvie atbalstītāji: „Latvijas Avīze”, „Krāslavas Vēstis”, www.kraslava.lv, www.bibliotekakraslava.lv

Pagājušajā nedēļā Krāslavā
savas durvis pircējiem vēris
vēl viens pārtikas veikals
Veikalu tīkla „TOP!” īpašnieks ir akciju sabiedrība
„Diāna”. Tas ir Latvijas uzņēmums, kas dibināts 1991.
gadā Ventspilī.
Preču zīmes „TOP!” nosaukumā katrs burts atbilst
vienai no korporatīvajām
vērtībām: „T” - taupība, „O” organizācija, „P” - palīdzība.

Elvīras Škutānes
foto
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ISTS SAIMNIEKS!

EIROREĢIONA „EZERU ZEME”
15 DARBA GADI

Zemnieku saimniecības „Raudovišķi” īpašniekam Aleksandram Ivanovam jau sen radās iecere sakārtot bijušā kolhoza „Daugava” centrālās darbnīcas. Kad tika izsludināts
atbilstošs konkurss līdzfinansējuma saņemšanai no valsts budžeta, saimniecība iesniedza projektu un saņēma atbalstu. Līdz ar to ēka, kurā atrodas garāžas, telpas tehnikas
remontam, atslēdznieku darbnīca un kaltuve, ir rekonstruēta. Tika nosiltināts jumts, logi
un durvis. Renovētajās darbnīcās saimnieks plāno ierīkot arī apkures sistēmu.

Elvīras Škutānes foto

VECAIS ŽOGS TIKS ATJAUNOTS

Akmens žoga rekonstrukciju Brīvības ielā veic SIA „Renesanse” speciālisti, kam ir liela
pieredze līdzīgu darbu izpildē. Atbilstoši Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas rekomendācijai žogs tiks atjaunots, saglabājot tā sākotnējo veidolu, jo tas atrodas
Krāslavas pilsētas vēsturiskajā centrā.
Elvīras Škutānes foto

RĒZEKNES KOLĒĢI KRĀSLAVĀ
Šī gada 9.oktobrī Krāslavā viesojās kolēģi no Rēzeknes
pilsētas domes Attīstības pārvaldes. Brauciena mērķis
bija iepazīšanās ar īstenotajiem projektiem Krāslavas novadā, kā arī spilgtāko objektu apskate Krāslavā.
Tikšanās sākumā Krāslavas
novada domes Attīstības nodaļā
ciemiņiem tika prezentēti pēdējo gadu projekti, ko ir īstenojusi
Krāslavas novada dome un biedrība „Krāslavas rajona partnerība”,
kā arī aktivitātes, ko pašvaldība
veic uzņēmējdarbības veicināšanai. Kā pirmo Rēzeknes delegācija apmeklēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolu, kurā īstenoti

daudzi projekti gan energoefektivitātes uzlabošanai, gan dabas
zinību kabinetu iekārtošanai, pielāgošanai audzēkņiem ar funkcionālajiem traucējumiem utt. Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālā vienība palepojās ar savām
jaunākajām kokapstrādes tehnoloģijām – lāzeri un „robotroku”,
un patīkami pārsteidza visus ar
jauno iekārtu demonstrējumu. Par

daudzajiem projektiem Krāslavas
vēsturiskajā centrā rēzekniešiem
tika stāstīts ekskursijas laikā pa
pilsētas centru un Krāslavas pils
kompleksu. Tika apmeklēta arī
Amatu istaba, Krāslavas kultūras
nams un Krāslavas Vēstures un
mākslas muzejs.
Atvadoties Rēzeknes kolēģi
novēlēja, lai radošu un inovatīvu
ideju bagāti arī turpmākie projekti
un lai atkal būtu, kurp braukt pieredzes apmaiņā.
Ināra Dzalbe

Pārfrazējot
franču apgaismības laikmeta filozofu un
literātu Šarlu
Monteskjē, kurš teicis, lai paveiktu dižus darbus, nemaz nav jābūt
izcilam ģēnijam un nav jāslejas
augstāk par citiem, jāuzsver, ka
svarīgi būt kopā ar tautu un līdzcilvēkiem. Jāprot veidot kaimiņattiecības, jāprot saskatīt un sadzirdēt
vajadzīgo, jāvēlas līdzdarboties,
tad darbiem būs rezultāts.
Sirsnība, labestība, senu draugu tikšanās un pāri visam kopīgi
aizvadītie piecpadsmit sadarbības
un veiksmīgas prakses darba gadi,
atskats uz īstenotajiem kaimiņvalstu - Latvijas, Baltkrievijas un
Lietuvas - projektiem, tā raksturojama Eiroreģiona „Ezeru zeme”
15 gadu jubilejas sēde, kas notika
11.oktobrī Baltkrievijas pilsētā Braslavā Latvijas – Lietuvas
- Baltkrievijas programmas projekta „Trešais solis Eiroreģiona
„Ezeru zeme” stratēģijai - kopīga
nākotnes plānošana ilgtspējīgai
sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās”/
„TREŠAIS SOLIS” vadības komitejas sanāksmes ietvaros.
1998. gadā Eiroreģionā apvienojās Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežu pašvaldības,
kuras vienoja kopīgas ieceres,
projekti un darbi, lai kopīgiem
spēkiem sekmētu attīstību reģionos, veicinātu starprobežu sadarbību. Eiroreģiona locekļi nāk no
triju valstu 30 pašvaldībām. 15
gadu laikā Latvijas, Lietuvas un
Baltkrievijas pierobežu reģionos
piesaistītas investīcijas gandrīz 15
miljonu eiro apmērā.
Atzīmējot Eiroreģiona piecpadsmitgadi, Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas programmas projekta
„TREŠAIS SOLIS” Vadības komitejas sanāksmē „Eiroreģiona
„Ezeru zeme”” Latvijas biroja valdes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks uzsvēra, ka šī projekta
ietvaros notiek kopīga nākotnes
plānošana ilgtspējīgai sociālajai
un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās. Visas ieceres,
darbi un rezultāti atkarīgi no pozitīvas komunikācijas, kopīgām domām. Vēlme īstenot jaunus plānus
un projektus ir pamats un atskaites
punkts darbiem, kurus varēs realizēt nākamajā 2014. – 2020. gada
Eiropas Savienības finanšu plānošanas periodā.
Savukārt „Eiroreģiona „Ezeru
zeme”” Latvijas biroja vadītāja
Ilze Stabulniece savā stāstījumā
dalījās pieredzē par starptautiskiem projektiem, kuri īstenoti
pēdējo gadu laikā, iepazīstināja
klātesošos ar nākotnes iecerēm,
kas varētu veicināt integrētu ekonomisko attīstību, stiprināt kopīgo
stratēģisko attīstību un plānošanu
Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas
pierobežas reģionos Eiroreģiona
„Ezeru zeme” teritorijā. Sanāks-

mes laikā I.Stabulniece prezentēja
pirmos projekta rezultātus - uzlaboto Eiroreģiona mājas lapas
uzmetumu, divu dienu Investīciju
Forumu 200 dalībniekiem Glubokoje (Baltkrievija), Vides forumu
100 dalībniekiem Švenčionys
(Lietuva) –, kā idejas tiks iekļautas Eiroreģiona stratēģijā 2014.2020.g. plānošanas periodā.
Latvijas Republikas konsulāta
Vitebskā vadītāja, konsule Dagnija Lāce – Ate nolasīja Ārlietu ministrijas valsts sekretāra Andreja
Pildegoviča sūtīto sveicienu, kurā
bija uzsvērts, ka sadarbība pāri robežām veido sapratni starp dažādu
valstu reģioniem, ļauj mācīties
vienam no otra. Daloties pieredzē
un kopā strādājot, turpinās ilgtspējīgs attīstības ceļš, rodas jaunas kopīgas ieceres.
Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsuls Daugavpilī Viktors
Geisiks uzsvēra pārrobežu sadarbības nozīmi, kas ir nenovērtējama. „Eiroreģions ir audzis,
īstenoti daudzi projekti. Biedrībā
darbojas cilvēki, kuri domā par reģionu, tā attīstību, iedzīvotājiem.
Turpināsim sadarboties un strādāt
iedzīvotāju labā, lai attīstība turpinās un īstenojas daudzi jo daudzi
projekti arī turpmāk,” novēlēja
V.Geisiks.
Šo gadu laikā, sadarbojoties ar
Igaunijas, Baltkrievijas, Lietuvas
un Krievijas partneriem, realizēti projekti ceļu infrastruktūras
sakārtošanā, ūdens kvalitātes uzlabošanā, rīkotas akcijas par drošu braukšanu, iedzīvotāju aktīva
dzīvesveida popularizēšanu, dabīgām ārstniecības metodēm un citi
projekti.
Savā pieredzē par realizētajiem
projektiem dalījās arī Lietuvas un
Baltkrievijas pārstāvji.
Svinīgā sēde noslēdzās ar ekskursiju pa Braslavu. Tās laikā tika
apskatīts pilsētas skvērs, Braslavas ģimnāzija, kurā jaunieši iepazīstināja ar skolas vēsturi un
ikdienu, priecēja ar savām skanīgajām balsīm un muzikalitāti. Tradicionālajā kultūras muzeja varēja
aplūkot tautisko dvieļu izstādi un
amatnieku darinājumus, bet pilskalnā izskanēja krāšņs stāsts – leģenda par Braslavas vēsturi.
Par godu „Eiroreģiona „Ezeru
zeme”” 15 gadu jubilejai pilsētas skvērā „Eiroreģiona „Ezeru
zeme”” Latvijas biroja valdes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
un pārstāvji no Lietuvas un Baltkrievijas atklāja atpūtas soliņus,
kas simbolizēs labās kaimiņattiecības un atgādinās par šo tikšanos.
Pasākumā tika nosaukti un sumināti Eiroreģiona Goda biedri, cilvēki, kuri jau no pirmsākumiem
darbojas Eiroreģiona „Ezeru
zeme” attīstībā un popularizēšanā.
Eiroreģionam „Ezeru zeme”
ir labas un stabilas nākotnes perspektīvas, jo viss iecerētais un
paveiktais domāts savstarpējai sapratnei, draudzīgām kaimiņattiecībām un iedzīvotāju labklājībai.
Zane Ločmele
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SAPNIS MŪŽA GARUMĀ

Kad viņas acis aizveras, un ķermeni ietin miega migla,
viņa sāk gleznot. Šis sapnis atkārtojas katru nakti...

Vēlēšanās gleznot Ļubovai Tarleckai bija visu viņas apzinīgo dzīvi. Ilgi nevarēja uzdrošināties, jo
bieži vien šaubījās: vai brieduma
gados ir iespējams kļūt par mākslinieci, vai tas nav pretrunā ar viņas iekšējo būtību? Kā zināms, ir
ļoti grūti kaut ko iesākt par spīti
savām negatīvajām domām, necerot uz panākumiem.

Palīdzēja nejaušs gadījums - iepazīšanās ar svētbilžu gleznotāju
Irakliju Pashalidi, kurš organizē
glezniecības meistarklases Grieķijā.
„Esmu pārliecināta, ka tā nav
tikai nejauša sagadīšanās, šis cilvēks man ir sūtīts no augšas,”
atzīstas Ļubova. „Kad Iraklijs
uzzināja par manu sapni, viņš uz-

drošināja mani un mudināja sākt
apgūt gleznošanas mākslu.”
Virtuāli komunicējot ar mani
„skaipā”, viņš katru dienu aicināja: „Mēģiniet! Sāciet!”
Un viņa sāka! Tagad Ļubova
nevar iedomāties savu dzīvi bez
otām un krāsām. Četru mēnešu
laikā tika radīti 17 mākslas darbi.
„Gleznošanas procesā mans
iedvesmas avots ir fotogrāfijas,”
pastāstīja Ļubova Tarlecka. „Lai
gleznotu, ir nepieciešamas pamatzināšanas un prasmes glezniecībā.
Taču man ir maz laika, nav tā, kā
kādreiz jaunības gados. Turklāt
es uztveru fotogrāfiju kā skici, ar
kuru es strādāju. Glezna, kas radusies ar otu un krāsu palīdzību,
ir dzīva, tā nekad nebūs vienkārši
fotoattēla kopija.”
Vai cilvēka apslēptais talants
var atklāties brieduma gados?
Protams! Pasaule eksistē arī ārpus
laika, it īpaši tiem, kas mīl dzīvi
visās tās daudzveidīgajās izpausmēs.
Elvīra Škutāne,
autores foto

TEORIJAS UN PRAKSES VIENOTĪBA

No 16. līdz 19.oktobrim Ukrainā, Vasiļkovas rajonā, notika XIV
Starptautiskā konference „Mūsdienu problēmas zemkopības mehānikas jomā”. Šajā pasākumā piedalījās pārstāvji no 7 Eiropas valstīm, kā
arī delegācija no Latvijas. Mūsu valsti pārstāvēja Latvijas Lauksaimniecības universitātes profesors A.Adamovičs, LLU aģentūras „Lauksaimniecības tehnikas zinātniskais institūts” direktors S. Ivanovs un
Krāslavas novada zemnieks, kaņepju audzētājs, Sergejs Zakrevskis, kas
konferencē prezentēja tehnoloģiskos un tehniskos risinājumus industriālo kaņepju novākšanā.
Kā uzsvēra Sergejs Zakrevskis, konferences gaitā teorētiķi un praktiķi
no dažādām valstīm dalījās savās zināšanās un pieredzē par lauksaimniecības attīstības jautājumiem. Zinātnieki prezentēja savas jaunākās
idejas, ko augkopji varēs izmantot praktiskajā darbībā.
Konferences noslēgumā tika parakstīts līgums starp Latvijas un Ukrainas lauksaimniecības universitātēm par sadarbību zinātnes un tehnikas sfērā.
Elvīra Škutāne

intervija

LIGITA PELNIKA:
„Ja cilvēka sirdī paliek kaut daļa no tā,
ko cenšos viņam dot – esmu laimīga!”
27 gadu garumā Izvaltas
Tautas nama deju kolektīvu „Rudņa” vada apbrīnojams, starojošs un talantīgs
cilvēks – Krāslavas pamatskolas matemātikas skolotāja Ligita Pelnika. Pateicoties viņas neizsīkstošajai
enerģijai, kolektīvs ikreiz,
kāpjot uz skatuves, priecē
skatītājus ar saviem deju
priekšnesumiem un neviltotām emocijām.
Par godu Skolotāju dienai
un par teicamu deju kolektīva sagatavošanu Vispārējiem latviešu Dziesmu un
deju svētkiem Ligitai Pelnikai ir pasniegts Kultūras ministrijas pateicības raksts.
- Ligita, sakiet, lūdzu, kas ir
kopīgs matemātikai un dejām?
- Matemātika un dejas?.. (Ligita
aizdomājas). Lai deju soļi izskatītos labi, tiem jābūt precīziem kā
matemātika. Arī ciparu pasaule ir
līdzīga dejām - tā ir skaista un aizraujoša.
- Kas ir sarežģītāks – iemācīt,
kā pareizi risināt matemātikas
uzdevumus vai palīdzēt apgūt
dejas tehniku?
- Nu gan jums ir nopietni jautājumi (smejas). Esmu matemātikas
skolotāja, es protu to darīt, un es to
daru. Dejas? Man pašai vienmēr
ļoti patika dejot, bet kā kolektīva
vadītāja es nekur nemācījos, man
nav speciālās izglītības. Tas ir
mans hobijs. Pašlaik man ir viegli
mācīt matemātiku, jo man ir gan

dziļas zināšanas, gan pieredze.
- Vai jūs dejojat jau no bērnības?
- Es sāku dejot pirmajā klasē,
pēc tam bija pārtraukums, jo mācījos lielā skolā, kur manas stundas bija otrajā maiņā, līdz ar to
nekādus pulciņus neapmeklēt nevarēju. Turpināju dejot vidusskolā. Diezgan nopietni nodarbojos
ar dejām institūtā - mēģinājumi
bija 3 reizes nedēļā pa 4 stundām,
nodarbības sākās ar klasisko tehniku, stāvot pie stieņa, mēs izpildījām vingrinājumus ar baleta

elementiem.
- Kas īpašs ir tautas dejām, ja
tās jūs ieinteresēja un turpina
saistīt visa mūža garumā?
- Ir grūti pateikt - kas, bet kaut
kas tiešām ir... (Ligita smaida un
domīgi skatās tālumā.) Man ļoti
patīk dejot, patīk skatīties, kā dejo
citi. Esmu gandarīta par saviem
jauniešiem, kas apmeklē mūsu
ciema kolektīvu, bet pēc skolas
beigšanas turpina studijas Rīgā
un dejo augsta līmeņa tautas deju
kolektīvos.
- Ko jums nozīmē latviešu

tautas tērps?
- Viens no maniem deju skolotājiem kādreiz teica: „Vienmēr
un visur, kur uzstāsities, lielā vai
mazā koncerta programmā, tautas
tērpam jābūt tīram un izgludinātam.” Manuprāt, tautas tērpam ir
ļoti liela nozīme, tas apliecina piederību Latvijai.
- Matemātiku jūs mācāt bērniem, bet dejas - pieaugušajiem.
Kāpēc?
- Kad es atbraucu no Jēkabpils un strādāju Izvaltā, man bija
skolas kolektīvs. Starp citu, tajā

piedalījās visiem zināmie brāļi
Celitāni. Pēc tam mani pierunāja
strādāt ar pagasta kolektīvu, un tā
jau 27 gadus mēs esam kopā.
- Pagājušie Dziesmu un deju
svētki, kas notika vasarā, jums
bija divkārši un pat trīskārši
svētki, jo tajā laikā piedzima
divi mazbērni. Skatoties uz
jums, nekad neteiksi, ka esat
vecmāmiņa. Kā jums izdodas
visu paspēt un tik labi izskatīties?
- Godīgi sakot, pēdējā laikā es
neko nepaspēju, man ir reāls laika trūkums. (Tikai uz mirkli Ligita
izskatās norūpējusies, un tad seja
atkal atplaukst smaidā). Bet par
mazuļiem es ļoti priecājos – viņi
aug un attīstās. Man ir 5 mazbērni,
trīs - vecākajam dēlam, un nesen
piedzima vēl divi. Un, ja ir dzimuši Dziesmu un deju svētku laikā,
droši vien būs dejotāji (jautri smejas).
- Vai jūs esat laimīga?
- Vai, laime ir tik netverams jēdziens (pauze). Ir momenti, kad
esmu ļoti laimīga, bet ir brīži, kad
liekas, ka viss ir veltīgi. Man ir
draudzene, kura jau sen dejo kolektīvā, viņa stāsta par mani tādu
joku: kad noslēdzas gads, Ligita
grasās pamest deju kolektīvu un
vienmēr saka: „Viss, tas ir pēdējais gads!”
Tomēr ir momenti, kad es jūtu,
ka esmu viņiem vajadzīga. Parasta buča uz vaiga, nemaz nerunājot
par citām lietām, un tad saproti,
ka šis darbs ir tā vērts. Piemēram,
nesen bijušais skolnieks atbrauca
no ārzemēm un uzrakstīja, ka grib
satikties. Ja cilvēka sirdī paliek
kaut daļa no tā, ko cenšos viņam
dot – esmu laimīga!
Elvīra Škutāne
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BĒRNIEM PRIEKS!

„LATVIEŠU VALODA ŠODIEN
UN TĀS NĀKOTNES
PERSPEKTĪVAS”
Satin savu valodiņu baltajā villainē.
Nosalušu, nogurušu. Nomirušu mūžam nē.
(M.Zālīte)

2013. gada oktobra sākumā Krāslavas Valsts ģimnāzijā
notika konference „Latviešu valoda šodien un tās nākotnes perspektīvas”, ko organizēja 12.d klases skolēni kopā
ar savu skolotāju I. Stikuti. Konferencē piedalīties bija aicināti visu klašu pārstāvji, direktors, mācību pārzine, metodiķis, kā arī skolotāji.

Latviešu valodas un literatūras stundās daudz runājam par valsts valodu, tās nozīmi un attīstību, tās daiļumu un skanīgumu, saprotam, ka latviešu valoda ir svarīga ikvienam mūsu valsts iedzīvotājam. Skumji, ka
Krāslavā latviešu valoda pārsvarā skan tikai valsts iestādēs un pilsētas
organizētajos pasākumos. Bet ikdienā uz ielas… Tāpēc arī radās ideja
organizēt šo konferenci.
Konferencē, iejutušies žurnālistu, tulkotāju, politiķu, mazākumtautību pārstāvju un skolotāju lomā, mēs sniedzām informāciju par attiecīgo
jautājumu, noskaidrojām lielākās problēmas latviešu valodas lietojumā
mūsdienās valstī kopumā un atsevišķi mūsu pilsētā, kā arī centāmies
rast risinājumu, kā pilnveidot un nostiprināt latviešu valodu nākotnē.
Secinājām, ka latviešu valodas progress ir atkarīgs tikai no mums pašiem, ja mēs paši necentīsimies attīstīt latviešu valodu, tā ar laiku pati
izsīks. Lai sekmētu latviešu valodas attīstību, ir jābūt stingrākai valodas
prasību ievērošanai, kā arī jābūt stingrākai valsts valodas lomas un statusa stiprināšanai izglītības sistēmā. Secinājām arī to, ka latviešu valodu
jauniešu vidū stipri ietekmē globalizācijas tendences pasaulē.
Tāpēc (jo īpaši pirms valsts 95.dzimšanas dienas!) visus aicinām
popularizēt latviešu valodu un palīdzēt tai attīstīties arī mūsu pilsētā.
Neatstāsim to novārtā un darīsim visu iespējamo, lai latviešu valodas
nākotnes perspektīvas būtu cerīgas un mūsu valoda nekad netiktu aizmirsta.
Ieva Dzirkale,
12.d klases skolniece

Indras vidusskolā 2013.
gada vasarā tika realizēts
projekts „Zīmē – būvē –
spēlējies!”, ko finansēja
Krāslavas novada dome
projektu konkursa „Es to
varu!” ietvaros.

Realizētā projekta rezultātā
septembrī blakus skolas stadionam pirmsskolas un sākumskolas
audzēkņus sagaidīja rotaļu laukuma konstrukcija – šūpoles, slīdkalniņš un trepītes. Lai bērniem
tā izmantošana būtu droša, kons-

trukcija ir veidota no kokmateriāliem, slīdkalniņš ir plastmasas, un
tikai dažas detaļas ir metāla. Visus
konstrukcijas izbūvēšanas darbus
veica skolas saimniecības daļas
vadītājs Leonīds Šadurskis. Par
ko lielu paldies viņam saka gan
bērni, gan skolas administrācija!
Konstrukcija ir izkrāsota dabai
draudzīgā tonī – zaļā krāsā. Šūpoties patīk ne tikai mazajiem , bet
arī vecāko klašu bērniem, tāpēc,
kad ir labs laiks, starpbrīžos un
pagarinātās dienas grupas laikā,

rotaļu laukumu izmanto visi, kas
vēlas.
Projekta laikā bērni piedalījās
dažādās aktivitātēs: lasīja pasakas, zīmēja, līmēja, veidoja dažādus radošus darbiņus. Paldies par
paveikto projekta darba grupai,
pirmsskolas skolotājai Inārai Šemelei un vizuālās mākslas skolotājai Ērikai Urbanovičai.
Inga Jākobsone,
Indras vidusskolas
direktore

APBALVOJA LABĀKOS SKOLOTĀJUS
17. oktobrī Krāslavas kultūras namā notika Skolotāju dienai veltīts svinīgs pasākums. Programmas turpinājumā visi skolotāji tika aicināti uz
grupas „Galaktika” koncertu. Šo dāvanu pedagogiem sagatavoja Krāslavas novada dome.
Šogad par panākumiem darbā ar skolēniem tika apbalvoti dažādu skolu skolotāji.
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas atzinības rakstiem apbalvoja:

Klaru Sakoviču, Varavīksnes vidusskola
- par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Ingu Jākobsoni, Indras vidusskola - par
nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu
izglītības sistēmas attīstībā;
Irīnu Krasovsku, Varavīksnes vidusskola
- par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Margaritu Ļahovu, Varavīksnes vidusskola - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Dainu Strupišu, Varavīksnes vidusskola par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Daci Samsanoviču, Krāslavas pamatskola - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Irēnu Kriviņu, Krāslavas pamatskola par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Dinu Skudru, Krāslavas Valsts ģimnāzija
- par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā;
Ļubovu Makareviču, Krāslavas Valsts
ģimnāzija - par nozīmīgu pedagoģiskā darba ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā ;
Irēnu Papsujeviču, Krāslavas Valsts ģimnāzija - par nozīmīgu pedagoģiskā darba
ieguldījumu izglītības sistēmas attīstībā.

Ar Kultūras ministrijas pateicības

rakstiem -

Silviju Stivriņu, Izvaltas pamatskola, Izvaltas bērnu folkloras kopas „Mozī latgalīši” vadītāju;
Ingrīdu Grišāni, Krāslavas Valsts ģimnāzija, deju kolektīvu „Zīlēni” un „Jumis”
vadītāju;
Valdu Timuli, Krāslavas VĢ un kultūras
nama deju kolektīvu „Rakari” un „Raita”
vadītāju;
Ligitu Pelniku, Izvaltas TN deju kolektīva „Rudņa” vadītāju;
Olgu Grecku, Krāslavas VĢ jauktā koris
„Krāslava” vadītāju;
Ritu Andrejevu, Krāslavas KN sieviešu
kora „Nova” vadītāju;

Swedbank balvas tika pasniegtas:

Irinai Gončarovai, Varavīksnes vidusskola - par ilggadēju radošu darbu, augstu profesionālismu, pašaizliedzību pedagoģiskajā
darbā, labdarību;
Mihailam Pitrānam, Krāslavas Mūzikas
skola - par ilggadēju radošu darbu, augstu
profesionālismu, pašaizliedzību pedagoģiskajā darbā.

Krāslavas novada domes pateicības tika pasniegtas -

Gundegai Grišānei, Skaistas pamatskola
- par aktīvu iesaistīšanos skolas mācību un
ārpusklases darbā;
Jeļenai Japiņai, Krāslavas pamatskola par ieguldījumu skolēnu spēju attīstībā un
veiksmīgu sadarbību ar vecākiem;

Veltai Daņiļevičai, Krāslavas pamatskola
- par novitāšu ieviešanu skolēnu spēju attīstībā ;
Lolitai Dzalbei, Aulejas pamatskola - par
darbu ar talantīgiem skolēniem un par skolēnu motivēšanu piedalīties valsts un novada konkursos;
Valentīnai Dzalbei, Robežnieku pamatskola - par kvalitatīvu un radošu darbu ar
bērniem;
Ligitai Stivriņai, Izvaltas pamatskola -par
saturīgi organizēto darbu sākumskolā un
aktivitāti projektu īstenošanā;
Antoņinai Bezinai, Ivaltas pamatskola par prasmīgi organizētu darbu sākumskolā
un individuālo pieeju mācību satura apguvē ;
Česlavai Kozlovskai, Poļu pamatskola par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu pamatizglītībā un skolas tēla popularizēšanu;
Inārai Šemelei, Indras vidusskola - par
ieguldījumu, sagatavojot audzēkņus pamatizglītības apguvei;
Ainai Gubai, Indras vidusskola - par rezultatīvu darbu, sagatavojot izglītojamos
novada olimpiādēm;
Inesei Ļeonovičai, PII „Pienenīte” - par
nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu, gatavojot bērnus skolai;
Žannai Cimoško, PII „Pienenīte” - par
nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu, gatavojot bērnus skolai;
Zinaīdu Bernāti, PII „Pīlādzītis” - par apzinīgu pedagoģiskā darba veikšanu iestādē
20 gadu garumā, labu bērnu sagatavošanu
skolai.

Ar Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas Atzinības
rakstiem apbalvoja:
Everitu Eisaku, Krāslavas pamatskola -

par atbildīgu attieksmi, aktivitāti un iniciatīvu interešu izglītībā;
Valentīnu Rukmani, Kalniešu pamatskola - par nozīmīgu pedagoģisko ieguldījumu
pamatizglītībā;
Ļubovu Juhņeviču, Robežnieku pamatskola - par veiksmīgu un radošu darbu bērnu izglītošanā;
Marinu Ignatjevu, Robežnieku pamatskola - par veiksmīgu un interesantu ārpusstundu darbu;
Sandru Nemeņonoku, KVĢ - par radošu
un kvalitatīvu pedagoģisko darbību vispārējā vidējā izglītībā;
Natāliju Raudivi, KVĢ – par godprātīgi
un kvalitatīvi veikto pedagoģisko darbu un
veselīga dzīvesveida popularizēšanu jauniešu vidū;
Innu Sevostjanovu, Poļu pamatskola - par
darbu ar talantīgiem skolēniem un gūtajiem
rezultātiem novada olimpiādēs;
Viju Sjadro, Indras vidusskola - par veiksmīgu izglītojamo iesaistīšanu dažādos projektos un spēlēs;
Valentīnu Novicku, PII „Pienenīte” - par
kvalitatīvu darbu bērnu bilingvālajā apmācībā;
Jekaterinu Aleksejevu, Varavīksnes vidusskola - par ilggadēju radošu darbu, augstu profesionālismu un pašaizliedzību;
Oksanu Zaikovsku, Varavīksnes vidusskola – par pašaizliedzību un individuālu
pieeju darbā ar skolēniem;
Ingu Makņu, Krāslavas pamatskola - par
ilggadēju radošu darbu, augstu profesionālismu un pašaizliedzību.
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KLUBA „VARAVĪKSNE” EKSKURSIJA
UZ DZIMTSARAKSTU NODAĻU
Kluba „Varavīksne” dalībnieki turpina tradīciju – apmeklēt dažādas Krāslavas novada iestādes un organizācijas,
lai iepazītos ar to darbības sfērām, mērķiem, darbinieku
pienākumiem un novada iedzīvotāju iespējām saņemt
kvalitatīvus pakalpojumus. Līdz ar to jaunieši īsteno savu
vēlmi iesaistīties pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs.

Krāslavas novada Dzimtsarakstu
nodaļā kluba dalībniekiem bija iespēja
gūt priekšstatu par civilstāvokļu aktu
reģistrāciju, apliecību, izziņu izsniegšanu, uzvārda, vārda vai tautības maiņu un citiem jautājumiem.
Jaunieši iepazinās ar Krāslavas
Dzimtsarakstu nodaļas vēsturi, arhīva
materiāliem, dažādām veidlapām, kā
arī uzzināja par to, kādas zināšanas un
prasmes ir nepieciešamas, lai varētu
strādāt šajā iestādē.
Īpašu interesi izraisīja ekskursija pa
nodaļas telpām – kluba dalībnieki apskatīja halli, laulības reģistrācijas zāli,
līgavas un līgavaiņa istabas.
Izsakām lielu pateicību Krāslavas
novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietniecei Marinai Karļūnei par viņas laipnību un interesanto stāstījumu!
Galina Mikulāne,
kluba „Varavīksne” vadītāja

CIEMOS PIE EKSOTISKAJIEM PUTNIEM UN DZĪVNIEKIEM
Rudens... Ekskursiju un
pārgājienu laiks, kad dodas
ekskursijās ne tikai skolēni,
bet arī bērnudārza audzēkņi.

PII „Pienenīte” 5. un 7. grupas
bērni ar skolotājām un vecākiem
devās ekskursijā uz zemnieku
saimniecību „Akati”, lai labāk iepazītu dažādus eksotiskos dzīvniekus un putnus. Bērni ekskursijas
dienu gaidīja ar lielu nepacietību.
Pienāca pirmdienas rīts, ar labu
un jauku laiku, kaut arī nedaudz
vēsu. Bērni ar steigu silti saģērbās,
lai dotos uz autobusu, kas tos jau
gaidīja bērnudārza teritorijā. Bērnudārza vadītājas pavadībā mēs
iekāpām autobusā un ieņēmām labākās vietas, lai dotos ceļā.
Braucot pa logu bērni vēroja apkārtējo dabu – rudens krāsās nokrāsotos lapukoku mežus, zilos ezerus,
rudenīgās pļavas, raibos govju ga-

nāmpulkus un redzēto uztvēra ļoti
emocionāli. Tā nemanot piebraucām pie z/s „Akati”.
Bērnus sagaidīja saimniecības
saimnieks ar diviem mīļiem kaķiem, kuri labprāt ļāvās, lai tos
noglāsta un paņem rokās. Pirms
devāmies ekskursijā pa zemnieku
saimniecību,nedaudz panašķojāmies – ēdām cepumus, smalkmaizītes, dzērām siltu tēju. Paēduši
gardumus, devāmies ekskursijā, paņemot līdzi maizi, baltmaizi, ābolus, burkānus, ar ko pacienāt saimniecības iemītniekus. Bērni bija
ļoti pārsteigti, ka strausi ir tik lieli. Tālāk mēs apskatījām fazānus,
Austrālijas vistas, emu, Brazīlijas
sivēnus, zosis un mazu stirnēnu.
Zosis sagaidīja mūs ar skaļu klaigāšanu. Bērni baroja viņas ar maizi
un baltmaizi. Tālāk mēs apskatījām
alpaku un kaziņas.
Aplokā ganījās gan mazas, gan

lielas kazas, kuras bērni baroja ar
maizi, baltmaizi, āboliem un burkāniem. Mazo ķiparu uzmanību pievērsa arī nutrijas, jo tām bija gari,
asi zobi un garas astes. Pirmsskolnieki bija sajūsmā par lieliem un
pūkainiem trušiem, viņus bērni cienāja ar maizi un zaļumiem. Saimnieks parādīja mūsu bērnu dārza
audzēkņiem strausa olas un fazānu spalvas. Visu ekskursijas laiku
bērniem līdzi gāja saimnieka kaķi.
Bija pienācis laiks prombraukšanai. Mēs pateicāmies saimniekam
par brīnišķīgi pavadīto laiku un sēdāmies autobusā, lai emociju pārpildīti dotos atpakaļ uz bērnudārzu.
Gribam pateikt lielu paldies bērnudārza vadītājai Viktorijai Olehno
un bērnu vecākiem, kas atbalstīja
un palīdzēja organizēt bērniem izzinošu un interesantu ekskursiju.
Dz. Dzalbe, R. Jurčenoka,
pirmsskolas skolotājas

AKMENS PĀRVĒRTĪBAS
„PIENENĪTĒ”
Labo darbu nedēļas ietvaros PII „Pienenīte” 7. grupa nolēma apgleznot akmeņus, ko
vēlāk varētu izlikt bērnudārza teritorijā.

Realizēt šo ideju palīdzēja Krāslavas māksliniece
Marina Procevska, liels paldies ir jāsaka arī Stanislavai Batarāgai, jo tieši viņa uzaicināja mākslinieci pie
mums. M.Procevska mūs nodrošināja ar speciālām
krāsām, kas ir piemērotas āra darbiem.
Trešdienas rīts mums bija īpašs! Uz radošo darbnīcu
atnāca ne tikai bērni, bet aktīvi iesaistījās arī viņu vecāki, kas bija sarūpējuši bērniem dažādus interesantus
akmeņus, ko apgleznot.
Vecāki kopā ar bērniem apsēdās pie galdiem, kas
bija sagatavoti darbam, uz paklāja bija izlikti visi akmeņi, kas iepriekš bija nomazgāti un nogruntēti. Tad
māksliniece katram bērnam jautāja, ko viņš uz akmens
vēlētos uzgleznot? Izteiktajām bērnu vēlmēm tika
piemeklēti piemēroti akmeņi. Tad nu varēja ķerties
pie darba. Bērni gleznoja mašīnas, pilis ar princesēm
un prinčiem, peles, mārītes, taureņus, kaķus, ziedus,
zaķus, zivis un pat haizivis! Lai darbiņš ritētu raitāk,
bērniem palīdzēja vecāki, skolotājas un māksliniece.
Laiks aizritēja nemanot. Bērni strādāja ar tik lielu aizrautību un interesi, ka apgleznoja nevis vienu, bet vairākus akmeņus. Arī bērnu vecākiem šis radošais pro-

cess bija saistošs un neparasts.
Darbs bija izdevies! Šie krāsainie un interesantie akmeņi piesaistīja daudzu uzmanību. Apgleznotos akmeņus pagaidām izliksim bērnudārza galerijā, bet vasarā
– mūsu grupas rotaļu laukumiņā, pie jaunās estrādes un
citviet bērnudārza teritorijā.
Lielu paldies sakām Marinai Procevskai un Stanislavai Batarāgai, ka veltīja mums laiku un aktīvi darbojās
ar mūsu bērniem, paldies par sniegto atbalstu arī bērnudārza vadītājai Viktorijai Olehno, metodiķei Lilijai
Krumpānei un arī mūsu bērnu vecākiem.
Paldies visiem par sadarbību! Mēs veicām labu un
skaistu darbu labo darbu nedēļas ietvaros.
Aina Stepiņa, Dzintra Dzalbe,
7. grupas skolotājas

NOVADA ĢEOGRĀFI IEPAZĪST
LATGALES AIZSARGĀJAMĀS
TERITORIJAS
Vai esat vērojuši dabu purvā? Bet profesionāla dabas aizsardzības inspektora pavadībā? Un no vairāku
desmitu metru augstiem torņiem?

Mūsu novada ģeogrāfiem, 22 skolēniem un 7 skolotājiem, 2.oktobrī bija šāda unikāla iespēja. Lubāna ezers lielākais ezers Latvijā,
neparasts ar savu hidrotehnisko sistēmu, ar mitrājiem, klānu pļavām, 7 mazākiem ezeriem, zivju dīķiem, upēm - Aivieksti, Maltu,
Rēzekni un citām. Kopumā viss veido 51 632 ha lielu 12 dabas
liegumu teritoriju „Lubāna mitrāja dabas liegums”. Teritorija ir iekļauta „Nature 2000” aizsargājamo dabas teritoriju tīklā un Ramsāres mitrāju aizsardzības konvencijas sarakstā kā unikāla putnu
ligzdošanas un migrācijas vieta apmēram 224 putnu sugām.
Otrs mūsu ekskursijas apskates mērķis bija Teiču dabas rezervāts, kas ir lielākais dabas rezervāts Latvijā un viens no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā, kurš tāpat ietilpst „Natura
2000” un Ramsāres konvencijas īpaši aizsargājamo teritoriju sarakstā gan kā retu putnu sugu apmešanās vieta, gan unikālu biotopu
un aizsargājamo augu sugu apgabals - 19 779 ha platībā.
Mūsu apskates objekti bija Lubāna kompleksa bāka ar foto un
keramikas izstādi, Teirumnieku dabas taka, informācijas punkts
„Bērzi” Murmastienē ar mednieku trofejām un rezervāta video
novērošanas apskati, Teiču dabas rezervāta Sildu dabas taka, Teiču purva novērošanas tornis, Sīksalas tornis un citi dabas objekti.
Pēcpusdienā meža malā iznāca pastaigāties arī Latvijas lielākais
zīdītājs-skaistulis alnis, kuru varējām labi apskatīt ar tālskati.
Lai gan oktobra sākumā dabā jau ir iestājusies klusā sezona, arī
saulīte mūsu ekskursijas dienā bija paslēpusies aiz mākoņu plīvura un taupīja savas košās gaismu spēles, mūsu noskaņojums bija
priecīgs par visu redzēto un dzirdēto. Arī Lubāna gulbji un jūras
kraukļi ziņkārīgi lūkojās mūsos, kas tie tādi miera traucētāji, kas
šeit sabraukuši. Turpat netālu ligzdojot arī varenā klinšu ērgļa ģimenīte, kura pa reizei neatsakās notiesāt pat kādu vilku sugas pārstāvi. Šurp ienākušajiem lāčiem gan te neesot ko baidīties, te viņi
pēc sirds patikas var peldēties, mieloties ar Lubāna ezera līdakām
un daudzajām purva ogām.
Paralēli ziņkārīgo ceļotāju izglītošanai mūsu gidam - reindžeram
nācās brīdināt arī nejauši uzradušos ūdens tūristus. Aizsargājamās
teritorijas ir stingri iedalītas zonās ar atšķirīgām piekļuves iespējām, ir arī tādas vietas, kur neviens cilvēks nedrīkst spert kāju.
Likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, tāpēc, pirms dodamies bez profesionāla pavadoņa apskatīt aizsargājamās teritorijas,
pamatīgi jāizpēta to apmeklēšanas noteikumus, lai nepiedzīvotu
lielu vilšanos – sākot ar naudas sodiem un beidzot ar dzīvības briesmām, kuras purvā draud nezinātājam.
Tiesa gan, purvu mūsu izzinošajā ekskursijā bija daudz, bet programma bija ļoti interesanta, un diena pagāja nemanot. Šķiroties no
mūsu kompetentā ekskursijas vadītāja Daiņa Tuča, lielākā daļa
mūsu ceļabiedru bija gatavi šurp atgriezties vēl. Šajā dienā mēs
paspējām apskatīt tikai 1% no visām šejienes ievērības cienījamām
dabas bagātībām.
Izvērtējot braucienu, skolēni un skolotāji izteica vēlējumu - kaut
vairāk būtu šādu izzinošu projektu un ļoti pateicās brauciena sponsoriem – Krāslavas novada domei, ekskursijas vadītājam - dabas
aizsardzības vecākajam speciālistam Dainim Tučam un organizatoriem – Krāslavas novada Ģeogrāfijas skolotāju metodiskajai apvienībai, Izglītības pārvaldes speciālistei Lidijai Ostrovskai un Aulejas
pagasta šoferim Jānim.
Romualda Veštere,
Krāslavas novada
Ģeogrāfijas skolotāju
metodiskās apvienības vadītāja
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ESTIS

IZGLĪTĪBA

dažos teikumos

„PĪLĀDZĪTIS” SVEIC JUBILEJĀ
OJĀRU VĀCIETI
„Pīlādzītī” jau ceturto gadu ir ieviesta
tradīcija rīkot pasākumus, kas veltīti kādam konkrētam bērnu rakstniekam vai
dzejniekam. Iepriekš skolotājas un bērni
gatavojuši pasākumus, kas veltīti Cecīlijas
Dineres, Raiņa, Jāzepa Osmaņa jubilejām.

Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa
pilnveidei izglītības iestādēs 2013./2014.mācību
gadā izvirzījis kā vienu no galvenajām prioritātēm
stiprināt patriotismu un valstisko identitāti, bet kā
īpaši aktualizējamo notikumu - dzejnieka O.Vācieša
80 gadu jubileju.
Tāpēc „Pīlādzīša” skolotājas nolēma iepazīstināt
bērnus ar šo populāro bērnu dzejoļu autoru.
Ojārs Vācietis - dzejnieks, kas īpaši mīlēts mazo
lasītāju vidū, daudzo dziesmu vārdu autors, dzimis
1933.gada 13.novembrī, strādājis laikrakstos un
žurnālos – „Literatūra un Māksla”, „Liesma”, „Bērnība”, „Draugs”. Gadu bijis Rīgas kinostudijas redaktors. PII „Pīlādzītis” bērnus piesaista dzejnieka
humors, dzīvīgums, atjautība, asprātība, možs gars
un sirsnīgā attieksme pret mazā lasītāja pasauli.
Daiļlasītāju konkursa finālu vadīja viens no bērnu
iemīļotajiem dzejnieka tēliem – Rūķis no grāmatas
„Astoņi kustoņi”. Kopā pasākuma finālā piedalījās
28 bērni vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Bērnu uzstāšanās prasmes vērtēja žūrija: Viktorija Urbanoviča,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas vadītāja un Anna Bartuša, Krāslavas
novada centrālās bibliotēkas bibliotekāre.

Dzejoļi skanēja latviešu un krievu valodā, jo
O.Vācieša dzeja ir tulkota vairākās pasaules valodās.
Visi bērni saņēma pateicības un dāvanas, bet paši labākie daiļlasītāji tika atzīmēti dažādās nominācijās:
Karina Liņķe -„Poētiskākais daiļlasītājs”, Dagmāra
Stivriņa -„Izteiksmīgākais daiļlasītājs”, Artjoms Bekišs- „Skanīgākais daiļlasītājs”, Laura Cauņa -„Liriskākais daiļlasītājs”, Angelīna Ostrovska -„Drošākais
daiļlasītājs”.
Dzejniekam „Pīlādzīša” bērni veltīja ne tikai
dzejoļus, bet arī dziesmu dziedāšanu. Grupās tika
rīkotas bērnu zīmējumu un pašdarināto grāmatu izstādes – ilustrācijas O.Vācieša dzejoļiem. Zālē tika
demonstrēta arī videoprezentācija: Rūķis iepazīstināja bērnus ar dzejnieka tēlu un iestādes bērnu ilustrācijām iemīļotajiem dzejoļiem.
Konkursa noslēgumā žūrijas locekļi pasniedza iestādei Krāslavas novada centrālās bibliotēkas atzinību
par latviešu kultūras mantojuma popularizēšanu.
Turpinot svētkus, bērni grupās skatījās multfilmu
„Kabata”. Multfilmas darbība risinās dzejnieka Ojāra Vācieša dzīves vietā Rīgā, Arkādija parkā un Māras ezera apkārtnē. Stāstnieks Ojārs Vācietis filmas
sākumā palaiž pasaulē savas dzejas tēlus un kustoņus
– un sākas pasaka!
Jeļena Vorošilova,
Krāslavas novada „Pīlādzītis”
vadītājas vietniece izglītības jomā

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/14
„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/20
„Par ģeotelpiskās informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā””

26.augustā Valsts policijas Krāslavas iecirknī ar iesniegumu vērsās
1957.gadā dzimis katoļu mācītājs no Polijas, par to, ka viņam tika nozagts planšetdators “Sony Galaxy Tab”.
Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas darbinieki, operatīvo pasākumu rezultātā 11.oktobrī par planšetdatora zādzību aizturēja
1992.gadā dzimušu sievieti. Kriminālprocesa izmeklēšanas laikā tika
noskaidrots, ka zādzība tika veikta, pielāgojot mājas ieejas durvju atslēgu. Aizturētā sieviete jau agrāk tika sodīta par līdzīga rakstura noziedzīgiem nodarījumiem.

informācija
DIEVKALPOJUMI
KRĀSLAVAS ROMAS KATOĻU BAZNĪCA

1. novembris (piektdiena)
VISI SVĒTIE
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)
Vesperes un procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (latviski)
2. novembris (sestdiena)
VISU TICĪGO MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11:30 – Sv. Mise (poliski)
Procesija par mirušajiem
18:00 – Sv. Mise (poliski)
2. novembris (sestdiena)
15:00 – Sv. Mise (Krāslavas Vecajos katoļu kapos)
9. novembris (sestdiena)
13:00 – dievkalpojums (Krāslavas Meža kapos)

6. novembrī plkst.18.00 Krāslavas Mūzikas skolas telpās notiks Rēzeknes-Raiņa ielu mikrorajona iedzīvotāju
tikšanās ar domes amatpersonām.

Izdoti saskaņā ar Euro ievešanas likuma 31.panta trešo daļu.
1.Izdarīt grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/20 „Par ģeotelpiskās
informācijas aprites kārtību Krāslavas novadā” (turpmāk tekstā – Noteikumi) un izteikt Noteikumu 2.pielikumu šādā redakcijā:
„2.pielikums
Maksas cenrādis ģeotelpiskās informācijas apritei Krāslavas novadā
N.p.k.

Nodevas objekts

1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4
2.
2.1
2.2
3.

Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas pārbaude un reģistrācija datubāze
objekta platība līdz 0.3 ha (ieskaitot)
objekta platība no 0.3 ha līdz 0.5 ha (ieskaitot)
objekta platība no 0.5 ha līdz 1.0 ha (ieskaitot)
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Topogrāfijas uzmērīšanas informācijas izsniegšana no datu bāzes
objekta platība līdz 1.0 ha (ieskaitot)
objekta platība virs 1.0 ha, papildus par katru nākamo ha
Izpilddokumentācijas (izpildshēmu) pieņemšana, reģistrēšana, pārbaude, ievadīšana datu bāzē
3.1.
komunikācijas garums līdz 300 m (ieskaitot)
3.2.
komunikācijas garums virs 300 m , papildus par katriem nākamiem 100 m
4.
Inženiertīklu pārskata shēmas noformēšana un nosūtīšana pasūtītājam (pārskata shēma izmantojama tikai reklāmas objektu novietnei bez inženiertīklu
pieslēgumiem un vienkāršoto inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūvei)
4.1
platība līdz 1.0 ha
4.2
platība virs 1.0, papildus par katru nākamo ha
5.
Detālplānojuma vai zemes ierīcības projekta pārbaude, ievadīšana datu bāze,
reģistrācija (viens objekts)
6.
Informācijas izsniegšana zemes vienības robežu plāna izgatavošanai vai citu
mērniecības darbu veikšanai, kas nav iekļauti pakalpojumu izcenojumos (viens
objekts-viena zemes vienība)
7.
Par topogrāfiskā uzmērījuma, izpildshēmas un izpilddokumentācijas digitālās
versijas formāta maiņu
8.
Informācijas izsniegšana papīra formā:
8.1.
A4 datorizdruka (viena lapa)
8.2.
A3 datorizdruka (viena lapa)
8.3.
A1 datorizdruka (viena lapa)
9.
Datu pārnešana uz CD-ROM (viens informācijas nesējs)
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

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

Maksas likme
euro (neieskaitot PVN)
9,96
14,23
21,34
7,11
5,69
1,42
7,11
2,85

14,23
4,27
7,11
bezmaksas
7,11
0,28
0,50
7,11
5,69

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

11.novembrī plkst.17.00
iedegsim atmiņas svecītes
un noliksim ziedus
pie monumenta „Māte Latgale raud”.
Plkst.18.00 Krāslavas kultūras namā
notiks Lāčplēša dienai un Latvijas Tautas frontes
25.gadadienai veltīts pasākums.
Novada bijušajiem tautas frontes dalībniekiem par piedalīšanos jāpaziņo pagastu pārvaldēs līdz 7.novembrim.

Biedrība „Stariņš”
sveic oktobrī dzimušos:
Žannu Galilejevu un Liliozu Stavro.
Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl.
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!

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

