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Šodien numurā
Dome aicina novērtēt pēdējos gados īstenoto attīstības politiku
Krāslavas novadā - 2. lpp.
 Tiks atvērts elektrības tirgus – 3. lpp.
 Jauniešu idejas veiksmīgi īstenotas – 4. lpp.
 Uzņēmumam „Rols” - 20. Intervija ar Alekseju Homutiņinu - 5. lpp.
 Jevgēņija Iļjinca piemiņai – 6. lpp.
 Jaunās māmiņas Svetlanas Pitrānes pārdomas – 7. lpp.
 Sporta jaunumi, informācija, sludinājumi - 8. lpp.

11. novembrī, Lāčplēša dienā, Krāslavas pamatskolas audzēkņi devās pie Daugavas, lai palaistu pa straumi pašu veidotus, simboliskus kuģīšus.
Tas bija kritušo karavīru piemiņas godināšanas pasākums, jo mūsu valsts varoņi atdeva savu dzīvību par Latvijas brīvību un neatkarību. Ap divsimt
„piemiņas vēstnešu” devās uz mūsu galvaspilsētu un tālāk – uz Baltijas jūru.

Lai Latvija sākas mūsu sirdī –
ar piederības izjūtu
savai valstij,
ar rūpēm par tās labklājību,
drošību un nākotni!
Sveicam
Latvijas Republikas
proklamēšanas dienā!
Krāslavas novada dome

„RUDENS 2014”
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs aicina krāslaviešus un
mūsu gleznainās pilsētas viesus
uz Krāslavas mākslinieku gleznu
izstādi „Rudens 2014”.
Šajās dienās, kad rudens kā sētnieks ar savām vēju slotām jau ir
noslaucījis pēdējos vasaras krāšņumus un gaisā jūtams rūgtums,
kas nāk no ugunskuros dedzinātajām lapām, mūsu sirdis un prātus
iepriecina un ļauj pakavēties atmiņās par silto vasaru mākslinieku
radošā dzirksts. Reizi divos gados Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja telpās mūsu novada
mākslinieki priecē ar kopizstādi
„Rudens 2014”. Šogad savu jaunu
radošo sniegumu skatītājiem pie-

dāvā divdesmit četri mākslinieki:
Mairita Folkmane, Maija Šulga,
Eduards Pustovoitovs, Pēteris
Babins, Inga Goldberga, Tatjana Rukmane, Daiga Lapsa, Romualds Kasinskis, Andrejs Skumbiņš, Irēna Lukjanska, Marina
Procevska, Jūlija Vērtule, Jevgēnijs Pohoduns, Fēlikss Edvīns Lukašēvičs, Emīlija Leja, Ivans Bičkovs, Nadīna Lavrecka, Donāts
Romulis, Lilija Tama, Andrejs
Gorgocs, Vjačeslavs Aprups, Vija
Plotka.
Ļubova Tarlecka, Zinaīda Lapkovska un Olga Vaitoviča šajā
izstādē piedalās pirmo reizi. Septiņdesmit divi dažādās tehnikās un
stilos izpildītie darbi atklāj katra

mākslinieka īpašo pasaules redzējumu.
Izstāde skatāma līdz 2015. gada
17. janvārim.

K. MORBERGA STIPENDIJU IEGUVUSI
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS ABSOLVENTE

Kopš 2001.gada Latvijas Universitātē (LU) tiek
piešķirtas visu laiku lielākā universitātes mecenāta
Kristapa Morberga stipendijas izcilniekiem. Vienu
no 15 stipendijām 2200 eiro apmērā izdevies iegūt
LU Sociālo zinātņu fakultātes studentei, Krāslavas
Valsts ģimnāzijas abiturientei Ilzei Andžānei.
Ilze Andžāne šobrīd studē LU bakalaura programmā „Politikas zinātne”. Brīvajā laikā aizraujas ar saksofonspēli, dejošanu, fotografēšanu, aerobiku, galda
spēlēm. Par sevi stāsta: „Esmu apķērīga un izpalīdzīga meitene, kurai piemīt latgaliskais šarms. Man
patīk sevi provocēt un pārbaudīt, uz ko esmu spējīga.
Nelaižu garām iespējas, kurās sevi varu pilnveidot
profesionāli. Bieži vien alkstu mieru, tāpēc sveši nav
dārza darbi – tie palīdz atbrīvoties no ikdienas steigas, darbiem un domām.
Pašlaik darbojos LU teātrī, izmantoju LU sporta
iespējas, iesaistos sava dzimtā novada pašvaldības
dokumentu uzlabošanā kā brīvprātīgā un veicu darbiņus Latvijas Politologu biedrības labā. Visnotaļ lie-

la aizraušanās man ir sporta pasākumu apmeklēšana.
Stipendijas iegūšana vairo ticību un paļāvību saviem spēkiem un spējām. Kristapa Morberga stipendija ir kā atzinība par paveiktajiem akadēmiskajiem
un sabiedriskajiem darbiem un motivācija pilnveidoties, izglītoties un kļūt par LU vizītkarti.”
Laine Dobulāne,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Latvijas Universitātes Fonds
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KRĀSLAVAS NOVADA DOME AICINA IEDZĪVOTĀJUS
NOVĒRTĒT PĒDĒJOS PIECOS GADOS
ĪSTENOTO ATTĪSTĪBAS POLITIKU KRĀSLAVAS NOVADĀ

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2014/12

„Noteikumi par mācību maksu
Krāslavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43.panta pirmās daļas 13.punktu un
Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu

Šis ir īpašs gads - šovasar apritēja 10 gadi
kopš Latvijas pievienošanās Eiropas Savienībai un tieši 5 gadi, kopš Krāslavas novadam pievienojās 10 apkārtējie pagasti.

Pēdējo gadu laikā novada infrastruktūras un sabiedrisko pakalpojumu attīstībā ieguldīti ievērojami Eiropas, valsts un pašvaldības līdzekļi, uzņēmēji radījuši jaunas darba vietas, statistika liecina par
dzīves līmeņa augšupeju. Vai veiktie ieguldījumi ie-

tekmē arī jūsu ikdienu? Kā mainījusies Krāslava un
novads pēdējo gadu laikā? Kā jūtamies šobrīd, kādi
gribam būt nākotnē?
Krāslavas novada dome aicina jūs novērtēt paveikto, līdz 20. novembrim atbildot uz Attīstības nodaļas
izstrādātās aptaujas jautājumiem (www.kraslava.lv).
Sadarbojoties jūs sniegsiet savu ieguldījumu mūsu
novada turpmākajā izaugsmē!

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
PAR PAVEIKTO DARBU OKTOBRĪ
Saņemti 12 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 102
izsaukumi. Tika veiktas 48
profilaktiskās sarunas un
izteikti mutiski brīdinājumi.

Izvaltas pamatskolā tika veikta
proﬁlaktiskā saruna ar skolēniem
par bērnu tiesībām un pienākumiem, kā arī par Latvijas APK
un Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu ievērošanu.
Tika veikti 8 nakts reidi (no
piektdienas uz sestdienu un no
sestdienas uz svētdienu). Tika no-

drošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Robežniekos, rikšotāju
sacensību laikā.
Krāslavas novada pašvaldības
policija nogādāja divas personas
Daugavpils psihoneiroloģiskajā
slimnīcā. Viens bērns tika nogādāts Tiskādu internātpamatskolā.
Viens nepilngadīgais tika nogādāts sociālās korekcijas izglītības
iestādē „Naukšēni”. Kā arī viens
nepilngadīgais tika nogādāts
VSIA Bērnu psihoneiroloģiskā
slimnīcā „Ainaži”.

Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki nogādāja divus klaiņojošus suņus un divu
kaķus Daugavpils dzīvnieku patversmē.
Krāslavas novada pašvaldības
policijas darbinieki veica 17 proﬁlaktiskus reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju
resursu un kontroles pasākumiem.
No dažādiem Krāslavas novada
ezeriem kopumā tika izcelti un
pēc akta iznīcināti 16 nelikumīgi
zvejas rīki.

ATVIEGLOTI CŪKGAĻAS UN CŪKGAĻU
SATUROŠU PRODUKTU
APRITES NOSACĪJUMI
Lai atvieglotu cūkgaļas
un cūkgaļu saturošu produktu aprites nosacījumus
mājdzīvnieku audzētājiem,
kuru ganāmpulku novietnes atrodas Āfrikas cūku
mēra (ĀCM) ārkārtējās situācijas zonā, valdība pieņēma divus Ministru kabineta noteikumus.
Grozījumi noteikumos atceļ nepieciešamību turpmāk saskaņot
ar Pārtikas un veterināro dienestu (PVD) biodrošības pasākumu
plānu, kas izstrādāts mājputnu
novietnēm un vēršu apakšdzimtas, cūku, aitu un kazu savākšanas
centriem, dzīvnieku tirgošanas telpām un dzīvnieku turēšanas vietām, kur dzīvniekus tur izolācijā
līdz izvešanai uz trešajām valstīm,
tādējādi samazinot administratīvo
slogu.

Lai nodrošinātu ĀCM apkarošanu un ierobežošanu, noteikumos
precizēts biodrošības pasākumu
īstenošanas, kā arī cūku nokaušanas termiņš, ja pasākumi netiek
īstenoti. Ja gadījumā dzīvnieku
īpašnieks novietnē biodrošības
pasākumus neievieš un cūkas nenokauj, PVD pieņem lēmumu par
cūku nokaušanu vai nogalināšanu
un dzīvnieku īpašniekam lēmums
jāizpilda divu nedēļu laikā.
Vēl noteikumi paredz, ka turpmāk būs atvieglota dzīvu cūku,
cūkgaļas, cūkgaļas produktu, cūkgaļas izstrādājumu, kā arī cūkgaļu
saturošu produktu aprite no ĀCM
riska zonām. Būs atviegloti nosacījumi dzīvu cūku pārvietošanai
no III riska zonas, ja šajā zonā nav
pietiekamas kapacitātes kautuves,
kā arī noteikts, ka no šīm cūkām
iegūtos produktus varēs izplatīt

visā Latvijā. No II riska zonas uz
citām Eiropas Savienības dalībvalstīm un trešajām valstīm būs
atļauts izvest cūkgaļu un cūkgaļas
produktus, ja to iegūšanas procesā
veikta apstrāde, kas garantē pārtikas produktu drošību un nepieļauj
slimības ierosinātāja tālāku izplatīšanos. Atviegloti nosacījumi
arī cūkgaļas, cūkgaļas produktu,
cūkgaļas izstrādājumu un cūkgaļu
saturošu produktu izvešanai no III
riska zonas. Līdz ar aprites prasību maiņu dzīvnieku īpašniekiem
nebūs pamata saņemt kompensāciju par nokautajiem dzīvniekiem
tirdzniecības traucējumu dēļ un
būs novērsti tēriņi no valsts budžeta.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

1.Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā - noteikumi) nosaka mācību maksas apmēru un maksas
atvieglojumus Krāslavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs (turpmāk tekstā
– izglītības iestādes) kā līdzﬁnansējumu par izglītības ieguvi šajās
izglītības iestādēs. Līdzﬁnansējuma apmēru Skolai nosaka Krāslavas novada dome.
2.Mācību maksa Krāslavas
Mākslas skolā ir:
2.1vienam skolas audzēknim
apmācībām programmā „Vizuāli
plastiskā māksla” EUR 7 mēnesī,
2.2. vienam skolas audzēknim
līdz 9 gadu vecumam apmācībām
ārpus programmas „Vizuāli plastiskā māksla” EUR 7 mēnesī,
2.3. ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var noteikt maksu
par 2 bērniem, ja no vienas ģimenes nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērnu.
3.Mācību maksa Krāslavas Mūzikas skolā ir:
3.1. vienam skolas audzēknim
EUR 12 mēnesī
3.2. ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var noteikt maksu
par 2 bērniem, ja no vienas ģimenes nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērnu.
4. Mācību maksa Krāslavas
Sporta skolā ir:
4.1. vienam skolas audzēknim
EUR 4 mēnesī,
4.2. ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var atbrīvot Latvijas sporta veidu apstiprinātos
izlašu dalībniekus un kandidātus,
sākot no U-16 (no 16 gadu vecuma) izlasēm, 4.3. ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var

noteikt maksu par 2 bērniem, ja
no vienas ģimenes nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērnu.
5. Mācību maksa Indras Mākslas un mūzikas skolā ir:
5.1. vienam skolas audzēknim
EUR 2 mēnesī
5.2. ar skolas pedagoģiskās padomes lēmumu var noteikt maksu
par 2 bērniem, ja no vienas ģimenes nodarbības apmeklē 3 un vairāk bērnu.
6. Mācību maksa tiek veikta par
mācību gada 9 kalendārajiem mēnešiem.
7. Līdzﬁnansējumu vecāki iemaksā starp Skolu un vecākiem
noslēgtā līguma par līdzﬁnansējuma samaksas kārtību norādītajā
Krāslavas novada domes norēķinu
kontā.
8. Līdzﬁnansējums ir jāmaksā
katru mēnesi ne vēlāk kā līdz mēneša 25. datumam.
9. Ja līdzﬁnansējuma maksa nav
veikta vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas, Izglītības iestādes
pedagoģiskā padome lemj jautājumu par audzēkņa atskaitīšanu no
attiecīgās profesionālās ievirzes
izglītības programmas.
10. Šo noteikumu ievērošanas
un līdzﬁnansējuma iemaksas izpildes kontroli organizē un nodrošina Skolas direktors.
11. Saistošie noteikumi stājas
spēkā 2014.gada 1.septembrī. Ar
šo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
savu spēku zaudē Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2010/19 „Noteikumi par
mācību maksu Krāslavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes
izglītības iestādēs”.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2014/12
„Noteikumi par mācību maksu Krāslavas novada
pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.Projekta nepieciešamības pamatojums. Izglītības likuma 12.panta
otro prim daļa nosaka, ka pašvaldība saistošajos noteikumos var paredzēt daļēju maksu kā līdzﬁnansējumu par izglītības ieguvi pašvaldības
dibinātajās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Saistošie noteikumi nosaka mācību maksas apmērus Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts. Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu un Izglītības likuma 12.panta
otro prim daļu. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt mācību maksas
apmēru un maksas atvieglojumus Krāslavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs (turpmāk tekstā – izglītības iestādes) kā līdzﬁnansējumu par izglītības ieguvi šajās izglītības iestādēs.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Būtiskas ietekmes nav.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav nepieciešams
radīt jaunas darbavietas vai ieviest jaunus administratīvos procesus.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Ar privātpersonām konsultācijas nav notikušas. Saistošo noteikumu projekts un
paskaidrojuma raksts ievietots Krāslavas novada pašvaldības interneta mājas lapā www.kraslava.lv sadaļā „Saistošo noteikumu projekti”,
pieejams Krāslavas novada pagastu pārvaldēs.
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PIENSAIMNIEKI SAŅEMS AVANSA
MAKSĀJUMU PAR CILTSDARBU
Pēc Krievijas Federācijas noteiktā preču
importa
aizlieguma
Latvijas piensaimniekiem radušies zaudējumi, ko izraisījusi piena
iepirkuma cenas krasa
pazemināšanās,
atsevišķās saimniecībās
pat noslīdot zem piena
ražošanas pašizmaksas.

Lai segtu piensaimniekiem radītos zaudējumus
un ļautu saglabāt ražošanas
apmēru, vienlaikus novērstu

augstvērtīgu piena šķirņu
slaucamo govju izkaušanu
ganāmpulka
ciltskodolā,
3.novembrī Ministru kabinets pieņēma zināšanai Zemkopības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu
„Par zaudējumiem piena
nozarē”.
Vienlaikus valdība apstiprināja MK noteikumus
„Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 26.augusta
noteikumos Nr.511 „Valsts
atbalsta piešķiršanas kārtība
piena šķirņu slaucamo govju
produktivitātes datu izvērtē-

šanai””.
Noteikumi nosaka 7,9
miljoni eiro lielu ciltsdarba
avansa maksājumu, lai nodrošinātu piena šķirņu slaucamo govju produktivitātes
datu noteikšanas un izvērtēšanas pakalpojumu.
Atbalsts segs līdz 70 procentiem no izmaksām, kas
saistītas ar piena šķirnes
slaucamās govs produktivitātes kontroles testiem.
Informāciju sagatavoja
Rūta Rudzīte,
ZM sabiedrisko attiecību
speciāliste

„KO GAIDĀM NO VALDĪBAS UN LR 12. SAEIMAS”
1. novembrī Rīgā notika Latvijas Pensionāru federācijas domes
paplašinātā sēde, kurā
tika apspriesti jautājumi par tēmu „Ko gaidām no valdības un LR
12. Saeimas”.

Sēdē piedalījušies pensionāru biedrību un organizāciju
pārstāvji no visas Latvijas.
Jautājumu apspriešanā iesaistījās arī Krāslavas novada
pensionāru biedrības dalībnieki. Kas attiecas uz parlamentāriešiem no valdošajām partijām,
tad uz sēdi atnāca daudz mazāk deputātu, nekā bija plānots, bet pārstāvji no partijas „Vienotība” vispār nebija ieradušies. Saeimas deputāti no valdošās koalīcijas partijām atbalsta
pensionāru pozīciju, kas saistīta ar pensiju aprēķināšanas kārtību. Sēdes noslēgumā tika
pieņemta rezolūcija.

projekti

PATEICOTIES PROJEKTAM,
TIEK SAKOPTA SKOLAS TERITORIJA
Projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2014” ietvaros Indrā tika
realizēts projekts „Lapenes
izveide un bērnu rotaļu laukuma papildināšana pie Indras
vidusskolas”.

Projekta realizēšanas rezultātā tika
uzcelta lapene pie
skolas, lai bērni,
gaidot
autobusu,
tur varētu novietot savas
mantas un lietus laikā paši
atrasties zem jumta. Šo lapeni skolas pedagogi varēs
izmantot, vadot nodarbības
svaigā gaisā.
Jau esošais bērnu rotaļu
laukums tika papildināts ar
jauniem elementiem – uzbūvētas šūpoles, izveidota
rāpšanās siena daudzveidīgu
aktivitāšu nodrošināšanai
bērniem.
Vasaras brīvlaikā skolas
stadions ir vieta, kur aktīvi darbojas arī citi ciemata
bērni, atjaunotie soliņi un

dzelzs konstrukcijas kļuva
vizuāli pievilcīgākas un bērniem drošas.
Projekta realizēšana deva
iespēju izveidot teritoriju
pie skolas vizuāli pievilcīgāku, sakoptāku un mūsu
bērniem drošāku.
Projekta prezentācijas pasākums tika organizēts kā
Rudens gadatirgus.
Gatavojoties tam, jaunizveidotā lapene tika izrotāta
ar pirmsskolas bērnu veidotajām kļavu lapu un ābolu
virtenēm. Gadatirgus laikā
bērni un vecāki aktīvi tirgojās, pirka, pārdeva, mainījās
ar rudens veltēm un pašu

veidotiem kulinārijas gardumiem.
Visi kopā teicām milzīgo
paldies skolas saimniecības
daļas pārzinim, lapenes un
rotaļu laukuma meistaram –
Leonīdam Šadurskim!
Pateicamies Krāslavas novada domei par ﬁnansējuma
piešķiršanu projekta realizēšanai un Indras pagasta
pārvaldei - par nepieciešamo materiālu atgādāšanu no
pilsētas veikaliem, lai, realizējot projektu, varētu iepriecināt mūsu bērnus!
Inga Jākobsone,
Indras vidusskolas
direktore

ATVĒRTS
ELEKTRĪBAS TIRGUS –
KO TAS NOZĪMĒ
UN KĀ JĀRĪKOJAS
IEDZĪVOTĀJIEM?

Saskaņā ar šā gada 3. marta valdības lēmumu, ar kuru tika pārcelta
pāreja uz brīvu elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, tā atvēršana
notiks, kā plānots – 2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to „viens elektrības
piedāvājums visiem” beigs pastāvēt. Faktiski tas nozīmē, ka elektrība
kļūst par preci, ko turpmāk tirgos vairāki, savstarpēji konkurējoši tirgotāji, bet iedzīvotājiem jāizvēlas piemērotākais piedāvājums.
Kāpēc jāatver elektroenerģija
tirgus mājsaimniecībām?

Atverot elektroenerģijas tirgu, Latvija
īsteno valsts attīstībai un iedzīvotājiem
svarīgo enerģētiskās neatkarības mērķi –
iespēju pirkt elektrību par izdevīgākām
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Izmantojot
jaunizbūvētos elektroenerģijas piegādes
ceļus, tā vajadzīgajā apjomā tiks piegādāta uz Latviju, piemēram, no Zviedrijas vai
Somijas caur Igauniju.
Nav piepildījušās bažas, ka atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas konkurences.
Konkurence starp tirgotājiem pastāv, un tā
pat saasinās. Gada sākumā gatavību tirgot
elektroenerģiju bija izteikuši četri tirgotāji, savukārt šobrīd – jau septiņi, no kuriem
trijiem – AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom
TV” un SIA „WIN Baltic” jau ir spēkā esoši piedāvājumi, savukārt pārējie tirgotāji ar
saviem elektrības piedāvājumiem iepazīstinās līdz gada beigām vai nākamajā gadā.
Līdzīgi kā, saglabājot tālruņa numuru,
līdz šim izvēlējāties sev piemērotāko mobilo sakaru operatoru un tarifu plānu, jūs
varat izvēlēties elektroenerģijas piedāvājumu. Pirmo reizi Latvijā elektrību varēs
nopirkt kopā arī ar citiem mājoklī svarīgiem pakalpojumiem, piemēram, kā komplektu, kurā iekļauts arī internets, TV un
telefons.
Elektroenerģijas piegādes ceļš līdz
klientiem nemainās – jauni vadi un kabeļi
nevienam nav jāvelk, skaitītāji nav jāmaina, jaunas kontaktligzdas mājokļos arī
nav jāierīko. Visi tirgotāji izmantos valsts
elektrotīklu, ko ikdienā uztur un attīsta AS
„Sadales tīkls”. Elektrību līdz iedzīvotāju
mājām kā līdz šim piegādās AS „Sadales
tīkls”, tāpēc arī iedzīvotājiem reģionos nav
atšķirības no iedzīvotājiem pilsētās – visi
tirgotāji izmantos valsts kopējo elektrotīklu; nevienam tirgotājam jauni vadi un
kabeļi līdz savu klientu mājoklim nebūs
jāvelk.

Kas ir svarīgi un
kā jārīkojas iedzīvotājiem?

Jums vajadzētu zināt elektrības vidējo
mēneša patēriņu un termiņu, līdz kuram
jāizdara izvēle. Savs ikmēneša patēriņš ir
jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt tirgotāju
piedāvājumus. Tas ir galvenais rādītājs, ap
kuru veidojas tirgotāju piedāvājumi.
Otra lieta – piedāvājuma izvēles termiņi.
Sava izvēle ir jāizdara līdz 15. decembrim,
ja vēlaties mainīt tirgotāju un/vai kādu no
tirgotāju piedāvājumiem jau no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko mainīt vai neesat vēl
iepazinies ar sev piemērotāko elektroenerģijas piedāvājumu, neuztraucieties – elektroenerģija jums tiks nodrošināta! To turpinās nodrošināt esošais elektroenerģijas
tirgotājs universālā pakalpojuma ietvaros.
Tomēr ir jāņem vērā, ka tā var būt dārgāka,
nekā ja klients būs izvēlējies piedāvājumu

atbilstoši mēneša patēriņa.
Jūs varat mainīt elektroenerģijas tirgotāju vai piedāvājumu katru mēnesi – par to
jāvienojas ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā mēneša 15. datumam. Iesakām to darīt
savlaicīgi, negaidot mēneša 15. datumu.
Līdz tirgotāja vai piedāvājuma nomaiņai ir
jāapmaksā visi līdzšinējie patērētās elektroenerģijas rēķini.

Kam jāpievērš uzmanība
elektrības piedāvājumos?

Izvērtējot piedāvājumus, ir jāskatās uz
vairākiem faktoriem, ne tikai 1 kWh cenu.
Piemēram, kur elektrības rēķinu var apmaksāt lētāk. Pastāv liela atšķirība starp
drukātu rēķinu pa pastu un elektronisku
rēķinu, kā arī norēķinu iespējām tirgotāju
portālos, kas rēķinu apmaksu nodrošina
bez maksas, internetbanku, pasta nodaļu
un bankas ﬁliāli.
Ja Jums ir vairāki objekti, piemēram,
māja un vasarnīca, ar atsevišķiem skaitītājiem, tos var apvienot vienā līgumā un
rēķinā. Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības
cenu un ietaupīsiet, apmaksājot rēķinu. Par
šādu iespēju jautājiet savam tirgotājam.
Informāciju par uzņēmumiem, kas tirgo
elektroenerģiju mājsaimniecībām, varat
iegūt portālos www.e-st.lv, www.sadalestikls.lv, kā arī rakstot uz st@sadalestikls.lv
vai zvanot uz 80 200 403.

Kam tiks sniegts
valsts atbalsts?

Atverot elektroenerģijas tirgu mājsaimniecībām, ir padomāts, kā sniegt atbalstu
tām sabiedrības grupām, kam tas visvairāk
nepieciešams – trūcīgajām un maznodrošinātajām personām, kā arī daudzbērnu
ģimenēm.
Daudzbērnu ģimenēm tiks nodrošināta
iespēja iegādāties 300 kWh mēnesī par
elektrības cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam. Lai saņemtu atbalstu,
ir jāpiesakās AS „Latvenergo” (www.elatvenergo.lv vai klientu apkalpošanas
centros).
Savukārt trūcīgām un maznodrošinātām
personām tiks nodrošināta iespēja iegādāties 100 kWh mēnesī par elektrības cenu,
kas līdzvērtīga līdzšinējam Starta tarifam.
Lai saņemtu atbalstu, savas pašvaldības
sociālajā dienestā jānoformē šādas personas statuss un turpat jāpaziņo AS „Latvenergo” līguma numurs, uz kuru atbalstu
attiecināt. Atbalstam papildus pieteikties
nav nepieciešams, jo pašvaldības sociālais
dienests visu nepieciešamo informāciju
nosūtīs AS „Latvenergo”.
Papildu informācijai:
AS „Sadales tīkls”
www.e-st.lv
www.sadalestikls.lv
Klientu serviss: 80200403
Bojājumu pieteikšana: 80200404
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JAUNIEŠI VEIKSMĪGI ĪSTENO SAVAS INICIATĪVAS
Ir veiksmīgi noslēgušies jauniešu iniciatīvu projekti Krāslavas novadā, kuri tapa Krāslavas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa ietvaros.
Konkursa mērķis - atbalstīt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajās norisēs, kas
veicina jauniešu intelektuālās, fiziskās un sociālās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Mērķauditorija: jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem. 2014. gadā finansējumu saņēma 13
jauniešu iniciatīvu projekti, maksimālā piešķirtā summa vienam projektam - 300 eiro.
Projekti tika īstenoti gan Krāslavas pilsētā, gan novada lauku teritorijās - Izvaltā, Robežniekos, Indrā. Kopējie projektu īstenotājiem
piešķirtie līdzekļi sastāda 3841,5
eiro. Projektos darbojās un aktivitātēs līdzdarbojās vismaz 470
Krāslavas novada jaunieši.
Vairāki projekti tika vērsti uz
vides labiekārtošanu, piemērām,
jauniešu biedrība „Robežnieku
kodols” izgatavoja putnu būrīšus,
turpināja absolventu alejas izveidi, iestādot tajā 13 tūjiņas, kā arī
organizēja radošās darbnīcas un
Lielo talku Robežnieku pagastā.
308 Krāslavas jaunsargu vienības jaunsargi izveidoja laipu Persteņa ezera krastā, padarot cilvēku
atpūtu pie ezera daudz ērtāku un,
protams, veicinot veselīgā dzīvesveida popularizēšanu jauniešu
vidū.
Neformālā jauniešu grupa „Esi
aktīvs” līdzdarbojās vides uzlabošanā Izvaltas pagastā, ieviešot
jaunu tradīciju – „Brīvības svētku
svinēšana ”, kā arī labiekārtojot
jaunu puķu dobi.
PIKC Rīgas Valsts tehnikuma
Krāslavas teritoriālās struktūrvienības projekts „Logu stāsts
2” bija vērsts uz kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanu. Jjaunieši izveidoja koka logu aplodas un
uzstādīja tās dzīvojamajai mājai,
rosinot iedzīvotājus saglabāt koka
aplodas Krāslavas pilsētā.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
skolēnu pašpārvalde jau trešo
gadu pēc kārtas projekta ietvaros
organizēja „Gada balvas pasniegšanas ceremoniju”. Tika nominēti labākie no labākajiem, sadalot
nominācijas piecās kategorijas
- sports, kultūra, mācības, stils
un ārējais izskats, kā arī raksturs.
Pasākums tika īstenots ar dejām,
dziesmām, vakara vadītāju aktiermākslu, neizpalika arī laureātu gājiens pa sarkano paklāju.
Šogad tika īstenoti arī vairāki
projekti, kas saistīti ar karjeras
izvēli, piemēram, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10. klašu
aktīvisti izrādīja velmi darboties
ar sākumskolas skolēniem vasaras
brīvlaikā, organizējot mazākajiem
bērniem vasaras atpūtas lauciņu,
nodarbinot jauniešus vasaras dienas nometnē un attīstot brīvprātīgo darbu, tika veicināta arī karjeras izvēle.
Šajā mācību gadā tika īstenots
projekts „Esi savu nākotnes panākumu atslēga!”, kura ietvaros tika
organizēts eseju konkurss jauniešiem, labākajiem tika dota iespēja piedalīties „Karjeras dienas”
pasākumos Daugavpilī. Projekta
aktivitātes un darba grupas tikšanās bija saplānotas tā, lai veicinā-

Projekts „LR Neatkarības atjaunošanas 24. gadadienai veltīts pasākums “Skaista mana tēvu sēta””

Projekts „Iedegsim zvaigznes kopā”
(Indras vidusskolas neformālā jauniešu grupa)
Krāslavas Valsts ģimnāzija – „Gada balvas pasniegšanas ceremonija”

Netradicionālās spēles Izvaltā

Projekts „Kļūsti par patriotu savā ciemā”
tu jauniešos izpratni par karjeras
izglītību un nākamās profesijas
izvēles iespējām.
Savukārt Indras vidusskolas neformālā jauniešu grupa pievērsās
pavisam citām jauniešu tēmām,
tika sagatavots un organizēts pasākums „Uzstājies ar zvaigzni”,
kura mērķis bija attīstīt, kopt un
pilnveidot skolas vokālā ansambļa muzicēšanas tradīcijas, kā arī
dejotāju radošo darbību un padziļināt interesi par tautas un mūsdienu dejas tradīciju saglabāšanu.
Brīvprātīgā darba aktivitātes šogad norisinājās Krāslavas novada
veco ļaužu pansionātā „Priedes”.
Bērni pansionāta iemītniekus iepriecināja ar pašizgatavotajām
dāvanām, koncertiem un uzvedumiem visa gada garumā.
Biedrība „Attīstībai” organizēja netradicionālās sporta spēles Izvaltā. Sporta spēles „Kopā
jautrāk!” piedāvāja daudzveidīgus
netradicionālos sporta veidus un
stafetes dažāda vecuma bērniem,
jauniešiem, viņu vecākiem. Sporta spēļu aktivitātēs piedalījās vairāk nekā 120 bērni un jaunieši.
Septembra mēnesī Krāslavas
Valsts ģimnāzijas organizētais pa-

sākums „Teatrāļu saiets Krāslavā
2014 jeb teātra sporta spēles” pulcēja vairāk nekā 60 dalībniekus
no 5 novada skolām. Saiets tika
apvienots ar Rīgas ielas svētkiem
Krāslavā, jauniešiem piedaloties
improvizētajā teātra uzdevumā
pilsētas laukumā. Projekta mērķis
- veicināt pieredzes apmaiņu un
sadraudzību starp teātra mākslas
kolektīviem Krāslavas novadā tika sasniegts. Dalībnieki šo pasākumu raksturoja kā piesātinātu,
draudzīgu un interesantu.
Jauniešu iniciatīvu projektu
konkursa ietvaros tapa Krāslavas
pamatskolas trīspadsmitais radošo
darbu krājums „Lai sirdis atveras
mīlestībai” (Veltījums tiem, kam
mīlestības pietrūkst....).
Paldies visiem jauniešu iniciatīvu projektu īstenotājiem un
atbalstītājiem par drosmi īstenot,
iesaistīties un līdzdarboties aktivitātēs, kuras padarīja jauniešu dzīvi
novadā interesantāku un lietderīgāku.
Paldies Krāslavas novada domei par sniegto ﬁnansiālo atbalstu
projektu ideju realizācijai.
Julianna Moisejenkova,
jauniešu koordinatore

Projekts „Mācību ekskursija
„Uzņēmējdarbība Krāslavas novadā””
(Krāslavas Varavīksnes vidusskolas neformālā jauniešu grupa)

Top laipa Persteņa ezeram
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ALEKSEJS HOMUTIŅINS:

- Aleksej, cik darbavietu noto, ka biznesā viss būs labi. Galdrošina iedzīvotājiem jūsu uzvenais ir iemācīties ņemt vērā daņēmums?
žādus viedokļus un būt spējīgiem
- Pašlaik Krāslavas apakšvienīatrast kopsaucēju.
bā strādā 16 cilvēku, visā uzņē- Ko jūs iemācījāties no savem
mumā - 35 darbinieki.
vecākiem?
Pirms sešiem-septiņiem gadiem
- Vissvarīgākais – nekad nepie mums strādāja 135 cilvēki.
nolaist rokas, domāt par nākotni,
Tika uzbūvēta jauna rūpnīca ar
skatīties plašāk. Tieši to es iemāmūsdienīgu austriešu aprīkojumu,
cījos no vecākiem.
mēs ražojām betona izstrādāju- Aleksej, kā 5 ballu sistēmā
mus. Taču, kā zināms, tajā laikā
jūs novērtētu uzņēmējdarbības
problēmas radušās ne tikai mūsu
vidi Latvijā?
ﬁrmai, daudzas ražotnes vispār
- Tas ir atkarīgs no kritērijiem.
2014. gads SIA „Rols” paiet jubilejas zīmē. Nesen uzņēmums nosvinējis savu 20. gapārtrauca savu darbu, kad nekus- dadienu. Tolaik, pirms divdesmiti gadiem, viss sākās ar būvmateriālu veikalu Krāslavā. Ja pamatoties uz manām iekšējām
tamā īpašuma tirgū sākās dažādas
izjūtām, tad uzskatu, ka Latvijā
Pašlaik firmai „Rols” pieder divi veikali mūsu pilsētā, industriālais parks Daugavpilī (14 var veiksmīgi nodarboties ar bizperipetijas. Kad cenas noslīdēja
līdz pašizmaksas robežai un tur- tūkst. kvadrātmetru platībā), tās darbības sfēra ir metālapstrāde un organiskā mēslo- nesu, ir nodrošināti visi priekšnopināja pazemināties, tad mēs pie- juma ražošana. Šogad uzņēmums sāka darboties arī citā jomā — sporta aprīkojuma teikumi. Līdz ar to var ielikt vērņēmām lēmumu apturēt darbību. ražošanā.
tējumu starp „4” un „5”. Taču var
Kādu laiku centāmies saglabāt
„Mēs gribētu piedalīties vienā no globālajiem sociālajiem projektiem, propagandējot paskatīties uz kādām speciﬁskām
kolektīvu, piedāvājām cilvēkiem veselīgu dzīvesveidu un sociālo atbildību,” atzīst SIA „Rols” valdes priekšsēdētājs un rub- un konkrētām jomām. Piemēram,
citu darbu, lai noturētu savus
vai uzņēmējdarbību ietekmē norikas „Intervija” viesis Aleksejs Homutiņins.
darbiniekus. Tā pagāja ziema un
dokļu sistēma? Jā, protams. Pašpavasaris, pēc tam sapratām, ka
laik Lietuva un Igaunija piedāvā
pozitīvas pārmaiņas nav gaidāmas
izdevīgāku un lojālāku nodokļu
- perspektīvas bija miglainas.
sistēmu. Tāpēc tādi uzņēmumi kā
Tajā situācijā mums izdevās
„Aldaris” pamet mūsu valsti un
ļoti veiksmīgi transformēt savu
pārvietojas pie kaimiņiem. Un kā
biznesu. Mēs uzsākām sadarbību
viņi var novērtēt Latvijā esošo uzar Dānijas kompāniju. Daugavpiņēmējdarbības vidi? Domāju, diez
lī, mūsu uzņēmuma teritorijā, kur
vai viņiem būs atzīme „četri”.
mēs pirms tam ražojām betona
Vai, piemēram, mūsdienu laukizstrādājumus, pašlaik strādā cita
saimnieki, kuri pārdod produkciﬁrma - mūsu partneri. Viņi noju kaimiņvalstu tirgū. Kā viņi var
drošina Daugavpils iedzīvotājiem
novērtēt to, ka politiskā konjunk300 darbvietas. Turklāt šogad mēs
tūra atņēma visas viņu cerības uz
iekļāvām uzņēmuma darbībā vainākotnes perspektīvām.
rāk ražošanas laukumu - 2 tūkst.
Daži eksperti paziņo, ka, pēc
kvadrātmetru, parādījās vēl aptuviņu domām, sakarā ar austrumu
veni 40 darba vietas.
tirgus zaudēšanu visu Latvijas
- Lūdzu, pastāstiet par jūsu
uzņēmēju peļņa būs par 56 miljojauno darbības virzienu!
niem eiro zemāka, bet pēc dažiem
- Uzsākot sporta aprīkojuma ramēnešiem augļkopības un dārzžošanu, mēs ņēmām vērā vairākus mēģinājuši un pārliecinājušies, ka plašāks noieta tirgus. Teiksim, pabalstus. Cilvēki pierod pie šā- kopības nozares pārstāvji aprēKrāslavā ar to ir ļoti bēdīgi.
das situācijas un diez vai varēs ķinājuši, ka tikai viņu zaudējumi
faktorus. Iedzīvotāji noveco un tas ir iespējams.
Ražošana sākusies šogad, bet
- Kāda kadru politika ir rak- patstāvīgi atrast normālu darbu un sastāda 50 miljonus eiro. Ko danekļūst veselāki, sakarā ar zemo
palīdzēt gan sev, gan visai sabied- rīt zemniekiem, pārstrādātājiem,
dzimstības līmeni un darba spēkā mēs jau piegādājam mūsu aprīko- sturīga jūsu uzņēmumam?
- Mūsu ﬁlozoﬁja ir šāda: jāstrā- rībai.
aizplūšanu uz ārzemēm, jauniešu jumu uz Somiju, Lietuvu, Krievikuri plānoja noteiktus apjomus,
- SIA „Rols” veiksmīgi darbo- bet pašlaik viņi ir zaudētāji? Visir arvien mazāk. Mūsu valsts vī- ju. Bet Latvijā diemžēl pasūtīju- dā ar tiem cilvēkiem, ar kuriem ir
patīkami sadarboties. Darbinieks jas jau 20 gadus. Varbūt ir kaut traģiskākais ir tas fakts, ka viņu
riem ir jādomā ne tikai par to, kā mu pagaidām nav.
- Kur labāk organizēt biznesu ir ne tikai cilvēks, kurš strādā uz- kādi īpaši principi, no kuriem vietu aizņems citu valstu uzņēmēapturēt emigrāciju, bet arī par to,
ņēmumā. Tā vai citādi - viņš ir jūs neatkāpjaties un kuri palīdz ji, un Latvijas biznesmeņi nevarēs
kas strādās Latvijā pēc 5-10 ga- - mazpilsētā vai lielpilsētā?
arī partneris. Viņš tērē savu laiku, gūt panākumus?
diem. Būs jānodarbina
tik vienkārši atgriezties šajā tirgū.
- Varu nosaukt vienu principu, Mūs aicina apgūt jaunus tirgus.
ne tikai vecāka gada- Darbinieks ir ne tikai cilvēks, kurš lai veiktu kaut kādu darbu, uzņēgājuma cilvēki, bet arī strādā uzņēmumā. Tā vai citādi - viņš mums izmanto viņa laiku un pie- kuram seko visi, kas grib, lai viņu Bet vai mēs varam pagriezties uz
dāvā par to atalgojumu un citus uzņēmums eksistētu vairākus ga- Centrālās Eiropas pusi, konkurēpensionāri. Taču, lai ir arī partneris.
labumus, tai skaitā apmācības ie- dus. Nedrīkst cerēt uz to, ka viss jot, piemēram, ar Poliju. Viņiem
tehniski tas būtu iespē- Mazpilsētā risināt dažādus spējas. Ja tādas attiecības veicina būs tā, kā ir, un nekas nemainīsies. ir daudz lētāki lauksaimniecības
jams, cilvēkiem jābūt labai veselībai. Būvējot sporta laukumus un jautājumus ir daudz vieglāk nekā pozitīvus rezultātus, tas nozīmē, Ir jācenšas domāt par perspektī- produkti, un viņi atrodas tuvāk
stadionus, to panākt ir grūti, ir jā- lielpilsētā. Runa ir par komuni- ka sadarbība izdevusies. Citādi Centrālajai Eiropai.
Galvenais ir iemācīties ņemt vērā Diemžēl mūsdienu
propagandē veselīgs dzīvesveids. kāciju ar dažādiem dienestiem, nav nekādas jēgas sadarboties.
Varu minēt piemēru. Daugavpilī dažādus viedokļus un būt spējīgiem politika bieži vien ir
Pēc mūsu domām, viens no tādas kaut kādiem organizatoriskiem
propagandas veidiem - padarīt momentiem. Nelielā pilsētā viss pie mums atnāk cilvēki no Nodar- atrast kopsaucēju.
līdzīga kaut kādai spēmaksimāli pieejamu cilvēkiem ir daudz vienkāršāks, un cilvēku binātības valsts aģentūras un lūdz
lei, nevis nopietni pārto aprīkojumu, kas sekmēs viņu savstarpējās attiecības ir daudz uzlikt savā lapā zīmodziņu, kas vām un arī plašāk. Pasaule mai- domātai sistēmai, kad tiek ņemti
liecina par to, ka mēs nevaram nās ļoti ātri, tāpēc savos plānos vērā visi faktori, kas ir izdevīgi
ﬁziskās aktivitātes, vēlmi attīstīt sirsnīgākas.
Lielajā pilsētā attieksme pret piedāvāt viņiem darbu. Kad pra- nedrīkst būt pārāk pārliecinātiem, vietējiem uzņēmējiem, ražotājiem
savu ķermeni, nevis sēdēt mājās
visu ir vienaldzīgāka. Taču tur sām, ko šis cilvēks prot darīt, viņš ka viss notiks tieši tā, kā bija ie- un, protams, iedzīvotājiem. Šie
blakus televizoram.
cerēts. Ļoti bieži ir jākoriģē savi aspekti pēdējā laikā vairs nav akMūsu idejas pamatā ir šādi ir daudz vairāk citu
piemēram, Nedrīkst cerēt uz to, ka viss būs tā, plāni tā, ka tie mainās līdz nepa- tuāli. Ļoti žēl.
priekšnoteikumi - aprīkojumam iespēju,
varianti. kā ir, un nekas nemainīsies. Ir jācen- zīšanai. Jābūt elastīgiem un vērījābūt kvalitatīvam, mūsdienīgam, sadarbības
- Uzņēmums „Rols” svin juatbilstošam pēdējām tendencēm Bet atgriezīsimies pie šas domāt par perspektīvām un arī giem, jāgaida sliktākais, bet jācer bileju. Kādi ir jūsu novēlējumi?
uz to labāko.
šajā jomā un pieejamam. 3-4 gadu jautājuma par sporta plašāk.
- Pēdējā laikā es bieži saskaros
- Ģimenes bizness. Kā jums ar to, ka cilvēki samierinās ar aplaikā mūsu pieredze šajā sfērā lie- aprīkojuma ražošanu.
cina par to, ka Ķīnā ražotās preces Nav iespējams visu izdarīt patstā- jūtas neērti un atzīstas, ka viņam šķiet, tam ir vairāk plusu vai kārt notiekošo un domā, ka nekas
- tā nav izeja. Jā, pēc pirmā acu vīgi. Pašlaik šajā projektā mums ir, piemēram, metinātāja specia- mīnusu?
nemainīsies - tā ir liela kļūda. Gan
- Labs jautājums. Man ir zināmi savai ﬁrmai, gan mūsu partneriem
uzmetiena viss šķiet lētāks, taču tā ir partneri, kuri izpilda konkrētus litāte. Kad es saku, ka mums ir
ir ilūzija. Kad pēc dažiem gadiem darba veidus. Ļoti ērti, ka visi at- darbs metinātājiem, bezdarbnieks piemēri, kas apliecina gan priekš- es gribētu novēlēt censties biežāk
sākas problēmas, visas priekšro- rodas vienā pilsētā, tas samazina atbild, ka viņam nav vajadzīgs rocības, gan trūkumus. Ja cilvēki uzdot sev jautājumu: „Kas būs,
cības ātri vien beidzas. Līdz ar to transporta izmaksas, viss ir iz- darbs, viņam ir vajadzīgs zīmogs, spēj nodrošināt un uzturēt normā- ja...?” Nav svarīgi, kas tieši būs
- labāk visu ražot šeit, uz vietas, vietots tepat uz vietas. Ja analizēt lai saņemtu pabalstu. Diemžēl sis- las attiecības savas ģimenes lokā, tālāk, bet obligāti jāizvirza šis jaubet darīt to kvalitatīvi un efektīvi, pakalpojumu sniegšanu un tirdz- tēma radījusi ļoti daudz tādu cil- tad arī biznesā viss būs kārtībā. Ja tājums.
tad arī cenas neatšķirsies no Ķīnas niecību, tad lielpilsētas pluss ir vēku, kuri vairs negrib neko darīt, ģimene nevar noregulēt savas iekIntervēja Elvīra Škutāne
piedāvājuma. Mēs jau esam pa- saistīts, protams, ar to, ka ir daudz viņi sēž mājās un saņem niecīgus šējās attiecības, tad nevar cerēt uz

„Jābūt elastīgiem un vērīgiem,
jāgaida sliktākais,
bet jācer uz to labāko”
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JEVGĒŅIJA IĻJINCA PIEMIŅAI

KRĀSLAVAS KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS

Dzīve pasakas garumā...

Iebraucamais ceļš uz Krāslavu no Daugavpils puses ir labi zināms visiem mūsu pilsētas
iedzīvotājiem. Zīme „Krāslava”, Augustovka, ierasts ceļš līdz centram, visiem pazīstamas
ēkas. Netīšām pievēršam uzmanību mājām, ielām, kas paslīd garām, tā ir ikdienišķa ainava. Un tad mūsu skatiens pieturas pie kādas vecas mājas, tad vēl viena un nākamā...
Senā apbūve – kokgriezumi, grezni veidotās logu apmales, seno laiku slēģi, jumta kores
dekoratīvie elementi. Skaties uz veco koka māju un redzi it kā cilvēka seju, tā ir dzīva un
izteiksmīga. Mājas sienas pārklāj neskaitāmas tīklveida „grumbiņas”. Logi, kas ir līdzīgi
sirmgalvja nogurušajām acīm, un māju slēģi, kas atgādina šo acu plakstiņus. Prātā skan
vārdi: „Mīļā Krāslava”. Pilsēta šķiet mājīgi mierīga.
Ideja par to, ka ir nepieciešams
pievērst krāslaviešu uzmanību
mūsu pilsētas kultūrvēsturiskā
mantojuma saglabāšanai, Rīgas
Valsts tehnikuma Krāslavas ﬁliāles audzēkņiem radās, pateicoties
jauniešu projektu konkursam,
kuru organizē un ﬁnansē Krāslavas novada dome.
Pirms diviem gadiem projekta ietvaros tehnikuma audzēkņi
veica pētījumus - meklēja, fotografēja un izvērtēja Krāslavas
māju logu rāmju un logu apmaļu
stāvokli. Pēc tam nākamie kokapstrādes speciālisti analizēja iegūto
informāciju un gatavoja skices.
Gadu vēlāk pēc sagatavotajiem
rasējumiem jaunieši izgatavoja un
prezentēja koka mežģīnēm izrakstītos logus, kas tika radīti par godu
pilsētas svētkiem un bija izvietoti
grāfu Plāteru pils parkā.
„Šogad jauniešu projekta dalībnieku mērķis bija iesaistīties
Krāslavas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas aktivitātēs,”
uzsvēra novada domes jauniešu
koordinatore Julianna Moisejenkova, „praktisko nodarbību laikā
tehnikuma audzēkņi izgatavoja
koka logu aplodas vienai konkrētai mājai Krāslavā. Par to, kam no
māju īpašniekiem varētu pasniegt
tādu neparastu dāvanu, sprieda komisija ar novada arhitekti
priekšgalā.
Ineta Danovska: „Vienbalsīgi
nolēmām uzstādīt logu apmales

tajā mājā, kas atrodas blakus kādam ievērojamam tūrisma objektam. Šī saimnieka māja ir labi
zināma visiem krāslaviešiem, tā
atrodas blakus Augusta akmenim,
vairāku gadu garumā īpašnieks
rūpējas par to, lai kārtībā būtu gan
pati būve, gan pieguļoša teritorija. Tūrisma sezonas laikā šeit ir
daudz apmeklētāju, tāpēc komisija atzinīgi novērtēja Žaņa Lakisova palīdzību pilsētai un viņa nopietno attieksmi pret pilsētas tēla
popularizēšanu.”
Pats saimnieks ir ļoti pieticīgs:
„Tas bija liels pārsteigums, kad izvēlējās tieši manu māju. Man tas ir
liels gods! Ļoti skaisti! Esmu ļoti
pateicīgs visiem, kas darbojās šajā
projektā, gribu sveikt viņus valsts

svētkos, novēlu visu to labāko gan
viņiem, gan viņu ģimenēm.
Šajā mājā es dzīvoju kopš 1984.
gada, pa šo laiku tā bijusi pilnībā
pārbūvēta gan no iekšpuses, gan
no ārpuses, no iepriekšējā veidola gandrīz nekas nav saglabājies.
Māja atrodas vēsturiskajā vietā,
tāpēc cenšos uzturēt teritoriju kārtībā. Pie Augusta akmens bieži
brauc ekskursijas, tūristi šeit fotografējas, būtu neērti, ja, iebraucot
pilsētā, viņi pamanītu nekārtību.”
Žanis pastāstīja, ka kaimiņi,
redzot šīs skaistās logu aplodas,
nolēmuši, ka ir pienācis laiks
meklēt savu māju bēniņos slēģus,
kas vēl saglabājušies no senajiem
laikiem.
Elvīra Škutāne, autores foto

ZELTA KĀZAS - STIPRAS ĢIMENES
UN UZTICĪGAS LAULĪBAS ZĪME
„Pirms 50 gadiem liktenis savedis jūs
kopā. Jūs stājāties laulībā un teicāt „jā”
mūžīgai mīlestībai un uzticībai, savstarpējai cieņai un sapratnei, rūpēm vienam par otru un ģimenes labklājībai,”
ar tādiem vārdiem tika sveikti Ludvigs
un Tatjana Voronko svinīgajā ceremonijā par godu zelta kāzu jubilejai, kas bija
organizēta Krāslavas novada dzimtsarakstu nodaļā. Tā ir stipras ģimenes un
uzticīgas laulības zīme. Žēl, ka mūsdienās tādi pasākumi notiek arvien retāk.

Pagājušā gadsimta 60.gados Tatjana dzīvojusi Maskavā, bet iepazinās nākamie dzīvesbiedri
Latvijā - Kombuļu pagastā. Pēc vairākām tikšanās reizēm un ilgas sarakstīšanās viņi nospēlēja kāzas, un Tatjana pārcēlās uz Latviju. Visu mūžu Tatjana strādājusi rūpnīcā „Kompresors”, bet Ludvigs 42
gadus veltījis darbam uzņēmumā „RER”. Kad Ludvigs aizgāja pelnītā atpūtā, dzīvesbiedre arī palika
bez darba - rūpnīcu slēdza ciet. Viņi nolēmuši mainīt
dzīves apstākļus un atbrauca uz Voronkiem Kombuļu
pagastā.
„No sākuma vienu govi slaucām četratā,” smejas
Tatjana, „taču diezgan ātri apguvām lauku darbus un
līdz šai dienai turam lopus. Jaunības gados negribējās braukt prom no Maskavas, bet tagad man negribas pat uz Krāslavu, ir tik labi dzīvot laukos!”

„Kā jums izdevās nodzīvot tik ilgus gadus kopā un
nesastrīdēties?” es uzdevu tradicionālo jautājumu.
„Un kurš jums teica, ka mēs nestrīdējāmies?! Sabaramies, pakliedzam un nomierināmies, tad klusējam.
Bet vai ir iespējams ilgi klusēt, kad kopīgi jārisina
dažādi jautājumi, jāskrien uz darbu, jāaudzina bērni.”
Ģimenes laimes noslēpumu atklāja mazmeita
Anastasija: „Vectētiņam un vecmāmiņai vienmēr
bija ļoti piesātināta dzīve, brīvajā laikā viņi nesēdēja
mājās. Laidās pa upēm ar plostiem, ceļoja, satikās ar
draugiem, brauca ar motociklu kopā ar savu mīļāko
suni. Viņi prot dzīvot, ne mirkli nejūtot garlaicību, un
gūt pozitīvas emocijas. Ar vienu vārdu sakot – viņi
prot priecāties par dzīvi.”

Kādreiz Krāslavā bijusi Berendejevka...Un šīs
pasaku valstības dvēsele
bija Jevgēņijs Iļjinecs.
Tautā viņu saukuši vai
nu vienkārši par Žeņu vai
mīļi - par Žeņku mākslinieku.
Viņš atbrauca uz
Krāslavas rajonu kopā
ar saviem vecākiem vēl
pagājušajā gadsimtā. Bet
pirms tam ģimene dzīvojusi Baltkrievijā.
Ko uztvēra šī zēna dvēsele, no kāda dzīvinoša
avota viņš ieguva savu
spēku un enerģiju – tas
mums nav zināms.
Tikai tagad, ieskatoties aizgājušā cilvēka liktenī, saprotam, ka visa
viņa dzīve bija kā pasaka.
Pasaka sākās ar mājiņu mežmalā. Šajā mājā nebija televizora, radio,
saimnieks nelietoja mobilo telefonu. „Civilizācija samaitājusi mūsu tautu,” sprieda Žeņa, sēdēdams uz mūrīša. „Cilvēki vairs nav saskarsmē
ar dzīvo pasauli, tāpēc arī viņu dvēseles ir mirušas. Paskaties uz uguni!
Dzirdi, ko tā tev stāsta?”
Mēs ieskatījāmies uguns dancī un pēkšņi sajutām, ka visa mūsdienu
pasaule ar tās problēmām kaut kur pazūd...Aiz Žeņas smaida un viņa
vārdiem slēpās Visums, vesela pasaule, īsta un pārsteidzoši pozitīva.
Žeņa dziedāja baznīcas korī, gleznoja, „atdzīvināja” kokus, izgriežot
un veidojot dažādus pasaku tēlus, izgatavoja trenažierus mugurai, skrēja
no rīta un vakarā pa mežu, gāja kājām pat uz visattālākajiem dievnamiem, nopirka māju Baltkrievijā un ierīkoja tajā baznīcu, kurā pats regulāri veica celtniecības un remonta darbus, vadīja baltkrievu biedrības
ansambli „Kutok”...
Aptuveni pirms gada no bērnu rotaļu laukuma blakus pilsētas parkam,
kuru rotāja Žeņas veidotās nelielas koka skulptūras, kaut kādi necilvēki
nozaguši lāča ﬁgūru. Bet Berendejevku vandaļi izdemolējuši jau sen. Un
tur vairs nekas nav palicis no kādreizējās pasaku valstības, kaut arī vietas
nosaukums saglabājās. Tagad no mums ir aizgājis arī pats Berendejs....

TŪRISMS

„LEĢENDU NAKTS”
25. oktobrī Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrs sadarbībā ar Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeju, Krāslavas Kultūras
namu, Latvijas Piļu un muižu asociāciju un Krāslavas
novada domi organizēja
„Leģendu nakts” pasākumu. Par spīti dzestrajam rudens vējam, to apmeklēja
vairāk nekā 100 dalībnieku.

Krāslavieši labprāt atsaucās
grāfa Plātera aicinājumam doties
naksnīgā rudens pastaigā pa pils
kompleksu, līdzi ņemot lāpas vai
lukturīšus. Pastaigas laikā gan
grāfs, gan visi apmeklētāji varēja
dalīties zināšanās par leģendām,
nostāstiem un atmiņām par notikumiem, kas risinājušies pils dzīvē. Tā kā laukā rudens patiešām
lika par sevi manīt, pēc pastaigas
visi varēja baudīt turpat pils pagalmā uz ugunskura vārītu zupu,
ko meistarīgi pagatavoja zirgu
sētas „Klajumi” komanda Ilzes
Stabulnieces vadībā. Savukārt Ivars Geiba no z/s „Kurmīši” ar siltu
tēju pasākuma dalībniekus cienāja
visu vakaru. Māju sajūta virmoja Tūrisma informācijas centrā
un Kulinārā mantojuma centrā.
Te kūpēja kaņepju tēja, smaržoja
Sergeja Zakrevska svaigi ceptā
maize. Omulīgas sarunas, priekā

starojošas acis un kopā būšanas
siltums... Pasākums noritēja sirsnīgā un draudzīgā noskaņā!
Es vēlos pateikt lielu PALDIES visiem, kas, neskatoties uz
diezgan auksto laiku ārā, kopā ar
mums piedalījās šajā pasākumā!
Paldies Latgales kulinārā mantojuma tīkla dalībniekiem: z/s „Kurmīši” un personīgi Ivaram Geibam par piedāvātajām tējām, SIA
„Zalers” un Sergejam Zakrevskim
par pašcepto maizi, kaņepju tēju
un sviestu un, protams, zirgu sētai
„Klajumi” un Ilzei Stabulniecei
par garšīgo Plātera zupu. Paldies
grāfam Eduardam Danovskim un
grāﬁenei Intai Lipšānei! Paldies
Jurim Škļaronokam par veltīto
laiku un palīdzību, sagatavojot un
radot gan jaunas, gan vecas pils
kompleksa fotogrāﬁjas! Bet visiem kopā PALDIES par šo jauko
un mājīgo atmosfēru, ko spējām
radīt pils kompleksā šajā sestdienas vakarā!
Vienmēr esat mīļi gaidīti Krāslavas novada tūrisma informācijas
centrā un kulinārā mantojuma
centrā (Pils iela 2, Krāslava). Centra darba laiks ir pirmdien – piektdien: no 8.00 līdz 17.00, sestdien
– svētdien: no 11.00 – līdz 15.00
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada
TIC vadītāja
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MŪSDIENĪGA UN
AKTĪVA MĀMIŅA
Cilvēki paši ir spējīgi ietekmēt savu garastāvokli. Nav svarīgi, kur mēs dzīvojam
– lielpilsētā vai mazajā Krāslavā, tam nav
nekādas īpašas nozīmes, ja protam priecāties par dzīvi un esam aktīvi. Tieši tādus
dzīves principus ievēro Svetlana Pitrāne –
krāslaviete, jaunā māmiņa, tekstilizstrādājumu un interjera dizainere.
Pašlaik Svetlana nodarbojas ar meitiņas
Sofjas audzināšanu, strādā rokdarbus, mēģina rakstīt projektus, aktīvi piedalās pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Vēlēšanās mācīties un attīstīties
pieauga kā sniega pika,
kas veļas no kalna

„Es neesmu no tām māmiņām, kas baidās kaut kur
aiziet ar maziem bērniem. Sofjai bija divi mēneši,
kad mēs aizbraucām ar viņu uz izstādi Marka Rotko
mākslas centrā. Pēc tam devāmies uz Ziemassvētku
tirdziņu Krāslavas Kultūras namā. Kamēr es piedalījos radošajā darbnīcā, meitiņa grozījās, pievērsa
uzmanību sev, bet man nebija iespējas viņu kaut
kur apsēdināt. Tieši tāpēc man radās ideja organizēt
Krāslavā jauno māmiņu klubu, kur mēs varētu sapulcēties, strādāt rokdarbus, nodarboties ar citām lietām
atbilstoši savām interesēm. Šajā klubā tiktu ierīkota
vieta bērniem – manēža, būtu rotaļlietas. Mēs, jaunās
māmiņas, esam ļoti aktīvas, un mums ir vēlēšanās
kontaktēties, dalīties pieredzē.
Piemēram, kur Krāslavā var nosvinēt bērna dzimšanas dienu? Kad mēs gatavojāmies mūsu meitiņas
pirmajai jubilejai, izskatījām visus iespējamos variantus. Noskaidrojās, ka vienīgā vieta, kur var sapulcēties bērni, kur telpas var noformēt atbilstoši svētku
tematikai, drīkst atnest rotaļlietas, ir kafejnīca „Mārīte”.
Es mēģināju realizēt savu ideju par jauno māmiņu
kluba izveidošanu, aizpildīju veidlapu un iesniedzu
pieteikumu jauniešu projektu konkursa ietvaros, ko
izsludināja Krāslavas novada dome. Nekādas pieredzes man tolaik nebija, bet tagad es saprotu, ka mans
projekts nebija līdz galam pārdomāts – pirmais mēģinājums nebija veiksmīgs, mana ideja netika atbalstīta.
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AICINĀM PIETEIKTIES
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅAM!
Krāslavas novada TIC un biedrība „Latgales kulinārā
mantojuma centrs” aicina pieteikties Ziemassvētku tirdziņam, kas notiks 20.decembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00
Krāslavas pils dārzā (Pils iela 6, Krāslava).
PROGRAMMĀ:
- Latgales amata meistaru darinājumi un Latgales kulinārā mantojuma gardumi jūsu dāvanu grozam.
- Dziesmas un dejas kopā ar Ziemassvētku vecīti un rūķiem.
- Ziemassvētku foto studija – foto klubs „Zibsnis”.
- Piparkūku un prieka darbnīcas ar čaklajiem rūķiem Krāslavas tūrisma informācijas un starptautiskajā kulinārā mantojuma centrā.
- Degustācijas un citi pārsteigumi…
Laipni aicinām krāslaviešus un Krāslavas viesus apmeklēt tirdziņu,
lai visiem kopā radītu jauku atmosfēru grāfu Plāteru pils kompleksā un
iegādāties Ziemassvētku dāvanas – amatnieku darinājumus, svētku rotājumus, gardumus un našķus!
Piedalīties tirdziņā aicinām ikvienu Latgales un citu reģionu amatnieku, Latgales kulinārā mantojuma tīkla uzņēmumus un citu reģionu
tirgotājus, kas var nodrošināt krāslaviešus un pilsētas viesus ar jaukām
Ziemassvētku dāvanām, gardumiem un tradicionāliem Ziemassvētku
ēdieniem.

Mēs atgriezāmies Latvijā

„Esmu beigusi Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskolu, pēc tam mācījos Rēzeknes Mākslas un
dizaina vidusskolā, kur ieguvu tekstilizstrādājumu dizaineres diplomu. Turpināju izglītību Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā, kur studēju interjera projektēšanu. Ieguvusi augstāko izglītību, devos uz Īriju
ciemos pie vīra, bet aizkavējos tur uz trim gadiem.
Neslēpšu, visu šo laiku es jutos tur sveša, it kā „ne
savā ādā”. Trīs gadi pagājuši kā viena gara Murkšķa diena: darbs-mājas, darbs-mājas (runa ir par ASV
fantastiskās komēdijas „Murkšķa diena” sižetu – autores piezīme). Divas reizes gadā devāmies atvaļinājumā, un vairs neko īpašu šo trīs gadu laika pat nevar
atcerēties.
Kad sapratu, ka esmu bērna gaidībās, lēmums tika
pieņemts acumirklī. Es skaidri apzinājos, ka ar savu
bērnu svešajā valstī nedzīvošu. Un mēs atgriezāmies
Latvijā.”

ESTIS

Aicinām pieteikties tirgotājus līdz 12.decembrim
pa tālruni 26487763 (Inta) vai e-pastā: tic@kraslava.lv
Lai mierīgs un veiksmīgs pirmssvētku laiks!

Taču šis gadījums deva man grūdienu uzsākt turpmāko attīstību. Es sāku piedalīties semināros un kursos par biznesa plānu izstrādāšanu. Vēlēšanās mācīties un attīstīties pieauga kā sniega pika, kas veļas
no kalna.”

Krāslavā ir, ar ko nodarboties
un kur aiziet

„Ļoti labi, ka novada dome atbalsta jauniešu idejas un piešķir ﬁnansējumu to īstenošanai. Tas rosina
jaunatni nevis doties prom no Latvijas, bet uzsākt
biznesu savā dzimtenē.
Daži saka, ka Krāslavā ir garlaicīgi, nav, ar ko nodarboties, ka šeit nekas nenotiek. Es tam kategoriski nepiekritu. Sekoju līdzi visiem jaunumiem, mūsu
pilsētā regulāri notiek kaut kādas izstādes, koncerti, cirka priekšnesumi, teātra izrādes, citi pasākumi.
Krāslavā ir, ar ko nodarboties un kur aiziet. Vienkārši pašiem jābūt aktīvākiem, censties nekritizēt, pirms
paši neesat piedalījušies kādos pasākumos.
Gaidot bērniņu, man tāpat kā visām nākamajām
māmiņām, gribējās nodarboties ar rokdarbiem. Es
adīju zīdaiņu zeķītes, cepurītes, sedziņas, rotaļlietas,
izgatavoju dekoru bērnistabai. Pirms dažām nedēļām
es reģistrējos par pašnodarbināto personu. Tagad manus rokdarbus - bērnu apģērbu, bērnistabas dekora
elementus, rotaļlietas var apskatīt un iegādāties Tūrisma informācijas centrā.”
*
*
*
Ir patīkami saskarties ar tādiem cilvēkiem kā Svetlana, kurai deg acis, jo viņai ir daudz ideju, viņu
pārpilda prieks un laime. Mātes laime, gandarījums
dzīvot savā dzimtajā pilsētā, nodarboties ar iemīļoto
darbu un atrast šķietami pelēkajā ikdienā kaut ko jaunu un daudzkrāsainu.
Elvīra Škutāne, autores foto
Svetlanas rokdarbu paraugus var apskatīt sociālajā tīklā „facebook”– „Hand made by Svetlana
Pitrane”. Ir iespēja pasūtīt izstrādājumus, piezvanot
Svetlanai pa tālruni 20565676.

PULCIŅA PĀRGĀJIENS
Skolēnu brīvdienu laikā, 31. oktobrī, notika sporta tūrisma pulciņa pārgājiens. Mūsu
grupa aizgāja uz mežu, lai darbotos brīvā dabā.

Lai nebūtu auksti, mēs iekurinājām ugunskuru, pasēdējām un sasildījāmies, atpūtāmies un devāmies darboties. Mēģinājām izpildīt tos tūrisma elementus, kurus mācījāmies telpā. Laiks bija piemērots šādām aktivitātēm. Šajā pārgājienā piedalījās ne tikai vecākie, bet arī tikko atnākušie tūristi. Daudz kas nesanāca, bet mēs
draudzīgi kopā pavadījām brīvo laiku.
Šajā pārgājienā piedalīties solīja daudz bērnu, bet žēl, ka no visiem bērniem atnāca tikai maza daļiņa.
Priecē, ka ir bērni, kas mēģina rast ko jaunu, interesantu un vēlas parādīt sevi. Nolēmām, ka nākamajos pārgājienos aicināsim piedalīties arī vecākus.
Dzintars Patmalnieks,
sporta tūrisma pulciņa vadītājs

izglītība

BRĪVDIENU EKSKURSIJA
Rudens brīvdienu laiks vienmēr tiek ļoti gaidīts, jo skolēni
ir pavadījuši pie skolas soliem jau gandrīz divus mēnešus.
Diemžēl laika apstākļi oktobra beigās parasti nerosina kaut
kur doties. Tāpēc skolēni pavada laiku mājās pie televizoriem un datoriem. Šogad Krāslavas pamatskolā tika piedāvāts rudens brīvdienu laikā aizbraukt mācību ekskursijā uz
Pļaviņu HES, kas atrodas Aizkrauklē. Kā ierosinājums šādam pasākumam kalpoja „Latvenergo” 75.jubilejai veltītās
atvērto durvju dienas, kuru ietvaros ir iespējams apmeklēt
28 „Latvenergo” objektus visā Latvijā.

Aicinājumam atsaucās un ekskursijā devās 41 pamatskolas 7.-9.klašu
skolēns. Aktīvākā izrādījās 8.c klase, kuru pārstāvēja 14 skolēni. Kopā ar
bērniem ekskursijā piedalījās 8.klašu audzinātāji Lāsma Dzirkale, Jeļena
Japiņa un Gunārs Japiņš.
Izbraucām 29.oktobrī agri no rīta un jau ap pulksten 9.00 bijām Koknesē. Nolēmām apskatīt Kokneses pilsdrupas, taču tuvojoties tām, mūs
ne īpaši viesmīlīgi sagaidīja uzraugošā darbiniece, prasot samaksu par šo
prieku. Apskatījām skaisto Kokneses parku, pagājām pa taciņu, kas veda
gar Pērses upīti, uzkāpām kalnā un nofotografējāmies pie koka lapenes.
Aizkrauklē mūs laipni sagaidīja divas atbildīgās darbinieces, kas novadīja interesantu ekskursiju pa Pļaviņu HES. Tā ir AS „Latvenergo”
jaudīgākā elektroenerģijas ražotne un lielākā hidroelektrostacija Baltijas
valstīs. Tur ir uzstādīti 10 hidroagregāti, kuru jauda šobrīd ir 893,5 MW.
HES sāka darboties 1968.gadā. Mums tika piedāvāts ieskats HES tapšanas vēsturē un darbības principos. Apmeklējām mašīnzāli un skatu laukumu, kas atrodas 75m virs jūras līmeņa.
Mājupceļā iebraucām Daugavpilī, kur skolēniem bija iespēja apmeklēt
Olimpiskā centra baseinu un „Silver Screen” kinoteātri.
Tā pagāja viena no rudens brīvlaika dienām. Tās laikā skolēni gan uzzināja par elektroenerģijas ražošanu hidroelektrostacijā, gan arī jauki pavadīja brīvo laiku.
Liels paldies par atbalstu ekskursijas organizēšanā Krāslavas novada
domei un domes deputātam Vitālijam Aišpuram. Izsakām pateicību arī
skolēnu vecākiem par pozitīvu attieksmi pret mācību ekskursijas organizēšanu brīvdienu laikā.
Gunārs Japiņš, Krāslavas pamatskolas ﬁzikas skolotājs
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31. oktobrī Krāslavas Kultūras namā notika krāslavieša Viktora Bernāna pirmais solokoncerts un diska „Septiņas dziesmas par mīlestību”
prezentācija.

NOMETNE „LIS” (LOKANĪBA, IZTURĪBA, SPĒKS)

informācija
Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļa informē, ka no 2014.
gada 1.novembra ir pārtrauktas līgumattiecības ar Irēnas Ludzītes
ārsta praksi (Rīgas 116, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601) un
pie ārstes reģistrētie pacienti tiek atreģistrēti. Lai turpinātu saņemt
valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus, pacienti tiek
aicināti reģistrēties pie jebkura brīvi izvēlēta ģimenes ārsta.
Pacientus, kuri līdz 2015.gada 30.aprīlim nebūs izvēlējušies sev
ģimenes ārstu, Nacionālais veselības dienests ir tiesīgs pārreģistrēt
pie ģimenes ārsta, kurš būs ārstes Irēnas Ludzītes prakses pārņēmējs.
Jautājumu gadījumā aicinām vērsties Nacionālā veselības dienesta Latgales nodaļā, tālr. 65422236, 65476961; e-pasts:latgale@
vmnvd.gov.lv.

Šī gada 27.-29. oktobrī, skolēnu rudens brīvdienās, Preiļos notika Jaunsardzes un rekruKrāslavas poliklīnika pirmdien, 17.novembrī, strādās pēc
tēšanas centra, Jaunsardzes departamenta 2. novada nodaļas 306. Maltas, 308. Krāslapirmdienas grafika, darba diena gan būs saīsināta, kā
vas, 312. Preiļu un 313. Līvānu jaunsargu vienības nometne.
pirmssvētku dienā. 18.novembrī poliklīnika nestrādās.
Krāslavas novada pensionāru biedrība aicina Krāslavas un novada seniorus papildināt esošos pašdarbības
kolektīvus:

- latviešu vokālais ansamblis
„Retro”, tālr. 26221891;
- tautas deju kopa „Senči” (sievietes un vīrieši), tālr. 20237969;
- Eiropas deju kopa „Mežrozīte,”, tālr. 20237969;

- poļu vokālais ansamblis „Strumeņ”, tālr. 28846157;
- krievu vokālais ansamblis
„Ivuška”, tālr. 26221891;
- baltkrievu vokālais ansamblis,
tālr.29102852,
- vīru vokālais ansamblis,
tālr.29102852.
Gaidām zvanus
līdz 2014.gada 20.novembrim.

MOBILAIS MAMOGRĀFS

Sākumā nometne tika plānota ar
dzīvošanu mežā, teltīs, bet pēdējā
brīdī to nolēma pārcelt uz Preiļu
pilsētu un pilsētas parka teritoriju.
Kopumā nometnē piedalījās 40
jaunsargi no iepriekšminētajām
vienībām, kuri trīs dienu laikā apguva jaunas zināšanas un pielietoja tās praksē. Nometnes laikā jaunieši mācījās orientēties dienas un
nakts laikā Preiļu parka teritorijā,
šaut ar pneimatiskajiem ieročiem,
ieroču izjaukšanu un salikšanu,
ierindas mācību un dažādas citas
aktivitātes. Lielākā daļa jaunsargu
bija iesācēji, tāpēc nodarbības sākās klasē ar teorijas mācīšanos un
beidzās ar praktisko darbu ārpus
telpām. Īpašu „sajūsmu” izraisīja

Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk
savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 28.novembrī pie Krāslavas slimnīcas,
rīta rosme un „nakts pastaigas”. bez izņēmuma bija gatavi dar- Rīgas ielā 159.
Tika apmeklēts Preiļu Vēstures un
lietišķās mākslas muzejs, jaunieši
iepazinās ar mūsu izcilā novadnieka, aviācijas ģenerāļa, Jāzepa
Baško dzīvi un varoņdarbiem.
Bērni savā starpā bija draudzīgi, bija viegli atrast kontaktu starp
tiem, kuri runā krievu valodā, un
starp tiem, kuri runā latviski.
Atšķirībā no citām nometnēm
jaunsargu nometnē galvenais
ir militārais uzsvars, komandas
darbs, vienību saliedēšana, sporta aktivitātes, bet komforts un
ērtības nav galvenais. Nometnes noslēgumā jaunsargi uzsvēra, ka bija gandarīti par nometni
un pavadīto laiku, pilnīgi visi

boties ilgāk vai atkal doties uz
šādu nometni. Daļai jauniešu šī
bija pirmā šāda veida pieredze.
Paldies jaunsargu instruktoriem
par milzīgu ieguldīto darbu, jauniešiem un vecākiem par sapratni
un atbalstu! Paldies ēdināšanas
ﬁrmai „Krāslava D” par garšīgajiem ēdieniem, kā arī paldies
Preiļu pašvaldībai un Preiļu 2.vidusskolas kolektīvam par sadarbību un pretimnākšanu nometnes
sarīkošanā!
Dzintars Patmalnieks,
jaunsargu instruktors,
308.Krāslavas
jaunsargu vienība

sports

„RUDENS KAUSS”
Pirmajā novembra dienā
Rēzeknes novadā notika
volejbola sacensības vīriešu komandām „Rudens
kauss”, kurā piedalījās arī
Krāslavas vīriešu komanda.
Jāatzīmē, ka turnīrā iesaistījās 13 vīriešu komandas,
kas liecina par volejbola
popularitāti Latgales novadā.

Mūsu komandai šīs divas sacensību dienas noritēja aktīvi un aizraujoši, Krāslavas komanda tika
pusﬁnālā un cīnījās ar Daugavpils
komandu, bet ar rezultātu setos
1:2 tai zaudēja, ierindojoties 4.
vietā. Neskatoties uz to, ka šoreiz
netikām pie godalgotām vietām,

Uz mamogrāfa pārbaudi dodas TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta.
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir
bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas
datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR
2.85. Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655.

PASĀKUMI KULTŪRAS NAMĀ
29.novembrī

No17:00 līdz 21:00 - bērnu
disenīte Krāslavā - uzpūšamās atrakcijas, dejas, konkursi, balvas,
popkorns, cukurvate un citi saldumi. Pasākumu vadīs Spociņš
Kaspers.
Ieeja - 1,50 eiro, bērniem līdz 8
gadiem ieeja bezmaksas, bet kopā
ar vienu no vecākiem - 1,50 eiro.
Sīkāk par bērnu pasākumu un
brīvbiļetes šeit: https://www.draugiem.lv/ev/18633229/.

22:00 - Baltā ballīte „All White Party” - kaut kas nebijis tavā
pilsētā.
Ģērbsimies baltā un ballēsimies
līdz rītam. Aktuālākā deju mūzika
no dīdžejiem, konkursi, balvas,
fotogrāfs, nakts vidū - supergrupas „Transleiteris” koncerts.
Ieeja baltās drēbēs - 4 eiro, citas
krāsas drēbēs - 5 eiro.
Sīkāk par nakts pasākumu un
brīvbiļetes šeit: https://www.draugiem.lv/ev/18633225/.

15.novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notiks
gadskārtējais Krāslavas novada turnīrs šahā. Dalībniekiem jāierodas Varavīksnes vidusskolas foajē no plkst.
9.30. Turnīra sākums – plkst. 10.00.

sludinājumi

komandas dalībnieki guva labu
pieredzi spēlēs ar augstākā līmeņa
spēlētāju komandām, kuru sastāvos bija pirmās līgas un „CHEN-

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

KER” līgas spēlētāji.
Dmitrijs Duškins,
Krāslavas vīriešu
komandas kapteinis
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

 Pērkam senlietas: svečturus,
ikonas, krustus, svētbildes, ordeņus, medaļas, dunčus, zobenus,
patvārus, Krievijas cara laika sudraba monētas. Т. 26986262.
 Pērkam dārgi - kara laika fotogrāﬁjas, munīciju, ķiveres, siksnas, uniformu (līdz 1945. g.), dzirnakmeņus, alus mucas, viengabala

riteņus, pulksteņus. Т. 22433510.
 Pērk senlaicīgas dzintara krelles, apaļas, ovālas formas, un citas
dzintara rotaslietas, lielus dzintara
gabalus. T.28282963.
 Pārdod skābekli un ogļskābi. Zemas cenas. Strādājam bez
brīvdienām, nodrošinām piegādi.
T.65625222, 29575471.

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

