TIKA GODINĀTI GADA NOVADNIEKI 2011
Valsts svētku svinīgajā pasākumā, kas notika kultūras namā, tika godināti Gada novadnieki 2011.
Liels paldies tika teikts ļaudīm, kuri, pildot savu ikdienas pienākumu, darot savu darbu, vienmēr ir gatavi izdarīt vairāk un labāk, nekā tiek
prasīts, atsaukties uz kaimiņa un radinieka palīgā saucienu, redzēt otra bēdu un mēģināt to remdēt, darīt prieku svētkos mums visiem.
Esam lepni, ka joprojām mūsu novadā ir
daudz krietnu cilvēku, kas apstrādā savu tēvu
zemi, audzina bērnus, cīnās ar ikdienas rūpi līdz
asarām un asinīm un - iztur. Šogad goda nosaukums „Gada novadnieks 2011” piešķirts 11 mūsu novada cilvēkiem. Un vakara gaitā par katru
no viņiem bija savs stāsts.
Balvas Gada novadniekiem pasniedza Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un domes izpilddirektors Jānis Geiba.
Vladislavs Rukmans dzīvo Kalniešu pagastā, un cilvēki saka, ka viņam vienkārši ir ļoti
prasmīgas rokas, kuras māk itin visu. Viņš ir dzimis, visu mūžu dzīvo un strādā sava pagastā, un
visi skolasbērni viņu labi pazīst, jo ilgus gadus ar viņa vadīto
autobusu tie brauca uz Kalniešu pamatskolu un uz Krāslavas
skolām. Vecāki droši uzticēja Vladislavam savas atvases, jo
zināja – autobuss vienmēr būs labā tehniskā kārtībā, neskatoties uz tā modeli un vecumu. Arī tagad pagastā bez autobusa
neiztikt – gan svētku reizēs, gan sēru brīžos. Un Vladislavs
Rukmans gatavs braukt darbdienās un svētdienās, jo tas kādam ir vajadzīgs.
Maija Šemele Robežniekos nu ir tas cilvēks, kas visās bezizejas situācijās vienmēr atrod izeju, uz visiem jautājumiem
viņai ir atbildes. Bet arī tas vēl nav viss. Ikdienā vadot tautas
namu un jaunatnes iniciatīvu centru, Maija atrod laiku, lai radoši darbotos ar maziem un pavisam pieaugušiem ļaudīm. Viņai piemīt talants atrast inovatīvas metodes darbā ar pagasta
jauniešiem.
Kurš ir bijis godos Aulejā, zina, ka nepaēdis nepaliks – galdā tiek celts tikai tas labākais, sātīgākais un visgardākais. Mūsu kulinārais mantojums varētu sastāvēt tikai no šeit
pasniegtajiem ēdieniem vien. Nu, kaut vai Aulejas kļockas –
Martiņš Rītiņš teiktu – kas var būt labāks par šo! Ar skaudību
jāatzīst, ka Aulejas pamatskolā tik gardi ēdieni tiek pasniegti
katru dienu. Jo tieši te jau gadiem strādā pavāre Sandra Vaišle, kura māk visu – i sagatavot, i galdu skaisti saklāt.
Juris Kokins vēl ir jauns, bet uzņēmīgs, tētis trijiem jaukiem bērniem, pagastā viņu pazīst kā atsaucīgu, ļoti saimniecisku, kā nekā jau vairākus gadus čakli nodarbojas ar
lauksaimniecību dzimtajā pusē. Kombuļos viņš tiek dēvēts
par „zelta roku” īpašnieku. Un sacītais atbilst patiesībai – viņa
meistardarbi rotā ciemata centru –koka šūpoles, guļbūves
aka, paziņojumu dēlis un kārtīgi soli. Bet tas, protams, ir vēl
tikai sākums.
Jums vajadzīgs autobuss, lai dotos uz Dziesmu svētkiem vai
kādā ekskursijā? Pa Latviju vai kur tālāk? Gribat, lai jūsu bērnus ved mierīgs, laipns, nosvērts un ļoti profesionāls šoferis?
Lai autobuss būtu tīrs, lai visi pēc brauciena tiktu nogādāti savās mājās, neskatoties uz vēlo vakara vai nakts stundu? Visi,
kas braukuši ar skaistām eglītēm rotāto Jāņa Glaudāna autobusu, centīsies to darīt vēl un droši ieteiks arī saviem draugiem un paziņām.
Aina Stigeviča augusi 5 bērnu ģimenē, agrāk strādājusi par
pārdevēju, tagad pievērsusies lauksaimniecībai. Izaudzinājusi
divus bērnus. Kad māsas ģimenei bija ļoti nepieciešams atbalsts, bija pirmā, kas sniedza palīdzīgu roku un pieņēma savā
ģimenē arī māsas dēlu. Cik daudz bija viegluma tais gados, to
zina tikai viņa pati. Nu bērni jau izskoloti – meita strādā par
frizieri, dēls Ogres meža tehnikumā apguvis namdara amatu,
audžudēls Māris pēc Malnavas lauksaimniecības tehnikuma
beigšanas kļuvis par tālbraucēju šoferi. Pateicībā par audzināšanu bērni palīdz mammai saimniecībā.
Pasaule ir pārāk apaļa, lai klusītēm sēdētu stūrī! Ir dots tik
daudz iespēju, un ik dienas pasaule paver ceļu, kā visdažādākajos veidos paplašināt savu redzesloku, pilnveidot zināšanas, iepazīt interesantus un entuziasma pilnus cilvēkus – tie ir
Lindas Baltiņas vārdi, bet tos ļoti labi ir izpratusi Viktorija
Urbanoviča. Savā brīvajā laikā viņa ļoti daudz lasa un ir nopietni aizrāvusies ar Skaistas pagasta vēstures izpēti. Tieši

Viktorijai pieder ideja organizēt pasākumu „Skaistas pagastam 150” un Skaistas pamatskolā izveidot bagātīgu un saturīgu izstādi, kas bija veltīta šim notikumam. Tās iespaidā
daudzi skaistieši tagad viņai uztic savas vēsturiskās liecības,
un līdz ar to papildinās skolas muzeja fondi. Viktorija Urbanoviča organizē pārgājienus pa vēsturiskām vietām pagastā,
vāc teikas un pasakas par Skaistu.
Pagājušā gadsimta beigās uz Izvaltas skolu atnāca strādāt
jauna, skaista, enerģiska, jautra un aktīva matemātikas skolotāja Ligita Pelnika. Esot dejotāja jau no pirmās klases. Un ar
Daugavpils institūta deju ansambļa „Laima” stingro skolu. Tā
nu, reizē ar reizrēķinu, Izvaltas bērni mācījās arī dejas soļus.
Bērni kļuva lielāki, un laiks bija sākt dejot jauniešu deju kolektīvā. Uz tautas namu dejot nāca i pratēji, i nepratēji. Leca
polku, grieza valša tūres. Deju kolektīvs „Izvalta” priecēja savējos un piedalījās dažādos sadančos gadus desmit. Tad nolēma mainīt kolektīva nosaukumu – cauri Izvaltai tek Rudņas
upe - būsim deju kopa „Rudņa”. Sastāvs mainās, nāk jauni dejotāji, bet kolektīvs pastāv jau 25 gadus. Visus šos gadus uz
mēģinājumiem viņa brauc no Krāslavas ar autobusu. Teikt, ka
Izvaltas dejotāji viņu mīl un pagastā ārkārtīgi vērtē, būtu nepateikt neko. Ligita Pelnika ir ne tikai deju kolektīva „Rudņa”
vadītāja, bet arī lieliska Krāslavas pamatskolas matemātikas
skolotāja.
Kolektīvā par Borisu Rimu saka – ja vajag, strādās no rīta
līdz vakaram, nekad nekurnēs. Ir komunikabls un atsaucīgs.
Ar viņu patīkami strādāt kopā. Pat stingrais un prasīgais
priekšnieks teic, ka viņa labsirdību bieži izmanto, lai lūgtu izdarīt, ko citi nepaveica. Daudzi pilsētas iedzīvotāji Borisu labi
pazīst, jo ir lūguši palīdzēt un to viņš arī ir darījis. Boriss ir
labs ģimenes tētis, vienmēr mierīgs un smaidošs.
Regīna Korovacka dzimusi un visu dzīvi dzīvojusi Indras
pagastā. Pēc Lauksaimniecības Akadēmijas beigšanas strādāja par zootehniķi, pēc tam par ēdnīcas vadītāju Indras vidusskolā. Kā jau lauksaimniecības speciāliste, izveidoja arī savu
zemnieku saimniecību, kuru tagad apsaimnieko dēla ģimene.
Jau esot pensijā, viņa sāka apmeklēt aušanas darbnīcu „Indra”. Tagad aušanas darbnīcā Regīnas kundze auž unikālos
Latgales skalu deķus, ar kuriem priecē ne tikai vietējos iedzīvotājus, jo slava par Indrā austajām segām jau aizgājusi tālu
pāri pagasta robežām. Viņa joprojām ir aktīva pagasta sabiedriskajā dzīvē, dzied baznīcas korī, audzē skaistas puķes. Taču
– Regīnas Korovackas stabilākais balsts šai pasaulē ir viņas
ģimene.
Antoņina Bahmate ir vienīgā skolotāja novadā, kura ieguvusi augstāko - 5.pedagoga profesionālās darbības kvalitātes
pakāpi. Viņas pedagoģiskais stāžs ir 36 gadi. Skolotāja Bahmate ir autore 2 mācību grāmatām un 3 darba burtnīcām matemātikā, pēc kurām mācās skolēni visā Latvijā. Tie, kas
mācījušies matemātiku pie viņas, jūtas droši jebkuros eksāmenos. Lai arī matemātiķe līdz matu galiem, bet novadā noteikti atradīsies cilvēki, kas atceras viņas spēlētās lomas
kultūras nama dramatiskā kolektīva izrādēs. Tā nebija pašdarbība. Tā bija profesionāla spēle. Jo Antoņina Bahmate ir profesionāle it visā, ko dara.
Sagatavoja Inga Kavinska

Pateicības policistiem
5.decembrī Valsts policija svin savu 93.gadadienu.
Par augstu profesionalitāti, godprātīgu dienesta pienākumu pildīšanu un sakarā ar Valsts policijas 93.gadadienu novada dome izteica pateicības Krāslavas
iecirkņa amatpersonām, kas dienesta pienākumus pilda
novada teritorijā: Krāslavas iecirkņa Kārtības policijas
nodaļas vec. inspektoram, kapteinim Aināram Tračumam;
Krāslavas iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektoriem kapteinim Ilmāram Konošonokam un virsleitnantam Leonardam Dudevičam;
majoram Igoram Panfilo, Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas Satiksmes uzraudzības rotas vec. inspektoram,
kapteinim Ilgonim Krīviņam, Latgales reģiona pārvaldes Kārtības policijas biroja Patruļpolicijas nodaļas
Satiksmes uzraudzības rotas inspektoram,
Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vec.
inspektoriem kapteinim Artim Galejam un majoram
Oļegam Kolodņickim,
virsleitnantam Nikolajam Fiļčenkovam, Krāslavas
iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektoram,
leitnantam Artūram Plintam, Krāslavas iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas vec. inspektoram.
Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks pateicības pasniedza 2.decembrī, Latvijas Valsts policijas 93.gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā
Daugavpilī, Latviešu kultūras centrā.
Sagatavoja Inga Kavinska

Atjaunojamo energoresursu
izmantošana siltumnīcefekta
gāzu emisiju samazināšanai
2011.gada septembrī Krāslavas novada
dome noslēdza vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un
SIA „Vides investīciju fondu” par projekta
„Saules kolektoru sistēmu ierīkošana Krāslavas novada
pašvaldībai piederošajās ēkās” KPFI-12/148 īstenošanu.
Projekta ietvaros līdz 2012.gada jūnijam Skuķu aprūpes centrā ir plānots ierīkot saules kolektorus, tādā veidā samazinot oglekļa dioksīda emisijas, izmantojot
atjaunojamos energoresursus.
Projektā rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas un
kurināmā patēriņš, samazināsies ēkas uzturēšanas izdevumi, tiks nodrošināts pieprasījums pēc siltā ūdens no
atjaunojamiem resursiem, tiks samazināts oglekļa dioksīda emisiju daudzums.
Projektā ietvaros siltā ūdens sagatavošanai ir paredzēts izmantot vakuuma cauruļu tipa saules kolektorus.
Tajos ūdens temperatūra var tikt sagatavota līdz 60 – 80
grādiem, to izmantošana ir ļoti efektīva tieši aukstā klimata reģionos. Šī tipa kolektoriem raksturīgs ļoti augsts
lietderības koeficients salīdzinājumā ar plākšņu tipa
kolektoriem, līdz ar to ar mazāku kolektoru laukumu
būs iespējams iegūt adekvātu siltumjaudu.
Projektā paredzēto rezultātu sasniegšanai ir aprēķināta arī saules kolektoru jauda, kas sastāda 25.47 kW.
Tas nodrošinās šādus rezultātus un ietaupījumus –
24.30 MWh, 9.647 tCO2/gadā, kgCO2/Ls 0.601.
Projektam piešķirtais Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējums ir Ls 16 050.00.
Andris Rukmans

Bankas „Citadele”
speciālisti pieņems
a/s „Latvijas Krājbanka” klientus
15.decembrī no 10.00 līdz 15.00,
Krāslavā.
Par pieņemšanas vietas adresi
var uzzināt,
zvanot pa tālr. 67010005.
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PACIENTUS GATAVA UZŅEMT
RENOVĒTĀ ĶIRURĢIJAS
NODAĻA
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„Merrild” labdarības akcija
Krāslavā
“Mūža nogalē būt vienam nav viegli. Taču vairāk
par visu pietrūkst vienkāršu
sarunu, sirds siltuma un uzmanības» - tā rakstīts „Merrild” un Latvijas Sarkanā
Krusta (LSK) rīkotās labdarības akcijas “MĒS JŪS
ATCERAMIES” mājas lapā. Akcijas pamatdoma ir
iepriecināt vecos ļaudis,
veltot viņiem laika sprīdi
kaut vai vienas kafijas tases
garumā. Šajā steidzīgajā
laikmetā arī tas ir ļoti svarīgi.
Atsaucoties LSK Krāslavas, Dagdas un Aglonas
Komitejas ierosinājumam, arī Krāslavas novada Sociālā dienesta darbinieki nolēma dāvāt papildus uzmanību un sirds siltumu saviem aprūpē esošajiem
vientuļajiem cilvēkiem.
29. novembrī Sociālā dienesta darbinieki apciemoja
aprūpējamos Krāslavas pilsētā, lai iepriecinātu viņus
ar ziedotajām „Merrild” kafijas paciņām un LSK
Krāslavas, Dagdas un Aglonas Komitejas sagādātajiem saldumiem. Kopumā viesojāmies divdesmit vienā ģimenē.
Ikdienā šie ļaudis saņem aprūpes darbinieku palīdzību mājas soļa veikšanā un dažādu sadzīvisku problēmu risināšanā. Tomēr uzmanības un cilvēciska
kontakta nevienam nevar būt par daudz, sevišķi, ja paša radinieki dzīvo tālu vai jau devušies aizsaulē.
Pateicības vārdus un labas veselības vēlējumus, ko
dzirdēja sociālie darbinieki, protams, pelnījuši arī ziedotāji un akcijas organizētāji.
Turpināsim darīt labus darbus!
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Stājas spēkā Latvijas - Baltkrievijas vienošanās par pierobežas teritoriju
iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu

1.decembrī tika uzsākta Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas
valdības vienošanās par pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu piemērošana.
Minētās vienošanās mērķis ir radīt nepieciešamos nosacījumus ērtākai Latvijas
un Baltkrievijas pierobežas iedzīvotāju ceļošanai, veicināt personīgos kontaktus, sekmēt savstarpējo sociālo un kultūras
apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.
Saskaņā ar vienošanos pierobežas iedzīvotāji turpmāk robežu varēs šķērsot ar derīPēc kapitālā remonta durvis pacientiem ir gu ceļošanas dokumentu un vietējās
vēris Krāslavas slimnīcas ķirurģijas korpuss. pierobežas satiksmes atļauju.
Remontdarbi, kas ilga apmēram pusgadu, izMinēto atļauju izsniegšanu pierobežas temaksāja 250 140 Ls.
ritoriju iedzīvotājiem ir paredzēts uzsākt
Visvērtīgākais ieguvums no šī remonta, kā uzskata medicīniskais personāls, ir jaunā galerija, kas tagad savieno
poliklīnikas telpas ar ārstniecisko korpusu.
Renovācijas gaitā ķirurģijas nodaļā tika veikts kosmētiskais remonts, ēkas siltināšana un pārplānošana, visu
komunikāciju nomaiņa, uzstādīta jauna ventilācijas sistēma un, kā jau minēts, izbūvēta galerija.
Kā pastāstīja slimnīcas galvenais ārsts Aleksandrs Jevtušoks, tad šobrīd ķirurģijas korpuss darbam ir pilnīgi gatavs un var sākt uzņemt pacientus.
„Remonta laikā tika paredzēti tikai renovācijas darbi,
bet mēs izmantojām savus līdzekļus un papildinājām korpusu ar jaunām mēbelēm, kas nepieciešamas kā pacientiem, tā arī darbiniekiem, atjaunojām telekomunikācijas
sistēmu, ordinatoru un māsu istabās tagad ir nodrošināts
interneta pieslēgums, esam iegādājušies arī jaunu lampu
operāciju zālei, monitorus un citus ikdienas darbam nepieciešamos palīglīdzekļus,” atzīstas galvenais ārsts.
Par celtnieku veikumu slimnīcas vadība var teikt tikai
labu – būvfirma „RBSSKALS” darbus veica laikā un profesionāli.
Izremontētajā ķirurģijas nodaļā vienlaicīgi varēs ārstēties 40 pacienti, pirmā stāva dienas stacionārā veselību atgūt būs iespējams 25 – 30 cilvēkiem.
„Ja jau ir veikts tik vērienīgs remonts, tad esat pārliecināts, ka slimnīca Krāslava pastāvēs un slimniekus ārstēs?” prasījām slimnīcas galvenajam ārstam.
Atbilde sekoja nekavējoties: „Domājam, ka slimnīca
būs, un, neskatoties uz to, kāds būs nākamā gada budžets,
esam gatavi strādāt pilnā apjomā, kā strādājam šodien, un
sniegt medicīniskos pakalpojumus mūsu novada un bijušā rajona iedzīvotājiem.”
Darbi veikti projekta „Stacionārās veselības aprūpes
infrastruktūras uzlabošana SIA „Krāslavas slimnīca”,
uzlabojot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot izmaksu efektivitāti”, Nr.3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/014, ietvaros.
Inga Kavinska, autores foto
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2012.gada 1.februārī. Atļaujas izsniegs Latvijas konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas
ģenerālkonsulāts Daugavpilī, pamatojoties
uz pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastādīs pierobežas teritorijas
vietējās pašvaldības. Maksa par atļaujām ir
noteikta 20 eiro apmērā.
Lai apliecinātu šī projekta nozīmīgumu
Latvijas un Baltkrievijas pusei, vienošanās
piemērošanas uzsākšana notika notu apmaiņas ceremonijā Vitebskā. Latvijas delegāciju vadīja Latvijas vēstnieks Baltkrievijā
Mihails Popkovs, savukārt Baltkrievijas
delegāciju - Baltkrievijas vēstnieks Latvijā
Aleksandrs Gerasimenko.
Latvijas un Baltkrievijas vienošanās par
pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo

braucienu vienkāršošanu tika parakstīta
2010.gada 23.augustā Rīgā. Pagājušā gada
beigās tā tika ratificēta abu pušu parlamentos. Savukārt 2011.gadā notika Latvijas un
Baltkrievijas ekspertu konsultācijas, kurās
tika pārrunāti un precizēti vienošanās piemērošanas jautājumi.
Jāatzīmē, ka no šīs vienošanās spēkā stāšanās datuma zaudē spēku Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas
valdības vienošanās par vienkāršotu vīzu
izsniegšanas kārtību pierobežas iedzīvotājiem, kas tika parakstīta 2002.gada 27.novembrī. Vīzas, kas izsniegtas saskaņā ar
minēto vienošanos, ir izmantojamas līdz to
derīguma termiņa beigām.

Informācija par vietējās pierobežas
satiksmes atļaujas saņemšanas nosacījumiem
Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības vienošanos
par Latvijas Republikas un Baltkrievijas
Republikas pierobežas teritoriju iedzīvotāju savstarpējo braucienu vienkāršošanu
tika parakstīta Rīgā 2010.gada 23.augustā.
2010.gada beigās Vienošanās tika ratificēta abu Pušu parlamentos. 2011.gadā
Puses sarīkoja divus konsultāciju raundus
ar mērķi precizēt Vienošanās piemērošanās jautājumus.
Vienošanās mērķis ir izveidot tādu vietējās pierobežas satiksmes režīmu, kas
veicinātu kaimiņvalstu iedzīvotāju personīgos kontaktus un sekmētu abu Pušu
tirdzniecību, savstarpēju sociālo un kultūras apmaiņu, kā arī reģionālo sadarbību.
Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas
izsniedz, pamatojoties uz pierobežas teritoriju iedzīvotāju sarakstiem, kurus sastāda pierobežas teritorijas vietējās
pašvaldības.
Atļaujas var saņemt pierobežas teritoriju iedzīvotāji – personas, kuras pastāvīgi
dzīvo pierobežas teritorijā ne mazāk kā
vienu gadu, un kuru ieceļošanas mērķis
otras valsts teritorijā ir:

- personai piederošā nekustamā īpašuma apsaimniekošana,
- radinieku apmeklējums,
- radinieka smaga slimība vai nāve,
- radinieku apbedījuma vietu apmeklējums,
- medicīniskās palīdzības saņemšana,
- piedalīšanās kultūras, izglītības un
sporta pasākumos un to organizēšana,
- piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar
vietējām tradīcijām vai reliģiskiem rituāliem, kā arī regulāra ekonomisko kontaktu īstenošana.
Atļauju izsniegšanu īstenos Latvijas
konsulāts Vitebskā un Baltkrievijas ģenerālkonsulāts Daugavpilī.
Atļaujas tiek izsniegtas vairākkārtīgai
robežas šķērsošanai, ar derīguma termiņu
no viena gada līdz pieciem gadiem, nepārsniedzot uzturēšanās ilgumu 90 dienas
pusgada laikā.
Valsts nodeva par atļaujas pieteikuma
izskatīšanu ir noteikta 20 EUR apmērā.
No valsts nodevas atbrīvoti pensionāri,
bērni līdz 18 gadu vecumam un invalīdi.
Atļauju izsniedz 20 darba dienu laikā no
dokumentu iesniegšanas dienas.

Krāslavas novada pierobežas teritoriju
saraksts: Krāslavas pilsēta un Aulejas,
Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas,
Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Ūdrīšu pagasts;
Baltkrievijas Republikā:
Verhņedvinskas rajonā: Bigosovo, Čapajeva, Sarjas, Osvejas, Kohanoviču,
Belkovščinas ciemu Deputātu padomes,
pilsēta – Verhņedvinska;
Mioru rajonā: Povjatjes, Perebrodjes,
Dolginovo, Mioru, Novij Pogosta, Turkovo ciemu Deputātu padomes, pilsēta –
Miori.
Braslavas rajonā: Drujas, Pļusu, Slobodkas, Opsas, Daļokiju, Ahremovcu,
Mežanu, Teterku, Vidzu ciemu Deputātu
padomes, pilsēta – Braslava, ciemats –
Vidzi.
No šīs Vienošanās spēkā stāšanās datuma zaudē spēku Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas
valdības vienošanās par vienkāršotu vīzu
izsniegšanas kārtību pierobežas iedzīvotājiem, kas parakstīta 2002. gada 27. novembrī. Vīzas, kas izsniegtas saskaņā ar
minēto vienošanos, ir derīgas līdz to derīguma termiņa beigām.

Dokumentu saraksts, kas Vienošanās ietvaros
apliecina ieceļošanas mērķi pierobežas teritorijā
a) regulāra piedalīšanās kultūras, izglītības, zinātniskos un sporta pasākumos, ko rīko Pušu valstu valsts
pārvaldes institūcijas un iestādes, vai
to organizēšana kultūra, zinātne, izglītība: uzņemošās
organizācijas vai ciemu, ciematu deputātu padomes vai rajona izpildkomitejas ielūgums;
sports: uzņemošās organizācijas ielūgums (sporta kluba, nacionālās sporta federācijas un nacionālās olimpiskās
komitejas) vai ciemu, ciematu deputātu
padomes vai rajona izpildkomitejas ielūgums;
b) personas, kam ir piederošs vai valdījumā esošs nekustamais īpašums:
dokuments, kas Baltkrievijas Republikā apliecina īpašnieka tiesību uz nekustamo īpašumu reģistrāciju (tehniskā pase,
valsts reģistrācijas apliecība (apliecinājums));
c) radinieku apmeklēšana:
dokuments par Latvijas Republikas
pierobežas teritorijas iedzīvotāja ielūgumu, kuru ir parakstījis Baltkrievijas Republikas iekšlietu iestādes pilsonības un
migrācijas pārvaldes priekšnieks un kas ir
apzīmogots ar ģērboņzīmogu;
dokumenti, kas apliecina Latvijas Republikas pierobežas teritorijas iedzīvotāja
radniecību ar vecākiem, bērniem, brāļiem
un māsām, pusbrāļiem un pusmāsām,
laulātajiem, vecmātēm, vecvecmātēm,
vectēviem, vecvectēviem, mazbērniem,
mazmazbērniem, mātes māsām, tēva māsām, tēva brāļiem, mātes brāļiem, brāļa
dēliem, brāļa meitām, māsas dēliem, māsasmeitām, znotiem, vedeklām, māsas vī-

ru, vīra brāļiem, vīra māsām, sievas māsām, sievas māti, sievas tēvu, vīra māti,
vīra tēvu, audžumeitām, audžudēliem,
audžuvecākiem, kuri dzīvo Baltkrievijas
Republikas pierobežas teritorijā;
d) radinieku smaga slimība vai nāve:
ārstniecības iestādes izziņa vai telegramma par radinieku smagu saslimšanu,
kas apliecināta noteiktā kārtībā;
dokuments, kas apliecina radinieka nāvi (miršanas apliecība vai telegramma,
kas apliecināta noteiktā kārtībā);
dokumenti, kas apliecina Latvijas Republikas pierobežas teritorijas iedzīvotāja
radniecību ar vecākiem, bērniem, brāļiem
un māsām, pusbrāļiem un pusmāsām,
laulātajiem, vecmātēm, vecvecmātēm,
vectēviem, vecvectēviem, mazbērniem,
mazmazbērniem, mātes māsām, tēva māsām, tēva brāļiem, mātes brāļiem, brāļa
dēliem, brāļa meitām, māsas dēliem, māsasmeitām, znotiem, vedeklām, māsas vīru, vīra brāļiem, vīra māsām, sievas
māsām, sievas māti, sievas tēvu, vīra māti, vīra tēvu, audžumeitām, audžudēliem,
audžuvecākiem, kuri dzīvo Baltkrievijas
Republikas pierobežas teritorijā;
e) radinieku apbedījuma vietu apmeklēšana:
izziņa par radinieku apbedījuma vietu,
kuru izdevusi ciemu, ciematu deputātu
padome vai rajona izpildkomiteja;
dokumenti, kas apliecina Latvijas Republikas pierobežas teritorijas iedzīvotāja
radniecību ar vecākiem, bērniem, brāļiem
un māsām, pusbrāļiem un pusmāsām,
laulātajiem, vecmātēm, vecvecmātēm,
vectēviem, vecvectēviem, mazbērniem,
mazmazbērniem, mātes māsām, tēva mā-

sām, tēva brāļiem, mātes brāļiem, brāļa
dēliem, brāļa meitām, māsas dēliem, māsasmeitām, znotiem, vedeklām, māsas vīru, vīra brāļiem, vīra māsām, sievas
māsām, sievas māti, sievas tēvu, vīra māti, vīra tēvu, audžumeitām, audžudēliem,
audžuvecākiem, kuru apbedījuma vieta
atrodas Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijā;
f) medicīniskās palīdzības saņemšana:
līgums par medicīnas pakalpojumu
sniegšanu vai ārstniecības iestādes izdots
dokuments, kas apliecina nepieciešamību
sniegt medicīnisko palīdzību;
g) piedalīšanās pasākumos, kas saistīti ar vietējām tradīcijām un reliģisku
rituālu piekopšanu:
ciemu, ciematu deputātu padomes vai
rajona izpildkomitejas ielūgums;
reliģiskas organizācijas vadītāja pieteikums par Latvijas Republikas pierobežas
iedzīvotāja ieceļošanu Baltkrievijas Republikas pierobežas teritorijā sakarā ar
tūrismu reliģiskos nolūkos un svētceļojumu vietu apmeklēšana neveicot reliģisku
darbību;
h) regulāru kontaktu īstenošana
saimnieciskas darbības jomā bez tiesībām strādāt:
līgumi ar pierobežas teritorijas saimnieciskās darbības subjektiem, kā arī dokumenti, kas apliecina ārvalstnieka tāda
veida statusu, kas dod tiesības veikt norādītās saimnieciskās darbības (izziņa no
darba vietas, īpaša atļauja (licence), reģistrācijas apliecība, kuru izdevusi kompetenta institūcija, un citi dokumenti).
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ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2011.gada 30.novembrī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 24 administratīvo pārkāpumu
protokoli, no kuriem:
- 10 protokolus sastādīja Valsts policijas
darbinieki,
- 14 protokolu sastādīja Pašvaldības policijas darbinieki.
Četri administratīvo pārkāpumu protokoli tika sastādīti par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, ar ko tika izdarīts LAPK
173.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt
brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu līdz
simts latiem:
V.P. dzim.1975.g. tika izteikts brīdinājums par to, ka viņa nepilngadīgais dēls
I.P., Krāslavas pamatskolas 4.klases skolnieks, nepiedienīgi uzvedās attiecībā pret
skolotājiem un klasesbiedriem;
N.P. dzim.1977.g. tika izteikts brīdinājums par to, ka viņas nepilngadīgais dēls
A.P., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas
7.klases skolnieks, neapmeklē mācību
stundas bez attaisnojoša iemesla;
R.J. dzim.1970.g. tika uzlikts naudas
sods 5,00 Ls apmērā par to, ka viņas nepilngadīgā meita R.J., Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 7.klases skolniece, neapmeklē
mācību stundas bez attaisnojoša iemesla;
T.I. dzim.1962.g. tika uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā par to, ka viņas nepilngadīgais dēls M.K. neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša iemesla.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par to, ka personām piederošie
suņi nav vakcinēti Veterinārmedicīnas likumā noteiktajā kārtībā, ar ko tika izdarīts
LAPK 108.panta 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts
uzlikt naudas sodu no pieciem līdz divsimt
piecdesmit latiem:
V.S. dzim.1993.g. tika uzlikts naudas
sods 5,00 Ls apmērā;
H.N. dzim. 1936.g. tika uzlikts naudas
sods 5,00 Ls apmērā;
Ļ.N. dzim. 1942.g. tika uzlikts naudas
sods 5,00 Ls apmērā.
Divi administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, ja to izdarījis nepilngadīgais, ar ko
tika izdarīts LAPK 171.1p. 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt
naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem:

A.D. dzim.1995.g., Dagdas arodvidusskolas audzēknim, tika izteikts brīdinājums;
R.B. dzim.1993.g., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.klases skolēnam, tika izteikts brīdinājums.
Divi administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu, ar ko tika izdarīts LAPK
106.p. 1.daļā paredzētais administratīvais
pārkāpums, par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no pieciem
līdz divsimt piecdesmit latiem:
V.S. dzim.1993.g. tika izteikts brīdinājums par to, ka viņai piederošais suns skraidīja pa pilsētu bez pavadas;
N.M. dzim.1969.g. tikai izteikts brīdinājums par to, ka viņai piederošie lopi izmuka
no ganībām.
Divi administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par elektroenerģijas patvaļīgu
patērēšanu, ar ko tika izdarīts LAPK 98.1p.
2.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts uzlikt naudas sodu
no piecdesmit līdz divsimts latiem:
K.Č. dzim.1969.g. par nesankcionētu
pievienojumu elektrolīnijai ar alumīnija vadu uzlikts naudas sods 50,00 Ls;
V.Š. dzim. 1975.g. par nesankcionētu
pievienojumu elektrolīnijai ar vara vadu
uzlikts naudas sods 50,00 Ls.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīti par apzināti nepamatotu
speciālo dienestu izsaukšanu, ar ko tika izdarīts LAPK 202.p. 1.daļā paredzētais administratīvais pārkāpums, par ko paredzēts
uzlikt naudas sodu no divdesmit pieciem
līdz simts latiem:
1) I.M. dzim.1979.g. par nepamatotu policijas un neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanu tika uzlikts naudas sods
25,00 Ls apmērā.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par Krāslavas novada domes
saistošo noteikumu Nr.3 45.p. pārkāpšanu
(par iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu kultūras, sporta, tirdzniecības un citās
sabiedriskās vietās), par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu
līdz trīsdesmit latiem:
R.J. dzim.1996.g., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.klases skolniecei, izteikts brīdinājums par to, ka viņa
neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša
iemesla;

A.P. dzim.1995.g., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.klases skolniekam, izteikts brīdinājums par to, ka viņš
neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša
iemesla;
A.B. dzim.1997.g., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.klases skolniekam, izteikts brīdinājums par to, ka viņš
neapmeklē mācību stundas bez attaisnojoša
iemesla.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par Krāslavas novada domes
saistošo noteikumu Nr.3 17.p.1.d. pārkāpšanu (par nepilngadīgo personu atrašanos
naktsklubos „ZODIAKS” un „TODES”,
kur tiek tirgoti alkoholiskie dzērieni un tabakas izstrādājumi no plkst.23:00 līdz
plkst.06:00), par ko paredzēts izteikt brīdinājumu vai uzlikt naudas sodu no pieciem
līdz piecpadsmit latiem:
D.M. dzim.1995.g., Krāslavas Valsts
ģimnāzijas 10.klases skolniecei, izteikts
brīdinājums;
J.N. dzim.1995.g., Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 10.klases skolniecei, izteikts brīdinājums;
R.L. dzim.1995.g., Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10.klases skolniecei, izteikts brīdinājums.
Trīs administratīvo pārkāpumu protokoli
tika sastādīti par Krāslavas novada domes
saistošo noteikumu Nr.3 23.p. pārkāpšanu
(par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielām, pagalmos un citās sabiedriskās
vietās), par ko paredzēts uzlikt naudas sodu
līdz desmit latiem:
G.G. dzim.1966.g. par dabisko vajadzību
kārtošanu uz ielas uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā;
K.S. dzim.1989.g. par dabisko vajadzību
kārtošanu uz ielas uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā;
A.R. dzim.1989.g. par dabisko vajadzību
kārtošanu uz ielas uzlikts naudas sods
10,00 Ls apmērā.
Viens administratīvo pārkāpumu protokols tika sastādīti par Krāslavas novada domes saistošo noteikumu Nr.3 22.p.
pārkāpšanu (par ielu, laukumu un citu sabiedrisko vietu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem – izsmēķiem, papīriem,
saulespuķu sēklām u.tml.), par ko paredzēts
uzliikt naudas sodu līdz pieciem latiem:
A.S. dzim.1947.g. par izsmēķa nomešanu uz ielas uzlikts naudas sods 5,00 Ls apmērā.

PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATSKAITE PAR PAVEIKTO DARBU NOVEMBRĪ
Sastādīti 17 administratīvo pārkāpumu
protokoli, no tiem 6 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 3 par iekšējās kārtības
noteikumu pārkāpšanu, 3 par dabisko vajadzību kārtošanu sabiedriskās vietās, 3 par
dzīvnieku infekcijas slimību profilakses un
apkarošanas prasību pārkāpšanu, 1 par ielu
piegružošanu ar atkritumiem, 1 par dzīv-

MUMS RAKSTA
Bērnu laukumu bojā
jauniešu grupa
Apgūstot dažādu fondu finansējumu,
Krāslava aizvien turpina attīstīties un
mainīties, kļūstot par patiesu pērli Daugavas
krastā, un cienīgu vietu, ar kuru sākas
Latvija. Lielā daudzumā tiek realizēti
infrastruktūras, ēku renovācijas un citi liela
apjoma un finansējuma projekti. Ar prieku
jāatzīmē arī pašu iedzīvotāju iniciatīva,
labiekārtojot pilsētu, piedaloties konkursos
un izcīnot finansējumu nelielu projektu
realizācijai.
Daudzdzīvokļu māju pagalmi ir vieta, kur
ikdienā pulcējas un laiku pavada liela daļa
Krāslavas mazo iedzīvotāju. Diemžēl tikai
retas mājas iedzīvotāji var lepoties ar sakoptu
un gaumīgi iekārtotu bērnu spēļu laukumiņu.
2011. gada oktobra beigās Vienības ielā 65,
pēc iedzīvotāju iniciatīvas rakstītā un

nieku turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu.
Saņemti 25 rakstiskie iesniegumi un atstrādāti 46 izsaukumi. Tika veiktas 23 profilaktiskās
sarunas
un
mutiskie
brīdinājumi.
3 cilvēki tika nogādāti Daugavpils slimnīcas detoksikācijas palātā. 2 klaiņojoši suņi tika nogādāti Daugavpils dzīvnieku

patversmē, no kuriem vienam tika atrastas
jaunas mājas.
Tika konstatēts viens kriminālpārkāpums, un informācija ir nodota Valsts policijai.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas
uz sestdienu), kas saistīti ar sabiedriskās
kārtības uzturēšanu nakts laikā.

realizētā
projekta,
tika
labiekārtots
iekšpagalms, kurā tika uzstādītas šūpoles,
smilšu kaste un soliņš par prieku mazajiem
krāslaviešiem. Projekts tika realizēts ar VAS
„Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu
kluba „Mēs paši” konkursa rezultātā iegūtā
finansējuma palīdzību. Projekta finansējums
bija tikai 300 Ls, kas vēlreiz pierāda, ka arī ar
nelieliem naudas līdzekļiem var panākt ļoti
vajadzīgu un sen gaidītu mērķu realizāciju.
Vienības ielas 65 iedzīvotāju vārdā sakām
lielu paldies Latvijas Hipotēku un zemes
bankai par finansiālo atbalstu un SIA
„TIVA” par bērnu laukumiņa izgatavošanu
un uzstādīšanu.
Ar lielu nožēlu jāteic, ka mazo krāslaviešu
prieki par jauno laukumiņu izrādījās īsi. Nav
pagājuši vēl pat 2 mēneši, bet šūpoles jau ir
bojātas un salauztas tik tālu, ka deformēta
nesošā konstrukcija, un drīzumā vairs
nevarēs tikt lietotas bez atbilstoša remonta,
kas projektā nav iekļauts. Šūpoles tika arī
pārbīdītas par vairākiem metriem no vietas,
kur sākotnēji tika uzstādītas. Spriežot pēc
bojājumiem, šis vandālisms ir veikts apzināti,
un to veikusi jaunu cilvēku grupa, kas bieži

apgrozās mājas pagalmā. Mēs vēršamies pie
šiem „varoņiem”, kas nedz spēj ko lietderīgu
izdarīt paši, nedz novērtēt citu pūles! Šāda
veida rīcība parāda vienīgi attiecīgo jauniešu
degradācijas pakāpi un „varonību ”, kas
izpaužas kā antisociāla, neadekvāta un
nosodāma uzvedība. Šobrīd, pateicoties dažu
mājas iedzīvotāju pūlēm, šūpoles ir
pārvietotas atpakaļ vecajā vietā, ka arī daļēji
izremontētas. Pēc šī nepatīkamā incidenta
vēlamies informēt vandāļus, ka turpmāk
līdzīgos gadījumos tiks iesaistīta Valsts vai
pašvaldības
policija,
gan
apstākļu
noskaidrošanai, gan vainīgo saukšanas pie
atbildības. Mēs no sirds aicinām iedzīvotājus,
kas ievēro demolētājus darbībā, nekavējoties
ziņot policijai, lai tie cilvēki, kas ir gatavi
lauzt, ir gatavi arī atbildēt likuma priekšā!
Ceram uz mājas iedzīvotāju atbalstu.
Novērtēsim un saudzēsim kopā to, kas tiek
darīts mūsu un mūsu bērnu labā! Policiju var
sazvanīt pa tālruņiem: pašvaldības policija
-65681753, dežūrdaļa - 65603402.
A.Vagalis,
projekta vadītājs

JAUTĀJUMS
REDAKCIJAI
Vai SIA „KTV Teleanss” maksā par
elektrību, ko patērē TV signāla pastiprinātāji, kas izvietoti namu kāpņu telpās?
Atbild SIA „Krāslavas nami” valdes
priekšsēdētājs Valērijs Maslovs:
- Ar kabeļtelevīzijas uzņēmumu ir noslēgts līgums par TV signāla pastiprinātāju
patērētās elektroenerģijas apmaksu. Sakarā
ar to, ka šīs ierīces patērē ļoti maz elektroenerģijas, nav paredzēti atsevišķi skaitītāji,
tiek noteikts to maksimālais patēriņš, kas ir
norādīts tehniskajā pasē. Šī summa tiek atņemta no katras mājas (kur atrodas TV signāla pastiprinātāji) elektroenerģijas patēriņa
kopējās summas, un to apmaksā kabeļtelevīzijas uzņēmums „KTV Teleanss”.

Indrā Valsts svētkus
atzīmē ar vēsturiskā
parka atjaunošanu
16.novembrī plkst.13.00 Indras pagastā
tika svinīgi atzīmēta dabas parka atjaunošana un atjaunotais parks ieguva nosaukumu
„Tēvijas parks”. „Šajā pasākumā savu un
ciemiņu uzmanību gribam pievērst vēstures faktiem, kuri ir cieši saistīti ar Latvijas
robežsardzes vēsturi, klātesošo uzmanību
pievēršam vēstures liecībām par Latvijas
brīvvalsts robežsardzes pārstāvju iesaistīšanos Indras kultūrvides sakārtošanā,” uzsvēra pasākuma organizatori.
Kā vēstījums nākamajām paaudzēm Indrā 30-gados tika izveidots parks un tajā
esošais stadions. Pateicoties šim skaistajam
žestam, Indras kultūrvide ieguva jaunu vietu, kur cilvēkiem bija iespēja atpūsties un
aktīvi piedalīties sporta aktivitātēs kopā ar
robežsargu ģimenēm. Diemžēl vēsture ienesa liktenīgas izmaiņas tālākā Indras robežpunkta pastāvēšanā, daudzu robežsargu
dzīves izdzisa tālajā Sibīrijā, bet, pateicoties iestādītajam parkam, šie cilvēki netika
izsvītroti no cilvēku atmiņas. Parkā atkal ir
dzirdami bērnu smiekli, kas ar savu esamību apliecina Latvijas paaudžu pēctecību.
Pateicoties Indras pagasta pārvaldei,
Krāslavas novada domei, Lauku atbalsta
dienestam un Indras iedzīvotājiem, tika sakopts parks, kas 16. novembrī ieguva oficiālu nosaukumu - „Tēvijas parks.”
Uz šo pasākumu ieradās jaunieši un vietējie iedzīvotāji, kas varēja iepazīties ar
Latvijas robežsardzes munīciju un motorizētām vienībām.
Māris Susejs

KRUOSLOVYS
AMATNĪKU BRUOLISTE
aicina izjust īpašo pirmssvētku burvību
ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅĀ

16. un 17. decembrī no plkst. 10.00
-14.00 Krāslavas kultūras namā, Rīgas ielā
26, Krāslavā.
16. decembrī
10.00 - 14.00 Latgales amata meistaru izstrādājumi Jūsu dāvanu grozam.
10.00 - 14.00 Ziemassvētku piparkūku rotāšana (uzņēmumi SIA „Krāslava – D” un
IK „ M.Dorožko”).
11.00 – 13.00 Radošās darbnīcas maziem
un lieliem „Gaismu – Gaismas darbnīcā
(Krāslavas bērnu un jauniešu centrs).
17. decembrī
10.00 - 14.00 Latgales amata meistaru izstrādājumi Jūsu dāvanu grozam.
10.00 - 14.00 Ziemassvētku piparkūku rotāšana (uzņēmumi SIA „Krāslava – D” un
IK „ M.Dorožko”).
10.00 – 14.00 Ziemassvētku foto studija
(fotoklubs „Zibsnis”).
10.00 – 14.00 Čaklo rūķu radošās darbnīcas „Eņģeļu pasakas” (Inga Pudnika)
11.00 – 13.00 Radošās darbnīcas maziem
un lieliem „Gaismu – Gaismas darbnīcā
(Krāslavas bērnu un jauniešu centrs).
Lai priecīgs un pārsteigumiem bagāts
pirmssvētku laiks!

4
Iedzīvotāju ievērībai!

„MATEMĀTIKA ŠĶIET
VĒL INTERESANTĀKA”
Kā jau katru gadu, arī šoreiz
nedēļa novembra beigās Krāslavas Valsts ģimnāzijā bija īpaši
matemātiska. Vai uz katra soļa
skolēnus sagaidīja matemātiskas
lietas- zīmējumi, dzejoļi un citi
radošie darbiņi pie sienām, olimpiāde, neparasti uzdevumi matemātikas stundās pamatskolas
skolēniem, kā arī interesantas
matemātiskās sacensības vidusskolēnu komandām. Par pēdējo
vēlos pastāstīt vairāk, jo šoreiz
konkursi notika citādāk, nekā tas
bijis agrāk.
Gan komandu olimpiāde, gan
erudītu konkurss ģimnāzijas matemātikas nedēļās jau ir ilggadēja
tradīcija, bet šogad abas sacensības kļuva vēl interesantākas un
plašākas, jo iesaistījās arī skolēni
no trijām citām Valsts ģimnāzijām- Gulbenes, Jēkabpils un
Preiļu. Kopā bijām 11 komandas,
tostarp trīs no savas skolas. Līdz
šim gan mums nebija pieredzes
sacensībās ar citām skolām, bet
tas mums nekādā ziņā nelika pa-

doties, jo gribējās taču parādīt, ka
esam tikpat erudīti, cik pārējie!
Vispirms notika komandu
olimpiāde- vidusskolēnu komandām piecu cilvēku sastāvā bija
jātiek galā ar astoņiem uzdevumiem. Viens no tiem, kā jau katru
gadu, bija saistīts ar pentamino
figūriņu salikšanu, un tas arī daudziem skolēniem likās visinteresantākais- nekādas rēķināšanas,
vien jāzīmē, tomēr ne visiem izdevās tikt ar to galā. Risināšana
nebija no tiem vieglākajiem darbiem, īpaši tādēļ, ka ar uzdevumiem cīnījāmies vairāk nekā trīs
stundas. Kad darbiņš bija veikts,
matemātiķus sagaidīja godam
nopelnītas pusdienas.
Pēcpusdienā notika otrs konkurss, kuram gan rezultātus uzzinājām uzreiz, jo, atšķirībā no
uzdevumiem, tie nav ilgi jālabo.
Konkursā tika pārbaudīta mūsu
erudīcija matemātikas jautājumos- par matemātiķiem, viņu sarakstītajām
grāmatām,
veiktajiem atklājumiem un mate-

KAS? KUR? KAD?
Krāslavas
16.decembrī plkst.17.00
pilsētas
centrālajā
laukumā tiks iedegta Ziemassvētku eglīte.
Aicinām bērnus un pieaugušos.
10:00
17.decembrī plkst.
Krāslavas
Sporta skolā, Rīgas ielā 52, notiks Krāslavas novada atklātais dambretes čempionāts
divās vecuma grupās – bērnu (1996.dz.g.
un jaunāki) un pieaugušo. Pieteikties pa
tālr. 26134166, pa e-pastu: raitis@kraslava.lv vai personīgi līdz 17.12.2011. plkst.
9:45. Piedalīties tiek aicināti visi interesenti!

18. decembrī

plkst. 16:00 Krāslavas kultūras namā koncertā „MĪ-LE-STĪ-BAI” uzstāsies
režisors, aktieris un dziesminieks Varis Vētra, prezentējot arī savu dziesmu albumu
„Pārdodu vēju un zirgu vēl klāt...”. Koncerts

notiks Vara Vētras albuma prezentācijas
tūres Latvijā ietvaros. Koncertā mākslinieks izpildīs dziesmas no sava pirmā
dziesmu albuma, kuras jau izskanējušas
Latvijas radiostacijās un kļuvušas tautā iemīļotas, kā arī daudzas jaunas dziesmas.
Koncerta laikā klausītājiem būs iespēja uzdot jautājumus Varim Vētram, interesantāko jautājumu autori sanems balvas no
saldumu fabrikas „LAIMA” un koncerta
rīkotājiem. Biļetes cena - 3-4Ls.

19.decembrī

plkst.16.00 Krāslavas Romas katoļu
baznīcā notiks Garīgās mūzikas koncerts.

Piedalās Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas
akadēmijas profesore, ērģelniece Larisa
Bulava ar audzēkņiem un Daugavpils Mūzikas vidusskolas pedagogi un audzēkņi.
Koncerts būs jauka un mīļa dāvana ikvienam šajos klusajos ģimenes svētkos- Jēzus
Kristus dzimšanas dienā.
decembrim
No 26. līdz 28. Krās
lavas
Varavīksnes vidusskolā - Jaungada pasaka!
Arī šogad mēs aicinām visus piepildīt
sapni par Jaungada brīnumu.
26.decembrī plkst.10.00, 12.30, 15.00;
27.decembrī plkst.11.30, 14.00;
28.decembrī plkst.11.30, 14.00.
Ieeja: bērniem – 0,50Ls, pieaugušajiem –
1Ls.
Krās29. decembrī plkst.19.00
lavas kultūras namā notiks tradicionālais Krāslavas
Varavīksnes vidusskolas „Jautro un atjautīgo kluba” festivāls. Ieeja - 1,50Ls.

mātikas vēsturi kā tādu. Vajadzēja izdomāt arī savu komandas nosaukumu un dziesmu, kas
izvērtās par interesantāko pasākuma daļu- zālē bija gan „Tagil”,
gan „Šokolādes pentamino”, arī
„Perpendikuli ar rozīnīti”, „Antipentamino” un „Zelta atslēga”.
Dalībnieki noskaidroja dažādus
interesantus un neparastus faktus, kuri daļēji pat nav saistīti ar
matemātiku- to, cik bija jāsver
sievietei, lai viņu atzītu par raganu vai to, ka ferula bija lineāls, ar
kuru sodīja skolēnus. Vissarežģītākie laikam bija jautājumi, kurus
uzdeva komandas viena otrai, jo
ar to palīdzību varēja salīdzināt,

Radošās darbnīcas
Krāslavas novadā
Tuvojoties Ziemassvētkiem, Krāslavas novada
dome aicina bērnus un pieaugušos piedalīties radošajās darbnīcās visā novada teritorijā. Dažādās darbnīcās būs iespēja apgūt jaunas prasmes un
iepriecināt Latgales un Aukštaitijas (Lietuva) bērnus Ziemassvētkos, dāvinot pašu rokām izgatavotas
Ziemassvētku dāvanas.
Pasākumi notiks sadarbībā ar Amatu istabu, Indras mākslas un mūzikas skolu, Krāslavas bērnu un
jauniešu centru, Skaistas atbalsta centru un Krāslavas novada bibliotēkām.
Dalība darbnīcās ir bezmaksas pasākums, darbam
nepieciešamie materiāli un aprīkojums tiks nodrošināts.
Lūdzam pieteikties, zvanot vai rakstot: t.
65620286, e-pasts: gunta@kraslava.lv.
Aktivitāti līdzfinansē Krāslavas novada dome un
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cured by animals”.
Gunta Čižika

Unikāla iespēja pieteikt
Krāslavas foto albumu
Gada tumšākajā laikā piedāvājam unikālu iespēju
pieteikties foto albumam „Krāslava”. Tas šoruden ir
izveidots un nelielā prezentācijas tirāžā izdots pārrobežu projekta ietvaros, bet pēc iedzīvotāju lūgumiem 2012.gada sākumā tiek plānots publicēt to
atkārtoti visiem, kas mīl mūsu skaisto mazpilsētu un
vēlas sev vai saviem tuviniekiem un draugiem uzdāvināt ko īpašu un paliekošu.
Foto albumā ir 58 lappuses ar 15 autoru fotogrāfijām, kas raksturo Krāslavas dabu, arhitektūru un cilvēkus. Provizoriskā albuma cena - 7 lati. Pieteikties
var līdz 10.decembrim, zvanot pa tālruni 65620286
vai rakstot uz e-pastu: zibsnis@kraslava.lv vai inara@kraslava.apollo.lv un norādot nepieciešamo
grāmatu skaitu un savu kontaktinformāciju.

Izrotāsim pilsētu svētkiem!
Ir sācies Adventes laiks, kad katru svētdienu mēs
aizdedzam Adventes vainagā vienu svecīti. Ar katru
aizdegto sveces liesmiņu arvien tuvāk nāk Ziemassvētki. Dalīsimies ar savu prieku un dāvināsim to apkārtējiem!
Aicinām pilsētas iedzīvotājus izrotāt svētkiem arī
savu māju fasādes un pagalmus ar spuldzīšu virtenēm, eglīšu mantiņām, eņģeļmatiem un svecēm.
Skaistāk un interesantāk noformēto māju īpašnieki tiks apbalvoti. Svētku izjūtas nekad nevar būt par
daudz!

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

vai katrs zina to, ko jautā tādi paši skolēni kā viņš.
Beigās tomēr sanāca tā, ka
godalgotās vietas bija visu triju
pārējo skolu komandām- pirmie
bija „C2H5OH” no Preiļiem, viņiem sekoja „Kolhozs” no Jēkabpils un Gulbenes komanda
„Nauris”. Beigās katra komanda
saņēma arī saldo balvu. Katrā ziņā- par darbu bija gandarījums,
un skolēni atzina, ka pēc šī pasākuma matemātika šķiet vēl interesantāka.
Evelīna Puzo
Sintijas Trafimovičas foto

SPORTS
15.novembrī Preiļos notika tradicionālās invalīdu sporta spēles- galda sporta
spēļu turnīrs (novuss, darts, dambrete un
šahs).
Preiļu invalīdu biedrība jau ne pirmo
reizi aicina uz sacensībām Krāslavas invalīdus-sportistus. Šajās sacīkstēs piedalījās
aktīvākie sporta pasākumu dalībnieki Anatolijs Lebedoks, Vladislavs Grundāns, Viktors Savickis un Vjačeslavs Lukaševičs.
Krāslaviešiem izdevās izcīnīt 7 godalgotas vietas no 12 iespējamām. Viktors
Savickis ieguva 1. vietu dartā, 3. – dambretē un šahā. Anatolijam Lebedokam ir
1. vieta novusā un 2. – dartā. 3. vietu novusā izcīnīja Vjačeslavs Lukaševičs, Vladislavam Grundānam – 3. vieta dartā.
Uzvarētāji saņēma medaļas un diplomus.
Anatolijs Lebedoks
Sirds veselības kabinets aicina pilsētas
un rajona iedzīvotājus bez maksas un bez
ārsta nosūtījuma pārbaudīt holesterīna
un cukura līmeni asinīs, izmērīt asins
spiedienu, kā arī noteikt sirds slimību riska faktorus. Pieteikšanās pa tālruni
65681659.
Reģistrācijas laiks: pirmdien, ceturtdien
- 09.00-10.30; otrdien, trešdien 11.00-12.30.

Krāslavas novada dome
sveic cilvēkus
ar īpašām vajadzībām
Starptautiskajā invalīdu dienā!
3.decembris – tā ir garīgi bagāto un
stipro cilvēku diena, sasniegumi liecina
par viņu pozitīvajām rakstura īpašībām,
dzīvesprieku un gribasspēku.
Vēlam jums labu veselību, optimismu, izturību un ticību labajam!
Biedrība „Stariņš” sveic
decembrī dzimušos:
Valentīnu Žurņu, Žani Žundu, Ainu
Bronko, Raimondu Brazeviču.
Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums - grūts, bet skaists,
Neskaitīsim dienas, kurās lietus lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl bij
projām laist.
Pārdod vasarnīcu („Meža nora”).
Т.26173163.

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

P/a „Krāslavas Slimokase” piedāvā
iedzīvotājiem veikt avansa maksājumus
par veselības pakalpojumu minimumā
ietilpstošās ārstnieciskās palīdzības pacienta daļu (pacienta iemaksa).
Samaksa par medicīnas pakalpojumiem no 2012.gada 1.janvāra tiek noteikta
Ls 15.00 apmērā ceturksnī, kas sastāda Ls 60.00 gadā.
Iemaksas izdarāmas ne retāk kā reizi
ceturksnī, tas ir, līdz nākamā ceturkšņa
sākumam – līdz 1.janvārim, 1.aprīlim,
1.jūlijam, 1.oktobrim.
Ja pacients samaksu par medicīnas
pakalpojumiem nav veicis savlaicīgi,
noteiktajos termiņos, tad tiesības uz pilnīgi bezmaksas medicīnas pakalpojumiem stājas spēkā pēc 10 dienām no
nomaksas brīža.
Apmaksu par medicīnas pakalpojumiem iedzīvotāji var veikt jebkurā no
šīm kredītiestādēm:
- „Latvijas pasts” –Krāslavas, Dagdas
pilsētu un lauku teritoriju pasta nodaļās;
- „Ge Money Bank” - Krāslavas filiālē;
- „SEB Banka” - Krāslavas filiālē;
- „Hipotēku un zemes banka” Krāslavas filiālē;
- SIA „Krāslavas slimnīca” kasē.
Slimokase pacientu iemaksu apmaksā:
- ambulatoru apmeklējumu pie ģimenes ārsta un pie ārsta speciālista ārstniecības iestādē;
- diagnostiskos izmeklējumus;
- ģimenes ārsta mājas vizītes pacientiem vecākiem par 80 gadiem;
- ārstēšanos stacionārā;
- pacienta izdevumus dienas stacionārā, kas saņemti SIA „Krāslavas slimnīcā” un p/i
„Veselības un sociālo
pakalpojumu centrs „Dagda””( viesnīcas pakalpojumi, ēdināšana
un
medikamentu nodrošinājums);
- līdzdalības maksājumu par veiktajām ķirurģiskajām operācijām stacionārā līdz Ls 30,00.
Vēršoties pēc medicīnas pakalpojumiem Krāslavas, Dagdas un Aglonas
novada ārstniecības iestādēs, obligāti jāuzrāda pacienta grāmatiņa.
Lai saņemtu apmaksu, pacientam, kas
ārstējas valsts vai citu teritoriju ārstniecības iestādēs, vai saņēmējam ir jāiesniedz Slimokasē čeki vai kvītis par
naudas līdzekļu izlietošanu, izraksts no
stacionāra un jāuzrāda pacienta iemaksas grāmatiņa, personību apliecinošs
dokuments.
Ja iepriekšējā gadā nomaksa veikta
pilnā apmērā, pacients par plānoto ārstēšanu atmaksu saņem 100% apmērā, pretējā gadījumā – 50 %.
Slimokase neapmaksā:
- maksas medicīnas pakalpojumus,
servisa pakalpojumus.
Pacienta iemaksas grāmatiņas nozaudēšanas gadījumā tiek izsniegta kopija
(maksa Ls 0.50).
No samaksas par medicīnas pakalpojumiem atbrīvotas personas, saskaņā ar
LR Ministru kabineta noteikumiem, kā
arī kara invalīdi.
Osteoporozes diagnostika
un speciālistes dr. I. Legzdiņas
(Rīga, „Veselības Centrs 4”)
konsultācijas 15. decembrī plkst. 14.30
Krāslavā „Saules aptiekā”,
Rīgas ielā 159.
Tālr. informācijai un pierakstam 29386664.
UROLOGA KONSULTĀCIJAS
KRĀSLAVAS POLIKLĪNIKĀ!

Katru pirmdienu ar ģimenes ārsta nosūtījumu, veicot tikai pacienta iemaksu,
pacientus pieņems
SERTIFICĒTS UROLOGS
ALEKSEJS HOHLOVS.
Laicīgi pierakstīties uz konsultāciju
var pa tālr.65444200.

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

