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Priecīgus Ziemassvētkus
 un laimīgu Jauno gadu!

Būs arī Jaunā gadā
rupju stundas garas
Un laimes mirkļi
 aši aizzibēs.
Un sapņi būs un darbs, 
kas jāpadara,
Bet tāpēc dzīvojam
 zem saules mēs.

Krāslavas novada dome
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KRĀSLAVAS NOVADA 
DOMES

ADMINISTRATĪVĀ
 KOMISIJA ZIŅO

 
2014. gada 2. decembrī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, 

kurā tika izskatītas 10 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par suņa turēšanas prasību pārkāpšanu J.I, dzim.1972. g., tika uzlikts 

naudas sods 10 EUR apmērā, M.V., dzim.1936. g., tika uzlikts naudas 
sods 15 EUR apmērā, J.I., dzim.1972. g., lietvedība tika izbeigta;

- par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu I.A., dzim.1974.g., tika 
uzlikts naudas sods 210 EUR apmērā;

- par policijas apzināti nepamatotu izsaukšanu I.K., dzim.1967. g., 
tika uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;

- par namīpašuma neuzturēšanu pienācīgā kārtībā Ē.Ž., dzim. 1986. 
g., tika uzlikts naudas sods 30 EUR apmērā, V.B., dzim.1955. g., tika 
uzlikts naudas sods 50 EUR apmērā;

- par dzīvesvietas nedeklarēšanu M.V., dzim.1958. g., tika izteikts brī-
dinājums;

 - par fi zisku vai emocionālu vardarbību pret bērnu P.K., dzim.1977. 
g., lietvedība tika izbeigta;

- par zemes lietojuma vai īpašuma robežzīmju iznīcināšanu V.K., 
dzim. 1944. g., lietvedība tika izbeigta.

Viena administratīvā pārkāpuma lieta tika pārcelta izskatīšanai uz nā-
kamo sēdi, kas notiks 2015. gada 6. janvārī plkst.13:00 Krāslavas nova-

aktuālā informācija

KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJA -

PAR PAVEIKTO 
DARBU NOVEMBRĪ

Sastādīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem: 2 par dzīv-
nieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pār-
kāpšanu, 1 par  alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietoša-
nu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskā vieta alkohola reibuma 
stāvoklī, 2 par namīpašumu fasāžu savlaicīgu krāsošanu, 1 par bērnu 
aprūpes pienākumu nepildīšanu un 1 par dzīvesvietas nedeklarēšanu.  

Saņemti 17 rakstiski iesniegumi un atstrādāts 171 izsaukums. Tika 
veiktas 56 profi laktiskās sarunas un izteikti mutiski brīdinājumi. 

Tika veikti 8 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sestdie-
nas uz svētdienu). Nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana šādos 
pasākumos:

Mirušo atceres pasākumā Vecajos katoļu kapos;
Mirušo atceres pasākumā Krāslavas Meža kapos;
Krāslavas pamatskolas svinīgajā gājienā (laiviņu palaišana Daugavā), 

kas tika veltīts Lāčplēša dienai;
Lāpu gājiena laikā, kas tika veltīts Lāčplēša dienai;
Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltītajā svinīgajā pasāku-

mā „Manas saknes manā zemē”;
Indras pagasta 75.gadu jubilejas svinīgajā pasākumā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja divas personas Dau-

gavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā un 2 cilvēkus Daugavpils Reģio-
nālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.

Pašvaldības policijas darbinieki nogādāja sešus klaiņojošus suņus 
Daugavpils dzīvnieku patversmē.

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 7 profi laktis-
kus reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu un 
kontroles pasākumiem. No dažādiem Krāslavas novada ezeriem kopu-
mā tika izcelti un pēc akta iznīcināti 7 nelikumīgi zvejas rīki.

ROTĀJOT SAVAS MĀJAS,
 MĒS ROTĀJAM 
SAVU PILSĒTU!

Krāslavas novada dome aicina arī šogad visus pil-
sētas iedzīvotājus, uzņēmumu un iestāžu vadītājus 
iesaistīties mūsu pilsētas izrotāšanā Ziemassvētkiem. 

Skaistāk un interesantāk noformēto māju, balkonu, 
lodžiju, skatlogu un fasāžu  īpašnieki tiks aicināti uz 
domi un saņems balvas.

projekti

Brauciena laikā tika apmeklē-
ti trīs Lietuvas reģionālie dabas 
parki (Kurtuvenai, Biržu un Gra-
žutes), kā arī vairākas apskates 
vietas un tūrisma objekti Zarasu 
pilsētā un tās apkārtnē. 

 Pieredzes apmaiņas brauciena 
ietvaros projekta partneriem bija 
iespēja aplūkot vairākas no brau-
ciena laikā apmeklētajām tūrisma 
vietām, kur jau ir ieviestas un sek-
mīgi darbojas dažādas jaunākās 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. Piemēram, Biržu re-
ģionālā parka direkcijas pārstāvji 
pieredzes apmaiņas brauciena 
dalībniekus iepazīstināja ar ierī-
ci, kas, izmantojot projektoru un 
speciālu, uz grīdas novietojamu 
virsmu, aizraujošā un interaktīvā 
veidā attēlo Biržu pils vēsture. 
Brauciena galvenā ideja ir e-pie-

ejamības veicināšana un pieredzes 
apmaiņa.

Iepazīstoties ar Lietuvas projek-
ta partneru pieredzi, jāsecina, ka 
papīra formāta tūrisma informā-
cijas izdales materiāli sāk zaudē 
savu popularitāti, jo mūsdienās, 
izmantojot dažādas informācijas 
un komunikācijas tehnoloģijas, 
sev interesējošo informāciju var 
iegūt daudz ātrākā, ērtākā un ne-
reti arī interesantākā veidā.

Īstenojamā projekta joma ir e-
pakalpojumu pieejamība pierobe-
žā, kā arī dabas objektu infrastruk-
tūra. Informāciju un komunikāciju 
tehnoloģiju (IKT) attīstība un ino-
vatīvo tehnoloģiju pielietošana 
mūsdienu sabiedrībā strauji pa-
lielinās, tādēļ šī projekta mērķis ir 
veicināt informācijas pieejamību 
tūrismam, nodrošinot kvalitatīvu 

pakalpojumu sniegšanu. Izmanto-
jot informāciju un komunikāciju 
modernās e-tehnoloģijas, tiks uz-
labota vispārējā iekšējo un ārējo 
pierobežas reģionu pieejamība.

2014. gada 9. – 10. decembrī 
notika pieredzes apmaiņas brau-
ciens pie projekta partneriem no 
Latvijas, kura ietvaros tika ap-
meklēti vairāki tūrisma objekti 
Krāslavas pilsētā.

Šī publikācija ir sagatavota ar 
Eiropas Savienības fi nansiālu at-
balstu. Par šīs publikācijas saturu 
atbild Krāslavas novada dome, un 
tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas 
Savienības ofi ciālo viedokli.

Juta Bubina, 
projekta koordinatore

Regīnas Indriķes foto

PIEREDZES APMAIŅAS
 BRAUCIENS UZ LIETUVU 

PROJEKTA „E-ACCESSIBILITY” IETVAROS
25.-26.novembrī tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens 8 projekta LLV -389 „In-

formācijas un komunikācijas tehnoloģijas labākai pierobežu reģionu sasniedzamībai” 
partneriem (Šauļu reģiona attīstības aģentūrai, Gražutes reģionālā parka administrā-
cijai, Kurtuvenai reģionālā parka administrācijai, Biržu reģionālā parka administrācijai, 
Zarasai rajona tūrisma informācijas centram - Lietuvas partneri un Dabas aizsardzības 
pārvaldei, Krāslavas novada domei, Ilūkstes novada pašvaldībai Latvijas partneriem).

9.decembrī atjaunotās 
Krāslavas pils pārvaldnieka 
ēkas semināru zālē notika 
pirmais nacionāla līmeņa 
pasākums - Latvijas Piļu un 
muižu asociācijas organizē-
tais seminārs „Vēsturisko 
ēku, ansambļu, pieminekļu 
konservācija un renovāci-
ja”. 

Semināra laikā dalībnieki uz-
klausīja pieredzējušu speciālistu - 
SIA „Arhitektoniskās izpētes gru-
pa”, SIA „Akzo Nobel Baltics” 
un VKPAI ekspertu - viedokli un 
piemērus par izpētes un projektu 
iespējām un nozīmi arhitektūras 
pieminekļu atjaunošanā, pareizu 
materiālu izvēli vēsturisko ēku re-
novācijai, kā arī iepazina Krāsla-
vas pils kompleksa attīstību. 

Semināra noslēgumā Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzeja un 
Krāslavas Tūrisma informācijas 
centra darbinieki interesentiem 
piedāvāja ekskursiju uz Grāfu 
Plāteru pili un Krāslavas Vēstures 

un mākslas muzeju. 
Pasākumu fi nansēja Valsts Kul-

tūrkapitāla fonds, Latvijas Piļu un 
muižu asociācija un Krāslavas no-
vada dome.

Ināra  Dzalbe

PIRMAIS SEMINĀRS
 KRĀSLAVAS PILS PĀRVALDNIEKA MĀJĀ
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projekti

Šis gads projektu jomā Krāslavas no-
vadā nosacīti ir bijis klusāks, jo mainās 
Eiropas Savienības projektu plānošanas 
periodi. Jaunu projektu konkursu ir bijis 
salīdzinoši mazāk, toties ir laicīgi jāgata-
vojas nākamajiem pieteikumiem, gatavo-
jot prioritāro ideju sarakstus un tehniskos 
dokumentus. Šobrīd, aktualizējot novada 
attīstības programmu, tika veikta arī ie-
dzīvotāju aptauja. Iesniegtas 104 anketas. 
Paldies tiem, kam nav vienaldzīga Krāsla-
vas novada nākotne! Kopumā saņemtais 
iedzīvotāju vērtējums ir samērā pozitīvs, 
ir izteiktas arī daudzas idejas projektu tā-
lākai virzībai, ko centīsimies ņemt vērā. 
Aptaujas dati vispārīgā formā ir publicēti 
pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv.

Lielākie šī gada projekti - pabeigta Au-
gusta ielas rekonstrukcija un uzlabots 
Lielās ielas posms Krāslavā, tādējādi no-
slēdzot uzņēmējdarbības veicināšanai no-
zīmīgo ceļu tīkla rekonstrukcijas projektu, 
kura laikā no 2012.gada septembra līdz 
2014.gada oktobrim Krāslavā veikta de-
viņu ielu posmu rekonstrukcija ar kopējo 
rekonstrukcijas darbu vērtību 4,5 miljonu 
eiro apmērā! Uzņēmējdarbības atbalstam 
un pierobežas pieejamībai šogad ir arī 
asfaltēts grants ceļa posms Kaplavas pa-
gastā. Vairākām pašvaldības ēkām veikti 
ēku energoefektivitātes uzlabošanas pa-
sākumi – renovēta Mākslas un mūzikas 
skola Indrā, saietu nams Piedrujā, Izvaltas 
pamatskola, pirmsskolas izglītības iestāde 
„Pienenīte”, modernizēts apgaismojums 
Krāslavas pamatskolā un Varavīksnes vi-
dusskolā. Renovēts jumts, durvis un logi 
Indras luterāņu baznīcā. Ir bijuši vairāki 

projekti sociālo pakalpojumu jomā - iz-
veidota sociālā māja Indrā, uzlabota pa-
kalpojumu kvalitāte un pieejamība Skuķu 
sociālās aprūpes centrā un bērnu sociālās 
rehabilitācijas centrā „Mūsmājas”. Sa-
ņemts fi nansējums turpmākai publisko in-
terneta pieejas punktu attīstībai.

Mani personīgi priecē, ka atgriežas dzī-
vība Krāslavas pils kompleksā, piemēram, 
šogad pārrobežu projekta ietvaros ir pilnī-
bā renovēta bijusī pārvaldnieka māja Pils 
ielā 2. Tajā tagad ir Tūrisma informācijas 
centrs, Starptautiskais kulinārā mantojuma 
centrs un neliels veikals, kur var iegādā-
ties Krāslavas amatnieku darbus un dažā-
dus suvenīrus ar Krāslavas logo, ir arī tel-
pas semināru un pasākumu organizēšanai. 
Tūrisma centrs kopā ar Krāslavas Vēstures 
un mākslas muzeju šoruden rīkoja Leģen-
du nakti, piedāvā organizēt tematiski izglī-
tojošus pasākumus, kulinārā mantojuma 
ēdienu degustācijas, savukārt 20.decembrī 
KN tiek plānots Ziemassvētku tirdziņš. 
Tiek īstenots projekts saistībā ar informā-
cijas un komunikācijas tehnoloģijām tūris-
mā; tiek veiktas izpētes un plānota aktīvās 
atpūtas zona parkā un citu saimniecības 
ēku izmantošana. Lielākais izaicinājums 
ir izdomāt, kas varētu būt pils tālākas iz-
mantošanas funkcija - nenoliedzami grā-
fu Plāteru mantojums un unikālās freskas 
gaida savu atdzimšanu, tomēr ir jābūt arī 
kādam risinājumam, kādai papildus „rozī-
nītei”, kas piesaistītu apmeklētājus.

Ir prieks, ka daudzus, mazākus un lie-
lākus, projektus pašvaldības iestādes un 
nevalstiskās organizācijas īsteno saviem 
spēkiem, saņemot fi nansējumu dažādos 

fondos un līdzfi nansējumu no pašvaldības. 
Skaista dāvana pilsētai Rīgas ielas svētkos 
ir bijusi foto kluba „Zibsnis” iniciētā liel-
formāta vēsturisko fotogrāfi ju uzstādīšana 
Krāslavas pilsētas centrā. Pašvaldībai ir 
arī savi nelieli projektu konkursi – „Iedzī-
votāji veido savu vidi” un jauniešu inicia-
tīvu konkurss, kur projektos iesaistās paši 
iedzīvotāji, kā arī jauniešu biznesa ideju 
konkurss, kurā Krāslavas novada jaunieši 
var izcīnīt fi nansējumu savas uzņēmējdar-
bības uzsākšanai un attīstībai.

Turpmākajos gados iesāktais darbs tiks 
turpināts. Visticamāk daļa projektu būs 
līdzīgi jau īstenotajiem – saistīti ar ceļu, 
kultūras, izglītības un tūrisma objektu sa-
kārtošanu. Taču būs arī jaunas program-
mas, piemēram, programma, kas vērsta 
uz privāto investīciju piesaisti un jaunu 
darbavietu radīšanu. Tas nozīmē to, ja ir 
kāds uzņēmējs, kurš plāno attīstīties vai 
uzsākt ko jaunu un ir gatavs ieguldīt savus 
līdzekļus, tad pašvaldība varēs viņam pa-
līdzēt ar atbalstu publiskajā infrastruktūra, 
piemēram, sakārtojot ceļu, kas ved uz uz-
ņēmumu, pievelkot ūdensvadu, elektrību 
un tamlīdzīgi. Nosacījumi šai programmai 
ir diezgan strikti, ir jābūt konkrētiem ie-
guldījumiem no uzņēmēju puses, tomēr 
mēs ceram, ka kopēja darba rezultātā un 
šādu projektu rezultātā tiks radītas jaunas 
darbavietas un sakārtotas degradētās teri-
torijas un ražošanas zonas gan Krāslavā, 
gan novada pagastos. 

Veicinot uzņēmējdarbību, turpināsim 
aptaujāt novada uzņēmējus par konkrētām 
investīcijām, kas viņiem būtu nepiecieša-
mas publiskajā infrastruktūrā, informēt 

par pieejamo fi nansējumu attīstībai, izvie-
tot informāciju par novada uzņēmējiem 
un investīciju piedāvājumiem mājas lapā, 
rīkot kopējus pasākumus. Stratēģisko pro-
jektu līmenī tiek turpināts darbs pie iece-
res par loģistikas centra izveidi Pāternie-
kos. Diemžēl ne visas vajadzības varam 
paši īstenot, piemēram, ceļu asfaltēšanu 
līdz pagastu centriem, jo tie ir nevis paš-
valdības, bet valsts ceļi.

Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais pro-
jekts Daugavas labā krasta labiekārtoša-
nai Krāslavā, kas varētu būt lielisks jauns 
piedāvājums gan tūristiem, gan iedzīvotā-
jiem, jo veidotos skaista promenāde vien-
reizēji skaistajos Daugavas lokos, kas ir 
daudzu krāslaviešu un Krāslavas apmek-
lētāju iedvesmas un spēka avots.

Gaišo Kristus piedzimšanas svētku brī-
numa un Jaunā gada priekšnojautās visiem 
kolēģiem, draugiem un visiem novada ie-
dzīvotājiem novēlu, lai ir baltas domas un 
darbi, stipra veselība, mīlestība un miers 
ģimenēs un mūsu zemē! Un tad visi sapņi 
piepildīsies!

Ināra Dzalbe,
Attīstības nodaļas vadītāja

2014.gads - 
plānojam novada

tālāko nākotni 
kopā!

„Mērķis, kas ir pareizi izvirzīts, ir jau pa pusei sasniegts”. (Z.Ziglar)
Cik pārsteidzoši ātri skrien laiks! Ir atkal pienākusi gada nogale, kad gada tumšākajā laikā ar gaišām domām 

pārdomājam to, kas paveikts, kas mainījies, kad kaļam jaunus plānus un sapņojam par brīnumiem.
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projekti  

Pirms ceļa atklāšanas Krāslavas 
novada domē notika projekta Va-
dības komitejas sēde, kurā vairāk-
kārtīgi tika uzsvērts, ka Latvijas 
un Baltkrievijas kopīgie projekti 
ne vien uzlabo abu valstu infra-
struktūru, bet arī veicina kaimiņ-
attiecības un pozitīvi sekmē sa-
darbību. Krāslavas novada domes 
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks 
atzina, ka abu valstu iedzīvotāji ir 
ieinteresēti, lai šādi projekti tiktu 
īstenoti, jo infrastruktūras attīstība 

uzlabo arī lauku reģionu un piero-
bežas ekonomisko situāciju.

Ceļa atklāšanas sarīkojumā pie-
dalījās projekta realizētāji, Balt-
krievijas Republikas Ģenerālkon-
suls Viktors Geisiks, Krāslavas 
novada domes, Braslavas rajona 
pašvaldības (Baltkrievija)  un Lat-
vijas, Baltkrievijas robežsardzes 
pārstāvji. Klātesošie atzīmēja, ka 
noasfaltētais ceļa posms ir stratē-
ģiski svarīgs iedzīvotājiem, kuri 
dodas uz robežas šķērsošanas 

punktu. „Ceļš kalpos arī uzņēmēj-
darbības veicināšanai un attīstī-
bai,” uzsvēra, SIA „Vārpa” (viena 
no lielākajiem kokapstrādes uz-
ņēmumiem Latgalē) vadītājs Ed-
vards Baranovskis.

Valsts robežsardzes Daugavpils 
pārvaldes priekšnieks pulkvež-
leitnants Oļegs Jemašovs robežas 
šķērsošanas punktā Kaplava – 
Pļusi prezentēja projekta ietvaros 
iegādāto aprīkojumu, kas uzlabos 

robežsargu ikdienas darbu. Vien-
kāršotajā robežas šķērsošanas 
punktā uzstādīta videonovēroša-
na, datortehnika un automašīnu 
pacēlājs. O. Jemašovs atzīmēja, 
ka robežšķērsošanas plūsma caur 
šo punktu jau ir palielinājusies ap-
tuveni par 20 procentiem.

Arī Baltkrievijas pusē projek-
ta „Kaimiņu ceļš” ietvaros tiek 
veikta ceļa rekonstrukcija posmā 
no Pļusu ciema Braslavas rajonā 
līdz Latvijas robežai. Pie robežas 
Baltkrievijas pusē ierīkota auto 
stāvvieta. Baltkrievijā rekonstruē-
tais ceļš tiks atklāts 23. decembrī.

Uz robežas tika veikta arī Lat-
vijas un Baltkrievijas iedzīvotāju 
aptauja, lai noskaidrotu sabiedrī-
bas viedokli par „Kaplava – Pļu-
si” robežšķērsošanas punkta ceļu 
infrastruktūru virzienā uz Latvijas 
– Baltkrievijas robežu, kā arī par 

informācijas sniegšanas uzlabo-
šanu. Noskaidrots, ka iedzīvotāji 
pozitīvi vērtē ceļa un robežšķēr-
sošanas sakārtošanu un vēlas, lai 
infrastruktūras uzlabošana turpi-
nātos.

Projekts „Kaimiņu ceļš” tuvojas 
noslēgumam. To realizēja Krāsla-
vas novada dome sadarbībā ar 
Valsts robežsardzes Daugavpils 
administrāciju, Braslavas rajo-
na izpildkomiteju, Baltkrievijas 
Republikas valsts robežsardzes 
komiteju un Vitebskas apgabala 
izpildkomitejas Ekonomikas ko-
miteju.

 Projekta kopējās izmaksas 
sastāda 511755,34 EUR. ES fi -
nansējums (90%) 460 579,80 
EUR, nacionālais līdzfi nansē-
jums (10%). Īstenošanas periods 
08.2013. – 12.2014.

ATKLĀTS PIEROBEŽAS CEĻŠ 
VECBORNE – MATULIŠĶI

Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas 
pārrobežu sadarbības programmas projekta „Latvijas un Baltkrievijas pārrobežu pieeja-
mības uzlabošana caur robežšķērsošanas punktu Kaplava – Pļusi”/„Kaimiņu ceļš” (LLB-2-
254) ietvaros 2014. gada 11.decembrī tika atklāts pierobežas rekonstruētā ceļa Vecbor-
ne – Matulišķi posms līdz vienkāršotam robežas šķērsošanas punktam Kaplava – Pļusi.

Pasākumi
Organizēta apmācība pilsonis-

kajā līdzdalībā (apmācīti 26 da-
lībnieki). 

Organizēta apmācība juridiska-
jos jautājumos (apmācīti 13 dalīb-
nieki, 3 biedri) un apmācība grā-
matvedības jautājumos (apmācīti 
15 dalībnieki, 3 biedri).

Izstrādāts „Informatīvs doku-
ments par iedzīvotāju dzīves kva-
litāti Izvaltas pagastā”. Iespiestie 
dokumenti ir pieejami 3 novada 
bibliotēkās (Izvaltā, Kombuļos, 

Krāslavā), pašvaldībā un biedrībā 
„ATTĪSTĪBAI”.

Biedrības darbības ilgtspējas 
nodrošināšanai īstenoti 4 projekti. 

Projektus fi nansēja Krāslavas 
novada dome, Izvaltas pagasta 
padome, Sorosa fonds-Latvija. 

Projekti
Projekts „Netradicionālās spor-

ta spēles „Kopā jautrāk!””.
Projekts „Kopā ar un par bēr-

niem”. 
Projekts „Soli tālāk-2”.
Projekts „Izvaltas kapu vārtu at-

jaunošana”.
Katrs rīts sniedz mums iespē-

ju būt citādiem, nekā mēs bijām 
vakar, tas sniedz mums izdevību 
būt labākiem, nekā mēs bijām 
vakar, tas sniedz mums izaici-
nājumu sevi pāraugt, sevi piln-
veidot un sevi pārspēt. /V.Vīķe 
– Freiberga/

Veikti kapacitātes stiprināša-
nas pasākumi - 10 brīvprātīgo 
darba līgumi un 2 jauni biedrī-
bas biedri.

Nodibināta sadarbība ar Latvi-
jas Lauku Forumu.

Nodrošināti projekta publici-
tātes pasākumi - gan publikāci-
jas vietējā presē, gan informatīvi 
raksti novada mājas lapā, regu-
lāras ziņas biedrības mājas lapā.

 Projektu fi nansiāli atbalsta Is-
lande, Lihtenšteina un Norvēģi-
ja.

Programmu fi nansē EEZ fi -
nanšu instruments un Latvijas 
valsts.

PROJEKTS „AUDZ UN DARI LIELĀKAS LIETAS”
NODROŠINĀS 
AIZDEVUMU
 PIEEJAMĪBU

 LAUKSAIMNIEKIEM 
ILGTERMIŅA INVESTĪCIJU
 PROJEKTU ĪSTENOŠANAI

16. decembrī valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas 
(ZM) sagatavotos grozījumus aizdevumu piešķiršanas no-
teikumos maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas nodar-
bojas ar lauksaimniecības produktu ražošanu. Grozījumi 
noteikumos izstrādāti, lai arī turpmāk nodrošinātu aizde-
vumu pieejamību lauksaimniekiem ilgtermiņa investīciju 
projektu īstenošanai.

Lai risinātu fi nansējuma pieejamību mazajām un vidējām saimnie-
cībām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, un 
lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām, kas pa-
lielināta riska dēļ komercbankām nav saistošs klientu segments, ZM 
sadarbībā ar valsts akciju sabiedrību „Latvijas Attīstības fi nanšu insti-
tūcija „Altum”” (Altum) un valsts akciju sabiedrību „Lauku attīstības 
fonds” īsteno aizdevumu programmas apgrozāmo līdzekļu iegādei un 
lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimnieciskās ražo-
šanas nodrošināšanai. Grozījumi noteikumos paredz pagarināt inves-
tīciju aizdevumu piešķiršanas periodu lauksaimniekiem un kooperatī-
viem līdz 2020. gada 31. decembrim.

„Altum” sniegtā informācija liecina, ka kopš 2012. gada, pamatojo-
ties uz šiem aizdevumu piešķiršanas noteikumiem, lauksaimniekiem ir 
piešķirti 630 aizdevumi 39,6 miljonu eiro apmērā.

Izmaiņas aizdevumu piešķiršanas noteikumos stāsies spēkā pēc to 
publicēšanas ofi ciālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē 
www.vestnesis.lv. 

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,

ZM sabiedrisko attiecību speciāliste

lauksaimniekiem

Projekta ietvaros 2014.gadā tika veicināta aktīva un re-
gulāra iedzīvotāju iesaistīšanās savas kopienas veidoša-
nā, ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā.

Biedrība „ATTĪSTĪBAI” savu aktivitāšu ietvaros stipri-
nāja pilsonisko sabiedrību Izvaltas pagastā un Krāslavas 
novadā.

Aktivitāšu mērķis - sniegt iespējas vietējās sabiedrības 
pārstāvjiem attīstīt sevi, pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku, 
radīt kopējo sabiedrisko labumu un justies kā pilnvērtī-
gam un vienlīdzīgam sabiedrības locekļiem stiprā un uz 
nākotni orientētā kopienā.
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DARBI, NOTIKUMI, CILVĒKI

Elvīras Škutānes foto

 KRĀSLAVĀ TIKA IEDEGTA
  SVĒTKU EGLE

Svinīgo pasākumu iesākām ar 
himnas atskaņošanu, pēc kā ar 
klusuma brīdi pagodinājām bojā-
gājušos kolēģus. Svētku uzrunu 
visiem klātesošajiem veltīja LRP 
priekšnieks Juris Pastars un Valsts 
policijas Galvenās kriminālpoli-

cijas pārvaldes priekšnieka viet-
nieks Juris Šulte, tad darbiniekiem 
tika pasniegti apbalvojumi – Iekš-
lietu ministrijas un Valsts policijas 
pateicības un goda raksti.

Par augstu profesionalitāti, god-
prātīgu un priekšzīmīgu dienesta 

pienākumu izpildi un sakarā ar 
Latvijas Valsts policijas 96.gada-
dienu ar Iekšlietu ministrijas pa-
teicībām un goda rakstiem apbal-
voti 20 Latgales reģiona pārvaldes 
(LRP) darbinieki. No Krāslavas 
iecirkņa goda rakstu saņēma Kār-
tības policijas nodaļas inspektors 
Edgars Ostrovskis. Kriminālpo-
licijas nodaļas inspektore Solvita 
Borovkova saņēma pateicību. Ar 
kārtējo speciālo dienesta pakāpi 
apbalvots Kārtības policijas no-
daļas inspektors Aleksandrs Gri-

ņevičs.
Ar Valsts policijas pateicībām 

un goda rakstiem apbalvoti 30 
LRP darbinieki, tajā skaitā arī 
krāslavieši. Ar VP goda rakstu ap-
balvots Kriminālpolicijas nodaļas 
inspektors Ilmārs Konošonoks, 
VP pateicību saņēma Kārtības po-
licijas nodaļas inspektors Volde-
mārs Pārpucis.

Svētku uzrunas un apsveikuma 
vārdus teica Valsts robežsardzes 
Daugavpils pārvaldes priekšnieks 
Oļegs Jemašovs, Otrā Zemessar-

dzes novada  komandieris Aivars 
Valenīks, Lietuvas policijas kolē-
ģi – Utenas Galvenā komisariāta 
vadība. Tālāk sekoja apsveikuma 
vārdi un apbalvojumi policijas 
darbiniekiem no Daugavpils no-
vada, Krāslavas novada un Dag-
das novada domēm.

Pasākuma laikā skanēja vai-
rākas dziesmas LRP darbinieku 
Jāņa Varslavāna  un Liānas Pupi-
nas izpildījumā. 

Anastasija Laizāne

VALSTS POLICIJAS 96.GADADIENĀ
3.decembrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē, 

Daugavpilī notika svinīgais pasākums, kas bija veltīts Lat-
vijas Valsts policijas 96.gadadienai. Šoreiz savu gadskārtu 
svinējām ēkā ar pagātnes elpu. Ar savu klātbūtni mūs pa-
godināja daudzi viesi – sadarbības partneri, bijušie darbi-
nieki un pašvaldību pārstāvji.

Baltkrievijas delegācijas vizītes 
programma mūsu pašvaldībā bija 
piesātināta. Viesi satikās ar domes 
speciālistiem, devās ekskursijā 
pa pilsētu, apmeklēja pašvaldības 
iestādes, Krāslavas ražotnes un 
novada zemnieku saimniecības. 
Viena diena bija veltīta braucie-
nam uz Latvijas galvaspilsētu, kur 
viesi no Baltkrievijas apmeklēja 
Latgales reģiona pārstāvniecību 
Rīgā, kā arī satikās ar Latvijas 
Baltkrievu savienības pārstāv-
jiem. 

Kā uzsvēra Baltkrievijas dele-
gācijas dalībnieks Pjotrs Ņeste-
rovičs, vizīte aizritējusi auglīgi. 
Čečerskas rajona vadība iepazinās 
ne tikai ar novada administratīvo 
sistēmu, bet arī uzzināja, kā no-
risinās sadarbība starp Krāslavas 
pašvaldību,  uzņēmējiem un nova-
da zemniekiem. 

Lielu interesi izraisīja Krāslavas 
pieredze Eiropas investīciju pie-
saistīšanā pilsētas un lauku infra-
struktūras attīstības sfērā, kultūras 
un tūrisma jomā. Daudz noderīgas 
informācijas baltkrievi ieguvuši 
no izglītības iestāžu praktiskās 

pieredzes, jo skolas veiksmīgi iz-
strādā projektus un saņem fi nan-
sējumu to realizācijai. Prezentējot 
savas idejas, Krāslavas Varavīks-
nes vidusskola piedāvāja Čečers-
kas rajona pārstāvjiem piedalīties 
kādā no projektiem. Priekšlikums 
tika atbalstīts. 

Gunārs Upenieks: „Pamati sa-
darbībai ir izveidoti, un sakari 
starp mūsu pašvaldībām obligāti 
turpināsies. Gan Krāslavas, gan 

Čečerskas ģeogrāfi skais stāvoklis 
ir aptuveni vienāds – tās atrodas 
savas valsts dienvidaustrumos 
un netālu no robežas. Problēmas 
mums arī ir līdzīgas - kā izdzīvot 
nelabvēlīgos apstākļos. Mēs at-
radām saskares punktus dažādās 
dzīves sfērās, un mums ir ko mā-
cīties cits no cita”. 

Elvīra Škutāne, 
autores foto

PAMATI SADARBĪBAI IR IZVEIDOTI
Septembra beigās starp Krāslavas pašvaldību un Gomeļas apgabala Čečerskas ra-

jona izpildkomiteju (Baltkrievijas Republika) tika parakstīta vienošanās par sadarbī-
bu kultūras, sporta, tūrisma, medicīnas un tirdzniecības jomā. Abas puses vienojās, 
ka veicinās investīciju piesaisti un sekmēs pieredzes apmaiņu starp pašvaldībām. 

Pirmais solis sadarbības virzienā jau ir sperts - decembra sākumā Krāslavu apmek-
lēja delegācija no Čečerskas pilsētas. Lai iepazītos ar mūsu novadu, Krāslavā iera-
dās Čečerskas rajona izpildkomitejas priekšsēdētāja vietnieki Vladimirs Kravčenko 
un Pjotrs Ņesterovičs, kā arī komunālo dzīvokļu unitārā uzņēmuma direktors Viktors 
Marčenko. 
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Pateicoties  pašvaldības līdzekļiem, šogad ir noasfaltē-
tas vairākas pilsētas ielas. Ceļa segums ir atjaunots Liela-
jā, Augusta, Sila, Ganību, Teātra, Liepu, Jaunatnes, Peki-
nas un Vecticībnieku ielā. 

Martā Krāslavas novadu apmeklēja zem-
kopības ministrs Jānis Dūklavs. Viņš satikās 
ar vietējiem zemkopjiem un apskatīja mūsu 
novada zemnieku saimniecības. 

Februārī Skaistas tautas nama līnijdeju grupa atzīmēja 
10 gadu jubileju. 

Energoefektivitātes  paaugstināšanas pasākumu ietva-
ros Indras Mākslas un mūzikas skolas ēkā ir nomainīti logi 
un durvis, ir nosiltināts cokols, bēniņi un ārsienas, kā arī 
izbūvēts siltummezgls katlu mājā, zālē uzstādīta rekupe-
rācijas ventilācijas sistēma un sporta zālē ir nomainīts ap-
gaismojums  - ierīkotas LED lampas.

Izvaltas pamatskolas ēkā arī tika veikta durvju un logu 
nomaiņa, cokola, bēniņu un ārsienu siltināšana.

Nosiltināta administratīvā ēka Piedrujā.

Šogad slikto laika apstākļu dēļ Mazo 
krāslaviešu svētki norisinājās nevis pilsētas 
laukumā, bet Krāslavas Kultūras namā. Taču 
šis apstāklis nevarēja sabojāt noskaņojumu 
pasākuma dalībniekiem – mazuļiem un viņu 
vecākiem. 

Varnaviču Romas katoļu baznīca 
atzīmēja 85 gadu jubileju. Pateico-
ties savāktajiem ziedojumiem un 
pagasta pārvaldes palīdzībai, diev-
nama ēka pirms jubilejas tika izre-
montēta un atjaunota. 

Fotokluba „Zibsnis” projekta „Senā Krāslava” ietvaros Rī-
gas ielā, Krāslavas pilsētas centrā tika uzstādītas lielformā-
ta vēsturiskās fotogrāfijas. Izstāde priecē pilsētas iedzīvotā-
jus un viesus ne tikai dienā, arī diennakts tumšajā laikā, jo ir 
ierīkots arī apgaismojums.  

Šogad mācību gadu novada skolās ievadīja plaša 
mēroga sporta pasākumi. Dažāda vecuma sportisti 
aktīvi piedalījās „Olimpiskajā dienā 2014”, Futbola 
dienā, Veselības nedēļā. 

Septembra beigās mūsu pilsētā uz tradicionālo mākslas 
plenēru ieradās gleznotāji no dažādiem Latvijas nostū-
riem. Plenēra noslēgumā tika organizēta mākslas darbu 
izstāde.

Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības prog-
rammas projekta „Kaimiņu ceļš” ietvaros Kaplavas pagastā ir 
rekonstruēts ceļa Vecborne – Matulišķi posms 1,65 km garumā. 
Decembra vidū ceļš tika svinīgi atklāts. 

Spilgtākie 2014. gada notikumi Krāslavas novadā
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Varnaviču Romas katoļu baznīca 
atzīmēja 85 gadu jubileju. Pateico-
ties savāktajiem ziedojumiem un 
pagasta pārvaldes palīdzībai, diev-
nama ēka pirms jubilejas tika izre-
montēta un atjaunota. 

Fotokluba „Zibsnis” projekta „Senā Krāslava” ietvaros Rī-
gas ielā, Krāslavas pilsētas centrā tika uzstādītas lielformā-
ta vēsturiskās fotogrāfijas. Izstāde priecē pilsētas iedzīvotā-
jus un viesus ne tikai dienā, arī diennakts tumšajā laikā, jo ir 
ierīkots arī apgaismojums.  

Šogad mācību gadu novada skolās ievadīja plaša 
mēroga sporta pasākumi. Dažāda vecuma sportisti 
aktīvi piedalījās „Olimpiskajā dienā 2014”, Futbola 
dienā, Veselības nedēļā. 

Spilgtākie 2014. gada notikumi Krāslavas novadā

4.maija svētkos Krāslavas iedzīvotāji bija ļoti aktīvi un diena tika pava-
dīta ar labu garastāvokli: notika gadatirgus, skrējiens pa pilsētas ielām, 
pašdarbības kolektīvu koncerts. 

Krāslavas keramiķis Valdis Pauliņš, sagaidot savu dzīves ju-
bileju, atklāja mākslas darbu izstādi. 

1. septembrī pilsētas laukumā sapulcējās skolnieki, skolotā-
ji, vecāki un citi Krāslavas iedzīvotāji, kas gribēja piedalīties 
akcijā „Es mīlu savu skolu”, ko organizēja Krāslavas Varavīks-
nes vidusskola, kas svinēja savu 25 gadu jubileju. 

Vasarā Krāslavas pilsētā notika trīs Latvijā populārākā ielu basketbola tur-
nīru sērijas „Ghetto Basket” ielu basketbola posmi, kurus organizēja ielu kul-
tūras un sporta kustība „Ghetto Games“.

Krāslavā tika atklāts Starptautiskais kulinārā mantojuma 
centrs, kas izvietots rekonstruētajā ēkā Grāfu Plāteru pils 
kompleksa teritorijā. 

Šī gada novembrī Indras pagasts atzīmēja 75 gadu jubileju. 

Krāslavas novada uzņē-
mēju gada balvu dažādās 
nominācijas ieguva 9 no-
vada uzņēmumi.

Rudenī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā tika atklāta 
Krāslavas mākslinieku darbu izstāde. 

Latvijas Republikas proklamēšanas gadadie-
nai veltītajā pasākumā Krāslavas Kultūras namā 
tika godināti 14 novada iedzīvotāji, kas saņēma 
Krāslavas novada domes  pateicības par ieguldī-
jumu pašvaldības attīstībā. 
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izglītība

Brīnums ir kupla, zaļa eglīte ar 
spīdīgām mantiņām, un ap eglīti 
sēž liela, draudzīga ģimene. Zie-
massvētku brīnums ir labestība 
cilvēku attiecībās. Miers, harmo-
nija, saticība, aizdegtas sveces 
un tuvo cilvēku sirds siltums. 
Ziemassvētku brīnums ir tad, 
kad gaiss ir piepildīts ne vien ar 
piparkūku un mandarīnu smaržu, 
bet arī ar gaišu mīlestību, ticību 
un cerību. Krāslavas pamatskolā 
nu jau vairākas nedēļas klusi, bet 

ar brīnuma gaidīšanu sirdī klasēs 
radoši rosās skolēni un skolotāji, 
gatavojot rotājumus, apsveikumus 
un pasākumu scenārijus Ziemas-
svētkiem.

Īsta radošā darbnīca ir tad, kad 
visiem prieks! Un prieku radīt 
mēs mākam! Tāpēc 4. decembra 
pēcpusdienā kopā pulcējās dažāda 
vecuma skolēni, lai kopā darinātu 
īpašas apsveikuma kartiņas labda-
rībai. Pateicoties LSK Krāslavas, 
Dagdas un Aglonas novadu komi-

tejas un „Røde Kors Nord-Trønde-
lag” atbalstītajam projektam „Ti-
kai kopā sapņi kļūst krāsaini” visi 
nepieciešamie materiāli darbnīcai 
„Ziemassvētku brīnums” tika sa-
gādāti, atlika tikai ar radošu dzirk-
sti ļauties darbam. Darbnīcu vadī-
ja skolotāja Jeļena Japiņa, kurai 
nu jau labu laiku par vaļasprieku 
un sirdij tīkamu aizraušanos kļuva 
māksliniecisku atklātņu veidoša-
na. Skolotāja soli pa solim iepa-
zīstināja ar Ziemassvētku atklāt-

nīšu veidošanas tehnoloģiju. Un 
kārtējo reizi jāsaka - mēs neesam 
ideāli, mēs esam unikāli, jo katra 
bērnu darinātā atklātnīte pārstei-
dza ar savu vienreizību un neat-
kārtojamību. Patīkami pārsteidza 
bērnu atbildīgā attieksme pret to, 
ko viņi darīja - bija redzams, ka 
viņi no sirds centās, lai tieši viņu 
darinātās Ziemassvētku atklātnī-
tes kādam svētkos sagādātu prieka 
mirkļus. Arī bērni saņēma skaistas 
pateicības par paveikto darbu, jo - 
dots devējam atdodas. 

Paldies skolotājai Jeļenai Japi-
ņai par radošās darbnīcas organi-
zāciju un jaukajām idejām.

Radošās darbnīcas ir burvīgs 
veids, kā bērniem mācīt par svēt-
kiem, par pašu rokām un ar mīles-

tību gatavoto lietu īpašo nozīmi 
ne tikai sev, bet arī citiem. Atklāt-
nītes tiks nogādātas Krāslavas no-
vada Sociālajā dienestā, bet vēlāk 
- kā jauks un sirsnīgs sveiciens 
- dosies pie tiem, kas visvairāk 
alkst uzmanības un svētku sajūtas. 

Lai gaišs Ziemassvētku brīnu-
ma gaidīšanas laiks!

Nepalaid garām savu brīnuma 
mirkli un nelaupi to citiem!

Lai Tev brīnumaini Ziemassvēt-
ki!

Velta Daņiļeviča, 
projekta „Tikai kopā
 sapņi kļūst krāsaini” 

koordinatore, 
Krāslavas pamatskolas

 psiholoģe 

RADOŠĀ DARBNĪCA „ZIEMASSVĒTKU BRĪNUMS”
Klāt laiks, kad gribas ticēt brīnumiem un arī sagaidīt tos. Pat, ja netici, ka rūķītis tev 

varētu pie kamīna iekārtā zeķītē dāvanu ielikt, un ar prātu nojaut, ka Ziemassvētku ve-
cītis nav īsts, ticēt Ziemassvētku brīnumam ir skaisti.

Krāslavas Valsts ģimnāzija ir lepna, 
ka skolā strādā tāds skolotājs kā Harijs 
Misjuns. Lai arī ķīmija nav no tiem vieg-
lākajiem mācību priekšmetiem, mūsu ab-
solventi gadu no gada veiksmīgi iestājas 
augstskolās un studē ķīmiju. 

Skolotājs aktīvi darbojas skolēnu zinātniski pēt-
niecisko darbu konsultēšanā un vada tos. Harijs 
Misjuns aktīvi iesaistās pozitīvas vides veidošanā 
skolā. 

Mūsu skolēnu zināšanu līmeni augstu ir novērtē-
jusi Rīgas Tehniskā universitāte. Skolotājs Harijs 
Misjuns ir viens no labākajiem pasniedzējiem starp 
12 ķīmijas skolotājiem (vienīgais no Latgales), kas 
2014. gada 28. novembrī tika uzaicināts uz Rīgas 
Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietiš-
ķās ķīmijas fakultāti, kur viņam tiks pasniegts SIA 
„Olainfarm” apbalvojums. Sakām skolotājam: „Pal-
dies par darbu un ceram uz panākumiem turpmāka-
jos darba gados!”

 Jānis Tukāns, 
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 

direktors 

APBALVOJUMS SKOLOTĀJAM
Krāslavas bērnu un jauniešu centra TRADICIONĀLĀS 

GAISMAS DARBNĪCAS aizvadītajos decembra trešdienu 
tumšajos vakaros pulcēja atsaucīgākos pulciņu audzēk-
ņus, viņu vecākus, brāļus, māsas un kolēģus uz kopīgu 
darbošanos, gatavojoties gaidāmajiem svētkiem, kad lie-
ti noderēs ne pirkta, bet izfantazēta - radīta un paša ro-
kām pagatavota dāvana. 

Dāvanas šoreiz bija dažādas, sākot no papīra un auduma, beidzot ar 
kafi jas pupiņu, lina diegu un tradicionālo Jaungada spīdumu pielietoju-
mu savos jaunrades darbos. Radošo procesu vadīja, iemaņas darboties 
ar jaunākajām tehnoloģijām vizuāli plastiskās mākslas jomā mācīja, ie-
teikumos veiklai roku un pirkstiņu darbībai, sarežģītos brīžos talkā nāca 
ideju neizsīkstošie Bērnu un jauniešu centra GAISMAS RŪĶI - intere-
šu izglītības skolotājas Larisa Kizjalo un Žanna Garbrēdere.

Četrās radošajās darbnīcās, kas šogad notika Raiņa ielā 25,1.stāvā 
(Krāslavas BJC) un Gr.Plāteru ielā 6 (sociālā dienesta 1.stāvā), tapa 
Ziemassvētku rotājumi, mīļas dāvaniņas, apsveikuma kartītes dažādās 
tehnikās: dekupaža, fi lcēšana, marmorēšana, skrapbukings, dekori no 
auduma, pašu lieti un dekorēti svečturi...

Jaukais noskaņojums un darbotiesprieks, kas valdīja šajos tumšajos 
vakaros, iededza bērnos un viņu vecākos GAISMAS STARIŅU, piepil-
dot ar to savus darbus un dāvinot tos sev tuvam, mīļam cilvēkam. 

Mēs radam gaismu sevī un dalāmies ar to, jo mūsu moto vēl aizvien 
ir IEDEGSIM GAISMU KOPĀ, TĀ PACELS MŪS PĀRI TUMSAI!

Gaišu domu un darbu pilnu Ziemassvētku laiku vēlot, 
Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe 

GAISMAS DARBNĪCAS
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izglītība

Komandu sniegumu vērtēja 
žūrijas komisija – Ministru pre-
zidentes parlamentārais sekretārs 
Rihards Kols, Eiropas Parlamenta 
deputāts Roberts Zīle, Kultūras 
ministrijas Sabiedrības integrāci-
jas departamenta direktore Sol-
vita Vēvere, Kultūras ministrijas 
Sabiedrības integrācijas departa-
menta Sabiedrības integrācijas un 
pilsoniskās sabiedrības attīstības 
nodaļas vadītāja Anita Kleinber-
ga, Eiropas Parlamenta Informā-
cijas biroja Latvijā pārstāve Zane 
Leitāne, Eiropas Kustības Latvijā 
prezidents Andris Gobiņš, Latvi-
jas Baltkrievu savienības valdes 
locekle Jeļena Lazareva.

Vērtējot komandu sniegumu, 
noskaidrots, ka visčaklāk pēdas 
meklē un atrod Krāslavā un Dau-
gavpilī, tāpēc konkursa fi nālā ar 
vērtīgām balvām – planšetdato-
riem un „gopro” kamerām apbal-
votas 3 Latgales komandas:

1.vieta - Daugavpils Krievu vi-
dusskola – licejs;

2.vieta - Daugavpils Valsts ģim-
nāzija;

3.vieta - Krāslavas Varavīksnes 
vidusskola.

Konkursa „Eiropas pēdas Lat-
vijā” mērķis bija radošā, mūsdie-
nīgā un interaktīvā veidā veicināt 
jauniešu savstarpējo sadarbību, 
meklējot ES dalībvalstu pēdas 

Latvijā – kultūrā, vēsturē, zināt-
nē, arhitektūrā, uzņēmējdarbībā, 
dabā. Piedaloties konkursā, katra 
komanda veidoja video par savā 
pilsētā un novadā redzamajām 
Eiropas pēdām, kā arī piedalījās 
erudīcijas konkursā par Eiropas 
Savienību.

Konkursu organizēja Kultūras 
ministrija un Mazākumtautību 
nevalstisko organizāciju pārstāvju 
konsultatīvā komiteja, atbalstīja 
Eiropas Komisijas pārstāvniecī-
ba Latvijā, Eiropas Parlamenta 
Informācijas birojs un Latvijas 
prezidentūras Eiropas Savienības 
Padomē sekretariāts.

Sakām lielu paldies visiem kon-
kursa dalībniekiem un aicinām 
izjust meklēšanas un atrašanas 
prieku arī ikdienā, uzzinot kādām 
saitēm Latvija jau izsenis ir saistī-
ta ar Eiropu, tās cilvēkiem un kā-
das pēdas tie atstājuši Latvijā.

Liene Valdmane,
projekta

 „Eiropas pēdas Latvijā” 

NOSKAIDROTI LABĀKIE
 LATVIJAS PĒDDZIŅI

 Konkursā „Eiropas pēdas Latvijā”, kas tika uzsākts 
2014. gada septembrī, sīvā cīņā noskaidroti Latvijas labā-
kie pēddziņi. 5.decembrī ES mājā notika skolēnu konkursa 
fināls, kurā piedalījās 5 labākās Latvijas komandas - Rīgas 
15.vidusskola, Liepājas A.Puškina 2.vidusskola, Krāslavas 
Varavīksnes vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija un 
Daugavpils Krievu vidusskola – licejs. 

3. decembrī Krāslavas 
Valsts ģimnāzijā notika 
Krāslavas novada datorāt-
rrakstīšanas konkurss.

Arī šogad, līdzīgi kā ie-
priekšējos gados, sacensī-
bas norisinājās, izmantojot 
„aklo metodi”, tas ir, dalīb-
nieki rakstīja neskatoties uz 
tastatūru. 

Konkursā aktīvi piedalījās 
skolēni no Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas, Ind-
ras vidusskolas, Krāslavas 
pamatskolas un Krāslavas 
Valsts ģimnāzijas.

Lielā konkurencē skolēni parā-
dīja izcilus rezultātus. 

5.-6.klašu grupa
I vieta - Dana Korjakina (Vara-

vīksnes vsk.)
II vieta – Ervīns Jakovelis 

(Krāslavas psk.)
III vieta – Ēriks Trojanovskis 

(Krāslavas psk.)
III vieta – Eva Marhileviča 

(Krāslavas psk.)

7.klašu grupa
I vieta – Viktorija Tukiša (Vara-

vīksnes vsk.)
I vieta – Elza Vagale (Krāslavas 

psk.)
II vieta – Edgars Panfi lo (Vara-

vīksnes vsk.)
III vieta – Artjoms Širokijs (Va-

ravīksnes vsk.)
8.-9.klašu grupa
I vieta - Pauls Nartišs (Krāsla-

vas psk.)
II vieta –Diāna Liepiņa (Krāsla-

vas psk.)
III vieta – Sintija Skerškāne 

(KVĢ)
III vieta –Rihards Misjuns 

(KVĢ)
10.-12. klašu grupa 
I vieta - Emīls Puzo (KVĢ)
II vieta – Laima Liepiņa (KVĢ)
III vieta – Artūrs Kvjatkovskis 

(KVĢ)
Datorātrrakstīšanas konkursa 

absolūto rekordu uzstādīja Pauls 
Nartišs (Krāslavas psk.) – 311.0 
simb./min!

Labākie novada rakstītāji 2015.
gadā piedalīsies Latgales reģiona 
datorātrrakstīšanas konkursā. 

Lielu paldies izsaku visiem 
konkursu dalībniekiem un skolo-
tājiem par ieguldīto darbu, gata-

vojoties konkursam!  
Paldies Krāslavas Valsts ģim-

nāzijas skolotājām – Natālijai 
Loskutovai un Sandrai Nemeņo-
nokai - par konkursa darbu labo-
šanu! 

Jeļena Japiņa, 
Krāslavas novada

 informātikas skolotāju 
MA vadītāja 

 KRĀSLAVAS NOVADA DATORĀTRRAKSTĪŠANAS KONKURSS

10. decembrī, dienas otrajā pusē, Krāslavā notika akci-
ja „Melnā lelle”, ko organizēja biedrība „Pīlādzītis klubs”. 
Tajā piedalījās pirmsskolas izglītības iestāžu „Pīlādzītis” 
un „Pienenīte” audzēkņi, viņu vecāki un skolotāji. Sadar-
bībā ar pašvaldības policiju tika izspēlēta situācija, kas 
uzskatāmi parādīja, kāpēc diennakts tumšajā laikā gājē-
jiem ir nepieciešami atstarotāji vai atstarojošās vestes.

BĒRNIEM
 TIKA PASKAIDROTS, 
KĀPĒC IR VAJADZĪGI 

ATSTAROTĀJI
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tūrisms
Katru gadu novembra sākumā 

visi Latgales tūrisma informāci-
jas centri (TIC) prasa savas teri-
torijas tūrisma uzņēmējiem, tajā 
skaitā izmitināšanas iestādēm, 
muzejiem, amatnieku darbnīcām, 
apskates saimniecībām, aktīvās 
atpūtas uzņēmumiem statistikas 
informāciju par aizvadīto tūris-
ma sezonu, kā arī apkopo tūristu 
skaitu TICos, kultūrvēstures un 
sakrālajos objektos, kā arī dabas 
objektos, protams, ja statistiku ša-
jos objektos ir iespējams apkopot. 
2014.gads arī nebija izņēmums 
un, pateicoties Latgales TICu 
ciešai sadarbībai ar tūrisma uzņē-
mumiem, ir apkopoti statistikas 
dati līdz 2014.gada 1.novembrim. 
Salīdzinot rādītājus ar iepriekšējo 
gadu, var secināt, ka tūristu skaits 
Latgalē palielinājās aptuveni par 
15%. Analizējot iegūtos datus par 
ārvalstu tūristiem, kas balstās gal-
venokārt uz Latgales TIC apmek-
lētāju un tūristu mītņu ārvalstu 
klientu rādītājiem, var secināt, ka 
Latgalei augsti prioritārs ārvalstu 
tirgus un līderis saglabājas Krie-
vija (galvenokārt Sanktpēterburga 
un Maskava), tad seko Lietuva, 
Vācija un Polija.

Krāslavas novada 
tūrisma statistika

Krāslavas novada TIC apkopoja 
tūristu skaitu līdz 2014.gada 1.no-
vembrim. Telefoniskas aptaujas 
rezultātā informāciju par nakšņo-
jošo cilvēku skaitu tūristu mītnēs 
iesniedza 29 Krāslavas novada 
naktsmītnes, datus par apmeklētā-
ju skaitu iesniedza arī 5 amatnieku 
darbnīcas, tajā skaitā V.Pauliņš, 
I.Vecelis, A.Maijers, audēju dar-
bnīca „Indra” un „Amatu istaba”, 
5 interesantas saimniecības, tajā 
skaitā mini zoodārzs „Akati”, 
ZS „Kurmīši”, ZS „Guntiņi”, ZS 
„Smaidi” un saimniecība „Cīruļi”, 
Krāslavas Vēstures un mākslas 
muzejs, Krāslavas Romas katoļu 
baznīca. 

Salīdzinot radītājus ar iepriekšē-
jo gadu, var secināt, ka šogad pie-
augums diemžēl pastāv ne visās 
kategorijās, piemēram, Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā, kā 
arī Krāslavas Romas katoļu baz-
nīcā apmeklētāju skaits samazinā-
jies. Toties ievērojami palielinājās 
ārzemnieku skaits (par 17%). 

Var secināt, ka 2014.gadā ko-
pējais tūristu skaits Krāslavas no-
vadā sastādīja aptuveni 33779 ap-
meklētāju, kas ir par 7,7% vairāk 
nekā 2013.gadā un par 22% vai-
rāk nekā 2012.gadā. Krāslavas no-
vada lielākais ceļotāju īpatsvars, 
līdzīgi kā 2012.un 2013. gadā, ir 
vietējie tūristi 84% , un 16% no 
kopējā skaita sastāda ārzemnieki. 
Jāatzīmē, ka šie dati ir aptuveni, 
jo precīzus statistikas datus ir ļoti 
grūti aprēķināt, pirmkārt, tāpēc 

ka tūrisma uzņēmēji ne vienmēr 
precīzi pieraksta apmeklētājus, 
otrkārt, eksistē, tā saucamais, ne-
organizētais tūrisms, kad tūristi 
atbrauc ar savu mašīnu/autobusu, 
apskatās populārākos objektus, 
izstaigā dabas takas, apmeklē vei-
kalus un kafejnīcas.

Jāatzīmē, ka šogad tūristu plūs-
mu negatīvi ietekmēja Āfrikas 
cūku mēra izplatīšanās Latgales 
teritorijā, sakarā ar ko tika izsludi-
nāta ārkārtas situācija visā Krāsla-
vas novada teritorijā. Ārkārtas 
situācijas izsludināšanas rezultā-

tā tika atcelti Krāslavas pilsētas 
svētki un starptautiskais kulinārā 
mantojuma festivāls. Šo lielāko 
pasākumu organizēšanas atcel-
šana būtiski sekmēja tūristu, kuri 
plānoja apmeklēt pasākumus un 
jau rezervēja naktsmītnes Krāsla-
vas apkārtnē, neierašanās Krāsla-
vā, tādējādi, negatīvi sekmējot 
viesu māju darbību un aizpildī-
jumu. Krāslavas novada TIC va-
saras sezonā arī saņēma daudzus 
zvanus no potenciālajiem ceļotā-
jiem ar jautājumiem par Āfrikas 
cūku mēra bīstamību, iespējamī-

bu atrasties pierobežas teritorijā 
un iegādāties pārtikas produktus 
Krāslavas novadā. Veicot uzņēmē-
ju aptauju par statistikas datiem, 
daļa no uzņēmējiem atzīmēja, ka 
dažas tūristu grupas atcēla nakts-
mītnes viņu viesu mājā, jo cūku 
mēra dēļ tomēr nebrauca atpūsties 
Krāslavas novadā. Pamatojoties 
uz visu iepriekš minēto, var seci-
nāt, ka šis faktors ir iemesls tūris-
tu skaita samazināšanai Krāslavas 
Vēstures un mākslas muzejā un 
Krāslavas Romas katoļu baznīcā. 

Lielāko ārvalstu tirgu dinamika 

2013. un 2014.gadā ir nedaudz 
mainījusies. Līdzīgi kā 2013.gadā, 
arī šogad ārvalstu tūristu skaita 
pieaugums sastāda 17%. Pirmajā 
vietā pēc apmeklējuma Krāsla-
vas novadā ir tūristi no Krievijas. 
Otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā 
vietā pēc ārvalstu tūristu skaita - 
Lietuva, Vācija, Polija un Igauni-
ja. Savukārt 2013.gadā pēc ārval-
stu tūristu skaita 1.vietā tapāt kā 
šogad bija Krievija, toties 2.vie-
tā – Igaunija, 3.vietā – Lietuva, 
4.vietā – Vācija un 5.vietā – Po-
lija. Var secināt, ka 5 valstu sa-
raksts, no kurām visvairāk cilvēku 
apmeklē Krāslavas novadu, jau 2 
gadus paliek nemainīgs.

Lielu ieguldījumu Krāslavas 
novada tūrisma iespēju populari-
zēšanā ir devusi Krāslavas novada 
TIC biroja vietas maiņa. Šobrīd 
Krāslavas novada TIC atrodas vie-
nā no pilsētas tūrisma TOP objek-
tiem – grāfu Plātera pils komplek-
sā, bijušā pils pārvaldnieka mājā. 
No 15.septembra līdz 30.novem-
brim TIC jaunās telpas apmeklēja 
1169 apmeklētāji. Svarīgs faktors 
Krāslavas novada labvēlīga tēla 
veidošanai ir iespēja tūrisma in-
formācijas centrā saņemt ne tikai 
informāciju par tūrisma iespējām 
Krāslavas novadā un Latgalē, bet 
arī iegādāties suvenīrus un vietējo 
amatnieku un ražotāju produkciju, 
kas jau ieguva lielu popularitāti ne 
tikai tūristu, bet arī vietējo iedzī-
votāju vidū. 

Vispieprasītākā informācija no 
tūristu puses bija par apskates 
objektiem Krāslavā un Krāsla-
vas novadā, t.sk. par grāfu Plāte-
ru pils kompleksu, Krāslavas Sv. 
Ludviga Romas katoļu baznīcu, 
Priedaines skatu torni, kerami-
ķa V.Pauliņa darbnīcu, Latgales 
kulinārā mantojuma tīkla uzņē-
mumiem. Daudz tūristu arī inte-
resējās par aktīvo atpūtu (ūdens 
maršrutiem, zirgu izjādēm, velo-
maršrutu dabas parkā „Daugavas 
loki”), par naktsmītnēm pie ūdens 
brīvdienu namiņos (lielākoties at-
sevišķi no saimniekiem).

Krāslavas novada TIC pateicas 
visiem Krāslavas novada tūrisma 
uzņēmējiem, sadarbības partne-
riem, gidiem, amatniekiem, zem-
nieku saimniecībām un visiem 
tiem, kas strādā mūsu skaistākā 
novada Daugavas lokos tūrisma 
attīstības labā. Pateicoties Krāsla-
vas novada domes atbalstam un 
mūsu kopīgajam darbam, Latgales 
reģions un Krāslavas novads attīs-
tās, tūristu skaits arvien pieaug, un 
mēs visi kopā lepojamies, ka dzī-
vojam šajā brīnišķīgajā vietā un 
mīlam savu dzimto novadu. 

Informāciju sagatavoja: 
Tatjana Kozačuka,

 Krāslavas novada TIC vadītāja

Kategorija 2012.gads 2013.gads 2014.gads Pieaugums/
kritums 
2014.gadā 
salīdzinājumā
 ar 2013.gadu 
(skaitļos un %)

Izmitināšanas
 iestādēs

Iestāžu skaits - 24
11604 – LV tūristi 
2125 – ārzemnieki 
Kopā: 13729

Iestāžu skaits - 24
12754 – LV tūristi 
2244 – ārzemnieki 
Kopā: 14998

Iestāžu skaits – 29
12386 – LV tūristi 
3832 – ārzemnieki 
1.vietā – Krievija
2.vietā – Lietuva
3.vietā – Vācija
4.vietā – Polija
5.vietā - Igaunija
Kopā: 16218

1220 (+7,6%)

Amatnieku
 darbnīcas

Darbnīcu skaits – 5
2991 – LV tūristi
 202 – ārzemnieki
Kopā: 3193

Darbnīcu skaits – 5
3544 – LV tūristi
 259 – ārzemnieki
Kopā: 3803

Darbnīcu skaits – 5
5040 – LV tūristi
140 – ārzemnieki
Kopā: 5180

1377 (+26,6%)

Muzejā 3405 – LV tūristi
564  – ārzemnieki
Kopā: 3969

4460 – LV tūristi
410 – ārzemnieki
Kopā: 4870

3930 – LV tūristi
270 – ārzemnieki
Kopā: 4200

-670 (-12,5%)

Baznīcā 2695 – LV tūristi
756 – ārzemnieki
Kopā: 3451

3178 – LV tūristi
1106 – ārzemnieki
Kopā: 4284

2291 – LV tūristi
796 – ārzemnieki
Kopā: 3087

- 1197 (-28%)

„Interesantas
 saimniecībās”

Saimniecību skaits: 5
2432 – LV tūristi
122 – ārzemnieki
Kopā: 2554

Saimniecību skaits: 5
2510 – LV tūristi
202 – ārzemnieki
Kopā: 2712

Saimniecību skaits: 5
2782 – LV tūristi
155 – ārzemnieki
Kopā: 2937

225 (+8,3%)

Aktīvā atpūta 
(laivu noma,
 velosipēdu
 noma, airsoft)

Statistika netika
 veikta

420 – LV tūristi 432 (Latvija, Krievija,
 Vācija, Zviedrija)

12 (+2,8%)

Tūrisma
 informācijas
 centrs

603 – LV tūristi
170 – ārzemnieki
Kopā: 773

740 – LV tūristi
116 – ārzemnieki 
Kopā: 856

1456 – LV
269 - ārzemnieki
Kopā: 1725

869 (+101,5%)

KOPĀ 23730 – LV tūristi
3939 – ārzemnieki
KOPĀ: 27669

26606 – LV tūristi
4737 – ārzemnieki
KOPĀ: 31343

28317 – LV tūristi
5462 – ārzemnieki
KOPĀ: 33779

1711 (+9,4%)
725 (+17%)
KOPĀ: 2436 
(+7,7 %)

TŪRISMA ATTĪSTĪBA
 KRĀSLAVAS NOVADĀ 

2014.GADĀ
Tuvojas 2014.gada noslēgums un jau tradicionāli gribas izanalizēt, kāds šīs gads ir bijis 

Krāslavas novada tūrisma uzņēmējiem, kādas ir tūrisma tendences, kādi ir jaunumi un 
kādas aktivitātes tūrisma attīstībā un popularizēšanā ir plānotas nākotnē.

Statistikas apkopošana ir ļoti būtisks aspekts tūrisma nozares plānošanā Latgales re-
ģionā kopumā, jo ir svarīgi zināt, kādi ir aizvadītā gada skaitļi, noteikt valstis, no kurām 
tūristi brauc visvairāk, kādas ir tendences, izvēloties tūrisma galamērķi, kā arī, vai veik-
tais mārketings reģionā notiek pareizajā virzienā un vai īstenotas mārketinga aktivitā-
tes tūrisma popularizēšanai dod savu „vajadzīgo un gaidīto” atdevi… 
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Priecīgus ziemassvētkus!

  Ziemassvētku vakars vienmēr nāk ar īpašu 
noskaņu, kuru nevar aprakstīt vārdos – mūs 
pārņem siltums un iekšējais miers. Lūkojoties uz 
aizdegtajām svecēm, dziedot dziesmas, skaitot 
lūgšanas, sastopoties ar mirdzošajām un prieka 
pilnajām acīm, cauri sirdij iziet netveramas iz-
jūtas – Kristus ir piedzimis!

    Mēs atceramies savu bērnību, kad svinē-
jām šos svētkus, un mums ir tik labi un jauki. 
Un, kaut tagad mēs nākam pie Kristus ar savām 
problēmām, grūtībām un sāpēm, Kristus dzim-
šanas svētku vakars ir tas brīdis, kad mēs aiz-
mirstam savu ikdienu un savas domas un skatus 
virzām uz Dievu. Jēzus ir dzimis!

  Kristus cilvēku vidū nonāca piemīlīgā bērna 
izskatā, lai tādā veidā iegūtu cilvēku cieņu, uz-
ticību un mīlestību, lai remdinātu mūsu sāpes: 
„Nāciet pie manis visi, kas strādājat un ciešat 
grūtības, un Es jūs atspirdzināšu” (Mt 11,28).

  Ar pilnām tiesībām lielu vīru katedras tur 
lielā godā un skatītāji tās aplūko ar bijību, jo 
no tām kādreiz ir atskanējuši mācīto un slaveno 
vīru vārdi.

   Daudz slavenāka par visām šīm katedrām ir 
Jēzus Bērna katedra – kancele, tā ir Betlēmes 
stallīša silīte. No vienkāršās un neizskatīgās 
silītes cilvēktapušais Dieva Dēls sludina sava 
Debesu Tēva bezgalīgo mīlestību un žēlsirdību: 
„Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpie-
dzimušo Dēlu, lai ikviens, kas uz Viņu tic, nepa-
zūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību” (Jņ 3, 16).

Ar Kristus dzimšanu cilvēku dvēselē ieplūst 
jauna dzīve, miera un drošības sajūta. Tas mums 
ir tik nepieciešams! Bieži mums sirdī valda bai-
les un šaubas, nespēks un nedrošība. Lūkojoties 
nākotnē, rodas bažas: kā dzīvosim tālāk, jo te-

pat netālu, Ukrai-
nā, notiek karš, 
Āzijā cilvēki cieš 
no dabas stihijām. 
Kādam smagi mā-
jas apstākļi, citam 
ir nopietnas vese-
lības problēmas. 
Kur meklēt palīdzī-
bu un mieru? Mek-
lēsim to pie Jēzus.

Kurš no mums 
nav piedzīvojis šo svētīgo iespaidu, kas plūst no 
Betlēmes silītes? Atcerēsimies tos brīžus, kad 
mūsu sirds bija ievainota, sasāpējusi, kad mūs 
pievīla dzīve vai draugu labvēlība - mēs bijām 
steigušies pie Kunga, lai Viņš mūs dziedinātu 
un mums palīdzētu. Un kāds saldums aizskāra 
mūsu sirdi, kad Jēzus mūs uzklausīja un nomie-
rināja.

  Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Pestītājs ir dzimis, un visiem Viņš grib dot 

prieku sirdīs, un visiem ir atspīdējusi žēlastība. 
Dievs nevienu neatstāj neapdāvinātu,  un mums 
vajag tikai atvērt dvēseli Viņam, lai to saņemtu.

Ja būsim vienoti ar Jēzu, mums nav jābaidās, 
jo Viņam pakļautas visas varas, kas mūs varētu 
apdraudēt, un Viņš mums dāvās gaismu un spē-
ku droši iet uz priekšu.

Novēlu Jums visiem izturību, veselību, ticību!
Lai Jēzus atņem bailes un bažas, nespēku un 

šaubas, nedrošību un svārstības!
Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus!
                                               Eduards Voroņeckis,

                      Krāslavas Sv. Ludvika Romas 
katoļu draudzes prāvests 

     Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Āzijā cilvēki cieš 

Mīļie krāslavieši!
Sirsnīgi sveicu gaišajos un prieka piepildītajos Kristus pie-

dzimšanas svētkos un vēlu svētīgu Jauno 2015. gadu!
Piedzimstot Kristum, eņģeļi dziedāja par lielo prieku, par to, 

ka Dievs ieradies šajā pasaulē, pārtapdams par cilvēku, lai labāk 
izprastu mūsu grūtības un zaudējumus. Viņš ir dzimis, lai glābtu 
un atpestītu cilvēkus no nāves un elles varas.

Kristus piedzimšanas svētki un Jaunais gads - tie ir kopējā 
prieka, kopējās jautrības un kopējo cerību svētki, kad visi cilvēki 
vēlas, lai nākamais gads atnestu tikai prieku un veiksmi.

Jaunā gada priekšvakarā visā pasaulē valda prieka un laimes 
atmosfēra. Centīsimies aizmirst par ikdienas raizēm, lai siltas jū-
tas saglabājas jūsu sirdī visu gadu, sasildot jūsu radiniekus un 
tuviniekus, radot gaišumu jūsu mājās, lai varētu strādāt un gūt 
panākumus!

Lai nākamais gads atnes jums prieku, panākumus, pārvarot da-
žādus dzīves šķēršļus,  un iekšējo mieru!

Lai nākamajā gadā Kungs Jēzus Kristus palīdz jums visās dzī-
ves sfērās, ļaujiet Viņa Mīlestībai piepildīt jūsu dvēseli!

Ar brālīgu mīlestību -
priesteris Janušs Bulašs

Es vēlos, lai ikvienam bērnam 
būtu sava ģimene. „Mūsmājas” 
ir mūsu otrās mājas, mūsu ģi-
mene. Es gribētu savu  ģimeni, 
taču esmu jau pieradusi pie tā-
das dzīves un jūtos laimīga. 

Gribu teikt bērniem, kas dzīvo 
ģimenē: „Tu esi laimīgs cilvēks, 
tev ir ģimene  - cilvēki, kas uz-
dāvināja tev dzīvību. Mīliet un 
cieniet ģimenes locekļus, tad 
nākotnē viss būs labi!” 

Es lūdzu visus vecākus: „Dā-
vājat saviem bērniem mīlestību 
un uzmanību, tas ir viss, kas 
mums, bērniem, ir vajadzīgs.”

Kristīna, 13 gadu.

Ziemassvētki ir laiks, kad mēs biežāk smaidām un redzam, ka mums smaida pretī. Mēs dāvinām un 
saņemam dāvanas, pieņemam apsveikumus un vēlam citiem visu to labāko. 

Šajā „Krāslavas Vēstis” numurā rehabilitācijas centra „Mūsmājas” audzēkņi izsaka savus novēlē-
jumus nepazīstamiem cilvēkiem - maziem un lieliem, jums, mūsu mīļie lasītāji. 

Vēlu, lai Ziemassvētki būtu 
jautri! Mājās ir jautri tad, kad 
vecākiem ir daudz bērnu. Vecāki, 
lūdzu, mīliet savus bērnus, tad 
viņi izaugs skaisti. Bet bērni lai 
uzvedas labi, lai nesabojātu ve-
cākiem svētku noskaņu! Lai jūsu 
ģimenē ir daudz  bērnu!

Juris, 9 gadi.

Ziemassvētki ir visskaistākie 
svētki, īpaši naktī - visa pilsēta 
mirdz, staro veikalu vitrīnas, egle 
laistās krāsainās gaismās. Tas 
ir brīnumu laiks. Es gribu sveikt 
Ziemassvētkos visus novada 
sportistus. Vēlu, lai ikviens, 
kam patīk sports, atrastu zem 
eglītes bumbu, slidas, hokeja 
nūju vai velosipēdu. Vēlu, lai jūs 
neslimotu, bet sportotu un būtu 
veseli!

Pāvels, 13 gadu.

Es sveicu visu Latviju Ziemassvētkos! Tu taču arī dzīvo 
Latvijā? 

Vēlu, lai tu izjustu šo svētku noskaņu, saņemtu dāvanas, 
justos laimīgs, jo Ziemassvētki ikvienam paliek atmiņā uz 
ilgāku laiku.

Ziemassvētki - tas ir balts mirdzošs sniegs. Tu vari iziet 
ārā un priecāties, pikoties, vizināties ar ragaviņām un slē-
pot. Lai šajos svētkos kāds tev uzdāvina slēpes vai ragavi-
ņas! Atnāc ciemos, pavizināsimies vakarā, paskatīsimies 
zvaigžņotajās debesīs, ieraudzīsim krītošu zvaigzni un iedo-
māsimies vēlēšanos!

Jānis, 12 gadu.
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„Apavu vēsture”

sludinājumi

 Salavecis un Sniegbaltīte
 sveic visus krāslaviešus
 gaišajos Ziemassvētkos

 un novēl laimīgu Jauno gadu.
Aicinām uz uzvedumu 

„Jaungada noskaņojums”
Gaidām Jūs  

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā:
26. decembrī plkst. 10.00, 12.30, 15.00;
27. decembrī plkst. 12.30, 14.00;
28. decembrī plkst. 14.30.
Ieeja bērniem – 1.00 €, 
pieaugušajiem – 1.5 €.

Krāslavas Varavīksnes vidusskola 
aicina uz 

„Jautro un atjautīgo kluba”
 Jaungada festivālu

Gaidām Jūs 29.decembrī plkst.19.00 
Krāslavas kultūras namā.

Ieeja  - 2.00-5.00 €.
Biļetes var iegādāties 

26., 27., 28.decembrī 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā.

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic
 visus savus biedrus, Krāslavas novada 

invalīdus, novada domi un visus sponsorus
 gaišajos Ziemassvētkos un novēl 

laimīgu Jauno gadu. 
Vēlam siltumu un mājīgumu, lai jūsu ģimenes pa-

vards vienmēr ir gaismas pilns un silda Jūs ar sav-
starpējas cieņas un ticības uguni!

Lai miers un  klusums valda Jūsu mājās! Lai katru 
dienu ir prieks par sava darba augļiem, lai piepildās 
visas cerības! Vēlam labu veselību un daudz spēka!

 1. janvārī ,
Jaungada naktī

Plkst.01.00 pilsētas laukumā – 
Krāslavas novada pašvaldības vadītāja 
Gunāra Upenieka apsveikums un

 svētku salūts
Turpinājumā - Jaungada diskotēka
 kultūras namā

Ziemassvētku un Jaungada svētku priekšvakarā 
Krāslavas novada pensionāru biedrība sirsnīgi 
sveic deputātus, domes darbiniekus un visus, kas 
atbalsta novada pensionāru aktivitātes!

Lai Jaunajā gadā jūs pavada veiksme 
visos labajos darbos, lai jūsu radiniekiem un 
tuviniekiem ir laba veselība, lai jūsu bērni un 
mazbērni ir laimīgi! 

Lūdzam jūs neaizmirst par vientuļiem 
cilvēkiem, apciemojiet viņus, dāvājiet viņiem 
savas sirds siltumu un gaismu!

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic 
dzimšanas dienā - Ilonu Šuminsku, 

jubilejā – Valentīnu Žurņu!
Tūkstoš dzidru saules staru,
Lai vēl dzīvē ilgi mirdz
Prieku, laimi, veselību
Vēlam Jums no visas sirds!

Būs brīnumi, ja vien tiem noticēsim!
Būs laime tad, ja pratīsim to dot!

Būs saskaņa, ja vien to radīt spēsim!
Vien dodot citiem, varam laimi gūt!

 

 Pērkam senlietas: svečturus, 
ikonas, krustus, svētbildes, orde-
ņus, medaļas, dunčus, zobenus, 
patvārus, Krievijas cara laika sud-
raba monētas. Т. 26986262.

 Pērkam dārgi  - kara laika fo-
togrāfi jas, munīciju, ķiveres, siks-
nas, uniformu (līdz 1945. g.), dzir-
nakmeņus, alus mucas, viengabala 
riteņus, pulksteņus. Т. 22433510.

 Pārdod „Audi A4 1,6” , sedans, 
1997. g., pelēks met., teicamā stā-
voklī, TA 2015.g., lietie diski, lūka, 
labas M+S riepas, nav nepieciešami 
ieguldījumi, 1950 eiro. T.29425213.

 Televizoru remonts. T.29703639, 
Germans (bijusī darbnīca Miesnie-
ku ielā).

 Pārdod 2-istabu dzīvokli ar daļē-
jām ērtībām pilsētas centrā vai mai-
na pret labiekārtotu. Тālr.28479066.

Solārijs „Saamits” 
Krāslavā, Raiņa ielā 13, 

blakus veikalam „Kristīne”.
- jaunas lampas! 
- profesionālā kosmētika kvali
tatīvam un drošam iedegumam! 
- atlaižu un bonusu sistēma. 
- pārdošanā ir dāvanu kartes 
Sagādājiet dāvanu sev un 
saviem tuviniekiem!

Tālr. 20375545.

*       *       *
  Latvijas Sarkanais Krusts un Asinsdonoru centrs aicina 2014.

gada 22.decembrī no plkst. 9.00. - 12.00. uz donoru dienu Krāslavas 
novada Sociālā dienesta telpās, Grāfu Plāteru ielā 6.

Donoram pusdienu nauda – EUR 4.27. Obligāti jāņem līdzi pase.
Donors var būt vecumā no 18 līdz 65 gadiem, ar svaru virs 50 kg.
Pirms asins nodošanas nedrīkst lietot alkoholu!

 IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!
P/a „Krāslavas  Slimokase” atgādina, ka pacienta iemaksu par 

2015.gada  I ceturksni, kas sastāda EUR 21.34, jānomaksā līdz 
31.12.2014.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacien-
ta iemaksas grāmatiņa stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pē-
dējā nomaksas datuma. 

    Slimokases administrācija

informācija

Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs ir sagatavojis jaunu mu-
zejpedagoģisko programmu „Apavu vēsture”.

Mērķauditorija: 1.-7. kl., katrai vecuma grupai individuāla pieeja.
Nodarbības ilgums: 45 min.
Laiks iepriekš jāsaskaņo ar muzeja speciālistu Eduardu Danovski 

(25996510).Būs gan interesanti, gan noderīgi. 

DIEVKALPOJUMU
 KĀRTĪBA

 ZIEMASSVĒTKOS

Priedaines Romas
 katoļu baznīca
24. decembris (trešdiena)
18.00 - Vigīlijas Sv. Mise

Krāslavas Romas
 katoļu baznīca
24. decembris (trešdiena)
21:00 – Vigīlijas Sv. Mise 
(latviski)

25. decembris 
(ceturtdiena)
Mūsu Kunga Jēzus Kristus 
dzimšana (lieli svētki)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (latviski)
11: 00 – dzied ansamblis 
„NOKTIRNE” 
(no Krāslavas kultūras 
nama)
11:30 – Sv. Mise (poliski)

26. decembris (piektdiena)
Sv. Stefans, 
pirmmoceklis (svētki)
8:00 – Sv. Mise (krieviski)
9:15 – Sv. Mise (poliski)
11:30 – Sv. Mise (latviski)

11. janvārī plkst.15.00
 Krāslavas kultūras namā

 notiks senioru 
Jaungada balle. 

Lūdzam paņemt līdzi
 labu garastāvokli,

 dejotprieku, kā arī groziņu. 

“IVI gāze” sveic savus klientus Ziemassvētkos 
un Jaunajā gadā un piedāvā autogāzi ar atlaidi 

0.035 EUR no norādītās cenas par litru.
Realizējam 50l balonus par 22.70 EUR.

Pensionāriem un invalīdiem, 
klientiem ar atlaižu karti atlaide 10%

Vasarnieku 9      IVI gāze    T.29575471


