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2012.gada 2012.gada VKRĀSL AVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

Lasiet šajā numurā:
 Projektu raža Krāslavas novadā – 2.-4.lpp.

  Tūrisma statistika – 5. lpp.
  Jautro un atjautīgo kluba festivāls Krāslavas 

Varavīksnes vidusskolā – 6.lpp.
  Krāslavas skolotāju pieredzes brauciens uz 

Baltkrieviju – 7.lpp.
  Apbalvo labākos policistus – 9. lpp.
  Sveicam Kristus iedzimšanas svētkos! – 11. lpp.
  Sludinājumi, pasākumu afiša,

 informācija – 12. lpp.

Priecīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Pro gram mā: 
- Jaun ga da ap svei ku mi,
- svēt ku sa lūts,

- plkst.01.00 - Jaungada diskotēka
 Krāslavas kultūras namā.

   Ziemassvētki ir gaismas un sirsnības svētki 
mūsu sētās, ģimenēs un mājās.
 Cienījamie novada iedzīvotāji – pārliecību 

tam, ko darāt, ticību tam, ko varat, 
apņēmību paveikt iecerēto, veselību, 
     saticību jūsu ģimenēs! 

Lai Jaunajā gadā labā gaisma spīd
 jūsu ceļā! 
Lai jūsu cerības piepildās!

Jaun ga da nak tī plkst. 01.00 aici nām 
vi sus Krās la vas no va da ie dzī vo tā jus 

un vie sus uz pil sē tas lau ku mu



2 Kraslavas ESTISraslavas V

2012.gada galvenā prio-
ritāte Krāslavā ir bijusi 
pilsētas ielu infrastruktūras 
sakārtošana. Ir ieguldīts no-
pietns darbs, lai aizstāvētu 
projektu idejas un sagata-
votu dokumentus Krāslavas 
pilsētas ielu tīkla sakārto-
šanai, veicinot uzņēmēj-
darbību un satiksmes dro-
šību. Jau šogad ar Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda 
atbalstu tiks pabeigti darbi 
Rēzeknes, Izvaltas un Dīķu 
ielās, iesākti darbi Rīgas 
ielas posmā līdz slimnīcai, 
savukārt nākamgad plānota 
rekonstrukcija Aglonas, Va-
sarnieku, Latga-
les, Sauleskalna, 
Vītolu un Vienī-
bas ielu posmos.

Infrastruktūras 
projekti novadā 
šogad galveno-
kārt ir īstenoti 
ar Eiropas Lauk-
saimniecības fon-
da lauku attīstībai 
atbalstu pašvaldības 
pamatpakalpoju-
mu nodrošināšanai. 
Lielākie no projek-
tiem – Izvaltas, Ro-
bežnieku, Kalniešu 
un Krāslavas pagastu 
ceļu un ielu posmu rekons-
trukcija, Piedrujas pagasta 
saietu nama rekonstrukcija, 
Robežnieku saietu nama 
siltināšana, atpūtas lauku-
ma labiekārtošana Robež-
niekos, Aulejas pagasta 
bibliotēkas vienkāršotā re-
novācija. Leader projektos 
Aulejā ir labiekārtota plud-
male, Kombuļos – Kom-
buļu ezera pussala, Indrā – 
atjaunota estrāde, savukārt 
Robežniekos – izveidoti 
jauni dabas un kultūras ob-
jekti. Tiek gatavota doku-
mentācijai, lai nākamgad 
Kalniešos un Indrā varētu 
uzsākt ERAF ūdenssaim-
niecības infrastruktūras at-
tīstības projektus.

Rūpējoties par vienu no 
novada lielākajām bagātī-
bām – ūdeņiem, ir izstrādāti 

zivsaimniecības ekspluatā-
cijas noteikumi Ata, Skais-
tas, Garais un Stirnu eze-
riem, kā arī iegādāts jaudīgs 
motorlaivas motors. Lai 
informētu iedzīvotājus par 
Augšdaugavas aizsargāja-
mo ainavu apvidu, ir rīkoti 
konkursi, jauniešu nometne 
un darba grupas, Augšdau-
gavas dabas diena, tiek ga-
tavots buklets. Nākamgad ir 
plānots veikt novada ūdens 
resursu pētījumu un publis-
ko ezeru apsaimniekošanas 
plāna izstrādi. 

Lai attīstītos līdz ar jauna-

jām tehnoloģijām, Krāsla-
vas novada dome īsteno arī 
inovatīvus projektus – pie-
mēram, sadarbībā ar Eirore-
ģionu „Ezeru zeme” Rīgas 
Valsts tehnikuma Krāslavas 
fi liālei ir plānots iegādāties 
modernu „robotroku”, dau-
dzos daudzdzīvokļu namos 
ir uzstādītas automātiskās 
ūdens nolasīšanas ierīces, 
Krāslavas pilsētas centrā ir 
uzstādīts LED displejs ar 
„skrejošo” rindu, savukārt 
Skuķu pansionātā – solārie 
kolektori. Rūpējoties par 
enerģijas taupīšanu, lielā-
kajā daļa Krāslavas pilsētas 
ielu ir nomainīti apgaismes 
ķermeņi, tai skaitā uz tilta 
pāri Daugavai – uzstādīts 
LED tipa apgaismojums; 
tāds nākamgad tiks ierīkots 
arī vēl četrās pilsētas vēstu-
riskā centra ielās.

Krāslavas pils komplek-
sā šogad vērienīgu rekons-
trukcijas darbu nav bijis, 
bet noritēja spraigs darbs 
pie dokumentācijas sagata-
vošanas, lai, iespējams, jau 
nākamgad, varētu turpināt 
saimniecības ēku - staļļu, 
muzeja un pārvaldnieku 

ēkas rekonstrukciju, 
kā arī parka sporta un 
aktīvās atpūtas zonas 
attīstīšanu. Projekti, 
kas nākamgad tiek 
plānoti pils komplek-
sā, tiks īstenoti gal-
venokārt pārrobežu 
projektu ietvaros, bet 
jau šogad kopā ar 
Krāslavas, Daugav-
pils un Utenas paš-
valdību jauniešiem 
apkopotas idejas 
parka attīstībai.

Atbildīgs uzdevums paš-
valdībai šogad ir saistīts 
ar plānošanas dokumentu 
izstrādi, kas noteiks paš-
valdības attīstību tuvākā un 
tālākā nākotnē. Krāslavas 
novada attīstības program-
ma ir apstiprināta šī gada 
jūnijā, attīstības stratēģija 
– novembra beigās, 10.de-
cembrī beidzās vienota te-
ritorijas plānojuma visai 
novada teritorijai pilnvei-
dotās redakcijas sabiedriskā 
apspriešana.

Jaunas ieceres šogad ir 
saistītas ar atbalstu novada 
uzņēmējiem. Pašvaldībā 
darbu uzsākusi uzņēmēj-
darbības atbalsta projekta 
koordinatore, kas ir organi-
zējusi pašvaldības konkur-
su jaunajiem uzņēmējiem. 
Konkursa rezultātā četri 
jaunieši ir uzsākuši savu 
biznesa ideju īstenošanu. 
Pašvaldības mājas lapā ir 
izveidota sadaļa „Ražots 
Krāslavas novadā”; uz šīs 
informācijas pamata tiek 

veidots Krāslavas novada 
ražojošo uzņēmēju kata-
logs, tāpēc visi interesenti, 
kas to vēl nav izdarījuši, ir 
laipni aicināti iesniegt par 
sevi īsu aprakstu ar kon-
taktinformāciju.

Šogad lielus projektus 
ir īstenojuši arī 
pašvaldības uz-
ņēmumi „Krāsla-
vas nami” un 
„Krāslavas slim-
nīca”, bet no 
pašvaldības ies-
tādēm gribētos 
īpaši atzīmēt 
bērnu sociālās 
rehabilitācijas 
centra „Mūs-
mājas” kolek-
tīvu, kas ar 
neizsīkstošu 
entuziasmu 

iesaistās projektos, sadar-
bībā ar pašvaldību centra 
darbinieki ir piesaistījuši 
Eiropas Sociālā fonda fi -
nansējumu gan Krīzes cen-
tra un Jauniešu mājas iz-
veidei, gan citu sociālās 

rehabilitācijas pasākumu 
īstenošanai. 

2012.gadā tika turpināta 
arī iedzīvotāju iniciatīvu 
projektu ieviešana. Patīka-
mi, ka pašvaldība šīm ini-
ciatīvām ir piešķīrusi fi nan-
sējumu, lai arī projekts ar 
Nīderlandes fondu KNHM 
jau ir beidzies. Rezultātā 
šogad ir īstenoti 11 jaunie-
šu iniciatīvu projekti un 11 
iedzīvotāju grupu projekti, 
visā novada teritorijā lab-
iekārtojot atpūtas vietas un 
pašu spēkiem padarot mūsu 

novadu vēl skaistāku. Pal-
dies visiem, kas līdzdarbo-
jās šajos projektos!

Viens no izaicinājumiem 
nākamajiem gadiem, kam 
šogad ir likti pamati, ir ie-
ceres par loģistikas centra 
Patarniekos izveidi un Ģi-

menes aktīvās atpūtas 
centra būvniecību Krāslavā. 
Šiem objektiem būs nepie-
ciešamas lielas investīcijas, 
toties tie varētu gan radīt 
jau

nas darba vietas, gan sek-
mēt pašvaldības infrastruk-
tūras attīstību.

Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes 

Attīstības nodaļas 
vadītāja

PROJEKTU RAŽA KRĀSLAVAS NOVADĀ
Gada nogalē, kad labība sen jau klētī, tiek pārskaitīti un novērtēti arī 
pašvaldības īstenotie projekti. Krāslavas novadā šogad, kā jau ierasts, 
to ir bijis ne mazums un lielākoties tos līdzfinansē Eiropas Savienības 
struktūrfondi un pārrobežu sadarbības programmas. Jau vairākus 
gadus vidējais īstenošanā esošo projektu skaits ir četrdesmit projekti, 
jo projektu skaits nemitīgi mainās – daži tiek pabeigti un tiek gata-
votas atskaites, daži tiek uzsākti no jauna, kādi desmit projekti ir 
iesniegti vērtēšanai.

projekti      

Lielākie projekti, kas šogad jau īstenoti 
vai tiek īstenoti Krāslavas novadā 

ar Eiropas līdzekļu piesaisti 
  

* Krāslavas pilsētas Rēzeknes, Rīgas, Izvaltas un Dīķu ielu posmu rekonstrukcija uzņē-
mējdarbības un satiksmes drošības veicināšanai, ERAF, Latvijas – Igaunijas – Krievijas 
pārrobežu sadarbības programma, kopējās izmaksas - Ls 1,133 milj. 

* Krāslavas kvartālu siltumtīklu rekonstrukcija un individuālo siltumpunktu uzstādīšana, 
ERAF, kopējās izmaksas - Ls 644 279, īsteno SIA „Krāslavas nami”. 

* Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Krāslavas slimnīcā, ERAF, 
kopējās izmaksas - Ls 594 278, īsteno SIA „Krāslavas slimnīca”. 

* Izvaltas, Robežnieku, Kalniešu un Krāslavas pagastu ceļu un ielu posmu rekonstrukci-
ja, ELFLA, kopējās izmaksas - Ls 337 033. 

* Piedrujas pagasta saietu nama rekonstrukcija un Robežnieku pagasta saietu nama silti-
nāšana, ELFLA, kopējās izmaksas - Ls 330 140. 

* Sociālās rehabilitācijas programmu īstenošana krīzē nonākušajām ģimenēm un Jaunie-
šu mājas izveide BSRC „Mūsmājas”, ESF, Labklājības ministrija, kopējās izmaksas - Ls 
124 300. 

* Sadarbības platformas veidošana starp Latvijas un Lietuvas arodskolām un uzņēmu-
miem, Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma, kopējās izmaksas - Ls 108 
000. 

* Siltumnīcefektu gāzu emisiju samazināšana Krāslavas pilsētas apgaismojuma infra-
struktūrā, KPFI, kopējās izmaksas - Ls 79 793. 

* Izglītības iestāžu informatizācija, ERAF, kopējās izmaksas - Ls 77 479. 

* Ģimenes ārstu pieejamības uzlabošana Krāslavas novada teritorijā, ERAF, kopējās iz-
maksas - Ls 58 758, īsteno SIA „Krāslavas slimnīca”. 

* Dabas un kultūras objektu labiekārtošana Aulejas, Indras, Kombuļu un Robežnieku 
pagastos, ELFLA, kopējās izmaksas - Ls 51 864. 

* Saules kolektoru ierīkošana Skuķu aprūpes centrā, KPFI, kopējās izmaksas - Ls 28 500. 
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projekti

Igaunijas-Latvijas-Krievijas Pārrobežu sa-
darbības programmas ietvaros Krāslavā tiek 
realizēts projekts „Transporta sistēmas po-
tenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-
Krievijas starptautiskas nozīmes transporta 

koridoros” („ESTLATRUS TRAFFIC”). Projekta partneri ir Igaunijas, 
Latvijas un Krievijas pašvaldības un satiksmes drošības dienesti un or-
ganizācijas - Valsts policija, CSDD, a/s „Latvijas valsts ceļi”, Rallija 
klubs „Ajags LATVIA”, Igaunijas ceļu pārvalde, Pleskavas apgabala 
valsts satiksmes drošības inspekcija u.c. - kopā ap 20 partneru. Mo-
bilizējot pārrobežu resursus satiksmes drošības uzlabošanai Igaunijas, 
Latvijas un Krievijas pierobežā, projekta ietvaros tiks organizētas vai-
rākas starptautiskas satiksmes drošības akcijas un uzlabota ceļu infra-
struktūra 50km garumā Tartu un Viru pilsētās Igaunijā, Rēzeknē, Kārsa-
vā, Krāslavā, Preiļos, Ludzā un Viļānos Latgalē un 4 apdzīvotās vietās 
Pleskavas apgabalā Krievijā, ierīkojot apgaismojumu, uzlabojot brau-
camās daļas un gājēju ceļu segumus, ierīkojot autostāvvietas, uzstādot 
barjeras un nojumes.

Projekta aktivitātes „Satiksmes infrastruktūras uzlabošana” ietvaros 
Krāslavā tika veikta Dīķu ielas rekonstrukcija. Rekonstrukcijas darbus 
veica Personu apvienība „Arvalda” (vadošais biedrs SIA „Krāslavas 
ūdens”). Rekonstrukcijas darbu rezultātā Dīķu ielā ir ierīkotas stāv-
vietas gan autobusiem, gan vieglajām un tranzīta transportam. Ielas 
braucamā daļa un trotuāri ir  izveidoti no betona bruģa. Dīķu iela tika 
aprīkota ar drošības barjerām un jaunu apgaismojumu. Rekonstrukcijas 
darbu kopējās izmaksas sastādīja Ls 144 462.18.

Andris Rukmans,
projekta „ESTLATRUS TRAFFIC” 

koordinators Krāslavā

IR VEIKTA DĪĶU IELAS
 REKONSTRUKCIJA

NEVIS BRAUC ĀTRI, 
BET ĀTRI DOMĀ UN REAĢĒ!

Igaunijas-Latvijas-Krievi-
jas programmas projekts 
„ESTLATRUS TRAFFIC” laikā 
no 2012.gada 2.aprīļa līdz 
2014.gada 1.aprīlim tiek 
realizēts ar mērķi uzlabot 
satiksmes drošību Igauni-
jas-Latvijas-Krievijas piero-
bežā. 

Projekta partneri ir Igaunijas, 
Latvijas un Krievijas pašvaldī-
bas un satiksmes drošības dienesti 
un organizācijas- Valsts policija, 
CSDD, a/s „Latvijas valsts ceļi”, 
Rallija klubs „Ajags LATVIA”, 
Igaunijas ceļu pārvalde, Pleskavas 
apgabala valsts satiksmes drošības 
inspekcija u.c. - kopā ap 20 partne-
ri. Mobilizējot pārrobežu resursus 
satiksmes drošības uzlabošanai 
Igaunijas, Latvijas un Krievijas 
pierobežā, projekta ietvaros tiks 
organizētas vairākas starptautis-
kas satiksmes drošības akcijas 
un uzlabota ceļu infrastruktūra 
50km garumā Tartu un Viru pil-
sētās Igaunijā, Rēzeknē, Kārsavā, 
krāslavā, Preiļos, Ludzā un Viļā-
nos Latgalē un 4 apdzīvotās vietās 
Pleskavas apgabalā Krievijā, ierī-
kojot apgaismojumu, uzlabojot 
braucamās daļas un gājēju ceļu 
segumus, ierīkojot autostāvvietas, 
uzstādot barjeras, nojumes un tml. 
Kopējais projekta budžets ir 1,8 
milj.eiro.

LR IM Valsts Policijas Latgales 
reģiona pārvaldes un CSDD Rē-
zeknes reģionālo nodaļas vadībā 
š.g. 21.-23.novembrī projekta ie-
tvaros notika Igaunijas un Krie-
vijas satiksmes drošības dienestu 
pārstāvju vizīte Latgalē: Rēzeknē, 
Ludzā, Kārsavā, Krāslavā, Dau-
gavpilī un Viļānos. Vitālijs Keišs, 
VAS „Ceļu satiksmes drošības di-
rekcija” Rēzeknes reģionālās no-

daļas priekš-
nieks sniedza 
informāciju 
par autovadī-
tāju kvalifi -
kācijas iegū-
šanas sistēmu 
Latvijā. Igau-
nijas valsts 
policijas pār-
stāvji pieda-
lījās autova-
dītāja tiesību 
k ā r t o š a n a s 
e k s ā m e n ā . 
Visa delegā-
cija piedalījās 
Ludzas un 
Viļānu pilsē-
tu tranzītielu 
projekta „ES-
T L AT R U S 
T R A F F I C ” 
posmu atklāšanā, kas ir pirmie 
„taustāmie” projekta rezultāti. 
Rēzekne pārsteidza kaimiņvalstu 
delegāciju ar saviem grandioza-
jiem pilsētvides projektiem.

Juris Pastars, Valsts polici-
jas Latgales reģiona pārvaldes 
priekšnieks, prezentēja Valsts po-
licijas Latgales reģiona pārvaldes 
struktūru, darba organizāciju un 
ceļu policijas tehniskā aprīkoju-
mu. Tika pārbaudīta arī Igaunijas 
delegātu identifi kācija Latgales 
policijas informatīvajās datu bā-
zēs - ieraksti bija „tīri”.

Vizītes trešajā daļā rallista Gata 
Vecvagara vadībā notika teorē-
tiskās un praktiskās nodarbības 
„Droša braukšana ekstremālos 
apstākļos” gan projekta dalībnie-
kiem, gan jaunajiem ceļu policijas 
darbiniekiem.  Secinājumā visa 
pārrobežu komanda piekrita au-
tosporta profesionāļa pārliecībai 
„Nevis brauc ātri, bet ātri domā un 
reaģē!” un ir gatava turpināt darbu 
pie 2013.gada plašā mēroga satik-
smes drošības akcijām „Drošais ri-
tenis” un „Mīli dzīvi!”, kas notiks 
Rēzeknē un Viru (Igaunijā).

Rezultātā pierobežas satiksmes 
drošības dienesti vienojās par ko-
pīgu darbu pie pārrobežu sadarbī-
bas virzienu izstrādes, informējot 
abas puses par satiksmes noteiku-
mu izmaiņām, fotoradaru darbību, 
kā sodīt ārzemniekus, autovadītā-
ju apliecību maiņa personām no 
kaimiņvalstīm un citas normatī-
vo aktu izmaiņas, kas saistītas ar 
satiksmes drošību; plānotie ceļu 
remontdarbi operatīvā informāci-
ja, sadarbība ar masu mēdijiem, 
informācijas apmaiņas veidus un 
periodiskumu, atbildīgās kontakt-
personas u.tml.

Ilze Stabulniece,
Latvijas-Igaunijas-Krievijas 

programmas projekta 
„ESTLATRUS TRAFFIC” 

vadītāja

„KRĀSLAVAS SLIMNĪCA”
 REALIZĒ PROJEKTU

Pamatojoties uz 2010.gada 3.no-
vembrī noslēgto līgumu ar Veselības 
ekonomikas centru, SIA „Krāslavas 
slimnīca” 2012.gadā īstenoja Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda projektu 
„Stacionārās veselības aprūpes infra-

struktūras uzlabošana SIA „Krāslavas slimnīca”, uzlabojot 
veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti un paaugstinot 
izmaksu efektivitāti”  (3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/014). 

Projekta ietvaros tika veikta poliklīnikas, ķirurģiskā korpusa un die-
nas stacionāra renovācija, kas iekļauj sevī iekšējas apkures sistēmas re-
novāciju, gaisa vēdināšanas  un kondicionēšanas sistēmas ierīkošanu, 
elektroapgādes iekšējo tīklu renovāciju, ūdensapgādes un kanalizācijas 
iekšējo tīklu renovāciju, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sis-
tēmas ierīkošanu, kā arī kosmētisko remontu veikšanu. Projekta kopē-
jās izmaksas Ls 594 278,38, t.sk. ERAF fi nansējums Ls 465 412,40, 
valsts fi nansējums Ls 41 887,12.

Pašlaik SIA „Krāslavas slimnīca” realizē projektu „Ģimenes ārstu 
pieejamības uzlabošana Krāslavas novada teritorijā, materiāltehniski 
nodrošinot un pilnveidojot primārās veselības aprūpes sniedzēju tīklu” 
(Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/107). Projekta ietvaros tika iegādātas 
mēbeles, medicīniskās ierīces. Tuvākajā laikā tiks izsludinātas iepirku-
mu procedūras datortehnikas iegādei un renovācijas darbu veikšanai. 
Projekta kopējās izmaksas Ls 58758,39, t.sk. ERAF fi nansējums Ls 
49706,63.

Valentīna Pitrāne,
SIA „Krāslavas slimnīca” 

komercdarbības speciāliste
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projekti      
PILSĒTAS IELU  

REKONSTRUKCIJA
 TURPINĀSIES ARĪ NĀKAMGAD!

Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdar-
bības veicināšanai, 2.kārta” ietvaros Krāslavas pilsētā ir veikta Iz-

valtas ielas posma rekonstrukcija 375 m garumā 
(no piketa 0+70 km līdz pēdējai nobrauktuvei uz 
piena pārstrādes rūpnīcu). Rekonstruēts arī Rīgas 
ielas posms. 

Papildus ir veikta arī apgaismojuma, gājēju ietves, lietus ūdens kanalizācijas un 
satiksmes organizācijas līdzekļu izbūve un ierīkošana. Rekonstrukcijas darbu izmak-
sas sastāda  Ls 216 016.23, tos veica SIA būvfi rma „Ceļi un tilti”. 

SIA „Ošukalns” veica rekonstrukcijas darbus Rīgas ielas 488 m posmā (no Dau-
gavas ielas līdz slimnīcai). Saskaņā ar noslēgto līgumu līdz ziemas sezonas tehno-
loģiskajam pārtraukumam ir izbūvēta ielas brauktuves segas apakškārta un sasaistes 
kārta, lietus ūdens kanalizācija un ierīkots apgaismojums Rīgas un Lielā ielu krusto-
jumā. Līdz 2013.gada 1.jūlijam tiks izbūvēta arī ielas brauktuves segas virskārta, tiks 
pabeigts darbs pie trotuāra, ielu pieslēgumu un nobrauktuvju ierīkošanas. Projekta 
„Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicinā-
šanai, 2.kārta” ietvaros, kura mērķis ir veicināt uzņēmumu pieejamību 
un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot 
prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju ,2013.gada laikā tiks 
veikti rekonstrukcijas darbi arī Sauleskalna, Vītolu, Vasarnieku, Latga-
les un Vienības ielās.

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans,  projekta vadītājs

 Vizītes galvenais mērķis bija iespējamo sa-
darbības modeļu meklēšana un apspriešana 
energoefektivitātes paaugstināšanai sabied-
riskajās ēkās un daudzdzīvokļu dzīvojamajās 
mājās, kā arī lauksaimniecības sektora attīstība 
biomasas un biogāzes ieguvei.

Šai sakarā Krāslavas novada domes, At-
tīstības nodaļas un SIA „Krāslavas nami” 
darbinieki, kā arī uzņēmēji apmeklēja biocie-
matu (Feldheim) un kaņepju pārstrādes rūpnī-
cu  (Hauffaser Uckermark Prenzlau) Vācijā, 
Uniejovas pašvaldību un Warmijas-Mazūri-
jas reģionu Polijā, tikās ar Dabīgo šķiedru un 
ārstniecības augu institūta pētniekiem Poznaņā 
un Warmijas-Mazūrijas reģiona Enerģētikas 
aģentūras pārstāvjiem Olštinā, kā arī apmeklē-
ja starptautiskās izstādes „POLEKO” - vide un 
enerģētika un „GMINA” - reģionālā attīstība.

Biociemata, kas atrodas 80 km attālumā no 
Berlīnes, Vācijas-Polijas robežas tuvumā, ap-
meklējuma laikā krāslavieši iepazinās ar unikā-
lu un veiksmīgu pašvaldības (Treuenbrietzen), 
kurā dzīvo ap 200 Feldheimas iedzīvotāju un 
kompānijas „Energiequelle GmbH” partnerī-
bas paraugu. Biociemats 100% tiek apgādāts ar 
atjaunojamo enerģiju, ko iegūst no vēja, saules, 
zemes un biomasas. Salīdzinot ar citiem Vāci-
jas-Polijas pierobežas ciematiņiem, Feldheimā 
nav bezdarba, jo gandrīz visi iedzīvotāji tiek 
nodarbināti uzņē-

mumā, kas ražo bio-
masu un biogāzi, apkalpo vēja enerģijas parkus 
un citus objektus. Saražotās enerģijas pilnībā 
pietiek pašiem un daļu ir iespējams pat pārdot. 

Uzņēmumā „Hauffaser Uckermark Prenz-
lau” tika demonstrēts tehnisko kaņepju pārstrā-
des process, jaunākās tehnoloģijas un saražotās 
produkcijas daudzveidība. Krāslavas novada 
zemnieks, kaņepju audzētājs Sergejs Zakrevs-
kis atzina, ka vāciešu pieredze bija vērtīga ar to, 
ka kaņepju pārstrādes procesā iegūtās sastāv-
daļas tiek izmantotas bez atlikumiem dažādos 
inovatīvos veidos.  Krāslavas sadraudzības pil-
sētas Uniejovas mērs Juzefs Kačmareks (Jozef 
Kaczmarek) iepazīstināja ar pašvaldības vērie-
nīgajiem tūrisma un vietējo kultūrvēsturisko 
objektu renovācijas projektiem, daudziem no 
kuriem iedvesmu Polijas partneri smēlušies 
Krāslavas novada apmeklējuma laikā. Iepazīs-
toties ar Uniejovas enerģētikas sektoru, apmek-
lējām kompāniju „TERMY UNIEJOW”, kura 
mājsaimniecību un uzņēmumu apkurei izman-
to dabīgo Zemes siltumu - ģeotermālos ūdeņus, 
kurus iegūst no pazemes (apmēram 2000 m 
dziļumā) un tieši novada pilsētas apkures sistē-
mā. Ūdens temperatūra ir apmēram 68°C.  Šis 
dabas „zelts” tiek izmantots ne vien apkurei, 
bet arī dažādos tūrisma objektos, piemēram, 
SPA kompleksos atklātiem baseiniem.

Dabīgo šķiedru un ārstniecības augu institū-
ta un Warmijas-Mazūrijas reģiona Enerģētikas 
aģentūras vizītes laikā brauciena dalībnieki ie-
pazinās ar jaunākajām tendencēm un pārrunāja 

divpusējās sadarbības iespējas energoaugu (ka-
ņepju, linu u.c.) audzēšanas un izmantošanas 
jomā. Krāslavieši iepazīstināja Polijas zinātnie-
kus un enerģētikas jomas speciālistus ar savu 
pieredzi kaņepju audzēšanā un to izmantošanā 
ēku siltumizolācijā. Warmijas-Mazūrijas re-
ģiona Enerģētikas aģentūras vadītājs Andžejs 
Konecko (Andrzej Konecko) runāja par turp-
mākās sadarbības iespējām energoefektivitātes, 
kā arī atjaunojamo energoresursu jomā. 

Olštinas pilsētas Plaušu slimību slimnīcas 
katlu mājas, kur apkurei izmanto biomasu,  un 
„MINEX-INVEST Ltd.” piederošās biogāzes 
ražotnes, kur enerģiju vietējam patēriņam plāno 
ražot ne vien no energoaugiem, bet arī no vistu 
mēsliem, kurus iegūs apmēram no 10 jaunuz-
celtās fermās mītošajiem putniem, apmeklē-
jums rosināja Krāslavas novada lauksaimnieku 
un Attīstības nodaļas darbinieku diskusiju ar 
Warmijas-Mazūrijas reģiona Maršala biroja 
pārstāvjiem par turpmāko sadarbību un piere-
dzes apmaiņu tieši enerģētikas sektora jomā. 
Jāatzīmē, ka projekta „PEA” mērķa - sekmēt 
reģionālo attīstību, samazinot enerģijas ieguves 
izdevumus un radot jaunu pievienoto vērtību, 
ieviešot inovatīvas un ilgspējīgas tehnoloģijas - 
sasniegšanai Krāslavas novadā laika posmā no 
2010.gada marta līdz 2012.gada 

decembrim tika 
īstenotas vairā-
kas aktivitātes. 
Viens no ne-
parastākajiem 
izaicināju-
miem krāsla-
v i e š i e m 
bija nekur 
iepriekš ne-
izmantotas 
t e h n o l o -
ģijas pie-
lietošana 

ēku siltumizolācijā, 
kad ar vietējām kaņepēm tika nosiltināta Soci-
ālā dienesta ēka. Sadarbībā ar Rīgas Tehniskās 
universitātes Vides aizsardzības un siltuma sis-
tēmu institūtu Krāslavas novadam tika izstrādā-
ta Enerģijas stratēģija līdz 2020.gadam un tās 
rīcības plāns, kas paredz konkrētus pasākumus 
un aktivitātes, kas veicamas, lai paaugstinātu 
energoefektivitāti visās energosistēmas daļās 
(ražošanā, pārvadē un lietošanā), kā arī veici-
nātu tiekšanos uz 100% atjaunojamo energo-
resursu izmantošanu siltumapgādē, aizvietojot 
nelielo daļu šobrīd izmantotos fosilos ener-
ģijas avotus. Mūsu novads ir viena no pirma-
jām pašvaldībām Latvijā, kurai tagad ir savs 
energoplānošanas dokuments, kuru pareizi un 
plānveidīgi izmantojot, jau tuvākajā nākotnē ir 
iespējams būtiski paaugstināt energoefektivitāti 
katrā mājsaimniecībā un uzņēmumā.

Krāslavas novada domei ir liela pieredze 
pārrobežu sadarbības projektu īstenošanā, taču 
pirms dalības projektā „PEA” novada speciā-
listiem un uzņēmējiem nebija tik lielu un nozī-
mīgu praktisko zināšanu no Eiropas partneriem 
tieši enerģētikas jomā. Dalība projektā „PEA” 
deva iespēju pārliecināties un gūt pieredzi, ka 
augstus enerģijas resursu taupības rezultātus 
var sasniegt ar pašvaldību mērķtiecīgu darbu, 
balstoties uz iedzīvotāju sapratni un atbalstu. 
Izrādās, ka vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti 
var būtiski uzlabot arī ar energoresursu taupību 
un zaļo tehnoloģiju maksimālu izmantošanu 
ikdienā.

Laila Vilmane,
projekta „PEA” koordinatore 

DZĪVES KVALITĀTI VAR UZLABOT 
ENERGOSISTĒMAS ALTERNATĪVAS

Ar Krāslavas novada pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīti uz Vāciju un Poli-
ju noslēdzās Baltijas jūras reģiona programmas projekta „Enerģijas alterna-
tīvas – ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas, kā iespēja reģionālajai attīstībai”/
„PEA” īstenošana mūsu novadā.

Cienījamie lasītāji!
Redakcija saņēma vairāku krāslaviešu jautājumus par to, vai informatīvais izde-

vums „Krāslavas Vēstis” iznāk krievu valodā? 
Atbildam: avīze tāpat kā agrāk tiek izdota gan latviešu, gan krievu valodā. Sakarā 

ar to, ka ir mainījies kurjers, kas piegādā „Krāslavas Vēstis”, bet pastkastītes vairā-
kās daudzdzīvokļu mājās ir nomainītas vai pārkrāsotas, kurjeram nav informācijas 
par iedzīvotājiem, kas gribētu lasīt informatīvo izdevumu krievu valodā. 

Ja jūs gribētu saņemt „Krāslavas Vēstis” krievu valodā, lūdzam uz savas pastkas-
tītes uzrakstīt burtus „kr” vai vārdu „krievu”. 

aktuālA informācija

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts 
paziņo par darba grafi ku svētkos

Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī in-
formē, ka sakarā ar darba dienu pārcelšanu Baltkrievijas Re-
publikā 2012.gada decembrī un 2013.gada janvārī tiks izmai-
nīta Ģenerālkonsulāta darba kārtība.

2012.gada 24., 25., 31. decembrī un 2013.gada 1., 2., 7.jan-
vārī Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulāts Daugavpilī 
nestrādās.

2012.gada 22., 26., 29. decembrī un 2013.gada 5.janvārī ap-
meklētāju pieņemšana notiks atbilstoši darba dienas grafi kam.

Pēc pilsētas pensionāru biedrības iniciatīvas š.g. oktobrī-decem-
brī tika organizēti valsts valodas kursi. Mēs - bezdarbnieki, strādā-
jošie, pensionāri - pateicamies novada domei, sociālā dienesta darbi-
niekiem par atbalstu, jo varējām papildināt savas zināšanas latviešu 
valodā. Izsakām pateicību par telpām un mācību materiālu kopēšanu. 

Mēs, septiņpadsmit kursanti, ceram, ka nākamgad atkal varēsim piedalīties 
pensionāru biedrības organizētajos kursos, un mūsu vēlmes atbalstīs dome. 
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Latgales reģiona
 tūrisma statistika

Pamatojoties uz Latgales tūrisma informācijas centru apkopotā-
jiem statistikas datiem, ir jāsecina, ka kopējais tūristu skaits Latgalē 
2012.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis aptuveni par 17%. 
Lielākais ceļotāju īpatsvars ir vietējie tūristi no Latvijas. Aptuveni 
14% no kopējā apmeklējumu skaita sastāda ārzemnieki, kas ir par 
6% vairāk nekā 2011.gadā. 1.vietā ārzemnieku vidū ir tūristi no 
Krievijas, pārsvarā no Maskavas un Sanktpēterburgas, kas sastāda 
aptuveni 20% no visiem ārzemju nakšņotājiem, un tas ir par 5% vai-
rāk nekā 2011. gadā.

Kopā reģionā par 12% ir samazinājies kopējais nakšņojumu 
skaits, par 17% - muzeju apmeklējumi, par 24% - baznīcu un kul-
t ū r v ē s t u r e s objektu apmeklējumi. Savukārt ir palielinājies 
apmeklējumu 
skaits amat-
nieku darbnī-
cās un centros 
(2011.gadā – 
12600 apmek-
lētāju/2012.
gadā – 46345 
apmeklē tā -
ji), kā arī par 
42% pieau-
dzis apmek-
lētāju skaits 
„Interesantās 
saimniecī-
bās” un par 
60% - dabas objektu apmeklējumi, kā arī par 65% - 
aktīvās atpūtas vietu apmeklējumi. Tūrisma informācijas centru ap-
meklētāju skaits pieaudzis par 50%.

Krāslavas novada
 tūrisma statistika

Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC) apkopoja 
tūristu skaitu tūrisma sezonas laikā - no 2012.gada 1.maija līdz 
30. oktobrim. Telefoniskas aptaujas rezultātā informāciju par 
nakšņojošo cilvēku skaitu tūristu mītnēs iesniedza 22 Krāslavas 
novada naktsmītnes, 5 amatnieki, tajā skaitā V.Pauliņš, I.Vecelis, 
A.Maijers, audēju darbnīca „Indra” un „Amatu istaba”, 5 „Inte-
resantas saimniecības”, tajā skaitā mini zoodārzs „Akati”, z/s 
„Kurmīši”, z/s „Guntiņi”, z/s „Smaidi” un saimniecība „Cīruļi”, 
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs, Krāslavas katoļu baznīca. 
Indricas katoļu baznīcā apmeklētāju uzskaite šogad netika veikta. 

Kopējais tūristu skaits šajos objektos sastādīja aptuveni 28000 
apmeklētāju, kas ir par 12% vairāk nekā 2011.gadā.

Krāslavas novada TIC apkalpoto tūristu skaits, tajā skaitā sniegta 
informācija telefoniski un pa e-pastu, kā arī ienākošo tūristu skaits 
šogad pieauga aptuveni par 40%. 

Krāslavas novada naktsmītnēs lielākais ceļotāju īpatsvars līdzīgi 
kā 2011.gadā ir vietējie tūristi 85%, un 15% no kopējā skaita sa-
stāda ārzemnieki. 

Lielāko ārvalstu tirgu dinamika 2011. un 2012.gadā ir nedaudz 
mainījusies. Lielākoties vērojams ārvalstu tūristu skaita pieaugums 
- par 26%. Ja unums ir tūristi no Francijas - tik kuplā skaitā francūži  
novadu apmeklē pirmo gadu. Otrajā, trešajā un ceturtajā vietā pēc 
ārvalstu tūristu skaita ir Krievija, Lietuva, Vācija. Krievijas tūristu 
skaits, salīdzinot ar 2011.gadu, ir pieaudzis aptuveni par 63%. 

 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 sau-
camais, neorganizētais tūrisms, kad tūristi atbrauc ar savu mašīnu/
autobusu, apskatās populārākos objektus, izstaigā dabas takas, ap-
meklē veikalus un kafejnīcas.

 Pamatojoties uz statistikas datiem, ka brauciena laikā tū-
rists vidēji iztērē 20 Ls, var secināt, ka 2012.gadā ieņēmumi no 
tūrisma nozares Krāslavas novadā sastādīja aptuveni 560 000 latu. 

Informāciju sagatavoja: 
Tatjana Kozačuka, 

Krāslavas novada TIC vadītāja

tūrisms

6.decembrī Krāslavā notika konference lauksaimniekiem „Esi informēts un ražo laukos”, 
ko organizēja Zemkopības ministrija sadarbībā ar SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un iz-
glītības centrs”. Tajā varēja piedalīties ikviens, kuru interesē lauksaimnieciskās ražošanas 
attīstības iespējas, konkurētspējas paaugstināšana, tiešmaksājumi, tirgus pasākumi un citi 
aktuāli lauksaimniecības jautājumi. 

zemkopība

Krāslavas novadā un Dagdas novadā PVD ir kon-
statējis klasisko cūku mēri mājas cūkām, sakarā ar ko 
novada domē notika pašvaldības civilās aizsardzības 
komisijas ārkārtas sēde, kurā piedalījās arī pagastu 
pārvalžu vadītāji, lauksaimniecības konsultanti un 
PVD pārstāvji, tostarp PVD vecākais eksperts Mārtiņš 
Seržants.

Lauksaimniekiem un iedzīvotājiem klasiskā cūku 
mēra skartajos novados jārēķinās, ka klasiskā cūku 
mēra aizsardzības un uzraudzības zonā, kā arī skartajā 
punktā ir:

1. aizliegta visu dzīvnieku pārvietošana, izņemot 
cūku pārvietošanu novietnes robežās, ja nepieciešams 
- no ārpus uzraudzības zonas uz kautuvi uzraudzības 
zonā tūlītējai nokaušanai, kā arī, ja dzīvniekus ved 
tranzītā pa autoceļu vai dzelzceļu bez apstāšanās un 
dzīvnieku izkraušanas;

2. nekavējoties pēc katra pārvadājuma jātīra un jāde-
zinfi cē kravas automašīnas, citus transportlīdzekļus un 
aprīkojumu, kas tiek izmantots cūku vai citu lauksaim-
niecības dzīvnieku vai iespējami infi cētu materiālu 
(dzīvnieku līķi, dzīvnieku barība, mēsli, virca, pakaiši) 
pārvešanai;

3. transportlīdzekļu īpašniekiem nodrošināt, ka 
kravas automašīnas vai transportlīdzekļi, kas tiek iz-
mantoti cūku pārvadāšanai, neizbrauc no aizsardzības 
zonas, ja tie nav iztīrīti un dezinfi cēti un nav saņemta 
PVD veterinārā inspektora atļauja;

4. klasiskā cūku mēra karantīnas laikā aizliegts laist 
pārtikas apritē mežacūku gaļu, kas iegūta klasiskā cūku 
mēra karantīnas zonā;

5. nekavējoties jāziņo PVD par visām beigtajām vai 
slimajām cūkām; 

6. aizliegts pārvietot cūkas no aizsardzības zonas 

vismaz 30 dienas pēc katras klasiskā cūku mēra 
skartās novietnes pirmreizējās mazgāšanas un dezin-
fekcijas;

7. aizliegts izvest kuiļu spermu no aizsardzības zonā 
esošas cūku novietnes;

8. jebkurai personai, kura ierodas aizsardzības zonā 
vai atstāj aizsardzības zonā esošu cūku novietni, jāveic 
atbilstoši bioloģiskās drošības pasākumi, lai nepieļautu 
klasiskā cūku mēra ierosinātāja izplatīšanos;

9. personām aizliegts rīkot dzīvnieku sacensības, iz-
stādes un tirgu.

Papildus iepriekš noteiktajam skartajā punktā:
1. cūkgaļu, kas iegūta laikposmā no iespējamā sli-

mības ierosinātāja iekļūšanas skartajā punktā līdz iero-
bežojumu noteikšanai, iznīcina, lai novērstu slimības 
ierosinātāja izplatīšanās iespēju;

2.  cūku spermu, olšūnas vai 
embrijus, kas iegūti laikposmā 
no iespējamā slimības ierosinā-
tāja iekļūšanas skartajā punktā 
līdz ierobežojumu noteikšanai, 
iznīcina tā, lai novērstu slimības 
ierosinātāja izplatīšanās iespēju.

LAIMDOTA STRAUJUMA:
 „LATGALĒ IR NELIELAS, 

BET SPĒCĪGAS ZEMNIEKU SAIMNIECĪBAS”

Konferencē darbojas trīs darba grupas: „Konkurētspēja 
un izaugsme”, „Tiešie maksājumi un tirgus pasākumi” un 
„Zināšanas”, katrs no dalībniekiem varēja izvēlēties sev 
noderīgāko. 

Uz lauksaimnieku jautājumiem atbildēja zemkopības 
ministre Laimdota Straujuma un Zemkopības ministrijas, 
Lauku atbalsta dienesta, Pārtikas un veterinārā dienesta, 

Valsts augu aizsardzības 
dienesta, Valsts tehnis-
kās uzraudzības aģentūras 
amatpersonas un speciā-

listi. 
Konferences noslēgumā 

zemkopības ministre Laim-
dota Straujuma dalījās iespaidos par to, kā norisinājās 
darbs Krāslavā: „Katru gadu Zemkopības ministrija or-
ganizē reģionālās konferences. Krāslavas konference no-
slēdza šī gada konferenču ciklu. Zemkopības ministrija 
uzsāka programmu sagatavošanu nākamajam plānošanas 
periodam - no 2014. līdz 2020.gadam, mēs atbraucām ar 
saviem priekšlikumiem, lai zinātu zemnieku viedokli par 
konkrētām programmām, tiešmaksājumiem. Tika organi-

zēts grupu darbs, un mūsu speciālisti gandarīti par to, ka 
dzirdēja daudz interesantu priekšlikumu un jautājumu. 

Mēs plānojam turpināt darbu, un nākamajā pavasarī at-
kal dosimies uz reģioniem, lai iepazīstinātu zemniekus ar 
mūsu pilnveidotajām programmām. 

Latgales zemnieki aktīvi piedalījās diskusijās, uzdeva 
jautājumus. Dialogs bija konstruktīvs. Piemēram, Bauskā 
izvērsās asa diskusija, kā oponenti uzstājās gan sīkie, gan 
lielie zemnieki. 

Latgalē ir nelielas, bet spēcīgas zemnieku 

saimniecības, to  īpašnieku uzskati un spriedumi ir 
līdzīgi zemniekiem no citiem Latvijas reģioniem. 

Pa ceļam no Daugavpils uz Krāslavu mums bija patīka-
mi redzēt sakoptus laukus un tīrumus, ziemāju sējumus. 
Mēs apskatījām arī Krāslavas ielas. Pilsēta ir sakopta, tiek 
veikti dažādi būvdarbi. Redzams, ka Krāslavā dzīve iet 
uz priekšu.” 

Elvīra Škutāne

Par pasākumiem klasiskā cūku mēra apkarošanā

Klasiskais cūku mēris ir lipīga infekcijas sli-
mība, ar kuru slimo kā meža, tā arī mājas cūkas. Sli-

mības pazīmes – augsta ķermeņa temperatūra (40°C), 
konjunktivīts, kustību koordinācijas un centrālās nervu 
sistēmas darbības traucējumi. Uz saslimušā dzīvnieka 
ādas, īpaši uz ausīm, astes, vēdera un kāju iekšpusē 
novērojami asins dažāda lieluma un intensitātes izplū-
dumi. Slimās sivēnmātes var abortēt, sivēni piedzimt 

vārgi, atsevišķos gadījumos – nedzīvi. Saslimšana 
parasti beidzas ar cūku nobeigšanos.
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7. decembrī Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolā notika JAK 
festivāla 2012. gada sezonas pē-
dējā spēle. Šajā dienā uzstājās 3 
komandas - pieredzējušas 12.а un 
12.b klase un Rīgas Valsts tehni-
kuma izlases komanda, kas iznā-
ca uz skatuves tikai otro reizi. 

Andrejs Jakubovskis iepazīsti-
nāja klātesošos ar žūrijas locek-
ļiem: Krāslavas novada domes 
Izglītības un kultūras nodaļas 
vadītāja Lidija Platonova, An-
žela Semjonova, skolas vecāku 
JAK izlases dalībnieks, aktīvists 
un vienkārši pozitīvs cilvēks Ser-
gejs Jančevskis, Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas absolvents, 
JAK spēļu dalībnieks Jevģēnijs 
Losāns.

Spēle sastāvēja no trim konkur-
siem. Sākumā bija sveicienu kon-
kurss, pēc tam skatītāji un žūrija 
novērtēja video konkursu, spēles 
noslēgumā norisinājās konkurss 
„Frīstails”.  

Jaunieši uz skatuves rādīja 
visu, ko prot - jokoja, dziedāja, 
izklaidēja un uzjautrināja skatītā-
jus, apbēra ar „zeltu” un ar „snie-
ga pikām”. 

Komandas bija sagatavoju-
šas asprātīgus jokus. Skanēja arī 
anekdotes par visiem zināmajām 
un aktuālajām tēmām. Piemēram, 
mūsdienīga pasaka: „Dzīvoja reiz 
večuks un večiņa. Viņiem patika 
spēlēt paslēpes. Večiņa rītos slē-
pa kandžu. Ja večuks to atrada, 
tad vakaros slēpās 

v e č i -
ņa...” 

K r ā s l a -
vas jaunat-
ne parādīja 
arī savu 
i r o n i s k o 
a t t i e k s m i 
pret dažām 
m ū s d i e n u 

subkultūrām: „Māmiņ, iepazīs-
ties, tā ir Kristīne.” „Vai viņa 
pie mums dzīvos?” „Nē, viņa 
nedzīvos, viņa ir emo.” 

Atsaucīga publika reaģēja ar 
smiekliem un skaļiem aplau-
siem, kad dzirdēja tādu joku: 
„Man piedāvāja precēties!” 
„Kurš?” „Vecāki...” 

Un vēl viens „humora ga-
bals”: „Izdēja vistiņa omleti...” 
„Ko-о-о-о?” „Nu, viņa sāka 
„vārīties”!”

Aptiekā: „Labdien, vai jums 
ir pretsmēķēšanas plāksteris?” 
„Pretsmēķēšanas plāksteris? 
Varbūt jums iedot arī pretkrāk-
šanas izolentu, pretiesnu šam-
pūnu un brilles pret grēmām?”

Visām komandām bija sava ro-
zīnīte. Vieni bija muzikālāki, otri 
- asprātīgāki, citi - pievilcīgāki. 
Žūrijai bija grūti izvēlēties labā-
kos. Taču uzvarētāji bija nosaukti 
– 12.а klases komanda. 

„Ikviena komanda, gatavojo-
ties spēlei un redzot dažus mo-
mentus no konkurentu program-
mas, pārdzīvo, jauniešiem šķiet, 
ka pārējām komandām viss ir 
daudz labāk, bet viņiem viss ir 
slikti,” pastāstīja Andrejs Jaku-
bovskis. „Tas notiek tāpēc, ka 
citas komandas jokus viņi dzird 
pirmo reizi, bet savus „dzenāja” 
jau vairākas reizes. Rezultātu pa-
redzēt nekad nav iespējams, jo 
žūrijas locekļi ir dažādi cilvēki, 
kam atšķiras humora izjū-

ta, vecums, nodar-
bošanās. Līdz ar to var sasniegt 
zināmu objektivitāti.” 

Andrejs Jakubovskis atklāti at-
zina, ka pēc katras spēles viņam 
ir ļoti skumji – aptuveni pusotru 
nedēļu viņš katru dienu līdz nak-
tij strādā ar komandām, izlaižot 
caur sevi visus jauniešu jokus, 
emocijas un pārdzīvojumus. Viņš 
zina to, ko neredz žūrijas locekļi 

- kā komandas 
gatavojās, cik 
daudz pūliņu 
pielikts, vai vi-
ņiem ir prog-
ress.  

„ J e b k u r a s 
komandas zau-
dējums - tas ir 
arī mans zau-
dējums,” uz-
svēra Andrejs. 
„Es būtu lai-
mīgs, ja re-
zultāts būtu 
n e i z š ķ i r t s , 
un visas trīs 
k o m a n d a s 
kļūtu par 
uzvarētājiem.” 

Iespējams, kādreiz būs arī 
tāda situācija. Taču šoreiz 
uzvaru svin tikai viena ko-
manda. 

„Kā jūtas uzvarētāji?” 
- tāds bija pirmais jautā-
jums jauniešiem no 12.а 
klases.

- Mēs vēl līdz galam ne-
saprotam, ka esam uzva-
rējuši, jo uz to nemaz ne-
cerējām, bet tieši otrādi 
domājām, ka vēl neesam 

gatavi spēlei. Bija ļoti maz 
laika, mēģinājumi bija smagi, 
tāpēc mēs nolēmām – lai notiek, 
kas notikdams, parādīsim visu, 
ko spējam. 

- Kas bija visgrūtākais?
- Bija grūti sapulcēties visiem 

kopā, iegaumēt secību, kurš un 
kad runā. Nebija viegli izveidot 
video. Montējām pēdējā dienā, 
pareizāk – naktī, jo gulēt gājām 
tikai četros no rīta. 

- Ko jums nozīmē Jautro un 
atjautīgo klubs?

- Dzīves vieds un gandarī-
jums. Piedaloties JAK festivālā, 
mēs uzlabojam garastāvokli ne 
tikai sev, bet arī citiem. Mums 
ļoti patīk JAK, kas notiek skolā. 
Jaungada spēle kultūras namā, 
salīdzinot ar skolu, norisinās ci-
tādākā atmosfērā. Bet mēs jūta-
mies kā ģimenes lokā.

- Kā mainās joki JAK spēlēs?
- 9. klasē mums bija citādā-

ki joki nekā tagad. Mainās joku 
stils. Ar katru gadu ir grūtāk 
pārsteigt skatītājus. Kā dzimst 
joki? Dažādi. Mums ir liela kla-
se, daudz meiteņu, viņām patīk 
izklaidēties. Kaut ko izdomājam 
paši, izmantojam kādreiz dzirdē-
to, kaut ko atrodam internetā. 

- Vai kāds jūs atbalstīja?
- (draudzīgi) Jā! Mūsu klases 

audzinātāja mūs atbalstīja gan 
morāli, gan fi ziski. Un, protams, 
mums nekas neizdotos bez skolo-

tāja Andreja palīdzības. Viņš mūs 
virzīja uz priekšu, atklāti runāja 
par mūsu kļūdām, kas ir neparei-
zi un kas jādara, lai rezultāts būtu 
pozitīvs. 

Vecāki arī palīdzēja, dažreiz 
mēs mēģinājām viņu klātbūtnē. 

- Kā jūs vērtējat citu koman-
du priekšnesumus? 

- Mēs uzskatām, ka tā bija vis-
labākā spēle no visām, kurās mēs 
piedalījāmies. Par to liecina arī 
žūrijas vērtējums. Visas koman-
das uzstājās veiksmīgi, un katrai 
bija savas priekšrocības. 

- Cik ilgi jāgatavojas tādam 
priekšnesumam?

- Lai sagatavotu visu ideāli, ne-
pieciešams daudz laika. Mēs ga-
tavojāmies pusotru nedēļu, vis-
maz divas stundas katru dienu. 
Daudz kas bija izdomāts burtiski 
pēdējā brīdī. 

(Turpinājums 7.lpp.)

JAK festivālam jābūt lieliskam!
Skolas aktu zāle. Visas vietas aizņemtas. Aplausi. Popu-
lārās mūzikas skaņa kļūst arvien intensīvāka. Andrejs 
Jakubovskis: „Ne pūku, ne spalvu!..” Un JAK spēle sākas!
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 PLAŠĀ BALTKRIEVIJAS  DVĒSELE

Pirmais brauciena punkts -Ver-
hņedvinskas ģimnāzija. Ieejam 
skolā – goda vietā valsts ģerbonis 
un karogs. Šeit mācās 470 skolē-
ni, ir 25 klašu komplekti. Izglītī-
bas sistēma Baltkrievijā ir līdzīga 
Latvijas izglītības sistēmai, skolo-
tājiem tiek piešķirtas 3 kvalifi kā-
cijas kategorijas, tikai sestdiena ir 
Skolas diena, kad skolēniem no-
tiek dažādi ārpusklases pasākumi 
un sporta sacensības. 

Katram skolotājam ir laboran-
ta istaba, klasēs jaunas mēbeles, 
krāsainas žalūzijas, gaišais meto-
diskais centrs. Informātikas kabi-
netā skatu piesaistīja rets ekspo-
nāts - koka skaitīkļi, uz kuriem 
retais vairs māk skaitīt. Mācību 
grāmatas skolēniem ir bezmak-
sas, bet bibliotēkā skolēni maksā 
simbolisku summu gadā par mā-
cību grāmatu izmantošanu. Skolas 
gaitenī tenisa galds. Krāslavas pa-
matskolas direktore V.Konceviča 
uzspēlēja draudzības spēli ar ģim-
nāzijas audzēkņiem. 

Steidzāmies tālāk – uz Poloc-
ku. Sofi jas katedrālē Polockā mūs 
sagaidīja brīnišķīga gide, kas pa-
vēstīja par dievnama likteni. Īpaši 
ērģeļkoncertiem ir iebūvēti soli, 
kuros var sēdēt gan uz vienu pusi, 

gan uz otru. Dodamies tālāk uz 
Grāmatu drukāšanas muzeju. Iz-
stādē viduslaiku mūks cītīgi pār-
raksta lappusi pēc lappuses. Par 
kļūdām – bargs sods. Pirmās grā-
matu iespiešanas mašīnas, senu 
grāmatu kolekcija un pie muzeja 
durvīm -Grāmatu dieviete. 

Nākamais objekts - Bērnu mu-
zejs. Izstāde veidota tā, lai bērni 
varētu visu aplūkot un izmēģināt 
– pulksteņa mehānismu, svarus, 
fotoaparātu un monētu kolek-
ciju, grozāmos muzeja stendus, 
gramofonu un patvāru kolekciju. 
Ekspozīcijas goda vietā 

stends ar Polockas pilsētas ievēro-
jamiem pilsoņiem.

Dodamies nelielā izbraucienā 
aiz Polockas robežas – Polotas 
vidusskola - bērnudārzs. Kas par 
sirsnīgu uzņemšanu! Mūsu dele-
gāciju sagaidīja muzikanti balt-
krievu tautas tērpos. Vidusskolā 
mācās 60 skolēni, un visi darbojas 
folkloras kolektīvos. Skolas gads-
kārtu muzejā mums bija iespēja 
iepazīties ar baltkrievu tautas iera-
šām. Koncerts skolas aktu zālē ir 
sarūpēts ar mīlestību un sirsnību. 
Skolēni spēlē tautas instrumen-
tus, dzied, dejo – un viss koncerts 
akordeona un ermoņiku mūzikas 
pavadībā! Pārdomu brīdis bija 
svētīgs mūsu piesātinātajam ce-
ļojumam, tā bija iespēja apmeklēt 
Polockas klosteri. 

Nakšņojām pilsētā Gorodok.
Nākamajā dienā 

mūs viesmīlīgi uzņēma pilsētas 
profesionāli tehniskajā koledžā. 
Plaši gaiteņi, sauna un īsts traktors 
klasē, ko enerģiskais koledžas di-
rektors mums par prieku iedarbi-
nāja. Aktu zālē vēl viens pārstei-
gums – vokālo konkursu laureāte 
mums nodziedāja Annas German 
dziesmu – tas bija ļoti emocionāli. 
Mazi pašdarināti suvenīri par pie-
miņu, un dodamies tālāk. 

Gorodokas etnogrāfi skais mu-
zejs ar neatkārtojamo ekspozīciju, 
pilsētas Amatu mājas apmeklē-
jums. Cik daudz ideju var smelties 
mūsu rokdarbnieki! Dodamies 
uz pēdējo skolu mūsu braucie-
nā – pilsētas 1.vidusskolu. Skolā 
2 maiņās mācās 819 skolēni, 38 
klases, 77 skolotāji. Vasarā sko-
lēniem tiek organizētas nometnes.

Mūsu ceļojuma pēdējā pie-
turas vieta ir Vitebska. Apmek-
lējām pasaulslavenā gleznotāja 
Marka Šagāla māju- muzeju un 
Šagāla Artcentru. Muzeja gide 
ar savu emocionālo stāstījumu 
aizrāva mūsu iztēli un palīdzē-
ja saprast mākslinieka smalkās 
dvēseles stīgas. Vēl ekskur-
sija pa Vitebskas vēsturisko 
centru, un tad jau ceļš mājup. 
Brauciena laikā esam smēlušies 
pozitīvos iespaidus, guvuši jau-
nas idejas darbam un iepazinuši 
baltkrievu sirsnību un viesmīlību. 
Paldies visiem, kas organizēja un 
atbalstīja šo braucienu!

Skaidrīte Gasperoviča, 
Krāslavas pamatskola

Pieredze ir neatņemama pedagoga darba sastāvdaļa, 
un tās nekad nevar būt par daudz. Krāslavas novada pe-
dagogiem 21. – 22. novembrī bija iespēja apmeklēt Balt-
krievijas Republikas mācību iestādes. Stunda autobusā, 
un mēs jau esam uz Latvijas – Baltkrievijas robežas. Balt-
krievijā mūs sagaida vēls rudens ar plašiem laukiem un 
mieru dabā. 

NODERĪGA 
PIEREDZE

 Decembrī pie mums ir atnācis 
Adventa laiks. Tas ir periods, kad 
cilvēkiem tiek dota iespēja izvēr-
tēt, kas ar viņiem noticis gada lai-
kā, kādas pārmaiņas tas atnesa un 
kas ir izdarīts citu cilvēku labā.

Šogad mūsu ģimene pirmo reizi 
piedalījās vienā no AFS program-
mām. Pie mums atbrauca viesi: 
divi pilnīgi nepazīstami zēni, 8. 
klases skolnieki no Auces. Pirmo 
reizi mēs pieņēmām ciemiņus, ar 
kuriem ir jāiepazīstas - tā ir ļoti 
svarīga pieredze. Pirmkārt, tie 
bija pusaudži no latviešu ģime-
nēm, viņi praktiski neko nesaprata 
krieviski. Maniem mazbērniem un 
man tā bija ļoti laba prakse latvie-
šu valodas izmantošanā un savu 
zināšanu papildināšanā. Otrkārt, 
es pārliecinājos, ka mani mazbērni 
ir ļoti viesmīlīgi, komunikabli un 
prot sadzīvot ar pilnīgi nepazīsta-
miem cilvēkiem, kas viesojās pie 
mums veselu nedēļu. Tā bija reāla 
ikdienas saskarsme, un tā bija laba 
pieredze arī Raitim un Elvim (tā 
sauca mūsu viesus). 

Liels paldies Jeļenai Klimovai, 
kas aicināja mūs piedalīties šajā 
programmā. Mūsu ģimene ieguva 
jaunus draugus, un tā ir taisnība. 

8. decembrī mēs bijām Rīgā, 
Jaungada pasākumā, kas bija or-
ganizēts programmas AFS dalīb-
niekiem. Mēs redzējām, cik daudz 
atbalstītāju ir šai organizācijai. 
Bet dalībnieku - vēl vairāk. Svēt-
ku programma bija labi pārdomāta 
un organizēta. Par to ir jāsaka pal-
dies Ievai Rībenai „AFS Latvija” 
direktorei.

Svētkos piedalījās dažādu tautī-
bu pārstāvji, un visi viņi labāk vai 
sliktāk runāja latviski. Mani maz-
bērni, kas pirms tam nekad nedzī-
voja kopā ar svešiem bērniem, jau 
gatavojas braukt uz Auci. 

Tuvojas Ziemassvētki. Mūsu ģi-
mene gribētu novēlēt visiem, bet 
īpaši saviem jaunajiem paziņām 
gaišus un sirsnīgus Ziemassvētkus 
un laimīgu Jauno gadu!

Cimmermanu ģimene

(Turpinājums, sākums 6.lpp.)
- Pēc pusgada jūs jau beigsiet 

skolu. Kā jums šķiet, vai JAK 
festivālam jāturpinās?

- Protams! Pirmām kārtām tas 
ir vajadzīgs pašiem skolēniem. 
Mums JAK palīdzēja satuvinā-
ties, pateicoties tam, mēs kļuvām 
draudzīgāki. 

- Kādi ir jūsu novēlējumi nāka-
majiem JAK dalībniekiem?

- Neesiet pārāk saspringti, un 
visu dariet no sirds! Izdomājiet, 
kā prezentēt joku tā, lai, skatoties 

uz jums, visi smietos. Atbalstiet 
cits citu neveiksmju brīžos!

- Jautājums klases audzinātā-
jai: vai jebkurā klasē var izveido-
ties tāda JAK komanda?

- Es nezinu, kā citās klasēs, bet 
par savu varu teikt tā: esmu pa-
teicīga liktenim, ka man ir tādi 
skolēni. Ar viņiem droši var iet 
izlūkos – „neiegāzīs”, es par to 
pārliecinājos jau vairākkārt. Arī 
šodien viņiem izdevās mobilizē-
ties, un rezultāts bija veiksmīgs. 
JAK festivālam jābūt lieliskam! 

Un šodien mums tas izdevās!
*      *      *
Andrejs Jakubovskis:„15 gadu 

laikā Jautro un atjautīgo kluba 
festivāls tāpat kā Jaungada pa-
saka kļuva par Krāslavas Vara-
vīksnes vidusskolas zīmolu. Tas 
ir nogurdinošs darbs, bet, kamēr 
vēl ir spēks, mēs turpināsim JAK 
tradīcijas!”

Elvīra Škutāne,
autores foto

JAK festivālam jābūt lieliskam!
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Darba piedalījās 9 jaunieši no Krāslavas (Laura 
Lene, Ieva Dzirkale, Ervīns Lipšāns), Daugavpils no-
vada un Utenas rajona, kā arī pašvaldību vadība, ai-
navu arhitekti, parku plānošanas speciālists, Tūrisma 

informācijas centra pārstāvis, projekta koordinatori. Tika organizēti 6 
semināri par parku zonējumu, parku plānošanas pamatprincipiem, par-
ku veidiem, parku izveidošanas labāko praksi Latvijā un Eiropā, atpūtas 
vietu izveidošanu grāfu Plāteru parkam Krāslavā, Bruņinieku lauku-
mam Naujenē un Vyzuonaitis parkam Utenā.

Šīs darba grupas rezultātā tiks apkopotas idejas, ko parku plānošanas 
speciālisti liks par pamatu tehniskās dokumentācijas izstrādei.

Krāslavas grāfu Plātera parkam tiks izveidota slēpošanas un nošļūk-
šanas trase „Tūbija”, bērnu pilsētiņa un vingrošanas laukums, ko varēs 
izmantot visa vecuma parka apmeklētāji.

Bruņinieku laukumā jaunieši plāno izveidot Viduslaiku atpūtas kom-
pleksu ar plostu piestātni Dau-
gavas krastā, dabas teātra 
skatuvi un bērnu pilsētiņu 
viduslaiku cietokšņa vei-
dā.

Vyzuonaitis parkā tiek 
plānoti labiekārtošanas 
darbi – bērnu pilsētiņa un 
atpūtas soliņi.

Juta Bubina, 
projekta vadītāja

JAUNIEŠI DODAS PĒTĪT PARKUS

Jauniešu projekta „YOUTH FOR NATURE”/ „Jauniešu vie-
tējā patriotisma rosināšana saskarsmē ar dabu  aizsargā-
jamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā un Aukš-
taitijā Lietuvā” ietvaros 4 dienas norisinājās pilsētas un 
dabas parku atpūtas vietu plānošanas darba grupa.

izglītība

No 3. līdz 7. decembrim 
Krāslavas Varavīksnes vi-
dusskolā notika Veselības 
nedēļa, kuru organizēja 
skolas parlaments un 10.-
12.klašu skolēni, to atbals-
tīja Krāslavas, Dagdas, 
Aglonas novada Sarkanā 
Krusta nodaļa un tās vadī-
tāja Sandra Molotoka.

Veselības nedēļas devīze – „Esi 
brīvs!”. Brīvs no alkohola, narko-
tikām, nikotīna un citām cilvēka 
organismam kaitīgām vielām. Ak-
tivitāšu bija daudz, tās bija daudz-
veidīgas.

Instalāciju „Mēs pret…” izstā-
de guva aktīvu atbalstu skolēnu 
vidū. Pārsteidza to tematika, kas 
lika aizdomāties: „Nedzimušā 
bērna monologs ”, „ Zirnekļa tīk-
lā” u.c. Labāko instalāciju autori  
ir Katrīna Volkoviča, Santa Ruk-
mane, Darja Stankeviča un Aigars 
Kučiks.

 „Esi brīvs no…”- tāds bija 
plakātu izstādes nosaukums. Vi-
linājums, kas pieejams jebkurā 
veikalā, par pieņemamu cenu 
– cigaretes, alkohols, enerģētis-
kie dzērieni, kas tik ļoti populāri 
jauniešu vidū. Taču daudzi ne-
maz nezina, cik ļoti kaitīgi tie ir. 
Skolēni centās, un tas arī izdevās 
vispusīgi un neierasti, izmantojot 
plakātus, izteikt savu viedokli un 
attieksmi, brīdināt citus par iespē-
jamām sekām.

Esam sapratuši, ka ne mazāk 
svarīga ir arī vecāku izglītošana 
atkarību jomā un veselīgā dzīves 
veida popularizēšanā. Tieši ar 
tādu mērķi skolnieces  Eleonora 
Andruškeviča un Irina Abramova 
uzstājās  1.-6. klašu skolēnu vecā-
ku sapulcē. 

 „Sarkanās lentītes” diena. Ja 
esi par veselīgu dzīvesveidu-pie-
spraud sarkanu lentīti! Atbalstītā-
ju bija ļoti daudz, taču arī pretējā 
uzskata piekritēju netrūka.

Veselīgu dzīvesveidu nevar ie-
domāties bez veselīgas pārtikas 
un ēdiena. Zināms, ka skolēns 
lielāko dienas daļu pavada skolā, 
tāpēc ir pamatotas pieaugušo rū-
pes  par to, lai jauniešiem nodroši-
nātu kvalitatīvu un veselīgu ēdie-
nu. Šajā jomā mūsu skola ir labs 
un uzmanības vērts piemērs. Pēc 
Krāslavas novada domes priekš-
sēdētāja Gunāra Upenieka inicia-
tīvas un ar novada domes atbalstu 

skolas ēdnīca tika rekonstruēta, 
nopirktas jaunas un mūsdienī-
gas iekārtas, kā arī trauki, kas 
ne tikai rosina apetīti, bet arī 
sniedz estētisko baudu. Neat-
sveramas ir mūsu pavāru un 
ēdnīcas darbinieku pūles un 
rūpes, jo dienas gaitā viņi klāj 
galdu 7 reizes – pirmās un ot-
rās brokastis, pusdienas divās 
maiņās, launags, arī piecgadī-
gie un sešgadīgie skolnieciņi 
ir gana izvēlīgi. Katru dienu 
skolēnu skaits, kas pusdie-
no skolas ēdnīcā, ir vairāk 
par 400. Pusdienām jābūt 
garšīgām, sātīgām un cenas 

ziņā pieejamām. Lai to visu 
varētu apvienot, skola iegādā-
jās licencētu datorprogrammu 
„Kurmis ēdnīcā”, kas izskaitļo 
kalorijas, nepieciešamo pro-
duktu daudzumu un citu ļoti 

svarīgu informāciju. Zināms, ka 
daudzām ģimenēm šobrīd klājas 
grūti, nav pietiekamas rocības, 
lai nodrošinātu bērnu ar nepie-
ciešamo iztiku, tāpēc paldies no-
vada domei par iespēju, sākot ar 
decembri saņemt brīvpusdienas 2. 
un 3.klašu skolniekiem.

Skola piedalās divos ESF pro-
jektos „Skolas auglis” un „Skolas 
piens”. Šo programmu ietvaros 
1.-9.klases skolēni bez maksas, 
trīs reizes nedēļā saņem 100 g 
augļu (āboli, kas auguši ekoloģis-
ki tīrajos Latgales dārzos) un kat-
ru dienu 250 ml piena. Par piena 
vērtību un nepieciešamību to 
dzert zina nedaudzi. Vidusskolē-
ni Aleksandra Kurbanova, Arina 
Trubača, Dmitrijs Gorbačs un 
Sergejs Ivanovs sagatavoja vairā-
kas datorprezentācijas par tematu 
„Piens vairo tavu skaistumu, vese-
lību un enerģiju”, devās pie 1.-4.
klašu audzēkņiem, kas ar patiesu 
interesi klausījās vecāko kolēģu 
stāstījumu, uzdeva jautājumus, 
dalījās savā dzīves pieredzē.

7.decembrī apkopojām paveik-
tā darba rezultātus. Suminājām 
aktīvākos un labākos instalāciju 
un  plakātu autorus, noskatījāmies 
skolēnu sagatavotos videomateriā-
lus, taču visemocionālākais brīdis 
bija tad, kad skanēja dzejolis, ko 
uzrakstīja  narkomāns, cilvēks, 
kas saprot, ka dzīvē ir neizdevu-
sies, nožēlo to, bet… vairs neko 
nevar glābt! Diemžēl… Ja redzē-
tais, dzirdētais un darītais veselī-
bas nedēļas laikā palīdzēja kādam 
pieņemt pareizo lēmumu, tad droši 
varam teikt, ka pasākums izdevās! 

Jeva  Bojarčuka,
Veselības nedēļas 
projekta vadītāja  

„ESI BRĪVS!”

Lai veicinātu saliedētāku un 
mierpilnāku Latvijas sabiedrību, 
Sabiedrības integrācijas fonds un 

„AFS Latvija” organizēja projektu „Apmaiņas programma latviešu un 
mazākumtautību skolēniem”. Mūsu ģimene augustā uzņēma Elizabeti 
no Rīgas. Desmit dienās Elizabete iepazinās ar arhitektūras, vēstures 
pieminekļiem Daugavpilī un mūsu pilsētā.

Elizabete pirmo reizi bija tik tālu izbraukusi no dzimtās Rīgas. Viņa 
ar prieku apskatīja Aglonu, Daugavas lokus, Krāslavas tūrisma taku ai-
navas. Kopā ar mūsu ģimenes meitenēm spēlēja volejbolu, slidoja Le-
dus hallē, spēlēja boulingu.

Oktobrī Sandra ciemoj as Rīgā, Elizabetes ģimenē. Tā sākās draudzī-
ba.

Esam pateicīgi Krāslavas projekta koordinatorei Jeļenai Klimovai un 
ceram, ka programma turpināsies arī nākamgad. 

Jeļena Petroviča

TĀ SĀKĀS DRAUDZĪBA



“Krāslavas novada dome pazi-
ņo, ka “Publiskas personas mantas 
atsavināšanas likumā” noteiktajā 
kārtībā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli tiek pārdots Krāslavas 
novada pašvaldības nekustamais 
īpašums – zemes gabals 0,143 ha 
platībā un trīsstāvu daudzdzīvok-
ļu māja 855,4 m2 (kadastra apzī-
mējums 6001 002 1301) Sporta 
ielā 2, k-1, Krāslavā. Izsolāmās 

mantas nosacītā cena 
– LVL 1090,00 (viens 
tūkstotis deviņdesmit 
lati), kas ir izsoles 
sākumcena, nodroši-
nājums LVL 109,00. 
Iepazīties ar izsoles 
noteikumiem un pie-
teikties izsolei var 
darba laikā Krāsla-
vas novada domes 

2.kab.,Rīgas ielā 51, Krāslavā, 
līdz 2013. gada 14.februāra plkst. 
12.00.. Izsole notiks 2013. gada 
14.februārī plkst. 14.00.. Perso-
nas, kurām ir pirmpirkuma tie-
sības uz izsolāmo mantu - nav. 
Samaksu – nosolīto summu, at-
rēķinot iemaksāto nodrošinājumu 
jāsamaksā trīs mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas. Infor-
mācija pa tālruni 65681764.”

*       *       *
 ‘’Krāslavas novada dome pa-

ziņo, ka ‘’Publiskas personas 
mantas atsavināšanas likumā’’ 
noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē 
ar augšupejošu soli tiek pārdots 
Krāslavas novada pašvaldības 
nekustamais īpašums – dzīvoklis 
Nr.1, Rīgas ielā 110, Krāslavā, 
ar kopējo platību 45,4 m2 un pie 
dzīvokļa īpašuma piederošās kop-
īpašuma 454/15099 domājamās 
daļas no daudzdzīvokļu mājas 
un zemes (kadastra Nr. 6001 900 
0119). Izsolāmās mantas nosacītā 
cena – LVL 560,00 (pieci simti 

sešdesmit lati), kas ir izsoles sā-
kumcena, nodrošinājums LVL 
56,00. Iepazīties ar izsoles notei-
kumiem un pieteikties izsolei var 
darba laikā Krāslavas novada do-
mes 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāsla-
vā, līdz 2013. gada 14.februāra 
plkst. 12.00. Izsole notiks 2013.
gada 14.februārī plkst. 15.00.. 
Personas, kurām ir pirmpirkuma 
tiesības uz izsolāmo mantu – nav. 
Samaksu – nosolīto summu, atrē-
ķinot iemaksāto nodrošinājumu 
jāsamaksā trīs mēnešu laikā no 
līguma noslēgšanas dienas.  Infor-
mācija pa tālruni 65681764.’’

 

 Paziņojumi

5.decembrī Latvijas policija atzīmēja savu 94.gadadienu, labākie iecirkņa policisti sa-
ņēma gan Valsts policijas, gan Latgales reģiona pārvaldes apbalvojumus.

Valsts policijas krūšu nozīmi „Par cītību policijā” saņēma Kriminālpolicijas inspektors majors Alfrēds Ur-
banovičs. II pakāpes Valsts policijas apbalvojums „Kriminālpolicijas Goda zīme”’ piešķirts Kriminālpoli-
cijas nodaļas priekšniekam pulkvežleitnantam Jevgēņijam Ščukinam. Valsts policijas Goda rakstu saņēma 
Kārtības policijas nodaļas Dagdas policijas iecirkņa vecākā inspektore virsleitnante Ilga Rakicka, bet Valsts 
policijas pateicība izteikta Latgales reģiona pārvaldes Plānošanas grupas inspektorei kapteinei Solvitai Bu-
činskai. Latgales reģiona pārvaldes apbalvojumus saņēma 18 iecirkņa amatpersonas, tajā skaitā 1 amatperso-
nai izteikta pateicība, 3 – piešķirts apmaksāts papildatvaļinājums, 14 amatpersonām piešķirtas naudas balvas. 
Savukārt par ieguldīto darbu, kas sekmējis ēnu ekonomikas apkarošanu, kā arī sasniegtajiem apkarošanas 
pasākumu īstenošanas rezultātiem 4 iecirkņa amatpersonām piešķirtas naudas prēmijas.

Sofi ja Uzula 
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LABĀKIE POLICISTI SAŅĒMA
 APBALVOJUMUSPolicija aicina gājējus pirms brauktuves šķērsošanas, ne-

skatoties uz to, vai tā ir gājēju pāreja vai arī regulējamais 
ceļš, pārliecināties par drošību un par to, ka automašīnas 
vadītājs jūs pamanījis un dod ceļu! 

Jāatceras, ka veselība ir dārgāka par visu, bet piemērotais sods au-
tovadītājam nekompensēs jums zaudēto veselību. Jāatceras arī par to, 
ka ir iestājusies ziema un ceļi var būt slideni, līdz ar to vadītājs, pat 
laicīgi pamanot gājēju, var nepaspēt strauji apstādināt savu transportlī-
dzekli. Kārtējo reizi policija atgādina arī par to, cik svarīga ir atstarotāju 
izmantošana diennakts tumšajā laikā, šis mazais, gaismu atstarojošais 
elements ļaus vadītājam laicīgi pamanīt jūs uz ceļa un iespējams pat 
glābt jūsu dzīvību!

Ceļu satiksmes noteikumu 24.pants - „Pirms brauktuves šķērsošanas 
PA GĀJĒJU PĀREJU, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē 
attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to brauk-
šanas ātrums un jāpārliecinās par drošību.” 

PĀRLIECINIETIES PAR DROŠĪBU!

Krāslavas iecirkņa Valsts policijas amatpersonas šī gada 
novembrī pavisam sastādīja 417 administratīvā pārkāpu-
ma protokolus.

No tiem 9 protokolus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodek-
sa 167.panta (sīkais huligānisms), 19 protokolus pēc Latvijas Admi-
nistratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta (alkoholisko dzērienu un citu 
apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās 
vietās reibuma stāvoklī), 1 protokolu pēc LAPK 1693.panta (ar akcīzes 
nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu), pēc LAPK 
170.2 panta (nelikumīga alkoholisko dzērienu izgatavošana (ražošana), 
glabāšana un pārvietošana) - 5 protokoli. Uzsāktas 15 administratīvās 
lietvedības par akcizēto preču nelikumīgu apriti, administratīvo liet-
vedību ietvaros izņemti 400 gabali cigarešu un 4,12 litri nelegālas iz-
celsmes alkohola. Kriminālprocesa ietveros izņemti 200 litri nelegālas 
izcelsmes degvielas.

Ceļu policijas jomā kopā sastādīti 376 administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli, mēneša laikā reģistrēti 7 ceļu satiksmes negadījumi.

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2012.gada 7.decembrī notika administratīvās komisijas kārtējā sēde, kurā tika izskatīti 7 administratīvo pārkā-

pumu protokoli:
- I.D., dzim.1976.g., tika uzlikts naudas sods 50,00 Ls apmērā par elektroenerģijas patvaļīgu patērēšanu; 
N.L., dzim.1977.g., tika uzlikts naudas sods 15,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu; 
J.Ļ., dzim.1980.g., tika uzlikts naudas sods 10,00 Ls apmērā par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu; 
D.N.., dzim. 1981.g., tika izteikts brīdinājums par bērna atstāšanu bez uzraudzības; 
A.Š., dzim.1986.g., tika izteikts brīdinājums par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu;  
K.J., dzim.1956.g., tika izteikts brīdinājums par sabiedriskās kārtības neievērošanu Krāslavas novadā. 
P.A., dzim.1995.g., tika izteikts brīdinājums par to, ka būdams nepilngadīgā persona, atradās alkohola reibuma 

stāvoklī.

Pašvaldības policijas darbinieki šī gada novembrī pa-
visam sastādīja 7 administratīvo pārkāpumu protokoli, 
no tiem 2 par alkoholisko dzērienu lietošanu sabiedris-
kās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās tādā reibuma 
stāvoklī, kas aizskar cilvēka cieņu, 1 par bērna atstāšanu 
bez uzraudzības, 1 par dabisko vajadzību kārtošanu, 3 par 
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu. 

Saņemti 24 rakstiski iesniegumi, un atstrādāts 71 izsaukums. Tika 
veiktas 25 profi laktiskas sarunas.

Tika veikti 10 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu un no sest-
dienas uz svētdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana 
Lāpu gājiena laikā, kas tika veltīts Lāčplēša dienai.

Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāti četri klaiņojoši kaķi 
un trīs klaiņojoši suņi. 

Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 18 profi lak-
tiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu 
un kontroles pasākumiem.

Sadarbībā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotājiem, bet īpa-
ši ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktori L. Senčenkovu tika 
atpazīti divi zēni, kuri 17.11.2012. salauza skatu laukuma margas, kas 
atrodas Krāslavas pils parkā.

PAR PAVEIKTO DARBU NOVEMBRĪ

KRĀSLAVAS NOVADA 
PAŠVALDĪBAS POLICIJAS ATSKAITE
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 Saskaņā ar 2012. gada 2012.gada 29. novembra Krāslavas novada domes 
lēmumu (sēdes protokols Nr.22, 1.§), pašvaldība ir apstiprinājusi sabied-

rības un Latgales plānošanas reģiona akceptēto Krāslavas novada ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2013. – 2037. gadam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Krāslavas novada pašvaldības ilgter-
miņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva 
rakstveidā un grafi skā veidā. Dokumentu ir izstrādājusi Krāslavas novada dome 
sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

21.novembrī Rīgā notika svinīgā sēde, kas bija veltīta Latvijas Pensionāru 
federācijas 20 gadu jubilejai. Pasākumā piedalījās Saeimas priekš-

sēdētāja Solvita Āboltiņa, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, labklājības 
ministre Ilze Viņķele, Latvijas Pašvaldību savienības un Latvijas Brīvo arod-
biedrību savienības pārstāvji.  

Labklājības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu 
Latvijas pensionāru interešu aizstāvībā saņēma Krāslavas pensionāru biedrības 
priekšsēdētājs Edmunds Gekišs. Atzinības rakstu pasniedza labklājības ministre 
Ilze Viņķele.

Kā bija ieplānots Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas 
Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sa-

darbības jautājumos 8.sēdē, kas notika oktobra beigās, 6. decembrī Rīgā tika 
organizēta ekspertu darba grupas tikšanās. Tika apspriests kopīgais projekts 
–transporta un loģistikas centra izveidošana pie Baltkrievijas - Latvijas robe-
žas, Grigorovščinas – Patarnieku robežpunktā. Nākamajā dienā diskusija par 
šo jautājumu turpinājās. Latvijas Darba devēju konfederācijas valdes locek-
ļi un Latvijas – Baltkrievijas Lietišķās sadarbības padomes pārstāvji tikās ar 
Baltkrievijas Republikas ekonomikas ministru Nikolaju Snopkovu. Seminā-
rā piedalījās eksperti no dažādām jomām: uzņēmēji, muitas kontroles, ārējās 
tirdzniecības, būvniecības un investīciju, Latvijas nacionālās kravas ekspedi-
toru un loģistikas asociācijas pārstāvji, investīciju projektu speciālisti un citi.
Šajās tikšanās piedalījās arī Krāslavas novada pašvaldības vadītājs. Gunārs 
Upenieks uzsvēra, ka darba grupas sanāksmē tika secināts: pašlaik loģistikas 
centra idejas īstenošanu bremzē nepilnības likumdošanā. Ir nepieciešami grozī-
jumi gan Latvijas Republikas, gan Baltkrievijas Republikas likumos. Lai īsteno-
tu šo mērķi, jāveicina visu ieinteresēto pušu sadarbība.

dažos teikumos

6. decembrī Krāslavas Mūzikas skolas 
telpās notika Rēzeknes ielas mikrorajo-
na iedzīvotāju tikšanās ar pašvaldības 
pārstāvjiem.

Uzrunājot klātesošos, Krāslavas novada do-
mes izpilddirektors Jānis Geiba atvainojās par 
nepabeigtajiem darbiem Rēzeknes ielas rekons-
trukcijas gaitā, jo dažas mājas palika bez pie-
brauktuvēm. Izpilddirektors apliecināja, ka šī 
problēma tiks atrisināta jau pavasarī. 

Pavasarī sāksies arī Vienības ielas rekonstruk-
cija, tiks remontēta brauktuve, kā arī būs atrisi-
nāta viena no sāpīgākajām problēmām - ietves. 

Gatavojoties sapulcei, daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotāji (Vienības iela12, Baznīcas iela 17 un 
19) nofotografēja pagalmu teritorijas. Sapulcē 
tika uzdots jautājums: kad bedres tiks „salāpī-
tas”?

Jānis Geiba paskaidroja, ka pašvaldībai pie-
der tikai daļa zemes, kas attiecas uz konkrētām 
mājām - proporcionāli neprivatizēto dzīvokļu 
skaitlim. Pārējā teritorija pieder dzīvokļu īpaš-
niekiem. Līdz ar to asfalta seguma remontdar-
bos, kas ir nepieciešami daudzdzīvokļu namu 
pagalmos, dome saskaņā ar likuma prasībām var 
piedalīties tikai ar daļēju fi nansējumu. 

Uz pārējiem jautājumiem, kas bija sais-
tīti ar daudzdzīvokļu mājām, atbil-

dēja SIA „Krāslavas nami” valdes priekšsēdē-
tājs Valērijs Maslovs. 

Viņš piekrita iedzīvotāju sūdzībām par to, ka 
gaisa korķu likvidācijas procesā ūdens no sis-
tēmas nokļūst māju pagrabos. Katrā darba sa-
pulcē par to tiek runāts, tomēr vēl joprojām ir 
darbinieki, kas neizmanto šļūtenes. Pasūtījumu 
ir daudz, un brigāde steidzas.

Uzņēmums „Krāslavas nami” bieži saņem 
sūdzības par kanalizācijas aizsērējumiem. Gal-
venie vaininieki ir paši iedzīvotāji, kas nolaiž 
klozetpodā visu, ko vien vēlas - sākot no konser-
vējumiem (gurķi, tomāti) un beidzot ar autiņbik-
sītēm. Valērijs Maslovs atgādināja, ka kanalizā-
cijas caurules nav tik lielas, lai tajās neiestrēgtu 
visi šie priekšmeti. Šo situāciju pasliktina arī tas 
fakts, ka iedzīvotāji retāk izmanto karsto ūdeni, 
bet mazgā traukus ar vēsu ūdeni un lieto attau-
kojošos mazgāšanas līdzekļus. Speciālās vielas 
sašķeļ taukus, bet, nonākot kanalizācijas cauru-
lēs un oksidējoties, sacietē uz cauruļu sieniņām.   

Daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji interesē-
jās par to, kāpēc netiek veikta apkures 

sistēmas skalošana. Atbilde bija šāda: nav ga-
rantijas, ka mūsdienu ķīmiskie līdzekļi nesabo-
jās vecās caurules, tāpēc skalošanas vietā biežāk 
tiek mainīti fi ltri. Mājās, kur ir ierīkoti siltuma 
mezgli, ūdens cirkulē mājas iekšpusē, līdz ar to 
nogulsnes caurulēs neveidojas. 

Sapulces dalībnieki jautāja, vai pieaug pa-
rādnieku skaits. Atbilstoši 2010.gada oktobra 
datiem kopējais parāds par komunālajiem pa-
kalpojumiem sastādīja ap 300 tūkst. latu. Paš-
laik šī summa pieauga līdz 320 tūkstošiem latu. 

Kā pastāstīja Valērijs Maslovs, Krāslavā nav 
tik sarežģītas situācijas kā citās pilsētās, kur 
regulāri maksā tikai 70-75% dzīvokļu īpašnie-
ku. „Krāslavas nami” pakalpojumus apmaksā 
98,5% klientu. 

Valērijs Maslovs pastāstīja klātesošajiem 
arī par uzņēmuma plāniem. Neskatoties 

uz to, ka siltuma tarifs daudzajās Latvijas pilsē-
tās paaugstinājās, Krāslavā tas paliek nemainīgs 
jau vairākus gadus - 39,82 Ls/MWh, un uzņē-
mums darīs visu iespējamo, lai nepaaugstinātu 
to arī tuvākajā nākotnē. Saglabāt esošo apkures 
tarifu palīdz tas, ka uzņēmums kā kurināmo sāka 
izmantot šķeldu, kā arī tas, ka SIA „Krāslavas 
nami” nebija jāiegādājas jaunu katlu par saviem 
līdzekļiem. Šos izdevumus fi nansēja Krāslavas 
novada dome. 

Pašlaik pilsētā ir nomainīta trešā daļa veco sil-
tumtrašu, nākamajā gadā uzņēmums plāno no-
mainīt vēl vienu trešdaļu. Rekonstrukcijas darbi 
norisināsies tieši šajā mikrorajonā.

Kopējā projekta summa sastāda1miljonu latu, 
40% ir Eiropas Savienības fi nansējums, pārējie 
600 tūkstoši latu  - uzņēmuma līdzekļi. Neska-
toties uz to, ka SIA „Krāslavas nami”  tā ir ļoti 
liela nauda, Valērijs Maslovs uzskata, ka šis pro-
jekts ir nepieciešams. Rekonstrukcija dos iespē-
ju ievērojami samazināt siltuma zudumus.

Pēc atbildēm uz jautājumiem Valērijs 
Maslovs vērsās pie iedzīvotājiem ar lūgu-

mu negaidīt veselu gadu, lai sapulces laikā pa-
stāstītu par sīkām problēmām  - neaizvērtu bē-
niņu lūku, tumšu mājas ieeju u.c. Labāk uzreiz 
piezvanīt  SIA „Krāslavas nami” darbiniekiem, 
un problēma tiks atrisināta daudz ātrāk. 

Tikšanās noslēgumā mikrorajona iedzīvotāji 
pateicās pašvaldībai par Rēzeknes ielas remontu 
un pilsētas kapu sakārtošanu. 

Elvīra Škutāne

Iedzīvotājiem sniedz informāciju 
par problēmu 

risināšanas iespējām

P/a „Krāslavas Slimokase” piedā-
vā iedzīvotājiem veikt avansa mak-
sājumus par veselības pakalpojumu 
minimumā ietilpstošās ārstnieciskās 
palīdzības pacienta daļu (pacienta ie-
maksa).

Samaksa par medicīnas pakalpo-
jumiem no 2013.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 pakalpo-
jumiem stājas spēkā pēc 10 dienām no 
nomaksas brīža. 

Apmaksu par medicīnas pakalpoju-
miem iedzīvotāji var veikt jebkurā no 
šīm kredītiestādēm:

- „Latvijas pasts” –Krāslavas, Da-
gdas pilsētu un lauku teritoriju pasta 
nodaļās;

- „SEB Banka” - Krāslavas fi liālē;
 - SIA „Krāslavas slimnīca” kasē;
 - novada pagastu pārvaldes kasēs.              
Slimokase pacientu iemaksu ap-

maksā:
- ambulatoru apmeklējumu pie ģi-

menes ārsta un pie ārsta speciālista 
ārstniecības iestādē;

- diagnos-
tiskos izmek-
lējumus;

- ģimenes 
ārsta mājas 
vizītes pa-
cientiem, kas 
ir vecāki par 
80 gadiem;

- ārstēša-

nos stacionārā;
- pacienta izdevumus dienas sta-

cionārā, kas saņemti SIA „Krāslavas 
slimnīcā” un p/i „Veselības un sociālo 
pakalpojumu centrs „Dagda”” ( vies-
nīcas pakalpojumi, ēdināšana un me-
dikamentu nodrošinājums);

- līdzdalības maksājumu par veikta-
jām ķirurģiskajām operācijām stacio-
nārā  līdz Ls 30,00.

-  fi zikālās terapijas pakalpojumus 
ambulatorajiem pacientiem un asins 
ņemšanu ar slēgtu sistēmu vienā, di-
vos vai trijos stobriņos (SIA „Krāsla-
vas slimnīca” un p/i „Veselības un so-
ciālo pakalpojumu centrs „Dagda”” .

Vēršoties pēc medicīnas pakalpoju-
miem Krāslavas, Dagdas un Aglonas 
novadu ārstniecības iestādēs, obligāti 
jāuzrāda pacienta grāmatiņa.

Lai saņemtu apmaksu pacientam, 
kas ārstējas valsts vai citu teritoriju 
ārstniecības iestādēs, saņēmējam ir jā-
iesniedz Slimokasē čeki vai kvītis par 
naudas līdzekļu izlietošanu, izraksts 
no stacionāra un jāuzrāda pacienta ie-
maksas grāmatiņa, personību aplieci-
nošs dokuments.

Ja iepriekšējā gadā nomaksa veikta 
pilnā apmērā, pacients par plānoto ār-
stēšanu atmaksu saņem 100% apmērā, 
pretējā gadījumā – 50 %.

Slimokase neapmaksā:
- maksas medicīnas pakalpojumus, 

servisa pakalpojumus.
Pacienta iemaksas grāmatiņas no-

zaudēšanas gadījumā tiek izsniegta 
kopija (maksa Ls 0.50). 

No samaksas par medicīnas pakal-
pojumiem atbrīvotas personas saskaņā 
ar LR Ministru kabineta noteikumiem, 
kā arī kara invalīdi un dalībnieki.

Sīkāka informācija 
pa tālr. 65622828, 65622835.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI!

Kraslavas ESTISraslavas V
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RĪGAS METROPOLIJAS VIKĀRA
KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU VĒSTĪJUMS

Dievu mīlošiem draudžu ganiem, godājamai mūku kārtai
un visiem uzticamajiem Latvijas Pareizticīgās Baznīcas

Daugavpils vikariāta bērniem

Dārgie brāļi un māsas Kristū!

Prieka vēsts pāršalc visu pasauli, ko klu-
sajā, svētajā naktī pasludina eņģelis: „Es 
jums pasludinu lielu prieku…, jo šodien 
Dāvida pilsētā piedzimis Pestītājs, kas ir 
Kristus Kungs”(Lk 2,10-11).

Patiesi, jauna gaisma izplūst no dievišķā 
gaismas Karaļa - Kristus. Nedzirdēti dzī-
vības vārdi plūst no Pestītāja mutes. Nere-
dzēts svētums izstaro no Viņa personības, 
dzīves un darbiem. Jēzus iet pie nabagiem, 
apspiestajiem un grēkos kritušajiem, darot 

viņu sirdīs brīnumus. Dzirdot Kristus vārdus cietsirdīgie kļūst par 
žēlsirdīgajiem, egoistu sirdis pildās ar līdzjūtību, dzīves pagurušie 
atrod jaunus spēkus un ticību.

Kur cilvēki pieņem Kunga vārdus, tur notiek lielas izmaiņas - re-
liģijā, tikumībā, sabiedrībā, kultūrā. Tāpēc apustulis Pāvils saka: „Ja 
kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; vecais ir pagājis; lūk, viss  kļuvis 
jauns”(2 Kor 5,17). Šie  apustuļa Pāvila vārdi vislabāk raksturo jau-
nu laikmetu, kas iestājas ar Jēzus atnākšanu. Pasaule kļuva gaišāka, 
labāka un pilnīgāka. Kristus gaisma  un mīlestība sasildīja sastingu-
šās sirdis un palīdzēja cilvēkiem cīnīties par augstākiem mērķiem 
un ideāliem.

Daudz gadu simteņu pagāja no šī lielā vēsturiskā notikuma – Kris-
tus  dzimšanas, bet cilvēki to nespēj aizmirst un mūžam neaizmirsīs. 
Katru gadu, kad pienāk Ziemassvētku vakars, kad zemi pārklāj svētā 
nakts tumsa, cilvēku sirds dziļumos rodas kluss miers, gaišums, sil-
tums. Un šinī klusajā stundā atkārtojas Pestītāja piedzimšana, atkal 
plūst Dieva bezgalīgā mīlestība pār visu zemi.

Palūkosimies uz bērniņu Jēzu, kurš ir dzimis. Viņš ir patiesa Gais-
ma, Cerība bēdīgajiem un tiem, kuri cieš no slimības, bezdarba un 
citām dzīves problēmām. Cerība visiem, kuru sirdis ir  nepiepildī-
tu ideju, neizmantotu iespēju un kļūdainu lēmumu pilnas. Ieliksim 
savu sirdi, savu dzīvi, savus plānus Kristus rokās. Būsim Viņam uz-
ticīgi par spīti tam, ko piedzīvojam savā ikdienā.

Novēlu jums visiem, dārgie brāļi un māsas, izjust Kristus mieru 
un prieku. Lai Jēzus dod jums spēku un izturību tad, kad liekas, ka 
visi jūs ir atstājuši un aizmirsuši, jo tikai Viņš ir mūsu ceļš, patiesība 
un dzīvība, mūsu prieks un laime. 

Gaišus, cerības, mīlestības piepildītus Kristus dzimšanas svētkus! 
Lai Kungs Jūs visus svētī!

                                                        Eduards Voroņeckis,
                                           Krāslavas Sv.Ludvika 

Romas katoļu draudzes prāvests

Mūsdienu pasaules pārāk 
straujā attīstība ar tās izaicinā-
jumiem ietekmē arī situāciju 
sabiedrībā. Apkārt kā sēnes pēc 
lietus izaug daudzstāvu ēkas, 
taču morāles līmenis kļūst arvien 
zemāks. Tiek būvēts vairāk pla-
šu autoceļu, bet garīgās dzīves 
apvārsnis sašaurinās. Pirkumu 
daudzums un patēriņš palielinās, 
bet, neskatoties uz to, cilvēkiem 
tā visa ir par maz. Arvien vairāk 
telpu, un vienlaikus arvien ma-

zāk labas gribas. Arvien vairāk 
ekspertu, taču nav mazāk daudz-
veidīgu problēmu. Arvien vairāk 
jaunāku zāļu, taču nav mazāk 
dažādu slimību. Tiek meklēta 
dzīvība kosmosā, un paplašinās 
nedzimušo bērnu genocīds. 

„Es jums sludinu lielu prieku, 
kas būs visiem ļaudīm, jo jums 
ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus 
Kungs”(Lk 2, 10-11). Šī eņģeļa 
balss skan svētajā naktī mūsu 
baznīcās, tā aicina pieņemt Glā-
bēju. Mēs nedrīkstam būt pa-
sīvi un vienkārši gaidīt. Mums 
jāatver Kristum savas sirdis, lai 
Viņš ienāk mūsu sētās, mājās, 
pilsētās.

Kristus dzimšanas dienas svi-
nības atdzīvina mūsu dvēselē 
ticības uguni, lai mēs varētu iz-
just Viņa gaismu un siltumu un 
varētu sasildīt arī citu cilvēku 
sirdis. Cik daudz labā mēs va-

ram darīt par godu Kristum un 
par spīti dažādām domstarpībām 
un problēmām, ar ko sastopa-
mas ikdienā. Tikai Kristus pie-
šķir jēgu visam, ko mēs darām. 
Dieva Dēls ir kļuvis cilvēks un 
atdevis savu dzīvību par ļaužu 
pestīšanu. 

Novēlu visiem priecīgus Kris-
tus Piedzimšanas svētkus! Lai 
šie svētku ir mierīgi, laimīgi 
un gaiša prieka pilni. Ticība un 
mīlestība uz Jēzu, ticība Viņa 
vienotībai ar Tēvu un atvērtība 
vienotībai ar Viņu ir būtiska. Tai 
jātop tik lielā mērā redzamai, lai 
būtu par apstiprinājumu Jēzus 
no Tēva saņemtajai sūtībai. Ar 
Euharistiju dzimst Baznīca. Lai 
Betlēmes zvaigznes gaisma no-
rāda jums ceļu uz īstu laimi.

Priesteris 
Janušs Bulašs

Dārgie Krāslavas novada iedzīvotāji!

Brīnumainajā un svētajā Kris-
tus Piedzimšanas notikumā 
pasaulei atklājās „patiesi liels 
dievbijības noslēpums: Dievs 
parādījās miesā” (1 Tim. 3, 16). 
Dieva Iemiesošanās noslēpums 
ir prātam neaptverams, bet tas 
atklājas ticīgai sirdij: ar mums 
ir Dievs un mēs esam ar Dievu; 
Kungs Savā neizsakāmajā cil-
vēkmīlestībā ir tapis cilvēks, un 
cilvēks pēc neizsakāmās Dieva 
žēlastības tapis „daļa pie Dieviš-
ķas dabas” (2 Pēt. 1, 4).

Pirms visa laika dzemdināts 
no Tēva, Vienpiedzimušais Die-
va Dēls nāca miesā uz zemes 
mūsu pestīšanas labad, lai aici-
nātu mūs Dieva bērnu brīvībai, 
aicinātu mūs meklēt Dieva Val-
stību un Viņa taisnību.

Kristū mēs iemantojam mieru 
un mīlestību, cerību uz pestīšanu 
un Dieva žēlsirdību. Pie Bētle-
mes  alas mēs lūdzamies, lai arī 
mūsu sirdis kļūst par mazu alu, 
spējīgas uzņemt daļiņu Dieviš-
ķās mīlestības. Gaišajos Kristus 
Piedzimšanas svētkos, kā dzied 
Svētā Baznīca, „... Debesu spēki 
priecājas un zeme ar cilvēkiem 
līksmo”. Par ko priecājamies 
mēs? Mēs priecājamies par Die-
va labvēlību, tik skaidri atklāju-
šos Dieva Iemiesošanās noslē-
pumā, priecājamies par cerību, 
kuru pasaulē nesis Dieva bērns, 
priecājamies par svētīto mieru, 
kuru vēstīja eņģeļi.

Diženajās Dieva miesā parā-
dīšanās dienās no sirds sveicu 
visus jūs, mani dārgie, Kristus 
Piedzimšanas svētkos un Dieva 
svētības Jaunajā gadā. Lūdzos 
par jums visiem, lai jūsu sirdīs 
nostiprinās svētā un pestījošā 
Pareizticība, patiesas kristīgās 

dievbijības gars. Lūdzu jūs vi-
sus sargāt Dieva doto kristiešu 
vienotību, paklausību Svētajai 
Baznīcai, mieru un saskaņu savā 
vidū. Aicinu jūs, mīļotie brāļi 
un māsas, vairot jūsu sirsnīgās 
lūgšanas, kuras pienesat Kun-
gam un Viņa Visšķīstajai Mātei, 
mūsu Visšķīstajai Valdniecei 
Dievadzemdētājai, par mūsu 
Svēto Latvijas Pareizticīgo Baz-
nīcu, par mūsu labo Virsganu – 
Visaugstisvētīto Valdnieku Met-
ropolītu Aleksandru, par mūsu 
Dieva sargāto valsti un visas 
pasaules mieru.

Lai gaišajās Kristus Piedzim-
šanas svētku dienās un visā nā-
kamajā gadā Kungs svēta savus 
ļaudis ar mieru.

„Gods Dievam augstībā, un 
miers virs zemes, un cilvēkiem 
labs prāts” (Lk. 2, 14)

Dieva žēlastībā
pazemīgais Aleksandrs,

 Daugavpils Bīskaps

Kraslavas ESTISraslavas V

 „Jūsu vidū stāv viens, kuru jūs nepazīstat!”
Šāda frāze izklausās visai biedējoši, laikmeta garam atbilstoši. Tik daudz, pat pārāk 

daudz noslēpumainu, negaidītu apdraudējumu pilna ir šodiena visā pasaulē!
Tomēr vairs ne tik mulsinoši šķiet šie vārdi, ja zinām, ka tie nāk no Kristus kalpa  Jāņa 

Kristītāja mutes. Jānis bija Dieva sūtītais Kristum pa priekšu, „sataisīt Kungam ceļu”. 
Viņa dzīves uzdevums bija atpazīt Nācēju! 

Un tomēr!? Kristītāja vārdi skan kā apsolījums un brīdinājums vienlaikus. Vai gaidītais, 
Dieva žēlastības apsolītais varētu ierasties un mūsu vidū nostāties mūsu neatpazīts? Pa-
saules gaita šodien sagatavo cilvēkus tieši tam – dzīves un svētku tukšumam. Jo tukšākas ir ļaužu dzīves, jo seklākas dvē-
seles, vienveidīgāka svētku svinēšana, bezcerīgāka rītdiena. Jo vairāk pircēju, jo vairāk pārdevēju, jo vairāk pašapmierināto 
un vairāk pievilto. Taču Atnācējs apliecina: „Es stāvu pie durvīm un klaudzinu! Kas dzird manu balsi un durvis atdara, pie tā 
es iešu un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar mani!”  Pavisam nedaudz klusuma, uzmanības, ieklausīšanās, un Ziemassvētki 
var kalpot jēgpilnai dzīvei, dziļam un skaidram dvēseles mieram un svētku apgaismotai ikdienai! Lai izdodas mums atpazīt 
un uzņemt savās sirdīs un namos Ziemassvētkos atnākošo Pestītāju!

Priecīgus un svētībām pilnus Svētkus, izturību ticībā krāslaviešiem vēl 
Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze un mācītājs Andis Lenšs

Dievkalpojumi pilsētas baznīcās
Priedaines Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas 

no Sienas Romas katoļu baznīca
24.decembrī plkst. 18.00. 

Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu 
baznīca

24.decembrī plkst. 21.00. 
25.decembrī plkst. 8.00; 9.15; 11.30. 
Dzied koris „Noktirne” – plkst.11.00;
26.decembrī plkst.8.00; 9.15; 11.30. 

Krāslavas evaņģēliski
luteriskā baznīca
24. decembrī plkst. 15.00.

Piecīgus Ziemassvētkus!
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sludinājums

Invalīdu biedrības valde 
sveic savus biedrus 
Jaungada svētkos!

Vēlam jums harmoniju Jaunajā 
gadā! 

Lai viss, ko darāt jūs un ko citi 
dara jūsu labā, izraisa tikai pozitī-
vas emocijas!

Lai viss sliktais paliek pagātnē, 
lai ikviena diena jaunajā gadā ir 
gaiša un priecīga! 

Prieku, ticību un, protams, veik-
smi! 

Bet, ja tās nebūs, tad cerību! Lai-
mīgu Jauno gadu!

Biedrība „Stariņš”
 sveic decembrī 

dzimušos:

Valentīnu Žurņu, Žani Žundu, 
Ainu Bronko.

Dzīve ir kā samezglota dzija,
Kuras risinājums - grūts, bet 

skaists,
Neskaitīsim dienas, kurās 

lietus lija,
Mirkļus skaitīsim,

ko žēl bij 
projām laist.

Valde

Kuras risinājums - grūts, bet 

Neskaitīsim dienas, kurās 

Mirkļus skaitīsim,

projām laist.

Valde

Sarosās dambretisti 
2012.gada 23.decembrī plkst. 10:00 Krāslavas 

Sporta skolā, Rīgas ielā 52 notiks Krāslavas novada 
atklātais dambretes čempionāts trijās grupās – bērnu 
(1998.dz.g. un jaunāki), sieviešu un vīriešu.

Pieteikties pa e –pastu raitis@kraslava.lv vai per-
sonīgi līdz 23.12.2012. plkst. 9:45.

sports

  Vieglatlētika
7.-8.decembrī Daugavpilī norisinājās 9. tradicio-

nālais Henriha Silova starptautiskais turnīrs augst-
lēkšanā. Uz sacensībām ieradās sportisti no daudzām 
Latvijas pilsētām un Baltkrievijas. Vīriešiem uzvaru 
ar rezultātu 218 cm izcīnīja Sergejs Gaļjašovs (Balt-
krievija). Sievietēm pirmajā vietā ar jaunu sacensību 
rekordu (185cm) Valērija Bogdanoviča (Baltkrievi-
ja). Latvijas olimpiete Laura Ikauniece ieguva trešo 
vietu ar rezultātu 180 cm.

Sacensībās piedalījās arī Krāslavas jaunie vieglat-
lēti. Visjaunākajā vecuma grupā (2002.-2003.dz.g.) 
uzvarēja Daniela Timma ar rezultātu 1.11m. Trešā 
vieta Sabīnei Hološinai – 1.06 m.  Meitenēm C ve-
cuma grupā (2000.2001.dz.g.) 2.vietu izcīnīja Alīna 
Ņikitina – 1.39 m.  

Līdzīgā turnīrā Baltkrievijā, Novopolockā mūsu 
lēcēji piedalījās arī novembra vidū. Pirmajā dienā 
notika sacensības augstlēkšana. Alīna Ņikitina (1.35 
m) un Artūrs Dzalbs (1.40 m) savā vecuma grupā 
izcīnīja sudraba medaļas. Ronalds Murāns 1.10 m 
visjaunākajā vecuma grupā ieguva bronzas meda-
ļu. Otrajā dienā sportisti sacentās tāllēkšanā. 1998.-
1999.g.dz. zēniem sīvā konkurencē Aigars Ļaksa 
uzvarēja ar personisko rekordu – 5.78 m. Trešo vietu 
un bronzas medaļu visjaunākajā vecuma grupā atkal 
izcīnīja Ronalds Murāns – 3.63 m. 

Galda spēles
23. novembrī Preiļos notika sacensības galda spē-

lēs: dārtā, novusā, dambretē un šahā. Tajās piedalījās 
sportisti no Daugavpils, Preiļu un Krāslavas invalīdu 
biedrībām. 

Krāslavieši parādīja labus rezultātus. 
Anatolijs Lebedoks izcīnīja 1. vietu dārtā, Vikto-

ram Savickim – 2. vieta novusā, Vjačeslavs Lukaše-
vičs ieguva divas 3. vietas novusā un dambretē, bet 
Vladislavam Grundānam – 3. vieta dārtā.

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

novada pensionāru aktivitātes, un novada pensionārus!
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!

29.decembrī plkst.20.00
 Krāslavas KN 
Vecgada balle 

kopā ar grupu  „Galaktika”.

Vakara gaitā Jūs gaida pārsteigumi!
Ieeja 3Ls.

Galdiņu rezervēšana
 pa tālr. 65681487, 25612008 No 26. līdz 28. decembrim

 Krāslavas 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 – 0,50 Ls, pieaugušajiem – 1 Ls (neattiecas uz 

Krāslavas Varavīksnes vidusskolas audzēkņiem) .

13. janvārī plkst.15.00
 Krāslavas kultūras namā notiks

 senioru Jaungada balle. 
Lūdzam paņemt līdzi labu garastāvokli,

 dejotprieku, kā arī groziņu. 

30. decembrī plkst.19.00
 Krāslavas kultūras namā 

notiks tradicionālais
 Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 

„Jautro un atjautīgo kluba ” 
festivāls. 

Ieeja – 1,50 Ls.

Krāslavas novada Krāslavas pilsētas un 
Krāslavas pagastā dzīvojošus bērnus ar īpašām 

vajadzībām vecumā līdz 15 gadiem,
 trūcīgo ģimeņu bērnus, 

kas neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi 
vai obligāto 6-gadīgo bērnu sagatavošanas 

grupu skolā uz Jaungada eglīti 
Sociālajā dienestā SALATĒTIS aicina 
27. decembrī plkst. 11.00. 

 

Blakus „SEB bankas” ban-
komātam (Baznīcas ielā) at-
rastas atslēgas. Lūdzam zvanīt 
pā tālr. 65624232.

Rotājot savas mājas, 
mēs rotājam savu pilsētu!

Pēc pavisam neilga laika atnāks Ziemassvētki. Šajā laikā 
mēs, gaidot Ziemsvētku brīnumu, visi gribam kļūt nedaudz 
labāki, dāsnāki, skaistāki.

Tāpat vēlamies, lai arī mums apkārt valdītu svētku noskaņa.
Eglēs zaigotu eņģeļu  mati, mirdzētu  sudrabainas lāstekas 

un sniegpārslas,  spoži spīdētu lampiņu virtenes  un mātu ar 
roku sarkancepuraini rūķi.

Aicinām arī šogad visus pilsētas iedzīvotājus, uzņēmumu 
un iestāžu vadītājus iesaistīties  mūsu pilsētas izrotāšanā 
svētkiem. 

Skaistāk un interesantāk noformēto māju, skatlogu un 
fasāžu  īpašnieki saņems balvas.

Rotājot savas mājas, mēs rotājam savu pilsētu!

Jauns juvelierizstrādājumu veikals „Afrodīte” 
18.novembra laukumā 1, Krāslavā:

- sudraba un zelta izstrādājumi;
- dabīgās pērļu rotas;
- „Zippo” šķiltavas – mūža garantija (ASV);
- apmainīsim jūsu zelta lūžņus pret jauniem 
izstrādājumiem;
- juvelierizstrādājumu remonts.

Atlaides līdz 20%. Laipni gaidīti! 

Kraslavas ESTISraslavas V


