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JĀNIS GEIBA: „Pateicoties jums mūsu pilsēta

Ziemassvētkos un Jaungada svētkos
izskatās vēl krāšņāka”

Par spīti tam, ka laika apstākļi šogad nebija atbilstoši Ziemassvētku noskaņai, krāslavieši paši parūpējās par to, lai dzimtā pilsēta bez sniega neizskatītos
drūma, bet gan priecētu ar spilgtām un mirgojošām lampiņu virtenēm, logu
dekorējumiem, balkonu un lodžiju vizuālo noformējumu.
Pašvaldības vadība pateicas visiem iedzīvotājiem, kuri rūpējas ne tikai par
to, lai viņu mājās un dzīvokļos būtu skaisti, bet arī cenšas iepriecināt garāmgājējus un savus kaimiņus.
Ik gadu mūsu pilsētā kļūst arvien vairāk iedzīvotāju, kas
rūpējas par sava namīpašuma vizuālo tēlu, un viņi piedāvā
arvien jaunas idejas Ziemassvētku noformējumā.
Šogad krāslaviešu māju, pagalmu, biroju, lodžiju un balkonu svētku noformējumu vērtēja novada arhitekte Ineta
Danovska, ainavu arhitekte Inese Urbāne un Krāslavas
novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Kavinska. 10.janvārī konkursa nominanti tika uzaicināti uz
novada domi, kur izpilddirektors Jānis Geiba pasniedza uzvarētājiem Krāslavas novada domes Pateicības par atsaucību un aktīvu līdzdalību konkursā, kā arī balvas - domes
kalendāru 2014.gadam „Krāslavas mākslinieki” un Indras
audējas Regīnas Hveckovičas austos grīdas celiņus.
Jānis Geiba uzrunāja konkursa laureātus un uzsvēra: „Ir
patīkami redzēt gan pazīstamus cilvēkus, kurus mēs apbalvojam katru gadu, gan jaunus konkursa dalībniekus.
Pateicoties jums mūsu pilsēta Ziemassvētkos un Jaungada svētkos izskatās vēl krāšņāka.” Izpilddirektors novēlēja
klātesošajiem labu veselību un pauda cerību, ka ar katru
gadu būs vēl vairāk krāslaviešu, kas rotās savus īpašumus

pirms svētkiem.
Sirsnīgu paldies konkursa uzvarētājiem teica Ineta Danovska,
novada arhitekte: „Esmu ļoti pārsteigta un gandarīta par to, ka pilsētas iedzīvotāji bija kārtīgi sarosījušies, izrotājuši un izgaismojuši
savas mājas, lodžijas, balkonus un
logus. Dažviet tika radīta īsta pasaka! Par to jums visiem liels paldies!”

Par labākajiem tika atzīti

Iestādes:
1.veikals „Jumis”,
2.veikals „top!”,
3.veikals „Sapnis”,
4.„Krāslavas piens”,
5.kafejnīca „Mārīte”,
6.Krāslavas novada centrālā bibliotēka,
7.Krāslavas autoosta,
8.Autodetaļu veikals Rīgas
ielā 76.
Logi, balkoni un lodžijas:
1.Vienības iela 28, 60.dzīvoklis, Ilona Mihailova;
2.Raiņa iela 6, 15.dzīvoklis,
Inga Paceviča;
3.Vienības iela 61, 7.dzīvoklis, Daina Strupiša;
4.Raiņa iela 15, 6. dzīvoklis,
Lonija Jakovele;
5.Baznīcas iela 17, 26.dzīvoklis, Edgars Solims.
Privātmājas:
1.Vienības iela 62, Boriss
Trelis;
2.Augusta iela 15a, Svetlana
Gorenko;
3.Mazā iela 1, Valērijs Račickis;
4.Vienības 83, Lilija Daļecka;
5.Vienības 126 – 2, Ērika
Romule;

6.Strautu iela 4, Romualda Celitāne;
7.Podnieku iela 26, Valentīns Semjonovs;
8.Rēzeknes iela 37, Jevģēnijs Podjava;
9.Raiņa iela 7, Alīna Hodarenoka;
10. Rīgas iela 72, Inese Umbraško;
11.Rīgas iela 34, Ligita Pobudina;
12.Lielā iela 31, Mihails Pobudins;
13.Sila iela 17, Vitālijs Maldovskis;
14.Miesnieku iela 12, Ināra Saksone;
15.Siena iela 4, Vladimirs Ahass;
16.Kalēju iela 1, Voldemārs Pārpucis;
17.Jaunatnes iela 15, Jevģēnijs Suharevskis;
18.Jaunatnes iela11, Igors Kovaļčuks;
19.Sila iela 20, Oļegs Šlapins;
20.Rancāna iela 33, Eduards Pustovoitovs;
21.Rancāna iela 39, Mihails Žuravskis;
22.Rancāna iela 29, Valērijs Osipovs;
23.Rancāna iela 43, Rolands Jaņevičs;
24.Priežu iela 8, Inta Kokina;
25.Jeremejeva iela 4, Pāvels Širokijs;
26.Atmodas iela 2, Nikolajs Metlins;
27.Parka iela 4, Viktors Jurčenoks;
28.Mednieku iela 1b, Genadijs Rudaks;
29.Mednieku iela 2a, Renāte Semjonova.
Pēc pasākuma oficiālās daļas konkursa uzvarētāji tika aicināti pie saldumu galda, un kopā ar novada domes izpilddirektoru svētku gaisotnē visi pacēla vīna glāzes.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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MĪLĒSIM SAVU PILSĒTU!
Pagājušā gada novembrī un decembrī Būvvalde saskaņā ar Ekonomikas ministrijas vēstuli veica
sabiedriski nozīmīgu publisku ēku,
kas atrodas būvniecības stadijā vai
nodotas ekspluatācijā pēdējo piecu
gadu laikā, apsekošanu Krāslavas
novadā.

Ēka, kas atbilst minētajām prasībām, ir
veikals „Beta”. Būvinspektors veica šīs
ēkas nesošo konstrukciju vizuālo apskati
un atbilstību projektam un izpilddokumentācijai. Būtiski pārkāpumi netika konstatēti.
Sakarā ar to, ka ēkai pēc nodošanas ekspluatācijā ir pagājuši divi gadi un garantijas
termiņš ir beidzies, Būvvalde lūdza ēkas

īpašniekam atkārtoti apsekot un iesniegt
sertificēta būvinženiera atzinumu par būves
nesošo konstrukciju drošību.
Papildus tika apzinātas arī citas būvniecības vai rekonstrukcijas stadijā esošas
ēkas. Jaunbūvē - šūšanas cehā Aronsona
ielā - būvdarbi notiek saskaņā ar projektu.
Aleksandra Ņevska pareizticīgo baznīcas
jumta rekonstrukcijas laikā līdz būvdarbu
pabeigšanai tika apturēti dievkalpojumi
baznīcas telpās. Veikala piebūvē Rīgas ielā
- būvdarbi notiek saskaņā ar projektu. Veikalā „TOP” apsekošana tika veikta pārbūves gaitā pirms veikala atvēršanas. Veikalā
„Maxima” - pārstāvju pieprasīts apsekošanas akts par būves drošību. Ēkā Pils ielā

būvdarbi notiek saskaņā ar projektu un autoruzraudzību no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas.
Krāslavas novadā, tāpat kā daudzās Latvijas pilsētās, no 2014.gada ir stājušies spēkā Krāslavas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr.2013/18 „Kārtība, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību
apdraudošas būves”. Noteikumu mērķis ir
apzināt būves, kas apdraud cilvēku drošību
vai bojā ainavu, kā arī apzināt ēku īpašniekus un lūgt tās sakārtot vai nojaukt, lai veidotu vizuāli pievilcīgu un sakārtotu vidi kas
priecētu pašus un mūsu viesus.
Gan pilsētā, gan lauku teritorijā ir daudz

būvju, kas ir pamestas un ilgstoši netiek
ekspluatētas, sagruvušas un izdemolētas.
Tāpēc ēku īpašniekiem jau laicīgi vajadzētu
sākt domāt par to nojaukšanu vai sakārtošanu, negaidot Būvvaldes brīdinājumus un
nodokļa palielinājumu.
Vēlreiz gribu pateikties visiem Krāslavas
iedzīvotājiem par atsaucību, attieksmi, mīlestību, darba un līdzekļu ieguldījumu, rotājot savas mājas, birojus, logus, balkonus
un lodžijas, iededzot gaismiņas vistumšākajā gada laikā.
Novēlu visiem laimīgu Jauno gadu! Kopsim un mīlēsim savu pilsētu un novadu!
Ineta Danovska,
novada arhitekte

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/18

„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas,
sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 46.pantu un likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 3.panta 1.4 daļu
I VISPĀRĪGIE JAUTĀJUMI
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Krāslava novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) administratīvajā
teritorijā tiek klasificētas vidi degradējošas, sagruvušas un
cilvēku drošību apdraudošas būves, kuras apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no būvei
piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Šo saistošo noteikumu mērķis ir pašvaldības administratīvajā teritorijā uzturēt un veidot vizuāli pievilcīgu un
sakārtotu vidi, kas neapdraud novada iedzīvotāju drošību,
kā arī nosaka ēku un būvju īpašnieka, valdītāja vai lietotāja
pienākumu uzturēt ēkas un būves atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Šajos saistošajos noteikumos lietotie termini:
3.1. sagruvusi būve – būve, kas cietusi stihiskas nelaimes
vai avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), vai
kurai īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ ir daļēji vai pilnīgi sagrautas nesošās konstrukcijas un tā nav izmantojama un atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai;
3.2. vidi degradējoša būve – ēka vai būve, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
3.2.1.ēka vai būve, kas cietusi stihiskas nelaimes vai
avārijas rezultātā (t.sk., ugunsgrēkā, plūdos u.c.), ir atjaunojama iepriekš paredzētajai funkcijai, bet gada laikā nav
atjaunota,
3.2.2. ēka vai būve, kas īpašnieka, valdītāja vai lietotāja darbības vai bezdarbības dēļ vizuāli zaudējusi savu sākotnējo izskatu un negatīvi ietekmē novada ainavu,
3.2.3. pamesta būvniecības stadijā ilgāk par gadu (nav
atjaunota būvatļauja) un tai nav veikta konservācija;
3.3. cilvēku drošību apdraudoša būve – ēka vai būve, kas
nav nodrošināta pret nepiederošu personu iekļūšanu un tajā
ir nedrošas konstrukcijas, kas var nokrist, apgāzties vai iebrukt, tādējādi radot
apdraudējumu cilvēku dzīvībai
un/vai veselībai, būve, kurai trūkst nosedzošu konstrukciju
(būvbedre, tranšeja, pagrabs u.c.);
3.4. būvei piekritīga zeme - apbūves zemes gabals pilsētā vai zeme zem būvēm saskaņā ar zemes vienības robežu
plānu.
II BŪVJU KLASIFICĒŠANA
Vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvju apsekošanai Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā dabā un aktu sagatavošanai tiek izveidota darba
grupa, kuras sastāvā iekļauj būvvaldes vadītāju, būvinspektoru un ainavu arhitektu.
Darba grupa nepieciešamības gadījumā var pieaicināt citus speciālistus vai ekspertus.
Izveidotā darba grupa apseko Krāslavas novada administratīvo teritoriju, veicot šādas darbības:
6.1. aktā fiksē vidi degradējošās, sagruvušās un cilvēku
drošību apdraudošās
būves;
6.2. veic šo būvju fotofiksāciju;
6.3. sagatavo atzinumu par fiksēto būvju klasificēšanu
atbilstoši šo noteikumu 3.punktam pašvaldības būvvaldei.

Pašvaldības būvvalde viena mēneša laikā no darba grupas
atzinuma saņemšanas sagatavo un izsūta atzinumā norādīto
ēku un būvju īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem, kuri
pašvaldībā reģistrēti kā nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji par šīm ēkām un būvēm, rakstisku brīdinājumu, kurā
norāda termiņu ēku un būvju sakārtošanai.
Pēc pašvaldības būvvaldes brīdinājuma saņemšanas ēkas
un būves īpašniekam, valdītājam un lietotājam ir pienākums brīdinājumā noteiktajā termiņā sakārtot ēku un/vai
būvi.
Darba grupa pēc būvvaldes brīdinājumā noteiktā termiņa
veic atkārtotu ēkas un/vai būves pārbaudi un sagatavo pašvaldības būvvaldei ziņojumu par būves stāvokli atkārtotas
pārbaudes brīdī, sniedzot atzinumu par būves klasificēšanu
atbilstoši atkārtotās pārbaudes rezultātiem.
Pašvaldības būvvalde pēc darba grupas ziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu būvi.
III NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA LIKMES
PIEMĒROŠANA
Būvi, kas klasificēta kā vidi degradējoša, sagruvusi vai
cilvēku drošību apdraudoša, pamatojoties uz šo noteikumu
11.punktā minēto pašvaldības būvvaldes lēmumu, apliek ar
nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā no
būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības, sākot ar nākamo mēnesi pēc būves klasificēšanas attiecīgajā būvju kategorijā.
Maksāšanas paziņojumu par būvi, kas klasificēta kā vidi
degradējoša, sagruvusi vai cilvēku drošību apdraudoša,
pašvaldība nosūta nodokļa maksātājam viena mēneša laikā
no dienas, kad lēmums par būves klasificēšanu attiecīgajā kategorijā ir kļuvis neapstrīdams vai ir beidzies termiņš
augstākās iestādes izdotā administratīvā akta, ar kuru atstāts spēkā sākotnējais lēmums, pārsūdzēšanai un tas nav
pārsūdzēts.
Nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu par būvi likumā
„Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajā kārtībā veic,
sākot ar nākamo mēnesi pēc lēmuma stāšanās spēkā, par šajos saistošajos noteikumos minētā būves statusa atcelšanas.
IV LĒMUMU APSTRĪDĒŠANAS UN PĀRSŪDZĒŠANAS KĀRTĪBA
Pašvaldības būvvaldes lēmumu par būves klasificēšanu par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību
apdraudošu būvi var apstrīdēt, iesniedzot sūdzību novada
domei, bet novada domes lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
V NOSLĒGUMA JAUTĀJUMI
Atbilstoši šiem saistošajiem noteikumiem klasificēto ēku
un būvju nekustamā īpašuma nodokļa likme piemērojama,
sākot ar 2014. taksācijas gadu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām” 46.panta noteiktā kārtībā - nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, tiem jābūt brīvi pieejamiem pašvaldības domes
ēkā un pagasta pārvaldēs, un tie ir publicējami pašvaldības
mājas lapā www.kraslava.lv.

Krāslavas novada pašvaldības
saistošo noteikumu Nr.2013/18
„Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli
apliek vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku drošību apdraudošas būves”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

2. Īss projekta satura
izklāsts

3. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu

4. Informācija par
plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības
teritorijā
5. Informācija par
administratīvajām procedūrām

Norādāmā informācija
Likuma „Par pašvaldībām”
14.panta otrās daļas 4.punkts,
21.panta pirmās daļas 15. un
16.punkts, 43.panta pirmās
daļas 5.punkts un 46.pants.
Likuma „Par nekustamā
īpašuma nodokli” 3.panta 1.4
daļa paredz pašvaldībām tiesības līdz pirmstaksācijas gada
1.oktobrim pieņemt saistošos
noteikumus par vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku
drošību apdraudošu būvju aplikšanu ar nekustamā īpašuma
nodokļa likmi 3procentu apmērā no būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības.
Saistošie
noteikumi
Nr.2013/18 „Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku drošību apdraudošas
būves” nosaka kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas ēkas un būves.
Nosakot kārtību, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek
vidi degradējošas, sagruvušas
vai cilvēku drošību apdraudošas
būves, var paredzēt, ka ir iespējama ietekme uz budžetu, kuru
šobrīd nevar aprēķināt.
Būvju īpašnieki/lietotāji kļūs
motivētāki īpašumu/lietojumu
uzturēšanā.

Par saistošo noteikumu piemērošanu fiziskās un juridiskās
personas var vērsties Krāslavas
novada pašvaldības būvvaldē.
6. Informācija par Nav notikušas.
konsultācijām ar privātpersonām
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/21

„Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu
Krāslavas novada iedzīvotājiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 7.punktu, 43.panta pirmās daļas 13.punktu,
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3.panta otro un trešo daļām, 35.panta ceturto daļu
I Vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi nosaka sociālās palīdzības
pabalstu (turpmāk tekstā „pabalsts”) veidus, to apmēru, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību.
Noteikumi ir izstrādāti, ņemot vērā
Krāslavas novada domes budžeta līdzekļu
izlietojumu un piemērojami pēc pabalstu
garantēto minimālo ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalstu izmaksas.
Pieprasījumus par pabalstu piešķiršanu
izskata un pabalstu izmaksas veic Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais
dienests” un Krāslavas novada pagastu pārvaldes.
Pabalstus ir tiesības saņemt Krāslavas
novadā dzīvojošām personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu Krāslavas novada teritorijā ne mazāk kā 6 (sešus) mēnešus.
II Pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtība
Pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”
vai pagastu pārvaldēs pēc pabalsta pieprasījuma saņemšanas
tiek iekārtota
pabalsta saņēmēja lieta, kura tiek uzglabāta
piecus (5) gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.
Pabalsta pieprasītājs pašvaldības iestādē
„Sociālais dienests” vai pagasta pārvaldē
iesniedz rakstveida pieprasījumu, ienākumus apliecinošus dokumentus un aizpilda
iztikas līdzekļu deklarāciju ienākumu un
materiālo resursu izvērtēšanai.
Lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu
pieņem Krāslavas novada pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” vadītāja, pamatojoties uz pieprasītāja ienākumu un citu
materiālo resursu izvērtēšanas rezultātiem.
Ienākumu un citu materiālo resursu izvērtēšana netiek veikta, ja persona ir pieprasījusi vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā.
Ja ir apmierināts pamatots pašvaldības
iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta, iestāde, izvērtējot ģimenes (personas) ienākumus, no
pamatbudžeta ir tiesīgi izmaksāt arī citus
pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai.
Sociālās palīdzības pabalstu personai izmaksā naudā vai arī daļēji vai pilnībā par
pabalsta summu apmaksā preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās
ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
Sociālās palīdzības pabalsti tiek pārskaitīti uz klienta kontu vai skaidrā naudā izmaksāti pagastu pārvalžu kasēs.
III Sociālās palīdzības pabalstu veidi
Pabalsts garantētā minimālā ienākuma
līmeņa nodrošināšanai:
Tiesības saņemt pabalstu GMI līmeņa
nodrošināšanai ir tām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, kurām noteikta
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā
un kuru ienākumi ir zemāki par Ministru
kabineta noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni, un kuras līdzdarbojas savas
sociālās situācijas uzlabošanā un pilda līdzdarbības pienākumus.
11.2. GMI līmeni, kārtību kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams GMI pa-

balsts, nosaka Ministru kabinets.
Dzīvokļa pabalsts:
12.1. Dzīvokļa pabalsts 71,14 EUR vienu reizi gadā par mājokļa apkuri vai komunālajiem pakalpojumiem:
12.1.1. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss;
12.1.2. invalīdiem un pensionāriem, ja
invalīds vai pensionārs dzīvo viens un viņa
ienākumi mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;
12.1.3.
bāreņiem (pabalsts piešķirams gadījumā, ja bārenis dzīvo viens
un sekmīgi mācās, un pakalpojumu apmērs
mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;.
12.1.4. ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām un 1. grupas invalīdiem, ja
ienākumi mēnesī nepārsniedz 320,15 EUR
uz ģimeni.
12.2. Dzīvokļa pabalsts tiek pārskaitīts
pakalpojuma sniedzējam gadījumā, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas ir pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu sniedzēju
centralizētās apkures sistēmai, vai arī izmaksāts pabalsta saņēmējam malkas iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā, kas
nav pieslēgta siltumenerģijas pakalpojumu
sniedzēju centralizētās apkures sistēmai un
ģimenes (personas) īpašumā nav mežu platības.
Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā.
Pabalstu piešķir, ja stihiskas nelaimes vai
iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ ģimene
(persona) nespēj apmierināt savas pamatvajadzības līdz 213,43 EUR, neizvērtējot
personas (ģimenes) ienākumus, bet ņemot
vērā iepriekš neparedzamo apstākļu radīto
zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos,
ja nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts
vai tas ir nepietiekams minimālo izdevumu
segšanai.
Aprūpes pabalsts - 42,69 EUR apmērā mēnesī personām, kurām diagnosticēta
multiplā skleroze.
Pabalsts vientuļo personu aprūpei - līdz
42,69 EUR mēnesī, kas vecuma vai slimības dēļ nevar pašas sevi uzturēt. Pabalsts
tiek piešķirts gadījumā, ja personas aprūpi
neveic aprūpētājs.
Apbedīšanas pabalsts - līdz 213,43 EUR
apmērā fiziskai vai juridiskai personai, kas
uzņēmusies apbedīšanu un kurai nav tiesību uz citos normatīvajos aktos noteiktā apbedīšanas pabalsta saņemšanu.
Vienreizēja materiāla palīdzība - uzsākot
mācību gadu bērniem, kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības vispārizglītojošās
mācību iestādēs, izsniedzot talonu 28,46
EUR apmērā uz katru vispārizglītojošās
skolas skolēnu skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei, tiek sniegta:
ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām vajadzībām un Černobiļas AES invalīdu bērniem, ja ienākumi uz ģimenes locekli mēnesī nepārsniedz 142,29 EUR;
taloni skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei netiek izsniegti par tiem bērniem, kuri ar skolas direktora lēmumu netiek pārcelti nākamajā klasē.
Uzturmaksa pirmsskolas izglītības iestādēs.
19.1. Uzturmaksa Krāslavas novada
pirmsskolas izglītības iestādēs tiek piešķir-

ta (pārskaitījums tiek veikts pakalpojuma
sniedzējam) šādām iedzīvotāju grupām:
19.1.1.
trūcīgo ģimeņu bērniem:
19.1.1.1. kuri ir sasnieguši obligāto izglītības vecumu 100% apmērā;
19.1.1.2. kuri nav sasnieguši obligāto izglītības vecumu un kuru vecāki strādā algotu darbu 50% apmērā;
19.1.2. daudzbērnu un vienvecāku ģimeņu bērniem 50% apmērā, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz
142,29 EUR.
20. Brīvpusdienu apmaksa.
20.1. Brīvpusdienu apmaksa bērniem,
kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības
vispārizglītojošās mācību iestādēs, tiek piešķirta (pārskaitījums tiek veikts pakalpojuma sniedzējam) šādām iedzīvotāju grupām:
20.1.1. trūcīgo ģimeņu bērniem 100%
apmērā,
20.1.2. bērniem bāreņiem 100% apmērā,
ja netiek nodrošināta pilna valsts aprūpe,
daudzbērnu un nepilno ģimeņu bērniem,
kurus audzina tikai viens no vecākiem 50%
apmērā, ja ienākumi mēnesī uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 142,29 EUR.
Materiāla palīdzība.
Materiāla palīdzība personām, kurām
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, izsniedzot talonus reizi mēnesī pirts
apmeklējumam saskaņā ar apstiprinātajiem
pirts pakalpojumu tarifiem.
Pabalsts personām pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas.
Vienreizējs pabalsts personām pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas (dokumentu noformēšanai un pārtikas produktu
iegādei) – līdz 28,46 EUR. Pabalstu piešķir
uz iesnieguma pamata bez izvērtēšanas un
izskatīšanas Sociālo un veselības aizsardzības lietu komitejā. Pabalstu piešķir ne vēlāk
kā viena mēneša laikā pēc atbrīvošanas no
ieslodzījuma vietas.
Pabalsts krīzes situācijā.
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā (situācija, kad ģimene (persona) nav spējīga
nodrošināt savu pamatvajadzību apmierināšanu) nonākušām personām piešķirams
līdz 42,69 EUR apmērā, ja nav iespējams
piešķirt citu šajos noteikumos paredzēto sociālās palīdzības pabalstu veidiem. Pabalsts
piešķirams, ja pieteicējam piešķirts trūcīgas
ģimenes (personas) statuss.
IV Nepieciešamie dokumenti pabalsta
piešķiršanai.
24. Lai saņemtu pabalstu ārkārtas situācijā, jāuzrāda pase, akts par notikušo
negadījumu. Pabalstu piešķir, ja prasītāja
iesniegums saņemts ne vēlāk kā 2 nedēļu
laikā no ārkārtas situācijas rašanās.
25. Lai saņemtu apbedīšanas pabalstu, jāuzrāda miršanas apliecība, pase,
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
(turpmāk tekstā – VSAA) izsniegta izziņa
par mirušās personas neatrašanos VSAA
uzskaitē. Gadījumā, ja mirusi persona,
kuras dzīvesvieta ir deklarēta pašvaldības
administratīvajā teritorijā un kurai nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, iestāde vai tās deleģēta institūcija
slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) personu
par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar
apbedīšanu saistītos izdevumus.
26. Lai saņemtu aprūpes pabalstu,
pabalsta pieprasītājam jāuzrāda pase, jāie-

sniedz ģimenes ārsta izziņa par diagnosticēto multiplo sklerozi.
27. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu:
27.1. ģimenēm, kurās ir bērns ar īpašām
vajadzībām, jāuzrāda viena no vecākiem
pase, bērna invalīda apliecība;
27.2. ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas
ģimenes statuss, jāuzrāda izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanu;
27.3. bāreņiem jāuzrāda pase un bāreņa
apliecība;
27.4. invalīdiem vai pensionāriem pase.
28. Lai apmaksātu bērnu uzturēšanās
maksu Krāslavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un brīvpusdienas bērniem,
kuri mācās Krāslavas novada pašvaldības
vispārizglītojošās mācību iestādēs, jāiesniedz izziņa par likumīgo apgādnieku ienākumiem pēdējo 3 mēnešu laikā; izziņa
par uzturlīdzekļu maksājumu apmēru, ja
ģimenē kāds no vecākiem nepiedalās bērna
audzināšanā, bet ja uzturlīdzekļi netiek saņemti, jāiesniedz zvērināta tiesu izpildītāja
izziņa par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību, kā arī:
28.1. trūcīgo ģimeņu bērniem jāuzrāda
izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam;
28.2. bāreņiem – bāreņa apliecība;
28.3. ģimenēm, kurās tikai viens no vecākiem audzina bērnus, – bērna dzimšanas
apliecība, ja viens no vecākiem miris – miršanas apliecība.
29. Lai saņemtu talonus skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei, personai jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgās ģimenes (personas) statusam, pase un
kāds no nepieciešamajiem dokumentiem
–
bērnu ar speciālām vajadzībām apliecība, Černobiļas AES invalīdu apliecība,
kā arī VSAA izsniegta izziņa par ienākumu
vai pakalpojumu apmēru.
30. Lai saņemtu talonu pirts apmeklējumiem, jāuzrāda izziņa par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.
31. Lai saņemtu pabalstu krīzes situācijā, jāuzrāda pase, ienākumus apliecinošs
dokuments un krīzes situāciju raksturojošs
dokuments.
V Ierobežojumi pabalsta saņemšanai.
32. Gadījumā, ja pabalsta pieprasītājs,
aizpildot deklarāciju, ir sniedzis nepatiesas
ziņas, tad šai personai tiek liegta iespēja 6
(sešus) mēnešus saņemt sociālo palīdzību.
VI Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība.
Lēmums par sociālā pabalsta piešķiršanu
vai atteikumu piešķirt sociālo pabalstu ir
apstrīdams Krāslavas novada domē. Domes
lēmums ir pārsūdzams tiesā Administratīvā
procesa likumā noteiktajā kārtībā.
VII Pārejas noteikumi.
34. Saistošie noteikumi stājas spēkā
2014.gada 1.janvārī.
35. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā
savu spēku zaudē 2009.gada 29.decembra
Krāslavas novada pašvaldības saistošie
noteikumi Nr. 2009/2/10 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas novada iedzīvotājiem” un to grozījumi.
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IZMAIŅAS SOCIĀLAJĀ JOMĀ,
KAS STĀJAS SPĒKĀ 2014.GADĀ
Īstenojot valsts sociālo politiku darba, sociālās aizsardzības, bērnu tiesību aizsardzības,
bērnu un ģimenes lietu, kā arī cilvēku ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju jomā, Labklājības
ministrija informē par vairākām būtiskām izmaiņām, kas stājas spēkā 2014.gadā.
No 2014.gada 1.janvāra:
- Obligātās sociālās iemaksas
strādājošajiem būs jāveic 34,09%
apmērā no darba ienākumiem, no
kuriem 23,59% veiks darba devējs, un 10,50% - darba ņēmējs.
- Vispārējais pensionēšanās
vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies
par trim mēnešiem ik gadu, līdz
būs sasniegts 65 gadu vecums.
2014. gadā tas būs 62 gadi un 3
mēneši.
- Priekšlaicīgās pensionēšanās
vecums sociāli apdrošinātiem cilvēkiem pakāpeniski palielināsies
par trim mēnešiem ik gadu, līdz
būs sasniegts 63 gadu vecums.
2014. gadā tas būs 60 gadi un 3
mēneši.
- Apdrošināšanas stāžs vecuma
pensijas saņemšanai palielināsies
no 10 līdz 15 gadiem.
- Pensiju piešķirs ar dienu, kad
radušās tiesības uz to, taču ne

agrāk kā 6 mēnešus (iepriekš 12
mēnešus) pirms pensijas pieprasījuma iesniegšanas.
- Cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem no 2012.gada 1.janvāra invaliditātes pensijas vietā piešķirta
vecuma pensija un līdz vecuma
pensijas piešķiršanas dienai pie
invaliditātes pensijas bija noteikta
piemaksa par apdrošināšanas stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim,
no vecuma pensijas piešķiršanas
dienas uz invaliditātes laiku piešķirs piemaksu pie vecuma pensijas par apdrošināšanas stāžu
līdz 1995.gada 31.decembrim. Ja
tiesības uz piemaksu radušās laikā no 2012.gada 1.janvāra līdz
2014.gada 30.aprīlim, piemaksu
piešķirs no vecuma pensijas piešķiršanas dienas un nesaņemto
piemaksu izmaksās 2014.gada
maijā vienlaikus ar maija pensiju.
- Diplomāti, prokurori, Korupcijas novēršanas un apkarošanas

SVARĪGI!
Klāt ziema, ka arī ledus, slideni
ceļi, apgrūtināta redzamība un
bīstamas situācijas uz ceļiem!
Policija lūdz visus ceļu satiksmes
dalībniekus un transportlīdzekļu
vadītājus, braucot ar automašīnu,
ņemt vērā laika meteoroloģiskos
apstākļus, kā arī izvēlēties pareizo un drošu braukšanas ātrumu,
pievēršot īpašu uzmanību ceļu
stāvoklim un tā īpatnībām. Būt
uzmanīgākiem gājēju pāreju tuvumā! Lēnāk brauksi, tālāk tiksi!

Gājēju uzmanībai! Pirms šķērsot
brauktuvi, nepieciešams pārliecināties
par satiksmes drošību. Svarīgi ir atcerēties, ka uz slidenā ceļa strauji apturēt
automašīnu nav iespējams (arī gājēju
pārejas tuvumā bremzēšanas ceļš nesaīsinās). Policija aicina gājējus parūpēties
par savu drošību un nešķērsot ceļu tuvu
braucošo transportlīdzekļu priekšā. Nav
vērts riskēt ar savu dzīvību – „zebra”
neglābs jūs, ja automašīnai sāksies sānslīde!
Tumšā diennakts laikā svarīgi atcerēties arī par atstarotāju lietošanu, lai vadītājs laicīgi var pamanīt jūs uz ceļa! Esi
redzams uz ceļa un dzīvo ilgāk!
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 braukšanas ātrums un jāpārliecinās par
drošību.”
Informāciju sagatavoja:
Anastasija Laizāne,
VP Latgales reģiona pārvaldes
Kārtības policijas biroja
Prevencijas nodaļas inspektore

biroja amatpersonas, kultūras darbinieki, kuriem piešķirta izdienas
pensija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā varēs saņemt
izdienas pensijas saņēmēja apliecību.
- Sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta maksimālais apmērs sociāli apdrošinātiem cilvēkiem būs 46 400 euro (Ls 32 600).
- Gan strādājošiem, gan nestrādājošiem vecākiem bērna kopšanas pabalsts par bērna kopšanu
līdz 1,5 gadu vecumam būs 171
euro (pieaugs no Ls 100 līdz Ls
120).
- Minimālais vecāku pabalsts,
kas piešķirts līdz 2014.gada
30.septembrim, būs 171 euro (pieaugs no Ls 100 līdz 120 latiem)
mēnesī.
- Minimālā mēneša darba alga
būs 320 euro (Ls 225). Minimālā
stundas tarifa likme strādājošiem
būs 1,933 euro (Ls 1,359), pusau-

džiem un cilvēkiem, kuri pakļauti
īpašam riskam - 2,209 euro (Ls
1,554).
No 2014.gada 1.jūlija:
- Pabalsts cilvēkam ar invaliditāti pēc 18 gadu vecuma, kuram nepieciešama kopšana, būs
213,43 euro (Ls 150).
- Valsts sociālā nodrošinājuma
pabalsts cilvēkiem ar I invaliditātes grupu katru mēnesi būs 83,24
euro (Ls 58,50), cilvēkiem ar II
invaliditātes grupu - 76,84 euro
(Ls 54), cilvēkiem ar I invaliditātes grupu kopš bērnības - 138,73
euro (Ls 97,50), cilvēkiem ar II
invaliditātes grupu kopš bērnības
- 128,06 euro (Ls 90).
Pārejas periods tiem, kuriem
vecāku pabalsts piešķirts līdz
2014. gada 30. septembrim:
- Vecāku pabalsts līdz 1 gada
vecumam būs 70% no algas, ja
vecāks nestrādās. Ja strādās, varēs
saņemt tikai bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls 120);
- Bērna kopšanas pabalsts par
bērna kopšanu no 1 līdz 1,5 gada
vecumam būs 171 euro (Ls 120)
neatkarīgi no tā, vai vecāks strādās vai nē;
- Vecāku pabalsta pārejas perioda kompensācija par bērna
kopšanu no 1 līdz 1,5 gada vecumam būs 100 euro (Ls 70,28), ne-

atkarīgi no tā, vai vecāks strādās
vai ne.
No 2014.gada 1.oktobra
- Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1
gada vecumam būs 60% no algas.
Papildu vecāku pabalstam viens
no vecākiem varēs saņemt arī bērna kopšanas pabalstu 171 euro (Ls
120).
- Vecāku pabalsts nestrādājošiem sociāli apdrošinātiem vecākiem par bērna kopšanu līdz 1,5
gada vecumam būs 43,75% no
algas. Papildu vecāku pabalstam
viens no vecākiem varēs saņemt
arī bērna kopšanas pabalstu 171
euro (Ls 120).
- Vecāku pabalsts strādājošiem
sociāli apdrošinātiem vecākiem
gan līdz 1 gada vecumam, gan
līdz 1,5 gadu vecumam būs 30%
no aprēķinātā vecāku pabalsta.
Papildu vecāku pabalstam viens
no vecākiem varēs saņemt bērna
kopšanas pabalstu 171 euro (Ls
120).
Izvēli par to, vai vecāku pabalstu viens no vecākiem vēlēsies
saņemt līdz 1 vai 1,5 gada vecumam, var veikt tikai vienu reizi.

ĀTRĀK, ĒRTĀK, IZDEVĪGĀK –
AR ŠĀDU VADMOTĪVU
PIE SEVIS AICINA
PIRMIE VALSTS VIENOTIE
KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRI
Taupīt laiku un naudu, apmeklējot vienu klientu apkalpošanas centru, tā
vietā, lai saņemtu sev nepieciešamos pakalpojumus atsevišķi katru savā
valsts vai pašvaldības iestādē - tā ir priekšrocība, ko iespējams nākotnē
piedāvās Valsts vienotie klientu apkalpošanas centri (turpmāk – VVKAC).
Lai apzinātu iestāžu iespējas un gatavību darboties vienuviet, sniedzot
publiskos pakalpojumus, 2014. gada pirmajā pusgadā Daugavpilī, Valmierā, Rojā, Aucē un Rīgā tiek īstenots Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru pilotprojekts.
Šobrīd iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir
pieejami aptuveni 2000 valsts un pašvaldību piedāvātie publiskie pakalpojumi, kurus
iespējams saņemt vairāk nekā 900 vietās
visā Latvijā. Tas ir dārgi un neefektīvi, raugoties gan no iedzīvotāju un uzņēmēju, gan
valsts viedokļa. Tādēļ 2014. gada pirmajā
pusē tiek īstenots pilotprojekts, kas sniegs
iespēju izvērtēt divas pieejas, kā efektīvāk
un ērtāk iedzīvotājiem un uzņēmējiem nodrošināt valsts iestāžu pakalpojumu saņemšanu. Šī pilotprojekta veiksmīgas īstenošanas rezultātā, ļoti iespējams jau nākotnē
visā Latvijā tiks izveidots Valsts vienotais
klientu apkalpošanas centru tīkls.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju
jautājumos Arnis Daugulis uzsver: „Viena
no ministrijas darba prioritātēm ir esošo
valsts pakalpojumu elektronizācija. Tomēr
mēs apzināmies, ka vienmēr būs cilvēki,

kuri labprātāk šos pakalpojumus saņems
klātienē. Tāpēc mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai publisko pakalpojumu saņemšana
klātienē būtu pēc iespējas ērtāka. Vienlaikus mēs apzināmies, ka šis ir pilotprojekts.
Tāpēc aicinām iedzīvotājus un uzņēmējus
sniegt savu vērtējumu par šo iniciatīvu, lai
pilnveidotu šo klientu apkalpošanas centru
darbu gan šajos sešos mēnešos, gan sniegtu
ieguldījumu Valsts vienoto klientu apkalpošanas centru tīkla izveidē nākotnē.”
Pilotprojekta laikā tiek īstenotas divas
publisko pakalpojumu sniegšanas pieejas.
Daugavpilī un Valmierā vairākas valsts iestādes sniedz pakalpojumus vienuviet Valsts
vienotajos klientu apkalpošanas centros.
Tajos savus pakalpojumus sniegs Lauku
atbalsta dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Uzņēmumu reģistrs, Valsts
ieņēmumu dienests un Valsts vides dienests.
Daugavpilī pilotprojekts tiek īstenots sadarbībā ar Latgales uzņēmējdarbības centru,

kas VVKAC telpās sniegs arī savus pakalpojumus.
Rojā un Aucē - augstākminēto valsts iestāžu atsevišķi pakalpojumi tiks sniegti esošajos pašvaldību klientu apkalpošanas centros. Šeit papildus būs iespējams saņemt arī
Valsts zemes dienesta pakalpojumus.
Savukārt Rīgā, sadarbībā ar pašvaldību,
tiek pārbaudīta iespēja valsts iestāžu pakalpojumus sniegt vietās, kur visvairāk atrodami attiecīgā pakalpojuma saņēmēji. Pilotprojekta laikā Rīgas Dzemdību namā Rīgas
Ziemeļu izpilddirekcijas Dzimtsarakstu
nodaļas sektorā būs iespējams iesniegt iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūrai par bērna piedzimšanas pabalsta
piešķiršanu.
Iepriekšminēto valsts iestāžu publiskos
pakalpojumus līdzīgi kā iepriekš var saņemt
arī iestāžu esošajās nodaļās/klientu apkalpošanas centros.
Plašāka informācija par Valsts vienoto
klientu apkalpošanas centru tīkla pilotprojektu: www.vvkac.lv un www.twitter.com/
vvkac
Gunta Misāne,
pilotprojekta komunikāciju konsultante
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrija
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KULTŪRA

LEONA BROELA - PLĀTERA
PIEMIŅAI
22. janvārī Krāslavā tiks atklāta piemiņas
plāksne, kas veltīta grāfam Leonam Broelam Plāteram un citiem 1863. gada janvāra sacelšanās varoņiem.
Piemiņas plāksne ir uzstādīta Krāslavas parkā netālu no jaunajām kāpnēm, kas ved uz grāfu Plāteru pili, kur
plkst.13.00 sāksies svinīgais pasākums. Tajā piedalīsies Polijas Republikas ārkārtējais un pilnvarotais vēstnieks Latvijas Republikā Ježijs Mareks Novakovskis, Cīņu un kritušo
piemiņas padomes ģenerālsekretārs Andžejs Kšištofs Kunerts, kā arī citi viesi no Polijas.
Piemiņas plāksni iesvētīs Krāslavas Romas katoļu baznīcas prāvests Eduards Voroņeckis.
Pasākums turpināsies Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolā, kur viesiem tiks piedāvāts skolas audzēkņu koncerts un uzstāsies Latvijas Poļu savienības Krāslavas nodaļas folkloras grupa.
Dienas otrajā pusē viesi noliks ziedus pie pieminekļa kritušajiem poļu leģionāriem, apskatīs Krāslavas Romas katoļu baznīcu un citas Krāslavas ievērojamākās vietas.

No vēstures

Janvāra sacelšanās bija bruņota sacelšanās
pret Krievijas impērijas varu Polijā, Baltkrievijā un Lietuvā, lai atjaunotu pēc Polijas
dalīšanas sagrauto Polijas-Lietuvas kopvalsti
1772. gada robežās. Tas bija viens no cēlu jūtu
mudinātiem vairākiem poļu nacionālām sacelšanās periodiem XIX gadsimtā, kuru mērķis bija zaudētās neatkarības atgūšana. Polija
zaudēja savu neatkarību, kad XVIII gadsimta
beigās to savā starpā sadalīja kaimiņvalstis.
1861. gadā dibinātā nelegālā poļu Centrālā
Tautas komiteja Jaroslava Dombrovska vadībā
un Lietuvas provinces komiteja Konstantīna
Kaļinovska valdībā pēc Novembra sacelšanās
parauga sāka plānot jaunu sacelšanos.
Sacelšanās sākās pēc Centrālās Tautas komitejas manifesta 1863. gada 22. janvārī, kas aicināja poļu, lietuviešu un krievu (baltkrievu un
ukraiņu) tautas sākt bruņotu sacelšanos. Bruņotās cīņas notika partizānu kara veidā. Galvenie sacelšanās sagatavošanas centri atradās
Antonija Rika muižā pie Viļakas un Staņislava
Mola muižā Višķos. 1863. gada 13. maijā pie
Krāslavas notika bruņots uzbrukums krievu
karaspēka vienībai. Janvāra sacelšanās izraisīja lielu interesi visā Eiropā.
Sacelšanās dalībnieki nespēja pretoties Krievijas impērijas regulārajai armijai. Sacelšanos
apspieda tikai 1864. gada pavasarī, kad Trauguts (vadītājs) tika apcietināts un notiesāts ar
nāvi pakarot. Kopējais pakārto skaits sasniedza 400, vairāki tūkstoši sakautās sacelšanās
dalībnieku tika izsūtīti uz Sibīriju, šļahtas
locekļiem, kas atbalstīja sacelšanos, atņēma
īpašumus. Sākās Polijas un Lietuvas zemju rusifikācija. Latgales vēsturē sākās latīņu drukas
aizlieguma periods, ko atcēla tikai 1904. gadā.
Viena no tā laika traģiskākajām personībām
bija Leons Broels-Plāters, kas, mēģinot pasargāt īsto uzbrukuma komandieri, uzņēmās vainu uz sevi, un tika sodīts ar nāvi Daugavpils
cietoksnī.
Leons Plāters dzimis 1836. gadā Kombuļu
muižā grāfa Jozefa Broel-Plātera un Antoniņas no Soltānu dzimtas ģimenē. Leona tēvs
Inflantijā bija pazīstams kā labs saimnieks,
plašas izglītošanas līdzdalībnieks, rakstīja
apcerējumus žurnālam „Rubon”, bija autors
saimniekošanas gadagrāmatai. Daudz izcietis
no Krievijas valdības, jo bija radinieks Emīlijai un Cēzaram Plāteriem, kuri ņēma līdzdalību sacelšanās akcijās 1830. gadā Dinaburgas
apkaimē, kad Jozefs deva viņiem patvērumu
savā pusmuižā, lai paglābtu no Sibīrijas. Šī
lieta tika atklāta, Jozefu Plāteru ar ģimeni izsūtīja uz Smoļensku. Tur tad arī pagāja Leona
Plātera bērnība. Kad pienāca laiks mācīties,
tad Leons tika sūtīts uz Rīgas ģimnāziju. Rīgā
par viņu rūpējās vecākais brālis Augusts, kurš

strādāja pie ģenerālgubernatora. No Rīgas
Leonu pārcēla uz Mītavu (Jelgavu), kur viņš
pabeidza ģimnāziju. Atgriezās mājās, bet tēva
jau nebija, Kombuļos saimniekoja brālis Jevgeņijs, bet Leons īpašumā saņēma Kazanovas
pusmuižu, kur arī palika līdz mūža beigām.
Pēc dabas bija jautrs, un viņu visi mīlēja.
Viņš prata visus darbus un Kazanovā bija iekārtojis virpas galdu un galdnieka darbnīcu.
Viņš mīlēja iet arī medībās. Kad sākās poļu
sacelšanās, Leons uzskatīja, ka būtu kauns, ja
neviens no Plāteru dzimtas nebūtu iesaistīts
šajā kustībā. 1863. gadā pavasarī no Dagdas
Kazanovā ieradās Zigmunds Buiņickis. Faktiski uzbrukuma organizators bija Zigmunds
Buiņickis, bet viņam izdevās aizbēgt uz Krieviju, tad uz ārzemēm. No turienes viņš cara
valdībai rakstīja, ka Leons nav vainīgs, bet
komisija to neņēma vērā.
Cīnītāju grupa Leona Plātera vadībā nodeva zvērestu Krāslavas baznīcā, ko pieņēma
Krāslavas vikārs Jans Bolcevičs. Priesteri Bolceviču cara valdība notiesāja uz 20 gadiem
ieslodzījuma. Pats Leons Plāters arī tika sagūstīts, aizvests uz Dinaburgas cietoksni, notiesāts uz nāvi. Jāpiezīmē, ka Leons pēc brāļa
Jevgeņija aprakstiem cietoksnī izturējies ļoti
mierīgi, nosvērti, kad pie viņa uz tikšanos bija
aizbraukuši piederīgie.
Tika arestēti arī brāļi Jevģenijs un Mihails,
un arī nogādāti Dinaburgas (Daugavpils) cietoksnī. Arī brāļiem gribēja „piešūt” piedalīšanos uzbrukumā, bet bija daudz liecinieku, kuri
tajā dienā redzēja viņus aizņemtus savā muižā.
Kad tika pasludināts tiesas spriedums, Leons palūdza paaicināt priesteri. Pie viņa atnāca
priesteris Boļeslavs Aleksandrovičs. Priesteris
pavadīja pēdējo nakti ar Leonu kamerā (ir jāpiezīmē, ka šis priesteris vēlāk tika izsūtīts
spaidu darbos un pa ceļam Tjumeņā nomira).
Leons pieņēma Sv. Sakramentu, piedeva tiem,
kuri notiesāja viņu uz nāvi, un pateicās Dievam par to, ka viņš tādā dvēseles mierā var
pieņemt nāvi. Tā viņš sagaidīja rītu, lūdza, lai
atļautu tikšanos ar māti un māsām, jo viņas
atbrauca uz Dinaburgu. Bet tas viņam netika
ļauts. Viņš no piederīgajiem atvadījās tikai ar
mazu pastkarti. Par notikumu mežā pie Krāslavas uzzināja visā Eiropā, par to rakstīja avīzes
Polijā, Anglijā un Francijā. Par varonīgo un
drosmīgo grāfu sacerēja dziesmas un bija uzrakstīts romāns.
Kazanovas muižā, kurā līdz savai traģiskajai nāvei dzīvoja Leons, viņa māte Antoņina
Plātere uzstādīja krustu (t.s. „Dēla krustu”),
kas iznīcināts 1960. gados Krāslavas–Kombuļu ceļa būves laikā. 1998. gadā krusts tika
atjaunots.
Vikipēdijas materiāli

JAUTRO
UN ATJAUTĪGO
KLUBS
NO CITAS PUSES
Kultūras nama zāle skatītāju pārpildīta, visi gaida šova sākumu, kad atkal būs joki, asprātīgi priekšnesumi, komiskas reprīzes... Visi smiesies, aplaudēs... Bet tie, kas ir uz skatuves, visticamāk, to pat nepamanīs. Nē, viņi dzirdēs smieklus, aplausus...
Taču it kā no tālienes, it kā tie nav domāti viņiem un nav ar viņiem saistīti. Viņi centīsies un saņemsies, cik vien spēs... Mūzika... Pirmie vārdi: „Labvakar, mēs sākam JAK spēli!” Bet es labi
zinu, ka īstenībā JAK sākās jau pirms mēneša. Tagad būtu pareizāk teikt: „Mēs noslēdzam kārtējo JAK.” Tieši tā... Tāpēc, ka
viss svarīgākais, vajadzīgākais, noderīgākais jau ir noticis... Un
neviens to neredzēja...

Viss sākas mēnesi pirms spēles, kad
tiek veidota komanda. Dalībnieki ir no
dažādām klasēm, dažāda vecuma, daži
pat nav pazīstami. Pirmā tikšanās. Viņi
ieskatās, saskatās. Pie darba vēl neķērās, bet... Komanda sāk veidoties. Pēc
stundas visi jau iepazinās... Un vienojās par to, kas un kur meklēs materiālus, kam ir kaut kas „krājumos”... Tad
tiek apspriests darba grafiks nākamajam mēnesim. Ir jāpaspēj gan uz mēģinājumiem, gan jāizpilda mājas darbi,
jo ir semestra beigas... Tiek veidots
scenārijs. Sadalītas lomas. Sākās mēģinājumi. Nepagāja nedēļa, bet komanda
jau saliedēta. Uz skatuves visi ir vienādi. Devītās klases skolnieks kaut ko
pasaka priekšā divpadsmitklasniekam,
un tas uzmanīgi klausās. Meitenes jau
sagatavoja rekvizītu, bet zēni ir atbildīgi par mikrofoniem un dekorācijām.
Katram ir sava vieta.
Pēc trešā mēģinājuma tiek izteikti
priekšlikumi par uzlabojumiem, izmaiņām, scenārija papildinājumu. Viss
pēc plāna - radošais process. Tagad uz
skatuves ir vienots organisms: ikviens
atbild par visiem. Palīdz ātrāk pārģērbties, kādam pasaka priekšā tekstu. Tā
ir nevis vienkārši komanda, tā ir jau
ģimene. Nav konfliktu, nav agresijas,
nav kaprīžu. Visiem ir viens kopējs
mērķis. Darba temps pieaug. Nervi saspīlēti. Visi zina, ka nekādas sacensības
Jaungada JAK spēlē nebūs, bet atbildība ir liela. Kultūras nama skatuve
nav parasta skolas aktu zāle... Pēdējais
mēģinājums spēles dienā. Viss izskatās
ne pārāk gludi. Kāds pārdzīvo, citam
asaras saskrēja acīs – nevienam nav
dzelzs nervu, taču neviens nepaliek bez
atbalsta, bez padoma, bez „drauga pleca”... Ģimene... Pēc tam - spēle, priekš-

nesums, šovs...
Lūk, tas arī viss. Mēnesis darba, un
30 minūtes uz skatuves...
Viņi vēl ilgi, ļoti ilgi visu atcerēsies...
Pirmajiem Krāslavas Varavīksnes vidusskolas Jautro un atjautīgo kluba dalībniekiem (tiem, kas sāka 1996.gadā)
pašlaik ir jau vairāk nekā 35 gadi. Dažiem ir divi-trīs bērni... Bet katru reizi
satiekoties viņi kavējas atmiņās: „Atceries, kā tu aizmirsi tekstu? Bet tev
rekvizīts izjuka... Un tu nokavēji sākumu... Tev mikrofons izslēdzās... Bet tu
sāki dziedāt ko citu...
To zina un atceras tikai viņi paši...
Skatītāji visbiežāk neko nepamana...
Tas viss arī ir JAK pamatā. Dzīves
veids, kas audzina un veido personības,
cilvēkus, kas prot strādāt komandā,
būt sabiedriskiem saskarsmē ar citiem,
nodibināt kontaktus, prezentēt sevi...
Dzīves veids, kas nav savienojams ar
iedomību, paviršību, nevīžību, bezatbildību... Jautro un atjautīgo klubs – tie
ir cilvēki, kas prot draudzēties, viņiem
ir savs viedoklis, kuru viņi spēj aizstāvēt, taču viņi ciena arī citu cilvēku domas.
JAK ir spēle, kas palīdz audzināt labus, sekmīgus un pozitīvus cilvēkus...
Bet skatītāji...Viņi saņem gandarījumu par šī darba rezultātu. Bez skatītājiem nav šova un nav spēles... Skatītāji
30 minūšu laikā atdod JAK spēles dalībniekiem viņu enerģijas tēriņus par
visu mēnesi. Taču arī tas nav galvenais.
JAK ir spēle tiem, kam patīk sagādāt
prieku apkārtējiem cilvēkiem.
Pateicoties tam mēs arī pastāvam.
Mēs turpinām JAK spēles... Tāpēc, ka
tas ir svarīgi mūsu skolēniem.
Andrejs Jakubovskis
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PROJEKTI

DZIMTSARAKSTU NODAĻAS STATISTIKA

ENERGOEFEKTIVITĀTES
PAAUGSTINĀŠANAS PASĀKUMI
KRĀSLAVAS NOVADA
IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒS

51 MEITENE UN 48 ZĒNI

2014.gada laikā ar Klimata pārmaiņu
finanšu instrumenta atbalstu (KPFI) ir
plānots veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus PII „Pienenīte”, Izvaltas pamatskolā un Indras Mūzikas un mākslas skolā.

Līgumi par projektu „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Indras Mākslas un mūzikas
skolā” (KPFI-15.2/16), „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu
emisiju samazināšanai Izvaltas pamatskolā” (KPFI-15.2/145) un „Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas
PII „Pienenīte”” (KPFI-15.2/15) ir parakstīti 2013.gada 16.decembrī.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros Indras Mūzikas un mākslas skolas ēkā tiks veikta ārsienu, cokola un bēniņu siltināšana, durvju un logu nomaiņa, siltummezgla katlu telpā un rekuperācijas ventilācijas sistēmas zālē ierīkošana, kā arī apgaismojuma nomaiņa
sporta zālē uz LED tipa lampām. Veicot projektā plānotās aktivitātes,
tiks sasniegts CO2 emisiju samazinājums – 41891,63 kg gadā un siltumenerģijas patēriņš apkurei – 89,6 kWh/m2 gadā. Projekta kopējās
izmaksas ir plānotas LVL 153 474.80 apmērā, t.sk. KPFI finansējums
– LVL 69 600.00.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros Izvaltas pamatskolā ēkā tiks veikta ārsienu, cokola (jaunās piebūves daļai) un
bēniņu siltināšana (visai ēkai), durvju un logu nomaiņa. Veicot projektā plānotās aktivitātes, tiks sasniegts CO2 emisiju samazinājums –
60279,87 kg gadā un siltumenerģijas patēriņš apkurei – 88,0 kWh/m2
gadā. Projekta kopējās izmaksas ir plānotas LVL 138 962.24 apmērā,
t.sk. KPFI finansējums – LVL 99 900.00.
Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ietvaros PII „Pienenīte” ēkā tiks veikta cokola, jumta un pagraba pārseguma siltināšana,
koka durvju nomaiņa, apkures un karstā ūdens sadales cauruļu siltumizolācijas nomaiņa pagrabā. Veicot projektā plānotās darbības, tiks sasniegts CO2 emisiju samazinājums - 33513,78 kg gadā un siltumenerģijas patēriņš apkurei - 89,4 kWh/m2 gadā. Projekta kopējās izmaksas
ir plānotas LVL 146 281.58 apmērā, t.sk. KPFI finansējums – LVL
55 700.00.
Andris Rukmans

Dzimšana 2013.gadā

2013.gadā Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
99 jaundzimušie: 51 meitene un
48 zēni.
Visvairāk jaundzimušo reģistrēts: janvārī – 12, septembrī – 10
un novembrī – 13.
Vismazāk jaundzimušo reģistrēts jūnijā – 5 un decembrī - 5.
Laulībā dzimuši 52 bērni. Atzīta
paternitāte 39 jaundzimušajiem.
Nav ieraksta dokumentos par bērna tēvu 8 bērniem.
Pirmie bērni dzimuši 43 māmiņām, otrie bērni – 33 māmiņām,
trešie – 13 māmiņām, ceturtais
bērns – 6, piektais – 1 māmiņai,
septītais bērns – 2 māmiņām, desmitais – 1 māmiņai.
Bērnu vecāku vecums:
mātes
tēvi
l5 -17 gadi
1
18-20 gadi
8
2
21-25 gadi
33
14
26-30 gadi
23
29
31-35 gadi
22
19
36-40 gadi
11
15
41-45 gadi
1
9
46-50 gadi
3
Bērnu vārdi:
meitenēm:
trīs Arinas un trīs Evelīnas, divas Samantas, divas Viktorijas,
divas Arīnas, divas Diānas, divas
Jekaterinas un divas Anastasijas,
pārējie vārdi – Vladislava, Līna,
Aleksa, Veronika, Jūlija, Sofija,
Sofja, Elvita, Līga, Arnita, Jana,
Alise, Marianna, Lolita, Ilāna,
Nikoļa, Gabriela, Laura, Karolīna,

Karina, Ariana, Stefānija, Agnija,
Marīte, Alise, Milana, Krista, Valērija, Valerija, Darina, Kira, Adriana, Aurēlija;
zēniem:
četri Aleksandri, četri Iļjas, trīs
Danieli un trīs Maksimi, divi Artjomi, divi Denisi, divi Ričardi,
pārējie – Martins, Armīns, Aivis,
Arkādijs, Damirs, Miķelis, Aleks,
Raivis, Aivars, Jaroslavs, Emīls,
Egīls, Dmitrijs, Markuss, Vladislavs, Mairis, Nikita, Roberts, Timurs, Vadims, Artemijs, Rolands,
Lauris, Einārs, Artūrs, Armands,
Dāniels, Artūrs.

Laulības 2013.gadā

Krāslavā reģistrētas 72 laulības: 67 laulības noslēgtas Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļā,
5 laulības Krāslavas Romas katoļu baznīcā.
9 laulības noslēgtas ar ārzemniekiem (Lietuva, Gruzija, Ukraina, Krievija).
Pirmo reizi laulībā stājušies 51
vīrietis un 46 sievietes, otru reizi
– 18 vīrieši un 23 sievietes, trešo
reizi – 3 vīrieši un 3 sievietes.
Laulības slēdzēju vecums:
vīrieši sievietes
līdz 18 gadiem 18-20 gadi
2
4
21-25 gadi
15
21
26-30 gadi
22
22
31-35 gadi
11
8
36-40 gadi
6
5
41-45 gadi
6
5
46-50 gadi
2
2
51-55 gadi
4
2
56-60 gadi
1

IZGLĪTĪBA
APSVEIKTI PEDAGOGU
KONKURSA PAR LABĀKO
KLASES AUDZINĀŠANAS STUNDU
UZVARĒTĀJI
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas
(VBTAI) telpās tika sveikti VBTAI organizētā konkursa pedagogiem par labāko klases audzināšanas stundu finālisti.

Konkursa gaitā skolotāji tika aicināti sūtīt savu klases audzināšanas stundu aprakstus un dokumentējumus. Konkursa
mērķis bija dot iespēju pedagogiem radošā un atraktīvā formā
runāt par jaunajiem izaicinājumiem skolas un klases vidē (vardarbība un mobings, jauno tehnoloģiju, interneta un mediju
ietekme, iecietības un empātijas veicināšana utt.) un radīt mācību materiālu, kas varētu būt noderīgs arī citiem skolotājiem.
Konkurss tika organizēts kustības „Draudzīga skola” ietvaros,
tajā tika saņemts vairāk nekā 50 pedagogu darbu, ko izvērtēja
VBTAI, Izglītības un zinātnes ministrijas un Valsts Izglītības
satura centra pārstāvji.
1. – 4. klašu grupā uzvarēja Daugavpils 11. pamatskolas
skolotājas Svetlanas Skripnikas darbs, bet Izcilības rakstu saņēma Riebiņu vidusskolas pedagoģe Anita Randare. Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja arī Daugavpils novada Sventes
vidusskolas skolotājas Aijas Valeines darbu.
5. – 9. klašu grupā vērtēšanas komisija par labāko atzina Iecavas internātpamatskolas skolotājas Ievas Plēsumas konkursam iesūtīto klases audzināšanas stundas aprakstu. Izcilības
rakstu saņēma Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pārstāves Gaļinas Mikulānes darbs, bet Atzinības rakstus - Liepājas
Valsts 1. ģimnāzijas skolotājas Aigas Jaunskalžes un Cēsu 2.
vakara (maiņu) vidusskolas skolotājas Marinas Strades darbi.
Vidusskolu un profesionālās izglītības skolu grupā uzvarēja
Madonas pilsētas 1. vidusskolas skolotāja Rūta Trušele. Izcilības rakstu vērtēšanas komisija piešķīra Jēkabpils vakara vidusskolas pedagoģei Raineldai Muižniecei. Atzinību izpelnījās arī Līvānu 1. vidusskolas skolotājas Annas Kurcišas darbs.
www.bti.gov.lv

LAI LABESTĪBA SAGLABĀJAS
VISA GADA GARUMĀ!
Gada noslēgumam tuvojoties, aktivitāšu un pasākumu skaits Krāslavas Varavīksnes vidusskolā parasti
pieaug. Decembris šajā skolā ir visaktīvākais mēnesis,
tas ir labi zināms ne tikai mācību iestādes kolektīvam,
bet arī daudziem mūsu novada iedzīvotājiem.

Ziemassvētku lasījumi, volejbola turnīrs, Ziemassvētku dziesmu
festivāls, JAK spēle, Jaungada pasaka ir visplašākā mēroga pasākumi, kas rada neaizmirstamu svētku noskaņu un kurus apmeklē
daudz skatītāju.
Ar tādām vērtībām kā dvēseles siltums, labestība un dāvināšanas
prieks bērni iepazīstas labdarības akciju laikā. Jau vairākus gadus
skolā notiek akcija „No ģimenes ģimenei”, pateicoties kurai skolēniem un viņu ģimenēm ir dota iespēja sniegt atbalstu tiem, kam ir
nepieciešama palīdzība. Apģērbu, apavus un citas ikdienā nepieciešamās lietas akcijas ietvaros ziedoja 150 ģimenes. Īpaši aktīva bija
2.a klase (skolotājs Ēriks Zaikovskis).
Ik gadu pirms Ziemassvētkiem tikšanos ar skolēniem ar nepacietību gaida veco ļaužu pansionāta „Priedes” iemītnieki. 8. c klase un
skolotāja Lilija Jasinska sagatavoja nelielu koncertu, mājas gardumus un nelielas dāvanas.
Kluba „Varavīksne” (9.a) jaunieši un skolotāja Galina Mikulāne organizēja akciju „Ziemassvētku rūķīši”, kuras ietvaros sveica
gada gaišākajos svētkos Krāslavas medicīnas darbiniekus.
Mācību projekta „Skolas, pašvaldības un uzņēmumu ilgtspējīgas
sadarbības modelis karjeras attīstības atbalstam” ietvaros 10.-11.
klašu skolēni un skolotājas Ludmila Kairāne un Valentīna Purpiša organizēja labdarības akciju Bērnu sociālās rehabilitāciju centrā
„Mūsmājas”, kur dāvāja mazuļiem svētku noskaņu, rotaļājās ar viņiem.
Ļoti skaists un emocionāls pasākums ir Rītas Andrejevas Ziemassvētku koncerts, kurā skan populāras dziesmas un melodijas.
Šajā dienā skolā vienmēr ciemojas pensionētie skolotāji.
Lai labestība, savstarpējā sapratne un draudzība, ko cilvēki dāvāja cits citam, saglabājas visa gada garumā!
Elvīra Škutāne

61-65 gadi
2
66-70 gadi
1
1
71-75 gadi
76-80 gadi
1
Uzvārdi pēc laulības noslēgšanas
45 gadījumos ģimenes izvēlējušās uzvārdu pēc vīra uzvārda, 3
pāri pēc sievas uzvārda, 18 pāri
palikuši katrs savā uzvārdā, 6 gadījumos sieva savam uzvārdam
pievienojusi vīra uzvārdu, iegūstot dubultu uzvārdu.
Visvairāk laulību noslēgts jūnijā – 9, jūlijā - 12 , augustā - 15,
septembrī - 11.Vismazāk: janvārī
- 1 un decembrī - 2.

Miršana 2013.gadā

2013.gadā Krāslavas novada
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti
320 miršanas gadījumi – 145 vīrieši un 175 sievietes.
Visvairāk miršanas gadījumu
reģistrēts janvārī – 41, martā – 34,
jūlijā – 32, aprīlī - 30.
Vismazāk miršanas gadījumu
reģistrēts jūnijā - 19 un augustā – 19.
Miršana pēc vecumiem:
vīrieši
sievietes
līdz 19
1
no 19 līdz 30 4
1
no 31 līdz 40 1
1
no 41 līdz 50 10
5
no 51 līdz 60 23
7
no 61 līdz 70 24
13
no 71 līdz 80 51
52
no 81 līdz 90 32
70
no 91 līdz 95 6
15
no 96 līdz 100 2
2

KULTŪRA
PORTUGĀLES RITMI
SKANĒS KRĀSLAVĀ

Piektdien, 24.janvārī, plkst.18:00 Krāslavas
KN foajē - Joel Nachio - akustiskais solo Portugāles ritmos. Ieeja - 1 eiro.
*
*
*

KRĀSLAVA
VITAUTA MIHALOVSKA
FOTOGRĀFIJĀS

No 18.janvāra līdz 20.februārim Krāslavas
kultūras namā būs skatāma Vitauta Mihalovska
fotogrāfiju izstāde. Fotoizstādes atklāšana sestdien,18.janvārī, plkst.13.00.
*

*

*

„...DZIMIS LATGALĒ”

No 10. janvāra līdz 1.martam Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā skatāma talantīga gleznotāja Valentīna Zlidņa (1939.-2010. ) piemiņas
izstāde „...Dzimis Latgalē”. Mūsu atmiņā viņš
palika kā labs pedagogs, treneris, mākslinieks
- spilgta un savdabīga personība. 22.februārī
māksliniekam apritētu 75 gadi.
Muzeja darba laiks: ot.-pt.: 10:00 -17:00;
s.:10:00-16:00; sv., p. - slēgts

APSVEIKUMI
Invalīdu biedrības „Stariņš” valde
sveic biedrības locekļus
Jaunajā 2014. gadā!

No visas sirds vēlam, lai 2014. gads atnes
jums un jūsu tuviniekiem veselību, siltumu,
mieru un mīlestību! Lai jūsu mājās nekad neaizmirst par cerību un labestību! Lai vienmēr
jums līdzās ir Dievs!

Kraslavas V
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darbi, notikumi, cilvēki

„UZKLAUSU DAŽĀDUS VIEDOKĻUS,
BET LĒMUMUS
VIENMĒR PIEŅEMU PATSTĀVĪGI”
„Paldies Dievam, ka ir tādi konkursi, pateicoties kuriem var uzsākt savu biznesu,” atzīst Nauris.
Jaunietis ar savu projekta pieteikumu startēja jaunieši biznesa ideju konkursā, ko rīkoja Krāslavas novada dome. Viņa ideja - izveidot savu kokapstrādes ražotni - saņēma
atbalstu, un šīs ieceres īstenošanai pašvaldība piešķīra Naurim 1935 latus. Viņam izdevās nopirkt daudzfunkcionālo kokapstrādes darbgaldu, piešķirto līdzekļu pietika arī
akumulatora skrūvgrieža iegādei.
Naurim Lipšānam drīz būs 22 gadi, viņam ir ģimene, dēlam Devidam ir pusotrs gads,
un vēl šim jaunajam cilvēkam ir savs mazais bizness - mēbeļu izgatavošana pēc individuāla pasūtījuma.
Nauris ir vietējais puisis, dzimis Skaistas pagastā, kur pabeidza pamatskolu. Izvēlējās
transporta pārvadājumu menedžera profesiju, taču drīz vien saprata, ka ir kļūdījies, tad
arī atgriezās Krāslavā. Šeit viņš veiksmīgi pabeidza Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
filiāli.
- Nauri, vai vari teikt, ka pēc
piedalīšanās projektu konkursā
tava dzīve strauji mainījās?
- Protams! Parādījās darbs tepat
uz vietas, nav jābrauc uz ārzemēm
- jo man ir ģimene. Peļņa dod iespēju izdzīvot un pamazām attīstīt
savu biznesu.
- Kur atrodi pasūtītājus?
- Drīzāk viņi paši mani atrod,
pat nezinu kā. Pašlaik man ir pasūtījumi jau diviem mēnešiem uz
priekšu. Mans pirmais pasūtījums
bija pirts pagalvji, bet pašlaik es
izgatavoju saliekamo divstāvu
gultu.
Pavasara-vasaras periodā būvēju siltumnīcas un dažādas citas koka konstrukcijas, tad man
palīdz vēl divi cilvēki. Jau divus
mēnešus strādāju bijušās Skaistas pamatskolas ēkā, šeit par 30
latiem mēnesī man iznomā visu

pirmo stāvu. Pagaidām es darbojos tikai vienas klases telpās, bet
man ir grandiozi plāni, un ar laiku
es gribu izmantot visas pirmā stāva telpas.
- Tad droši vien būs vajadzīgs
arī papildus darbaspēks?
- Jā, kaut gan ar to ir ļoti grūti.
Laukos atrast labus strādniekus ir
sarežģīti.
- Vai vari apgalvot, ka viss iet
gludi, kā gribas?
- Ne vienmēr. Piemēram, nesen
salūza svītrvilcis. Sākumā, kad
liekās naudas uzkrājumu vēl nebija, pirku lētākus instrumentus, un,
lūk, rezultāts. Darbs apstājās, bet
klients gaida un nervozē. Taču jau
rītdien man atvedīs profesionālo
darba rīku.
- Vai tu pats rasē skices vai izmanto datorprogrammu?
- Rasēju ar zīmuli, darbs ar

datorprogrammu aizņem pārāk
daudz laika. Modeļus meklēju
internetā – pašlaik tas aizstāj gan
grāmatas, gan žurnālus, tur var atrast ļoti daudz informācijas.
- Vai tu atdod priekšroku kādai konkrētai koku sugai?
- Principā, nē. Iespējams, vēlamākā ir priede. Priedes koksnes
izstrādājumus nebūs žēl aizstāt ar
ko citu, ja apniks. Ar ozolu vai osi
nebūs tik vienkārši.
Bieži pasūtītāji atbrauc ar savu
materiālu, bet dažreiz es pats to
pērku. Ir savs mežs, taču izdevīgāk ir iegādāties gatavu materiālu
nekā pašam vest koksni un kaut
kur zāģēt un žāvēt. Es ceru, ka
nākotnē man būs gan savs gateris,
gan sava žāvētava.
- Daudzi sūdzas, ka mūsu valstī ir ne ļoti labvēlīga vide uzņēmējdarbībai. Un kā tev šķiet?

5 GADI - 40 KAUSI!

4. janvārī Krāslavas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas Vakara
turpinājumā
klubs „Krāslava” atzīmēja savas darbības 5 gadu jubileju.
sumināja kluba labākos

Pasākums sākās ar svinīgo daļu, kluba prezidents Anatolijs Lebedoks pastāstīja klātesošajiem
par kluba dibināšanas vēsturi, kā arī par dažādiem
panākumiem - gan komandu, gan individuālā vērtējumā. Kluba pastāvēšanas laikā tā dalībnieki izcīnīja no 20 līdz 50 godalgotām vietām un atveda uz
Krāslavu medaļas un pateicības. Kluba lepnums ir
arī vairāk nekā 40 kausu, kas liecina par komandas
sasniegumiem dažādās sacensībās.
Krāslavas novada invalīdu kluba sportistus pirmajā jubilejā, kā arī Ziemassvētkos un Jaungada
svētkos sveica Indra Adiene, Bauskas invalīdu
sporta un rehabilitācijas biedrības pārstāve. Viņa
novēlēja krāslaviešiem stipru veselību, daudz spēka un izturības, lai sasniegtu izcilus rezultātus un
panākumus sporta sacensībās.

sportistus. Par aktivitāti
un augstiem sasniegumiem sportā pateicību
un vērtīgu balvu saņēma
Marina Šlapina, Jevgēņijs
Galickis un Pēteris Suveizda.
Diplomus par aktīvu dalību sporta pasākumos un
augstiem sasniegumiem
sportā ieguva Vjačeslavs
Lukaševičs un Anatolijs
Lebedoks.
Par labāko makšķernieku tika atzīts Viktors
Savickis, bet apbalvojumu nominācijā „Labākā tiesnese” saņēma Marina
Šlapina.
Piemiņas medaļu, diplomu un suvenīru nominācijā „Labākais sportists” ieguva Vjačeslavs Lukaševičs – dažādu čempionātu vairākkārtējs dalībnieks,
daudzkārtējs godalgo vietu ieguvējs pasaules, Eiropas, starptautiskajos, Latvijas čempionātos, Latvijas taku orientēšanās izlases dalībnieks.
Svinīgās daļas noslēgumā ar kausu tika apbalvota visa Krāslavas novada invalīdu sporta un rehabilitācijas kluba „Krāslava” komanda.
Izsakām sirsnīgu pateicību mūsu sponsoriem,
kas sniedza atbalstu jubilejas pasākuma organizēšanā, vēlam viņiem visu to labāko 2014.gadā!
Kluba valde

- Jā, to var just. Es tikai sāku
attīstīt savu biznesu, bet nodokļi
vienkārši nospiež. Šajā gadā nodokļu likme jau tika paaugstināta, un nākamajā to atkal pacels.
Tādos apstākļos ir grūti „uzņemt
apgriezienus”.
- Vai tavā dzīvē ir cilvēks,
kura padomus tu vienmēr uzklausi?
- Uzklausu dažādus viedokļus,
bet lēmumus vienmēr pieņemu
patstāvīgi. Uzskatu, ka cilvēkam
pašam ir jāatbild par savas rīcības sekām. Strādāt patstāvīgi nav
viegli. Ir jābūt uzņēmīgam un arī
jāriskē.
- Kam velti savu brīvo laiku?
- Man tā vienkārši nav, veselu
dienu vajag „grozīties”. Ja ir kāda
brīva minūte, gribas pabūt mājās
ar saviem tuviniekiem.
- Kā tev šķiet, vai galdniecība

ir darbs, ar ko tu nodarbosies
visu mūžu?
- Ceru, ka jā. Man ir daudz plānu, domāju, ka viss izdosies!
- Ko tu gribētu novēlēt saviem
vienaudžiem, kas tikai ienāk
pieaugušo pasaulē un atrodas
dzīves krustcelēs?
- Mēģiniet kaut ko darīt! Nekad
nepadodieties pat vissarežģītākajās situācijās! Ejiet ar savām idejām uz domi, meklējiet sponsorus,
dariet visu iespējamo! Izeju var
atrast vienmēr!
- Paldies par atbildēm! Lai tev
veicas!
Nauris Lipšāns piedāvā iedzīvotājiem savus pakalpojumus, ja
gribat pasūtīt koka izstrādājumus,
zvaniet pa tālruni 25947208.
Elvīra Škutāne,
autores foto

SLUDINĀJUMI
Sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus tuvāk savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā, kas ieradīsies 3.februārī
un 4.februārī (pie Krāslavas slimnīcas, Rīgas ielā 159).
Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc TIKAI pēc iepriekšēja pieraksta!
Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības
dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).
Ar ģimenes vai ārstējoša ārsta norīkojumu - izmeklējums maksā EUR 2.85.
Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram NAV līgumattiecību
ar Nacionālo veselības dienestu, - PAR MAKSU.
Pieraksts notiek pa tālr. 67142840 un 27866655.
*
*
*
Pārdod garāžu kooperatīvā „Laska”. Sekcija „A”, garāža ierakstīta Zemesgrāmatā. Т. 26892015.

PATEICĪBA
Izsakām sirsnīgu pateicību Krāslavas novada domei un mūsu atbalstītājiem – Baranovska kungam, Krivenko kungam, Homutinina kungam,
Uzula kungam, Žuravska kungam, Bobiča kungam, Moiseja kungam,
Beinaroviča kungam, avīzes „Ezerzeme” redakcijai. Šie cilvēki izrāda
žēlsirdību un velta savu uzmanību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā
arī risina viņu ikdienišķās problēmas.
Mēs bieži vēršamies pēc palīdzības un zinām, ka atbalsts tiks sniegts.
Paldies visiem par to, ka jūs vienmēr mums palīdzat un dodat cerību!
Paldies par to, ka jūs esat!
Vēlam jums Jaunajā gadā stipru veselību, daudz radošu ideju, panākumus biznesā, lai piepildās visi jūsu profesionālie plāni un nākotnes ieceres! Lai Jaunais gads atnes jums labklājību, ģimenes siltumu un prieku,
sirsnīgus draugus, partnerus un visu to labāko!

LĪDZJŪTĪBA
Mana zvaigzne ir tik maziņa,
Tu naktī raudzīsies zvaigznēs,
Ka nevaru to tev parādīt…
Bet es taču dzīvošu vienā no
Skumju brīdī esam kopā ar Regīnu Sakoviču, māti aizsaulē aizvadot.
Kolēģi bāriņtiesā
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„… IR TIKAI SKOLA UN PASAKA”

k gadu Jaungada pasakas
priekšnesumu apmeklē vairāk nekā divi tūkstoši skatītāju.
Brīvdienas bija paredzētas pilsētas viesiem, darba dienas - krāslaviešiem, un vēl viena diena tika
veltīta skatītājiem no laukiem, uz
izrādēm atbrauca ap 400 bērnu no
dažādiem Krāslavas, Dagdas un
Aglonas novada pagastiem.
Skolas Jaungada pasaku apmeklē arī goda viesi. Priekšnesuma
kvalitāte ļoti pārsteidza 11. Saeimas deputāti Jeļenu Lazarevu, kas
pirmo reizi redzēja skolas Jaungada programmu. Viņas pirmie vārdi
bija tādi: „Tas vienkārši nav iespējams!” Viņa ilgi nevarēja noticēt,
ka šajā Latvijas provinces skolā
var sagatavot tik sarežģītu izrādi,
kurā viss ir pārdomāts gan tehniski, gan mākslinieciski.
Šogad priekšnesumā piedalījās
125 bērni - no sākumskolas klasēm un pamatskolas, kā arī vecāko klašu skolēni un tehnikuma
audzēkņi. Turklāt Jaungada pasakā piedalījās arī citi jaunieši, kas
izpildīja tīri tehnisku darbu - dekoratori, apgaismotāji un tie, kas
palīdzēja papilddarbos.
ā pastāstīja skolas direktores vietniece audzināšanas
darbā Ieva Bojarčuka, šogad ir
nedaudz mainījusies autoru grupa.
Tās kodols ir Andrejs Jakubovskis, Anžela Semjonova, Nadežda
Tadello un Ivans Lukša. Viņu panākumu atslēga ir daudzgadīgā
pieredze un liels talants, un vēl prasme strādāt saliedētā komandā,
kad viens kaut ko saka, bet otrs jau
turpina viņa domu. Taču katram ir
sava radošā sfēra.
Jevgēņija Bizņa visus šos gadus
ir kostīmu māksliniece, pirmssvētku dienās viņa aiziet no skolas tikai ap pusnakti, bet galveno varoņu tērpus parasti šuj mājās.
„Reizēm idejas par pasakas tērpiem rodas pilnīgi negaidīti, kad
domāju par kaut ko citu,” pastāstīja Jevgēņija. „Es nekad nekopēju
kādu noteiktu modeli, kas ir redzēts citviet, tikai dažreiz izmantoju tā atsevišķus elementus. Katru gadu es šuju kostīmus Jaungada
pasakas galvenajiem varoņiem.
Tad ir nepieciešama individuāla
pieeja, jāņem vērā varoņa rakstura iezīmes. Svarīgi, lai tērps būtu
atbilstošs lomas izpildītāja iekšējai būtībai, universāla pieeja te
neder.”
„Gribu pateikties visiem tiem
nevienaldzīgajiem cilvēkiem, kas
iegulda savu lielo artavu, lai Jaungada pasaka atstātu neaizmirstamu
iespaidu,” uzsvēra I.Bojarčuka.
„Irēnai Gončarovai ir liela loma
priekšnesuma ainās, kas ir latviešu valodā. Jau vairākus gadus viņa
meistarīgi tēlo dažādus varoņus.
Neatkārtojama ir mūsu Ragana
(Baba Jaga) -Valentīna Sadovska.
Šķiet, ka pēc ilgiem gadiem var arī
nogurt no šīs lomas, taču viņa tāpat kā agrāk intriģē un sajūsmina
publiku. Šis ampluā Valentīnai ir
ļoti organisks, reizēm dažādi scenārija elementi tiek veidoti speciā-
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Anžela Semjonova: „Mums bija
Viņi dāvā prieku un laimi, liek smaidīt un ļoti labi zina, kas ir vajadzīgs bērniem. Jau
labi
skolotāji - Tatjana Vagale un
divdesmit piekto reizi Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika Jaungada pasakas izrāIrēna Fjodorova. Viņas iemācīja
des, kas uzdāvināja daudziem skatītājiem neaizmirstamus svētkus!

rakstīt scenāriju, meklēt dekorācijas un mūziku. No viņām mēs
uzzinājām, ka priekšnesumā jābūt
gan ainām ar bērnu piedalīšanos,
gan ainām ar pieaugušajiem. Visu
šo gadu laikā organisms jau pierada decembrī strādāt īpaši intensīvi, mēs vienkārši zinām, ka mums
tas jādara, un paļaujamies tikai uz
sevi. Viss pārējais ir otrajā plānā
- māja, ģimene, personīgās lietas,
paliek tikai skola un pasaka.”
Irēna Gončarova: „Kad mēģinājumos strādāju ar bērniem, rodas
tā saucamā taureņu sajūta, jo šajos
momentos bērni uztver tevi pilnīgi
citādāk. Pozitīvas emocijas saņemu arī no skatītājiem. Bieži cilvēkiem ir labi tikai tāpēc, ka šajā
brīdī ir labi kādam citam.”
oslēgsies arī šis mācību
gads, sāksies nākamais, un
līdz ar to atkal būs Jaungada pasakas priekšnesumi. Un atkal sāksies
liela rosība - laiks, kad Andrejs Jakubovskis un Anžela Semjonova
ar grūtībām pārvietosies pa skolu
vairāku skolēnu pavadībā, bērni
cerēs un gaidīs, kad viņu sapnis
piepildīsies, un viņi beidzot iegūs
lomu Jaungada pasakā.
Andrejs Jakubovskis ir pārliecināts: „Tas liecina par to, ka mēs
visu darām pareizi!”
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li viņas lomai.
Gribu izteikt lielu pateicību
visam mūsu skolas kolektīvam.
Lielu uzmanību mēs pievēršam
drošībai, tāpēc pedagogiem un
tehniskajam personālam priekšnesumu dienās ir jādežurē skolā.”
abūt lomu Jaungada pasakas izrādē nav tik vienkārši, par to zina visi skolēni. Taču arī
tiem laimīgajiem, kam piedāvāja
piedalīties iestudējumā, ir nepieciešams izpildīt noteiktas prasības
un čakli jāstrādā. Mēģinājumi notiek vakaros - tas ir grūti gan fiziski, gan psiholoģiski. Ja kāds neapmeklē šos mēģinājumus - viņa
loma tiek atdota citam, otrā iespēja
netiek piedāvāta - daudz gribētāju.
Kāda 11. klases skolniece savā
domrakstā atzinās: „Šogad piepildījās mans sapnis! Es piedalīšos
Jaungada pasakā! Šo dienu es gai-
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Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

dīju daudzus gadus.”
Skolas pasaka turpina dzīvot
arī absolventu atmiņās. Sociālajos
tīklos tika ievietots videosižets par
Jaungada priekšnesumu Varavīksnes vidusskolā. Komentāros kāda
1998. gada absolvente uzrakstīja:
„Lūk, tāda Jaungada pasaka notiek
manā dzimtajā skolā, Krāslavā!
Scenārijs, kostīmi, fonogramma,
mēģinājumi - to visu dara skolotāji! Uzstājas gan skolotāji, gan skolēni! Katrā priekšnesumā piedalās
daudz bērnu, pasakaina noskaņa
ir vienmēr! Nostaļģija. Brīnišķīgi, kā vienmēr! Lepojos, ka arī es
kādreiz piedalījos šajā pasakā.”
as ir Jaungada pasakas
milzīgās popularitātes un
panākumu pamatā? Varbūt ir kaut
kas īpašs, ko mēs, skatītāji, nevaram ieraudzīt? Šo noslēpumu atklāj tie, kas ieliek visu savu sirdi

pasakas iestudējumā.
Andrejs Jakubovskis: „Tā vairs
nebūs Varavīksnes skola, ja tajā
netiks organizēti Jaungada pasakas priekšnesumi. Lai cik grūti tas
arī nebūtu, pēdējais, no kā varētu
atteikties, tā ir pasaka. Un es nekad no tās neatteikšos!
Kāpēc man tas ir vajadzīgs? Tā
ir skolas dzīves sastāvdaļa, un arī
daļa no manas dzīves.”

K

Elvīra Škutāne, Anželas Semjonovas foto
Krāslavas Varavīksnes vidusskola izsaka pateicību par atbalstu: Krāslavas novada domei (G. Upeniekam), novada domes Izglītības un kultūras nodaļai (L.Platonovai), SIA „Varpa” (E.Baranovskim),
SIA „KV SPED” (A. Karolim), IU „Satelīts-L” (V.Buhalovam), SIA
„Ritms” (P. Širokijam), SEB bankai (R. Purvinskai), Latvijas Sarkanajam Krustam (S. Molotokai), SIA „GSK” (A.Savickim), SIA „Kristafors” (I.Ugaram), SIA „Nordserviss” (M. Žuravskim), SIA „ELReda” (E.Lopatinskim), „Optima” (Oļegam Dubovam), z/s „Sapnis”
(Larisai un Pēterim Bārtuļiem), Ernai un Sergejam Jančevskiem, Larisai Petrovskai, Vijai Višņevskai, Jevgēņijai Sergejenko, Vijai Plotkai,
Vilim Bittem.
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