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PAREIZTICĪGIE KRĀSLAVIEŠI
KUNGA KRISTĪŠANAS SVĒTKOS GREMDĒJĀS LEDAINĀ ŪDENĪ
Pareizticīgo svētkos, Kunga Kristīšanas dienā, gaisa temperatūra Krāslavā pazeminājās
līdz -18 grādiem. Taču, neskatoties uz to, pēc svētku liturģijas notika krusta gājiens uz
Persteņa ezeru, kur jau bija izcirsts āliņģis – tā saucamā „jordāna”.

Aleksandra Ņevska Krāslavas pareizticīgo baznīcas pārzinis priesteris Rostislavs Terehovs veica lielo
ūdens iesvētīšanas ceremoniju, tad ticīgo krāslaviešu
draudze tika apslacināta ar tikko svētīto ūdeni.
Ievērojot drošības noteikumus, jo ledus kārta vēl
nebija izveidojusies pietiekami bieza, nelielas cilvēku grupas gāja pie āliņģa, mazgājās ar svēto ūdeni,
smēla to līdzi paņemtajos traukos.
Ceremonijas noslēgumā tēvs Rostislavs smaidot
paziņoja, ka šī gada peldsezona ir jau atklāta, un tad

jau nopietnāk piebilda: „Gremdēties svētītajā ūdenī
nepieciešams ar lūgšanu sirdī - tikai tad tas ir pareizi!”
„Peldsezona” turpinājās līdz pašam vakaram. Iespējams, kādam tā bija tikai ekstrēma ziemas izprieca, dažiem - izaicinājums, taču vairākumam pelde
kristītajā brīnumūdenī ir iespēja šķīstīties garīgi un
miesīgi.
Elvīra Škutāne,
autores foto

Foto no Ivana Lukšas personīgā arhīva
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aktuālā informācija
Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/22

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2010/5
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un 17.panta otro un ceturto daļām
1. Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/5 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Labiekārtošana K” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā – Noteikumi)
šādus grozījumus: Izteikt Noteikumu 7.punktu šādā redakcijā: „7. Aģentūra sniedz šādus maksas pakalpojumus:
Pakalpojuma veids
Maksa par pakal- Piezīmes
pojumu (neieskaitot
PVN)
7.1.
Pārvietojamā hidropacēlāja AERIAL K-12 noma (ar 15,65 euro/stundā
operatoru)
7.2.
Automašīnas „Mercedes Benz 308D” noma
14,23 euro/stundā
ja attālums pārsniedz 100 km, tad
0,50 euro/km
7.3.
Automašīnas „Renault Master” noma
15,65 euro/stundā
ja attālums pārsniedz 100 km, tad
0,43 euro/km
7.4.
Apgaismes elektriķa pakalpojumi ar automašīnu 11,38 euro/stundā
„Citroën Berlingo”
7.5.
Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar darba 7,11 euro/stundā
mehānismu instrumentiem)
7.6.
Labiekārtošanas strādnieka pakalpojumi (ar inventā- 3,56 euro/stundā
ru)
7.7.
Sētnieka pakalpojumi
3,27 euro/stundā
7.8.
Meža kapu kapličas sēru zāles izmantošana (uz laiku 14,94 euro
līdz 2 stundām)
7.9.
Meža kapu kapličas saldētavas noma diennaktī
8,54 euro
7.10. Izziņas par apbedījumu sagatavošana un izsniegšana
3,56 euro
7.11. Katras nākamās kapa vietas rezervēšanas vienreizējā 14,94 euro
maksa (rezervēšanas kārtība noteikta Krāslavas novada
pašvaldības saistošajos noteikumos „Krāslavas novada
kapsētu uzturēšanas noteikumi”)
7.12. Pārvietojamā šķeldotāja noma (ar operatoru)
12,81 euro/stundā
7.13. Traktora AGT-60 un tā inventāra noma (ar operatoru) 16,36 euro/stundā
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/23

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2010/19 „Noteikumi par
mācību maksu Krāslavas novada pašvaldības
profesionālās ievirzes izglītības iestādēs””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Izglītības likuma 12.panta otro prim daļu

1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2010/19 „Noteikumi par mācību
maksu Krāslavas novada pašvaldības profesionālās
ievirzes izglītības iestādēs” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 2.1. apakšpunktā burtus un
skaitli „Ls 5”,- ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
1.2. aizstāt Noteikumu 2.2. apakšpunktā burtus un

skaitli „Ls 5,-” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
1.3. aizstāt Noteikumu 3.1. apakšpunktā burtus un
skaitli „Ls 9,-” ar skaitli un vārdu „12,81 euro”;
1.4. aizstāt Noteikumu 4.1. apakšpunktā burtus un
skaitli „Ls 3,-” ar skaitli un vārdu „4,27 euro”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2013/25

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2011/10
„Noteikumi par licencēto makšķerēšanu Indras ezerā””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13.punktu
un Zvejniecības likuma 10.panta trešo daļu

1. Izdarīt šādus grozījumus Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/10 „Noteikumi par licencēto makšķerēšanu Indras ezerā”
(turpmāk tekstā – Noteikumi):
1.1. aizstāt Noteikumu 4.1.1. apakšpunktā burtus
un skaitli „Ls 1.00” ar skaitli un vārdu „1,42 euro”;
1.2. aizstāt Noteikumu 4.1.2. apakšpunktā burtus
un skaitli „Ls 5.00” ar skaitli un vārdu „7.11 euro”;
1.3. aizstāt Noteikumu 4.1.5. apakšpunktā skaitli
un burtus „Ls 20.00” ar skaitli un vārdu „28.46 euro”;
1.4. aizstāt Noteikumu 4.1.6. apakšpunktā skaitli

un burtus „Ls 10.00” ar skaitli un vārdu „14.23 euro”;
1.5. aizstāt Noteikumu 1.pielikumā burtus un skaitli „Ls 1,00” ar skaitli un vārdu „1.42 euro”;
1.6. aizstāt Noteikumu 2.pielikumā burtus un skaitli „Ls 5.00” ar skaitli un vārdu „7,11 euro”;
1.7. aizstāt Noteikumu 3.pielikumā burtus un
skaitli „Ls 20,00” ar skaitli un vārdu „28,46 euro”;
1.8. aizstāt Noteikumu 4.pielikumā burtus un
skaitli „Ls 10,00” ar skaitli un vārdu „14,23 euro”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada
1.janvārī.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/24

„Grozījumi Krāslavas novada pašvaldības
saistošajos noteikumos Nr. 2011/8
„Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Krāslavas slimokase”
sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi””

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu un
17.panta otro un ceturto daļām
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.
2011/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras „Krāslavas slimokase” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. aizstāt Noteikumu 7.punktā burtus un skaitli „Ls 15.00” ar skaitli
un vārdu „21.34 euro”;
1.2. aizstāt Noteikumu 7.punktā burtus un skaitli „Ls 60.00” ar skaitli
un vārdu „85.37 euro”;
1.3. aizstāt Noteikumu 11.1. apakšpunktā skaitli un vārdu „1 lats” ar
skaitli un vārdu „1.42 euro”;
1.4. aizstāt Noteikumu 11.2. apakšpunktā skaitli un vārdu „3.00 lati”
ar skaitli un vārdu „4.27 euro”;
1.5. aizstāt Noteikumu 11.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „2.00 lati”
ar skaitli un vārdu „2.85 euro”;
1.6. aizstāt Noteikumu 11.4. apakšpunktā skaitli un vārdu „5.00 lati”
ar skaitli un vārdu „7.11 euro” un skaitli un vārdu „3.00 lati” ar skaitli
un vārdu „4.27 euro”;
1.7. Izteikt Noteikumu 12.punktu šādā redakcijā:
„12. Pacienta iemaksas par izmeklējumiem ambulatori un dienas stacionārā:
12.1.
Elektrokardiogrāﬁskie izmeklējumi
1.42 euro
12.2.
Sirds neinvazīvie funkcionālie izmeklēju- 4.27 euro
mi
12.3.
Galvas un ekstremitāšu maģistrālo asinsva- 4.27 euro
du funkcionālā izmeklēšana
12.4.
Neiroelektroﬁzioloģiskie izmeklējumi
4.27 euro
12.5.
Funkcionālie kuņģa-zarnu trakta izmeklē- 4.27 euro
jumi
12.6.
Endoskopiskie izmeklējumi
7.11 euro
12.7.
Sonoskopiskie izmeklējumi
4.27 euro
12.8.
Rentgenoloģiskie izmeklējumi bez kon- 2.85 euro
trastvielas
12.9.
Rentgenoloģiskie izmeklējumi ar kontrast- 2.85 euro
vielu (var iekasēt vienu reizi viena apmeklējuma laikā)
12.10.
Radionuklīdā diagnostika
4.27 euro
12.11.
Datortomogrāﬁskie izmeklējumi bez in- 14.23 euro
travenozas kontrastvielas ( var iekasēt vienu
reizi viena apmeklējuma vai izmeklējuma
laikā). Jāmaksā arī pacientiem, kuri ārstējas
slimnīcā
12.12.
Datortomogrāﬁskie izmeklējumi ar intra- 21.34 euro
venozu kontrastvielu (veicot izmeklējumu
bez kontrastvielas, kam seko izmeklējums ar
kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai
par izmeklējumu ar kontrastvielu). Jāmaksā
arī pacientiem, kuri ārstējas slimnīcā
12.13.
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklēju- 28.46 euro
mi bez kontrastvielas (var iekasēt vienu reizi
viena apmeklējuma vai izmeklējuma laikā).
Jāmaksā arī pacientiem, kuri ārstējas slimnīcā
12.14.
Kodolmagnētiskās rezonanses izmeklē- 35.57 euro
jumi ar intravenozu kontrastvielu ( veicot
izmeklējumu bez kontrastvielas , kam seko
izmeklējums ar kontrastvielu, pacienta iemaksu iekasē tikai par izmeklējumu ar kontrastvielu). Jāmaksā arī pacientiem, kuri ārstējas slimnīcā
12.15.
Koronarogrāﬁja. Jāmaksā arī pacientiem, 42.69 euro
kuri ārstējas slimnīcā
1.8. Izteikt Noteikumu 13.punktu šādā redakcijā: „13.
maksas slimnīcā:
Sākot ar otro ārstēšanās dienu:
13.1.
Slimnīcās
13.2.
Tuberkulozes un plaušu slimību valsts
aģentūrā
(pacienti, kuri ārstē tuberkulozi
no pacienta iemaksas ir atbrīvoti) un Valsts
aģentūrā „Latvijas infektoloģijas centrs” (pacienti, kuri ārstē noteiktas infekciju slimības
no pacienta iemaksas ir atbrīvoti)
13.3.
Par ārstēšanos ar onkoloģijas un onkohematoloģijas diagnozēm (jebkurā slimnīcā)
13.4.
Par ārstēšanos no alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības
13.5.
Par medicīnisko rehabilitāciju

Pacienta ie13.52 euro
7.11 euro

7.11 euro
7.11 euro
17.07 euro

1.9. aizstāt Noteikumu 19.punktā burtus un skaitli „Ls 0.50” ar skaitli
un vārdu „0.71 euro”;
1.10. aizstāt Noteikumu 21.2.apakšpunktā burtus un skaitli „Ls 30.00”
ar skaitli un vārdu „42.69 euro”;
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014.gada 1.janvārī.
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IR NOSLĒGUSIES LATGALES UN VIENĪBAS
IELU REKONSTRUKCIJA
Projekta „Krāslavas
novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai,
2.kārta” ietvaros ar Eiropas Reģionālās
attīstības fonda atbalstu Krāslavas pilsētā
tika veikti Latgales un Vienības ielu posmu
rekonstrukcijas darbi.

Latgales ielā rekonstrukcijas darbus veica CBF
SIA „BINDERS”, būvdarbu tehnisko uzraudzību nodrošināja SIA „Projekts 3”, autoruzraudzību
– SIA „L4 ceļu projekti”. Rekonstrukcijas darbu
kopējās izmaksas sastāda EUR 1 464 946.29 (Ls
1 029 570.11 ). Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika
veikta ielas seguma atjaunošana 1 182 m posmā,
tika ierīkots un rekonstruēts apgaismojums, izbūvēta
lietus ūdens kanalizācija un gājēju ietves, satiksmes
organizēšanai Latgales un Vienības ielas krustojumā
ierīkoti luksofori.
Vienības ielas posmu rekonstrukcijas darbus veica SIA Būvﬁrma „Ceļi un tilti”, būvdarbu tehnisko

PIEŅEMTS
PAŠVALDĪBAS
BUDŽETS
23.janvāra Krāslavas novada domes
sēdē deputāti vienprātīgi atbalstīja pašvaldības budžetu 2014.gadam. „Šogad pamatbudžeta plānotie ieņēmumi ir 14124892
EUR, bet izdevumi - 16368372 EUR,”
pastāstīja domes izpilddirektora vietniece budžeta un ﬁnanšu jautājumos Inese
Hmeļņicka.
„Izdevumi ir lielāki tāpēc, ka uz gada sākumu bija atlikums - mums pārgāja no iepriekšējā gada projektu maksājumi, darbi
tika veikti 2013.gadā, bet apmaksa - 2014.
gadā, tas ir konkrēti par Latgales ielas rekonstrukciju.
Kā jau ierasts, vislielākie izdevumi ir
plānoti izglītībai - 35% no visa budžeta,
otrajā vietā ir ekonomiskā darbība, ar ko
jāsaprot ielu un ceļu tīkla remonta un rekonstrukcijas darbi, izmantojot gan Eiropas fondu naudu, gan pašu ﬁnansējumu apm. 0,5 milj. EUR tiks ieguldīts novada
ceļu tīkla uzlabošanai.
Šogad autoceļu fonds ir par 100 tūkst.
EUR lielāks nekā iepriekš, lai arī naudas
izteiksmē uz novadu tas nav daudz, tomēr
ceram, ka pietiks plānotajiem ceļu uzturēšanas darbiem.
Neko daudz no iepriekšējiem gadiem
neatšķirsies arī sociālās jomas un kultūras
ﬁnansējums.
Jāuzsver, ka šogad ﬁnansējums tiek
paredzēts kādam neparastākam plānam Šmakovkas muzeja izveidošanai.
Joprojām turpinās novada izglītības iestāžu siltināšana - kārta pienākusi PII „Pienenīte”, Izvaltas un Indras skolām.
Ar nožēlu jāatzīst, ka nodokļu ieņēmumu ziņā uz vienu iedzīvotāju esam zem vidējā Latvijā, un kā kompensāciju no valsts
saņemam 179 tūkst. EUR no izlīdzināšanas fonda.
Darbs pie budžeta vienmēr ir saspringts,
šogad visus nedaudz biedēja arī eiro ieviešana, tomēr, strādājot kopā ar pašvaldības
iestāžu un nodaļu vadītājiem, visu paveicām laikā. Ja ar latiem bija pierasts strādāt, tad tagad vēl ik pa brīdim jāpiedomā,
cik tad tā summa liela ir? Taču nekas nav
nepaveicams, un, lai eiro „iesēstos prātā”,
domāju, nebūs vajadzīgs necik ilgs laiks.”
Pierakstīja Inga Kavinska
(Sīkāk par budžetu - 4.lpp.)

uzraudzību nodrošināja SIA „Projekts 3”, autoruzraudzību – SIA „Firma L4”. Rekonstrukcijas darbu
kopējās izmaksas sastāda EUR 1 346 245.47 (Ls 946
146.70). Rekonstrukcijas darbu ietvaros tika veikta
ielas seguma atjaunošana 990 m posmā, tika ierīkots
apgaismojums, lietus ūdens kanalizācija un gājēju
ietves, veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana.
2014.gada laikā projekta ietvaros ir plānots turpināt Augusta ielas rekonstrukciju virzienā uz Daugavpili.
Projekta „Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta” mērķis ir
veicināt uzņēmumu pieejamību un satiksmes drošības uzlabošanu Krāslavas pilsētas teritorijā, veicot
prioritāri svarīgāko ielu posmu rekonstrukciju. Pēc
projekta realizācijas Krāslavas pilsētā tiks veikta ielu
posmu rekonstrukcija 4 058 m garumā.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans

ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2014.gada 7.janvārī
notika administratīvās
komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatīti 7 administratīvo pārkāpumu protokoli:

- V.Č., dzim. 1945.g., un
M.M., dzim. 1959.g., par
bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu, atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas tika uzlikts naudas
sods 210 EUR katram;
- E.U., dzim.1995.g., par
atrašanos alkoholisko dzērienu ietekmē, atkārtoti gada
laikā pēc administratīvā soda
uzlikšanas, tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā;
- G.R., dzim.1944.g., par
dzīvnieku (suņa) nevakcinēšanu tika uzlikts naudas sods

10 EUR apmērā;
- V.V., dzim.1970.g., par
sējumu nobradāšanu un stādījumu bojāšanu, ko izdarījuši
lopi, tika uzlikts naudas sods
5 EUR apmērā;
- O.K., dzim.1997.g., par
sistemātisku mācību stundu
kavēšanu bez attaisnojoša iemesla, tika izteikts mutvārdu
aizrādījums;
- N.K., dzim.1976.g., par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, lieta tika izbeigta.
Divas administratīvo pārkāpumu lietas tiek pārceltas
izskatīšanai uz nākamo sēdi,
kas notiks 2014.gada 4.februārī plkst.13:00 Krāslavas
novada domē (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

KRĀSLAVAS NETĪRĪTAJOS
NOVADA
DŪMVADOS
TŪRISMA
DEG
UZŅĒMĒJU
SODRĒJI
Aukstajā laikā ik dienas Valsts
TIKŠANĀS ugunsdzēsības
un glābšanas die-

Viesu mājā „Priedaine” uz
ikgadējo kopā sanākšanu
pulcējās Krāslavas novada
tūrisma uzņēmēji, amatnieki, ēdināšanas pakalpojumu sniedzēji, saimniecību,
kuras apmeklē tūristi, īpašnieki un entuziasti. Šādas
sapulces tiek rīkotas katru
gadu kādā no novada izmitināšanas iestādēm.

Šogad
pulcējās
32
dalībnieki no 21 uzņēmuma.
Uzņēmēji tika iepazīstināti ar
Krāslavas novada TIC darbību iepriekšējā gadā, statistikas datiem,
izvirzītajiem mērķiem, pasākumiem 2014. gadam, jaunumiem
Krāslavā, novadā un Latgales
reģionā. Tūrisma uzņēmēji, savukārt, informēja par savu uzņēmumu darbību, veiksmēm un sarežģījumiem. Jāsecina, ka tūrisma
nozare novadā veiksmīgi attīstās,
un 2013.gads kopumā ir bijis veiksmīgāks par iepriekšējiem.
Šādas tikšanās ir ļoti noderīgas
tāpēc, ka tā ir iespēja mūsu tūrismā
iesaistītajiem cilvēkiem satikties,
aprunāties, uzzināt, kādi jaunumi
kaimiņam vai kolēģim, padalīties
pieredzē, gūt jaunas idejas. Zinot
tūrisma piedāvājumu novadā kopumā, tūrisma uzņēmējiem vieglāk sadarboties. Iepriecina tas, ka
katru gadu uz tikšanos ierodas arvien vairāk dalībnieku.
Vēlreiz paldies visiem, kuri ieradās uz tikšanos, kā arī viesu mājas „Priedaine” saimniekiem par
uzņemšanu.
Krāslavas novada
TIC

PIEŠĶIR PAPILDU
PUBLISKO FINANSĒJUMU
VIETĒJĀS RĪCĪBAS GRUPĀM

14. janvārī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtībā vietējo attīstības
stratēģiju īstenošanai. Grozījumi kārtībā paredz piešķirt vietējās rīcības grupām
papildu publisko finansējumu 750 000 eiro apmērā vietējo projektu īstenošanai,
kas saistīti ar konkurētspējas veicināšanu un ekonomisko izaugsmi vietējā teritorijā.

Lai sekmētu ekonomisko attīstību lauku reģionos un veicinātu iedzīvotāju palikšanu teritorijās,
kas ir ārpus ekonomiski aktīvajām teritorijām, nepieciešams novirzīt papildu līdzekļus vietējām rīcības grupām. Izmaiņas atbalsta piešķiršanas kārtībā paredz Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku
attīstībai līdzﬁnansējumu, kas nav izmantots Latvijas Lauku attīstības programmas 2007.–2013. gadam pasākumā „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība”, novirzīt uz pasākumu „Konkurētspējas
veicināšana un lauku ekonomikas dažādošana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”.
Kārtībā arī precizēts vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas termiņš, paredzot to līdz 2015. gada 31.
decembrim.
Piešķirot papildu publisko ﬁnansējumu, vietējās rīcības grupas dos iespēju savas teritorijas iedzīvotājiem īstenot projektus, kuri atbilst vietējām attīstības stratēģijām un kuriem pēdējā iesniegumu
pieņemšanas kārtā daļēji vai pilnībā pietrūka ﬁnansējuma. Turklāt vietējām rīcības grupām būs iespēja izsludināt jaunu projektu iesniegumu pieņemšanas kārtu.
Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa,
sabiedrisko attiecību speciāliste

nests (VUGD) dodas uz izsaukumiem, kas saistīti ar bojātām apkures ierīcēm, netīrītiem dūmvadiem,
kā arī ugunsdrošības noteikumu
neievērošanu, apsildot mājokļus.
Vidēji ik gadu ugunsdzēsēji izbrauca uz 600 gadījumiem, kad
dūmvadā dega sodrēji.
Ugunsgrēki, kas saistīti ar dažādām ar apkures sistēmu saistītām
problēmām, nereti izceļas lauku
viensētās, kur dzīvo sirmgalvji,
kuriem pašiem ir problēmas atrast
skursteņslaucītāju, atrast speciālistu, kurš varētu pirms apkures sezonas sākuma pārbaudīt krāsniņu un
dūmvadu, vai nav radušās plaisas.
Jau rudenī VUGD aicināja pašvaldību vadītājus savu iespēju robežās apzināt šos cilvēkus un sniegt
nepieciešamo palīdzību. Tagad par
katru no gadījumiem VUGD informē pašvaldības ar lūgumu, pārliecināties, vai ēkās, kur bijuši netīrītie dūmeņi, nedzīvo sirmgalvji vai
maznodrošināti cilvēki, kuriem
nepieciešama palīdzība, lai savestu kārtībā apkures sistēma.
Netīrīts skurstenis – tātad
ugunsbīstams. Sadegot jebkuram
cietajam kurināmajam, uz skursteņa iekšējās virsmas veidojas kvēpu, sodrēju un darvas nosēdumi,
kas, savlaikus nenotīrīti, labākajā
gadījumā samazina apkures ierīces
darbības efektivitāti, bet sliktākajā
gadījumā var izraisīt intensīvu šo
produktu degšanu. Aizdegšanās
ātri izplatās pa visu dūmeņa iekšējo virsmu, vienlaikus ievērojami paaugstinot temperatūru tajā
aptuveni līdz pat 1000 C. Tas var
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa
korpusa biezumā, ārējo apvalku
ieskaitot, tādejādi paverot ceļu
karstajām dūmgāzēm un liesmām
uz degtspējīgām sienu, griestu un
jumta konstrukcijām.
Saskaņā ar „Ugunsdrošības noteikumiem” apkures iekārtas un
ierīces pārbauda divas reizes gadā,
ja ekspluatācijas noteikumos nav
noteikts citādi, un, ja nepieciešams, attīra no sodrējiem. Sodrējus
no dūmeņiem, krāšņu un pavardu
dūmkanāliem iztīra pirms apkures
sezonas sākuma un apkures sezonā ne retāk kā reizi mēnesī – ilgdedzes apkures krāsnīm, bet divas
reizes – citām apkures ierīcēm.
Sagatavoja:
Inga Vetere,
VUGD
Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas
priekšniece
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KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS
2014.GADA
PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumu nosaukums
Izpildinstitūcija
Krāslavas novada domes pārvalde
kopā:
projekts: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas - labākai ilgspējīgu pierobežas reģionu sasniedzamībai
(ICT for better accessibility in sustainable border regions)
projekts: Eiropas Sociālai iekļaušanai/ Europe for Social Inclusion
Uzņēmējdarbības attīstībai, jauniešu
ideju konkurss, jauniešu nodarbinātība,
tehniskās dokumentācijas izstrāde plānotiem projektiem
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sabiedriskā kārtība un drošība
Krāslavas novada domes pašvaldības
policija
Krāslavas novada bāriņtiesa
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Ekonomiskā darbība
Krāslavas novada domes pārvalde
projekts: Satiksmes sistēmas attīstības iespēju paaugstināšana Latvijas – Igaunijas - Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros
Dīķu ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija
projekts: Latvijas – Baltkrievijas
pārrobežu pieejamības uzlabošana caur
robežšķērsošanas punktu „Kaplava –
Plusi NEIGHBOURS’ ROAD” Kaplavas ceļa rekonstrukcija
projekts: Krāslavas novada ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai, 2.kārta (Izvaltas, Latgales,
Sauleskana, Vītolu, Rīgas, Vasarnieku
un Vienības ielu posmu rekonstrukcija
- 3731 m)
PA “Krāslavas slimokase”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Vides aizsardzība
Krāslavas novada dome-atkritumu
apsaimniekošana, pilsētas ielu un ceļu
uzkopšana
Pašvaldības agentūra
“Labiekārtošana K”
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Pašvaldības teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana
Krāslavas novada domes izdevumi
projekts: Vides aizsardzība, attīstot
apgaismojuma sistēmas Ignalinā un
Krāslavā (Smart light)
Pašvaldības aģentūra
“Ūdensserviss K”
Pašvaldības agentūra “Labiekārtošana K”- ielu apgaismošana
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Veselība
SIA “Krāslavas slimnīca” projektu
līdzﬁnansējums
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Atpūta, kultūra, reliģija
Krāslavas novada centrālā bibliotēka
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
Krāslavas kultūras nams
Krāslavas novada domes pārvaldes
izdevumi kopā
t.sk. Prese-”Krāslavas Vēstis” izdošana un sabiedrības informēšana
Reliģija

Izdevumi
EUR
2 269 675
1 289 263

59 450
3 000

138 650
779 312
144 467
59 707
80 605
4 155
3 055 972
586 615

3557

170408

1714888
550 000
30 504
440 752
112 950
284 792
43 010
1 042 795
169 204
20000
22 140
112 447
719 004
194 828
50 530
144 298
1 602 322
139743
89 385
186 965
332094
31 207
20 000

Krāslavas kultūras, sporta pasākumi
Bibliotēka
Tūrisma informācijas centrs
projekts: Latgales novada tautas tērpu iegāde kultūras pasākumu organizēšanai Krāslavas novadā
projekts: Dalība Latvijas piļu un
muižu asociācijā un akcijā „Apceļosim
Latvijas pilis!”
projekts: „Kulinārā mantojuma
uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, izmantojot kulinārā mantojuma koncepciju” (BELLA CUISINE)
Pils pārvaldnieka ēkas rekonstrukcija
projekts: „Museum Gateway„
(Šmakovkas muzeja izveide Krāslavas
pils staļļos, muzeju personāla kompetences uzlabošana, kopēju tūrisma produktu izstrāde un mārketings)
projekts: „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas
pārrobežu reģionos” (BELLA DVINA
- 2) (Publisko ezeru apsaimniekošanas
plāna izstrāde un pilottehniskā projekta
izstrāde)
projekts: Tīkla „Europe Direct„ informācijas centru uzņēmējstruktūru atlase 2013.-2017.gadam.
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Izglītība
PII “Pienenīte”
PII “Pīlādzītis”
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pamatskola
Varavīksnes vidusskola
Krāslavas Gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskola
Krāslavas Mūzikas skola
Krāslavas Mākslas skola
Krāslavas bērnu un jauniešu centrs
Krāslavas Sporta skola
Domes izglītības nodaļa un pārējie
izdevumi, t.sk.savstarpējie norēķini,
skolu telpu remonti
Interešu izglītības pārējie izdevumi
projekts: Sadarbības platformas veidošana starp Latvijas un Lietuvas arodskolām un uzņēmumiem (Educate for
business)
projekts: Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Krāslavas novada izglītības iestādēs
(tiek gatavoti projekti PII „Pienenīte”,
Izvaltas pamatskolas, Indras mākslas
skolas siltināšanai)
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sociālā aizsardzība
Pansionāts “Priedes”
BSRC “Mūsmājas”
projekts: Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā
Pašvaldības iestāde “Sociālais dienests”
Ēkas Gr.Plāteru ielā 6 uzturēšana un
pārējie soc.izdevumi
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Kopā izdevumi
Finansējums
Budžeta līdzekļu atlikumu izmaiņas
Aizņēmumu atmaksa:
Krāslavas novada dome
Aulejas pagasta pārvalde
Robežnieku pagasta pārvalde
Skaistas pagasta pārvalde

164214
23 100
93 573
9 809
570

250000

151183

30186
10559
401 828
5 742 539
471 322
424 803
391 388
652 184
995 449
121 477
177 004
57 309
73 518
214 561
454 584
42 000

31950

624 240
1 010 750
1 875 022
207 218
178 668

PAMATBUDŽETA
IEŅĒMUMI
Rādītāja nosaukums
Kopā nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis-iepr.gada sadale
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis par ēkām
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Iepr.gada nek.īpašuma nodoklis par mājokļiem
Azartspēļu nodoklis
Kopā nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par
kontu atlikumiem
Valsts nodevas
Pašvaldības nodevas
Sodi un sankcijas
Ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas (makšķerēšanas kartes)
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav
iepriekš klasiﬁcēti
Ieņēmumi no īpašuma pārdošanas
Kopā maksas pakalpojumi
Ieņēmumi no vecāku maksām
Ieņēmumi par dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem
Ieņēmumi par nomu
Ieņēmumi no kustamā īpašuma iznomāšanas
Ieņēmumi no zemes nomas
Pārējie ieņēmumi par nomu un īri
Maksa par personu uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs
Ieņēmumi no pacientu iemaksām
Ieņēmumi no biļešu realizācijas
Ieņēmumi par dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem
Citi ieņēmumi par maksas pakalpojumiem
Pārējie iepriekš neklasiﬁcētie ieņēmumi
Saņemtie valsts budžeta transferta pārskaitījumi kopā:
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
transferti noteiktiem mērķiem (pedagogu un interešu izgl.darba samaksa)
Pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta
transferti noteiktiem mērķiem (Varavīksnes vidusskolai)
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu ﬁnanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību ﬁnanšu izlīdzināšanas
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti
Norēķini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem
pakalpojumiem
Ieņēmumi kopā:

33 705
679 605
16 368 372
-2 243 480
3 593 260
1 349 780
1 320 684
1 604
25 862
1 630

168
11193
4294
14248
11000
46440
18000
1322335
241900
564
83777
3427
16857
8407
192520
550000
2980
119682
39251
62970
7589096
1650967
28415

799500
4597289
442925
70000
14124892

IZDEVUMU STRUKTŪRA
Izpildinsti
tūcija 12,9%

157 910
617 916

Ieņēmumi
EUR
5108118
4567250
26870
348895
38897
56206
8148
42385
3757
15710
105343

Sociālā
aizsardzība;
11,5%

Pašvaldības
policija un
bāriņtiesa
0,9%

Ekonomiskā
darbība
18,7%

Izglītība
35,1%

Kultūra,
reliģija 9,8%

Valsts kases
izdevumu
procentu
maksājumi
0,9%

Veselība
1,2%

Pašvaldības
teritoriju un
mājokļu
apsaimnie
košana 6,4%

Vides
aizsardzība
2,7%
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POLOCKĀ NOTIKA PROJEKTA „BELLA CUISINE”
VADĪBAS KOMITEJAS UN DARBA GRUPAS SANĀKSME
Šī gada 22.janvārī Baltkrievijas pilsētā Polockā notika projekta Nr. LLB–2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas
reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma
koncepciju” otrā vadības komitejas sanāksme
un ceturtā darba grupas sanāksme.

Sapulcē piedalījās 11 projekta partneri no Aglonas,
Krāslavas, Dagdas, Ludzas, Rēzeknes novada domēm no
Latvijas un Polockas rajona izpildkomitejas, Ļepeļas un
Glubokoje rajonu izpildkomitejas izglītības, sporta un tūrisma nodaļām, Verhnedvinskas un Mioru rajonu deputātu
padomēm un starptautiskā sadarbības atbalsta fonda „Inter-

akcija” no Baltkrievijas.
Sanāksmes laikā klātesošie tika iepazīstināti ar īstenotajām aktivitātēm projekta „BELLA CUISINE” ietvaros, kā
arī tika apspriesti turpmākie pasākumi, tajā skaitā brošūras „Kulinārais mantojums Latgales reģionā un Vitebskas
apgabalā”, kopējā 6 dienu kulinārā maršruta izdošana un
dalība trijās starptautiskajās izstādēs: „Balttour 2014” Rīgā
no 7. līdz 9. februārim, „Otdih bez granic 2014” Sanktpēterburgā no 4. līdz 6.aprīlim un „Otdih 2014” Minskā no
10. līdz 13.aprīlim.
Maijā ir paredzēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Gotlandes reģionu Zviedrijā 35 Latgales projekta koordinatoriem un ēdināšanas uzņēmumu pārstāvjiem, kā arī tiek

plānoti trīs festivāli ar kulinārā mantojuma tematiku Polockā no 24. līdz 25.maijam, Krāslavā - 19.jūlijā un augustā
Ludzā.
Otrā vadības komitejas sanāksme un ceturtā darba grupas
sanāksme notika projekta LLB-2-266 „Kulināro pakalpojumu uzlabošana Latgales un Vitebskas reģionos, pamatojoties uz kulinārā mantojuma koncepciju” ietvaros. Projekta
kopējais budžets: 483 195,05 EUR. 90% no šīs summas –
434 875,54 EUR ir Eiropas kaimiņattiecību un partnerības
instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu
sadarbības programmas atbalsts.
Juta Bubina

aktuālā intervija

Ivars Jakušonoks:
„Latgales reģiona pārvaldē
noziegumu atklāšanas rādītāji ir labi”

Par 2013. gada rezultātiem Krāslavas un Dagdas novadu teritorijās stāsta Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Krāslavas iecirkņa priekšnieks pulkvežleitnants Ivars Jakušonoks.
- Kuri likumu pārkāpumi jūs
īpaši uztrauc, atskatoties uz
2013.gadu kopumā?
- Pagājušajā gadā mēs visbiežāk
saskārāmies ar tādu noziegumu
veidu kā noziedzīgi nodarījumi
pret īpašumu, tās ir zādzības.
Pērn darba apjoms mūsu iecirknī ir palielinājies. 2012.gadā
tika reģistrēti 438 noziegumi, bet
2013. gadā to ir 515. Izskatot pa
kategorijām, var izdarīt secinājumu, ka īpaši smago noziegumu
skaits saglabājās tajā pašā līmenī:
gan 2012.,gan 2013.gadā - 7 gadījumi, smago noziegumu skaits
pieauga - 2013.gadā reģistrēti
195 gadījumi, tas ir par 66 vairāk
nekā iepriekšējā gadā. 2013.gadā
ir konstatēti 235 mazāk smagie
noziegumi, bet 2012.gadā - 141.
Vienīgais rādītājs, kurš pazeminājies 2013.gadā, ir sīkās zādzības
un citi sīki pārkāpumi, atbildība
par kuriem ir paredzēta Krimināllikuma pantos (2012.gadā - 109,
bet pagājušajā gadā tikai 26).
2013.gadā prokuratūrā kriminālvajāšanas uzsākšanai ir
iesniegtas 239 lietas, bet pirms
gada to bija mazāk – 178 lietas.
Šo rādītāju īpaši ietekmēja tas, ka
pērn parādījās jauns noziegumu
veids, kas saistīts ar ātro kredītu
pretlikumīgu noformēšanu. Noziedznieki, ļaunprātīgi izmantojot
cietušo personu uzticību, piekļūst
to personiskajiem datiem, nelikumīgi noformē kredītu un saņem
naudu.
- Vai jūs varētu pastāstīt par
noziegumu atklāšanas rādītājiem?
- Salīdzinot ar 2012.gadu, pērn
noziegumu atklāšanas rādītāji
uzlabojās - 63,7% no visiem reģistrētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem (2012.gadā - 55,4%).
Tas ir otrais labākais rādītājs sešu
Latgales reģiona policijas pārvaldes iecirkņu vidū.
Ja runāt par situāciju visā Latvijā, ir redzams, ka pēc 2009. gada
reformas Latgales reģiona pārvaldei noziegumu atklāšanas rādītāji ik gadu ir vieni no labākajiem

valstī.
- Lūdzu, atgādiniet mūsu lasītājiem, kādas izmaiņas notika
2009.gadā Krāslavas iecirknī?
2009.gadā tika likvidētas rajonu
policijas pārvaldes, un sešu rajona
pārvalžu vietā tika izveidota viena
Valsts policijas Latgales reģiona
policijas pārvalde, kuras sastāvā
iekļauti arī mēs, Krāslavas policijas iecirknis. Ievērojami samazinājās darbinieku skaits, iecirknī
tika likvidētas tādas struktūras kā
izolators, konvoja dienests, dežūrdaļa. Palika tikai divas nodaļas Kārtības policijas un Kriminālpolicijas nodaļa. Darbinieku skaits
samazinājās no 96 līdz 57 darbiniekiem.
- Līdz ar to var apgalvot, ka
pēc štatu samazināšanas darba
kvalitāte uzlabojās.
- Manuprāt, tagad darbinieki
daudz atbildīgāk izturas pret savu
darbu. Protams, darba apjoms palielinājās.
Iedzīvotājiem ir jāzvana pa tālruni 110, un dežurants, saņemot
informāciju, nodod to mobilajam
norīkojumam, kas brauc uz notikuma vietu. Policijas norīkojums
ir vienība, kas sastāv no diviem
cilvēkiem, kuri strādā visu diennakti.
- Vai šogad kadru sastāvs ir
pilnībā nokomplektēts?
- Nē, Kārtības policijas nodaļā
ir 4 vakances - mums ir vajadzīgi
divi inspektori (virsnieka amats)
un divi jaunākie inspektori.
Pagājušā gada beigās un šī gada
sākumā mēs veiksmīgi nokomplektējām Kriminālpolicijas nodaļu.
- Atgriezīsimies pie noziegumiem. Cik aktuāla Krāslavā ir
pusaudžu noziegumu problēma?
- Diemžēl nevaru teikt mūsu
iedzīvotājiem, ka Krāslavas un
Dagdas novadā nav nepilngadīgo
noziedznieku.
Ja pusaudzis, kas ir pārkāpis
likumu, vēl nav tiesību subjekts
(viņam nav 14 gadu), tad tam
piemēro audzināšanas rakstura

piespiedu līdzekļus un ar bērniem
strādā nepilngadīgo lietu inspektors. Ja pusaudzim ir vairāk nekā
14 gadu, tad šo lietu izmeklē un
vainīgais stājas likuma priekšā.
- Vai pagājušajā gadā bija gadījumi, kas saistīti ar narkotiku
lietošanu?
- Saskaņā ar LAP 46. pantu (par
narkotisko un psihotropo vielu
lietošanu bez ārsta nozīmējuma) ir
sastādīti 5 administratīvie protokoli, pagājušajā gadā - tikai viens
protokols.
Pašlaik ir aktuāls jautājums, kas
saistīts ar likumpārkāpumiem akcīžu preču apritē. Šī problēma ir
kā prioritāte arī policijas kopējam
darbam.
2013.gadā akcizēto preču nelikumīgas aprites jomā tika uzsākti 3 kriminālprocesi, sastādīti
106 administratīvā pārkāpuma
protokoli par dažāda veida pārkāpumiem nelikumīgas akcīzes
preču aprites jomā (alkoholisko
dzērienu glabāšana, pārvietošana
un tirdzniecība), rādītājs šai jomā,
salīdzinot ar 2012 gadu, ir uzlabojies. Ekonomisko noziegumu apkarošana ir izvirzīta par prioritāro
Valsts policijā, Latgales reģiona
pārvaldē un visās tās struktūrvienībās.
- Bez šaubām, iedzīvotāju
drošība ir atkarīga ne tikai no
atklāto noziegumu skaita, bet
arī no dažādiem proﬁlaktiskiem
pasākumiem un institūciju kopīga darba - nodarbinātība, jaunatnes lietas un citi. Vai ir nodibināta sadarbība ar pašvaldības
iestādēm, organizācijām?
- Mums ir cieša sadarbība ar
Valsts robežsardzi, nepieciešamības gadījumā apmaināmies ar informāciju. Nodibināti kontakti ar
izglītības iestāžu vadību. Kārtības
policijas inspektori mācību gada
sākumā kopā ar Ceļu policiju organizē Drošības dienu skolās. Īpaša uzmanība tiek veltīta jaunāko
klašu skolēniem.
Mēs sadarbojamies ar Krāslavas un Dagdas novada sociālajiem
dienestiem, Valsts probācijas die-

nestu, prokuratūru.
- Ar kādām problēmām mūsu
iedzīvotāji visbiežāk vēršas policijā?
- Pirmkārt, tās ir zādzības. Iedzīvotāji, nedomājot par negatīvajām
sekām, atstāj savas mantas vasarnīcās, viensētās bez uzraudzības.
Vēlāk viņi konstatē, ka atstātais ir
pazudis, un vēršas ar iesniegumu
policijā. Mums ļoti ilgi ir jānodarbojas ar šo lietu izmeklēšanu, lai
atklātu noziegumus. Taču tas ir
mūsu pienākums.
Un vēl viena izplatīta problēma,
sakarā ar ko mums bieži zvana,
ir ģimenes skandāli. Parasti tie ir
saistīti ar alkohola lietošanu.
- Vai, izanalizējot situāciju
katrā pagastā, var secināt, ka
vienā vai otrā pagastā ir mierīgāk, un otrādi?
- Noziegumus un likumpārkāpumus nav iespējams prognozēt.
Piemēram, bija šausminošs gadījums Dagdas novada Ezerniekos,
kas izraisīja lielu sabiedrisko rezonansi vietējo iedzīvotāju vidū.
Kādās mājās bija izcēlies konﬂikts, kura laikā vīrietis nonāvējis
sievieti. Pēc tam mirušās ķermeni
bija sadalījis, ko vēlāk mēģināja sadedzināt, bet daļu varmāka
paslēpa atkritumu konteinerā.
Noziegums tika atklāts īsā laikā
posmā.
Tas liecina par to, ka viens gadī-

jums var izjaukt mierīgu situāciju
jebkurā pagastā. Līdz ar to atbildēt
uz šo jautājumu nav tik vienkārši.
Turklāt pie mums bieži izdara
noziegumus likumpārkāpēji no
citiem reģioniem. Lūk, pēdējais
gadījums. Pēc Jaungada svētkiem
Krāslavā tika uzlauztas 10 automašīnas, no kurām tika nozagtas
divas magnetolas. Tika noskaidrots, ka pie mums darbojās grupējums no Daugavpils.
- Ko jūs gribētu novēlēt mūsu
lasītājiem?
- Gads tikai sākās, tāpēc, pirmkārt, gribu novēlēt visiem labu
veselību.
Ja jums radušās kādas problēmas, lūdzam ar saviem jautājumiem vērsties Krāslavas policijas
iecirknī personīgi vai zvanīt pa
tālruni. Pievērsiet uzmanību mūsu
mašīnām, uz kurām ir norādīts tālruņa numurs - 110. Piezvanot jūs
varat izstāstīt par savu problēmsituāciju dežurantam, kurš nodos
informāciju mūsu iecirkņa darbiniekiem.
Mēs pieņemam zināšanai arī
anonīmo informāciju. Katrā pagasta pārvaldē uz informatīvajiem
stendiem ir norādīts uzticības tālrunis.
- Paldies par atbildēm!
Intervēja
Elvīra Škutāne
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KULTŪRAS ZIŅAS
Nesen Krāslavas kultūras nama foajē tika atklāta Vitauta Mihailovska fotogrāfiju izstāde.
Fotomākslinieka darbi ir tapuši ielu fotogrāfijas žanrā, tie atspoguļo dzīvi Krāslavā pagājušā
gadsimta 90.gadu sākumā. Izstāde būs skatāma līdz 20.februārim.

„FOTOGRĀFIJĀ JĀIELIEK SEVI
VISĀ PILNĪBĀ”
Pirms izstādes atklāšanas fotomākslinieks dalījās savās pārdomās.
*
*
*

„Jums nepatīk? Ejiet garām!”

Vitauts Mihailovskis ir dzimis 1946.gadā Limbažu rajonā. Absolvēja Latvijas Valsts ﬁziskās kultūras institūtu un
strādāja Ogrē par rokas bumbas treneri.
1991. gadā V. Mihalovskis kļuvis par Zemessardzes bataljona vada komandieri, 1993. gadā -par bataljona virsnieku, 1995. gadā pārcelts dienestā Nacionālo bruņoto spēku
štābā ,viņam piešķirta pulkvežleitnanta pakāpe. 1998. gadā
V. Mihalovskis pārcelts uz Aizsardzības ministriju, apstiprināts par aizsardzības atašeju Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā
un no 2003.gada - Lielbritānijā un Nīderlandē.
Pirmās Vitauta Mihailovska fotogrāﬁjas tika uzņemtas
Ogrē, pagājušā gadsimta 70.gados, kad viņš sāka darboties
foto klubā „Ogre” (mākslinieciskais vadītājs Egons Spuris). Kopš 2008.gada šo fotostudiju vada jau pats Vitauts
Mihailovskis.
Vitauta Mihailovska personālizstādes regulāri tiek rīkotas dažādās Latvijas pilsētās. 1992.gadā fotomākslinieka izstāde notika Dānijā. Piedalījies dažādās radošajās
darbnīcās, foto akcijās un projektos. V. Mihalovska darbi
ir demonstrēti semināros un kongresos gan Latvijā, gan
ārzemēs - ASV, Japānā, Vācijā, Austrijā, Polijā, Slovēnijā, Slovākijā un Krievijā. Arī pildot dienesta pienākumus
ārpus Latvijas, V. Mihailovskis nebija atstājis novārtā fotografēšanu.

Katram cilvēkam ir sava dzirkstelīte, kuru mēs no sākuma neredzam, taču tā mums nedod mieru. Un cilvēkam
rodas nepieciešamība kaut kādā veidā izteikt savas izjūtas.
Vieni sāk dzejot, citi - dejot. Galvenais, kas cilvēkam ir
iekšā. Var iegūt kvalitatīvu izglītību, kas dos iespēju visu
darīt pareizi, profesionāli, tā, kā vajag. Taču tad tiks zaudēta daiļrades brīvība - tas, kas rodas mūsu prātā. Un tas ir
pats galvenais. Es izpaužos savos darbos, un mani neinteresē, ko par tiem pateiks citi. Ja es to daru, tas nozīmē, ka
man to vajag. Jums nepatīk? Ejiet garām!
Fotografēšana nekad nebija tas darbs, kas man palīdz
nopelnīt maizes kumosam. Tas noteikti „sasietu rokas”,
būtu jāpilda noteiktās prasības, bet man patīk brīvība. Pēc
profesijas esmu ﬁzkultūras skolotājs, 25 gadus strādāju par
rokas bumbas treneri, pēc tam 15 gadus dienēju Latvijas
armijā, strādāju Skandināvijas valstīs, Lielbritānijā. Taču
savu vaļasprieku, fotografēšanu, nekad nebiju atstājis novārtā.
„Portreta fotogrāfijas kadru nevar nozagt”
Nodarbošanās ar fotografēšanu palīdz labāk saprast cilvēkus, apgūt saskarsmes prasmes. Cilvēka skatiens objektīvā palīdz atklāt viņa būtību, raksturu, iedziļināties viņa
iekšējā pasaulē. Portreta fotogrāﬁjas kadru nevar nozagt.
Ja gribi nofotografēt cilvēku, jāiet un jāsaka viņam par to.
Viņš var piekrist vai nepiekrist. Parasti es esmu pozitīvs un
atvērts, un citus cilvēkus tas pievelk un atbruņo. Krāslavas
iedzīvotāji ir ļoti vienkārši, es varētu palūgt jebkuru cilvēku, lai viņš man „papozētu”, un neviens neatteiks.
Kāpēc mani ieinteresēja Krāslava pagājušā gadsimta
90.gados? Jebkura vieta ir interesanta, ja ieskatīties dziļāk.
Tas bija pārmaiņu laiks, Atmodas laika notikumi galvenokārt koncentrējās Rīgā, arī Ogrē, kur es dzīvoju. Taču man
bija interesanti, kas notika tālāk no centra? Kā viss atspoguļojās mazpilsētās un laukos? Ar kolēģiem no fotostudijas mēs trīs gadus pēc kārtas, no 1989. līdz 1991.gadam,
vasarā braucām uz Krāslavu un fotografējām. Man gribējās
redzēt pašam un parādīt citiem, kā šeit, mierā un klusumā,
dzīvo cilvēki.

„Esmu radošs fotogrāfs”

Es negribētu pieskaitīt sevi pie klasiķiem, un arī par
fotomākslinieku sevi nekad neuzskatīju. Es esmu radošs

SAGLABĀSIM KULTŪRAS TRADĪCIJAS!
Par kultūras pasākumiem 2014.gadā pastāstīja Krāslavas novada Izglītības un kultūras nodaļas speciālists Jāzeps Dobkevičs.
Spilgtākie notikumi

Ir noslēdzies 2013. gads, kas bija ļoti nozīmīgs gan mūsu
valstij, gan Krāslavas novadam. Aizvadīti XXV Vispārējie
latviešu Dziesmu un XV Deju svētki, plaši atzīmēta Latvijas dibināšanas 95. gadadiena, Krāslava svinēja 90. dzimšanas dienu kopš pilsētas statusa piešķiršanas. 2013. gads
bija piesātināts ar daudzveidīgiem pasākumiem, kas prasīja
daudz laika un pūļu, taču sniedza mums lielu gandarījumu.
Kas mūs gaida 2014.gadā?
Krāslavas novada kultūras darbinieku prioritāte ir Dziesmusvētku tradīciju saglabāšana. Šogad Latvijas nacionālais kultūras centrs Eiropas kultūras galvaspilsētas gada
ietvaros Rīgā organizē Pasaules koru olimpiādi. Mūsu novadu pārstāvēs divi kori – sieviešu koris „Nova” un jauktais koris „Krāslava”.
Starptautiskais folkloras festivāls „Baltica”, kas ieguvis
plašas sabiedrības atzinību, notiks Rīgā 2015.gadā. Taču
jau šī gada aprīlī Krāslavā pirmo reizi norisināsies Latgales
novada folkloras kolektīvu skate. 10 kolektīvu vidū šajos
svētkos uzstāsies pieci Krāslavas novada kolektīvi.

Radošie svētki

2014. gadā kultūras dzīve Krāslavā sākās ar 8. Ziemassvētku dziesmu festivālu, kas notika Krāslavas Romas katoļu baznīcā, tajā uzstājās aptuveni 300 dalībnieku no visas
Latvijas, kā arī Polijas un Lietuvas. Var teikt, ka līdz ar to
prāvests Eduards Voroņeckis iesvētīja visus kultūras pasākumus, kas ir ieplānoti Krāslavas novadā.
Šogad savu jubileju svinēs Krāslavas Mākslas skolas di-

rektors, keramiķis Valdis Pauliņš, kas ir slavens Latgales
amatnieks. Šie radošie svētki, kuros tiks prezentēta mākslinieka darbu izstāde un viņa daiļrade, notiks 22.februārī.
Krāslavas Mūzikas skola organizēs interesantu pasākumu. Šogad par Mūzikas svētku programmas naglu izvēlēta
akordeona mūzika, ko prezentēs pieredzējušais pedagogs
un talantīgais muzikants Anatolijs Livča. Pasākums tiks
organizēts martā Krāslavas kultūras namā.
Tradicionālie pasākumi ir ieplānoti arī Krāslavas novada
centrālajā bibliotēkā. Viens no tiem – Lielie lasīšanas svētki - notiks 26.martā.

Iecienītākās tradīcijas

Ļoti patīkami, ka mūsu novadā ir daudz tradicionālo
svētku, kuri sākās kā labie darbi un iedzīvotāju iniciatīvas projekti. Piemēram, Putnu dienas. Pagājušajā gadā šis
pasākums, ko organizēja Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja darbinieks Eduards Danovskis, bija ļoti veiksmīgs
un ieguva plašu popularitāti. Šī gada aprīlī mūs gaida vēl
viens aizraujošs pasākums.
Tikpat veiksmīgi pērn debitēja Rikšotāju sacensības Robežniekos. Šogad, gatavojoties Meteņiem, 1.martā pagasts
plāno atkal organizēt tādas sacīkstes.
Tradicionāli pasākumi būs arī maijā - mūs gaida Mākslas
dienas un masu skrējiens apkārt Krāslavai.
Bez šaubām, visnozīmīgākie un iedzīvotāju iecienītākie
ir Krāslavas pilsētas svētki. Šogad tie notiks no 18. līdz
20.jūlijam.
Jūlijs Krāslavas novada pasākumu plānā būs ievērojams
ne tikai ar pilsētas svētkiem. 75 gadu jubileju svinēs Indras
pagasts.
Svarīgs notikums Indras ciemā gaidāms arī augustā. Ik
gadu starptautiskais mazākumtautību mūzikas festivāls

fotogrāfs. 1966.gadā Rīgā notika starptautiskā fotoizstāde
„Interpress”. Tad es sapratu – tas man patīk, te es redzu
sevi. Uzsāku savu radošo darbību, un 70.gados nodarbojos
ar fotografēšanu jau nopietnāk.
Esmu pārliecināts, ka mans skolotājs, mans draugs, fotostudijas „Ogre” bijušais vadītājs Egons Spuris ir viens no
labākajiem Latvijas fotogrāﬁem. Viņš mainīja manu viedokli, pasaules uzskatus. 70. gadu sākumā es mācījos no
klasiķiem un mēģināju radīt kaut ko savu. Piemēram, iedomājos, ka man ir vajadzīga fotogrāﬁja ar cilvēku, kas kāpj
kalnā, uz gaišo nākotni. Uztaisīju. Cilvēks, saule - skaista
fotogrāﬁja. Bet, kad atnāca mani kolēģi – Andrejs Grants,
Valts Kleins, Inta Ruka, es sapratu, ka tāda fotogrāﬁja kā
man nav vienīgā pasaulē.

„Skaidri jāsaprot, ko gribi no fotošopa”

Kur sākas fotošops, tur beidzas fotogrāﬁja? Nē, tas neatbilst patiesībai. Jo nevar teikt, ka tur, kur sākas akvarelis,
beidzas glezniecība. Eļļa, akvarelis - tās ir dažādas tehnikas. Tāpat ir ar fotogrāﬁjām. Agrāk, sēdēdami fotolaboratorijās, mēs varējām panākt dažādus efektus, berzējot fotonegatīvus ar rokām, lai mainītu tonalitāti un piešķirtu siltas
nokrāsas. Tagad tas ir iespējams ar fotošopa palīdzību.
Fotošops ir slikts tikai tādā gadījumā, ja to izmanto nepareizi. Skaidri jāsaprot, ko gribi no fotošopa, kādā situācijā
tas var palīdzēt.

„Vienkārši fiksēt notiekošo prot visi”

Ir viedoklis, ka kompozīcija fotogrāﬁjā nav svarīga, ka
fotogrāﬁja - tas ir dokuments. Kāds kadrs ir noteiktā brīdī un noteiktā vietā, tāds arī jāsaglabā. Man gan ir svarīgs
radošs process, kas sakārto tādas lietas kā kompozīcija, izkadrējums utt. Vienkārši ﬁksēt notiekošo prot visi. Pat pērtiķim var iedot rokās fotoaparātu, viņš uzspiedīs podziņu,
un iznāks dokuments. Taču es esmu „radošā dokumenta”
piekritējs.
Ar mūsdienīgiem fotoaparātiem var uztaisīt labu fotogrāﬁju bez īpašas piepūles. Ja ir atrasts rakurss, ir atbilstošs
apgaismojums, fotokamera noteikti kaut ko uzņems. Jums
šķitīs, ka to izdarījāt jūs, taču tas ir tehnikas nopelns. Ar to
nepietiek. Fotogrāﬁjā jāieliek sevi visā pilnībā. Jāsaprot,
kādu tu redzi šo pasauli, kāds tev ir viedoklis par to un ko
konkrēti tu gribi parādīt.
Pierakstīja Elvīra Škutāne,
autores foto

„Latgales vainags” pulcē radošos kolektīvus no visas Latvijas. Šogad tiek plānots uzaicināt uz šiem svētkiem Nacionālo bruņoto spēku deju kopu „Bramaņi”. Šajos svētkos
tradicionāli piedalās mazākumtautību pašdarbības kolektīvi no kaimiņvalstīm un citām Latvijas pilsētām. Festivāls
notiks no 22. līdz 24.augustam.
Galvenie rudens pasākumi ir Zemnieku balle un Starptautiskais mākslas plenērs. Pēc tradīcijas vairāki plenēra
darbi tiks dāvināti Krāslavas novada pašvaldībai. Patīkami, kad sadraudzības pilsētu pārstāvjiem, mūsu novada
viesiem mēs varam prezentēt Krāslavas vizuālo tēlu, kas ir
atspoguļots Latvijas slaveno mākslinieku darbos.
2014. gada noslēgumā un 2015. gada sākumā tiks turpināta jau populāra tradīcija un notiks svinīgs pasākums,
kurā tiks sumināti skaistāk rotāto māju saimnieki.

Mēs esam gandarīti,
kad jūs atnākat!

Es ļoti īsi pastāstīju par galvenajiem gada pasākumiem.
Paralēli tiem gan Krāslavā, gan pagastos notiks arī citi nelieli, vietējā mēroga svētki. Katra pasākuma sagatavošanā
kultūras darbinieki iegulda savus spēkus, veselību, sirds
daļiņu, tāpēc mēs ar lielu cieņu izturamies pret cilvēkiem,
kas atnāk uz mūsu svētkiem.
Kā saka, „ja zvaigznes kāds iededz, tas kādam ir vajadzīgs”.
Cienījamie novada iedzīvotāji! Precīzi izplānot visus
kultūras notikumus ir grūti, iespējams, pasākumu plānā būs
izmaiņas, tāpēc lūdzam pievērst uzmanību reklāmai.
Mēs aicinām jūs uz visiem svētkiem mūsu novadā un
esam ļoti gandarīti, kad jūs atnākat!
Pierakstīja
Elvīra Škutāne
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izglītība
Galvenā motivācija, kāpēc pieteicos šajā projektā, bija vēlēšanās
iegūt pieredzi un jaunus iespaidus,
kā arī iepazīt portugāļu kultūru un
tradīcijas.
Portugālē es dzīvoju viesģimenē, man bija „tētis”, „mamma” un
trīs „māsas”, arī „vecmāmiņa” un
„vectētiņš”, kuri dzīvoja netālu,
tāpēc es bieži viņus apciemoju.
Viesģimenei piederēja liela māja,
un man bija pašai sava istaba.
Viesģimenē strādāja mājkalpotāja, kura gatavoja ēst, uzturēja
māju tīrībā. Visi ģimenes locekļi
bija ļoti jauki un draudzīgi pret
mani, it īpaši ļoti labi pret mani
izturējās „vecmāmiņa” un „vectētiņš”. Viesģimenē sarunājāmies
angļu valodā, bet portugāļu valodu man mācīja mājkalpotāja,
jo viņa angļu valodu nezināja un
mums nācās runāt portugāliski gluži kā ābečniece atkārtoju vārdus, ko viņa nosauca.
Ierodoties skolā Portugālē, pēc
pirmajām pieklājības un iepazīšanās frāzēm, sapratu, ka nezinu,
ko skolotāji un skolēni saka savā
dzimtajā valodā. Bet angliski runāja tikai nedaudzi skolotāji un
skolēni. Sākumā nedaudz sabijos,
jo atrados vidē, kur gandrīz nerunā angliski, kur nu vēl latviski,
kur ir atšķirīgs klimats, kultūra,
tradīcijas un sadzīves apstākļi.
Pārliecinājos, ka neierastā situācijā spēju gana ātri adoptēties.
Sākumā daudz izlīdzējos ar
ķermeņa un zīmju valodu, nevis
runāju angliski vai portugāliski.
Ļoti gribēju, lai mani saprastu un
es saprastu citus, tāpēc pastiprināti pievērsos portugāļu valodas
apguvei.
Izglītības sistēma Portugālē nedaudz atšķiras no Latvijas.

No 2012.gada augusta līdz 2014.gada jūlijam Krāslavas Valsts ģimnāzija darbojas
starptautiskajā daudzpusējā Comenius projektā „The Fairytale of the European G(OLD)
en Future” (Eiropas zelta nākotnes pasaka), kas ir daļa no Mūžizglītības programmas.
Man un vēl divām Krāslavas Valsts ģimnāzijas skolniecēm Montai Lipšānei un Ilvijai
Smirnovai Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Skolēnu individuālā mobilitāte”
ietvaros bija iespēja doties uz Portugāli. Trīs mēnešus es dzīvoju un mācījos Portugāles
pilsētā Vila Pouca de Aguiar.

DZĪVE PORTUGĀLĒ

Portugālē mācību gads nesākas
1.septembrī, bet gan 16.septembrī. Pirmajā mācību dienā nav
svētku līnijas, direktora runas un
ziedu pušķu. Gājām uz stundām,
un katrs skolotājs izstāstīja, kas
mūs sagaida šajā semestrī, kādi
kontroldarbi būs jāraksta, kuras
tēmas izņemsim un kādi darbi
būs jāpadara. Jau pirmajā mācību

stundā pamanīju, ka stunda ilgst
45 minūtes, bet stundas ir pa pāriem, tāpēc klasē nācās nosēdēt 90
minūtes, kas man bija tīrās mocības. Vērtēšana ir 20-baļļu sistēmā.
Klasesbiedri un skolēni skolā
bija ļoti draudzīgi, dzīvespriecīgi un izpalīdzīgi. Arī skolotāju
attieksme pret skolēniem ir ļoti
draudzīga, laipna kā pret līdzvērtī-

giem. Mums radās īpaši labs kontakts ar angļu valodas skolotāju.
Viņa bija fantastiska – draudzīga,
izpalīdzīga, laipna. Arī mūsu portugāļu valodas skolotāja bija ļoti
jauka un atsaucīga. Viņa mums
ļoti daudz palīdzēja grūtos brīžos,
gan morāli atbalstot, gan palīdzot
saistībā ar dokumentiem. Viņa arī
bija tā, kas iepazīstināja mūs ar

pilsētas kultūru.
Paralēli sazinājos ar saviem
mācību priekšmetu skolotājiem
Krāslavas Valsts ģimnāzijā un pildīju ieskaites, lai veiksmīgi turpinātu mācības arī pēc atgriešanās.
Bija ļoti patīkami apzināties, ka
mūsu ģimnāzijas skolotāji ir ļoti
atsaucīgi un saprotoši.
Protams, mēs ne tikai mācījāmies. Aktīvai atpūtai arī bija liela
nozīme. Pa velosipēdu celiņu bieži vien braukājām pie Montas, jo
viņa dzīvoja blakus ciematā. Kā
arī devāmies neaizmirstamos piknikos kalnos. Tādus skatus novēlu
redzēt ikvienam.
Man arī bija tā laime tikt slavenajā studentu pilsētiņā Koimbrā.
Visas trīs bijām Fatimā, kas ir
portugāļu lielākā svētnīca. Bijām
arī Portugāles galvaspilsētā Lisabonā, kas ir tiešām ļoti skaista.
Par Portugāli varu teikt, ka tā ir
ļoti skaista valsts un cilvēki Portugālē ir ļoti draudzīgi.
Comenius individuālā mobilitāte skolēniem dod iespēju izjust
mācības citā zemē, dzīvi viesģimenē un sazināšanos svešvalodā.
Liels pluss - tiek segti ceļa un
valodu kursu izdevumi, ikmēneša
kabatas nauda un apdrošināšana,
savukārt projektā iesaistītajām
skolām - organizatoriskās izmaksas. Tāpēc liels PALDIES gribu
teikt projekta koordinatorei Ingai
Leikumai par doto iespēju un ieguldīto šajā projektā darbu. Un
arī mīļš paldies Montai un Ilvijai,
ar kurām tik jauki pavadīju laiku
Portugālē, kuras sniedza atbalstu
tad, kad bija skumji.
Lāsma Dudina,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
11.b klases skolniece

ĢIMNĀZISTI CEĻOJUMĀ
PA EIROPU UN EIROPAS
PARLAMENTĀ STRASBŪRĀ
Šī gada janvārī 24 Krāslavas Valsts ģimnāzijas 10. – 12. klašu skolēni
un skolotājas Viktorija Naļivaiko un Iveta Balule devās uz Strasbūru, lai
piedalītos Eiropas Parlamenta organizētajā pasākumā „Euroscola”. Šis
pasākums notiek reizi mēnesī, un tajā piedalās viena skola no katras ES
dalībvalsts, tātad janvārī Latviju EP pārstāvēja Krāslavas Valsts ģimnāzija. Iespēju piedalīties šajā pasākumā nodrošināja mūsu skolas debašu
kluba pārstāvji, kas uzvarēja „ES māja” rīkotajā konkursā.
Mēs vēlējāmies apceļot vairākas Eiropas
pilsētas, tāpēc nolēmām, ka uz Franciju
brauksim ar autobusu. Ceļojuma laikā mēs
iepazinām Prāgu, Eiropas kultūras un tūrisma centru, Vācijas pilsētas – Drēzdeni un
Štutgarti. Drēzdenē mēs apmeklējām slaveno gleznu galeriju, Cvingera pili, savukārt
Štutgartē – „Mercedes – Benz” muzeju.
Prāgas, Strasbūras un Vācijas arhitektūra
pārsteidza ar savu vērienīgo izskatu un izsmalcinātām detaļām, vēstures pieminekļiem un pilīm. Ceļojot pa Eiropu, mēs šķērsojām Lietuvas, Polijas, Čehijas, Vācijas un
Francijas robežu.
17.janvārī mēs apmeklējām Eiropas
Parlamentu Strasbūrā, kur piedalījāmies
„Euroscola” nodarbībās, iejutāmies deputātu lomā, balsojām un spriedām par aktuālajām ES problēmām: vides ilgtspējīgu
attīstību, informācijas brīvību, pārtikas iz-

šķiešanu, Eiropas nākotni, EP vēlēšanām
2014. gadā un jauniešu nodarbinātību. Sapratām, ka deputātu darbs ir pietiekami sarežģīts un atbildīgs. Apspriežot jautājumus,
secinājām, ka ir grūti vienoties par kādu
kopīgu lēmumu noteiktā jautājumā, jo katrā ES valstī ir savas problēmas, un visiem ir
savi skatupunkti, kā problēma jārisina. Aktivitāšu laikā EP mēs iepazinām citu valstu
dalībniekus, pilnveidojām savas angļu valodas zināšanas, kā arī paplašinājām savu
redzesloku.
Brauciena laikā mēs izjūtām eiro zonas
ieguvumus, jo gan Vācijā, gan Prāgā, gan
Francijā varējām norēķināties ar eiro. Eiropas pārdevējus nedaudz izbrīnīja jaunā eiro
izskats, bet nekādi starpgadījumi ar tā izmantošanu nenotika.
Lūk, daži no brauciena dalībnieku komentāriem. „Darbojoties EP, sapratu, ka

jābūt atklātam un pārliecinātam par sevi”
(Reinis M.). „Es guvu skaidrību, kā īsti
šāda institūcija kā EP darbojas, kādi ir tās
darbības mērķi” (Kristīne K.). „Tagad jūtos drošāk, runājot angliski.” (Edgars U.)
„Es uzzināju, kādas būtiskas problēmas
skar Eiropu un kas būtu jādara to risināšanai.” (Karīne J.) „Darbojoties EP, es guvu
pieredzi, jo prezentēju savu grupu debatēs
angļu valodā. Mūsu grupā bija skolēni no
Latvijas, Polijas un Īrijas (no katras skolas
4 pārstāvji).” (Artūrs G.)
Skolotāja Viktorija Nalivaiko bija gandarīta par to, ka ģimnāzijas skolēni godam
pārstāvēja Latviju Eiroskolas nodarbībās,
droši demonstrēja savas zināšanas angļu
valodā, diskutējot par ES aktuālajām prob-

lēmām.
Esam gandarīti par paveikto! Vēlos pateikties gidam Tomam Gulbim no Rīgas,
kas brauciena laikā bija kopā ar mums, palīdzot organizatoriskajos jautājumos un organizējot ekskursijas. Liels paldies skolotājiem, kas brauciena laikā mums palīdzēja
un atbalstīja!
Aicinām jauniešus aktīvi iesaistīties dažādos projektos, izmantojiet visas iespējas,
ko jums piedāvā skola, sabiedrība un vecāki!
Sabīne Mikulāne,
KVĢ 12. d klases
skolniece
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dažos teikumos

janvārī notika Krāslavas novada domes sēde, kurā deputāti
pieņēma lēmumu par Skaistas pamatskolas reorganizāciju.
No 1.augusta mācību iestāde tiks reorganizēta par Skaistas sākumskolu.
rāslavas novada dome piešķīra ﬁnansējumu 1422 EUR apmērā
biedrībai „Attīstībai” , kas ir paredzēts pasākumu organizēšanai
(„Zemledus makšķerēšanas sacensības „Izvalta 2014””, „Pludmales
svētki Izvaltā 2014”) un neformālās izglītības pasākumu turpināšanai.
Aktivitātes ir ieplānotas projekta „Soli tālāk!” Sorosa fonda – Latvija
iniciatīvas „Pārmaiņu iespēja skolām” ietvaros.
janvārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika tikšanās ar Baltkrievijas Rakstnieku savienības biedru, Daugavpils dzejnieku Stanislavu Volodjko, kurš raksta dzeju pieaugušajiem un
bērniem krievu un baltkrievu valodā.
janvārī darba vizītē Krāslavā ieradās ASV vēstniecības pārstāvji - ASV Kultūras atašeja Daniela Koršaka un jaunatnes
lietu speciālists Andris Arhomkins. Vizītes laikā, lai dibinātu kontaktus
turpmākai sadarbībai jaunatnes lietu jomā, viesi tikās ar Krāslavas novada domes Izglītības un kultūras nodaļas pārstāvjiem, kā arī apmeklēja Krāslavas Varavīksnes vidusskolu un Krāslavas Valsts ģimnāziju.
janvārī Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā notika pateicības pasākums lasītājiem, kuri pagājušajā gadā ir dāvinājuši
bibliotēkai grāmatas un žurnālus.

24.
24.
28.

valsts policija informē
AIZDOMĀS PAR DAŽĀDĀM ZĀDZĪBĀM
AIZTURĒTI DIVI AGRĀK TIESĀTI VĪRIEŠI
Policija aizturēja divus rūdītus zagļus, kuri darbojās no pērna gada
beigām, pārsvarā zogot no automašīnām. Viens no viņiem tikai pirms
pāris mēnešiem atbrīvots no ieslodzījuma vietas par analoģisko noziegumu izdarīšanu.
Pērnā gada novembrī Daugavpilī un Krāslavā manāmi pieauga zādzību skaits no automašīnām. Tika izstrādāti un veikti dažādi meklēšanas pasākumi vainīgās personas noskaidrošanai un šī zādzību viļņa
apturēšanai.
Šī gada janvārī Kriminālpolicijas darbinieki meklēšanas pasākumu
rezultātā noskaidroja iespējamo ļaundari un aizdomās par vairākām
zādzībām aizturēja agrāk vairakkārt tiesāto jaunu vīrieti. Aizturētais,
1993.gadā dzimis vīrietis, tiek turēts aizdomās par vairākām zādzībām
Krāslavā, kur, iespējams, pastrādājis vismaz septiņas zādzības no automašīnām un kāda veikala un nozadzis vienu automašīnu. Savukārt
Daugavpilī apzagts viens dzīvoklis un četras automašīnas.
Operatīvo un meklēšanas pasākumu rezultātā Kriminālpolicijas darbinieki aizturēja vēl kādu rūdītu zagli, kurš tikai pērna gada rudenī atbrīvots no ieslodzījuma vietas. 1971.gadā dzimis vīrietis tika aizturēts
nozieguma izdarīšanas brīdī, apzogot automašīnu Daugavpilī. Tajā pat
naktī ļaundaris bija paspējis apzagt vēl kādu citu auto. Policija turpina
izmeklēšanu un pārbauda šo personu saistībā ar citām analoģiskā rakstura zādzībām. Abi vīrieši ir arestēti un atrodas apcietinājumā.

afiša
KRĀSLAVAS KULTŪRAS NAMA
PASĀKUMI FEBRUĀRĪ

14.februārī KKN lielajā zālē - Kāzu muzikantu saiets –
balle;
19. februārī KKN foajē un lielajā zālē - Literāro uzvedumu un skatuves runas konkurss;
20. februārī KKN lielajā zālē - Novada mūsdienu deju
jaunrades konkurss;
22. februārī KKN izstāžu zālē - V.Pauliņa radošo darbu
izstāde;
23.februārī KKN lielajā zāle - V.Kozlitina koncerts.

Antoņinu un Vladislavu Atmanus

Zelta kāzu jubilejā
sveic meitu ģimenes

un novēl
ik rītu mosties ar saules gaismu acīs
un ar ziedu smaidu sejā!

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

sports

BASKETBOLS
18. janvārī notika otrā spēle cīņā
par 3.vietu Krāslavas basketbola
čempionātā. Kā jau bija gaidāms,
visu spēles gaitu laukumā valdīja
bezkompromisa cīņa. Pirmajā ceturtdaļā labāku spēli rādīja „Studenti”, kuriem gan atkal nebija
ieradušies trīs pirmā piecinieka
spēlētāji - Edgars Gribs, Aivars
Stikuts (aizņemts Latvijas U18
izlases treniņos) un Reinis Dilba.
Rezultāts pēc pirmās ceturtdaļas
25:20 „Studentu” labā. Arnis Bebrišs jau pirmajā ceturtdaļā guva
13 (!) punktus, deviņus no tiem
ar trīspunktu metieniem. Otrajā
ceturtdaļā joprojām nedaudz labāki izskatījās „Studenti”, otrais
puslaiks sākās ar rezultātu 40:33
„Studentu” labā. Trešajā ceturtdaļā
saspringums pieauga, ne velti šajā
ceturtdaļā tika piešķirtas trīs tehniskās piezīmes: viena „Brīvībai”
(A.Suhanovam), bet divas „Studentiem” (abas Raivim Kokinam).
Pēdējās lielā mērā iespaidoja arī
spēles beigu rezultātu, jo, realizējot četrus soda metienus pēc kārtas,
„Brīvībai” no mīnus 9 izdevās rezultāta starpību samazināt līdz pieciem punktiem, bet, noslēdzoties

šim spēles posmam, „Studenti” vadībā bija ar sešu punktu pārsvaru.
Pēdējās ceturtdaļas sākumā „Studenti” realizēja vēl trīs metienus
bez atbildes, un nu jau +12 viņu
labā. Sekoja „SIA Brīvība” minūtes pārtraukums, pēc kura komanda
rezultātu dažu minūšu laikā izlīdzināja 60:60. Nelīdzēja „Studentu”
ņemtais minūtes pārtraukums, pēc
kura piektās piezīmes saņēma brāļi Kokini, kas, ņemot vērā ne tik
„garo” rezervistu soliņu, jau krietni samazināja „Studentu” izredzes
uz sev labvēlīgu rezultātu. Spēles
turpinājumā rezultāts auga lēnām,
bet noteikti „SIA Brīvība” labā,

kura pēdējās 10 minūtes uzvarēja
ar rezultātu 23:11, bet visu spēli ar
71:65, tādējādi, otro gadu pēc kārtas, izcīnot trešo vietu turnīrā!
„SIA Brīvība”: Rolands Naglis
18, Mareks Bogdanovs 16, Artūrs
Suhanovs 13, Jurijs Džamirze 8,
Dainis Žauna 8, Agris Plinte 8, Jurijs Dmitrijevs, Anatoliоs Čapkevičs, Deniss Sadovņikovs.
„Studenti”: Arnis Bebrišs 39,
Mārtiņš Teivišs 15, Jānis Govilovskis 4, Rihards Kokins 3, Jevgēnijs
Petunovs 2, Kārlis Ļaksa 1, Raivis
Kokins 1, Raimonds Kalvišs.
Raitis Timma

ŠĀVĒJIEM 2014. GADS JAU KĀ IERASTS
SĀKAS AR MEDAĻĀM

Krāslavas Sporta skolas šāvēji
nepārstāj mūs lutināt ar savām uzvarām. Jau gadam sākoties, aizvadītas trīs sacensības Latvijā un arī
tuvākajā kaimiņvalstī.
5.janvārī Tukuma šautuvē notika pirmās šī gada sacensības
ložu šaušanā – Latvijas komandu
čempionāts ar pneimatiskajiem ieročiem. 3. vietu jau otro gadu pēc
kārtas izcīnīja Krāslavas meiteņu
komanda – Karīna Krilova, Diāna Bulavska un Marta Ozerska.
Vīriešu konkurencē krāslavieši
startēja individuāli. Labu rezultātu
uzrādīja Rihards Plociņš - 553.p.
un 8.vieta.
Nākamais krāslaviešu starts
notika 11.-12.janvārī Dobelē, kur
noslēdzās Latvijas Ziemas čempionāta 1.posms. Pirmajā dienā
sacentās vingrinājumā MŠ – 60
(60 šāvieni guļus). Sieviešu konkurencē 3.vietu ieguva Karīna
Krilova (376 p.), bet Diāna Bulavska ar rezultātu 370 p. ierindojās
4.vietā, Martai Ozerskai 7.vieta.
Vīriešu konkurencē labākais no
krāslaviešiem, Rihards Misjuns,
ar rezultātu 574 p. ierindojās
7.vieta, bet Rihardam Plociņam ar
personīgo rekordu (572p.) 9.vie-

ta. Otrajā dienā sportisti izpildīja
vingrinājumu MŠ-3x20 (pa 20
šāvieni guļus, stāvus un no ceļa).
1.vieta Karīnai Krilovai (556
p.), Diānai Bulavskai 7.vieta un
Martai Ozerskai 11.vieta. Vīriešu
konkurencē patīkamu pārsteigumu sagādāja mūsu puiši: Rihards
Misjuns un Rihards Plociņš sasniedza savus labākos rezultātus
karjerā un ierindojās attiecīgi 2.
un 3. vietā.
7.-19. janvārī Krāslavas Sporta
skolas komanda piedalījās Lietuvas atklātajās sacensībās „Polonia
2014” Viļņā, kurās piedalījās šāvēji no 6. valstīm. Karīna Krilova

pieaugošo grupā ar savu līdz šim
labāko rezultātu 412,4 p. ierindojās 2.vietā, sacensību uzvarētajai,
lietuvietei, piekāpjoties vien 0,1
punktu. Tas arī ir jauns Krāslavas
novada rekords šaušanā ar pneimatiskajiem ieročiem. Junioru
konkurencē
Diānai Bulavskai
(393,8 p.) 7. vieta un Martai Ozerskai (384,6 p.) 10.vieta. Jauniešu
konkurencē ar teicamu rezultātu
386,1 punkti (kas atbilst 1.sporta
klasei) Rihards Misjuns spēja ierindoties 5.vietā, Rihardam Plociņam (380,7 p.) 7.vieta.
Sergejs Šveds

Invalīdu biedrība „Stariņš” sveic janvārī dzimušos:

Pāvelu Ozoliņu un Veru Kunceviču.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt,
Un lai par tiem nekad nav žēl!
Tik jautru prātu, sauli sirdī
Un daudzus skaistus gadus vēl!
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv
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Iespiests SIA „Latgales druka”

