Lai mēs esam tik bagāti,
ka savā nabadzībā spējam
vēl dot viens otram.
Lai mēs esam tik stipri,
ka savā vājumā varam
uzvarēt paši sevi.
Lai mēs esam tik gaiši,
ka šajā tumšajā laikā
gaismā starot varam.
(Vēsma Kokle-Līviņa)
Gundega Grišāne:
Ir pienācis Ziemassvētku un Jaungada gaidīšanas laiks. Laiks, kad
katrs no mums atskatās uz paveikto, kad izvērtējam savas
vēlmes, spēkus un iespējas, plānojot nākamgad veicamos
darbus. Nekas pasaulē nenotiek nejauši. Viss, kas notiek ar
mums, ir mūsu pašu rīcības izraisīts.
Novēlu tvert gaišas domas, kultivēt sevī pozitīvismu,
sniegt savu labestības starojumu citiem. Norobežosimies un
izvairīsimies no negācijām, jo tikai iekšēji sakārtots cilvēks
spēs pārvarēt grūtības, lai ietu tālāk. Uzturēsim sevī morālo
pozitīvismu un darīsim labus darbus, palīdzēsim tiem, kam
tas ir visvairāk vajadzīgs!
Ir tāda lieta, kuras nekad nebūs par daudz – tā ir mīlestība,
un ir tāda lieta, kuru mēs nekad nedodam pietiekami daudz –
arī tā ir mīlestība. Atvēliet laiku mīlestībai, atvēliet laiku sarunām, atvēliet laiku pārdomām!
Es gribu katram Jums vēlēt nākamajā gadā to, ko Jūs katrs
vēlaties visvairāk – citam tā ir veselība, citam nauda vai
darbs, bet vienā vārdā – veiksmi! Tikai atcerieties, ka veiksme uzsmaida tiem, kas cenšas!
Centīsimies kopā savā, mūsu bērnu, Skaistas pagasta, Kalniešu pagasta, Krāslavas novada un Latvijas labā, tad nākamo gadu vadīsim daudz pozitīvākā gaisotnē!
Gaismu, dvēseles mieru un saskaņu Ziemassvētkos! Gaišām domām un piepildītām cerībām bagātu Jauno gadu!

Šai brīnumu stundā caur balto
pārslu deju
Mēs cits pie cita domās ciemos
ejam
Un roku sniedzam Laimei, Priekam, Veselībai, Labestībai!
Krāslavas pagasta iedzīvotājiem Baltus Ziemassvētkus un piepildītām cerībām bagātu Jauno 2012. gadu
Valentīna Moiseja

Lai allaž kāds prieks
kā eņģeļa mats
Sien dvēseli zvaigznes
starā!
Lai Ziemassvētki un
Jaunais gads
dod sirdij
mīlestības tik daudz, ka paši,
gluži kā eņģeļi,
To citiem dāvināt varam.
(K.Apškrūma)

„Krāslavas Vēstis” redakcija

SADARBĪBA TIKS
TURPINĀTA UN STIPRINĀTA
Decembra sākumā Krāslavas novadu apmeklēja Uniejovas
(Polijas Republika) pilsētas delegācija. Sadraudzības attiecības ar šo pilsētu Polijas centrā Krāslavai izveidojušās jau sen.
Ja agrāk sadarbība attīstījās galvenokārt kultūras, sporta un
izglītības sfērā, tad pašlaik tiek meklēti jauni kontaktu veicināšanas virzieni.

Mīļie Ūdrīšu un Izvaltas pagastu iedzīvotāji! Lai Ziemassvētku prieks un
siltums sasilda katru sirdi, nes saticību un mīlestību katrā mājā!
Lai katram no Jums, mīļie pagastu ļaudis, aizvien blakus ir savs
sargeņģelis! Lai Jums katram pietiek spēka paveikt iecerēto un
tas dod degsmi jauniem un spēcīgiem darbiem. Priecīgus Ziemassvētkus! Laimīgu Jauno gadu!
Māra Miglāne,
pagastu pārvalžu vadītāja

Mīļie Robežnieku, Indras, Piedrujas
pagastu un Krāslavas novada iedzīvotāji!
Sveicu Jūs Ziemassvētkos un Jauno
2012.gadu sagaidot.
Novēlumirdzumu acīs un siltumu dvēselē, veselību pašiem un veselus mīļos,
laiku zvaigžņu skaitīšanai, mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī, eņģeli uz pleca un mīļus cilvēkus blakus,
mīlestību pret Dievu, sevi pašu un mīlestību pret pasauli aiz loga!
Vēlot stipru garu, veselību, izturību un
cerību piepildījumu Jaunajā gadā!
Robežnieku, Indras un Piedrujas
pagasta pārvalžu vārdā vadītāja
Ērika Gabrusāne

Lai katrā mājā ienāk Ziemassvētku brīnums,
Lai katru gadu sirds no jauna tic,
cer un mīl!
Priecīgus Ziemassvētkus un patīkamiem pārsteigumiem bagātu
Jauno 2012.gadu Aulejas pagasta
un Kombuļu pagasta iedzīvotājiem
novēl pārvalžu vadītājs
Aivars Umbraško

Ziemassvētku un Jaunā gada priekšvakarā parasti apsveic vismīļākos un vistuvākos cilvēkus.
Tāpēc savus novēlējumus mēs veltām Jums, mūsu
mīļie lasītāji!
Mēs zinām, ka jūs esat skolēni un pensionāri,
strādnieki un skolotāji, pašvaldības iestāžu un
valsts institūciju darbinieki.
Mēs pateicamies visiem, kas lasa mūsu avīzi. Pateicamies visiem autoriem. Izsakām lielu pateicību
visiem izplatītājiem. Īpašs paldies Piedrujas pagasta pārvaldes darbiniekiem, kam izdevās organizēt „Krāslavas Vēstis” piegādi katrā pagasta
mājā.
Vēlam, lai mūsu lasītājiem jaunajā gadā katrs
rīts būtu labs, katra diena – veiksmīga, bet katrs
vakars - brīnišķīgs!
Lai Jaunais 2012. gads atnes Jums tikai labas ziņas!

Katram no mums Ziemassvētki savā veidā ir īpaši svētki, labestības, pārdomu, gaišo domu svētki. Laiks, kad
vairāk nekā ikdienā katram no mums jābūt līdzās mūsu tuvajiem. Ikvienam Krāslavas un Krāslavas novada iedzīvotājam novēlu sirsnīgus Ziemassvētkus, katram novēlu
gūt, dodot sirdsprieku un mīlestību.
Lai jūsu svētki būtu priecīgi, svētīgi un gaiši! Lai Ziemassvētku gaisma jūs pavada visu nākamo 2012.gadu!
Jānis Geiba,
Krāslavas novada domes izpilddirektors

Svinēsim dienu, kad sauli
kā zvanu
Saulgrieži augstāk pie debesīm vilks,
Ikkatrs sirdī un kopīgi lūdzot,
Ticēsim, cerēsim, dzīvosim.
(L.Brīdaka)
Ar gaismu un ticību lai Jums
atnāk Ziemassvētki, ar panākumiem un veiksmi Jaunais,
2012.gads.
Kaplavas pagasta un Krāslavas novada iedzīvotājus
Kaplavas pagasta pārvaldes vārdā sveic
pārvaldes vadītāja Jeļena Čerņavska

„Mēs varam mācīties no Polijas pieredzes, kā piesaistīt
Eiropas Savienības līdzekļus,” uzsvēra Krāslavas novada
domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. „Uniejovā mums
bija iespēja redzēt, kā ar ES fondu līdzekļiem strādā Polijā.
Tagad, turpinot sadarbību kultūras, izglītības un sporta jomā, lielāku uzmanību mēs pievērsīsim ekonomikas sfērai.”
Polijas delegāciju vadīja pilsētas mērs Juzefs Kočmareks
un tās sastāvā šoreiz bija pašvaldības darbinieki un uzņēmēji. Viesus īpaši interesēja alus brūvēšana un maizes cepšana.
Poļi apmeklēja alus darītavu „Krāslavas avots”, kā arī iepazinās ar to, kā cep maizi Andrupenē un Aglonā. Nākamā gada martā maizes cepēji no Aglonas un Andrupenes dosies uz
Uniejovu, lai dalītos savā pieredzē ar Polijas uzņēmējiem.
Uniejovas delegācijas pārstāvji apskatīja Krāslavas novada ievērojamos objektus, kā arī viesojās Indras pagasta zemnieku saimniecībās - „Bagātības” un „Vaicuļeva”. Polijas
uzņēmējus sagaidīja pagasta pārvaldes vadītāja Ērika Gabrusāne, bet viesmīlīgie zemnieki cienāja viņus ar savu produkciju.
„Krāslavas un Uniejovas sadarbība turpinās jau 10 gadu
garumā,” akcentēja pilsētas vadītājs Juzefs Kočmareks . „Es
redzu, kā attīstās jūsu pilsēta. Uzskatu, ka visvairāk ir izdarīts tieši pēdējo gadu laikā.”
Juzefs Kučmareks novēlēja, lai Krāslava arī turpmāk saglabātu strauju izaugsmes tempu.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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Krāslavas novada domes projekti, kas īstenoti/uzsākti 2010. – 2011.gadā
Projektus līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds (tai skaitā pārrobežu sadarbības programmas), Eiropas Sociālais fonds, Eiropas Lauksaimniecības fonds
lauku attīstībai, Klimata pārmaiņu finanšu instruments, Baltijas jūras reģiona programma, EEZ finanšu instruments un Norvēģijas valdības divpusējais finanšu
instruments, Valsts Zivju fonds, KNHM.
Projekta nosaukums / galvenās aktivitātes

Budžets
LVL

Krāslavas pilsētā
Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās pierobežas pilsētās
Zarasos un Krāslavā (18.Novembra laukuma, M.Tirgus, M.Rīgas, Rīgas,
Baznīcas, Baznīcas un Tirgus ielu trotuāru posmu un skvēru rekonstrukcija,
strūklakas „Buru laiva” izveide, Krāslavas pils centrālo vārtu, grotas, žoga,
muzeja jumta renovācija, 5 norādes, 10 stendi, mācības, dokumentācijas
izstrāde pils inženiertehniskajiem tīkliem un amatu mājai, centra attīstības
koncepcija, 2 video novērošanas kameras, foto albums)
Krāslavas pils kompleksa pielāgošana tūrisma produktu attīstībai
(pils fasāžu nostiprināšana, parka rekonstrukcija, info materiāli)
Harmoniska pārrobežu sadarbība satiksmes drošības uzlabošanai Latvijas
un Lietuvas pierobežas teritorijās (Rīgas ielas 700 m posma rekonstrukcija,
35 norādes uz ielām, 2 starptautiskas satiksmes drošības kampaņas,
tehniskās dokumentācijas izstrāde Aglonas ielai, termoplasts, 4 video
novērošanas kameras)

688 240

330 567
606 493

Augusta un Rīgas tranzītielu Krāslavā rekonstrukcija (269.050-271.220 2 462 50
0
km) (kompleksa 2,17 km ielas rekonstrukcija)

Krāslavas novada Kombuļu pagasta ceļa uz Sauleskalnu rekonstrukcija
(ceļa M.Unguri –Soleimi–Kusiņi rekonstrukcija, 1672 m)

196 537

Krāslavas novada Aulejas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija
(Busenišķi – Bleideļi, Auleja – Reiniki, Meža Doski -Žaunerāni, Šķipi –
Kalviši, Ceļš uz Šķipu gateri, Bleideļi – Businišķi, Auleja – Vanagi, Aulejas
centra ceļš, 21,87 km)

155 520

Ūdenssaimniecības attīstība Aulejas pagasta Aulejas ciemā
(1138 m ūdensvada rekonstrukcija, 288 m kanalizācijas kolektora
rekonstrukcija; NAI rekonstrukcija; 212 m kanalizācijas spiedvada
rekonstrukcija; KSS rekonstrukcija)

149 896

Krāslavas novada Augstkalnes ciema ielu rekonstrukcija
(Celtnieku iela – 464 m, Dīķu iela 414 m, Kraujas iela 86 m, Kalna iela
204 m, Dārza iela 235 m, Avotu iela 414 m, Jaunā iela 333 m)

168 991

Krāslavas novada Indras pagasta ceļu un kultūras nama rekonstrukcija
(rekonstruēts ceļš Zelenščina – Petrovščina 550 m un Dārza iela 750 m, kā
arī Indras kultūras nams 510,2 m2, rekonstruētas Blaževiča, Parka, Zaļā,
Rīgas, Mazā un Skolas ielas)

145 888

Indras parka atjaunošana Krāslavas novada Indras pagastā
(Tēvijas parka teritorijas labiekārtošana)

13 993

Krāslavas novada Indras ciema saietu nama vienkāršotā rekonstrukcija
(Telpu rekonstrukcija 419,7 m2)

16 529

Enerģijas alternatīvas – ilgspējīgas enerģijas stratēģijas kā iespēja
reģionālajai attīstībai (bērnu un jauniešu konkursi, pieredzes apmaiņa,
Sociālā dienesta ēkas pilotsiltināšana ar kaņepēm)

138 226

Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu informatizācija*
(65 datoru, 4 portatīvo datoru, 2 projektoru un 2 interaktīvu tāfeļu iegāde,
3 lokālu datortīklu izveide)

54 656

Miera ielas rekonstrukcija Krāslavas novada Skaistas ciemā (2 kārtas)
(Miera ielas rekonstrukcija, 1872 m)

189 831

113 393

Ūdenssaimniecības attīstība Skaistas pagasta Skaistas ciemā
(506 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija, 110 m kanalizācijas spiedvada
izbūve, 693 m kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana, KSS
izbūve, ģeneratora iegāde)

141 238

Satiksmes drošības uzlabojumi pie Krāslavas pilsētas izglītības iestādēm
(apstāšanās kabatu ierīkošana pie PII „Pīlādzītis” un „Pienenīte”,
autobusu apgriešanās laukuma izveide pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas)
Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai
Krāslavas novada pašvaldības ēkās (Kultūras nama, Varavīksnes
vidusskolas, Krāslavas pamatskolas, Robežnieku pamatskolas siltināšanas
pasākumi)

936 477

Krāslavas novada Piedrujas pagasta saietu
rekonstrukcija (Telpu rekonstrukcija 1573,80 m2)

197 600

Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība
(apkures sistēmas rekonstrukcija, 7 saules kolektoru uzstādīšana)
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes
nodrošināšana Krāslavas Varavīksnes vidusskolā (mācību aprīkojuma,
mēbeļu iegāde, kabinetu remonts)

112 270
98 392

KVĢ darbmācības mācību korpusa jumta rekonstrukcija

23 701

KVG internāta ēkas dušu un tualešu telpas remonts

10 118

Novada pagastos

nama

vienkāršotā

Tematiskie ciemi: jaunas iespējas uzņēmējdarbības attīstībai Latgales un Nav sava
Aukštaitijas pārrobežu reģionā (L.Muļķu, Indras un Skaistas pagastu budžeta
koordinatoru apmācības, pieredzes apmaiņa, ciemu mārketings)
Zandarta mazuļu ielaišana Krāslavas novada Sīvera un Indras ezeros
(40860 zandarta mazuļu)
Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Krāslavas novada
ezeriem Cērpa ezers (Aulejas pagasts, platība 134.9 ha); Mazais Gaušļa
ezers (Aulejas pagasts, 20.5 ha); Šilovkas ezers (Kaplavas pagasts, 81.5 ha);
Zirga ezers (Krāslavas pagasts, 38 ha); Baltais ezers (Indras pagasts, 34 ha)

5746
2351

Visā novada teritorijā
Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos
mācību priekšmetos (skolotāju stipendijas Krāslavas un Dagdas novadam)

131 531

Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas
apstākļos (skolotāju stipendijas Krāslavas novadam)

118 401

Iedzīvotāju aktivitātes veicināšanas pasākumi „Iedzīvotāji veido savu vidi
2011” (KNHM) (īstenoti19 iedzīvotāju grupu un biedrību projekti)

15 600

49 418

Terapija ar dzīvnieku palīdzību (apmācības sociālajiem darbiniekiem un
ģimenēm, nometnes, nelielas investīcijas „Mūsmājās”)

7028

Robežnieku skolas informatizācija (10 datoru, 2 portatīvo datoru,
interaktīvās tāfeles un projektora iegāde, 1 datortīkla izveide)

14 447

Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu speciālistu piesaiste Krāslavas
novadā (ĢIS speciālists un sociālais darbinieks)

21 000

Ūdenssaimniecības attīstība Izvaltas pagasta Izvaltas ciemā
(991 m kanalizācijas kolektoru, 523 m kanalizācijas spiedvada, 3
kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve un 1 rekonstrukcija, NAI rekonstrukcija,
2360 m ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija)

288 555

Krāslavas novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes
paaugstināšana, izstrādājot jaunu Krāslavas novada teritorijas plānojumu

25 000
10 360

Ūdenssaimniecības attīstība Kaplavas pagasta Kaplavas ciemā
(2943 m ūdensapgādes tīklu izbūve un rekonstrukcija, 1025 m
kanalizācijas kolektoru rekonstrukcija, 761 m kanalizācijas kolektoru
izbūve, 165 m spiedvada un trīs kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, NAI
rekonstrukcija, ģeneratora iegāde)

314 774

Ģimenes dibināšanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novada
dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļas rituālu zāles vienkāršotā
renovācija, t.sk. kondicionieru uzstādīšana, reģistrācijas galda iegāde)
Pašvaldību aktivitāšu īstenošana, lai nodrošinātu skolēnu pārvadāšanu un
ar to saistītos atbalsta pasākumus (autobusu iegāde Skaistas, Kombuļu un
Piedrujas pamatskolām)

95 000

Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki”
resursu izmantošanu un apsaimniekošanu
(tūrisma datu bāzes izveide, tūrisma programma, 1 stends Kaplavas
pagastā, 1 dators Būvvaldē ar AUTOCAD, semināri, uzlabots ceļa posms
Ūdrišu pagastā „Rakuti – Užinkalns” 0,54 km)

20 155

Dienvidlatgales lauku pašvaldību kapacitātes stiprināšana ekonomiskā
rakstura projektu identificēšanā un izstrādē
(pētījums par uzņēmējdarbību, darba grupas, semināri)

5 000

Krāslavas novada Ezerkalna ciema ūdenssaimniecības attīstība. II kārta
(ūdens urbumu atjaunošana, 2 km ūdensvada tīklu rekonstrukcija, 1,3 km
kanalizācijas tīklu rekonstrukcija, 230 m jauna ūdensvada tīklu izbūve,
kanalizācijas tīklu paplašināšana par 645 m, KSS izbūve, ģeneratora iegāde,
jaunā ūdens apgādes urbuma izbūve, ūdenstorņa rekonstrukcija,
neizmantojamā urbuma tamponēšana)
Krāslavas novada ceļa „Ezerdārzs – Aišpuri” rekonstrukcija
(1,086 km ceļa posma rekonstrukcija)

Krāslavas novada Kaplavas ciema ielu rekonstrukcija
(Kaplavas, J.Jaunsudrabiņa, Dārza ielu rekonstrukcija 1,136 km)
Ūdenssaimniecības attīstība Krāslavas rajona Kombuļu pagasta Kombuļu
ciemā, 2.kārta (artēziskās akas izbūve, ūdens attīrīšanas stacijas ierīkošana,
pazemes ūdens rezervuāra un sūkņu staciju izbūve, jaunu ūdens apgādes
tīklu izbūve (635 m) un rekonstrukcija (3525 m), kanalizācijas tīklu
paplašināšana 2434 m, 2 kanalizācijas sūkņu staciju izbūve, divu ģeneratoru
iegāde)

329 717

169 045
508 186

Ir veikti Augusta un Rīgas ielu rekonstrukcijas darbi
Projekta „Augusta un Rīgas tranzītielu Krāslavā rekonstrukcija
(269.050-271.220
km)”
3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/014
ietvaros
kopš 5.aprīļa tika veikti Augusta un Rīgas ielu
rekonstrukcijas darbi Krāslavā.
Rekonstrukcijas darbus veica Personu apvienība „SIA būvfirma „Ceļi un tilti” un SIA
„8 CBR” no Rēzeknes novada. Rekonstrukcijas darbu kopējās izmaksas sastāda Ls

2 248 647.18 (Eiropas Reģionālās attīstības
fonda piešķirtais finansējums ir Ls 1 845
279.20, valsts budžeta finansējums ir Ls 65
127.50 Ls). Projekta autoruzraudzības izmaksas ir Ls 12 200.00 (pakalpojumu nodrošināja SIA „Pk 19+93”), rekonstrukcijas
darbu būvuzraudzības izmaksas ir Ls
23 387.40 un tos nodrošināja SIA „Jurēvičs
un partneri” speciālisti.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ir izbūvēta lietus ūdens kanalizācijas sistēma, apvienotais
gājēju/veloceliņš, gājēju ietves, apgaismojums, ceļa asfaltbetona segums, Lazaretnaja
upes caurteka, ir uzstādītās ceļa zīmes un drošības barjeras.
Rekonstrukcijas darbu rezultātā tika sakārtotas Augusta un Rīgas ielas 2.17 km garumā,
tika izbūvēts apvienotais gājēju un veloceliņš

2.05 km garumā, ka arī gājēju ietves 1.69 km
garumā.
Projekta īstenošanai kopumā tiek paredzēta
liela ietekme gan uz Latgales reģiona, gan Latvijas attīstību, jo Krāslava ir pirmā pilsēta Latvijā Latvijas – Baltkrievijas pierobežā, kas
bieži vien rada pirmo priekšstatu par valsti kopumā – pierobežā valsts nevis beidzas, bet sākas!
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans,
projekta vadītājs
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Tuvojas noslēgumam pozitīvais un dinamiskais 2011. gads. 12 mēnešu laikā gan Krāslavas pilsētas,
gan visa novada teritorija kļuvusi skaistāka, pievilcīgāka un populārāka. Pozitīvas pārmaiņas ir acīmredzamas. Pārvērtās pilsētas un ciematu skvēri, tika ierīkotas jaunas ietves, izremontēti ceļi, renovētas
un nosiltinātas skolas, rekonstruēta slimnīca.
Par to, kāds bija 2011.gads mūsu pašvaldībā, stāsta Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs
Upenieks.
- Saskaņā ar statistikas datiem 2010.gadā Krāslavas novadam salīdzinājumā ar citām Latvijas pašvaldībām izdevās piesaistīt vislielāko finansējumu dažādu projektu
īstenošanai. Kāda situācija ir šogad?
- Oficiāla informācija par 2011.gadu būs pieejama tikai nākamajā gada, bet, manuprāt, tagadējie rādītāji nebūs sliktāki
kā pērn.
- Vai jūs varētu apgalvot, ka esat gandarīts ar to, kā un
kur ir ieguldīti saņemtie līdzekļi?
- Iespējams, iedzīvotāji ne vienmēr ir apmierināti
ar to, kas tiek darīts pirmām kārtām un kas tiek atlikts
uz vēlāku laiku. Līdz ar to vēlreiz ir jāuzsver, ka mēs
strādājam atbilstoši valsts programmām. Piemēram,
vienu gadu tiek piešķirts finansējums apgaismojumam, bet nākamgad – ūdensvadam. Diemžēl ministrijās nav kompleksās pieejas un izpratnes par to, ka
no sākumā jāierīko ūdensvada caurules, bet pēc tam
jāremontē ceļi. Itin bieži mūsu valstī viss notiek otrādi.
Protams, daudz racionālāka darbība būtu tad, ja pašvaldībai
piešķirtu, piemēram, miljonu latu, un novada deputāti lemtu,
kādiem mērķiem veltīt šos līdzekļus.
Šogad nozīmīgs finansējums ir piešķirts pašvaldības ēku
siltināšanai. Īsta ziema vēl nav sākusies, bet, spriežot pēc pirmo apkures mēnešu rādītājiem, ietaupīti ievērojami līdzekļi.
Tas arī bija mūsu galvenais paredzamais rezultāts. Turklāt ne
mazāk svarīgs ir arī estētiskais noformējums. Esmu pārliecināts, ka renovētas skolu ēkas priecē gan skolotājus, gan skolēnus un vecākus. Jaunieši gribēs saglabāt šo skaisto un
labiekārtoto vidi, līdz ar to šis projekts ir saistīts arī ar audzināšanas aspektiem.
Šī gada lielākais projekts – tranzītielas rekonstrukcija. Tagad droši vien daudzi jau aizmirsa, kā izskatījās Augustovka
vēl pirms dažiem mēnešiem. Ceļu un trotuāru remonts ir bezgalīgs process, un vienmēr nepieciešami uzlabojumi. Iespējams, ne visi zina un redz, bet novada pagastos arī norisinās
vairāki ceļu atjaunošanas projekti.
Pašlaik mēs nebūvējam milzīgas koncertzāles vai lielas estrādes, mūsu prioritātē – novada infrastruktūra. Nopietns
darbs ir saistīts ar aktīvās atpūtas nodrošināšanas projektiem.
- Vai ievērojamas izmaiņas mūsu pilsētas infrastruktūrā ietekmēs tās popularitātes pieaugumu tūristu vidū?
- Es vienmēr uzskatīju Krāslavu par skaistāko pilsētu Daugavas krastos. Tagad tā kļuva estētiski daudz pievilcīgāka. Par
to spriež gan vietējie iedzīvotāji, gan tie, kas brauc pie mums
brīvdienās vai atvaļinājumā. Šķiet, ka mēs neesam izdarījuši
neko grandiozu, bet Krāslava ieguva kādu īpašu šarmu. Viesi

no galvaspilsētas, atbraucot pie mums, uz visattālāko Latvijas
novadu, ir pārsteigti. Tas ir patīkami.
Visaktuālākais attīstības virziens šobrīd ir tūrisma joma, taču diemžēl pagaidām tūrisma bizness nenes tik lielu peļņu, kādu mums gribētos. Es uzskatu, ka mūsu novadam jādara viss,
lai piesaistītu investoru uzmanību. Novada viesi parasti apbrīno mūsu gleznaino dabu, pie kuras mēs jau esam pieraduši,
bet viņi arī pievērš uzmanību tam, kā izskatās pilsēta, kādi cil-

Pozitīva ir ziņa par to, ka likums tiks mainīts attiecībā uz tā
saucamajiem simtlatniekiem. Atbilstoši jaunajiem noteikumiem, darbs tiks piedāvāts tikai tiem, kas patiešām grib strādāt. Uzskatu, ka būtu lietderīgāk piešķirt daļu no šī projekta
naudas uzņēmējiem, kas varētu radīt jaunas darba vietas, kā
tas tiek darīts daudzās pasaules valstīs, bet Latvijas likumdošana to neparedz.
- Kādas problēmas pašlaik ir vissāpīgākās?
- Tagad valsts mērogā tiek izstrādāta programma, kas
veltīta finansējuma sadalījumam 2014.-2020.gg. Tā ir saistīta
ar mūsu attīstību - ko mēs varam plānot un ko mums gaidīt. Ja
tagad mēs kaut ko palaidīsim garām, tad pēc tam saņemt finansējumu būs ļoti grūti. Mūsu un arī kaimiņu pašvaldību situāciju ietekmē tas fakts, ka valdībā un Saeimā pašlaik ir
daudz jaunu cilvēku. Krāslavai, Dagdai, Aglonai, Preiļiem,
Riebiņiem un citām pašvaldībām būs aktīvi jācīnās
par savām interesēm. No tā, vai mums izdosies to izdarīt, būs atkarīgs finansējuma apjoms.
Izvērtējot aktuālākos jautājumus, jāuzsver, ka mums
izdevās saglabāt iepriekšējā līmenī apkures, ūdensvada, kanalizācijas pakalpojumu tarifus. Diemžēl vēl nav
atrisināts jautājums par siltumtrašu nomaiņu, kā arī
Aglonas un Rēzeknes ielu rekonstrukciju posmā no
Vienības ielas līdz Poļu pamatskolai. Plānojam turpināt
pašvaldības ēku siltināšanu, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Nākamie objekti – ģimnāzija un bibliotēka, kas tiks
renovēti, ja tas būs ekonomiski izdevīgi. Siltināšanas projekti ir
nepieciešami arī Indrā, Izvaltā, Piedrujā.
Viens no nozīmīgākajiem ir arī jautājums par loģistikas
centra izveidošanu. Tā risināšana pašlaik ir atkarīga ne tikai
no mums, bet arī no valsts. Mums savukārt ir jāsadarbojas ar
uzņēmējiem, kas gribētu investēt šajā projektā līdzekļus un radīt jaunas darbvietas.

„NEDRĪKST PAĻAUTIES
TIKAI UZ VEIKSMI!”
aicina novada pašvaldības vadītājs
Gunārs Upenieks
vēki staigā pa ielām. Ja aina ir nepievilcīga vai nomācoša, tad
rodas asociācijas ar bezcerīgumu.
- Pēdējo divu gadu laikā Krāslavā ir realizēti vairāki
projekti. Kas ir šo panākumu pamatā - veiksme, neatlaidīgs darbs vai spēcīga komanda?
- Veiksmei jebkurā gadījumā ir svarīga loma, tāpat kā cītīgam darbam. Taču strādāt vienmēr ir vieglāk labā komandā.
Es neapskaužu to pašvaldību iedzīvotājus, kur nemitīgi norisinās politiskie cīniņi, kur svarīgākais mērķis - darīt pāri oponentam. Tas traucē saimniecisko jautājumu risināšanai.
Mūsu domes sastāvā strādā deputāti, kas pārstāv dažādas
sfēras. Tie ir cilvēki, kas neliek nekādus šķēršļus, viņi vienmēr
cenšas palīdzēt – katrs savā jomā. Kāds cilvēks sakarā ar to izteica tādu skaistu domu: „Paldies iedzīvotājiem, ka viņi ievēlēja tādus deputātus!”
- Šovasar pilsētai bija vajadzīgs darbaspēks, taču, neskatoties uz bezdarba problēmām Krāslavā, uzņēmēji bija spiesti meklēt strādniekus Daugavpilī. Vai mūsu sociālo
pabalstu piešķiršanas sistēma ir adekvāta, ja cilvēkiem ir
izdevīgāk sēdēt mājās nekā strādāt?
- No vienas puses, ir valsts likums par sociālo palīdzību. No
citas puses, ir jāoptimizē nākamā gada budžets, tāpēc būs vēl
stingrākas prasības pabalstu jautājumā. Nevienam nav noslēpums arī tas, ka pastāv tādu cilvēku kategorija, kas vispār negrib strādāt. Krāslavas novadā gada laikā sociālajai palīdzībai
tiek piešķirts viens miljons seši simti tūkstoši latu – tā ir ļoti
liela nauda. Par šiem līdzekļiem var izremontēt vēl vienu tranzītielas posmu. Nepareizās sociālās politikas dēļ daudzi cilvēki vienkārši izlaidušies. Tagad mēs baudām šī darba augļus.

stošas un draudzīgas vides radīšanu nodarbību laikā;
namu apsaimniekotājs, kas nodrošina un veic
biedrības telpu pārvaldīšanu
un apsaimniekošanu. Viņa
pienākumos ietilpst sanitārā
apkope, telpu labiekārtošana,
darba vides novērtēšana un sakārtošana atbilstoši darba drošības noteikumiem, kā arī
remontdarbi minētajās telpās;
projekta koordinatore veic šādus darba pienākumus: sadarbībā ar citiem
speciālistiem veic analītisko
darbu, izstrādā dokumentus,
projektus, metodiskos materiālus, sekmē kompleksu projektu
ieviešanu
un
koordinēšanu, sniedz atbalstu
lietvedības jomā.
Apzinoties ģimeņu problēmas un vajadzības pašreizējā
situācijā, biedrība „Ģimenes
atbalsta centrs „Atvērtība””
sniedz savu palīdzību Krāslavas novada bērniem un viņu
vecākiem. Brīvprātīgā darba
jaunieši palīdzēs skolas vecuma bērniem no 1. līdz 6. klasei
izpildīt skolā uzdotos mājas
darbus, kā arī vecākiem tiks
piedāvāta iespēja īslaicīgi atstāt savus bērnus (ja nav ne-

- Pašlaik tiek veidots budžets 2012.gadam. Vai ir paredzētas kādas nozīmīgas izmaiņas, līdzekļu pārdale dažādās sfērās?
- Patlaban būtiskas izmaiņas budžetā nav paredzētas, taču
mēs gaidām informāciju par tā saucamo „ceļu naudu”. Uzskatu, ka valsts piešķirtā finansējuma mums nepietiks, tad budžetā tiks veikti grozījumi. Labi, ja šogad ziema laika apstākļu
ziņā nebūs tik barga, taču jebkurā gadījumā ceļi jāuztur kārtībā. Autobusiem nepieciešams vest bērnus uz skolām, pienvedējiem jānokļūst līdz zemnieku mājām.
- Ko jūs gribētu novēlēt mūsu novada iedzīvotājiem?
- Gribu novēlēt, lai mūsu iedzīvotāji nepaļautos tikai uz
veiksmi, bet gan domātu par to, kas pašiem jādara, lai varētu
dzīvot labāk.
Lai jums vienmēr pietiek gudrības, laika un zināšanu savu
ieceru īstenošanai!Katrai ģimenei vēlu stipru veselību, labklājību un saticību, saskaņu, optimismu, mieru un mīlestību!
Centieties būt par sava novada patriotiem, vismaz savā sirdī!
Pierakstīja Elvīra Škutāne

STARPTAUTISKĀ KINOFESTIVĀLA
ŽŪRIJAS SASTĀVĀ –
KRĀSLAVIETIS

JAUNIEŠU
BRĪVPRĀTĪGAIS
DARBS
Kā zināms, šis gads visā
Eiropas Savienībā ir pasludināts par brīvprātīgā darba gadu.
Arī mūsu valstī un Krāslavā
brīvprātīgā darba loma pieaug
- tas tiek aktīvāk piedāvāts un
izmantots dažādās organizācijās un dod sabiedrībai daudz
labuma.
Biedrība „Ģimenes atbalsta
centrs „Atvērtība”” iesaistījās
NVA pasākumā „Atbalsts
jauniešu brīvprātīgajam darbam”, kas tiek paredzēts jauniešiem vecumā no 18 līdz 24
gadiem ar bezdarbnieka statusu. To var vērtēt kā starpposmu, kamēr jaunietis ir bez
darba un aktīvi meklē jaunas
darba attiecības. Šajā laikā
viņš var lietderīgi gan izmantot savas spējas, gan apgūt
jaunas zināšanas.
Biedrībā šobrīd strādā 4
jaunieši:
divi skolotāja palīgi, viņu pienākumi ir sniegt atbalstu skolēniem mājas darbu
gatavošanā, pirmskolas vecuma bērnu sagatavošanā skolai,
nepieciešamības
gadījumā
pirmskolas vecuma bērnu pieskatīšana, kā arī sekmēt atbil-

Īpaša uzmanība nākamajā gadā tiks pievērsta uzņēmējdarbības attīstībai un pastiprinātai sabiedriskās kārtības uzraudzībai.

viena, kas pieskatītu mazuļus)
rotaļu istabā pieaugušā uzraudzībā. Šeit par mazajiem gādīgi
rūpēsies brīvprātīgā darba jaunietes, mazuļi tiks pieskatīti un
viņiem tiks veltīta liela uzmanība. Mēs gaidām bērnus vecumā
no 2 līdz 7 gadiem.
Šī iespēja ir izdevīga tādēļ, ka
biedrība to sniedz bezmaksas.
Rotaļu istabā bērniem ir pieejamas ne vien dažādas spēles,
pasaku grāmatas, mīkstās rotaļlietas un bumbas, bet arī iespēja
klausīties mūziku, skatīties
multfilmas un dažādas izglītojošās programmas. Bērnu istaba
strādās katru darba dienu no
plkst. 14:00 līdz 18:00.
Biedrības „Ģimenes atbalsta
centrs „Atvērtība”” atrašanās
vieta – Krāslavas novads, Krāslava, Pils ielā 5.
Ja vecāki vēlaties, lai viņu
bērni apmeklētu rotaļu istabu,
iepriekš ir jāpiesakās.
Tālr.:
65622900,
mob.
22388217- Raisa Vagale;
e-pasts: atvertiba@inbox.lv.
Diāna Grundāne,
projekta „Atbalsts jauniešu
brīvprātīgajam darbam”
koordinatore

No 2. līdz 6.decembrim Volokolamskā (Krievija)
norisinājās Sergeja
Bondarčuka vārdā
nosauktais
VIII
Starptautiskais kara
un patriotisko filmu
festivāls „Volokolamskij
rubež”
(„Volokolamskas
robeža”).
Volokolamska ir
viena no senākajām
Krievijas pilsētām,
festivāls tradicionāli notiek Piemaskavā, jo tieši te
1940.gadā notika vienas no asiņainākajām Otrā pasaules kara cīņām, bet miera
laikā Volokolamskas apkārtnē režisors
Sergejs Bondarčuks filmēja skatus savai leģendārajai filmai „Karš un miers”.
Kinofestivāla Goda prezidente ir Krievijas Tautas māksliniece Irīna Skobceva – Bondarčuka, programmā tika
iekļautas 8 pilnmetrāžas mākslas filmas
un 19 dokumentālās filmas no 20 pasaules valstīm.
Dokumentālo filmu žūrijā strādāt tika
uzaicināts Krāslavas novada kultūras
speciālists Jāzeps Dobkevičs.
J. Dobkevičs pastāstīja, ka konkursā
piedalījās ļoti dažādas pēc satura filmas. Vislielāko iespaidu uz viņu atstāja
V.Astafjeva filma „Jautrais zaldāts
Viktors Astafjevs”, tajā ir stāstīts par to,

ka īstenībā kara laikā neviens cilvēks
nemetās uzbrukumā ar saucienu „Par
Dzimteni! Par Staļinu!”. Uzvara šajā
karā tika sasniegta, pateicoties milzīgajiem, šausmīgā nāvē bojāgājušiem cilvēku upuriem.
Jāzeps Dobkevičs uzsvēra, ka viņam
visvairāk patika Maskavas režisora
Vahtanga Mikeladzes filma „Taifūns
pie Maskavas”.
Par uzvarētāju tika atzīta jaunā Volokolamskas autora, Romāna Volkova,
filma „Volokolamskas robeža”.
Mākslas filmu kategorijā galvenā
balva tika pasniegta režisora Nikitas
Mihalkova filmai „Saules nogurdinātie
2. Citadele”.
Elvīra Škutāne
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Cienījamie Krāslavas novada iedzīvotāji!
Ziemassvētku laikā pat dzīves likstu nomākti cilvēki no
jauna atklāj, ka Dievs dzīvo mūsu vidū. Naids un izmisums
nevar iznīcināt mūžīgās alkas pēc mīlestības, kas dzīvo cilvēku sirdīs. Klusajā Betlēmē staro Dieva gaisma, kas apmirdz cilvēces ceļus.
Vilšanās pieredze, sociālā bezcerība var apžilbināt dvēseli, taču, ja paskatīsimies uz Betlēmes zvaigzni, mūsu dzīve vienmēr tiks svētīta. Mums ir jāsaprot un dziļi jātic tam,
ka Dievs turpina mūs mīlēt.
Gars aiznes mūsu domas pie tiem, kas ir tālu no mājām,
mēs atceramies par aizgājušajiem un aizdomājamies par
mūžīgām vērtībām – Cerību, Ticību, Mīlestību.
Es saprotu, ka mūsu dzīves ceļš ir saistīts ar neziņu, satraukumu, bailēm par savu un bērnu nākotni. Tāpēc es no
visas sirds vēlu Jums, lai ikdienas problēmas, rūpes un raizes neaptumšotu mūsu dvēselē visu gaišo un vērtīgo. To,
ko esam ieguvuši no saviem vecākiem kā garīgo mantojumu, kas mums obligāti ir jānodod saviem bērniem. To, kas
nezaudē savu vērtību, kas vieno visus cilvēkus un ko mēs
dēvējām par Baznīcu, Ģimeni, Tautu, Latviju.
Lai mūsu mājās valda miers un labklājība, sirdsgudrība
un laba noskaņa!
Sveicu visus Krāslavas novada iedzīvotājus Jēzus Kristus dzimšanas dienā un novēlu saglabāt sevī Ziemassvētku
gaismu!
Janušs Bulašs,
Priedaines draudzes prāvests

Dārgie brāļi un māsas Kristū!
Dieva piedzimšana ir lielākā dāvana, kādu Dievs varēja
dot cilvēcei un pasaulei. Dievs kļuva Cilvēks, lai cilvēks
kļūtu Dieva bērns: „Redziet, kādu mīlestību Tēvs mums
dāvājis, lai mēs sauktos un būtu Dieva bērni!” (1 Jņ 3,1).
Jēzus Kristus pauž vēsti, ka mēs neesam barga likteņa
pabērni, bet gan mīļā Debesu Tēva bērni. Kristus mums arī
dāvā Dieva žēlastību un lielu prieku – prieku par Dieva mīlestību, prieku par grēka piedošanu, prieku par mūžīgās
dzīves apsolījumu. Šis prieks tik vajadzīgs mums grūtajos
laikos.
Piepildīti ar šo prieku, upurēsim Ziemassvētkos Kungam: labu vārdu, veltītu ienaidniekam, smaidu noskumušajam, novēlējumu vai vēstuli kādam aizmirstam,
apmeklējumu slimam vai vientulim. Tad arī mēs jutīsim,
ka mūsu sirdīs notiek „Dieva piedzimšanas brīnums”.
Svinot Kristus Dzimšanas svētkus, atvērsim sirdis, lai tajās iespīdētu dievišķās atklāsmes gaisma, kas staro no Jēzus, un lai tajās ieplūst žēlastības straume, kas nāk no
Kristus, un mūsu balsis tad pievienosies kopējam eņģeļu
korim: „Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes laba
prāta cilvēkiem”(Lk 2,14).
Lai saticība un miers valda Jūsu vidū un Kristus svētība
ir ar Jums!
Eduards Voroņeckis,
Krāslavas Sv.Ludvika Romas draudzes prāvests
8.janvāri plkst.13.00 Krāslavas Romas katoļu baznīcā notiks VI Starptautiskais Ziemassvētku dziesmu festivāls.

kas? KUR? KAD?
26.decembrī

plkst. 16.00 Krāslavas kultūras namā –
Ziemassvētki kopā ar kapelu „Dziga”. Piedalās deju kolektīvi „Jautraviņa”, „Rakari”, „Raita”.
cembrim KrāsNo 26. līdz 28. ladevas
Varavīksnes vidusskolā - Jaungada pasaka!
Arī šogad mēs aicinām visus piepildīt
sapni par Jaungada brīnumu.
26.decembrī plkst.10.00, 12.30, 15.00;
27.decembrī plkst.11.30, 14.00;
28.decembrī plkst.11.30, 14.00.
Ieeja: bērniem – 0,50Ls, pieaugušajiem – 1Ls.
Krāsla29. decembrī plkst.19.00
vas kultūras namā
notiks tradicionālais Krāslavas Varavīksnes vidusskolas „Jautro un atjautīgo kluba” festivāls. Ieeja - 1,50Ls.
lavas kultūras
30.decembrī Krās
namā
-Liliputu
cirks no Ukrainas. Ieeja - 2Ls.
Plkst. 21.00 – Vecgada pavadīšana kopā
ar Ēriku Gruzniņu. Ieeja - 2Ls, darbosies
kafejnīca. Galdiņu rezervēšana pa
tālr.65681482.
01.00 pilJaungada naktī plkst.
sētas laukuma Jaungada apsveikumi, svētku salūts.

Dārgie brāļi un māsas!
Man ir tas gods apsveikt jūs svinīgajos Baznīcas svētkos — Dieva tā Kunga
un mūsu Pestītāja Jēzus Kristus dzimšanas dienā.
Šodien, šajā gaišajā dienā, mums, tāpat kā Evaņģēlija zintniekiem, jāpasniedz dāvanas Betlēmē dzimušajam
Zīdainim. Protams, šīs dāvanas nevar
būt materiālas. Toties neviens neaizliegs mums sagatavot garīgas dāvanas
— lūgšanas, grēku nožēlošanu, žēlsirdību, ticībā stiprināšanu un daudz ko citu, uz ko mūs aicina pats Pestītājs Jēzus
Kristus, kā arī Baznīcas svētie tēvi. Tas
viss veicina mūsu dvēseles šķīstīšanu
un tās glābšanu.
Šajā sarežģītajā laikā novēlu jums un
jūsu tuviniekiem sagaidīt Kristus Dzimšanas svētkus mierā, savstarpējā cieņā
un mīlestībā.
Andrejs Sokolovs,
Krāslavas vecticībnieku draudzes
priekšsēdētājs

Sveicu Jaungada svētkos
un Kristus piedzimšanas
svētkos!
Pašlaik mēs sagaidām divus brīnišķīgus svētkus: Jauno gadu un Kristus piedzimšanas
dienu.
Jaunā
gadā
priekšvakarā mēs izvērtējām to, kas izdarīts pagājušajā gadā, novēlam cits citam visu, ko uzskatām par būtiskāko un
nozīmīgāko mūsu dzīvē. Ļoti svarīgi,
lai ikvienam būtu dzīves mērķis un izpratne par dzīves jēgu. Sava ceļa meklējumos mums ir jāpārvar daudz šķēršļu
un grūtību. Ilga ceļojuma laikā ir nepieciešama atpūta, lai ar jauniem spēkiem
turpinātu savas gaitas. Tādi svētki kā
Kristus piedzimšanas diena un Jaunais
gads, kad mēs pulcējamies ģimenes lokā, esam kopā ar radiem, draugiem un
tuviniekiem, ir kā atpūta no ikdienas
dzīves ar tās rūpēm un raizēm. Stipra,
draudzīga ģimene ir svarīgs nākotnes
dzīves pamats.
No visas sirds sveicu Krāslavas novada iedzīvotājus gaidāmajos svētkos!
Vēlu visiem labu garīgo un fizisko veselību, mieru - jūsu ģimenēm un jūsu
sirdīm. Lai ikvienam ir skaidra dzīves
jēga un mērķis, lai jūsu gars iet pāri visām grūtībām un atved jūs pie uzvaras.
Rostislavs Terehovs,
Krāslavas Sv. kņaza Aleksandra
Ņevska pareizticīgo
baznīcas priesteris

Mīļie radinieki, bijušie kolēģi un kaimiņi,
sveicu Jūs gaišajos Ziemassvētkos un vēlu
laimīgu Jauno gadu!
No visas sirds vēlu jums labu veselību un labklājību daudzu gadu garumā!
Pateicos par jūsu sapratni un atbalstu manas
dzīves grūtajos brīžos. Liels paldies: Rutkovsku, Kondrovu, Ignatjevu, Gratu, Petuhovu,
Samuļu, Vagaļu gimenei, Ilzei Orupei, biedrībai „Caritas”, kolektīviem „Ivuška”, „Strumeņ”, zobārstniecības nodaļas darbiniekiem,
kā arī Eduardam Voroņeckim, Helēnai Jurčenokai, Klementīnai Ļahai, Annai Vaitekus,
Jadvigai Skerškānei, Regīnai Bērtiņai, Ivanam
Suhačevam, Marinai Ivanovai, Vilmai Jasānei,
Regīnai Zemecai, Jadvigai Sitnikai, Klemensam Mickus.
Leontīne Orupa

Izrotāsim pilsētu svētkiem!
Da lī si mies ar sa vu prie ku un dā vi nā sim
to ap kār tē jiem!
Aici nām pil sē tas ie dzī vo tā jus iz ro tāt
svēt kiem arī sa vu mā ju fa sā des un pa gal mus
ar spul dzī šu vir te nēm, eg lī šu man ti ņām, eņ ģeļ ma tiem un sve cēm.
Skais tāk un in te re san tāk no for mē to mā ju
īpaš nie ki tiks ap bal vo ti. Svēt ku iz jū tas ne kad ne var būt par daudz!

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

Dievkalpojumi
pilsētas baznīcās
Priedaines Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas no Sienas Romas katoļu baznīca
24.decembrī plkst. 18.00.
Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu baznīca
24.decembrī plkst. 21.00.
25.decembrī plkst. 8.00; 9.15; 11.30.
26.decembrī plkst.8.00; 9.15; 11.30.
Krāslavas evaņģēliski luteriskā
baznīca
24. decembrī plkst. 15.00.
Krāslavas vecticībnieku baznīca
6.janvārī plkst. 16.00; 17.30.

Krāslavas novada dome
sveic cienījamo prāvestu
Janušu Bulašu
dzīves jubilejā,
izsaka pateicību par
veiksmīgu
sadarbību un tautas
tikumisko
audzināšanu un novēl
spēju saglabāt, aizsargāt un
izkopt katolisko mācību arī
turpmāk!
Lai Dievs Jums atalgo
visu labo,
ko esat sniedzis citiem!
No visas sirds sveicam
augsti godājamo Priedaines Romas katoļu draudzes prāvestu
Janušu Bulašu 40 gadu jubilejā!
Priedaines Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas no Sienas Romas katoļu baznīcā
Jūs kalpojat jau 11 gadus, ar savu pašaizliedzīgo darbu Jūs ieguvāt lielu autoritāti ne tikai mūsu draudzes
teritorijā, bet arī aiz tās robežām.
Mēs esam pateicīgi par Jūsu izpalīdzību, atsaucību un uzmanīgo attieksmi pret visiem mūsu darbiem, par
Jūsu ieteikumiem un padomiem, bet
galvenais – par Jūsu lūgšanām. Ikviens Priedaines draudzes loceklis var
apgalvot: „Tas ir mūsu priesteris!”
Vēlam Jums stipru veselību, Dieva
svētību, uzticamos draugus, mērķtiecību un daudz enerģijas! Paldies par
Jūsu sirsnību un atvērtību!
Priedaines
draudzes locekļi

Cienījamie Krāslavas iedzīvotāji. Iestājoties
ziemas periodam, tiks veikta trotuāru un veloceļinu tīrīšana no sniega ar traktoru. Lūdzu, esiet
saprātīgi un pretimnākoši –nenovietojiet savus
transporta līdzekļus uz trotuāriem un veloceļiniem, lai neapgrūtinātu mūsu darbu.
T.65620227, mob.28607315.
Izmantojot izdevību, gribu sveikt Krāslavas novada iedzīvotājus un darba kolēģus gaidāmajos svētkos: lai Jūsu domās, dvēselē un mājās valda
Ziemassvētku miers un gaišums, lai Jaunais
2012.gads Jums sniedz veiksmi, veselību un prieku.
Ēvalds Cauņa,
p/a „Labiekārtošana K” direktors
Tuvojas gaišie Ziemassvētki un Jaunais
2012. gads. Krāslavas novada pensionāru
biedrība sirsnīgi sveic novada domes deputātus un darbiniekus, visus, kas atbalsta novada
pensionāru aktivitātes!
Lai lēmumi, kurus pieņem deputāti, vienmēr ir
iedzīvotāju labā! Uzņēmējiem un zemniekiem vēlam attīstību un uzplaukumu! Mūsu senioriem novēlam garīgo un fizisko komfortu un možumu!
8. janvārī plkst.15.00 Krāslavas kultūras
namā notiks senioru Jaungada balle.
Lūdzam ņemt līdzi groziņus.
Pārdodu 2-istabu dzīvokli ar krāsns apkuri
Ūdrīšu pagastā, stacijā, ir saimnieciskās ēkas.
T.26959977.

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

jautājums
redakcijai
Lūdzam uzņēmuma „Krāslavas nami” vadību izskaidrot, ar
kādu mērķi pie mājām ir uzstādītas dzeltenās kastes? Ir aizdomas, ka
gāzes
skaitītāji
dzīvokļos „soļo” pārāk ātri. Kāpēc tik dārgi jāmaksā par gāzi?
Kopš 1989.gada nekas tāds netika novērots.
Renāte Voiniča, atbildīgā persona, daudzdzīvokļu māja Raiņa ielā 21.
Atbild SIA „Krāslavas nami”
valdes priekšsēdētājs Valērijs
Maslovs:
«2008.gadā sašķidrinātās gāzes
piegādātājs SIA „Latvijas propāna
gāze” paziņoja Latvijas pašvaldībām, tajā skaitā Krāslavas pašvaldībai, ka turpmāk neveiks
sašķidrinātās gāzes piegādi daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atsevišķiem dzīvokļiem un izbeigs ar
iedzīvotājiem noslēgto līgumu
darbību, bet, ja mājām ir nepieciešama apgāde ar sašķidrināto gāzi,
uzņēmums piedāvāja noslēgt līgumus ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekotājiem par sašķidrinātās
gāzes piegādi no lokālajiem gāzes
apgādes tīkliem līdz māju ievadiem un pieprasīja, lai dzīvokļu
īpašnieki apmaksātu SIA „Latvijas propāna gāze” māju iekšējo
tīklu uzturēšanas un apkalpošanas
izmaksas Ls 1,12 apmērā mēnesī
par vienu dzīvokli. Tādi bija gāzes
piegādātāja nosacījumi centralizētās gāzes apgādes saglabāšanai
Krāslavā.
Lai daudzdzīvokļu dzīvojamo
māju iedzīvotājiem saglabātu iespēju lietot sašķidrināto gāzi, SIA
„Krāslavas nami” izveidoja gāzes
iekšējo tīklu apsaimniekošanas iecirkni uzņēmumā, atsakoties no
SIA „Latvijas propāna gāze” iedzīvotājiem neizdevīga tīklu apsaimniekošanas
cenu
piedāvājuma, un 2009.gada janvārī starp SIA „Latvijas propāna gāze” un Krāslavas pilsētas
apsaimniekošanas uzņēmumiem
(tajā skaitā SIA „Krāslavas nami”)
tika noslēgti līgumi par sašķidrinātās naftas gāzes piegādi no lokālajiem gāzes apgādes tīkliem
Krāslavā, kas paredz, ka apsaimniekošanas uzņēmumi pieņem gāzi saskaņā ar māju ievados
uzstādīto centrālo skaitītāju rādījumiem un tālāk to realizē gala patērētājiem dzīvokļos. Dzeltenajās
kastēs ir izvietoti gāzes skaitītāji,
kas fiksē gāzes kopējo patēriņu
dzīvojamā mājā (pa ievadiem).
Tieši pēc šiem skaitītājiem dzīvojamo māju apsaimniekotāji arī
veic norēķinus ar gāzes piegādātāju. Sašķidrinātās gāzes cenu nosaka gāzes piegādātājs - SIA
„Latvijas propāna gāze”, un SIA
„Krāslavas nami” pārdod gāzi gala patērētājiem par piegādātāja noteikto cenu. SIA „Krāslavas nami”
darbojas tikai kā starpnieks, nodrošinot norēķinus starp gāzes lietotājiem un piegādātāju, un SIA
„Krāslavas nami” nav iespēju ietekmēt piegādātāja cenu politiku,
bet iedzīvotājiem ir izvēle – var atteikties no centralizētas gāzes apgādes un lietot balonu gāzi, ja šāds
risinājums šķiet izdevīgāks. Dzīvokļu gāzes skaitītāju verificēšanas termiņu nosaka 09.01.2007.g.
Ministru kabineta noteikumi
Nr.40 „Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto
mērīšanas līdzekļu sarakstu”; dzīvokļos uzstādītie skaitītāji šobrīd
atbilst šiem noteikumiem».

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

