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SATIKSMES MINISTRA DARBA VIZĪTE KRĀSLAVĀ
Satiksmes ministrs Uldis Augulis 17. februārī apmeklēja
darba vizītē Krāslavu, kur piedalījās „Latvijas Pasta” Latgales novada pasta darbinieku sumināšanas pasākumā,
kā arī tikās ar novada domes priekšsēdētāju Gunāru Upenieku, lai pārrunātu novada ekonomikas attīstībai būtiskus ceļu remontu jautājumus un personīgi izbrauktu ceļa
posmu Krāslava-Izvalta.
Paldies cilvēkiem,
kurus vienmēr gaida

Krāslavas Kultūras namā pastniekus sumināja dažādās nominācijās. Visupirms Latgales pasta
nodaļu komandas, kuras 2017.
gada abonēšanas kampaņā sasniegušas vislabākos rezultātus, tad
pastniekus, pie kuriem Latgalē
abonēts visvairāk preses izdevumu 2017. gadā. Pirmajās divās
nominācijās mūsējo pastnieku nebija. Savukārt „Latvijas Avīzes”
abonēšanas labākie rezultāti Latgales reģionā ir Sauleskalna pasta
nodaļai.
Izvērtējot visu kvalitatīvo, ﬁnansiālo un saimniecisko rādītāju
kopsummu, par 2016. gada labāko pasta nodaļu Latgales reģionā
atzīta Daugavpils 2. pasta nodaļa.
Par 2016. gada labāko pastnieci
Latgales reģionā, ņemot vērā visus kvalitatīvo rezultātu kopsummu, atzīta Ļubova Kuzņecova no
Maltas pasta nodaļas, kurai balvu
pasniedza Satiksmes ministrs Uldis Augulis. No viņa rokām balvu
saņēma arī „Latvijas Pasta” organizētā konkursa „Mans pastnieks
2016” uzvarētāja Latgales reģionā
un klientu vērtējumā labākā pastniece Anita Ungure no Krāslavas
novada Krāslavas 1. pasta nodaļas. Savukārt konkursa „Mans
pastnieks 2016” labākā pasta operatore klientu vērtējumā Latgales

reģionā izrādījās Ilona Grolmusa
no Viļānu novada Viļānu pasta
nodaļas.
Uzrunājot pasta darbiniekus,
ministrs Uldis Augulis uzsvēra, ka
pasts attīstās, neskatoties uz to, ka
tagad ir aktīva elektroniskā vide,
kurā mēs darbojamies.
„Pastam ir sena vēsture, un
pasts pastāvēs vēl ilgi. Milzīgs
paldies visiem par ieguldīto darbu!” sacīja ministrs.
Pastniekus apsveica arī Krāslavas novada domes priekšsēdētājs
Gunārs Upenieks: „Jūs esat tie
cilvēki, kurus gaida, un šodien ne
katrs ar to var palielīties! Paldies
par darbu un stipru veselību!”

Uz Izvaltu jau šogad
būs jauns ceļa segums

Tālāk ministrs un domes priekšsēdētājs izbrauca līkumoto, bedraino un apledojušo ceļu uz Izvaltu. Pagasta pārvaldes telpās viņus
sagaidīja vietējie darbinieki un
speciālisti, kuru pirmais un faktiski vienīgais jautājums bija par to,
kad beidzot tiks izremontēts šis
sliktais zemes ceļš, par kuru pašvaldība cīnās gadiem ilgi?
Savu atbildi Auguļa kungs sāka
ar atskatu vēsturē, lai klātesošie
labāk izprastu situāciju. Viņš pastāstīja, ka savulaik, sākot darbu
amatā, nepatika tas, ka ceļa posmus „izmētā” pa daždažādām
programmām, tālab kopā ar paš-

valdībām izskatīja visus ceļus,
un tad atbilstoši naudas resursiem
tika apstiprināts ceļu remontdarbu plāns. Taču rīkojums Nr. 2 par
Saeimas atlaišanu visu šo darbu
faktiski apturēja. Tagad no jauna
visam ir iziets cauri un visi ceļu
remontdarbi daudzmaz saplānoti.
Ministrs aicināja saprast, ka šādu
problemātisku ceļu daudzums valstī ir ļoti liels. Lai situāciju uzlabotu, ministrijai izdevies panākt
10% ﬁnansējuma pieaugumu ceļu
remontiem, kurus novirzīs reģionālajiem un vietējiem ceļiem.
Turklāt izdevies panākt, ka 2018.
gadā ceļu remontiem papildus tiks
atvēlēta tā akcīzes nodokļa daļa,
kas pārsniedza šī nodokļa plānotos ieņēmumus 2016. gadā, un tie
ir vairāki miljoni eiro. Ir panākts,
ka ceļu uzturētājiem gada beigās
atlikusī nauda automātiski pāriet

uz nākamo gadu un tiek ieguldīta
ceļos.
U. Augulis: „Liela problēma ir
tā, ka neveicam periodisko uzturēšanu asfaltētiem un grantētiem
ceļiem. Tie četri centimetri, kas
„noiet” nost ar putekļiem, vismaz četros gados jāsaber atpakaļ
un jāuztaisa normāla virsma, lai
var normāli pārvietoties. Tāpat uz
asfaltētiem ceļiem nodilumkārta
8-10 gados atkarībā no satiksmes
intensitātes ir jānomaina pret jaunu. Citādi problēmas iet dziļāk un
remontēt kļūst vēl dārgāk. Mēģinām to visu iedzīvināt. Agrāk ceļu
programma tika pieņemta zināšanai, tagad ejam uz to, ka apstiprinām pieņemtu, jo tad ir daudz
sarežģītāk to izmainīt, jo jebkuras
izmaiņas jāvirza caur Ministru kabinetu.
Konkrēti par ceļu Krāslava-Iz-

valta. Ir plānots, ka šogad ceļš visā
garumā tiks noklāts ar dubulto
virsmu, kas līdzīga asfaltam un iztur trīs gadus. Tas ir iekļauts 2017.
gada plānā. Tikko ļaus laika apstākļi - izdarīsim. Pagājušais gads
laika apstākļu ziņā bija ļoti slikts,
šādu segumu visā Latvijā uzbūvēja tikai 1,5 km garumā tikai tāpēc,
ka bija nepiemēroti laika apstākļi.
Dubulto virsmu drīkst izbūvēt lietū, taču tad tā ilgi nekalpos.”
Ministrs apmeklēja arī Aulejas
pagasta pārvaldi, kur viņu sagaidīja pārvaldes vadītājs Aivars
Umbraško un ar dziesmām sveica
Aulejas sievas. Arī šeit galvenokārt tika runāts par ceļiem un ceļu
darbu ﬁnansējuma jautājumiem.
Juris Roga,
autora foto
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ADMINISTRATĪVĀ
KOMISIJA ZIŅO
2017. gada 7. februārī notika Administratīvās komisijas

kārtējā sēde, kurā tika izskatītas 4 administratīvo pārkāpumu lietas:

- par apzināti nepamatotu policijas izsaukšanu T.M., dzim.1965.g.,
tika uzlikts naudas sods 35 EUR apmērā, bet V.K., dzim.1985.g., lietvedība tika izbeigta;
- par elektroenerģijas pārvades vai sadales sistēmas bojāšanu aiz neuzmanības J.D., dzim.1976.g., tika uzlikts naudas sods 70 EUR apmērā;
-par dzīvnieku turēšanas prasību pārkāpšanu ja to dēļ nodarīts ﬁzisks
vai materiāls zaudējums A.C., dzim. 1954.g., tika uzlikts naudas sods
15 EUR apmērā.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai uz nākamo sēdi, kas notiks 2017. gada 7. martā plkst.13.00 Krāslavas novada
domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā).

JAUNUZŅĒMUMI VAR SĀKT
PIETEIKTIES
VALSTS ATBALSTA
SAŅEMŠANAI
„Līdz ar valdības šodien pieņemto lēmumu esam spēruši pēdējo soli, lai sāktu sniegt valsts
atbalstu jaunuzņēmumiem jeb
start-up uzņēmumiem - aicinām
jaunuzņēmumus un to investorus
reģistrēties un iesniegt pieteikumus dalībai atbalsta programmās
Latvijas Investīciju un attīstības
aģentūrā,” pastāstīja Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens.
Šā gada 7. februāra Ministru
kabineta sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas izstrādātais
MK noteikumu projekts „Jaunuzņēmumu atbalsta programmu
pieteikšanas un administrēšanas
kārtība”.
„Mūsu mērķis ir panākt, lai
Latvija kļūtu par jaunuzņēmumu
jeb start-up uzņēmumu izvēli Nr.1
Baltijas valstīs. Jaunuzņēmumu
darbības atbalsta likums ir pamats
šādu uzņēmumu attīstības veicināšanai. Ieviešot speciﬁskas, tieši
šai uzņēmēju grupai atbilstošas atbalsta programmas, sagaidām, ka
ik gadu Latvijā radīsies vismaz 30
šādi uzņēmumi, kas būs piesaistījuši aptuveni 160 augsti kvaliﬁcētus darbiniekus,” uzsvēra Ministru prezidenta biedrs, ekonomikas
ministrs Arvils Ašeradens.
Šā gada 1. janvārī spēkā stājies
Jaunuzņēmumu darbības atbalsta
likums, kura mērķis ir veicināt
strauji augošu tehnoloģiju uzņēmumu (jaunuzņēmumu) veidošanos Latvijā, tādējādi sekmējot
pētniecības attīstību un pētniecības produktu (inovatīvu ideju,
produktu vai procesu) komercializāciju.
Likumā noteiktas jaunuzņēmumu darbības atbalsta programmas
un to piešķiršanas kritēriji jaunuzņēmumiem, kā arī kvaliﬁcēto
riska kapitāla investoru kvaliﬁkācijas nosacījumi.
Jaunuzņēmumiem
pieejamas
šādas valsts atbalsta programmas:
atbalsta programma ﬁksētā
maksājuma veikšanai ar papildu
iespēju saņemt iedzīvotāju ienākuma nodokļa un uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu;
atbalsta programma augsti kva-

liﬁcētu darba ņēmēju piesaistei ar
papildu iespēju piemērot uzņēmumu ienākuma nodokļa atvieglojumu.
MK apstiprinātā Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība
nosaka:
jaunuzņēmumu un riska kapitāla investoru iesniedzamo pieteikuma dokumentāciju (t.sk. izstrādātas pieteikuma veidlapas),
lai izvērtētu jaunuzņēmumu atbilstību atbalsta programmu piešķiršanas kritērijiem un riska kapitāla
investoru atbilstību kvaliﬁkācijas
nosacījumiem;
LIAA kā administrējošās iestādes pienākumus un tiesības;
jaunuzņēmumu atbalsta programmu administrēšanas kārtību (no pieteikuma iesniegšanas
LIAA līdz Komisijas lēmuma pieņemšanai, kā arī atbalsta programmu periodā);
atbalsta programmās piešķiramā „de minimis” atbalsta apmēra
noteikšanas kārtību.
Lēmumu par jaunuzņēmuma
atbilstību dalībai Jaunuzņēmumu
darbības atbalsta likumā noteiktajās atbalsta programmās un atbalsta piešķiršanu, kā arī par riska
kapitāla investora atbilstību kvaliﬁcēto riska kapitāla investoru
prasībām pieņems jaunuzņēmumu
darbības vērtēšanas komisija, kuras darbību nosaka Jaunuzņēmumu darbības vērtēšanas komisijas
nolikums.
Komisijai lēmums par atbalsta
programmu piešķiršanu jāpieņem
mēneša laikā no pieteikuma dokumentu saņemšanas dienas. Komisija tiek veidota 5 cilvēku sastāvā,
iekļaujot pārstāvjus no Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
(2 pārstāvji), Ekonomikas ministrijas (2 pārstāvji) un Valsts ieņēmumu dienesta (1 pārstāvis). Komisijas priekšsēdētājs būs Latvijas
Investīciju un attīstības aģentūras
direktors, bet priekšsēdētāja vietnieks – Ekonomikas ministrijas
pārstāvis. LIAA arī veiks komisijas sekretariāta funkcijas.
Atgādinām, ka likumā jaunuzņēmums deﬁnēts kā kapitāl-
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AICINĀM PIETEIKTIES MĀJU
ENERGOEFEKTIVITĀTES
UZLABOŠANAS ATBALSTA PROGRAMMAI
Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju šodien
dzīvo pirms vairākiem gadu desmitiem
būvētās daudzstāvu mājās. Daudzo gadu
laikā šo ēku tehniskais stāvoklis ir būtiski
pasliktinājies - fiziski nolietojušās konstrukcijas, inženiersistēmas. Liels skaits ēku
ir avārijas stāvoklī, ziemā mājokļi ir vēsi un
mitri, vasarās pārāk karsti. Iedzīvotājiem
palielinās apsaimniekošanas izdevumi,
maksa par apkuri, jāveido uzkrājumi avārijas remontiem.

Lai šīs mājokļu problēmas risinātu, ar Eiropas
Savienības struktūrfondu līdzekļiem šogad Latvijā
ir uzsākta jauna valsts atbalsta daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas programma. Ar tās
palīdzību iespējams renovēt māju, padarot to energoefektīvu un palīdzot ilgtermiņā saudzēt iedzīvotāju
maciņus. Turklāt līdz pat 50% no izmaksām, kas tiks
tērētas mājas energoefektivitātes uzlabošanas darbiem, iedzīvotāju vietā apmaksās valsts no Eiropas
Savienības līdzekļiem. Pārējās izmaksas iespējams
saņemt kā bankas aizdevumu, turklāt dzīvokļu īpašniekiem nav jāieķīlā savi dzīvokļi.
Pieņemot lēmumu par daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanu, iedzīvotāji iegūst labāku
un skaistāku dzīves vidi, pieaug mājas un līdz ar to
arī katra dzīvokļa vērtība, pagarinās mājas kalpošanas laiks un kas ir īpaši svarīgi – samazinās maksa
par apkuri.
Kādu valsts atbalstu piedāvā daudzdzīvokļu māju
energoefektivitātes uzlabošanas programma? Iedzīvotāji ar pilnvarotās personas starpniecību savas mājas energoefektivitātes projektam var saņemt daudzpusīgu valsts atbalstu:
ALTUM bezmaksas konsultācijas par programmas
iespējām un nosacījumiem, tehniskās dokumentācijas un projekta dokumentu sagatavošanu;
ALTUM grantu jeb neatmaksājamu ﬁnansiālu
atbalstu, kas sedz līdz 50% no projekta izmaksām
(granta apjomu ietekmē plānotais energopatēriņš pēc
projekta īstenošanas un izvēlētais aizdevējs – ALTUM vai cits ﬁnansētājs);
ALTUM aizdevumu, gadījumos, ja energoefektivitātes projekta ﬁnansēšanai nav pieejams ﬁnansējums
no komercbankas, kas piedalās energoefektivitātes
valsts atbalsta programmas īstenošanā;
ALTUM garantija komercbankas vai cita ﬁnansētāja aizdevumam. Garantija kalpos kā nodrošinājums

sabiedrība ar augstas izaugsmes
potenciālu, kura pamatdarbība
ir saistīta ar mērogojamu biznesa modeļu un inovatīvu produktu izstrādi, ražošanu un attīstību
(starptautiski lietotais apzīmējums
angļu valodā „start-up”). Kā viens
no galvenajiem kritērijiem atbalsta programmu piešķiršanai jaunuzņēmumiem noteikts kvaliﬁcēta
riska kapitāla investoru vismaz 30
000 EUR ieguldījums jaunuzņēmuma pamatkapitālā katrā atbalsta pieteikuma iesniegšanas gadā,
tādējādi apliecinot pieteiktās biznesa idejas dzīvotspēju.
Detalizēti ar š.g. 7. februārī apstiprinātajiem MK noteikumiem
„Jaunuzņēmumu atbalsta programmu pieteikšanas un administrēšanas kārtība” var iepazīties
Ministru kabineta tīmekļa vietnē.
Evita Urpena,
Ekonomikas ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja

ﬁnansētāja aizdevumam.
Valsts atbalsts paredzēts daudzdzīvokļu mājām,
kurās ir vismaz 5 dzīvokļi un vienam īpašniekam
pieder mazāk nekā 20% no dzīvokļu skaita un nedzīvojamās telpas neaizņem vairāk kā 25 % no kopējās
mājas platības.
Kādus darbus var veikt ar programmas atbalstu?
Ar valsts atbalsta programmas palīdzību var veikt
sienu, pagraba, bēniņu siltināšanu, logu nomaiņu,
apkures sistēmas renovāciju, karstā un aukstā ūdens
sistēmas renovāciju, inženiersistēmu renovāciju un
citus nepieciešamos ēkas uzlabošanas darbus.
Ar ko sākt? Mājas iedzīvotājiem jāpieņem kopīgs
lēmums par mājas renovāciju – lai sāktu rīkoties, ir
nepieciešama piekrišana no divām trešdaļām mājas
iedzīvotāju. Pieteikties programmai dzīvokļu īpašnieki var pilnvarotās personas starpniecību. Pilnvarotais pārstāvis iedzīvotāju vietā un iedzīvotāju vārdā arī sagatavos un saskaņos dokumentus, organizēs
būvnieku izvēli un uzraudzību, kā arī slēgs līgumus.
Tas var būt gan mājas esošais apsaimniekotājs, gan
cita juridiska persona, kuru ir deleģējuši mājas iedzīvotāji.
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas darbība ALTUM tika uzsākta 2016. gada
aprīlī, uzsākot iedzīvotāju konsultēšanu. Sākot ar
oktobri, visā Latvijā notika bezmaksas informatīvie
semināri māju apsaimniekotājiem un pilnvarotajiem
pārstāvjiem, kuros tika sniegta informācija gan par
programmas iespējām un nosacījumiem, gan par dokumentu sagatavošanu un tehniskiem risinājumiem.
Informācija par semināru norises vietām un laikiem
tika publicēta ALTUM tīmekļa vietnē www.altum.lv
Konsultācijas ALTUM turpinās visā programmas
darbības laikā, vienlaikus ALTUM slēdz sadarbības
līgumus ar komercbankām par banku iesaistīšanos
programmas īstenošanā.
Aicinām izmantot valsts piedāvāto atbalstu daudzdzīvokļu māju renovēšanai un izmantot ziemas
mēnešus konsultācijām, dokumentu sagatavošanai,
renovācijas priekšdarbu veikšanai, piemēram, izvēloties savu būvnieku, lai jau pavasarī varat uzsāk mājas renovēšanas darbus!
Papildu informācija par daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmu un kontakti:
www.altum.lv

ĢIMENES VALSTS PABALSTA PAR CETURTO
UN NĀKAMAJIEM BĒRNIEM IZMAKSA
Ģimenes valsts pabalsta apmērs par ceturto un nākamajiem bērniem no 2017. gada ir noteikts 50,07 eiro mēnesī (līdz šim 34,14 eiro).

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē, ka tajos
gadījumos, kad pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem jau bijis
piešķirts un tā izmaksa turpinās pēc 2017. gada 1. janvāra, pirmos trīs
mēnešus tiks izmaksāta līdzšinējā summa 34,14 eiro.
Līdz aprīlim VSAA pārrēķinās pabalstu un aprīlī izmaksās gan starpību, kas izveidojusies par janvāri, februāri un martu, gan aprīļa pabalstu
jaunajā apmērā 50,07 eiro. No maija pabalstu noteiktajā apmērā 50,07
eiro mēnesī VSAA izmaksās regulāri.
To paredz Valsts sociālo pabalstu likuma Pārejas noteikumu 19.punkts
Ja ģimenes valsts pabalsts par ceturto un nākamajiem bērniem piešķirts pēc 2017. gada janvāra, tad pabalstu uzreiz izmaksā jaunajā apmērā 50,07 eiro.
Šobrīd VSAA maksā ģimenes valsts pabalstu par aptuveni 18 tūkstošiem bērnu, kuri ģimenē ir ceturtais vai nākamais bērns.
Atgādinām, ka ģimenes valsts pabalstu piešķir par katru ģimenē audzināmo bērnu no viņa viena gada vecuma sasniegšanas dienas līdz 15
gadu vecumam.
Ja bērns pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas turpina mācīties vispārējās
vai profesionālās izglītības iestādē un nesaņem stipendiju, tad pabalstu
turpina maksāt līdz 19 gadu vecumam (ja nav stājies laulībā).
Lai saņemtu ģimenes valsts pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta
piešķiršanai. Visērtāk to izdarīt, aizpildot e-iesniegumu Vienotajā valsts
un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv.
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KRĀSLAVAS NOVADA DOME
IZSLUDINA
JAUNIEŠU BIZNESA IDEJU
PROJEKTU KONKURSU

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2017/4

„Par pabalstu ģimenei sakarā
ar bērna piedzimšanu”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 3. daļu
Krāslavas novada dome aicina jauniešus piedalīties biznesa ideju īstenošanā un iesniegt pieteikumus konkursam
„Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākša1. Saistošie noteikumi nosaka pabalsta ģimenei sa7.3. 50 EUR – bērnam sasniedzot 2 gadu vecumu;
nai vai attīstībai Krāslavas novadā”.
karā ar bērna piedzimšanu apmēru, pabalsta saņem7.4. 50 EUR – bērnam sasniedzot 3 gadu vecumu;
Projektu konkursa mērķis ir motivēt jauniešus sava biznesa veidošanai vai attīstībai, atbalstot jaunu komersantu vai saimnieciskās darbības
veicēju rašanos vai esošo attīstību Krāslavas novadā. Tā ir iespēja talantīgākajiem un uzņēmīgākajiem mūsu novada jauniešiem saņemt ﬁnansiālu
atbalstu savu prasmju un zināšanu turpmākai attīstībai.
Projektus var iesniegt jaunieši vecumā līdz 30 gadiem, kas vēlas uzsākt
saimniecisko darbību vai komercdarbību Krāslavas novadā, un jaunie uzņēmēji, kuri savu darbību reģistrējuši ne agrāk kā trīs gadus pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas. Tāpat būs iespēja piedalīties konkursā
arī iepriekšējo gadu rīkoto konkursu uzvarētājiem saskaņā ar nolikuma
11.2. un 11.3. punktā minētajiem noteikumiem, ceļot savu konkurētspēju,
attīstot jaunus inovatīvus produktus/pakalpojumus.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiks no 2017. gada 1. marta līdz
2017. gada 7. aprīlim plkst. 13.00. Konkursa pieteikumus var iesniegt
personīgi vai nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai, Rīgas ielā
51, Krāslavā, LV-5601.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita Ļebedkova, tālr. 65620286,
28304906, e-pasts: agita.lebedkova@kraslava.lv.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties:
- interneta mājas lapās www.kraslava.lv; www.kraslavasvestis.lv
- Krāslavas novada domē (Rīgas iela 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā, kā arī Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7, Krāslavā);
- Jums tuvākajā pagasta pārvaldē;
- nosūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: agita.lebedkova@kraslava.lv.
Konsultācija par pieteikuma aizpildīšanas metodiku, biznesa plānu,
grāmatvedības jautājumiem, projekta uzraudzību notiks 2017. gada 21.
martā plkst. 14.00 Skolas ielā 7, Krāslavā.
Agita Ļebedkova,
Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas
uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore

IZSOLE
1. „Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas
atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu
atlasi un augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības
nekustamais īpašums „Skolas” – zemes gabals 4,88 ha platībā, neapdzīvojamā ēka (skola) 1047,80 m2 platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 243,10 m2, Kalniešos, Kalniešu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra
numurs 6068 004 0501).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 49400,00 (četrdesmit deviņi
tūkstoši četri simti eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 4940,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības
mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2017. gada 17. martam plkst. 10.00.
darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā,
nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks
2017. gada 17. martā plkst. 11.00. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu, nav. Samaksa – summa par nosolīto nekustamo
īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu
laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.”
2. „Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums „Līvānu mājas” – zemes gabals 0,1667 ha platībā, dzīvojamā māja 101,1 m2
platībā un trīs palīgēkas ar kopējo platību 74,5 m2, Ezera ielā 2, Aulejā,
Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6048 002 0042).
Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 960,00 (deviņi simti sešdesmit eiro, 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 96,00.
Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā (www.
kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā
2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei
notiek līdz 2017. gada 17. martam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas
novada domes ēkā 2 kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2017. gada 17. martā
plkst.11.30. Personu, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu,
nav. Samaksa – summa par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.
Tālrunis uzziņām - 65681764, 65681754.”

šanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību.
2.Pabalsts ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu (turpmāk tekstā - Pabalsts), ir Krāslavas novada
pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi uzlabot
demogrāﬁsko situāciju Krāslavas novadā un sniegt
materiālu atbalstu dzimušā bērna vajadzību nodrošināšanai.
3.Tiesības saņemt Pabalstu ir Latvijas Republikas
pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī ārzemniekiem, kuriem ir piešķirts personas kods Latvijas Republikā,
ja vismaz viena no abiem vecākiem vai vecāka (ja
bērnam ir tikai viens vecāks) deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pirms
bērna piedzimšanas ir bijusi Krāslavas novada administratīvā teritorija un šajā teritorijā deklarēta arī bērna dzīvesvieta, izņemot personas, kuras ir saņēmušas
termiņuzturēšanās atļaujas Latvijas Republikā.
4.Tāpat tiesības saņemt pabalstu saistošo noteikumu 7.punkta 7.2., 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunkta minētajā apmērā ir ģimenēm, ja vismaz viena no abiem
vecākiem vai vecāka (ja bērnam ir tikai viens vecāks)
deklarētā pamata dzīvesvieta ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc bērna piedzimšanas ir bijusi
Krāslavas novada administratīvā teritorija un šajā teritorijā deklarēta arī bērna dzīvesvieta. Pabalsts tiek
izmaksāts saistošo noteikumu 10.punkta noteiktā
kārtībā.
5.Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi
vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 6 (sešu) mēnešu
vecumam, ja Pabalsts nav jau izmaksāts vienam no
bērna vecākiem.
6.Gadījumā, ja Pabalsta izmaksas periodā ar bāriņtiesas lēmumu tiek ierobežotas vai pārtrauktas
vecāku aprūpes tiesības, Pabalsta atlikusī daļa tiek
izmaksāta personai, kas viņus aizstāj vai veic bērna
ārpusģimenes aprūpi.
7.Pabalsta apmērs nepārsniedz 450 EUR uz katru
bērnu, to izmaksā šādā kārtībā:
7.1. 200 EUR – pēc bērna piedzimšanas;
7.2. 100 EUR – bērnam sasniedzot 1 gada vecumu;

7.5. 50 EUR – bērnam sasniedzot 4 gadu vecumu.
8.Lai saņemtu Pabalstu, tā pieprasītājs ne vēlāk
kā sešus mēnešus pēc bērna piedzimšanas vai bērna attiecīgā vecuma sasniegšanas iesniedz Krāslavas novada pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”
rakstveida, elektroniski (parakstītu ar elektronisko
parakstu) vai mutvārdos iesniegumu par Pabalsta
piešķiršanu, uzrādot bērna dzimšanas apliecību vai
bāriņtiesas lēmumu par aizbildnības nodibināšanu,
ja pabalstu pieprasa jaundzimušā bērna aizbildnis (ja
šīs informācijas nav pašvaldības rīcībā). Ja bērna piedzimšanas fakts reģistrēts ārvalstīs, tad iesniegumam
pievieno ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu
dokumentu par bērna piedzimšanas fakta reģistrāciju, ar nosacījumu, ka persona ir ievērojusi normatīvajos aktos un starptautiskajos līgumos noteikto kārtību attiecīgajā ārvalstī izsniegtā dokumenta īstuma
apliecināšanai.
9.Lēmumu par Pabalsta piešķiršanu, kā arī atteikumu piešķirt Pabalstu pieņem Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests” viena mēneša
laikā no iesnieguma saņemšanas.
10.Pabalsts tiek izmaksāts no Krāslavas novada
pašvaldības iestādes „Sociālais dienests” budžeta
līdzekļiem un tiek ieskaitīts pieprasītāja norādītajā
kontā.
11.Krāslavas novada pašvaldības iestādei „Sociālais dienests” ir tiesības pirms pabalsta piešķiršanas
apsekot ģimeni tās dzīvesvietā. Ja apsekošanā tiek
konstatēts, ka bērnam netiek nodrošināta pietiekama aprūpe, pabalsts tiek piešķirts mantiskā veidā un
šādu kārtību nosaka Krāslavas novada dome.
12.Lēmums par Pabalsta piešķiršanu vai atteikšanos piešķirt Pabalstu ir apstrīdams Krāslavas novada
domē. Domes pieņemtais lēmums ir pārsūdzams Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.
13.Pabalsts var tikt piešķirts par katru jaundzimušo, kas dzimis pēc 2013. gada 28. februāra.
14. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2017. gada 1.
martā.

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2017/4
„Par pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Uz noteikumu pieņemšanas brīdi Krāslavas novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā darbojas Krāslavas novada
pašvaldības saistošie noteikumi
Nr.2013/21 „Par sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu Krāslavas novada iedzīvotājiem”, kuri
nosaka kārtību, kādā tiek piešķirts
pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai, dzīvokļa
pabalsts, kā arī citi sociālo pabalstu veidi un iedzīvotāju kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt
noteikumos paredzētos sociālos
pabalstus. Pabalsti ģimenēm ar
jaundzimušajiem bērniem pašlaik
nav noteikti.
Jaunais normatīvais akts nepieciešams, lai sniegtu atbalstu ģimenēm, kurās pēc 2013. gada 28.
februāra ir piedzimuši bērni, nolūkā sekmēt viņu palikšanu uz pastāvīgu dzīvi novada administratīvajā teritorijā, tādējādi nodrošinot
darbaspēka saglabāšanu uz vietas,
skolēnu skaita palielināšanu nova-

da izglītības iestādēs.
Apkopojot dabiskā pieauguma rādītājus Krāslavas novadā
par pēdējiem septiņiem gadiem,
secināts, ka šajā laika periodā ir
piedzimuši 688 bērni, savukārt
mirušas 2237 personas. Vidējais
dabiskais pieaugums gadā ir negatīvs (- 221 iedzīvotājs). Tādējādi
tuvāko 20 gadu laikā iedzīvotāju
skaits novadā var samazināties
līdz 11 - 12 tūkstošiem.
Likuma „Par pašvaldībām” 43.
panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldības dome var pieņemt saistošos noteikumus, lai nodrošinātu
pašvaldības autonomo funkciju
un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi.
Saistošie noteikumi tiek izdoti,
realizējot pašvaldības brīvprātīgo
iniciatīvu izpildi.
Noteikumu mērķis ir noteikt
pabalstu ģimenēm sakarā ar bērna
piedzimšanu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka pabalsta ģimenei sakarā ar bērna
piedzimšanu apmēru, pabalsta

saņemšanas nosacījumus un piešķiršanas kārtību. Pabalsta apmērs
tiek noteikts līdz 450 EUR uz vienu bērnu, un tā izmaksa tiek sadalīta piecos maksājumos, tādējādi
sniedzot atbalstu ģimenei četru
gadu laikā kopš bērna piedzimšanas. Noteikumi nosaka lēmumu
pieņemšanas un pārsūdzēšanas
kārtību.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Paredzamie pašvaldības
budžeta izdevumi gadā - 35000
EUR.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Tiešas ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu izpildi nodrošina Krāslavas
novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”. Nav nepieciešama jaunu amata vienību izveide.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
notikušas.
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PAMATBUDŽETA IZDEVUMI
Izdevumu nosaukums
Izpildinstitūcija
Novada domes pārvalde
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 ERAF 5.6.2. (Latgale) - Ražošanas zonas un saistītās
infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta Tirgus ielas 19,
Indras un Latgales ielu ražošanas teritoriju attīstībai
projekts ERAF 3.3.1. - Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras
nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei
Krāslavas novadā (Lielās ielas divu posmu rekonstrukcija)
projekts LAD Pamatpakalpojumi- Krāslavas novada pagastu prioritāro
ceļu pārbūve
projekts LAD Pamatpakalpojumi II Krāslavas novada stratēģiskā
ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve ar viskārtu (2,5km)
projekts LAT - LIT „Darba tirgus bez robežām”
(„Labour Market without Borders”)
projekts LLI-82 „Sinerģiskas drošības platformas izveide
Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”
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 pārvaldes izdevumi
Pašvaldības agentūra „Labiekārtošana K”-ielu apgaismošana
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Veselība
Veselības aizsardzības un pieejamības projektu līdzﬁnansējums
projekts ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanai un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā
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. Novada centrālā bibliotēka, muzejs, kultūras nami
Sabiedrības informēšana
Reliģija
Krāslavas kultūras, sporta pasākumi
projekts ERAF 5.5.1. - Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu)
rekonstrukcija
projekts Krāslavas pils Dārznieka mājas konservācija (jumta nomaiņa,
logu, ieejas durvju uzstādīšana, kultūrslāņa novākšana)
projekts LAD Leader Laimes muzeja ēkas pielāgošana un rekreācijas
objekta izveide Indras pagastā
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Izglītība
PII „Pienenīte”
PII „Pīlādzītis”
Krāslavas Valsts ģimnāzija
Krāslavas pamatskola
Varavīksnes vidusskola
Krāslavas 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
Sporta zāles būvniecība pie Krāslavas pamatskolas
Peldbaseina būvniecība pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas
projekts „PROTI un DARI”
projekts ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības
iestāžu mācību vides uzlabošana
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Sociālā aizsardzība
Pansionāts „Priedes”
BSRC „Mūsmājas”
Pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
projekts Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībā
Ēkas Gr.Plāteru 6 uzturēšana un pārējie sociālie izdevumi
Krāslavas novada pagastu pārvaldes
Kopā izdevumi
Finansējums
Budžeta līdzekļu atlikums atlikuma izmaiņas
Aizņēmums no Valsts kases
Aizņēmumu atmaksa
Krāslavas novada dome
Robežnieku pagasta pārvalde

Izdevumi
EUR
2445812
1470939
54900
919973
180389
97293
80993
2103
4635351
244384
500000
301059
1649598
1052673
164134
57746
576700
89057
504788
109718
343037
52033
1227808
299070
125911
802827
283032
45792
80000
157240
2038638
147044
129498
140588
1129050
151010
54308
25000
395907
300000
142284
60541
492458
9235833
613118
558063
447132
696146
1091610
137284
234010
76540
81474
352230
419644
1580288
1305351
31284
640928
970731
1802249
249705
206714
672736
74272
37888
560934
22353900
-6882876
2519240
4765660
402024
378695
23329

PAMATBUDŽETA IEŅĒMUMI
Rādītāja nosaukums
Kopā nodokļu ieņēmumi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi kārtējā saimnieciskā gada
ieņēmumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par zemi iepriekšējo gadu parādi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām parādi par iepriekšējiem gadiem
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem kārtējā gada maksājumi
Nekustamā īpašuma nodokļa par mājokļiem parādi par iepriekšējiem
gadiem
Īpašuma nodokļa parādi
Azartspēļu nodoklis
Kopā nenodokļu ieņēmumi
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
un pagasttiesās
Valsts nodeva par uzvārda, vārda un tautības ieraksta maiņu personu
apliecinošos dokumentos
Valsts nodeva par civilstāvokļa aktu reģistrēšanu, grozīšanu un
papildināšanu
Pārējās valsts nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā
Pašvaldības nodeva par domes (padomes) izstrādāto oﬁciālo dokumentu
un apliecinātu to kopiju saņemšanu
Pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par reklāmas, aﬁšu un sludinājumu izvietošanu
publiskās vietās
Pašvaldības nodeva par būvatļaujas saņemšanu
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldības
Sodi un sankcijas
Ieņēmumi no ūdenstilpņu un zvejas tiesību nomas
(makšķerēšanas kartes)
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasiﬁcēti
Ieņēmumi no ēku un būvju īpašuma pārdošanas
Ieņēmumi no zemes un meža 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 soiālās aprūpes ietādēs
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
Pašvaldību budžetā saņemtie uzturēšanas izdevumu transferti ārvalstu
ﬁnanšu palīdzības projektu īstenošanai no valsts budžeta iestādēm
Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību ﬁnanšu
izlīdzināšanas fonda
Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta iestāžu uzturēšanas
izdevumu transferti
Norēķini ar citām pašvaldībām par sniegtajiem pakalpojumiem
Ieņēmumi kopā

Ieņēmumi
EUR
6071364
5435039
463839
42160
57417
3900
46929
4060
2000
16020
80323
160
4650
1500
1000
1970
750
1500
250
1000
750
7000
10000
280
26513
10500
12500
1183584
162785
360
338418
4360
27300
21937
229288
250000
4510
80700
29096
34830
8135753
2193178
1690417
4174928
5730
71500
15471024
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aktuālā unformācija

KRĀSLAVAS NOVADA
PAŠVALDĪBAS
PLĀNOTĀS INVESTĪCIJAS
2017. GADĀ

PAR VALSTS APMAKSĀTU
DIFTERIJAS VAKCINĀCIJU

Investīcijas

Kopā
EUR

IZGLĪTĪBA
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību
vides uzlabošana
Sporta zāles būvniecība pie Krāslavas pamatskolas
Peldbaseins pie Krāslavas Valsts ģimnāzijas
Ūdens, kanalizācijas pievades renovācija pie izglītības iestādēm
(Krāslavas pamatskola, Krāslavas Varavīksnes vidusskola)
Invalīdu uzbrauktuve pie ieejas Krāslavas pamatskolā
PII „Pienenīte” teritorijas sakārtošana (piebraucamā ceļa remonts),
2.kārta
KULTŪRA, SPORTS
ERAF 5.5.1. - Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu) rekonstrukcija
Krāslavas pils Dārznieka mājas konservācija (jumta nomaiņa,
logu, ieejas durvju uzstādīšana, kultūrslāņa novākšana, uzraudzība)
Citi darbi pils kompleksā (Krāslavas pils žoga centrālās daļas renovācija)
Skeitparka izbūve Artilērijas ielā Krāslavā
LAD „Leader” Laimes muzeja ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveide Indras pagastā
Krāslavas kultūras nama dūmu novadīšanas lūku ierīkošana
(VUGD priekšraksts)
Ģērbtuvju ierīkošana Rīgas ielā 26, Krāslavā
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS
LV - LT - BY projekts - Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai
- stāvlaukums Pāterniekos (tehniskais projekts)
ERAF 5.6.2. - Loģistikas parka attīstība pierobežā (tehniskais projekts)
ERAF 5.6.2. (Latgale) - Ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta (Tirgus 19, Krāslavā)
Indras un Latgales ielu ražošanas teritorijas attīstībai I
LAD Pamatpakalpojumi II Krāslavas novada stratēģiskā ceļa
St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (2,5 km)
Krāslavas novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve
(2,5 km) – virskārta
LAD Pamatpakalpojumi III - Krāslavas novada Kombuļu pagasta
prioritārā ceļa Kombuļi - L.Zīmaiši, Izvaltas pagasta prioritārā ceļa
Kalvīši - L.Gengeri - Mazie Suveizdi - Izvalta, Krāslavas pagasta
Kalte - Krasnoļenka Nr.2 pārbūve
LAD Pamatpakalpojumi IV - Krāslavas novada Aulejas pagasta
prioritārā ceļa Meža Doski - Žaunerāni, Indras pagasta prioritārā
ceļa Vaivodi - Rusakova - Indra, Piedrujas pagasta prioritārā ceļa
Stremki - Lupandi, Kalniešu pagasta prioritārā ceļa Kalnieši - Pakuliški, Kaplavas pagasta prioritārā ceļa Vecborne - Kaplava, Robežnieku pagasta prioritārā ceļa – Pleiku apbraucamais ceļš - pārbūve
ERAF 3.3.1. - Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei
Krāslavas novadā (Lielās ielas 2 posmu rekonstrukcija)
Lielās ielas posmu rekonstrukcija Krāslavā*
Pils ielas posmu rekonstrukcija Krāslavā*
Raiņa ielas posma asfaltseguma atjaunošana Krāslavā
Rēzeknes, Raiņa ielu pagalmu teritorijas Krāslavā asfaltseguma
atjaunošana
Piedrujas pagasta pārvaldes mehānisko darbnīcu jumta seguma
nomaiņa
PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS
ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai
un slimību proﬁlaksei Krāslavas novadā
Zivju fonds - Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes
uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ūdenstilpnēs
(Dabas resursu nodoklis)
LAT - LIT projekts „Darba tirgus bez robežām” (atbalsts arodizglītībai)
LAT - LIT projekts „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā”
Kopa
* ﬁnansējums no autoceļu fonda līdzekļiem
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1164927
150000
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50000
0
300000
142284
10000
30000
60541
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50000
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Lai aktualizētu situācijas nopietnību un aicinātu ikvienu uzdot sev jautājumu: vai esmu
vakcinēts pret difteriju, vai mani bērni un tuvinieki ir vakcinēti? Veselības ministrija un
Slimību proﬁlakses un kontroles centrs uzsāk
informatīvo kampaņu „Pasargāts, jo vakcinēts!”, kuras laikā plānots izstrādāt informatīvos materiālus, īstenot izglītojošus pasākumus mācību iestādēs, uzņēmumos un sociālās
aprūpes centros, izveidot video padomnieku,
kas skaidros, kā pasargāt sevi no difterijas, kā
arī veikt citas sabiedrību informējošas aktivitātes.
Šobrīd Latvijā saslimstība ar difteriju jau
vairākus gadus ir pati augstākā Eiropas Savie-

nībā, taču 2015. gada dati liecina, ka vakcinācijas aptvere pret difteriju un stingumkrampjiem pieaugušajiem (vecākiem par 25 gadiem)
bijusi 65,3% (pēc ģimenes ārstu datiem), pusaudžiem 14 gadu vecumā - 91%, bērniem 7
gadu vecumā - 97,4%. Tas nozīmē, ka aptuveni trešā daļa pieaugušo nokavēja balstvakcināciju pret difteriju un katrs desmitais pusaudzis pabeidz skolu un uzsāk pieaugušo gaitas
bez pietiekamas aizsardzības pret šo dzīvībai
bīstamo infekcijas slimību. Tai pašā laikā –
vakcīna pret difteriju ir valsts apmaksāta un
vakcinācija ir vienīgais veids, kā sevi pasargāt
no šīs slimības.
Slimību proﬁlakses un kontroles centrs

PASTIPRINĀS BIODROŠĪBAS
PASĀKUMUS

Ņemot vērā bīstamās infekcijas slimības
– putnu gripas – straujo izplatību Eiropā pēdējā pusgada laikā, Zemkopības ministrija
pēc konsultācijām ar Pārtikas un veterinārā
dienesta ekspertiem un ornitologiem nolēmusi veikt vairākus pasākumus ar mērķi mazināt
riskus putnu gripas ievazāšanai Latvijā.
6. februārī Zemkopības ministrijā notikušajā ekspertu sanāksmē pārrunāta aktuālā informācija saistībā ar putnu gripas straujo un plašo izplatību Eiropas valstīs netālu no Latvijas,
uz dienvidiem un dienvidrietumiem no Latvijas ziemojošo ūdensputnu u.c. putnu pavasara
migrācijas ceļiem pāri Latvijai, kā arī iespējamajiem slimības apdraudējuma apgabaliem
Latvijā, kuros ir potenciāla iespēja izplatīties
šai bīstamajai infekcijas slimībai, kas ļoti nelabvēlīgi var ietekmēt putnkopības nozari.
Sanāksmes laikā tika identiﬁcēti biotopi un
teritorijas, kurās pavasara migrācijas laikā
potenciāli var atrasties visvairāk ūdensputnu
(vairāku sugu pīles, zosis un kaijas). Potenciāli apdraudētās teritorijas, kurās ir varbūtība izplatīties putnu gripai Latvijā, ir dažādas
ūdenstilpes (ezeri, dīķi, upes, grāvji, kanāli

u.c.), kā arī apstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes, pļavas u.tml., t.sk. daļa
„Natura 2000” teritoriju.
Lai samazinātu putnu gripas Latvijā izplatību un pēc iespējas efektīvāk pasargātu mājputnus no putnu gripas uzliesmojuma, pieņemts lēmums noteikt stingrākas biodrošības
prasības mājputnu turēšanas vietās.
Galvenie biodrošības pasākumi mājputnu
turēšanas vietām būs šādi (tiks sagatavoti grozījumi MK 2015. gada 9. jūnija noteikumos
Nr.291.):
no š.g. 1. marta līdz 31. maijam:
- aizliegts turēt mājputnus ārā;
- aizliegta mājputnu izbraukuma tirdzniecība.
mājputnu turēšanas vietās aizliegta nepiederošu personu uzturēšanās.
dzīvnieku īpašnieks nodrošina, lai mājputnu
kopšanas personāls ir informēts par biodrošības prasībām un ievēro tās.
Dagnija Muceniece,
ZM Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
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ZAUDĒJUMUS KOMPENSĒS TIKAI
NORMATĪVO AKTU PRASĪBAS
IEVĒROJUŠIEM PUTNU ĪPAŠNIEKIEM
Zemkopības ministrija (ZM) atkārtoti aicina mājputnu turētājus pievērst pastiprinātu uzmanību savu ganāmpulku veselībai saistībā ar putnu
gripas izplatības straujo tuvošanos
Latvijas robežām. Pēdējie slimības
uzliesmojumi Polijā rāda, ka mājputnu saslimšana pietuvojusies Latvijai.

Ja putnu gripas uzliesmojums tiks konstatēts kaut vai nelielā piemājas mājputnu
saimniecībā, ap to trīs kilometru rādiusā tiks
noteikta aizsardzības zona un 10 kilometru
rādiusā - uzraudzības zona. Mājputni slimības
skartajā novietnē tiks nogalināti un iznīcināti, bet ierobežojumu zonās noteikts mājputnu
un no tiem iegūtu produktu tirdzniecības un
pārvietošanas ierobežojums, kas attieksies uz
visām šajās zonās esošajām dzīvnieku novietnēm un pārtikas aprites uzņēmumiem.
Papildus tam ZM aicina mājputnu turētājus
ievērot biodrošības normas, lai pasargātu savu
ganāmpulku no slimības iekļūšanas tajā. Minimālās biodrošības prasības ietver to, ka:
dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka novietnē
netiek ienests savvaļas putna līķis, savvaļas
putna līķa daļas vai jebkāds cits inﬁcēts materiāls vai priekšmets, kas var būt infekcijas
slimības izplatītājs,

mājputnu novietnē tiek ierobežota nepiederošu personu piekļūšana mājputnu turēšanas vietām; ja nepieciešams iekļūt mājputnu
turēšanas vietā, apmeklētāji jānodrošina ar
vienreizlietojamu vai tīru aizsargapģērbu un
aizsargapaviem,
veicot darba pienākumus, darbinieki ievēro
higiēnas pasākumus (piemēram, mazgā rokas
ar ziepēm un karstu ūdeni, dezinﬁcē apavus un
rokas),
dzīvnieku īpašnieks nodrošina, ka par visiem gadījumiem, kad ir aizdomas par mājputnu saslimšanu, kad samazinās barības un
ūdens patēriņš, tiek novērota mājputnu masveidīga bojāeja, novēro akūtu asiņainu diareju,
smakšanu, vai putniem parādās respiratoras
(elpošanas ceļu) infekcijas slimības pazīmes,
tiek ziņots Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajai struktūrvienībai.
Putnu gripas uzliesmojuma laikā radušos
zaudējumus dzīvnieku īpašniekam kompensē
tikai tajā gadījumā, ja ir izpildītas dzīvnieku
veselību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste
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intervija
- Vairāku gadu garumā Krāslavas novada pašvaldības prioritātes budžeta līdzekļu sadalē paliek nemainīgas – nozīmīgākais ir ieguldījums izglītībā. Šogad šai
sfērai ir atvēlēts 41% no kopējās budžeta
summas, un tas ir vairāk nekā 2016. gadā.
- Liels līdzekļu apjoms ir paredzēts mācību vides uzlabošanai novada skolās, ir
plānots iegādāties modernu aprīkojumu, lai
pilnveidotu mācību procesu un infrastruktūru (baseins, sporta zāle un stadions). Finanšu līdzekļus mācību aprīkojumam mēs
plānojam iegūt no Eiropas Savienības fondu
līdzekļiem, baseins tiek būvēts par pašvaldības naudu, bet sporta zāles celtniecībai tika
saņemts Valsts kases aizdevums.
Nav noslēpums, ka līdz šim laikam mūsu
pilsētā nebija pietiekami labi attīstīta sporta
bāze, un šie objekti jau sen gaidīja savu kārtu. Pilsētas stadions vēsturiski atrodas ļoti
izdevīgā vietā, tāpēc gan ģimnāzijas, gan
pamatskolas audzēkņiem ir iespēja to izmantot. Lai sportistiem būtu ērtāk, kultūras
nama teritorijā, bijušajā katlu mājas ēkā, būs
ierīkota garderobe un sporta inventāra glabāšanas telpas.
Stadiona rekonstrukcijas laikā tiks ņemti
vērā arī nosacījumi, kas ir nepieciešami, lai
tur varētu spēlēt futbolu. Plānots ierīkot arī
tribīnes skatītājiem. Ir dažas problēmas sakarā ar to, ka stadions atrodas pilsētas vēsturiskā centra zonā, turklāt robežojas ar zemi,
kas pieder baznīcai, tāpēc paplašināt tagadējās teritorijas robežas nav iespējams. Taču,
manuprāt, skatītājiem pietiks vietu, galvenais, lai būtu, ko skatīties un kam just līdzi.
- Vai sakarā ar baseina būvniecību ir
plānota peldēšanas nodaļas atvēršana
sporta skolā?
- Pirms baseina celtniecības mēs savācām informāciju, izpētījām, kā strādā citas
pašvaldības, kur jau ir baseini. Pašlaik tiek
plānots sagatavot un iesniegt akreditācijai
mācību programmu, lai varētu organizēt
novada skolās peldēšanas nodarbības. Principā tas ir iespējams, to apliecina pozitīvi
rezultāti, kas tika sasniegti Ilūkstes novada
pašvaldībā, kurai ir izdevies gada laikā ieviest šādu mācību programmu. Kas attiecas
uz peldēšanas sekciju sporta skolā, tad laiks
rādīs, taču ir pareizāk, ja peldēšanas prasmes
pamati tiek iegūti jau sākumskolā.
- Pavasaris sākas ar patīkamu ziņu ģimenēm ar mazgadīgiem bērniem – dome
pieņēma lēmumu sniegt ﬁnansiālu atbalstu šai iedzīvotāju kategorijai.
- Jā, šo jautājumu mēs izskatījām jau sen.
Izpētot citu pašvaldību pieredzi, secinājām,
ka bērna piedzimšanas pabalsta summa visur ir dažāda. Šis jautājums ir saistīts ar bērnu nākotni, tāpēc gribējās izdomāt kaut ko
vērtīgu. Tika pieņemts lēmums nodrošināt
ne tikai vienreizēju atbalstu, bet izveidot
sistēmu, kas dotu iespēju ģimenei saņemt
ﬁnansiālu palīdzību vairāku gadu garumā.
Uzskatu, ka šāds bērna piedzimšanas pabalsta variants ir labākais Latvijā, jo nekā līdzīga citās pašvaldībās nav.
Noteikumi par bērna piedzimšanas pabalstu 450 eiro apmērā stāsies spēkā 1. martā,
pabalsts tiks izmaksāts noteiktos posmos
līdz vecumam, kad bērns sāk apmeklēt
pirmsskolas sagatavošanas grupu, jo tad līdz
pat skolas beigšanai no pašvaldības puses ir
paredzēts jau cita veida materiālais atbalsts.
Vārdu sakot, ieviešot šo jauno pabalstu, mēs
risinām jautājumu par to, kā aizpildīt sava
veida „robu” un palīdzēt ģimenēm, kurās
aug jaunākā pirmsskolas vecuma bērni.
- Ar izglītības sfēru ir saistīta arī internāta būvniecība blakus ģimnāzijai, un
ﬁnanšu līdzekļi šim mērķim ir iekļauti
2017. gada budžetā. Kāpēc radās nepieciešamība celt šo objektu?
- Internāts tiks uzbūvēts, izmantojot Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu. Mēs
gribam, lai dzīves apstākļi internātā būtu

atbilstoši labākajam līmenim un šeit varētu
dzīvot skolēni no dažādām skolām. Telpas
būs paredzētas 49 cilvēku dzīvošanai, tas
dos iespēju izvietot internātskolā arī vasaras
nometņu dalībniekus. Netālu būs baseins,
stadions, pils komplekss, pilsētas teritorijā ir
tīrs ezers, vienu vārdu sakot, tā ir laba vide,
lai organizētu bērnu un jauniešu nometnes.
Tas arī nav steigā pieņemts lēmums, mēs
jau iepriekš gatavojāmies, apmeklējām dažādas vietas Latvijā, apskatījām vairākus
internātus, analizējām kļūdas, atzīmējām

uzņēmuma ieguldījumu summas, kas ir paredzēta ražošanai. Saskaņā ar šo programmu
pašvaldība var, teiksim, ierīkot ūdensvada
un kanalizācijas sistēmu, uzbūvēt nožogojumu, uzcelt vai izremontēt telpas, uzstādīt
videonovērošanas sistēmu, citiem vārdiem
sakot, nodrošināt visu infrastruktūru, kas ir
nepieciešama uzņēmuma darbībai. Ar tādiem nosacījumiem mēs plānojam nodarboties ar nepabeigtās bankas ēkas celtniecību
Tirgus ielā. Jau tagad ir īrnieki, kas vēlas izmantot pusi no šīs ēkas. Vēl ir brīvas telpas,

GUNĀRS UPENIEKS:

„Daudzi uzzināja, ka ir
tāda pilsēta - Krāslava un kur tā atrodas”

2017. gada budžets ir pieņemts. Par pašvaldības plāniem pastāstīja
Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
plusus.
- Pagājušajā gadā, siltās sezonas laikā,
tika veikti būvdarbi pilsētas ielās un novada ceļu teritorijās. Vai šogad tiks turpināta ielu, pagalmu teritoriju, ceļu rekonstrukcija?
- Vēl pirms dažiem gadiem pilsētas ielu un
pagalmu teritoriju stāvoklis bija ļoti sasāpējis jautājums. Problēmas ir arī tagad, bet es
teiktu, ka situācija vairs nav tik katastrofāla.
Piemēram, tā saucamā „aerodroma” rajonā ir ielas, kuru rekonstrukcijai var iegūt
Eiropas Savienības līdzﬁnansējumu. Būtu
aplami neizmantot šo iespēju, bet tam ir nepieciešams laiks. Taču, cerams, ka šajā gadā
tāda iespēja beidzot parādīsies.
Šogad turpināsim ceļa būvdarbus Raiņa
ielā. Tiek plānots izremontēt dažu pagalmu
teritorijas aiz veikala „Kristīne”, rekonstruēt
Raiņa ielu pretī topošajam baseinam - no
mājas Raiņa ielā 6 līdz tiltam pāri Jāņupītei.
Par veicamo darbu apjomu varēs spriest tikai
tad, kad beigsies konkurss par darbu veikšanu, ir bažas par to, ka cenas varētu pieaugt.
Veicot lauku ceļu rekonstrukciju, pašvaldība strādā sadarbībā ar Zemkopības ministriju pēc individuālās programmas, kas paredz
ceļu remontu katrā no novada pagastiem.
Tuvākajā laikā šie darbi tiks uzsākti Ūdrīšu,
Kombuļu, Krāslavas un Izvaltas pagastā.
Manuprāt, visi redz, ka, piegādājot kravas
rūpnīcai „Latgran” un citiem uzņēmumiem,
pa pilsētas ielām pārvietojas smagsvara un
lielgabarīta transports. Lai samazinātu kravas transporta plūsmu pilsētā, pašvaldība
plāno rekonstruēt apvedceļu, kas ved no A6
autotrases līdz dzelzceļam.
Šajā jomā arī ir problēmas. Ir grūti atrast
projektētājus, nav viegli atrast ﬁrmu, kas
uzņemtos darbu nelielā objektā. Taču mēs
cenšamies pielāgoties situācijai un mainām
darba shēmu – izsludinot iepirkuma procedūru, kombinējam vairākus ceļus kopā. Līdz
ar to uz lielu pasūtījumu pretendē vairākas
ﬁrmas, un tad var panākt zemāku cenu.
Šogad turpināsim nodrošināt ceļus un
citu nepieciešamo infrastruktūru darbavietu
radīšanai un privāto investīciju piesaistei.
Pagājušajā gadā, pateicoties šai programmai, tika ieklāts asfalta segums nelielā ceļa
posmā Kalniešu pagastā un Krāslavas pilsētā, Vasarnīcu ielā. Šogad tiek plānota Lielās
ielas un Izvaltas ielas posmu rekonstrukcija
Krāslavā.
- Ievērojama summa šī gada budžetā
ir paredzēta ražošanas zonas un saistītās
infrastruktūras izveidei Krāslavā un Indras un Latgales ielu ražošanas teritorijas
attīstībai. Var ir zināmi konkrēti uzņēmumi, kas strādās šajā teritorijā?
- Vairāki uzņēmumi interesējas par šo teritoriju. Pašvaldības ieguldījumu apjoms
ražošanas zonas infrastruktūrā ir atkarīgs
no plānotā darba vietu skaita un konkrēta

un uzņēmēji, kas nodarbojas ar ražošanu vai
pakalpojumu sniegšanu un kas interesējas
par mūsu piedāvājumu, var nomāt šīs telpas
ar izdevīgiem nosacījumiem.
- Jau vairākus gadus tiek runāts par loģistikas centra izveidošanu pierobežā. Vai
šie plāni vēl joprojām ir aktuāli?
- Teiksim tā, šī programma ir aizkavējusies, jo tā ir saistīta ar lielo politiku, bet
tagad krīze vērojama te vienā vietā, te citā,
taču mēs nekad neatstājām šo ideju novārtā. Šogad tiks izstrādāts tehniskais projekts
ar mērķi iesniegt to kādas infrastruktūras
sakārtošanas programmas ietvaros. Ir uzņēmējs, kurš ir gatavs atvērt šajā teritorijā
kafejnīcu, cits uzņēmējs plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus. Iespējams, kādam
radīsies arī citas biznesa idejas sakarā ar šo
objektu. Taču visu šo mērķu īstenošanai ir
nepieciešama atbilstoša infrastruktūra.
- Budžetā ir iekļauti līdzekļi Amatu mājas (bijušie staļļi) rekonstrukcijas projekta realizācijai pils kompleksa teritorijā.
Kādi darbi ir paredzēti šī projekta ietvaros?
- Staļļu rekonstrukcija tiks veikta par Eiropas Savienības līdzekļiem. Šī projekta
īstenošana ir ļoti svarīga mūsu novadam.
Ir jācenšas pabeigt būvniecības darbus līdz
nākamajam gadam, kad mūsu pilsētā būs
daudz viesu no dažādām pasaules valstīm.
Krāslavā notiks Pasaules latviešu ģimeņu
„3x3” saiets, kas ir laba iespēja popularizēt
mūsu novadu. Domāju, ka šis pasākums ir
līdzvērtīgs dalībai, piemēram, desmit starptautiskajās tūrisma izstādēs.
Amatu mājas rekonstrukcijas projekta
idejas būtība – saistīt mūsu pilsētas simbolu
(laiva ar pieciem airiem) ar Latgales kulināro mantojumu, piedāvājot tūristiem latviešu,
krievu, poļu, baltkrievu un ebreju virtuves
ēdienus. Protams, šos ēdienus gatavos vietējie iedzīvotāji no pašu ražotiem vai audzētiem produktiem.
Ir paredzēts, ka šajā objektā tūristi varēs
iegūt arī vizuālo un cita veida informāciju
par kulināro mantojumu. Turklāt mēs vēlamies iesaistīt šajās aktivitātēs arī amatniekus
– podniekus, audējus utt. Vārdu sakot, tas
būs liela mēroga tūrisma objekts Krāslavas
novadā.
- Kādi ir pašvaldības plāni saistībā ar
bijušās dārznieka mājas izmantošanu?
- Par šo sarkano ķieģeļu ēku vēsturnieki
strīdas līdz šim laikam, mēģinot noskaidrot,
kam bija paredzēta šī ēka un kā tā izskatījās
Plāteru laikos. Pašlaik, izmantojot pašvaldības līdzekļus, tiek veikti visi nepieciešamie
darbi, lai saglabātu šo ēku. Nākotnē plānojam izvietot tur senlietu ekspozīciju, kurā
būs apskatāmi priekšmeti, kam nav nepieciešama glabāšana speciālos apstākļos.
- Šajā gadā nozīmīgas pārmaiņas ir paredzētas arī Krāslavas Romas katoļu baz-

nīcā. Saeima atbalstījusi partijas „Zaļo
un zemnieku savienība” priekšlikumu
piešķirt 95 tūkst. eiro baznīcas ēkas fasādes atjaunošanai. Turklāt šis ir dievnama
jubilejas gads.
- Jā, šogad baznīca svin 250 gadu jubileju, un aprit 260 gadi, kopš tika nodibināts
Krāslavas garīgais seminārs. Jūnija beigās –
jūlija sākumā norisināsies svētku pasākumi,
šajās dienās mūsu pilsētā būs daudz viesu,
tai skaitā no ārzemēm. Mēs jau tagad gatavojamies šiem notikumiem.
- Pēdējo gadu laikā dome aktīvi atbalsta iedzīvotāju iniciatīvas. Nesen startējis
jauniešu biznesa ideju konkurss. Vai arī
šogad tiks izsludināts projektu konkurss
„Iedzīvotāji veido savu vidi”? Kā jums
šķiet, vai vienmēr piešķirtais ﬁnansējums
tiek izlietots lietderīgi? Esmu dzirdējusi
viedokli par to, ka, izveidojot plānotos
objektus, iedzīvotāji turpmāk ne vienmēr
tikpat aktīvi rūpējas par tiem.
- Tiekoties ar cilvēkiem, esmu ievērojis,
ka viņiem nav grūti izteikt savus komentārus
vai neapmierinātību deputātiem vai domes
priekšsēdētājam, bet ar savu kaimiņu gan
neviens negrib sabojāt attiecības, jo tam var
būt negatīvas sekas. Taču es uzskatu, ka pat
tādā gadījumā, ja tas vai cits objekts pastāv
kādus 3-4 gadus, tas ir diezgan labi. Priecē
tas, ka cilvēki domā par vidi, kurā viņi dzīvo,
un paši iesaistās tās labiekārtošanā.
- Mūsu novadā ir pietiekami daudz
biedrību, kas darbojas dažādās jomās, un
to darbību daļēji līdzﬁnansē dome. Vai ir
kritēriji, pēc kuriem nosaka, cik daudz
ﬁnanšu līdzekļu var piešķirt konkrētai
biedrībai?
- Šogad mēs esam vienojušies par noteiktu
summu, kas tiek piešķirta biedrībām. Kaut
gan pieteikumi no biedrībām mēdz būt dažādi. Vieni veido detalizētu tāmi, citi vienkārši
lūdz ﬁnansējumu. Taču galvenais kritērijs ir
saistīts ar to, cik daudz iedzīvotāju tiek iesaistīts pasākumos, ko organizē biedrība.
Nozīmīgākais pluss ir tas, ka biedrības var
piedalīties projektu konkursos tādu programmu ietvaros, kas nav pieejamas pašvaldībām. Bet mīnuss ir tas, ka ir biedrības, kas
neraksta nekādus projektus, bet tikai lūdz
domei naudu.
- Esam apsprieduši jautājumu bloku
par budžeta izmaksām, bet tagad, lūdzu,
pastāstiet par ienākumu sfēru! Vai iedzīvotāji apzinīgi maksā nekustamā īpašuma nodokli?
- Mēs nedaudz mainījām sistēmu darbā
ar nodokļu parādniekiem, kas deva iespēju
uzlabot situāciju, tomēr parādnieku ir vēl
pietiekami daudz. Cenšamies rast individuālu pieeju darbā ar konkrētu parādnieku. Ikvienam var rasties sarežģīta situācija, mēs to
saprotam un piedāvājam pieņemamus nosacījumus. Protams, ir arī tādi parādnieki, kas
nepiekrīt kompromisam, bet, kad lieta nonāk
līdz tiesu izpildītājam, tad viņiem pēkšņi rodas nepieciešamās līdzekļu rezerves.
Ir problēmas ar tiem īpašniekiem, kas
nedzīvo mūsu novadā, esam spiesti viņus
meklēt, kā, piemēram, gadījumā ar bijušo
viesnīcu.
- Vasarā ir gaidāmas pašvaldību vēlēšanas. Tā ir sava veida robeža, kad tiek analizēta darbība iepriekšējā periodā. 4 gadu
garumā daudz kas no plānotā ir paveikts.
Ar ko jūs lepojaties visvairāk un kas iedvesmo jūs virzīties uz priekšu?
- Mūsu kopējais nopelns ir tas, ka šajā
laika posmā daudzi Latvijas iedzīvotāji, kas
ne īpaši interesējās par ģeogrāﬁju, uzzināja,
ka ir tāda pilsēta - Krāslava - un kur tā atrodas. Tagad mums nav kauns rādīt viesiem
Krāslavas novadu. Protams, arī mums vēl ir
trūkumi, tie ir visiem. Bet par to, ka situācija
ir uzlabojusies, esmu pārliecināts.
- Paldies par interviju!
Elvīra Škutāne
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NEKĻŪSTIET PAR
VARDARBĪBAS UPURIEM!

Vardarbība ģimenē apzīmē
visus fiziskas, seksuālas, psiholoģiskas vai ekonomiskas
vardarbības aktus, kas notiek
ģimenē vai mājās, vai starp
bijušajiem vai esošajiem laulātajiem vai partneriem neatkarīgi no tā, vai vardarbības
izdarītājs dzīvo vai ir dzīvojis
vienā dzīvesvietā ar vardarbības upuri.

No vardarbības ģimenē var ciest
jebkurš ģimenes loceklis – gan sieva
un bērni, gan vīrs un citi ģimenes locekļi, kuri dzīvo vienā mājoklī.
2014. gada 31. martā stājās spēkā grozījumi vairākos normatīvajos
aktos, ieviešot tiesisku mehānismu
personu pagaidu aizsardzībai pret
vardarbību, kā arī paredzot tūlītēju
Valsts policijas rīcību gadījumos, kas
saistīti ar vardarbību ģimenē.
Ja persona cieš vai pastāv tūlītēji
draudi personas veselībai vai dzīvībai no jebkura veida vardarbības
ģimenē no savu tuvinieku (laulātā,
bijušā laulātā, brāļa, māsas, bērna
u.c.) puses un viņai ir nepieciešama
tūlītēja aizsardzība, ir jāsauc policija
jebkurā diennakts laikā. Policijas darbinieks, saņemot informāciju par iespējamiem draudiem, ka persona, kas
atrodas mājoklī vai tā tuvumā, var
nodarīt kaitējumu iespējamās aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai
vai veselībai, izbraucot uz notikuma
vietu, noskaidro notikuma apstākļus, apzina aizsargājamo personu un
personu, kas rada draudus, izvērtē,
vai persona, kas rada draudus, varētu
nodarīt kaitējumu aizsargājamās personas dzīvībai, brīvībai vai veselībai
un vai pastāv tūlītēji draudi.
Pastāvot šiem nosacījumiem, policijas darbiniekam ir jānovērš tūlītēji
draudi, ka persona, kas atrodas mājoklī vai tā tuvumā, varētu nodarīt
kaitējumu šajā mājoklī pastāvīgi dzīvojošas personas dzīvībai, brīvībai
vai veselībai, nekavējoties pieņemot
policijas lēmumu par nošķiršanu uz
personas rakstveida pieteikuma pamata. Policijas lēmumu par nošķiršanu var pieņemt uz laiku līdz astoņām
dienām no lēmuma pieņemšanas brīža, kas uzliek par pienākumu pilngadīgai personai, kura rada draudus,
atstāt mājokli, kur pastāvīgi dzīvo
aizsargājamā persona, neatgriezties
un neuzturēties šajā mājoklī un tā
tuvumā tuvāk par lēmumā noteikto
attālumu. Tas nozīmē, ka savu turpmāko apmešanās vietu personai, kas
rada draudus, būs jāmeklē pašai, neatkarīgi no tā, kuram pieder mājoklis, izskaidrojot personai, kas rada
draudus, nekavējoties, bet ne ilgāk kā
30 minūšu laikā paņemt no mājokļa
pirmās nepieciešamības priekšmetus.
Policija notikuma vietā mutiski informēs personu, kas rada draudus, par
tuvākajā apkārtnē iespējamām apmešanās vietām. Policijas lēmumā par
nošķiršanu var noteikt arī aizliegumu
personai, kas rada draudus, kontaktēties ar aizsargājamo personu.
Policijas lēmums par nošķiršanu ir
administratīvais akts, kas stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi un ir izpildāms nekavējoties. Protams, policijas
lēmums par nošķiršanu ir apstrīdams

TOTALITĀRISMA
PĒCGARŠA
KRĀSLAVAS PILS KOMPLEKSĀ

„Viena diena Tavos pagalmos ir
labāka nekā tūkstoš citas!
Stāvēt pie Dieva nama sliekšņa
ir labāk nekā mājot bezdievības
mājokļos.”
Ps. 84:11

vai pārsūdzams Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā, tomēr
tā apstrīdēšana vai pārsūdzēšana neaptur šāda lēmuma darbību.
Policijas lēmums par nošķiršanu ir
pagaidu risinājums tūlītēju vardarbības draudu gadījumā, jo lēmums var
tikt pieņemts uz laiku līdz astoņām
dienām. Ja aizsargājamā persona vēlas, lai šī aizsardzība turpinās ilgāku
laika posmu, viņai uzreiz jāinformē
policijas darbinieks par šo faktu, tad
ar policijas starpniecību tiek iesniegts
pieteikums tiesai. Kā arī persona pati
var iesniegt pieteikumu tiesā.
Gan policijas lēmumu, gan tiesas
lēmumu izpildes kontroli veic Valsts
policija.
Ja persona, attiecībā pret kuru ir
pieņemts policijas lēmums, neievēro un pārkāpj uzliktos pienākumus,
policijas darbinieks var izmantot piespiedu līdzekļus (ﬁzisku spēku, uzlikt
piespiedu naudu), lai nodrošinātu policijas lēmuma izpildi. Minimālā piespiedu nauda ir 10 EUR, bet maksimālā - 1425 EUR. Personai, kas rada
draudus, var uzlikt piespiedu naudu
ikreiz, kad tā pārkāpusi policijas lēmumu par nošķiršanu. Taču, ja šī persona nepildīs tiesas nolēmumu, pret
personu tiks uzsākts kriminālprocess,
un rezultātā var draudēt īslaicīga brīvības atņemšana vai piespiedu darbs,
vai naudas sods.
Tomēr vēlreiz jāpiemin, ka policijas lēmumu var pieņemt tikai uz
rakstveida pieteikuma pamata. Ja
persona atsakās rakstīt pieteikumu
policijai, tad nošķiršanu piemērot nevar.
Tādēļ aicinām iedzīvotājus aktīvāk
izmantot savas tiesības uz pagaidu
aizsardzību un nekļūt par vardarbības
upuriem. Vēl nesenā pagātnē valdīja
uzskats, ka konﬂikti ģimenē tā ir tikai
vienīgi ģimenes „iekšēja” lieta. Taču
nav jācieš cilvēkiem ģimenēs, ja pastāv tiesisks instruments - nošķirt uz
laiku varmāku, kurš ar savu vardarbīgo rīcību apdraud un var apdraudēt
sev tuvus cilvēkus. Nav jāgaida nelaime ģimenē, kad ir iespēja to laicīgi novērst, jo pagaidu risinājums ir
efektīvs gadījumos, kad ir nepieciešama tūlītēja rīcība, lai pasargātu savus tuvos un mīļos cilvēkus.
Ja tiek pārkāpts policijas vai tiesas lēmums, nekavējoties ir jāzvana
110 vai 112, vai Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes atbildīgajai
amatpersonai - Krāslavas iecirkņa
Kārtības policijas nodaļas inspektorei S.Bučinskai (tālr. 65603427) vai
ierodoties policijas iecirknī Brīvības
ielā 15, Krāslavā, 206. kabinetā.
Plašāka informācija pieejama arī
interneta vietnē
www.pretvardarbibu.lv

Skatoties no Krāslavas
pils skatu laukuma, pretī
paveras pilsētas panorāma un ikdiena, tās gleznainā ainava: Daugavas loki,
Krāslavas novada dome,
Krāslavas Evaņģēliski luteriskā baznīca, Krāslavas pils
parks, kūpoši māju dūmeņi,
garām braucoši automobiļi
un nesteidzīgi iedzīvotāji.
No pirmā acu uzmetiena,
liekas, idilliski, tomēr pilsētas kultūrvēsturiskās apbūves sūro likteni zina ne visi –
paveroties apkārt, te, kalna
galotnē, stāv grāfu Plāteru
pils, kas tika izdemolēta
un izlaupīta pēc Pirmā pasaules kara, bet tagad kā
Krāslavas nozīmīgākais kultūrvēsturiskais un arhitektūras piemineklis tiek
saposts un atjaunots. Savukārt kalna
pakājē – kādreiz staltā Krāslavas Evaņģēliski luteriskā baznīca joprojām gaida
savu augšāmcelšanos...

1922. gadā tika dibināta Krāslavas evaņģēliski
luteriskā draudze. Krāslavas jaunās mūra baznīcas pamatakmens tika likts 1936. gada 12. jūlijā.
Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis
1937. gadā draudzei dāvināja 4000 Ls dievnama
būvei. Pēc arhitektu E. Jēkabsona un A. Zariņa
projekta un būvdarbu vadītāja inženiera Pāvila
Vītola uzraudzībā celtā neogotikas stila baznīca
tika iesvētīta 1938. gada 30. oktobrī, pasākumā
piedalījās arī Latvijas Republikas prezidents Kārlis Ulmanis. Dievkalpojumi baznīcā notika līdz
1946. gadam.
Zaudējot Latvijas neatkarību un mainoties politiskajam režīmam, lai demonstrētu savu varenību
kultūras pieminekļu demolēšanā un garīgo vērtību iznīcināšanā, 1954. gadā vietējā pilsētas vara
iznīcināja, izdemolēja un piesmēja baznīcas ēku
- Krāslavas luterāņu baznīcā tika sagrauts altāris
un aizmūrēts ar sienu, salauzta arkveidīgo griestu
konstrukcija, nogāzts baznīcas tornis. Baznīcas
ēka tika izmantota kā noliktava, tad kā sporta zāle
un izstāžu zāle, visbeidzot 1985. gadā tā tika nodota Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja rīcībā.
Sabrūkot Padomju Savienībai un atjaunojot
Latvijas Republikas neatkarību, nāca apskaidrība par iznīcināto vērtību atgriešanu, un jau
1992. gadā Krāslavas pašvaldībā tika izstrādāts
baznīcas torņa atjaunošanas projekts. Tomēr
līdzekļu trūkuma dēļ tas netika realizēts. Pēc
draudzes darbības atjaunošanas 1996. gadā kā
būtisks kultūrvēsturiskā pieminekļa atjaunošanas
hronoloģijā ir minams 2007. gads, kad sertiﬁcēti
arhitekti un projektētāji SIA „AIG” izstrādāja un
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija saskaņoja „Krāslavas pils kompleksa izmantošanas koncepciju”. Atbilstoši pils koncepcijai un
baznīcas atjaunošanas nepieciešamībai, līdzdarbojoties Krāslavas draudzei, Latvijas Evaņģēliski luteriskajai baznīcai un Krāslavas domei, tika
realizēts pirmais solis kultūrvēsturiskās ainavas
sakārtošanā. Tā kā baznīcas jumta, fasāžu, torņa
un iekštelpu atjaunošanas izmaksu tāme pārsniedza simts tūkstošus latu, līdzekļu pietika vien
baznīcas jumta seguma nomaiņai un fasāžu renovācijai, sastādot summu 23 307 Ls apmērā, tajā

skaitā arī Krāslavas pašvaldības iedalītie 10 000
Ls. Diemžēl, laikam ritot, dievnama atjaunošanas
darbi apstājās, un baznīca bez torņa, kas ir ēkas
funkcionālās atpazīstamības elements, vēl aizvien
turpina bojāt pilsētas kultūrvēsturisko ainavu.
Šobrīd Krāslavas Evaņģēliski luteriskā draudze
plāno piedalīties ES līdzekļu piesaistē LEADER
projekta „Krāslavas kultūrvēsturiskās ainavas
atjaunošana” ietvaros, lai atjaunotu baznīcas torni un kultūvēsturisko ainavu. Pateicībā par LEADER projekta iespējām arī baznīcām piesaistīt
ES ﬁnansējumu, ir patiess prieks par Krāslavas
rajona baznīcām, kas ir īstenojušas savas idejas
un saņēmušas arī vietējās pašvaldības līdzﬁnansējumu.
Nav šaubu, ka, īstenojot projektu un atjaunojot
baznīcas torni, kas atrodas valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā,
tiktu atjaunota ne tikai kultūrvēsturiskā ainava,
bet arī mazināta totalitārisma pēcgarša Krāslavas
pils kompleksā. Līdzīgu viedokli pauž arī sertiﬁcētie speciālisti - SIA „AIG”: „…Baznīcas torņa atjaunošana ļautu atjaunot totalitārisma varas
laikā sakropļotu pieminekli... Tas ļautu Krāslavas
pils kompleksa un pilsētas skatu perspektīvās redzamajam objektam atgūt vēsturisko identitāti.
Uzskatām, ka Krāslavas Evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcas torņa atjaunošana ir svarīgs
Krāslavas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanas
aspekts un sastāvdaļa.” Savukārt Valsts kultūras
pieminekļu aizsardzības inspekcija uzsver, ka:
„… inspekcijā 2007. gadā ir saskaņota „Krāslavas
pils kompleksa izmantošanas koncepcija”, kur ietverta parka teritorijā esošās Krāslavas Evaņģēliski luteriskās baznīcas saglabāšana, to renovējot
un rekonstruējot kā neatņemamu pilsētas vēsturiskā centra un pils kompleksa teritorijas vēsturiskās apbūves sastāvdaļu. Inspekcija atbalsta ieceri
izbūvēt zudušo Krāslavas Evaņģēliski luteriskās
baznīcas arhitektonisko dominanti – torni, tādejādi veicinot Krāslavas 20. gs. 1. puses kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.”
Ja arī Jūs, lasītāj, uzrunāja un rosināja pārdomāt rakstā paustos vēstures notikumus un viedokļus, esat aicināts sniegt savas domas, lai ne
tikai tās apkopotas iesniegtu LEADER projektu
konkursā, bet arī turpinātu diskusiju par kārtējo
mūsu pilsētas vēstures lappusīti, vērtējot projekta
nozīmīgumu un nodomu atgriezt vietā Krāslavas
Evaņģēliski luteriskās baznīcas torni un veicināt
Krāslavas kultūrvēsturiskās ainavas atjaunošanu.
Vēsturiskos faktus un atmiņas apkopoja
Ilze Andžāne
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intervija
SATIKSMES MINISTRS ULDIS
AUGULIS PAR KRĀSLAVU UN LATGALI
- Kāds ir jūsu vizītes mērķis Krāslavā?
- Pārrunāt Krāslavas novadam aktuālus
jautājumus - par autoceļiem, dzelzceļu,
dzelzceļa staciju un
darāmajiem darbiem.
Piedalīties labāko pasta darbinieku sveikšanā, pateikt paldies
šiem cilvēkiem par ieguldīto darbu Latvijas
valsts labā. Krāslavā
nācies diezgan bieži
būt gan kā Labklājības ministram, gan kā
Satiksmes ministram.
Kopā ir daudz izdarīts, piemēram, sakārtota galvenā tranzīta iela. Pakāpeniski tiek sakārtoti pievadceļi, vēl joprojām ir
aktuāls jautājums par nepieciešamo ﬁnansējumu. Cilvēkiem,
protams, visu gribas „rīt uz pusdienas laiku”. Parasti dzīvē
tā nesanāk.
- Runājot par tā saucamajām lotēm, mazām pašvaldībām klājas diezgan grūti, jo ceļu būvētāji grib strādāt ar
lieliem pasūtītājiem. Vai nav jāmaina nosacījumi?
- Kas attiecas uz kvalitātes nosacījumiem, tad nekādā gadījumā neko nevar samazināt. Ja mēs būvējam, tad līdzekļi
jāiegulda prātīgi un ilgam laikam. Šīs prasības mēs varētu
pat paaugstināt, ņemot vērā to, kā attīstās tehnoloģijas.
- Sēlijas cilvēki gadu no gada jautā par vilcienu uz Viļņu?
- Šobrīd skatāmies gan Igaunijas, gan Lietuvas virzienā,
bet ir jāatrisina juridiski un tehniski jautājumi. Ja šos pārvadājumus veic uz paritātes principa, kad vienreiz brauc Lietuva un otrreiz Latvija, tad šobrīd īsti nesader ekonomika. Ir arī
nepieciešams veikt šo vilcienu sertiﬁkāciju, kas prasa laiku.
Tieši šorīt, tiekoties ar kapitālsabiedrībām, šo jautājumu pārrunājām attiecībā uz Igaunijas pusi, bet šie problēmjautājumi
pastāv abos virzienos. Strādājam un domājam, kā to izdarīt.
- Upenieka kungs visu laiku iestājas par to, lai būtu
asfalts no Krāslavas līdz pagastu centriem. Jūs to atbalstāt?
- Šobrīd skaidri zināms, ka ceļu Izvalta-Krāslava šogad
vajadzētu noklāt ar dubulto virsmu. Protams, daudz kas atkarīgs no laika apstākļiem. Ceru, ka nebūs ļoti lietains, pretēja
gadījumā nav jēgas veikt šādus darbus.
- Jūs bijāt Minskā, runājāt, ka būs kravas no Baltkrievijas. Ko no tā iegūs Latgale?
- Jo vairāk kravu, jo lielāka nepieciešamība tās apstrādāt.
Mēs nestrādājam tikai ar Baltkrieviju, strādājam visur, kur
vien tas ir iespējams, tajā skaitā Āzijā, Ķīnā. Šobrīd aktīvi
uzsākām sadarbību ar Indiju, tuvākajās dienās kopā ar prezidentu došos vizītē arī uz Apvienotajiem Arābu Emirātiem.
Šobrīd globālā pasaule mainās, tranzīts un loģistika attīstās,
līdz ar to mums ir jābūt klāt visās tajās vietās, un vēlams būt
tur pirmajiem.
Pagājušajā gadā mums pirmajiem Baltijas valstīs bija testa
vilciens no Ķīnas pilsētas Yiwu caur Krievijas teritoriju uz
Latviju. Februāra beigās vai marta sākumā tiek plānots testa
vilciens no citas Ķīnas pašvaldības tieši pa to pašu maršrutu
uz Rīgu. Tālāk konteineri tiek pārkrauti uz kuģiem un vesti
uz Hamburgu. Strādājam pilnīgi visos virzienos, lai šo kravu
apjomus dažnedažādi diversiﬁcētu.
Šobrīd palielinās arī iekšējo kravu apjomi. Mēs sākām vairāk vest gan graudus, gan kokmateriālus, pie kā vēl ir jāstrādā papildus. Nav jēgas vest šo kravu pa ceļu, jo tas galarezultātā iznāk dārgi. Labāk to darām pa dzelzceļu, tas dod arī
dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanai daudz vairāk. Turklāt
dzelzceļš samazinājis arī iekšzemes tarifus pārvadājumiem.
Es domāju, ka ejam pareizā virzienā, jo uzņēmēji sāk izmantot šos pakalpojumus.
Protams, Latgale visvairāk iegūtu no dzelzceļa elektriﬁkācijas. Jo tad dzelzceļa elektriﬁkācijas lielākā ﬁnansējuma
daļa paliktu tieši Latgalē. Visdārgākais posms izbūvei ir
Daugavpils-Krustpils, Rēzekne-Krustpils un tālāk līdz Šķirotavai, bet apmēram 300 miljoni „nosēstos” faktiski šeit,
Latgales pusē.
- Attīstības dokumentos ﬁgurē arī Daugavpils lidosta…
- Par to var domāt nākamajā plānošanas periodā pēc 2020.
gada. Šobrīd par to vēl nav nekādas skaidrības.
Pierakstīja Juris Roga,
autora foto

Ar ERAF atbalstu attīstīs
infrastruktūru Krāslavā un Ludzā
Centrālā ﬁnanšu un līgumu aģentūra (CFLA) noslēgusi vienošanās ar
Krāslavas un Ludzas novada domi par
Eiropas Reģionālās attīstības fonda
(ERAF) līdzﬁnansētu projektu īstenošanu – attīstīt infrastruktūru reģionos
un veicināt privāto investoru piesaisti.
Šie ir pirmie Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda projekti, kuru ieviešanu uzraudzīs CFLA Latgales reģiona nodaļa.
Krāslavas novadā uzsāktā projekta
mērķis ir komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma
pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai. Projekta gaitā paredzēts veikt

Raiņa ielas posma, Lielās ielas divu
posmu, Vasarnīcu ielas un pašvaldības ceļa „Kalnieši – Stalti” posma
pārbūve. Šīs ir pilsētas nozīmes ielas,
kas šobrīd nodrošina vietējo satiksmi,
piekļūšanu īpašumiem, uzņēmumiem
un ražošanas zonām. Savukārt projektā iekļautais lauku ceļa posms nodrošina piekļūšanu pie ﬁzisko personu
un zemnieku saimniecību īpašumiem
Kalniešu pagastā. Veicot transporta
infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem
uzņēmējiem tiks radīta pievilcīga uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to
konkurētspēja, tādā veidā nodrošinot
sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību Krāslavas pilsētas un apkār-

darbi un cilvēki
tējo teritoriju iedzīvotājiem.
Paredzēts, ka projekta attīstīšana
ļaus pieciem uzņēmumiem izveidot
13 jaunas darbavietas un veikt ieguldījumus savu uzņēmumu attīstībā. Projekta realizācija ir plānota līdz 2017.
gada septembrim. Projekta plānotās
kopējās attiecināmās izmaksas sastāda 723 757.25 eiro, t.sk. ERAF līdzﬁnansējums - 615 193.66 eiro. Daļa
paredzēto darbu jau ir veikta.
Informāciju sagatavoja:
Linda Laure,
Centrālās ﬁnanšu un līgumu
aģentūras
sabiedrisko attiecību speciāliste

PACELŠANĀS BIJA SKAISTA
Laika apstākļi Krāslavā bija lidojumam labvēlīgi, tālab alternatīvā pacelšanās vieta Dagdā bija lieka, un gaisa
kuģotājs Gunārs Dukšte jaunu rekordu uzstādīšanas lidojumu uzsāka, ka
plānots - no Krāslavas.
Rosība Dīķu ielas pļavā sākās darbadienas rītā. Gaisa balona „BizbizMārīte” apkalpojošā komanda izkrāva
grozu, balonu un visu citu lidojumā
nepieciešamo inventāru no autopiekabes, un sākās sagatavošanās darbi, kas
ilga aptuveni stundu. Faktiski gaisa
balona komplekts sastāv no apvalka,
lidgroza, degļiem un propāna tilpnēm.
Gaisa balons lido, pateicoties tam, ka
silts gaiss ir vieglāks par aukstu un tas
ceļas augšup. Atkarībā no temperatūru
starpības un siltā gaisa apjoma balons
var pacelt ievērojamu smagumu.
Pēc izmēra gaisa baloni var būtiski
atšķirties, gaisa balons „BizbizMārīte” iekļaujas populārāko izmēru kategorijā - izklātā veidā ir apmēram 2527 metrus garš. Rekorda uzstādīšanas
lidojumā devās tikai gaisa kuģotājs
Gunārs Dukšte, bet parastā izklaides
lidojumā ar šo balonu varētu pacelties

debesīs līdz piecas personas.
Sagatavošanās process sākās ar
darbiem pie lidgroza, pēc tam no iepakojuma izņēma un pļavā izritināja
balonu, sagāza grozu uz sāniem, abus
savienoja kopā, blakus novietoja ventilatora tipa gaisa pūtēju un piepildīja
balonu ar gaisu. Protams, netika aizmirstas arī kartes, navigācijas instrumenti, un pirms pašas izlidošanas pilots skaļā balsī vēlreiz pārliecinājās,
ka cimdi ir paņemti.
No malas raugoties, viss sagatavošanās process šķita salīdzinoši vienkāršs, bet patiesībā šiem darbiem
nepieciešamas labas zināšanas, jo no
šo darbu kvalitātes atkarīga lidojuma
drošība. Arī gaisa balonu pilotiem
jābūt atbilstoši apmācītiem, savas zināšanas jāapliecina eksāmenos, un
tikai tad var saņemt licenci, kas dod
tiesības pilotēt balonus. Starp citu, uz
gaisa baloniem attiecas visi aviācijas
likumi un gaisa telpas izmantošanas
un satiksmes noteikumi.
Pacelšanās bija skaista un vienmērīga. Gaisa balons lēnītēm nozuda tālēs
zilajās, lai viena lidojuma laikā pabūtu

virs visiem Latvijas novadiem – Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales
un Kurzemes - un sasniegtu jaunus
rekordus.
Juris Roga,
autora foto

KRĀSLAVAS MUZEJĀ VIESI NO BALTKRIEVIJAS
2014. gadā aizsākās un sekmīgi turpinās sadarbība starp Krāslavas Vēstures un
mākslas muzeju un Braslavas rajona
muzeju apvienību. Divpusējās sadarbības rezultātā veiksmīgi attīstās muzeja un sabiedrības dialogs, tiek īstenota
daudzveidīga sabiedrības iepazīstināšana ar Latvijas un Baltkrievijas kultūras mantojumu un kultūras aktualitātēm.

Kaimiņvalsts muzeju darbinieki ir enerģiski,
atvērti jaunām idejām, ieinteresēti savas kultūras un tradīciju saglabāšanā un attīstībā. Braslavas muzejnieki ar prieku pieņēma mūsu uzaicinājumu apmeklēt Krāslavu un organizēt leļļu
un tradicionālo jostu izgatavošanas meistarklases. Radošas un aizraujošas meistarklases vadīja Nataļja
Parahņeviča, tautas daiļrades meistaru kluba „Ля возера”
vadītāja, un Larisa Dorofeičika, Tradicionālās kultūras muzeja metodiķe. Nataļjai Parahņevičai šī bija jau otra radoša
vizīte Krāslavā. Pirmoreiz krāslaviešiem bija iespēja iepazīties ar talantīgo mākslinieci un viņas daiļradi Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā 2015. gada pavasarī izstādē
„Iedvesmas krāsas”, kur varēja aplūkot Nataļjas jauktajā
tehnikā darinātos gobelēnus. Māksliniece apvieno vairākas
rokdarbu tehnikas – viņa auž, tamborē, ada, kā arī izmanto
senu jostu pīšanas tehniku. Larisa Dorofeičika ir keramikas meistare trešajā paaudzē, taču māksliniecei ir apbrīnas
vērts hobijs – lupatu leļļu (izsenis – slāvu aizsargleļļu) darināšana. Meistares rokām izgatavotas lelles iegūst eksklu-

zīvu vērtību.

14. un 15. februārī Krāslavas Vēstures un mākslas muzejā iemācīties soli pa solim darināt lelles un tradicionālas
jostas baltkrievu mākslinieču vadībā bija ieradušies Krāslavas Varavīksnes vidusskolas, Mākslas skolas, Krāslavas
bērnu un jauniešu centra audzēkņi un Raimonda Lazdas
un Tatjanas Azamatovas vadītās Senioru skolas dalībnieki.
Ar aizrautību vērojot un lokot, tapa unikālas lellītes, bija
iegūtas pamatiemaņas baltkrievu tradicionālo jostu izgatavošanā. Pēc radošas darbošanās meistarklases dalībnieki,
baudot siltu zāļu tēju, dalījās iespaidos par iespēju tikties
ar interesantiem cilvēkiem, gūt jaunu pieredzi un garīgu un
emocionālu gandarījumu.
Marija Gulbe,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs
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TATJANA KOZAČUKA GADA CILVĒKS TŪRISMĀ
3. februārī starptautiskās tūrisma izstādes
„Balttour 2017” atklāšanas laikā norisinājās
oficiālā balvas „Gada
cilvēks tūrismā 2016”
pasniegšanas ceremonija. Par laureāti nominācijā „Labākais tūrisma informācijas centra
vadītājs 2016” kļuva
Krāslavas TIC vadītāja
Tatjana Kozačuka.

Tatjana Kozačuka atzīst:
„Liels prieks un gandarījums kļūt par gada cilvēku
tūrismā nominācijā „Tūrisma
informācijas centra vadītājs
2016”. Tieši 2016. gada novembrī apritēja 15 gadi, kopš
strādāju Krāslavas novada
Tūrisma informācijas centrā.
Tā droši vien ir zīme, ka nedrīkst apstāties pie sasniegtā,
un noteikti šī nominācija ir stimuls turpināt tikpat ražīgi strādāt
un attīstīt tūrisma nozari Krāslavas novadā un Latgales reģionā.
Viens neesi cīnītājs, bet ar lielisku komandu var daudz ko sasniegt.
Paldies manai Krāslavas komandai – Intai Lipšānei, Edītei Lukša, Jutai Bubinai un Lidijai Čerņajevai! Paldies Latgales kolēģiem,
kuri izvirzīja mani šajā nominācijā un kopā ar mani priecājās par
iegūto titulu.
Atsevišķs paldies manam vīram, kas visus šos daudzus gadus,
kopš esam kopā, pacieš mani... manus lielos projektus, biežos komandējumus, dažreiz manas „trakās” idejas, kas atkal paņem laiku... Bet galvenais, ka saprot mani un atbalsta! Tas ir svarīgi, kad
ģimene tevi atbalsta, tad arī darbā labi sokas!
Es lepojos ar to, ka strādāju Krāslavas novada domē, kur priekšsēdētājs ar savu komandu un deputātiem patiešām rūpējas par pilsētu un novadu! Tik daudz pēdējos gados ir paveikts un tik daudz
vēl ir priekšā... Bet kopīgiem spēkiem mēs to noteikti īstenosim!
Ne velti tūristi bieži uzsver, ka Krāslava ir viena no skaistākajām
un sakoptākajām pilsētām Latvijā!”
Zīmīgi, ka „Gada cilvēks tūrismā 2016” uzvarētājus nosaka žūrija 9 cilvēku sastāvā, ko veido tūrisma nozares biznesa eksperti,
tūrisma asociāciju vadītāji, aizvadīto gadu laureāti, valsts tūrisma
pārstāvji, kā arī „BalticTravelnews.com” pārstāvji. „Gada cilvēks
tūrismā 2016” laureāta noteikšanai ir divi kritēriji – sabiedriskā aktivitāte par labu tūrisma nozarei vai inovatīva ideja, kura pozitīvi
ietekmē Latvijas tūrisma industriju, veiksmīgs sava aroda meistars.
Kopš 2003. gada balva tiek pasniegta jau 14. reizi, un tā ir ieguvusi
nozīmīgu statusu Latvijas tūrisma nozarē un Latvijas tautsaimniecībā.

„TEHNOBUSS” PIESTĀJ KRĀSLAVĀ
22. februārī pirmā mobilā,
ar modernām tehnoloģijām
aprīkota mācību laboratorija Latvijā - „TehnoBuss” piestāja Krāslavā, Dīķu ielā,
kur to varēja iepazīt ne tikai
mūsu pilsētas, bet visa kādreizējā Krāslavas rajona skolu bērni. „TehnoBuss” kapacitāte ir vidēji dienā 120-170
cilvēku jeb 8-9 grupas.

„TehnoBuss” ir veidots tā, lai
ikviens interesents – skolēns, skolotājs, vecāks vai garāmgājējs
– ērtā veidā var vienkopus iegūt
daudzpusīgu informāciju par inženierzinātnēm, īpaši mašīnbūves un
metālapstrādes nozarēm.
Mobilā demonstrāciju laboratorija „TehnoBuss” ir Latvijas mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenots
projekts, izveidojot „TehnoBuss
Latvija” kā sabiedriskā labuma nodibinājumu. Pati mobilā demonstrāciju laboratorija - 18 m garais ar
tehnoloģijām aprīkotais autobuss
„TehnoBuss” - ir tikai daļa no šī
apjomīgā projekta.
Projekta vadītājs Ainārs Dambergs pastāstīja, ka ideja par šādu
mācību laboratoriju ir nākusi no
Vācijas. Tur to saprata pirms 20
gadiem, kad viņiem, rūpnieciskai
lielvalstij, sāka trūkt darbaspēka.
Vācieši sāka veidot šādus autobusus, braukt ar tiem pa skolām Vācijā, rādīt aprīkojumu un stāstīt par
to skolniekiem ar domu ieinteresēt
viņus inženiertehniskajās zinātnēs
un dabaszinībās, lai bērni iet tālāk
mācīties par tehniķiem inženieriem

un pēc tam turpina darbu kādās
rūpnīcās.
A. Dambergs: „Mūsu mobilās
demonstrāciju laboratorijas programma visur ir vienāda. Nodarbību sākam pie automatizācijas
mini-rūpnīcas „Festo” mezgla, kas
parāda, kā mūsdienās norit ražošanas process rūpnīcās. Faktiski tā
ir mini rūpnīca autobusā. Nākamā
vieta - pneimatikas eksperimentu
„Festo” stends, tālāk dodamies pie
3D printera, kur informējam par
šīm tehnoloģijām. Pēc tam apmeklētājus iepazīstinām ar programmējamiem CNC metāla apstrādes
darba galdiem - frēzi un virpu. Vēl
mums ir zobratu mehānikas un dinamo stends, kur rādām un stāstām
par zobratiem. Tur ir pārvietojami
zobrati uz magnētiem, kurus skolēni var mēģināt likt ķēdē un mēģināt veidot kaut kādus slēgumus.
Kā pēdējais šajā izziņas ceļā ir
metināšanas izmēģinājumu stends,
kurā ar metināšanas pusautomātu
ļaujam padarboties arī pašiem bērniem. Vēl bērniem demonstrējam

sumo robotu darbībā.”
Apceļojot Latvijas skolas, A.
Dambergs ir novērojis, ka vislielāko interesi skolēnos izraisa tieši 3D
printeris, sumo robots un metināšanas izmēģinājumu stends. Līdzīgi
bija arī Krāslavā. Vēl viņš arī ir
novērojis, ka mobilajā demonstrāciju laboratorijā apskatāmās tehnoloģijas patiesi interesē tikai 5-10%
skolēnu, pārējiem šīs lietas interesē
maz vai nemaz.
Tieši šie ieinteresētie mēģina
kaut ko saprast, uzzināt sev jaunu, un daži paši jau kaut ko zina.
Piemēram, kāds zēns zināja, ka ar
3D printeri mūsdienās jau „drukā”
dzīvojamās mājas. Citi bērni mācēja nosaukt dažas sadzīves lietas,
kurās izmanto optiskos sensorus,
bet lielākoties viņi visi klausījās un
skatījās, ko spēj paveikt mūsdienu
tehnika. Iespējams, kāda daļa no
viņiem izvēlēsies inženiera profesiju, bet konkrēti cik tādu būs – to
nav iespējams izskaitļot.
Juris Roga,
autora foto

LATGALES SEZ VEIC APJOMĪGU INFORMATĪVO KAMPAŅU

Sākot ar 2017. gada 2. janvāri,
kad darbību uzsāka Latgales speciālā ekonomiskā zona (Latgales
SEZ), Latgales uzņēmumi, kas plāno attīstīt savu saimniecisko darbību Latgales reģionā, var pieteikties
uz nodokļu atlaidēm. Latgales SEZ
pārvalde, uzsākot savu darbību
sadarbībā ar Latgales plānošanas
reģiona Uzņēmējdarbības centru
veic apjomīgu informatīvo kampaņu, lai informētu potenciālos investorus, pašvaldības un sabiedrību
kopumā par Latgales SEZ lomu, iespējām un nozīmi uzņēmējdarbības
attīstībai reģionā.

Latgales SEZ pārvalde organizēja pasākumus Viļakas, Preiļu, Riebiņu, Baltinavas,
Krāslavas, Balvu, Aglonas, Vārkavas, Ciblas, Līvānu, Daugavpils, Kārsavas, Ludzas,
Rēzeknes, Rugāju, Viļānu, Ilūkstes, Dagdas un Zilupes novadā, kā arī Rēzeknes
un Daugavpils pilsētā, kur informatīvajos
semināros un individuālajās konsultācijās

piedalījušies vairāk nekā 240 interesenti.
Savu vēlmi iegūt Latgales SEZ kapitālsabiedrības statusu ir izrādījušas jau 15 kapitālsabiedrības, kuras šobrīd ir nepieciešamo
dokumentu izstrādes stadijā.
Kā uzsvēra Latgales SEZ pārvaldes darbinieki, apjomīgais konsultatīvais darbs
turpinās.
Kā ziņots iepriekš, atšķirībā no citām Latvijas speciālajām ekonomiskajām zonām
Latgales plānošanas reģiona ietilpstošajās
pašvaldībās nav noteikta katras maksimālā
teritorijas atrašanās vieta un platība, kurai
var tikt piešķirts SEZ statuss. Latgales SEZ
kopējā teritorija Latgalē paredzēta līdz 72
735 ha, jeb 5% no reģiona kopplatības. Lai
teritoriju platību noteikšanas process būtu
elastīgs un spētu pielāgoties uzņēmējdarbības vides pieprasījumam, Latgales SEZ
iekļaujamās teritorijas var atrasties faktiski
jebkurā Latgales vietā atbilstoši uzņēmuma
ieskatiem un vajadzībām.
Uzņēmumiem, kas vēlas pretendēt uz
tiešo nodokļu atvieglojumiem, proti, uz-

ņēmuma ienākuma nodokļa (80%) un nekustamā īpašuma nodokļa atlaidēm ( 80%)
būs jāslēdz līgums ar Latgales SEZ pārvaldi par ieguldījumu veikšanu Latgales SEZ
teritorijā, saskaņā ar likumu „Par nodokļu
piemērošanu brīvostās un specializētajās
ekonomiskajās zonās”.
Latgales SEZ kapitālsabiedrības saņems
tiešo nodokļu atlaides no uzkrātās ieguldījumu summas, piemērojot maksimāli
pieļaujamo atbalsta intensitāti veiktajiem
ieguldījumiem:
35 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – liela kapitālsabiedrība;
45 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – vidēja kapitālsabiedrība;
55 % – kapitālsabiedrība atbilst kategorijai – maza vai sīka (mikro) kapitālsabiedrība.
Noteiktā atbalsta procenta piemērošana
(35%, 45% vai 55%) tiek izmantota uzņēmuma ienākuma nodokļa atvieglojumiem
un nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu
kopsummai.

Saskaņā ar likumu „Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās” atbalstāmi ir ilgtermiņa ieguldījumi:
„materiālie ieguldījumi” - ēkas un ražotnes, tehnika un iekārtas;
„nemateriālie ieguldījumi”- izmaksas patentu iegūšanai un tehnoloģiju apgūšanai.
Par likumā noteiktajām prasībām, kādām ir jāatbilst veiktajiem ieguldījumiem,
pretendējot uz SEZ tiešo nodokļu atvieglojumiem, kā arī plašāku informāciju par
Latgales SEZ darbības noteikumiem un
iesniedzamo dokumentāciju var atrast interneta vietnēs: http://latgale.lv/lv/lsez/
pieskirsanas_kartiba un http://invest.latgale.lv/lv/latgales-sez/sez_statusa_pieskirsanas_kartiba vai sazinoties ar Latgales SEZ
pārvaldi, e-pasts: lsez@latgale.lv; tālr.:
26511047.
Informāciju sagatavoja:
Oskars Zuģickis,
Latgales plānošanas reģiona sabiedrisko
attiecību speciālists,
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LAI DZIEDĀTU PAR MĪLESTĪBU,
IR JĀMĪL

IEKLAUSIETIES SKAŅĀS!

Krāslavas novada Centrālas bibliotēkas
lasītavā koncertēja pazīstams dziedātājs,
mūsu novadnieks Viktors Bernāns, kurš
atbalstīja Senioru skolas ieceri un aukstajā ziemā sasildīja ar savām dziesmām visus interesentus, dāvinot neaizmirstamas
emocijas.

Viktoru sagaidīja ar aplausiem, un koncerta laikā
aplausi viņam skanēja ne reizi vien. Pasākumu apmeklēja arī Viktora draugs Raimonds Vindulis no
Jēkabpils, ar kuru kopā ieradās vēl daži cilvēki.
Zālē atradās arī Viktora mamma, kura šad tad dēlam jautā, kālab viņš dzied dziesmas svešvalodās,
kas viņai nav saprotamas? Pieļaujot, ka šis jautājums
varētu interesēt arī citus klausītājus, viņiem Viktors ieteica pievērst uzmanību harmonijai dziesmā,
ieklausīties, kā saskan balss ar mūziku utt. Viņš arī
uzsvēra, ka dziesmas svešvalodās izvēlas tikai no
tām, kuras iegūlušas dvēselē. „Ieklausieties skaņās!”
aicināja muzikants.
Šis koncerts savā ziņā bija eksperiments. Viktors
sacīja: „Mēs kopā radām ko tādu, kas agrāk nebija!”
Mūziķis eksperimentēja ar skaņu, taču pastāvīgi jau-

tāja, vai publika visu var labi saklausīt? Repertuārā
tika iekļautas arī dziesmas, kuras agrāk nebija skanējušas un tika gatavotas speciāli šim pasākumam,
tāpēc pietrūcis laika tās noslīpēt pilnībā.
Viena dziesma nomainīja citu, un publika pat nemanīja, ka koncerts tuvojas noslēgumam. Taču klātesošie palūdza Viktoru izpildīt vēl vienu dziesmu,
tad vēl un vēl, līdz beidzot Senioru skolas studenti
sacīja lielu paldies par uzdāvinātajām pozitīvajām
emocijām un radīto pavasarīgo noskaņojumu.
Juris Roga, autora foto

TIKŠANĀS
AR MŪSU NOVADNIEKU

Sestdien, 11. februārī, Indras Tautas namā
notika tikšanās ar interesantu un pozitīvu cilvēku, mūsu novadnieku – Sergeju Oboļeviču.

Sergejs Oboļevičs ir starptautisko konkursu un festivālu laureāts, autordziesmu izpildītājs (bards). Latvijā
viņu bieži sauc par Afganistānas bardu, jo viņš ir Afganistānas kara veterāns. Sergejs bija viens no tiem, kas
izteica iniciatīvu uzbūvēt Rīgā pieminekli karavīriem,
kas gājuši bojā Afganistānas kara laikā. Barda repertuārā ir daudz dziesmu par traģiskajiem notikumiem
Afganistānā.
Bērnības un jaunības gados Sergejs bieži ciemojās
pie vecmāmiņas Indrā. Par to laiku viņam saglabājās
vissiltākās atmiņas, tāpēc Sergejs labprāt pieņēma aicinājumu atbraukt ar koncertu uz Indru. Sava priekšnesuma programmu autors un izpildītājs veidoja pats,
iekļaujot tajā gan dziesmas, gan interesantus nostāstus
- atmiņas par mūsu novadu. Sirsnīgas melodijas, jau
dzirdētas un jaunas, kā arī tādas, kas tika uzrakstītas

speciāli šim koncertam Indrā, neatstāja vienaldzīgu nevienu skatītāju zālē. Koncerta apmeklētāji bija patiesi
aizkustināti, Sergeja stāsti par bērnību, kas bija pavadīta
Indrā, lika gan aizdomāties un atcerēties, gan pasapņot.
Mēs esam pateicīgi savam novadniekam par uzdāvinātajām emocijām un atmiņām un ceram uz jaunu tikšanos Indrā jau nākamajā vasarā!
Anžela Kuzminska, Indras Tautas nama direktore

AIZKRAUKLES MUZEJĀ ATKLĀJ KRĀSLAVIEŠA
ANDREJA GORGOCA GLEZNU IZSTĀDI

Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā
„Kalna Ziedi” līdz aprīlim būs aplūkojama
krāslavieša Andreja Gorgoca gleznu izstāde „Tēlu vizualizācija”. Izstādes atklāšanā
mākslinieks uzdāvināja Aizkraukles pašvaldībai vienu no savām gleznām.

Muzejā eksponētie eļļas tehnikā tapušie darbi ir ar
bagātīgu krāsu paleti, piesātināti ar ārkārtīgi daudzām
detaļām. Gleznas ir jēgpilnas, attēlo mākslinieka
iekšējos pārdzīvojumus un ﬁlozoﬁskos prātojumus
par dzīvi, nāvi, mīlestību. Ekspozīcijā ir iespējams
ieraudzīt Bēthovena enerģijas vizualizāciju, mūziķa
Vladimira Visocka dzīves un mākslas ceļu, reliģiska
sižeta darbus, apslēpto paralēlo pasauļu vizualizāciju
u.c. Darbus apvij nedaudz mistiska noskaņa. Tulkojot simbolus, ikviens var veidot savu stāstu par glez-

ANSAMBĻU
FESTIVĀLS

Robežnieku pagasta sieviešu vokālā ansambļa „Viktorija” radošā
darbība vienmēr izraisa skatītāju
sajūsmu. Kolektīva dalībnieces var
lepoties ar lieliskām balsīm, artistiskumu un patiesu sirsnīgumu.
Viņām vienmēr ir, ko teikt klausītājiem, bet tie savukārt dāvā savām
favoritēm cieņu un mīlestību.
Svētku koncertā, kas tika organizēts par godu ansambļa 20 gadu
jubilejai, Robežnieku Tautas namā
sapulcējās pilna zāle skatītāju. Aplausi un saucieni „bravo!” bija adresēti ne tikai svinību vaininiecēm,
bet arī svētku viesiem – pašdarbības kolektīviem no Indras, Piedrujas, Skaistas un Asūnes pagasta.
Vokālā ansambļa „Viktorija” sastāvs šo 20 gadu garumā ne reizi
nav mainījies. Tā pirmā vadītāja
ir Marija Karole. Pašlaik kolektīvā ir sešas dalībnieces – Ludmila
Dobriņina, Antra Kalviša, Lilija
Daugerte, Ināra Murāne, Sarmīte
Ļuļe un ansambļa vadītāja Tatjana
Raciņa.
Kolektīva dalībnieces dzied
dažādās valodās, viņu sirsnīgās
dziesmas ir labi saprotamas un
tuvas visdažādākajai publikai. Lai

dziedātu par mīlestību, ir jāmīl,
lai dziedātu par dzīvi, jāprot priecāties par dzīvi, tikai tad dziesmas
aizkustinās un neatstās vienaldzīgas skatītāju sirdis. Bez šaubām,
ansambļa „Viktorija” dziedātāju
panākumu pamatā ir ne tikai „zelta” balsis, bet arī viņu skatuves tēla
spilgtums, valdzinājums, siltums
un sirsnīgums.
Krāslavas novada domes vārdā
šajā nozīmīgajā jubilejā kolektīvu
sveica Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja Lidija Miglāne un
novada kultūras pasākumu organizators Voldemārs Varslavāns.
Jubilārus godināja arī Robežnieku pagasta pārvaldes vadītāja
Ērika Gabrusāne un novada domes
deputāte Vera Bīriņa.
Pēc koncerta svētki turpinājās
draugu lokā – kopā ar pašdarbības
kolektīvu dalībniekiem no kaimiņu
pagastiem. Siltā un sirsnīgā atmosfērā pašdarbnieki vēlēja jubilārēm
iedvesmu un labklājību, dalījās
atmiņās, stāstīja par smieklīgiem
atgadījumiem un atkal dziedāja savas mīļākās dziesmas.
Elvīra Škutāne,
autores foto

KRĀSLAVAS
MŪZIKAS SKOLAS
AUDZEKŅU PANĀKUMI
nās redzamo, savukārt darba nosaukums ievirzīs un
atklās paša autora ieceri.

2017. gada 9. februārī Garkalnes
Mākslu un vispārizglītojošā vidusskolā notika vokāli instrumentālo
ansambļu festivāls skolu jaunatnei
„Etno, Folk, tautas mūzika mūsdienu ritmos”, kurā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas ansamblis. Kopā
ar mums muzicēja Alfrēda Kalniņa
Cēsu Mūzikas vidusskolas ansamblis
un Garkalnes Mākslu vidusskolas ansamblis pedagoga Ivara Jercuma vadībā. Festivāla viesis - Juris Kaukulis, rokgrupas „Dzelzs vilks” ģitārists un solists. Nākamajā mācību gadā
festivāls notiks Krāslavas Mūzikas skolā.

8.

februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notika
VI Latvijas mūzikas skolu Pūšamo instrumentu spēles audzēkņu
ansambļu konkurss „Latgales svilpaunieki”, kurā piedalījās un saņēma
Atzinību Krāslavas Mūzikas skolas ﬂautu duets - Adriāna Šuminska
4.kl. un Alīna Valtere 6.kl. - pedagoga Mihaila Pitrāna vadībā.
februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā
notika Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu Klavierspēles audzēkņu valsts konkursa II kārta, kurā piedalījās Krāslavas
Mūzikas skolas audzēkņi Dagmāra Stivriņa (2. klavierspēles klase, pedagogs Irēna Milaša), Rihards Sorogovecs (3. klavierspēles klase, pedagogs Jeļena Mihailova) un saņēma pateicības.
Agate Pauliņa (5. klavierspēles klase, pedagogs Maija Steļmačenoka)
izcīnīja III vietu.
. februārī Krāslavas Mūzikas skolā sniedza solokoncertu Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslu fakultātes docents,
pianists Gļebs Beļajevs, vairāku starptautisku konkursu laureāts.
februārī Rēzeknes sākumskolā notika Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu festivāls-konkurss „No
baroka līdz rokam”, tajā piedalījās Krāslavas Mūzikas skolas tautas instrumentu orķestris (vadītāji Jānis Greckis un Olga Grecka) un ieguva I
pakāpes diplomu. Kolektīvs izvirzīts uz ﬁnālkonkursu Rīgā, kurš notiks
30. martā.

15.

16
17.
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PAVASARA KONCERTS
Mūzika ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, ar kuras palīdzību var izpaust savas izjūtas, domas un emocijas. Mūzikas skolas audzēkņiem tā
ir devusi ne tikai zināšanas un pieredzi, bet arī iemācījusi dzīvē plānot
savu ikdienu, jo visu laiku ir jādomā, kā starp mūzikas literatūru, solfedžo un specialitāšu stundām ieplānot laiku arī skolas mājasdarbiem.
Tā arī ir devusi papildus zināšanas, kuras lieti noderēs ikdienas darbībā
- par ritmu, mūziķiem, komponistiem, mūzikas stiliem. Protams, mūzikas skolā var iegūt jaunus draugus un iepazīties ar skolotājiem, kurus
vienmēr ir liels prieks satikt.

izglītība

KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAS SKOLĒNI
APMEKLĒJA EIROPAS PARLAMENTU

Uzvarot
EUROSCOLAS
konkursā, Krāslavas Valsts
ģimnāzijas skolēni apmeklēja Eiropas Parlamentu
Strasbūrā un kopā ar vēl
20 citu valstu jauniešiem
piedalījās EUROSCOLAS no2017. gada 3. martā plkst.18.00 Krāslavas KN notiks darbībās.
Krāslavas Valsts ģimnāzijas
Krāslavas Mūzikas skolas atskaites un vokālā ansambļa
11.d
klases skolēni izveidoja spē„Krāslaviņa” 40. gadu jubilejas koncerts. Pasākumā pieli
„Eiropols
– Eiropas Savienības
dalīsies skolas audzēkņi, pedagogi un absolventi.
Ieklausīsimies vokālā ansambļa „Krāslaviņa” dziesmās, jo dziesma
liek just, atcerēties, smaidīt un mīlēt. Cik labi, ka dziesma nāk no sirds
un aizķeras pie kādas citas sirsniņas.
Esiet mīļi gaidīti!
Mūzikas skolas kolektīva vārdā direktore Olga Grecka

SLAVINA KRĀSLAVU
CAUR MĀKSLU

Gaidot Latvijas simtgadi, Krāslavas Kultūras namā svinīgi atklāta gleznu izstāde „Krāslava. Radošā.”, kurai savus
darbus piedāvāja 20 Krāslavas mākslinieki. Tas ir tikai sākums, noteikti līdz simtgadei izstādes būs daudz un dažādas, tās iepriecinās katru, un katrs atradīs tajās kaut ko
tuvu un skaistu sev.

Krāslavas novada domes vārdā māksliniekus sveica ārējo sakaru organizators Jāzeps Dobkevičs: „Šodien aiz loga ir drēgns laiks, varbūt
kādreiz mēs neesam apmierināti ar laika apstākļiem, bet paskatīsimies
apkārt, kādā vietā dzīvojam, – skaistā, lepnā, jaukā un mīļā pilsētā, te
ir daudz cilvēku, kuri prot novērtēt šo vietu, un cilvēku, kuri mums
var parādīt šo skaistumu, kas ir mums tepat blakus un visapkārt. Domes vārdā izsaku sirsnīgu pateicību māksliniekiem, kuri saglabā šo
skaistumu gan nākamajām paaudzēm, gan visiem tagadējiem Krāslavas iedzīvotājiem. Paldies tiem cilvēkiem, kuri slavina Krāslavu caur
mākslu!”
Katra izstāde nozīmē, ka ir mākslinieks, ir skatītājs un ir galerists,
kurš visus vieno. Šoreiz „inkvizitora” lomā bija Anatols Kauškalis,
kurš daļu darbu nolika maliņā, jo daudzi neiekļāvās koncepcijā. Dažs
ar to nebija apmierināts, tālab Anatols skaidroja, ka atliktie darbi nebūt nav slikti, vienkārši tie skatāmi citā variantā.
Anatols Kauškalis: „Bija lielas grūtības izstādes noformēšanā, jo
katrs mākslinieks strādā kādā konkrēta žanrā, tēmā un, saliekot visus
kopā, ir svarīgi atrast vienojošu elementu. Daļa šo darbu ir redzēti citās izstādēs, bet, kas notiek, kad saliekam visus vienā ar pārējiem? Šie
darbi sāk savā starpā strīdēties un konkurēt. Izstāde ir nepieciešama
ne tikai pilsētniekiem, kuri nāks to skatīties, bet katram māksliniekam,
jo viņš attīstās caur to, ka tauta nāk, skatās un apspriež darbus, vērtē
tos un reizēm atsaucas ne tik pozitīvi, kā vēlētos. Bet svarīgi, ka to
darbu ierauga. Lai top jauni darbi! Krāslava rullē! Nākotnē katram ir
jāpadomā, kā viņš izprot Latvijas simtgades tēmu, ko varētu piedāvāt
nākamajā izstādē.”
Mākslinieks Andrejs Gorgocs: „Izstādē lieliski parādīta Krāslavas
mākslas dzīve, kas nemitīgi attīstās un aug! Es nudien negaidīju ieraudzīt vienkopus tik daudzveidīgus un talantīgus darbus. Prieks, ka
te piedalās arī jaunā mākslinieku paaudze un, atļaušos sacīt, ir pat unikāli darbi.”
Kā jau kultūras namā pieņemts, māksliniekus sveica ar savām dziesmām Krāslavas mūzikas skolas vokālais ansamblis „Krāslaviņa”, kas
šonedēļ svin 40 gadu jubileju. Publikai tika paziņots, ka „Krāslaviņā”
ir dziedājuši arī daži mūsu pilsētas mākslinieki, kuri atrodas šeit zālē.
Juris Roga,
autora foto

aktualitātēm pa pēdām”, piedalījās un uzvarēja Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā
rīkotajā konkursā „EUROSCOLA”. Tas deva iespēju 24 ģimnāzijas skolēniem doties ceļojumā
uz Strasbūru. Skolēni iejutās Eiropas Parlamenta deputātu „ādā”
un grupās diskutēja par Eiropas
Savienības nākotni, par migrācijas
jautājumiem, par jauniešu nodarbinātību un citām tēmām.
Katras valsts pārstāvim vienas
minūtes laikā bija jāprezentē sava
skola lielajā parlamenta plenārsēžu zālē. Krāslavas Valsts ģim-

nāziju un mūsu valsti prezentēja
Reinis Andžāns. Skolēni savās
atsauksmēs atzinīgi novērtēja
gūto pieredzi, savas angļu valodas
zināšanas un guva pārliecību par
to, ka svešvalodu mācīšanās paver
daudz plašākas iespējas. Komunicējot ar citu valstu jauniešiem,
skolēni ieguva arī jaunus draugus.
Ceļojums uz Strasbūru,
šķērsojot vairākas Eiropas valstis,

paplašināja skolēnu redzesloku
par Eiropu. Redzēto un iegūto informāciju jaunieši varēs izmantot
dažādos mācību priekšmetos, bet
gūtā pieredze, piedaloties konkursā, iedrošinās skolēnus līdzdalībai
jaunos konkursos un projektos.
Viktorija Nalivaiko,
11.d klases audzinātāja

IESPĒJA APLIECINĀT SEVI
MŪZIKAS MĀKSLĀ

Prieks par to, ka bērnu un
jauniešu interese par vokālo mākslu un akustisko
muzicēšanu, kā arī pedagogu darbs un atsaucība vēl
aizvien nodrošina konkursa
„Balsis” tradīcijas arī mūsu
novadā.
Novada izglītības iestādēs šogad darbojas 14 mazie mūzikas kolektīvi, no
tiem 9 - vokālie ansambļi.

Piedaloties konkursā, audzēkņi
padziļina zināšanas par savu kultūrvēsturisko novadu, piederību
tam caur dziesmu, attīsta muzicēšanas prasmes, tā ir iespēja uzstāties un pilnveidot skatuvisko
pieredzi ārpus ierastajām skolas
telpām.
Arī žūrija, kuras sastāvā bija
Silvija Stivriņa, Izvaltas pamatskolas mūzikas skolotāja, kora
grupu un folkloras ansambļu vadītāja, Antoņina Tuče, novada vokālo un folkloras ansambļu vadītāja
un Skaidrīte Gasperoviča, Krāslavas pamatskolas mūzikas skolotāja, izvērtēja muzicēšanas prasmes,
dalībnieku radošās spējas, emocionālo un intelektuālo attīstību.
Žūriju un vienaudžus ar
saviem priekšnesumiem uzrunāja 6 kolektīvi, četri no tiem kuplināja mūsu pasākumu ar 2 vai 3
dziesmām. Katram kolektīvam
žūrija piešķīra nominācijas. Vokālo ansambļu jaunākajā grupā
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 3. klašu vokālais ansamblis
„Dziesmu kamols” (sk. Nadežda
Tadello) saņēma diplomu nominācijā „Izaugsmes iespējas”. Ar
pašu darinātiem tērpiem ansambļu vidējā grupā uzstājās Indras
pamatskolas 5.-9. klašu vokālajai

ansamblis „Liesmiņas”, saņemot
diplomu nominācijā „Vizuālais
tēls” sk. Rutas Andrukovičas vadībā. Neskatoties uz to, ka slimība pievārēja gandrīz pusi no
Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5. klašu ansambļa „TIP TOP”,
dziesmas skanēja. Viņi bija vieni
no nedaudzajiem, kuri izpildīja
latgaliešu tautasdziesmu, saņemot
diplomu nominācijā „Skanīgākā tautasdziesma”. Ar skaistām
balsīm klausītājus priecēja pieredzējušais Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas 10.-11. klašu ansamblis „VELAIV” (sk. Rita Andrejeva), saņemot diplomu nominācijā
„Skatuviskā pieredze”.
Skolotājas Olgas Greckas vadītais Krāslavas Valsts ģimnāzijas
meiteņu kvartets ieguva I pakāpes
diplomu (43,2 punkti) un diplomu
nominācijā „Dabiskums”.
Nu jau trešo gadu konkursa A
grupā piedalās Krāslavas Mūzikas skolas vokālais ansamblis
„Krāslaviņa” (sk. Olga Grecka).
Kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu (43,9 punktus) un diplomu

nominācijā „Jaunrade priekšnesumā”. Abi sk. Olgas Greckas vadītie ansambļi, izpildot konkursa
nosacījumus, tika izvirzīti dalībai 2. kārtas konkursam „Balsis
2017”, kas notiks šī gada 1. martā
Jēkabpilī.
Konkursa 1. kārta Krāslavas
novadā ir notikusi, tradīcija nepazūd, mainās kolektīvu dalībnieki,
attieksme un spējas, mainās prasības, kas orientētas uz mākslinieciski augstvērtīgu un radošu vokālo ansambļu repertuāra apguvi un
paplašināšanu.
Paldies Krāslavas Mūzikas
skolas kolektīvam par skanīgajām
un mājīgajām konkursa norises
telpām, Varavīksnes vidusskolas
trio „NON-STOP” un Krāslavas
Mūzikas skolas lauku kapelai un
viņu pedagogiem par muzikālajiem priekšnesumiem, gatavojoties atbildīgajam startam konkursā
Rēzeknē jau nākamajā dienā.
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe
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Krāslavas Varavīksnes vidusskola uzņem audzēkņus 1. klasē un piecgadīgo-sešgadīgo
bērnu sagatavošanās skolai grupās 2017./2018. mācību gadam.
Skolas administrācija un skolotāji organizē tikšanos ar visiem interesentiem un aicina
iepazīties ar skolas darbu, tikties ar skolotājiem, noformēt dokumentus nākamajam mācību gadam.
Pasākums notiks 7. martā plkst.18.00 Rancāna ielā 4, Krāslavā.
Iesniegumus pieņem katru dienu no 8.00 līdz 16.00.
Izziņas - pa tālruni 65681468.

VIENA NEDĒĻA POĻU SKOLĀ

Projektu nedēļa

JAUNATNE IEPAZĪST
SAVA SAPŅA PROFESIJU
Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta „Junior
Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12.
klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu
darbavietu un 4 – 6 stundas
vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu.
Ēnu dienas mērķis ir attīstīt un pilnveidot individuālo
karjeras vadību: plānošanas prasmes, apzināt savas
intereses, darba prioritātes
un darba perspektīvas.Ēnu
dienai ir vairāki uzdevumi,
tostarp, praktiski parādīt
saistību starp izglītību un
karjeru, lai rosinātu skolēnus ar daudz motivētāku
attieksmi pievērsties mācībām, kā arī iepazīstināt
skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai
palīdzētu atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

Krāslavas novada pirmsskolas
izglītības iestāde „Pīlādzītis” jau
vairākus gadus atbalsta Ēnu dienas pasākumus, un šeit viss notiek
pa īstam. Nekādas piepušķošanas,
patiess darbs ar bērniem. Vārdu
sakot, ēnotājām ir visas iespējas
iepazīt un reāli izbaudīt gan profesijas brīnišķīgākos mirkļus, gan
sūro ikdienu. Šogad Ēnu dienas
aktivitātēs „Pīlādzītī” piedalījās septiņas meitenes no dažādām
mūsu pilsētas skolām un viena
jauniete no Dagdas vidusskolas.
Evija Medzjuta ir Krāslavas pamatskolas devītās klases skolniece, kura vēlējās uzzināt vairāk par
izglītības logopēda darbu, pavadīt
dienu kopā ar šo speciālistu.
Viktorija Tukiša no Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 9. klases apgalvo, ka viņai patīk darboties ar bērniem un Ēnu dienā vēlējās praksē
iepazīt dažādu pieeju bērniem, lai
izdarītu sev attiecīgus secinājumus nākotnei.
Liāna Larionova šobrīd mācās
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8.
klasē, ir aktīva, komunikabla meitene, kura brīvajā laikā nodarbojas
ar rokdarbiem un apmeklē teātra
pulciņu. Viņai ir jaunāka māsa,
Liāna domā, ka viņa tālab spēj
viegli atrast kontaktu ar bērniem.
Ēnu dienā vēlējās kļūt par bērnudārza skolotājas ēnu, lai labāk
spētu izprast darba speciﬁku un
saprast, vai tas tiešām ir tas, ar ko
vēlas nodarboties nākotnē.
Rita Šukele ir Dagdas vidusskolas 11. klases skolniece, kura pēc
vidusskolas absolvēšanas plāno
studēt Daugavpils Universitātē,

lai apgūtu sava bērnības sapņa
profesiju - pirmsskolas pedagogs.
Pašlaik meklē iespējas paplašināt praktisko pieredzi saistībā ar
nākotnes profesiju. Viņai jau ir
bagāta līdzšinējā pieredze darbā
ar pirmsskolas vecuma bērniem.
Kopš 2010. gada ir brīvprātīgā
darba veicēja Dagdas novada
Jauniešu iniciatīvu centrā, kurā
galvenie pienākumi ir palīdzēt
organizēt bērniem un jauniešiem
dažādus saturīgus pasākumus un
izstrādāt pasākumu scenārijus.
Savā vidusskolā ir vadījusi vairākus pasākumus pirmo klašu skolēniem. Veicot brīvprātīgo darbu,
ir pārliecinājusies, ka darbs ar
bērniem ir viņas sirdslieta. Pirms
gada viņa ēnoja pirmsskolas pedagoga darbu Dagdas pilsētas РII
„Saulīte”, šogad ļoti vēlējas ēnot
РII „Pīlādzītis” pedagoga darbu,
jo, iespējams, ka savu turpmāko
profesionālo karjeru īstenos tieši
Krāslavas pilsētā.
Elza Vagale no Krāslavas pamatskolas devītās klases arī iesaistījās
Ēnu dienas aktivitātēs. Meitene
vēlējās ēnot РII „Pīlādzītis” pedagogus, jo pašai patīk pavadīt laiku
ar bērniem: ir pieskatījusi savus
jaunākos radiniekus, labi saprotas
ar maziem bērniem, spēj ātri atrast
kopīgu valodu un izzinoši pavadīt
laiku kopā ar tiem. Meitene atbildīgi pilda savus pienākumus, palīdzot bērniem.
Aļona Pavlovska ir Krāslavas
Valsts ģimnāzijas devītklasniece,
kura izvēlējās ēnot skolotāju un
motivācija līdzīga kā citām meitenēm - ļoti patīk bērni, patīk tos
mācīt un pavadīt ar viņiem laiku.
Džesika Zdanovska mācās Varavīksnes vidusskolas piektajā
klasē. Viņu ar „Pīlādzīti” saista
jaunākā māsa, kura apmeklē šo izglītības iestādi. Džesikai ļoti patīk
apmeklēt dažādus pasākumus bērnudārzā. Mājās bieži nodarbojas

ar māsiņu – kopā lasa, māca viņu
skaitīt, kopā zīmē un darina dažādas lietiņas. Džesikai to patīk darīt, un viņa sapņo nākotnē strādāt
bērnudārzā ar bērniem. Tieši tāpēc
meitene vēlējās kaut vienu dienu
pavērot bērnudārza audzinātāju
darbu, kā tad šeit viss īsti notiek.
Turklāt viņa vēlējās apmeklēt tieši
bilingvālo grupu.
Dominika Stivriņa no Krāslavas
pamatskolas 4. klases, arī ļoti jauna ēnotāja, kura Ēnu dienā izvēlējās doties tieši uz PII „Pīlādzītis”,
jo meitenei patīk darboties ar mazākiem bērniem. Arī pagājušajā
gadā viņa apmeklēja bērnudārzu,
un viņai te ļoti patika.
Pēcpusdienā, iepazīstoties ar
ēnotāju aizpildītajam anketām,
varēja izdarīt secinājumu, ka Ēnu
dienas dalībnieki bija ļoti gandarīti par redzēto un dzirdēto.
Piemēram, Liāna pieļauj iespēju
izvēlēties iepazīto profesiju. Viņu
pārsteidza tas, ka bērni vienubrīd
sāka uzvesties ļoti emocionāli.
Meitene uzskata, ka visi mācību
priekšmeti, kādus šobrīd mācās
skolā, būs nepieciešami šajā pirmskolas skolotājas profesijā, bet
papildus vajadzētu apgūt bērnu
psiholoģiju, ko skolā nemāca.
Rita uzskata, ka pirmsskolas
skolotājai darbā ar bērniem nav
garlaicīgu pienākumu. Arī viņa
pieļauj iespēju izvēlēties sev šādu
profesiju, jo ar bērniem labi saprotas un mīl. Meitene apzinās,
ka šim darbam nepieciešama
augstāka izglītība. Ēnu diena tikai nostiprināja viņas pārliecību
mācīties par pedagogu, jo bērnu
smiekli un prieks viņu acīs ir liels
stimuls meitenei apgūt šo profesiju.
Juris Roga,
autora foto

No 30. janvāra līdz 3. februārim Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskolā tika novadīta projektu nedēļa. Projektu nedēļas tēmas bija
saistītas ar Latvijas Republikas simtgades jubileju.
Pirmsskolas grupa sagatavoja projektu par savu mazo dzimteni Krāslavu. Bērni noskatījās ﬁlmu par Krāslavu, pēc tam apmeklēja
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju, Krāslavas pilsētas laukumu,
apskatīja tiltu, Krāslavas pilsētas ģerboņa instalāciju pretī Krāslavas
parkam. Bērni zīmēja savu dzimto pilsētu, veidoja pilsētas ģerboni. Projekta noslēgumā parādīja lugu par Persteņa ezeru.
„Latvijas putni”- projektu tēma sākumskolā. Pirmajā dienā skolēni
meklēja interesantu informāciju par putniem Latvijā grāmatās un internetā. Sameklēto informāciju apkopoja un skaisti noformēja, kā arī
klausījās putnu balsis ierakstos. Otrā diena tika veltīta folklorai - putnu
tēma latviešu tautasdziesmās un pasakās. Bērni ilustrēja pasaku „Lapsa
un lakstīgala”. Īpaši aktīva bija trešā diena. Skolēni devās pastaigā pa
skolas apkārtni, meklēja un vēroja putnu pēdas, klausījās putnu balsīs
dabā. Atgriezušies no pastaigas, skolēni iesaistījās kustību rotaļās „Angry Birds”.
Radošs noskaņojums ceturtajā dienā palīdzēja radīt jaukus rokdarbus
- putnus no papīra, kā arī zīmējumus ar stilizētiem putniem.
Projektu nedēļas noslēgumā skolēni prezentēja savus darbus, tajā
skaitā putnu barotavas, kuras bērni izgatavoja mājās kopā ar vecākiem.
Prezentācijas laikā tika izsludināta akcija „Pabaro putnus ziemā”. Barotavas tika novietotas skolas apkārtnē.
5. un 6. klases skolēni projektu nedēļas ietvaros veidoja prezentāciju
„Krāslava agrāk un tagad”, kā arī iepazinās ar Krāslavas labākajiem
uzņēmējiem 2016. gadā.
„Latviešu tautas ēdienu receptes” - 7. un 8. klašu projektu nedēļas
tēma. Skolēni apmeklēja arī Daugavpils ledushalli.
Bet 9. klases skolēni sagatavoja skolas un klases noformējumu pēdējam zvanam un izlaiduma vakaram.

Ziemas brīnumi

Pēdējā janvāra dienā mūsu skolā viesojās Sniegavīrs ar savu draugu
Ziemassvētku vecīti. Draiskojās arī nerātnā Raganiņa. Tikties ar šiem
ziemas varoņiem tika ielūgti PII „Pīlādzītis» audzēkņi, audzinātājas un
vecāki.
Sniegavīrs ar Ziemassvētku vecīti sagatavoja bērniem dāvanas, bet
pastaigā pa mežu pazaudēja maisiņu ar dāvanām. Nerātnā Raganiņa
negulēja, atrada maisiņu un ieradās skolā. Lai bērni dabūtu dāvanas,
bija jāapmeklē darbnīcas, lai izpildītu Raganiņas uzdevumus. Pēc sagatavotām norādēm pirmsskolnieki devās ceļojumā, izpildīja uzdevumus
piecās darbnīcās. „Sniegavīra darbnīcā” izgatavoja Sniegavīra vizītkarti, „Ziemas melodijas darbnīcā” dziedāja poļu dziesmiņas un spēlēja,
darbnīcā „Raganas nedarbi” zīmēja Raganiņas pēdas un taisīja cimdiņus
Sniegavīram, darbnīcā „Mazais erudīts”, izmantojot interaktīvo tāfeli,
kopā ar Sniegavīru izpildīja rīta rosmi un izkrāsoja attēlus.
Kad visi uzdevumi tika izpildīti, bērni devās uz „Ziemas balli”, kur
Raganiņa kopā ar bērniem, Sniegavīru un Vecīti spēlēja spēli „Šarymary” un atdeva Sniegavīram viņa maisu. Ziemassvētku vecītis uzdāvināja bērniem dāvanas - Ziemas baltos cepumus un Ziemas pīrāgus.

Koncerts Priedaines Sv. Brigitas un Sv. Katrīnas katoļu
baznīcā

5. februārī skolas vokālais ansamblis „Kropeļki” uzstājās Priedaines
Romas katoļu baznīcā.
Ansambļa repertuārā - poļu un latviešu tautasdziesmas un populārās
estrādes dziesmas. Šoreiz skanēja Ziemassvētku dziesmas poļu valodā.
Česlava Kozlovska
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EKSPERIMENTS - TAS IR AIZRAUJOŠI!
15. februārī tika aizvadīts
novada vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”. Konkursa galvenais
mērķis bija rosināt skolēnu
interesi par dabas sistēmu
un procesu pētīšanu, veidojot izpratni par dabas
daudzveidību un vienotību.

Konkursā var piedalīties 1. - 9.
klases skolēni, kuri veikuši praktiskus ar dabu un apkārtējo vidi
saistītus pētījumus, novērojumus
un eksperimentus. Izaicinājumu
pierādīt savu erudīciju šogad pieņēma 6 audzēkņi no Varavīksnes
vidusskolas un 3 - no Krāslavas
Valsts ģimnāzijas.
Kas notiktu, ja... Jautājums ir
zinātniskās pasaules izziņas procesa galvenais virzītājspēks. Radies jautājums? Jāmeklē atbilde!
Kā? Var mēģināt to atrast grāmatās, var pētīt un novērot vai arī izplānot eksperimentu.
Ko labāk un veselīgāk izmantot
skolas stundās - tāfeles krītu vai
interaktīvo tāfeli? Vladislavs Dilba un Aleksis Voicehovičs izpētīja
tāfeles krītu, anketēja skolotājus
un secināja, ka mūsdienu tehnoloģijas vairāk patīk skolēniem,
bet daudzi skolotāji uzskata, ka
interaktīvā tāfele nevar aizvietot
tāfeles krītu. Prezentācija bija interesanta, pārliecinoša, un žūrija
vienbalsīgi piešķīra zēniem I vietu
un rekomendēja piedalīties Rīgas
Dabaszinību skolas eksperimentu
konkursā, kur 8. klases jaunieši
varēs iegūt labu pieredzi un jaunas
zināšanas vides izglītībā. Paldies
Varavīksnes vidusskolas skolotājām - Lilijai Jasinskai, Irinai Kurilovai, kuras jau daudzus gadus

DĀVANAS SKOLĒNIEM
NO POLIJAS FONDA
14. februārī skolā tika novadīts Valentīndienai veltīts

pasākums. Skolēni piedalījās dažādos konkursos un spēlēs. Pasākuma beigās tika nosaukti galvenie dienas varoņi: Valentīndienas karalis un Valentīndienas karaliene.

palīdz izprast apkārt notiekošos
procesus, kritiski izvērtēt informāciju, atrast zinātnisku izskaidrojumu. Šogad skolotāja Irina
konsultēja un palīdzēja sagatavot
eksperimentus 4 audzēkņiem. 5.
klases skolnieks Daniils Pantelejenko ar darbu „Piena produktu
kvalitātes noteikšana” ieguva II
vietu konkursā. Pat žūrijai bija
interesanti iepazīties ar šo pētījumu un iegūto informāciju. Daniils
secināja, ka drošāk dzert mūsu
Latvijas uzņēmumu pienu. Darba
procesā parādījās daudz jautājumu, uz kuriem vēl jāmeklē atbilde, bet tās jau ir cita eksperimenta
tēmas.
Tēmas tiek izvēlētas, balstoties uz apkārtējā vidē novērotiem
faktiem, parādībām, izmaiņām,
lai skolēniem būtu iespēja par tām
uzzināt kaut ko sīkāk, detalizētāk
un tiktu dota iespēja pašiem pārliecināties par to nozīmi apkārtējā
vidē, tās saglabāšanā un ietekmē
uz mums – cilvēci. Tēma „Cilvēka
balsta un kustību sistēmas pētīšana”, kuru sagatavoja Karīna Ļaha,
ir interesanta ar pēdas pētījumu
dažādos vecumos (5 g.,14 g.,35 g.,
62 g.). Tēma „Gaisa pūķa modelē-

šana” ieinteresēja meitenes (Olesja Abrosimova, Diāna Smertjeva)
jau 5. klasē, bet tagad viņas veiksmīgi izmēģināja arī modelēšanu.
III vietu ieguva darbs „Dzelzs
kāpostu lapās”, kuru veica Igors
Parazenko, Elmārs Malahovskis,
Mārtiņš Lubgāns (skolotājs Harijs
Misjuns) no Krāslavas Valsts ģimnāzijas. Puiši pārliecinoši atbildēja uz visiem žūrijas jautājumiem.
Tika noskaidrots, ka kāposti ir
nozīmīgs dzelzs avots cilvēka organismā. Novērtēts eksperimenta
rezultāts, salīdzinot to ar dažādos
avotos atrodamo informāciju par
cilvēkam nepieciešamo dzelzs
daudzumu ikdienā.
Palīdzēja vērtēt eksperimentus
ﬁzikas skolotājs P.Boločko, bioloģijas un ķīmijas skolotāja (daudzu gadu šī konkursa konsultante)
I.Solima. Paldies visiem par padarītu darbu!
Rita Vekšina,
Krāslavas Bērnu un jauniešu
centra vides izglītības
konkursa organizatore

Pasākumā piedalījās Latvijas Poļu savienības priekšsēdētājs Rišards
Stankevičs, kurš uzdāvināja visiem skolēniem skaistas, modernas somas ar visiem skolas piederumiem no Polijas fonda „Pomoc Polakom
na Wschodzie” (Varšava).
Pirmsskolas grupas bērni, kuri atnāks 2017. gada 1. septembrī 1.
klasē, saņems somas 1. septembrī.
Skolēni un skolas vecāki izsaka lielu pateicību Polijas fondam „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Česlava Kozlovska

FORUMS
„ES DIGITĀLO MEDIJU VIDĒ”

Jau14.gadu pēc kārtas 7. februārī tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena, kuras sauklis bija „Kopā
par labāku internetu!”, aicinot ikvienu būt pozitīvam internetā un veidot labāku interneta vidi.

KRĀSLAVAS NOVADU PĀRSTĀVĒJA
VARAVĪKSNES VIDUSSKOLAS AUDZĒKŅI
17. februārī Alūksnē noritēja ikgadējs izglītības
un kultūras iestāžu 5.-9. un 7.-9. klašu tautas deju
kolektīvu pasākums „Lecam pa jaunam, lecam pa
vecam”.

Alūksnē sapulcējās dejotāji no Jelgavas, Rīgas, Jēkabpils,
Krāslavas, Lubānas novada, Viļāniem, Alūksnes, Cēsīm, Burtnieku novada. Krāslavas novadu pārstāvēja Varavīksnes vidusskolas audzēkņi - 5. klašu tautas deju kolektīvs „Austriņa”
(vadītāja Nadežda Adamoviča).
Šo pasākumu organizēja Valsts izglītības satura centrs
(VISC) sadarbībā ar Alūksnes pašvaldību. Galvenais mērķis
ir veicināt audzēkņu radošo, māksliniecisko un ﬁzisko spēju
attīstību un aktivizēt sava novada kultūras apzināšanu un jaunatnes estētisko audzināšanu.
17 deju kolektīvu jauniešiem tika piedāvāta plaša un aizraujoša dienas programma. Pēc reģistrācijas Alūksnes kultūras centrā, dejotājus gaidīja pusdienas, tam sekoja ziemas sporta
aktivitātes. Tuvāk vakaram - kopmēģinājumi un gatavošanās koncertam. Koncertā tika izdejota 31
deja. Vēlāk kolektīvi sapulcējās
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā
sumināšanai un apbalvošanai. TDK
„Austriņa” tika izsniegts pateicības
raksts no Alūksnes novada pašvaldības, pateicība no Valsts izglītības
satura centra un īpaša simpātijas
balva no vecākās referentes Ilzes
Mažānes!

Iesaistot Latvijas bērnus un jauniešus, skolas un bibliotēkas, šajā dienā daudzpusīgas aktivitātes organizēja „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centrs.
Nozīmīgākais no pasākumiem bija vērienīgs jauniešu forums „Es digitālo mediju vidē”.
Šo pasākumu apmeklēja jaunieši no visas Latvijas. Mūsu novadu pārstāvēja Krāslavas pamatskola – 4 skolēni ar skolotāju Jeļenu Japiņu,
Krāslavas Valsts ģimnāzija – 2 skolēni, Krāslavas Varavīksnes vidusskola – 4 skolēni ar skolotāju Ilonu Kolodnicku.
Foruma dienas kartībā bija jauniešu interneta mediju lietošanas paradumu analīze un diskusijas par šo tēmu. Pasākumā piedalījās Latvijā
atzīti mediju vides eksperti - Artūrs Mednis un Reinis Zitmanis, kuri
sniedza prezentācijas par „gudru” mediju lietošanu.
Iegūtās zināšanas palīdzēja foruma dalībniekiem attīstīt digitālās
prasmes, kā arī sniedza zināšanas par jaunumiem moderno tehnoloģiju
jomā. Tāpat pasākumā jaunieši dzirdēja iedvesmojošus pieredzes stāstus un interesantus faktus par mediju izmantošanas paradumiem.
Tiem jauniešiem, kam nebija iespējas apmeklēt forumu klātienē, 7.
februārī tika nodrošināta iespēja pieslēgties tiešraidei, lai varētu sekot
līdzi pasākuma norisei attālināti - gan noklausīties ekspertu prezentācijas, gan kopā ar klasesbiedriem klasē diskutēt par iegūtajām atziņām.
Foruma dalībnieki ar interesi sekoja tā norisei un guva daudz interesantas informācijas par mums visiem ļoti svarīgiem jautājumiem sakarā
ar interneta lietošanu ikdienā. Svarīgi ir atcerēties, ka tas, ko mēs darām
internetā, tagad ietekmē mūsu nākotni.
Mūsu novada dalībnieki varēja apmeklēt pasākumu, pateicoties
Krāslavas novada domes piedāvātajam transportam. Liels paldies par
atbalstu!
Jeļena Japiņa, Krāslavas pamatskolas informātikas skolotāja
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VAIFIJS CIEMOJAS
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

Drošāka interneta centrs
oktobrī un novembrī aicināja 1.-3. klašu skolēnus piedalīties konkursā
„Mana diena internetā”. Tā
ietvaros bērniem tika piedāvāts trīs dienas aizpildīt
anketas, kurās fiksēja savas darbības internetā. Bija
jānorāda portāli, sociālie
tīkli, spēles un citas darbības, ko viņi veica internetā.
Krāslavas pamatskolas 45
skolēni arī bija vieni no 500
skolēniem, kuri piedalījās
konkursā.

20.februārī mēs saņēmām balvu, pie mums viesojās Drošāka interneta centra zēns Vaiﬁjs ar savu
draugu Edgaru. Viņi aizraujošā un
izzinošā veidā iepazīstināja mūs
ar svarīgāko, kas jāzina, lai internetā justos droši.
Kā pirmo aktivitāti Vaiﬁjs piedāvāja skolēniem iepazīšanos, lūdza atbildēt uz jautājumu „Ko viņi
zina par internetu?” Kad tika noskaidrots, cik daudz skolēni zina
par internetu, tad nākamais uzdevums skolēniem bija radio staciju
minēšana. Radio stacijas bija „neparastas”, tās bija – internets, drošība, prāts, zināšanas, uzvedība.
Kad šis piecinieks tika atminēts,
tad soli pa solim devāmies tām
visām cauri.
Otrā aktivitāte bija vēstuļu sūtīšana internetā (rotaļa), kuras laikā
skolēniem ar rokasspiediena palīdzību bija jānosūta vēstule. Ļoti
interesanta bija trešā aktivitāte.
Uzdevuma veikšanai tika izvirzīti

TRADICIONĀLIE RAKSTI
NETRADICIONĀLAJĀ
MODĒ

Par skaistu tradīciju ir kļuvusi Daugavpils novada Špoģu
Mūzikas un mākslas skolas ik gadus organizētā „Netradicionālās modes skate”, kurā piedalās Latgales Mākslas
skolu audzēkņi ar savām tērpu kolekcijām. Šogad, domājot par Latvijas simtgades svinībām, Špoģu Mūzikas un
mākslas skola aicināja pētīt latviešu rakstu zīmes un tautas ornamentus, veidojot oriģinālas tērpu kolekcijas.

Piedāvātā tēma ieinteresēja Latgales Mākslas skolu audzēkņus un
pedagogus, un skatē žūrijas vērtējumam tika piedāvātas 14 tērpu kolekcijas no septiņām Latgales profesionālās ievirzes izglītības iestādēm,
kuras īsteno izglītības programmu „Vizuāli plastiskā māksla”, kā arī
Baltkrievijas Republikas Šarkovščinas Bērnu mākslas skolas.

3 policisti, kuriem bija pienākums
pārējiem ar svilpes palīdzību ziņot
par pārkāpumu. Šī, manuprāt, bija
ļoti noderīga aktivitāte, jo skolēniem jāzina, kā rīkoties, ja tiktu
veikts interneta drošības pārkāpums. Lai izpildītu nākamo uzdevumu, skolēni tika sadalīti piecās
grupās, tad viņiem bija jāaizpilda
darba lapas par datora sastāvdaļu
nosaukumiem. Mūsu skolas skolēni parādīja Vaiﬁjam labas zināšanas par šo tēmu.
Protams, tika pārrunāts arī par
ikdienā bērniem it kā zināmām
lietām, par to, ka svešiniekiem
nedrīkst teikt savu paroli, sūtīt
fotogrāﬁjas, reģistrēties portālā www.facebook.com, ja vēl nav
13 gadu, un daudz ko citu.
Pasākuma beigās katrs skolēns
par piedalīšanos konkursā no Vaiﬁja saņēma dāvanu.
Tagad Krāslavas pamatskolas

veselība
Šogad vairāk nekā 500 cilvēkiem
pēc onkoloģiskas slimības būs pieejama psihosociālās rehabilitācijas programma „Spēka Avots”,
kuru īsteno Onkoloģisko pacientu
atbalsta biedrība „Dzīvības koks”.
Līdzekļi rehabilitācijai tika savākti
vēl nebijuši plašā ziedojuma piesaistes kampaņā – maratonā „Dod
pieci”, kuru īstenoja Latvijas Radio
sadarbībā ar Latvijas Televīziju un
„Ziedot.lv”.

Biedrība „Dzīvības koks” aicina cilvēkus, kuri zina, kā tas ir - izdzirdēt diagnozi „ļaundabīgs audzējs”, kad vienā mirklī
dzīve sagriežas bezcerības, baiļu un vēlmes
dzīvot mutulī, pieteikties psihosociālās rehabilitācijas programmā „Spēka Avots”.
Programma ir pasākumu kopums, kas
sniedz pārbaudītu un profesionālu informāciju par onkoloģiju, dod iespēju tikt galā
ar emocionālo pārdzīvojumu, kas radies
slimības dēļ, kā arī ļauj uzzināt, kā iespējams turpināt dzīvot pilnvērtīgi – gan psihoemocionāli, gan praktiski. Programma
(nometne) notiek 5 dienu garumā, tā ir ļoti
intensīva, kurā kā grupu vadītāji un lektori
piedalās psihoterapeiti, psihologi, mākslas
terapeiti, onkologi, imunologi, ﬁzioterapeiti un citi ar onkoloģijas nozari saistīti speciālisti.
Kā uzsver biedrības „Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe, ļoti svarīgi ir tas, ka

skolēni zina, kas ir Vaiﬁjs – zēns,
kurš dzīvo internetā un gaida ikvienu ciemos. Kad bērns meklē
kādu multﬁlmu, skatās video vai
nosūta foto klasesbiedram, kad
klausās pasaku vai spēlē spēli,
bērns ciemojas pie Vaiﬁja.
Bija gandarījums par Vaiﬁja ciemošanos skolā, bērnu izglītošanu
interneta drošības jautājumos.
Paldies skolēniem par aktīvu iesaistīšanos aktivitātēs!
Bija patīkami vērot Vaiﬁja un
bērnu interesanto sadarbošanos.
Prieks, ka piedalījāmies!
Paldies Drošāka interneta centram par šādu konkursu un iespēju
skolēnus izglītot!
Jeļena Japiņa,
Krāslavas pamatskolas
informātikas skolotāja

Indras Mākslas un mūzikas skolas 6. klases audzēkņiem piedāvātā
tērpu konkursa - skates tēma šķita interesanta. Septiņas meitenes uzsāka
veidot savus tērpus, pētot Latviešu etnogrāﬁskos ornamentus un atrodot
tos rakstus, kuri viņas uzrunāja visvairāk. Aizraujoša procesa rezultātā
tika izveidota tērpu kolekcija. Katra tērpa autore sastādīja savas rakstu
kompozīcijas, kuras tika iekomponētas tērpos. Radošā procesa rezultāts – izveidotā tērpu kolekcija „Rakstu raksti” radīja pozitīvas emocijas
darba autorēm un iepriecināja skatītājus, kā arī tika atzinīgi novērtēta no
žūrijas puses, izcīnot 3. vietu konkursā.
Ērika Zarovska,
Indras Mākslas un mūzikas skolas direktore
Olgas Kuzminas foto

CILVĒKIEM PĒC ONKOLOĢISKAS SLIMĪBAS
BŪS PIEEJAMA PSIHOSOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PROGRAMMA
šogad rehabilitācijā varēs piedalīties tik
daudz cilvēku, jo iepriekšējos gados ierobežoto ﬁnanšu resursu dēļ tas nebija iespējams. „2016. gadā bijām spiesti atteikt
cilvēkiem, jo līdzekļus varējām atvēlēt tikai divām programmām. Līdzekļi, kas tika
vākti labdarības maratona ietvaros, tiek
novirzīti tieši psihosociālās rehabilitācijas
programmu īstenošanai, un līdz šim, bez
īpašas izziņošanas, programmā jau pieteikušies vairāk nekā 80 cilvēki no visas Latvijas. Tomēr šobrīd biedrībai vēl joprojām
ir svarīgs mērķis - psihosociālās rehabilitācijas centra izveide, kur rehabilitāciju varētu nodrošināt mērķtiecīgi un pēctecīgi visa
gada garumā.”
Vēl svarīgi pieminēt, ka šogad tiks īstenota īpaša programma vecākiem, kuru
bērni, saskārušies ar onkoloģiju, kā arī
viena programma, kurā kopā ar cilvēku,
kurš slimojis ar vēzi, varēs piedalīties dzīves biedrs/ dzīves draugs. Vēzis ir slimība,
kas skar visu ģimeni, bieži vien tieši tuvie
cilvēki ir lielākā neziņā, kā palīdzēt dzīvot
tālāk. Katrā nometnē maksimālais dalībnieku skaits ir 24, līdz ar to aicinām visus
interesentus pieteikties savlaicīgi. Šis skaits
izvēlēts, lai nodrošinātu kvalitatīvu rehabilitācijas procesu un pēc iespējas lielāku in-

dividuālo pieeju.
Kopumā šogad paredzēts īstenot 21 psihosociālās rehabilitācijas programmu.
„Liela pateicība jāizsaka mūsu ilggadējā un
uzticamā partnera, viesu nama „Orinoko”
(Kokneses novads) vadībai un kolektīvam,
kuri uzņēmušies palīdzēt mums īstenot
programmu pilnā apmērā”, uzsver G.Berķe,
„bet vislielākais paldies noteikti pienākas
maratona „Dod pieci” īstenotājiem un ziedotājiem, bez kuru entuziasma, darba un
iesaistes tas viss nebūtu iespējams!”
Svarīgi: Psihosociālās rehabilitācijas
programmā var pieteikties ikviens, kas
vēlas pārvarēt neziņu, kas nāk līdz ar slimību. Lai to izdarītu, norādītajā adresē
jāizvēlas vēlamais rehabilitācijas programmas laiks, jāizpilda pieteikuma forma,
kā arī jāuzraksta motivācijas vēstule, kurā
aprakstīts, kāpēc ir nepieciešama šāda rehabilitācija un ko vēlaties iegūt no dalības
šajā programmā. Pieteikuma forma ir atrodama šeit: http://pieteikties.spekaavots.
lv/?lapa=pieteikums.
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība
“ Dzīvības koks” psihosociālās rehabilitācijas programmas onkoloģiskajiem pacientiem ievieš kopš 2009. gada. 2016. gadā ar
Saeimas un Labklājības ministrijas atbalstu

panākti grozījumi „Sociālās palīdzības un
sociālo pakalpojumu likumā”, kur pirmo
reizi minēts, ka psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt onkoloģiskie
pacienti un viņu tuvinieki. Šis pakalpojums
būs valsts apmaksāts, un no 2018. gada to
varēs saņemt pēc ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta rekomendācijas.
Informācija: Alise Musijenko, biedrība
„Dzīvības koks”, e-pasts: dzivibaskoks@
dzivibaskoks.lv, T. 67625339, www.dzivibaskoks.lv
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība
„Dzīvības koks” dibināta 2004. gadā, un
tā ir vadošā nevalstiskā organizācija Latvijā, kas apvieno onkoloģiskos pacientus un
viņu tuviniekus. Biedrības mērķis ir aizstāvēt pacientu intereses nacionālā un starptautiskā līmenī, lai arī Latvijas pacientiem
būtu iespēja saņemt kvalitatīvāku veselības
aprūpi. „Dzīvības koks” ir Eiropas līmeņa
organizāciju „Europa Donna”, „European
Cancer Patient Coalition”, „European Network of Gynaecological Cancer Advocacy
Groups”, “Myeloma Patients Europa” un
Eiropas Plaušu vēža pacientu interešu aizstāvības grupas biedrs.
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TIMMA TRIUMFĒ VTB LĪGAS DANKU KONKURSĀ

Krievijas pilsētā Sočos notika pirmā Zvaigžņu spēle VTB
Vienotās basketbola līgas
vēsturē, kurā Krievijas zvaigznes ar rezultātu 131:121
pārspēja Pasaules zvaigznes.
Zvaigžņu spēlē piedalījās arī
latviešu spēlētāji Jānis Timma un Jānis Blūms.

Slam dunk ﬁnālā ar 86 ballēm
uzvarēja Sanktpēterburgas „Zenit” kapteinis Jānis Timma, kurš
par sešu ballu tiesu apsteidza Saratovas „Avtodor” aizsargu Maksimu Koļuškinu. Tāpat konkursā
piedalījās arī Koļuškina komandas biedrs Džošs Adamss, kā arī
Frenks Elegārs no Krasnojarskas
„Enisey”.
Savukārt tālmetienu konkursa
ﬁnālā iekļuva Rīgas VEF aizsargs
Jānis Blūms, kurš ar 19 punktiem
ieņēma trešo vietu. Otrais ar 21
punktu bija Raiens Brekhofs no
Krasnodaras
„Lokomotiv-Kuban”, bet ar 23 punktiem uzvarēja
Timmas kluba biedrs Sergejs Karasjovs. Konkursā piedalījās arī
Džastins Grejs no Minskas „Tsmoki”, Ivans Uhovs no Permas
„Parma” un Demontei Hārpers no

SKOLĒNU SACENSĪBAS
BASKETBOLĀ
15. februārī Krāslavas

Varavīksnes
vidusskolā
notika basketbola sacensībās 2005. gadā dzimušiem
un jaunākiem skolēniem.

Tallinas „Kalev”.
Timma kopā ar tādiem spēlētājiem kā Teilors Ročestijs, Artjoms
Parahovskis, Kīts Lengfords un
Nando De Kolo izgāja Pasaules
zvaigžņu starta pieciniekā, un tieši latviešu uzbrucējs 13. sekundē
ar skaistu alley-oop dunk atklāja
spēles rezultātu (2:0). Pirmajā ceturtdaļā kopumā tika gūti 85 punkti – Krievijas zvaigznes ceturksni
uzvarēja ar 45:40 -, bet nākamās
ceturtdaļas tik rezultatīvas vairs
nebija.
Katras vienības lielākais pārsvars spēlē bija desmit punkti, bet

izšķirošajā ceturtdaļā pārāka izrādījās Krievijas komanda, kas galotnē nosargāja uzvaru – 131:121.
Pasaules komandā dalīta pirmā
vieta starp rezultatīvākajiem
- Blūmam, kurš nepilnās 14 minūtēs iemeta sešus no 12 tālmetieniem un ar citiem ierakstiem
protokolā neatzīmējās. Savukārt
Timma nepilnās 16 minūtēs guva
deviņus punktus (2p. 3/3, 3p. 1/6),
pārtvēra vienu bumbu, vienreiz
kļūdījās un vienreiz pārkāpa noteikumus.
Agris Suveizda
http://sportacentrs.com

Zēnu vidū pirmo vietu un kausu izcīnīja Krāslavas Varavīksnes
vidusskolas komanda, otrajā vietā
ierindojās Krāslavas pamatskolas
skolēni un trešajā - Robežnieku
pamatskolas komanda.
Starp meitenēm par uzvaru cīnījās Robežnieku un Indras pamatskolas komandas, un uzvaru izcīnīja Indras pamatskolas skolnieces.

SLĒPOTĀJU DIENA
Biedrība „SPORTISTS” 17.
februārī organizēja „Slēpotāju dienu”, kuras ietvaros bērni
un jaunieši sacentās slēpošanā
dažādās vecuma grupās, kuras
veica distanci no 1km līdz 5km
garumā. Ņemot vērā mainīgos
laika apstākļus, sacensības
tika organizētas vairāku dienu
garumā.

„Slēpotāju dienas” godalgotu vietu
rezultāti
1 km distancē 2007. gadā dzimušiem un jaunākiem zēniem
Artūrs Bluss, Krāslavas pamatskola
Everts Toporkovs, Krāslavas pamatskola
Aleksejs Korovackis, Indras pamatskola
1 km distancē 2007. gadā dzimušām un jaunākām meitenēm
Evija Radivinska, Krāslavas pamatskola
Martīne Djatkoviča, Krāslavas pamatskola
Marija Tomaševiča, Krāslavas pamatskola
2 km distancē 2006.-2005. gadā
dzimušiem zēniem
Jēkabs Guba, Krāslavas pamatskola
Indris Ivanovs, Robežnieku pamat-

skola
Artūrs Krastiņš, Krāslavas pamatskola
1 km distancē 2006.-2005. gadā
dzimušām meitenēm
Anastasija Kižlo, Krāslavas pamatskola
Samanta Rakovska, Robežnieku pamatskola
Ksenija Buko, Robežnieku pamatskola
3 km distancē 2004.-2003. gadā
dzimušiem zēniem
Guntis Gudovskis, Robežnieku pamatskola

Artis Jermolajevs, Robežnieku pamatskola
Dzintars Jakovelis, Krāslavas pamatskola
2 km distancē 2004.-2003. gadā
dzimušām meitenēm
Jana Volka, Krāslavas pamatskola
Aļona Svetlicka, Indras pamatskola
Liāna Kuļikovska, Robežnieku pamatskola
5 km distancē 2002.-2001. gadā
dzimušiem zēniem
Arnis Koleda, Robežnieku pamatskola
Kaspars Lunis, Indras pamatskola
Artjoms Morozovs, Indras pamatskola
3 km distancē 2002.-2000. gadā
dzimušām meitenēm
Laura Veličko, Indras pamatskola
Agata Pogumirska, Indras pamatskola
Elīna Kirillova, Indras pamatskola
3. Dana Gromova, Robežnieku pamatskola
Savukārt visjaunākā „Slēpotāju dienas” dalībniece bija 2012. gadā dzimusī Lana Bunto.
Paldies slēpotājiem par izrādīto cīņas garu!
Ilona Vanaga,
biedrība „SPORTISTS”

Ilona Vanaga,
Krāslavas Sporta skolas metodiķe

ZEMLEDUS
MAKŠĶERĒŠANAS
SACENSĪBAS INDRAS
PAGASTĀ

Šogad 11 drosmīgākie makšķernieki
nolēma
sacensties
zemledus copē - vienā no iecienītākajiem
ziemas vaļaspriekiem.
Lai gan makšķerēšanu
ir pieņemts uzskatīt
galvenokārt par vīriešu nodarbošanos,
šogad sacensībās piedalījās arī daiļā dzimuma pārstāve Anna.
Veiksme uzsmaidījusi Pēterim Bārtulim, kas izcīnīja pirmo
vietu ar rezultātu 1.180 kg, otrajā vietā - Nikolajs Petrovs
ar rezultātu 1.100 kg, bet trešajā vietā ierindojās viesis no
Krāslavas, Bogdanoviča kungs, viņa rezultāts - 1 kg.
Rezultātu apkopošana notika tradicionāli: aromātiska
zivju zupa un copes stāsti. Ledus vēl ir stiprs, tāpēc visiem
zemledus makšķerniekiem vēlam daudz veiksmes šajā
gadā, bet pēc gada noteikti sapulcēsimies kādā no mūsu
pagasta ezeriem, lai dzirdētu jaunu uzvarētāju vārdus un
satiktos ar draugiem!
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VALSTS TEHNISKĀS UZRAUDZĪBAS
AĢENTŪRA INFORMĒ

Lai uzlabotu sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti un mazinātu būtiskus riskus klientu apkalpošanas
procesā atbilstoši kvalitātes prasībām, no 2017. gada 1. marta visos Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras
birojos, bet no 2017. gada 3. jūlija arī ārpus biroja sniegtajiem pakalpojumiem varēs norēķināties TIKAI ar
bezskaidras naudas maksājumu (bankas karti, internetbankas maksājumu, rēķinu).
Neskaidrību gadījumā vai pirms pakalpojuma saņemšanas skatīt www.vtua.gov.lv vai jautāt tuvākajā Valsts
tehniskās uzraudzības aģentūras birojā.

PAR TRANSPORTLĪDZEKĻU MASAS IEROBEŽOJUMIEM
UZ PAŠVALDĪBAS CEĻIEM

Lai novērstu Krāslavas novada pašvaldības autoceļu bojājumus nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, pamatojoties uz MK noteikumiem, no 2017. gada 1. marta tiks noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi uz
Krāslavas novada pašvaldības ceļiem (sarakstu var apskatīt interneta vietnē kraslavasvestis.lv).
Ierobežojumi ir piemērojami līdz ierobežojumu piemērošanas nepieciešamības izbeigšanās brīdim.

DZĪVNIEKA ĪPAŠNIEKS PATS VARĒS VEIKT MĀJAS (ISTABAS)
DZĪVNIEKA REĢISTRĀCIJU DATUBĀZĒ

Lai samazinātu administratīvo slogu mājas (istabas) dzīvnieku īpašniekiem un paātrinātu ar mikroshēmu
apzīmēto suņu reģistrāciju Lauksaimniecības datu centra (LDC) vienotajā reģistrā, valdība apstiprināja Zemkopības ministrija sagatavotos grozījumus dzīvnieku reģistrācijas kārtībā.
Noteikumu grozījumi paredz, ka pēc noteikumu stāšanās spēkā mājas (istabas) dzīvnieka īpašnieks pats
varēs reģistrēt ar mikroshēmu apzīmētu suni LDC datubāzē. Reģistrēšanu varēs veikt, izmantojot gan LDC,
gan vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv pieejamās e-pakalpojumu saskarnes.

CIENĪJAMIE ČERNOBIĻAS AES AVĀRIJAS
SEKU LIKVIDĒŠANAS DALĪBNIEKI!

Iekšlietu ministrija aicina atsaukties
pašvaldības iedzīvotājus, kuri ir bijuši
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas
dalībnieki, par iespēju saņemt Iekšlietu
ministrijas īpaši izveidoto Černobiļas AES
avārijas seku likvidēšanas dalībnieku piemiņas zīmi.

Piemiņas zīmi piešķir Latvijas Republikas pilsonim, nepilsonim, ārzemniekam, kuram ir pastāvīgā
uzturēšanās atļauja Latvijā un kura statuss atzīts
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo
personu sociālās aizsardzības likuma 4. pantā (par
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieku atzīstama persona, kura piedalījās Černobiļas
AES ekspluatācijas darbos, Černobiļas AES avārijas
seku likvidēšanas darbos un citos Černobiļas AES
avārijas izraisītajos darbos Černobiļas AES atsvešināšanas zonā laikposmā no 1986. gada 26. aprīļa
līdz 1990. gada 31. decembrim, ja:
1) darba devējs nosūtīja attiecīgo personu darbu
veikšanai Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;
2) attiecīgā persona iekšlietu iestāžu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā dienēja

Černobiļas AES atsvešināšanas zonā;
3) attiecīgā persona karaspēka daļu komandējošā personāla vai ierindas personāla sastāvā vai kā
rezervē ieskaitīta karaklausībai pakļauta persona
tika iesaukta uz speciālajām mācībām un iesaistīta
Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos
(neatkarīgi no dislokācijas vietas un veiktajiem darbiem).)
Apliecinājuma - iesnieguma forma un Iekšlietu
ministrijas piemiņas zīmes Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku godināšanai nolikums ir pieejams Iekšlietu ministrijas
mājaslapā:
http://www.iem.gov.lv/lat/cernobilas_aes_seku_
likvidesanas_dalibnieku_godinasanai/
Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Iekšlietu ministrijas Personāla vadības nodaļu pa tālruņiem 67219359 vai 67219281.
Nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā dažu Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībnieku
veselības stāvokli, Sociālais dienesta speciālisti palīdzēs sagatavot un nosūtīt apliecinājumu-iesniegumu Iekšlietu ministrijai.

CIENĪJAMIE NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJI!

Krāslavas novada dome atgādina, ka NĪN pirmā maksājuma termiņš ir 31. marts. Lūdzam savlaicīgi
veikt nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu. Ja nav saņemts maksāšanas paziņojums, lūdzam vērsties
Krāslavas novada domē, 18. kabinetā, t. 65681766.

sludinājumi
reklāma
Jūsu mugurkaula atjaunošanai
AUSTRUMU ELPOŠANAS VINGROŠANA CIGUN

Nodarbības notiek Raiņa ielā 13, 3.stāvā katru
otrdienu plkst.18.00. Dalīšos ar zināšanām, kas
iegūtas Cigun apmācības kursā pie dr.Igora Kudrjavceva Rīgā. Sertiﬁkats un licence “Cigun-elpošanas vingrošana“. T.26474805, Lidija.
SIA „Cēsu gaļas kombināts” par labām cenām iepērk
jaunlopus un liellopus.
Samaksa pēc vienošanās. T.26185703, 25573447.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcijas apliecība Nr.1185
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

 Meklēju dārznieku ābeļu kopšanai, vainaga veidošanai. Kaplavas
novadā, Varnavičos. Т. 29143896.
 Dīzeļa dzinēja „common rail”
degvielas sistēmas remonts, nolauzto
kvēlsveču izurbšana ar specinstrumentu, sprauslu sēžas vietu atjaunošana, dzinēju kapitālais remonts,
automobiļu ritošās daļas un bremžu
sistēmas remonts, elektrosistēmas diagnostika un remonts. T. 29413904.
 Kārtīga ģimene vēlas īrēt māju
Krāslavā ilgtermiņā. T. 28952162.
 Pērku garāžu maizes kombināta
apkārtnē vai slimnīcas rajonā, vēlams
ar bedri. T. 28219762.
 Televizoru remonts. Bijusī darbnīca Miesnieku ielā. T. 29703639.

Redakcija: Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv

VISU VAR
TIKAI KARAĻI

mums raksta
jaucieties! Kad es jums atļaušu, tad
runāsiet!”
Tikai pasaku karaļi var atļauties
dot savas karalistes pavalstniekiem
iespēju izteikties un var mainīt savas domas. Taču tas viss noticis nevis pasakā, bet reālajā dzīvē, mūsu
dienās!
Cienījamie Valērijs Maslovs,
Aleksandrs Jevtušoks, Kristīne
Pudnika! Mēs, neliela iedzīvotāju grupa (māja Raiņa ielā 6), esam
vainīgi, ka nepārtraucām sapulces
priekšsēdētāja runu un noklusējām,
lai gan jutāmies ļoti nejauki. Lūdzam pieņemt mūsu atvainošanos
par priekšsēdētāja teikto sapulcē.
Neko tam līdzīgu mēs vairs nepieļausim!
Neliela iedzīvotāju grupa
(māja Raiņa ielā 6, Krāslava)

Sapulce notiek nevis tāpēc, lai
tā līdzinātos duelim – kurš labāk
izteiksies un apliecinās savas zināšanas literārajā valodā. Kulturāli
diskutēt - tas nozīmē, pirmkārt, neaizvainot savu sarunas biedru.
Izlasījuši iepriekšējā „Krāslavas
Vēstis” numurā publikāciju „Katrs
dzird to, ko vēlas sadzirdēt”, bijām
šokēti otro reizi. Pirmo – mūsu mājās iedzīvotāju kopsapulcē.
Cienījamie lasītāji, tas notika nevis pasakā, bet mājas Raiņa ielā 6
iedzīvotāju sapulcē. Tiem, kas vēl
nav lasījuši 2017. gada 10. februāra
„Krāslavas Vēstis” numuru, varam
nocitēt sapulces priekšsēdētāja Vasilija Zaiceva teikto, kas bija adresēts uzaicinātajām amatpersonām:
„Paklusējiet, es šeit esmu priekšsēdētājs, bet kas esat jūs?”; „Neie-

AICINA DARBĀ

Latvijas lielākā virsdrēbju šūšanas fabrika, kas ražo
augstākās kvalitātes sieviešu
modes apģērbus Eiropas modes namiem, aicina darbā:
šuvējas, tehnologus, konstruktorus, drēbniekus.

Darba vieta: Krāslava, Sporta
iela 8.
Prasības: vidējā speciālā vai augstākā izglītība ar specializāciju šūšanā; profesionalitāte; labas latviešu

valodas zināšanas; pozitīva attieksme pret darbu; vēlme pilnveidoties.
Mēs piedāvājam
Darbu stabilā un lielā uzņēmumā.
Uzņēmums, kas pakāpeniski investē nākotnē.
Savlaicīgu atalgojuma izmaksu.
Sociālās garantijas.
Vajadzības gadījumā nodrošinām
ar dzīvesvietu.
CV sūtīt uz:
kadri.nemo@inbox.lv

Par Jums var teikt daudz labu vārdu –
Profesionāla, taisnīga, labestīga, pacietīga!
Šajā dienā es gribu no sirds novēlēt
Ilgu, pilnvērtīgu, laimīgu dzīvi!
Sveicu dakteri Lidiju Lopatinsku dzimšanas dienā
un 8. marta svētkos!
Regīna Maksimoviča

līdzjūtības
Izsaku visdziļāko līdzjūtību un skumju brīdī esmu kopā ar poliklīnikas virsmāsu Anﬁsu Lisovu un viņas ģimeni, tēvu mūžībā aizvadot.
Kaimiņiene Reņa
Tā aiziet mūsu mīļie, aiziet no ikdienas rūpēm
Mierā un klusumā, prom. Paliek vien dvēseles gaisma…
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Krāslavas pamatskolas direktorei
Vijai Koncevičai, tēvu mūžībā aizvadot.
Krāslavas novada dome un priekšsēdētājs Gunārs Upenieks
Mūžībā devies Piedrujas draudzes prāvests Marians Daļeckis,
kurš daudzus gadus nesavtīgi kalpojis draudzei un rūpējies par Piedrujas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas baznīcu.
Krāslavas novada dome izsaka dziļu līdzjūtību draudzei un priestera tuviniekiem.

Germans.

mam. T.26363427.

ka darba rīkus: skrūvgriezi, rotzāģi, frēzi, perforatoru. T. 25991806,
25530201.
 Pērk senlietas: ordeņus, cara laika
rubļus, zobenus, koka un metāla ikonas, svētbildes, porcelāna ﬁgūriņas,
grāmatas u.c. T. 22433510.
 Pērkam vecus mopēdus, motociklus jebkurā stāvoklī, kara laika
priekšmetus, ķiveres, kastes, munīciju. T. 22433510, diamond2000@
inbox.lv
 Pārdod medu (3 l – 15 eiro), svarus (500 kg – 80 €), saldētavu „Whirpool” (400 l – 70 €), kannas (39 l – 10
€, 10 l – 7 €), metāla režģus iežogoju-

ķieģeļus. Tā 22414624.
 Jebkuru turbīnu (turbokompresoru) remonts (kravas automobiļi, vieglie auto, traktori). T. 29413904.
 Auto datoru diagnostika un remonts.
Т.27745005.
 Vēlos īrēt istabu privātmājā vai visu
māju Krāslavā. Т.26989744.
 Pārdod lietotu ledusskapi „Poļus” (15
eiro), 34. izm. slidas meitenei (15 eiro),
33. izm. - zēnam (15 eiro), čuguna vannu (10 eiro), kalnu slēpes (196 cm, 190
cm, 30 eiro), slēpošanas nūjas (5 eiro),
elektrokrāsni (15 eiro). Т.26392198,
29492422.

 Lūgums atdot Eduarda Ņitec-  Pērk lietotus padomju laika krāsns
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