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KRĀSLAVAS VĒSTURES UN MĀKSLAS MUZEJĀ
TIKA ATKLĀTA VIJAS UN KĀRĻA PLOTKU RADOŠO DARBU IZSTĀDE
Vijas un Kārļa Plotku, mātes un dēla, radošo darbu izstāde ir veltīta Vijas dzīves
zelta jubilejai.
Vija Plotka mācījās Krāslavas
1. vidusskolā. Māksliniecisko izglītību ieguva Rēzeknes lietišķās
mākslas vidusskolā, Daugavpils
Universitātē – studijas Mūzikas
un Mākslas fakultātē – iegūta
vizuālās mākslas un rasēšanas
skolotāja specialitāte un maģistra
grāds pedagoģijā.
No 1984. gada līdz 1999. gadam Vija strādāja Krāslavas
Vēstures un mākslas muzejā par
mākslinieku – restauratoru. Kopš
1995. gada strādā Krāslavas Varavīksnes vidusskolā par vizuālās
mākslas skolotāju.
No skolas laikiem Viju interesējusi mākslas pasaule, it īpaši aizrāva Vilhelma Purvīša akvareļi.
Ekskursijas uz Pēterburgu (toreiz
Ļeņingradu), kur Vija apmeklēja
Ermitāžu, Pēterhofu un citus ievērojamus objektus, atstāja spilgtu
iespaidu uz tālāko māksliniecisko
darbību. Vijas pirmā gleznu izstāde tika organizēta 1995.gadā.
Turpmāk māksliniece regulāri
piedalījās organizētajās novada

mākslinieku radošo darbu izstādēs. Mākslinieces darbi atrodas
Krāslavas Vēstures un mākslas
muzeja krājumā. Vija strādā dažādās tehnikās, taču priekšroku dod
pastelim un graﬁkai. Patīk gleznot
klusās dabas, ainavas, dekoratīvas kompozīcijas. Pēc dēla Kārļa
ieteikuma sāka pievērsties animālistiskajam mākslas žanram.
Kārlis Plotka absolvēja Krāslavas Valsts ģimnāziju, Krāslavas
mākslas skolu un Krāslavas mūzikas skolu. Pašlaik mācās Latvijas Universitātes Pedagoģijas,
psiholoģijas un mākslas fakultātē
par vizuālās mākslas un sporta
skolotāju.
Kārlis sāka zīmēt agrā bērnībā.
Pirmie apzinātie zīmējumi bija
nekas cits kā mašīnas, kuģi un lidmašīnas. Paralēli zīmēšanai veidoja dažādas ﬁgūriņas no plastilīna.
Šīs bērnībā attīstās prasmes spilgtāk sāka izpausties, kad mācījās
pamatskolas pēdējās klasēs. Kārlim patika zīmējumos konstruēt
mašīnas un dažādas ģeometriskas

Kārli sveic viņa skolotājas – Janīna Gekiša
un Irēna Papsujeviča

Svētku kliņģeris draugiem

Viens no Kārļa Plotkas
darbiem
ﬁgūriņas. Ar sasniegtajām prasmēm vēlējās attēlot vairāk dzīvīguma un emociju, tādēļ Kārlis
sāka pievērsties cilvēku zīmēšanai. Vidusskolas laikā Kārlis uzzīmēja eksprezidenta Valda Zatlera
portretu A1 formātā un aizsūtīja to
viņam. Saņēma pateicības un atzinības vēstuli. Piedalījās arī Valsts
vizuālās mākslas olimpiādē, kurā
ieguva 3. vietu. Mācoties augstskolā, apmeklēja Jāņa Anmaņa
zīmēšanas studiju, kur padziļināja
savas zināšanas un prasmes cilvēka anatomijas zīmēšanā. Reti
sanāk gleznot, bet šī tehnika nav
atstāta novārtā. Atlikušajā brīvajā laikā Kārlis veido dekoratīvās
kastītes no kartona - katra nākamā
kastīte ir sarežģītāka, šis progress
intriģē un apbur.

Viju Plotku atbalsta kolēģi no Varavīksnes vidusskolas

Muzeja dāvana – rāmis nākamajiem darbiem
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AICINA DARBA DEVĒJUS
PIEDALĪTIES KRĀSLAVAS NOVADA
SKOLĒNU VASARAS
NODARBINĀTĪBAS PASĀKUMĀ
Krāslavas novada dome aicina darba
devējus, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Krāslavas novadā, piedāvāt darba
vietas skolēniem vecumā no 15 līdz 19 gadiem 2014.gada vasaras brīvlaikā laikā no
16.jūnija līdz 12.augustam.

Dome apņemas atmaksāt Darba devējam darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas
obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto
jaunieti, kas aprēķināta no minimālās stundas tarifa
likmes pusaudžiem, pilngadīgā Skolēna obligātās
veselības pārbaudes izmaksas (līdz EUR 15) un dotāciju EUR 10 mēnesī par katru nodarbināto skolēnu.

Lai piedāvātu darba vietas, darba devējiem līdz
4.aprīlim jāiesniedz aizpildīts pieteikums Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7,
Krāslavā.
Iesniedzamo dokumentu veidlapas pieejamas
Krāslavas novada domē, Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļā un Krāslavas novada mājas lapā
www.kraslava.lv, kā arī pagastu pārvaldēs.
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita
Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.

UZ LEDUS ATRASTIES IR BĪSTAMI!
Daudzviet Latvijā ūdenstilpnes jau ir brīvas no ledus, tomēr vietām ūdenstilpnes
klāj trausls un plāns ledus. VUGD brīdina,
ka šobrīd atrasties uz ledus ir ārkārtīgi
bīstami, tas apdraud cilvēka veselību un
dzīvību. Ņemot vērā siltos laika apstākļus,
turpinās strauja ledus kušana. Vietās, kur
ūdeni klāj ledus, tas ir trausls, ļoti plāns un
nevienmērīgs. Krasta līnijas daudzviet jau
ir brīvas no ledus.

VUGD aicina zemledus makšķerniekus vairs nekāpt uz ledus, jo šobrīd tas jau ir ārkārtīgi bīstami
dzīvībai. Svarīgi ir arī vecākiem pārrunāt ar bērniem
ledus bīstamības jautājumus un kāpšanas uz ledus iespējamās traģiskās sekas.
VUGD aicina iedzīvotājus nepaiet vienaldzīgi
garām, ja redzat, ka bērni vai pusaudži slidinās pa
nedrošo ledu – brīdiniet viņus par bīstamību, bet, ja
pamanāt, ka cilvēki ir aizgājuši pārāk tālu no krasta
un var rasties problēmas atgriezties atpakaļ, kā arī, ja

cilvēks ir ielūzis ledū, nekavējoties zvaniet glābšanas
dienestam pa tālruni 112.
Ja kādam, neskatoties uz brīdinājumiem, gadās ielūzt ledū, tad:
- skaļi jāsauc palīgā, un apkārtējiem nekavējoties
ir jāzvana uz 112;
- jācenšas saglabāt mieru, nostabilizēt elpošanu;
- lai palīdzētu, ielūzušajam jātuvojas rāpus vai
guļus, netuvojoties līdz pašai ielūzuma vietai. Ielūzušajam apmēram no 2 - 5 metru attāluma jāpamet
aukla, sasieti apģērba gabali, garš koks vai kāds cits
priekšmets. Ja glābēji ir vairāki, jāievēro, ka vienam
no otra jāatrodas 2-3 m attālumā.
Izvelkot cietušo uz ledus vai pašam izkļūstot uz
ledus, rāpus jāvirzās prom no bīstamās vietas līdz
krastam.
Viktorija Šembele,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste

SĀKUSIES KŪLAS DEDZINĀŠANAS SEZONA
Saglabājoties saulainam un sausam laikam, kā arī ņemot vērā to, ka Latvijā vairs nav sniega, VUGD prognozē,
ka, neskatoties uz brīdinājumiem par kūlas dedzināšanas
aizliegumu un kaitīgumu, turpmākajās nedēļās pieaugs
diennaktī reģistrēto kūlas ugunsgrēku skaits.
VUGD apkopotā informācija
liecina, ka 2013.gadā, dedzinot
pērnā gada zāli, kopumā ir izdeguši
1884 hektāri teritorijas. Vislielākās
izdegušo teritoriju platības ir Zemgales un Latgales reģionā, savukārt
vismazāk – Vidzemes reģionā. Visvairāk kūlas ugunsgrēku reģistrēts
Rīgā un Rīgas reģionā – 627, bet
vismazāk Vidzemes reģionā – 267.
Kūlas ugunsgrēku skaits katru
gadu ir atkarīgs no dabas apstākļiem un cilvēku apziņas. Ja ir mitrs un silts pavasaris, tad ātri izaug
jaunā zāle un līdz ar to kūlas ugunsgrēku „sezona” nav ilga. Savukārt,
ja ilgstoši nav lietus un ir vēss, pērnā gada zāle kļūst aizvien sausāka
un kūlas ugunsgrēkus izraisa ne
vien ļaunprātīgi dedzinātāji, bet arī
nevīžīgi autobraucēji, kuri, braucot
pa ceļu, izmet pa logu nenodzēstus
cigarešu izsmēķus, kas aizdedzina
sauso zāli.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir aizliegta. Tā apdraud
cilvēku īpašumus, veselību un dzīvību. Kūlas dedzināšanas rezultātā
izdeg lauki, nodeg ēkas, un cieš vai
pat iet bojā cilvēki. Kūlas dedzi-

nāšana nodara būtisku kaitējumu
dabai un tās bioloģiskajai daudzveidībai, iznīcina vērtīgus augus,
kukaiņus un sīkdzīvniekus, putnu
ligzdas. Kūlas dedzināšana samazina sugu daudzveidību un tā vienkāršojas.
Kūlas ugunsgrēki var būt tikai
tajās vietās, kur nav sakopts. Kūlas dedzināšana - tas nav veids,
kā sakopt neapsaimniekotās un
nesakoptās teritorijas. Turklāt neapsaimniekoti ir ne vien lauki, bet
arī daudzviet ir nesakoptas pilsētu
teritorijas.
Kūlas ugunsgrēku bīstamība pilsētās ir daudz lielāka, jo apbūve
ir daudz blīvāka, un kūlas ugunsgrēki apdraud dzīvojamās mājas,
saimniecības būves, vēsturiskos
pieminekļus u.c. pilsētas objektus.
Ugunsgrēku rezultātā tiek piedūmota un piesārņota pilsētas teritorija.
Maldīgs ir cilvēku priekšstats
par to, ka nekas nenotiks, jo ugunsgrēks tiek kontrolēts. Kūlas dedzināšana nevar būt kontrolēta. Vēja
un citu apstākļu ietekmē, degšanas
virziens var mainīties, liesmas var

strauji izplatīties un pārmesties uz
ēkām utt. Aizvadītajā gadā kūlas
dedzināšanas rezultātā nodega 44
ēkas un sadega divi transportlīdzekļi.
Līdzīgi kā iepriekšējos gados
VUGD arī šogad informēs Lauku
atbalsta dienestu par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem
par lauku nesakopšanu un kūlas
degšanu tiks samazināts Eiropas
Savienības (ES) mazāk labvēlīgo
apvidu maksājums.
VUGD atgādina, ka kūlas dedzināšana ir administratīvi sodāma.
Naudas sods ﬁziskajām personām
– 280 – 700 eiro, kā arī par zemes
apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai
novērstu kūlas veidošanos, uzliek
naudas sodu ﬁziskajām personām
no 140 - 700 eiro, bet juridiskajām
personām - no 700 - 2900 eiro.
Vienlaicīgi informējam, ka zemes īpašniekiem (valdītājiem) jāveic nepieciešamie pasākumi, lai
objekta teritorijā nenotiktu kūlas
dedzināšana. Par šīs prasības pārkāpšanu Valsts ugunsdzēsības un
glābšanas dienests uzliek naudas
sodu ﬁziskajām personām no 30 280 eiro, bet juridiskai personai –
no 280 - 1400 eiro.
Viktorija Šembele,
VUGD Preses un sabiedrisko
attiecību nodaļas

ADMINISTRATĪVĀ KOMISIJA ZIŅO
2014.gada 4.martā notika administratīvās komisijas kārtējā sēde,
kurā tika izskatītas 12 administratīvo pārkāpumu lietas:
- par bērnu aprūpes pienākumu
nepildīšanu, atkārtoti gada laikā
pēc administratīvā soda uzlikšanas J.P., dzim.1966.g. un T.T.,
dzim.1978.g., tika uzlikts naudas
sods 210 eiro katram;
- par elektroenerģijas patvaļīgu
patērēšanu L.N., dzim.1950.g.,
tika uzlikts naudas sods 70 eiro
apmērā;
- par apzināti nepamatotu speciālo dienestu (policijas) izsaukšanu A.S., dzim.1971.g., tika uzlikts naudas sods 35 eiro apmērā;
- par būvgružu izgāšanu šim
nolūkam neparedzētā vietā V.K.,
dzim.1966.g., tika uzlikts naudas
sods 5 eiro apmērā;
- par suņu turēšanas prasību

pārkāpšanu M.B., dzim.1959.g.,
tika izteikts brīdinājums;
- par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu S.K., dzim.1958.g.,
tikai izteikts mutvārdu aizrādījums;
- par bērna aprūpes pienākumu
nepildīšanu D.P., dzim.1982.g.,
lietvedība tika izbeigta;
- gan par piederošās ēkas,
gan par tai pieguļošās teritorijas
neuzturēšanu pienācīgā kārtībā A.Ņ., dzim.1955.g. un V.T.,
dzim.1978.g., tikai izteikts mutvārdu aizrādījums katram par katru administratīvo lietu.
Viena administratīvā pārkāpuma lieta tiek pārcelta izskatīšanai
uz nākamo sēdi, kas notiks 2014.
gada 1.aprīlī plkst.13:00 Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51,
Krāslavā).

«AIR BALTIC» PASAŽIERI
VARĒS IEPAZĪT LATGALI
Marta mēnesī jaunais tūrisma ceļvedis „Latgale vieno!”,
kas izdots Latgales
plānošanas reģiona
un Latgales reģiona
attīstības
aģentūras projekta „Tour
de Latgale & Pskov”
(ELRI-129) ietvaros, ir
pieejams uz nacionālās aviokompānijas
„Air Baltic” lidmašīnu borta.

Jaunajā ceļvedī ir informācija par kultūras
tūrisma iespējām, aktīvo
atpūtu, Latgales dabas
bagātībām, amatniecības
tradīcijām, Latgales kulinārā tūrisma brīnumiem,
iekļauta arī informācija
par reģiona jaunākajiem tūrisma objektiem, kas nesen sākuši uzņemt
apmeklētājus, bet jau ir paspējuši iemantot atpazīstamību gan Latvijā,
gan ārpus valsts robežām.
Šis ceļvedis būs interesants ne tikai ceļotājiem, kas vēlas iegūt informāciju par Latgales reģionu, tā būs interesanta lasāmviela arī tiem,
kas Latgali jau pazīst – ceļvedī ir iekļauti dažādi interesanti fakti par
Latgales reģionu, krāšņi un detalizēti tūrisma objektu apraksti, kā arī
amatnieku stāstījumi.
Jaunā tūrisma ceļveža vāku rotā konkursa „Miss Tourism Queen International 2013” uzvarētājas Alises Miškovskas foto.
Mēneša laikā ceļvedis būs pieejams kopumā 3140 „Air Baltic” reisos,
kas lidos uz 41 dažādu pasaules galamērķi.
„Tūrisma nozare Latgales reģionā mērķtiecīgi attīstās,” uzsvēra Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, „mums ir ko parādīt un ir arī ar ko lepoties, tāpēc aicinām ikvienu iepazīt Latgales dabu, vēsturi, tradīcijas, izjust te valdošo mieru!
Sirsnīgi aicinām iepazīt Latgali!”
Kopējais projekta „Tour de Latgale & Pskov” budžets sastāda 1 681
815,20 EUR, no kuriem 90 % jeb 1 513 633,68 EUR (1 063 787,80
LVL) sastāda Igaunijas, Latvijas un Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta 2007 –
2013. gadam ﬁnansējums un 10 % partneru līdzﬁnansējums. Divu gadu
laikā ieviestas dažādas aktivitātes – infrastruktūras uzlabošanas pasākumi, mārketinga aktivitātes, drukāto materiālu izstrāde un izdošana u.c.
Brošūras izplatīšana „Air Baltic” lidmašīnās notiek saskaņā ar noslēgto ar „Air Baltic” maksas pakalpojuma līgumu.
Edgars Kluss,
Projekta „TOUR”
sab. attiecību speciālists
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projekti

IELU TĪKLA
REKONSTRUKCIJA
KRĀSLAVAS PILSĒTĀ
No 2012.gada septembra līdz 2013.
gada novembrim Krāslavas pilsētā ir
veikti apjomīgie ielu posmu rekonstrukcijas darbi. Darbi veikti ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projekta „Krāslavas novada
ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai,
2.kārta” (3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību
kompleksai attīstībai”) ietvaros.

Ir iecerēts, ka projekts sniegs pozitīvu ietekmi uz pakalpojumu un
ražošanas attīstību pilsētā, jo sakārtota ielu infrastruktūra ir būtisks
priekšnosacījums labvēlīgas uzņēmējdarbības vides izveidei un nodrošināšanai. Veicot publiskās infrastruktūras uzlabojumus, ieguvēji būs
Krāslavas pilsētā un pieguļošajos pagastos dzīvojošie un strādājošie;
projekta īstenošanai būs pozitīva ietekme uz reģionu – tā iedzīvotājiem
uzlabosies pieejamība Krāslavā sniegtajiem pakalpojumiem (izglītības,
veselības aprūpes, sociālās palīdzības, kultūrvides, rekreācijas un sporta
jomā). Projekts sniegs ieguldījumu transporta plūsmas, satiksmes drošības un vides kvalitātes uzlabošanai pilsētā.
Projekta ietvaros kompleksie ielu posmu rekonstrukcijas darbi ir
veikti Izvaltas (378 m), Rīgas (491 m), Vasarnieku (470 m), Sauleskalna un Vītolu (367 m), Latgales (1182 m) un Vienības (990 m) ielu
posmos. Rekonstrukcijas darbus veica SIA „Ošukalns”, SIA „Ceļi un
tilti”, SIA „Binders” un SIA „Latgales Ceļdaris”. Kopējās attiecināmās
rekonstrukcijas darbu izmaksas sastāda EUR 4 224 702.81, t.sk. pašvaldības līdzﬁnansējums – EUR 475 279.08 (11.25%).
2014.gada laikā projekta ietvaros ir plānots turpināt Augusta ielas
(330 m) rekonstrukciju virzienā uz Daugavpili.
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!
Andris Rukmans, projekta vadītājs

BĒRNIEM – JAUNA
UZDEVUMU GRĀMATA

TEHNIKUMA TEHNISKO BĀZI
PAPILDINĀJA 3D SKENERIS

Tuvojas noslēgumam vērienīgais Latvijas – Lietuvas
pārrobežu sadarbības projekts jauniešu profesionālās
konkurētspējas sekmēšanai
„EDUCATE FOR BUSINESS”.
Kā pastāstīja projekta vadības grupas pārstāve Gunta Čižika, var apgalvot, ka
Krāslavas novada dome ir
viena no pirmajām pašvaldībām Latvijā, kura profesionālajā izglītībā investēja
ievērojamus līdzekļus – gandrīz 150 000 eiro, un pirmā,
kura iegādājās inovatīvas
un aktuālas datorvadāmas
kokapstrādes tehnoloģijas –
„robotroku”/manipulatoru
un jaudīgas IT tehnoloģijas
darbam ar to. Pateicoties
ietaupījumiem projektā, radās iespēja veikt grozījumus
un papildināt komplektu ar mantošanas iespēju demonstrēšana skulptūra no putuplasta.
3D skeneri.
izraisīja lielu interesi Rīgā, izstādes
„Krāslavas novada domei un
Jānis Stepiņš, RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības speciālo
priekšmetu pasniedzējs: „3 D skeneri ir ierīces, kas analizē ﬁzisko
objektu un nosūta vizuālo informāciju uz datoru. Pēc tam top objekta
modelis, un tad „robotroka” var
palīdzēt izgatavot izstrādājumu.”
Pašlaik šīs modiﬁkācijas ierīces
Latvijā vēl ir retums, tāpēc informācija par skenera darbu un tā iz-

„Skola 2014” apmeklētāju vidū.
Ar lielu interesi to izpēta un izmēģina arī tehnikuma audzēkņi, jo
ar 3D skenera palīdzību var izveidot ne tikai tos koka izstrādājumu
modeļus, kas tiek izgatavoti nodarbībās, bet arī, piemēram, cilvēka
galvas daudzdimensiju attēlu. Izmantojot šo iespēju, tika izveidota
kāda tehnikuma audzēkņa galvas

Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas
teritoriālajai struktūrvienībai ir izveidojusies ilggadēja sadarbība,”
uzsvēra Gunta Čižika. „Tās mērķis
ir sekmēt jaunās paaudzes konkurētspēju, kā arī uz skolas bāzes
attīstīt Latgales kokapstrādes centru.”
Elvīra Škutāne,
autores foto

SAIMNIECĪBĀ „ĒRGLĒNI”
TIKA PABEIGTA PROJEKTA REALIZĀCIJA

27.februārī bērnudārzā „Pīlādzītis” notika krāsojamās
uzdevumu grāmatas pirmsskolas un sākumskolas bērniem „Mazā LEDiņa piedzīvojumi Krāslavas novadā” atvēršanas svētki. Tieši PII „Pīlādzītis” 7.un 12.grupiņu au2014.gada janvārī tika pabeigta projekdzēkņi bija eksperti, kas izvērtēja uzdevumus grāmatas ta Nr.13-03-LL22-L41100-000010 „Piena
tapšanas laikā.
ražošanas konkurētspējas paaugstināšana Krāslavas novadā Robežnieku pagasta
„Ērglēnos”” realizācija.

Projekta mērķis bija: uzlabot lopbarības bāzi
saimniecībā „Ērglēni”, nodrošināt rupjas barības
visaugstāko kvalitāti un ganību sakopšanu atbilstoši
labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem, papildinot lauksaimniecības tehnikas parku ar jaunu
pļaujmašīnu. Projekta īstenošanas rezultātā saim-

niecības tehnikas parks tika papildināts ar „KUHN
GMD Select” pļaujmašīnu.
Projektu līdzﬁnansē Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai (ELFLA), attiecināmās izmaksas (bez PVN) 5478,06 EUR, tai skaitā ELFLA
ﬁnansējums 2465,13 EUR (45%), projekta īstenotāja līdzﬁnansējums (55%) - 3012,93 EUR un neattiecināmo izdevumu (PVN) apmaksa 1150,39 EUR
apmērā.
Vera Bīriņa,
projekta konsultants

AICINĀM JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES
PROJEKTU KONKURSĀ
Krāslavas novada pašvaldība izsludina
projektu pieteikumu konkursu „Jauniešu
biznesa ideju konkurss komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai Krāslavas novadā”.

Pasākuma laikā bērni pierādīja to, cik labi viņi jau pazīst burtiņus
un cik ļoti mīl pilsētu, kurā dzīvo. Projekta idejas autore Ināra Dzalbe pastāstīja, ka labas idejas var arī nosapņot, savukārt dizainere Ieva
Maļinovska paskaidroja, kā no vienkāršas idejas tapa LEDiņš un viņa
draugi.
Paldies visiem radošās komandas dalībniekiem – Juliannai, Ainai,
Guntai, Jeļenai, Kārlim, Lidijai, Pīlādzēnu grupu audzinātājām un Laurai!
Grāmatas izdošanu ir ﬁnansējusi Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma un Krāslavas novada dome, izdevējs – SIA „Latgales
druka”.
Ināra Dzalbe

Projektu konkursa mērķis – motivēt jauniešus sava
biznesa veidošanai vai attīstībai, inovatīva produkta/
pakalpojuma radīšanai, veicinot jaunu komersantu
vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos vai
esošo attīstību novadā.
Projektu iesniedzēji – jaunieši vai jauniešu grupa vecumā no 18 līdz 30 gadiem, kuri iepriekš nav
veikuši komercdarbību vai saimniecisko darbību un
ﬁziskas/juridiskas personas (vecumā no 18 līdz 30
gadiem), kam darbība reģistrēta Krāslavas novadā ne
vēlāk kā vienu gadu pirms projektu konkursa izsludināšanas dienas (03.03.2014.).
Projekta prasības - nodibināt un reģistrēt komercreģistrā komersantu, uzsākt komercdarbību vai reģistrēt un uzsākt saimniecisko darbību Krāslavas nova-

dā vai attīstīt jau esošo uzņēmumu vai saimniecisko
darbību.
Projektu pieteikumu pieņemšana notiek no 2014.
gada 3.marta līdz 2014.gada 11.aprīlim.
Konkursa pieteikumu var iesniegt personīgi vai
nosūtīt pa pastu Krāslavas novada pašvaldībai (Rīgas
ielā 51, Krāslava, LV-5601).
Kontaktpersona: Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore Agita
Kruglova, tālr. 65620032, 25608633, e-pasts: agitakruglova@inbox.lv.
Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties interneta mājas lapā: www.kraslava.lv;
Krāslavas novada domē (Rīgas ielā 51, Krāslavā) pie sekretāres – lietvedes 3.kabinetā vai Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā (Skolas ielā 7,
Krāslavā);
jums tuvākajā pagasta pārvaldē.
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VECĀKIEM
Vai jūs atceraties savu skolas laiku un anketas, kas bija ļoti populāras pagājušā gadsimta 80.-90.gados? Kā tevi sauc? Kura ir tava mīļākā krāsa?
Kuras filmas tev patīk? Tavs hobijs? Jautājumi bija visdažādākie, reizēm ne visai korekti (piemēram - kuri no klasesbiedriem tev patīk). Parasti tā bija
klade, dažiem biezāka, citiem - plānāka, kas „ceļoja” no rokas rokā. Atbildot uz jautājumiem, meitenes obligāti centās skaisti noformēt savu lappusi
– pielīmēja skaistas bildītes, ko izgrieza no atklātnēm un žurnāliem, vai arī pašas kaut ko zīmēja.
Šī jaukā nodarbošanās deva iespēju uzzināt savu vienaudžu viedokli vai izteikt tās domas, ko nevarēja apspriest draugu klātbūtnē.
Kopš tā laika pagāja daudz gadu, izauga jauna paaudze. Taču mūsdienu bērni, tāpat kā mēs bērnībā, grib dalīties savās pārdomās, uzzināt klasesbiedru noslēpumus, stāstīt par savām interesēm. Tagad viņiem ir daudz vairāk iespēju. Anketas nomainīja sociālie tīkli – „facebook”, „draugiem”,
„odnoklassniki”, „vkontakte” un citi. Priekšrocību un pozitīvo aspektu ir daudz - var ātri apmainīties ar informāciju, tas ir ērts un izdevīgs sakaru
līdzeklis, foto, video, audio materiāli ir visiem pieejami jebkurā diennakts laikā. Taču, kā uzskata Krāslavas novada sociālais pedagogs Žanna Drozdovska, bez mīnusiem nav arī plusu.

Nedrošība

Daži vecāki uzskata, ka, ja
bērns sēž pie datora, nevis pavada laiku kaut kur ārā, tas nozīmē,
ka viss ir kārtībā, viņam nekas
nedraud - viņš ir paēdis, siltumā
un pieskatīts. Taču tas ne vienmēr
atbilst patiesībai.
„Kāda māmiņa pastāstīja man
par, iespējams, ne visai korektu
rīcību, taču līdz ar to viņai izdevās novērst lielas problēmas,” atzīmēja Žanna Drozdovska. „Viņas
meita atstāja datoru ieslēgtu un
neizgāja no sava proﬁla sociālajos tīklos. Māte pārbaudīja meitas
saraksti, un izrādījās, ka nepilngadīgām meitenēm raksta vīrietis,
kam ir ap 40, viņš piedāvāja intīmpakalpojumus.”
Tam, ka darbošanās internetā
ne vienmēr ir droša, piekrīt arī
Krāslavas pamatskolas psiholoģe
Velta Daņiļeviča.
„Tieši sociālajos tīklos bieži
uzturas maniaki, pedoﬁli, zagļi,”
uzsvēra Velta Daņiļeviča. „Taču
vēl lielāki draudi ir pašu vienaudžu izliktie video ar, viņuprāt,
„krutu” saturu - kautiņi, dzeršana, ņirgāšanās. Tad seko redzētā
apspriešana, komentāri. Reizēm
šķiet - kas notiek ar kādu konkrētu pusaudzi? Viņš taču dzīvē nav
tāds? Te jāatgādina, ka cilvēka
uzvedība grupā parasti mainās, jo
darbojas pūļa instinkts, īpaši pusaudžu vecumā. Katrs atsevišķi tā
nerīkotos, bet pūlī zūd personīgā
atbildība, jo tieši pusaudžu vecumā būt vienaudžu grupā ir galvenā vajadzība.”
Tad varbūt vecākiem ir vērts
reģistrēties tajos sociālajos tīklos,
ko izmanto viņu bērni?
„Manuprāt, jā,” ir pārliecināta
Žanna Drozdovska, „vai vismaz
lūgt parādīt bērna proﬁla informāciju, un, ja atteiks, tas nozīmē, ka
viņam ir, ko slēpt.

Atkarība

„Bieži šī mazā „mašīnīte” aizstāj cilvēkam veselu pasauli,” secina psiholoģe Velta Daņiļeviča.
„Taču nepatīkamākais šajā ilūzijā
ir tas, ka kompjuterizācija atstāj
negatīvu iespaidu gan uz ﬁzisko,
gan psihisko cilvēka, īpaši bērnu
un pusaudžu, veselību. Daudzas
spēles un sociālie tīkli rada psiholoģisko atkarību no paša radītās, virtuālās pasaules, tā ir dzīve
„citā” pasaulē, kur visi pakļaujas
personīgajiem likumiem un noteikumiem. Kā riska grupa jāmin
tieši 11- 18 gadus veci bērni, jo
šajā vecumā nervu sistēma vēl
nav pietiekami stabila un noturīga. Psihologu viedoklis par to,
kāpēc rodas šāda veida atkarība, ir
gandrīz visiem vienāds - viņi uzskata, ka cilvēks pierod pie laimes
izjūtas. Spēļu vai paša kontrolētās
saskarsmes sociālajos tīklos re-

BEZ MĪNUSIEM
NAV ARĪ PLUSU

zultātā cilvēks gūst stipras, tikai
sev vēlamas pozitīvas emocijas
- pārākuma izjūtu, uzvaras prieku, kontroli pār situāciju un pār
citiem, drosmi, adrenalīnu un iespēju būt labākam, skaistākam,
gudrākam. Šie sarežģītie neiropsiholoģiskie procesi ļoti līdzinās
parasta narkomāna izjūtām.”
Psihologa teorētiskajiem spriedumiem piekrīt arī sociālais pedagogs. Žannai Drozdovskai bieži
jāsaskaras ar cilvēkiem, kuriem ir
kāda atkarība.
„Ja bērns kļūst nervozs, kad
jāaiziet no datora,” atzīst Žanna
Drozdovska, „ vai viņam nemotivēti mainās garastāvoklis, tas var
liecināt par atkarību.”
Ir gadījumi, kad nopietna datoratkarība nākotnē ir tieši saistīta ar
narkomāniju. Dzīvojot virtuālajā
pasaulē, cilvēkam trūkst tā, ko
viņam piedāvā reālā pasaule. Tāpēc ar laiku cilvēks mēģina iegūt
viņam nepieciešamās emocijas ar
alkohola vai narkotiku palīdzību.”
Psiholoģe uzskata, ka visvairāk
datoratkarībai ir pakļauti zēni,
kuriem vairāk nekā meitenēm ir
attīstītas tādas īpašības kā līderība, sacensības gars un azarts.
Taču īstenībā šāda tipa atkarībai
pakļauts ikviens, kuram ikdienā
trūkst saskarsmes, atbalsta un izpratnes reālajā dzīvē, īpaši pusaudži, kuriem skolas un ikdienas
dzīvē nākas sastapties ar daudzām
problēmām, viņu vecāki ir vai nu

aizņemti vai noguruši pēc darba
dienas, bet vienaudži ir pagriezuši
muguru…

Kompromitējošā
informācija

Presē ir aprakstīti gadījumi, kad
darba devējs, kas vēlas pieņemt
darbā potenciālu darbinieku, pārskata viņa proﬁlus sociālajos tīklos, jo grib zināt, par ko interesējas šis cilvēks, kas ir viņa draugi,
kāda satura fotogrāﬁjas viņš ievieto. Bieži vien informācija, ko iegūst darba devējs, negatīvi ietekmē darbinieka turpmāko likteni.
Par to, ka informācijai sociālajos tīklos jābūt pozitīvai un
nedrīkst būt kompromitējošai, ir
pārliecināta arī Žanna Drozdovska.
„Internets — tā ir lieliska izsekošanas sistēma, par ko bērni
aizmirst. Apmeklējot kāda cilvēka
proﬁlu sociālajos tīklos, var iegūt
ļoti daudz informācijas par personu — kur dzīvo, ar ko aizraujas, kādu mūziku klausās, kas ir
viņa draugi, cik reizes dienā viņš
izmanto sociālos tīklus utt. Apkopojot datus, labam psihologam
nebūs grūti sagatavot šī cilvēka
raksturojumu.
Ir skaidri jāapzinās, kādus materiālus mēs izvietojam internetā.
Man ir zināmi fakti par dažām
krimināllietām, kuras bija saistītas tieši ar informācijas ievietošanu sociālajos tīklos. Tas, kas

vienam ir vienkārši joks, citam
var nodarīt lielu kaitējumu. Piemēram, kāda cilvēka fotogrāﬁja
tika apstrādāta „fotošopā” un ievietota internetā ar komentāriem.
Fotogrāﬁjā tika veiktas izmaiņas
atbilstoši tā cilvēka „gaumei”, kas
bildi apstrādāja, līdz ar to sekoja
iesniegums policijā. Mūsu dienās
atrast to, kas ievietoja kādu foto
internetā, policijai nesagādā lielas
grūtības un pēc šī pārkāpuma izmeklēšanas „autoram” bija lielas
nepatikšanas.”
Kāpēc gan tādi „joki” internetā nav retums? Velta Daņiļeviča
visu izskaidro, pamatojoties uz
psihologu pētījumiem un novērojumiem:
„Bērnos zūd atbildības izjūta.
Sociālajos tīklos viņi var sniegt
tādu informāciju, kādu paši vēlas,
lai justos pārliecinātiem par sevi,
drošiem un lai izjustu sava veida
apmierinātību ar savu personību.
Viņi paši izvēlas, ar ko draudzēties un ar ko ne. Ja kāds draugs
neapmierina vai nepatīk, viņu
var viegli izdzēst no savu draugu
loka. Un nekas nav jāpaskaidro.
Tikpat viegli var otru pazemot,
aizvainot vai izsmiet. Tas ir viegli,
vienkārši, jo sava ienaidnieka pārdzīvojumus vai asaras bērns neredzēs, viņam par to kauns nebūs.”

Laika
zaudēšana

Kāds narkomāns, kurš tagad jau
nelieto narkotikas, atklāja Žannai

Drozdovskai iemeslus, kuru dēļ
viņam radās šī atkarība. Kā izrādījās – viņām bija pārāk daudz brīvā
laika.
„Jā, internets ir ļoti vajadzīga
lieta, ja cilvēks prot to izmantot
lietderīgi. Tomēr vecākiem ir jāatceras, ka bērnam jābūt pēc iespējas vairāk nodarbinātam. Mums
Krāslavā ir ļoti daudz dažādu
iespēju - mākslas skola, sports,
mūzika, dejas,” uzskata Žanna
Drozdovska.
Būt uzmanīgākiem attiecībās ar
saviem bērniem aicina arī psiholoģe Velta Daņiļeviča: „Ir dzirdēts
viedoklis par to, ka sociālie tīkli
bērnam neļauj justies vientuļam,
palīdz cīnīties pret depresiju. Taču
īstenībā viss ir otrādi - bērns pie
tā visa ātri pierod, pamazām reālā pasaule viņam kļūst par slogu.
Rezultātā iestājas depresija vai
nu viņš pilnība nododas virtuālajai pasaulei. Jo vairāk laika bērns
pavada sociālajos tīklos, jo grūtāk viņam izprast cilvēkus, rodas
problēmas saskarsmē, bērnā zūd
tādas svarīgas īpašības kā līdzjūtība, līdzjušana, empātija.
Protams, var vainot laikmetu,
sabiedrību… Lai nu kā, bet atbildība par to tomēr gulstas uz vecāku pleciem. Tieši tāpēc vecākiem
ļoti svarīgi jau agrā bērna pirmskolas vecumā nesamierināties ar
sev pirmajā acumirklī vieglāku,
mierīgāku dzīvi, ļaujot bērnam sēdēt pie datora, bet darboties kopā
ar savu mazuli. Svarīgi atcerēties, ka bērna personība un psihe
veidojas tikai kopīgas sadarbības
ar pieaugušajiem rezultātā. Pienāciet! Parunājiet ar savu bērnu!
Varbūt tieši šobrīd viņam vajadzīgs jūsu atbalsts, uzmanība, siltums, rūpes, bet galvenais dzīva,
nevis virtuāla saskarsme.”
Elvīra Škutāne

RADOŠĀ
DARBNĪCA
BIBLIOTĒKĀ
29.martā plkst.11:00
Krāslavas novada
centrālajā bibliotēkā radošā darbnīca
„NO DIEGIEM UN
LINEĀLA LĪDZ ŠALLEI”,
pasniedzēja
VIJA KOVAĻKOVA.
Tiek aicināti visi
interesenti!
Pieteikties pa tālr.
65681114,
e-pasts:
www.kraslbibl@apollo.lv.
Līdzi jāņem diegi
un garāks lineāls.
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IZGLĪTĪBA

SOCIĀLĀ SFĒRA

ĒDIENREIZE IR ĪPAŠS RITUĀLS

17.martā plkst.10.00

Krāslavas
pamatskolā
veiksmīgi norisinājās Sociālo zinību nedēļa. Kaut gan
tēma „Veselīgs uzturs” ir
diezgan konkrēta un šaura,
taču, pateicoties pedagogu radošajai pieejai, skolēniem tika sniegta daudzveidīga un plaša informācija.
Nedēļas noslēgumā bija
organizēta senlietu izstāde.

Savās pārdomās par veselīgu
uzturu dalās Vija Konceviča, sociālo zinību skolotāja: „No vienas
puses, tas ir ļoti aktuāli un moderni, bet no citas – veselīgs uzturs ir
vitāli nepieciešams. Mūsdienu cilvēku – bērnu, jauniešu un pieaugušo – dzīves stils un dzīvesveids
liecina par to, ka mēs nedomājam
par veselīgu uzturu un atceramies
par to tikai tad, kad sākušas problēmas ar veselību. Tematiskās
nedēļas ietvaros mēs mēģinājām
skaidrot bērniem, ka ēdienreize ir īpašs rituāls. Ļoti svarīgi,
kā notiek ģimenes pusdienas un
vakariņas – vai ģimenes locekļi
sarunājas pie galda vai ēd steigā,
skatoties televizoru.”
Sociālo zinību nedēļas gaitā
skolēni apguva labas uzvedības
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novada domes zālē (Rīgas ielā 51) ar iedzīvotājiem
tiksies 11.Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas
priekšsēdētāja Aija Barča un
komisijas deputāts Andris Bērziņš,
lai pārrunātu aktuālus sociālās jomas jautājumus.

KULTŪRA

KOPĒJĀS DARBĪBAS
IZRĀDĪJĀS
ĻOTI INTERESANTAS
UN AIZRAUJOŠAS
3. martā notika novada kultūras darbinieku sanāksme.
Krāslavas kultūras nama mazajā zālē novada kultūras
speciālists Jāzeps Dobkevičs bija saaicinājis visu novada
tautas namu un klubu vadītājus, lai apspriestu profesiomanieres pie galda, kā arī iepazi- tautību bērni, līdz ar to kolekcijā
nālās attīstības perspektīvas, pārrunātu gada atskaišu un
nās ar senlaiku tradīcijām. Skolas parādījās arī patvāris,” pastāstīja
kultūras karšu veidošanu un citus darba jautājumus.
direktorei Vijai Koncevičai radās
ideja organizēt virtuves un galda
piederumu, kā arī senlietu izstādi.
Vecāki bija atsaucīgi, un bērni
atnesa uz skolu dažādus traukus,
lina dvieļus, podus un citus ēdienu sagatavošanai nepieciešamos
priekšmetus.
„Mūsu skolā mācās dažādu

Vija Konceviča. „Izrādījās, ka ne
visi mūsu bērni zināja, kas tas ir.”
Sociālo zinību nedēļas galvenais rezultāts ir tas, ka skolēni paplašināja savas zināšanas ne tikai
par veselīgu uzturu, bet arī par
ģimenes tradīcijām un vērtībām.
Elvīra Škutāne,
autores foto

CEĻĀ UZ DZIESMU UN DEJU SVĒTKIEM
Krāslavas pamatskolā ir atklāta Dziesmu
un deju svētku logo skiču izstāde. 6. un 7.
klašu skolēniem bija piedāvāta iespēja parādīt, kā viņi saprot un izjūt šī nozīmīgā
kultūras pasākuma vērtību, vēsturi un tā
garu. Šo radošo uzdevumu skolēni izpildīja
mūzikas skolotājas Ilonas Aprupes mācību
stundās.

„Veidojot logo, bija jāņem vērā vairāki nosacījumi.
Bija jāizdomā Dziesmu un deju svētku moto, kā arī
jāizmanto latviešu rakstu zīmes.”
Par visoriģinālāko tika atzīts Paula Nartiša logo,
kas tika izveidots, izmantojot programmēšanas valodu un modernās datortehnoloģijas.
Elvīra Škutāne,
autores foto

PIEDALIES RADOŠO DARBU KONKURSĀ „JAUNIEŠI UN ATKARĪBAS”
Biedrība „Go Beyond” sadarbībā ar laik- 30.martam ir aicināti elektroniski sūtīt uz info@runarakstu „Diena” aicina skolēnus piedalīties ra- jotparalkoholu.lv ar norādi „Radošo darbu konkursam”.
došo darbu konkursā „Jaunieši un atkarības”. E-pastā un titullapā jānorāda autora vārds, uzvārds, ve-

Jaunieši no 6. līdz 12. klasei ir aicināti rakstīt esejas un miniatūras par to, kā jauniešu dzīves ir saistītas ar atkarībām. Kas vispār ir atkarība un kā tāda
rodas? Personīgā vai draugu pieredze, savas pārdomas par sabiedrību un jauniešiem kopumā vai arī
fakti un sekas - jebkas, kas jaunietim rūp, iedvesmo
vai dara bažīgu. Konkursa mērķis ir mazināt apreibinošu vielu lietošanu jauniešu vidū, sniedzot rīkus
skolotājiem darbam klasē un informējot sabiedrību
caur jauniešu stāstiem par problēmas apjomu.
Radošos darbus (līdz 400 vārdiem) jaunieši līdz

cums, tālruņa numurs, e-pasts, skola un klase!
Konkurss notiek divās klašu grupās: 6.-9.klašu un
10.-12.klašu skolēniem no skolām visā Latvijā. Labākie darbi tiks publicēti „Dienas” medijos. Labāko
darbu autori saņems aktīva un veselīga dzīvesveida
balvas no „GlaxoSmithKline Latvia” un Siguldas
piedzīvojumu parka „Mežakaķis”, šķēršļu parka
„Tarzāns”, kā arī papīrmākslas darbnīcas „Viktora
vēstules”.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.runajotparalkoholu.lv.

Lai ieietu darba ritmā, sanāksmes pirmajā daļā Jāzeps Dobkevičs
kultūras darbiniekiem novadīja kultūrkompetences un atšķirību treniņu.
„Mēs esam vienādi. Mēs esam dažādi.” Kultūras darbinieki savā
profesionālajā darbā ik uz soļa sastopas ar tādiem jautājumiem.
Jāzeps Dobkevičs: „Lai mēs varētu nedaudz apstāties ikdienas steigā un aizdomāties par savām personīgajām vērtībām, mēģināt iejusties atšķirīga cilvēka ādā un gūt profesionālās atziņas un jaunas idejas
tam, kā veiksmīgāk varam veikt katrs savu darbu. Bieži vien nesaskaņas vai neizpratne rodas tikai tāpēc, ka baidāmies no nepazīstamā, nespējam viens otru uzklausīt, vai izprast, it īpaši, ja pārstāvam atšķirīgas kultūras vai reliģijas. Daudzveidība, ko sastopam ikdienā, runājot
vairākās valodās, ar dažādu tautību pārstāvjiem, iepazīstot viņu tradīcijas. Vispirms tiek mēģināts izprast citus, tikai pēc tam tiek mēģināts
piedāvāt citiem izprast sevi. Nereti mēs jūtamies nesaprasti, kaut arī
esam „skaidri un gaiši” izteikušies. Dažreiz liekas, ka viens skatiens
izsaka vairāk nekā tūkstoš vārdu. Mēs skaidri apzināmies, cik svarīgi
ir atstāt labu iespaidu ar atbilstošu apģērbu un labām manierēm.”
Kopējās darbības izrādījās ļoti interesantas un aizraujošas.
Tā kā sanāksme notika 3.martā, kas ir bijušās kultūras nodaļas vadītājas Ritas Barčas dzimšanas diena, dienas otrajā pusē sanāksmes
dalībnieki devās uz kapiem Ezernieku pagastā, lai godinātu izcilās
kultūras darbinieces piemiņu. Braucot uz mājām, kultūras darbinieki
apmeklēja Dagdas Tautas nama kolēģus, kur arī apsprieda turpmākās
sadarbības iespējas un kopējus darba plānus.
Inga Kavinska
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reliģija
KRĀSLAVAS VĒSTURES UN
MĀKSLAS MUZEJS
„PAT MAZA UZVARA PAŠAM PĀR SEVI
TIKA AKREDITĒTS
IR ĻOTI LIELA MŪSU KUNGA ACĪS”
UZ PIECIEM GADIEM
Par to, kā pareizi gatavoties Kristus augšāmcelšanās svētkiem, stāsta Eduards Vo-

Atbilstoši Muzeju likuma 9. pantam pašvaldības muzejam ir pienākums akreditēties. 2013.gada 12.novembrī
Krāslavas Vēstures un mākslas muzejs vērsās Kultūras
ministrijā sakarā ar muzeja atkārtotu akreditāciju. Saskaņā ar Muzeju likumu muzeju var akreditēt, ja tas atbilst
šādiem nosacījumiem – ir dibinātāja (Krāslavas novada
domes) apstiprināts muzeja nolikums, veikta muzeja krājuma uzskaite, telpās ir iekārtas un drošības sistēmas, kas
garantē muzeja krājuma saglabāšanu, ir nodrošināta muzeja krājuma pieejamība sabiedrībai un ir izstrādāta muzeja darbības un attīstības stratēģija.

2013.gada 10.decembrī muzeju apmeklēja Muzeju akreditācijas komisija, kura izvērtēja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja atbilstību
akreditācijas nosacījumiem. 2013.gada 20.decembrī Muzeju akreditācijas komisija savā atzinumā secināja, ka Krāslavas Vēstures un mākslas
muzejs ir akreditējams uz pieciem gadiem.
2014.gada 19.februārī Latvijas Muzeju padome izskatīja Kultūras
ministrijas Muzeju akreditācijas komisijas 2013.gada 20. decembra atzinumu un nolēma akreditēt Krāslavas novada domes Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju uz pieciem gadiem un izsniegt akreditācijas
apliecību.
2014.gada 5.martā Latgales akreditēto muzeju sanāksmē Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejā KM Muzeju nodaļas vadītājs Jānis
Garjāns izsniedza Krāslavas Vēstures un mākslas muzejam akreditācijas apliecību.
Muzejs pateicas Krāslavas novada domei par ﬁnansiālu atbalstu muzeja akreditācijas sagatavošanā un tās norisē.
Akreditētā muzeja statuss ļauj pretendēt uz valsts un dažādu fondu
ﬁnansējumu muzeja darbības uzlabošanai.
Valdemārs Gekišs,
Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja direktors

SEZONAS
LAUKSTRĀDNIEKIEM IEVIEŠ
ATVIEGLOTU IENĀKUMA
NODOKĻA REŽĪMU
6. martā Saeima pieņēma grozījumus likumā „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”, kas paredz ieviest sezonas
laukstrādnieku ienākuma nodokļa režīmu, sākot ar 2014.
gada 1. jūniju. Šis nodokļu režīms attieksies tikai uz tiem
laukstrādniekiem, kas ir nodarbināti no kārtējā gada 1. aprīļa līdz kārtējā gada 30. novembrim un kas ir nodarbināti
tieši sezonas rakstura darbos augļkoku, ogulāju un dārzeņu
sējā vai stādīšanā, sējumu un stādījumu kopšanā, ražas novākšanā, augļu, ogu un dārzeņu šķirošanā.

Kalendārā gadā laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. novembrim maksimālais termiņš, kurā sezonas laukstrādniekam varēs piemērot sezonas
laukstrādnieka ienākuma nodokļa režīmu, nevarēs pārsniegt 65 nostrādātās dienas un sezonas laukstrādnieka saņemto ienākumu maksimālais
apmērs nevarēs pārsniegt 3000 eiro.
Sezonas laukstrādnieku ienākuma nodoklis paredzēts 15 procentu
apmērā no laukstrādnieka nopelnītā atalgojuma, bet ne mazāks kā 0,70
eiro par katru nostrādāto dienu. Persona, kura maksās sezonas laukstrādnieka ienākuma nodokli, kļūs sociāli apdrošināta pensijai, ja pie
visiem darba devējiem nopelnītais ienākums mēnesī pārsniegs 70 eiro.
Sezonas laukstrādnieku darba devēji izmantos Lauku atbalsta dienesta (LAD) informācijas sistēmu, tajā reģistrējot ienākumu gūšanas
dienu, noslēgto līgumu formu un sezonas laukstrādniekiem aprēķināto
atlīdzību par darbu. LAD informācijas sistēmā tiks nodrošināta iespēja
lauksaimniekiem (darba devējiem) iegūt apkopotā veidā visus mēneša
laikā LAD informācijas sistēmā ievadītos datus un aprēķināto nodokļa
apmēru, lai tos iesniegtu Valsts ieņēmumu dienestā (VID) standartizētā
formā.
Lai samazinātu administratīvo slogu, uzņēmējam, kurš nodarbina
sezonas laukstrādniekus, ziņojums par nodarbinātajām personām, viņu
ienākumiem un aprēķināto ienākuma nodokli VID būs jāsniedz vienu
reizi mēnesī.
Sezonas strādnieku jaunā uzskaites kārtība, izmantojot LAD sistēmu,
būs daudz vienkāršāka, ērtāk lietojama un saprotamāka. Samazinātā nodokļa ieviešana rosinās lauksaimniekus legalizēt līdz šim nereģistrētos
laukstrādniekus.
Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību
nodaļas vadītāja

roņeckis, Krāslavas Sv. Ludvika Romas katoļu draudzes prāvests.

- Pagāja vairāk nekā nedēļa, kopš sākās Lielais gavēnis.
Kāpēc gavēnis ir nepieciešams
kristietim?
- Katoļu baznīcā Lielā gavēņa
laiks sākas Pelnu trešdienā. Šogad gan katoļi, gan pareizticīgie
svinēs Lieldienas 20.aprīlī. Pelnu
trešdienas liturģija, kad priesteris
uzkaisa uz ticīgo galvām pelnus,
atgādina mums par to, ka mēs paši
esam pīšļi. Cilvēkiem jāatceras
vārdi, kas uzrakstīti Bībelē (Rad.
3.19):„...jo tu esi pīšļi, un pie pīšļiem tev atkal būs atgriezties.”
Taču no citas puses, Dievs dāvāja mums dvēseli, kas ir radīta
pēc Viņa tēla un līdzības.
Pelnu diena iezīmē grēku nožēlošanas un gavēņa laika sākumu,
kas beigsies ar Lieldienām.
Lielais gavēnis ilgst 40 dienas
un simbolizē tās 40 dienas, ko
Jēzus gavēja tuksnesī. Pelni šajā
dienā atgādina par atgriešanās nepieciešamību un to, ka dievišķā
mīlestība nepieciešama kā dzīvība. Pelni simbolizē arī to, ka vecajam jāaiziet, lai tā vietā varētu
rasties kaut kas jauns.
- Ja cilvēks savas dzīves laikā
nekad neieturēja gavēni? Ko jūs
varētu viņam ieteikt, ar ko viņš
varētu sākt?
- Gavēņa laikā Baznīca aicina
pievērst uzmanību trim galvenajiem momentiem. Pirmkārt, tā ir
lūgšana, piedalīšanās dievkalpojumos un Svēto Sakramentu pieņemšana - viss, kas atver mūsu
sirdi un dvēseli Dievam un piepilda mūs ar žēlastību. Ne velti saka
- ja Dievs ir pirmajā vietā tavā dzīvē, tad viss ir savā vietā.
Materiālo vērtību pasaulē mēs
nedrīkstam aizmirst par garīguma
nozīmi, par to, ka galveno lomu
mūsu dzīvē spēlē Dievs.
Otrkārt, gavēnis ir laiks, kad
mēs ierobežojam savu uzturu, nepiedalāmies izklaides pasākumos,

koncertos, kāzās. Visus izklaides
pasākumus var atlikt uz vēlāku
laiku, pēc Lieldienām. Gavēņa periodu vajadzētu veltīt pārdomām
par Jēzus Kristus ciešanām, par
to, kādu cenu viņš samaksāja, lai
atpestītu mūs no grēka. Ir jāapstājas ikdienas skrējienā un jāpievērš
uzmanība savai ticībai, lai iegūtu
dvēseles mieru.
Trešais, par ko es gribētu atgādināt, tie ir labie darbi. Piemēram,
var apciemot slimos vai vecos
cilvēkus. Jācenšas piedot tiem,
kas mūs apvainoja vai sāpināja,
kā arī lūgt piedošanu par pāri darījumiem. Gavēņa laikā nedrīkst
iesaistīties konﬂiktos ar tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā mēs dzīvojam un strādājam, nevajadzētu
izrādīt savas dusmas vai lietot
vārdus, kuri varētu aizvainot citu
cilvēku. Mūsu savstarpējās attiecībās jāvalda saskaņai, mieram un
mīlestībai. Gavēņa laikā mums ir
garīgi jāsagatavojas Kristus augšāmcelšanās svētkiem.
- Viens no svarīgākajiem jau-

tājumiem - kā saprast, vai gavēnis cilvēka dzīvē ir atstājis kādas pēdas?
- Protams, Dievs var dāvāt mieru mūsu dvēselei, un mums liksies, ka mēs visu izdarījām pareizi. Nedrīkst ņemt vērā un izdarīt
secinājumus, pamatojoties tikai
uz šīm ārējām pazīmēm. Visi mēs
esam grēcinieki, bet gavēņa laikā
katram ir dota iespēja kļūt labākam. Atcerēsimies Kristus vārdus
par to, ka svētīgi ir tie, kas cieš. Ja
mēs pieņemam savas ciešanas un
savu krustu, cenšamies būt labāki,
mēģinām sekot Kristus piemēram,
tad par visiem mūsu labajiem darbiem Dievs sola debesu algu, ko
mēs noteikti saņemsim mūžībā.
Nav obligāti izvirzīt dižus mērķus un veikt lielus varoņdarbus.
Pat maza uzvara pašam pār sevi ir
ļoti liela mūsu Kunga acīs.
Elvīra Škutāne,
autores foto

VUGD LATGALES REĢIONA BRIGĀDES AMATPERSONAS
PAAUGSTINĀS KVALIFIKĀCIJU BALTKRIEVIJĀ
No 9. līdz 21. martam Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Latgales
reģiona brigādes Ludzas daļas, Krāslavas daļas un Daugavpils 1.daļas trīs vada komandieri dosies paaugstināt kvalifikāciju Baltkrievijas ārkārtējo situāciju ministrijas kvalifikācijas paaugstināšanas institūtā Minskā. Šie kursi notiek Eiropas Savienības finansētā
projekta „Civilās aizsardzības sistēmu sadarbība negadījumos, kas saistīti ar bīstamo
kravu transportēšanu Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu reģionā” ietvaros.

Lai paaugstinātu gatavību reaģēt un sadarboties ar kaimiņvalstu dienestiem avārijās, ko izraisījusi bīstamo
ķīmisko vielu noplūde, vada komandieri no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas ugunsdzēsības dienestiem
divpadsmit dienas paaugstinās zināšanas bīstamo kravu pārvadāšanas drošības jautājumos, tajā skaitā par
dažādu klašu bīstamo kravu ķīmiskā sastāva īpašībām, aizsarglīdzekļu un tehnisko līdzekļu izmantošanas
speciﬁku elpošanai nepiemērotos apstākļos, kā arī ārkārtējo situāciju seku likvidēšanu, kas saistītas ar naftas,
radioaktīvo vielu vai ķīmisko vielu noplūdi ar pārrobežu sekām.
Projekta mērķis ir paaugstināt ekoloģisko drošību pārrobežu reģionā, veicot ātru un profesionālu reaģēšanu negadījumos, kas saistīti ar bīstamu ķīmisko vielu transportēšanu un tādējādi uzturot reģiona ilgtspējīgu
attīstību.
Projekta uzdevumi ir atjaunot un uzlabot iesaistīto operatīvo dienestu materiāli-tehnisko nodrošinājumu,
uzlabot personālsastāva zināšanas un iemaņas reaģējot uz transporta negadījumiem, kas saistīti ar bīstamām
ķīmiskām vielām, izveidot, publicēt un izplatīt pirmo reaģēšanas darbību rokasgrāmatu, kā arī veikt personālsastāva, aprīkojuma un dienestu savstarpējās sadarbības pārbaudi praktiskās mācībās.
Marita Masule,
VUGD Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste
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sports
27.februārī Krāslavas kultūras namā norisinājās svinīgais sporta skolas pasākums, kurā tika apbalvoti 2013.gada Latvijas čempionātu godalgoto
vietu ieguvēji.
Attēlos: treneri, kas palīdzēja sportistiem gatavoties sacensībām (Viktors Beinarovičs, Raitis Timma, Inese Umbraško, Ilona Vanaga, Marina
Šlapina, Jevgenijs Tarvids, Sergejs Šveds) un 2013. gada laureāti.

KRĀSLAVAS SPORTA SKOLAS JAUNATNES LAUREĀTS – 2013
K
S

arīna Krilova – ložu šaušanā kopumā izcīnīja 10
medaļas: 3 zelta medaļas Latvijas
junioru čempionātos, 3 sudraba
medaļas Latvijas čempionātos
pieaugušajiem, 2.un 3.vieta Baltijas valstu kausā, zelta un sudraba
medaļas Latvijas kausa izcīņas sacensībās.
velīna Petunova – vieglatlēte, sudraba medaļa lodes
grūšanā Latvijas čempionātā pieaugušajiem, divas zelta medaļas
Latvijas čempionātos junioriem
lodes grūšanā un divas sudraba
medaļas diska mešanā, sudraba un
bronzas medaļa Baltijas valstu sacensībās mešanas disciplīnās. Uzlaboti divi jaunie, sev piederošie,
Krāslavas Sporta skolas jaunatnes
rekordi 4 kg lodes grūšanā – 13.38
m un diska mešanā – 45.36 m.
atālija Kovaļova – distanču slēpošanā izcīnīja
piecas zelta medaļas un vienu
bronzas medaļu Latvijas čempionātos distanču slēpošanā U-20
grupā, sudraba un bronzas medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē,
piedalījās Pasaules čempionātā
pieaugušajiem Itālijā, Pasaules
Universiādē Itālijā.
ivars Stikuts – basketbolists, Latvijas Jaunatnes basketbola izlases dalībnieks
U-18, spēlē LBL -1 čempionātā
„Basketbola Akadēmija LMT”
komandā.
rnis Bebrišs – basketbolists, 1.vieta individuālajā
statistikā Swedbankas Jaunatnes
basketbola līgas 2.divīzījas austrumos U-17 - vidēji 11 spēlēs
33.45 punkti un 6.vieta U-19 – vidēji 13 spēlēs 20.69 punkti.
iāna Bulavska – ložu šaušanā zelta medaļa Latvijas
Jaunatnes Olimpiādē, divas zelta
medaļas Latvijas jaunatnes čempionātā vidējā un vecākajā grupā,
trīs bronzas medaļas LR čempionātos vecākajā vecuma grupā,
junioros un Latvijas kausā ložu
šaušanā;
lga Kovaļova - distanču
slēpošanā izcīnīja divas
zelta, divas sudraba un trīs bronzas medaļas Latvijas čempionātos
distanču slēpošanā grupā U-18,
Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē – sudraba un bronzas medaļas.
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natnes basketbola līgas 2.divizījas
austrumos U-17. Vidēji 11 spēlēs
16.91 punkti.
abīne Leonoviča - vieglatlētikā 7.vieta 60 m Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs,
daudzkārtēja Latgales reģiona
vieglatlētikas sacensību godalgoto vietu ieguvēja.
leksandrs Ļebedevs vieglatlētikā 7.vieta tāllēkšanā Rīgas jaunatnes meistarsacīkstēs, daudzkārtējs Latgales
reģiona vieglatlētikas sacensību
godalgoto vietu ieguvējs.
ānis Govilovskis - basketbolists, 4.vieta individuālajā
statistikā Swedbankas Jaunatnes
basketbola līgas 2.divizījas austrumos U-16. Vidēji 14 spēlēs
20.50 punkti
einis Andžāns - basketbolists, 4.vieta individuālajā
statistikā Swedbankas Jaunatnes
basketbola līgas 2.divizījas austrumos U-14. Vidēji 13 spēlēs
23.69 punkti.
gija Bebriša - 6.vieta šķēpa mešanā Latvijas čempionātā jaunākajā vecuma grupā,
8.vieta 60 metru barjerskriešanā
Latvijas ziemas čempionātā „C”
grupai, daudzkārtēja Latgales
reģiona vieglatlētikas sacensību
godalgoto vietu ieguvēja.
līna Ņikitina - vieglatlētika - 6.vieta augstlēkšanā
Latvijas ziemas čempionātā „C”
grupai, 4.vieta starptautiskajā turnīrā H.Silova kausa izcīņa, daudzkārtējā Latgales reģiona vieglatlētikas sacensību godalgoto vietu
ieguvēja.
atrīne Tračuma vieglatlētika - 8.vieta lodes grūšanā Latvijas ziemas čempionātā
un 8.vieta lodes grūšanā Latvijas
vasaras čempionātā „C” grupai,
daudzkārtēja Latgales reģiona
vieglatlētikas sacensību godalgoto vietu ieguvēja.
dgars Sadovskis - brīvajā
cīņā 2.vieta Latvijas jaunatnes čempionātā, 5.vieta starptautiskajās turnīrā „Daugavpils
-2013”.
Inese Umbraško,
Elvīras Škutānes foto
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jārs Vanags – distanču slēpošanā izcīnīja trīs
sudraba un trīs bronzas medaļas
Latvijas čempionātos distanču
slēpošanā U – 16, divas sudraba
medaļas Latvijas Jaunatnes ziemas olimpiādē.
einis Gorenko – brīvajā
cīņā izcīnīja sudraba medaļu Latvijas čempionātā junioriem, 2.vieta Rīgas čempionātā
pieaugušajiem.
rtūrs Savčenko – brīvajā
cīņā zelta medaļa Latvijas Jaunatnes olimpiādē, 1.vieta
brīvajā cīņā starptautiskajā turnīrā „K.Kundziņa kauss” zēniem,
sudraba medaļa Latvijas čempionātā kadetiem, bronzas medaļa
Latvijas čempionātā jauniešiem
un bronzas medaļa starptautiskajā
turnīrā Igaunijā.
lga Plutjakova – sieviešu
brīvajā cīņā izcīnīja sudraba medaļu Latvijas jaunatnes
čempionātā, bronzas medaļas
Latvijas Jaunatnes Olimpiādē un
Latvijas čempionātā kadetiem,
1.vieta starptautiskajās turnīrā
„Daugavpils -2013” un 3.vieta
Starptautiskajā P.Budovska turnīrā Rīgā.
ogdans Kancevičs – distanču slēpošanā – divas
sudraba medaļas Latvijas čempionātos U – 16 grupā. Sudraba un
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bronzas medaļas Latvijas Jaunatnes olimpiādē.
līna Dimbovska – brīvajā
cīņā sievietēm izcīnīja zelta medaļu Latvijas čempionātā un
sudraba medaļu Rīgas čempionātā
pieaugušajiem.
elizaveta Greitāne - brīvajā
cīņā sievietēm izcīnīja zelta
medaļu Latvijas Jaunatnes olimpiādē, zelta medaļu Latvijas Junioru
čempionātā un bronzas medaļu
Latvijas čempionātā kadetiem.
eniss Jarošs - brīvajā cīņā
izcīnīja sudraba medaļu
Latvijas čempionātā kadetiem un
bronzas medaļu Latvijas Jaunatnes olimpiādē.
urijs Džamirze – 2.vieta individuālajā statistikā
Swedbankas Jaunatnes basketbola
Līgas 2.divīzījas austrumos U-19.
Vidēji 12 spēlēs 27.58 punkti.
olands Škutāns – divas
bronzas medaļas kārtslēkšanā Latvijas čempionātos vecākajā vecuma grupā, 1.vieta Rīgas
jaunatnes meistarsacīkstēs kārtslēkšanā.
ace Marhileviča – divas
sudraba medaļas vesera
mešanā LR čempionātā vecākajā
vecuma grupā.
igars Ļaksa – 3.vieta 200
m skriešanā LR čempionātā vidējā vecuma grupā, 3.vieta

A

J

D
J

R

D

A

200 m skriešanā Rīgas jaunatnes
meistarsacīkstēs.
natolijs Šavecs – vieglatlētikā izcīnīja zelta medaļu
Latvijas čempionātā augstlēkšanā
jaunākajā vecuma grupā, 2.vieta
augstlēkšanā jaunatnes atlases sacensībās Valmierā, 6.vieta Latvijas ziemas čempionātā „C” grupai
300 metros.
ihards Misjuns – ložu
šaušanā izcīnīja sudraba
medaļu Latvijas junioru čempionātā un bronzas medaļu Latvijas
Jaunatnes olimpiādē.
ihards Plociņš – ložu šaušanā izcīnīja bronzas medaļu Latvijas junioru čempionātā
un divas sudraba medaļas Latvijas
jaunatnes čempionātā.
arta Ozerska – ložu
šaušanā izcīnīja bronzas
medaļu Latvijas čempionātā vecākajā vecuma grupā.
Par sasniegumiem sporta sveicām arī Latvijas čempionātu ﬁnālu dalībniekus.
ānis Cauņa - basketbolists,
7.vieta individuālajā statistikā Swedbankas Jaunatnes basketbola līgas 2.divizījas austrumos
U-17. Vidēji 12 spēlēs 17.83 punkti.
aspars Miglāns - basketbolists, 8.vieta individuālajā statistikā Swedbankas Jau-
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8 Kraslavas V
Cienījamie lasītāji
un reklāmdevēji!
Informatīvais izdevums „Krāslavas Vēstis” pieņem komercreklāmu un privātos sludinājumus.
Maksa par privātajiem sludinājumiem -1 EUR.
Juridisko personu reklāma - 1
EUR par cm2.
Redakcijas adrese: Krāslavas novada dome (19.kab.), Rīgas iela 51,
Krāslava.

ATVĒRTO DURVJU
DIENA
3.aprīlī plkst.11:00 Daugavpils Universitātē (Vienības ielā 13) ikvienam
interesentam, topošajam
studentam, būs iespēja tikties ar pasniedzējiem, fakultāšu dekāniem, lai uzdotu jautājumus par studiju
procesu, studentu ikdienu
universitātē, studiju programmām, vienoto uzņemšanu, studiju maksu un universitātes organizētajiem
pasākumiem.

Atvērto durvju dienā ikviens
varēs iejusties studenta dzīvē, ielūkojoties universitātes mācību
korpusos un lekciju auditorijās,
tiks piedāvāti arī informatīvie izdales materiāli par Daugavpils
Universitāti, kas sniedz pārskatu
par studiju un ārpusstudiju iespējām.
Papildu informācija:
Starptautisko un sabiedrisko attiecību daļa, tālr. 654 25564,
e-pasts: ssad@du.lv.

līdzjŪtība
Pierimst soļi, klusē domas,
Neskan mīļās mātes balss...
Krāslavas novada domes kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību Administratīvās nodaļas
vadītājam Viktoram Aišpuram, māti mūžībā aizvadot.

ESTIS

sports
VIEGLATLĒTI SACENSĪBĀS MINSKĀ

LĪDERU TRIJNIEKS –
„KRĀSLAVA”, „NORTEKS”, „LDZ CARGO”

1. un 2.martā Krāslavas Sporta skolas vieglatlēti piedalījās starptautiskajās sacensībās Minskā. Šajās sacensībās
Pagājušajās brīvdienās startēja Daugavpils pilsētas telpiedalījās vieglatlēti no daudzām Baltkrievijas pilsētām, pu futbola čempionāta otrais aplis.
Latvijas (Krāslava, Jēkabpils, Daugavpils) un Krievijas. UkSavas līdera pozīcijas nostiprināja „FK Krāslava” - 25 punkti. Otrajā
rainas sportisti sakarā ar saspīlēto situāciju valstī uz sa- pozīcijā ir komanda „Norteks” – 24 punkti. Līderu trijnieku noslēdz
censībām neieradās.
„LDZ Cargo – 17 punkti.

Krāslavas sportisti, neskatoties uz to, ka sacentās ar vienu gadu vecākiem vieglatlētiem, mājās atveda divas medaļas. Katrīne Tračuma,
metot 500 gramus smago šķēpu, ar rezultātu 30,78 m izcīnīja trešo vietu, jāpiebilst, ka Latvijā šajā vecumā meitenes met 400 gramus smagu
šķēpu.
Alīna Ņikitina izcīnīja trešo vietu augstlēkšanā. Viņa pārlēca latiņu,
kura bija novietota 1,45m augstumā. Alīna vēl ieguva 5.vietu tāllēkšanā
ar personisko rekordu 4,58 m. Agijai Bebrišai 7.vieta šķēpa mešanā –
26,28 m un 8.vieta lodes grūšanā – 8,73 m.
Ļoti labus rezultātus uzrādīja mūsu puiši – Aigars Ļaksa vecākajā vecuma grupā (1997.-1998.) iekļuva 200 m distances ﬁnālā un izcīnīja
4.vietu ar personisko rekordu 24,01, kā arī 5.vietu 60 m skrējienā ar
rezultātu 7,36. Raivis Seļaņins vidējā vecuma grupā ( 1999.-2000.) izcīnīja 5.vietu 200 m skrējienā ar personisko rekordu 25,58 un 6.vietu 60
m skrējienā ar rezultātu 7,96. Anatolijs Šavecs ar rezultātu 38,67 ieguva
piekto vietu šķēpa mešanas sacensībās.

Komandas
„Krāslava”
„Norteks”
„LDZ Cargo”
„LDZ Termināls”
„Dauer”
„RSS LRC”
„Ilūkste”
„BFC Daugava”

Spēles Uzvaras
9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
5
4
3
3
2
0

Neiz- ZaudēRezultāts
šķirts jumi
1
0
53:18
0
1
59:22
2
2
45:27
0
5
27:32
1
5
28:40
0
6
20:43
1
6
22:37
1
8
11:46

Punkti
25
24
17
12
10
9
7
1

„FK KRĀSLAVA-RITMS R” IEKĻŪST
CETURTDAĻFINĀLĀ

LATGALES «BOCCIA» TURNĪRS
Krāslavas bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar Latvijas
Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federāciju organizēja
kārtējo Latgales BOCCIA turnīru. To spēlē bērni un jaunieši
ar speciālām vajadzībām.

Krāslavas BJC kluba „Saulessvece” bērni un jaunieši aizrautīgi spēle BOCCIA jau vienpadsmito gadu! Latgales turnīrā Krāslavas BJC
pārstāvēja trīs komandas. Šogad 1.vietu un zelta medaļas starp jauniešiem ar dažādiem kustību traucējumiem izcīnīja Krāslavas BJC kluba
„Saulessvece” divas komandas - jaunākie un vecākie kluba audzēkņi
(skolotāja Žanna Garbredere). Viņi dosies uz Ozolniekiem cīnīties ar
labākajiem Boccia spēlētājiem no citiem novadiem. Bērnu un jauniešu
grupā ar intelektuālās attīstības traucējumiem startēja 4 komandas. Medaļas par 1.vietu un iespēju piedalīties Latvijas čempionātā jau piekto
gadu pēc kārtas izcīnīja Aleksandrovas internātpamatskolas komanda (skolotājs Vjačeslavs Vērdiņš). Kopumā Latgales Boccia turnīrā
piedalījās 8 bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām komandas no
Daugavpils BJC „Jaunība”, Krāslavas BJC un Aleksandrovas speciālās
internātpamatskolas.
Mēs esam pateicīgi Jānim Tukānam un uzņēmējai Valentīnai Kazimirovai par iespēju organizēt turnīru Krāslavas Valsts ģimnāzijā , AS
„Krāslavas piens” un personīgi Aleksejam Krivenko par ilggadējo pasākuma sponsorēšanu! Paldies arī vecākiem, kas bija kopā ar mums!
Rita Vekšina,
Krāslavas BJC direktore

informācija
P/a „Krāslavas Slimokase” atgādina, ka
pacienta iemaksu par 2014.gada II ceturksni, kas sastāda EUR 21.34, jānomaksā līdz
31.03.2014.g. (ieskaitot). Nomaksājot pēc norādītā termiņa, pacienta iemaksas grāmatiņa
stāsies spēkā pēc 10 dienām, skaitot no pēdējā
nomaksas datuma.
*
*
*
Krāslavas novada pensionāru biedrības atskaites sapulce tiek pārcelta uz 27. martu, tā
notiks plkst.14.00 Krāslavas kultūras namā.
Jautājumus un priekšlikumus rezolūcijai lūdzam
līdz 27.martam ielikt pasta kastītēs, kas atrodas
pie novada domes, sociālā dienesta vai mūzikas
skolas ēkas. Sapulces laikā novada domes amatpersonas atbildēs uz iepriekš uzdotajiem un iesniegtajiem jautājumiem.
*
*
*

Nekustamā īpašuma nodokļa
pirmais maksāšanas termiņš
par 2014.gadu 31.marts.
Lūdzam savlaicīgi
veikt apmaksu.
Izdevējs - Krāslavas novada dome
Redakcija: Rīgas ielā 51,
redakcijas apliecība Nr.1185

sludinājumi, reklāma
Pārdod lietotu televizoru labā stāvoklī, cena – 35
EUR. T.26173163.
Gaujas iela 24-21,Vangaži,
Inčukalna nov., LV-2136, tel.67995788,
fakss 67995772, e-pasts: info@satis.lv

PIEDĀVĀJAM
DZELZSBETONA IZSTRĀDĀJUMUS:

- caurtekas (d 400 mm – 1500 mm);
- aku grodi ar gropi d 1000 mm, d 1500 mm, d 2000 mm;
- aku vāki un pamatnes; ceļu plātnes PDN 2*6*0.14 m

apsveikums
Sveicam
Veru Olehnoviču jubilejā!
Nevajag skaitīt gadus, kuri aulēkšiem skrien Gadus tāpat kā naudu, noturēt nespēj neviens.
Skaitīsim laimīgos mirkļus, kuru mūžā
bijis tik daudz Ar tiem mēs bagāti esam un novecot nebūs ļauts!
Ar mīlestību un cieņu,
Anna un Vanda
Redaktore - Elvīra Škutāne
Tālr.65681765, 28368537
e-pasts: vestis@kraslava.lv

Noslēdzās Latvijas telpu futbola kausa izcīņas astotdaļﬁnāla spēles,
tika noskaidroti ceturtdaļﬁnāla pāri. 2.martā Daugavpilī „BFC Daugavpils-FK Krāslava- RitmsR” komanda spēja pārspēt pretinieku - „RTU”
komandu - ar rezultātu 4:1 un iekļūt sacensību nākamajā kārtā. 15.martā Rīgā plkst.15.00 „BFC Daugavpils-FK Krāslava-Ritms R” spēlēs ar
„SK Monarhs” (Latvijas Telpu futbola Augstākā līga).
Vadims Atamanjukovs

„BOCCIA” ČEMPIONĀTA REZULTĀTI
Latvijas bērnu un jauniešu invalīdu „Boccia” čempionāta ﬁnāls notika 2014.gada 8.martā Ozolniekos. Piedalījās 12 komandas 3 grupās
- visi vēsturisko novadu turnīru uzvarētāji. Tāpēc katrā apakšgrupā notika ļoti sīvas cīņas par godalgotām vietām. Lepojamies un apsveicam
mūsu kluba „ Saulessvece” uzvarētājus.
I vieta jaunākajā grupā – Vjačeslavs Plutjakovs, Elvis Paškevičs, Germans Fomins, Larisa Plutjakova.
II vieta – vecākajā grupā: Raimonds Brazevičs, Vjačeslavs Lukaševičs, Sandra Petroviča.
Paldies par transportu novada domei!
Žanna Garbrēdere,
kluba „ Saulessvece” vadītāja

22.
25.
26.
27.
29.
30.

pasākumi martā

martā plkst.17.00 - Austrumu deju studijas „Malika” koncerts;
martā plkst.11.00 ziedu nolikšana un piemiņas brīdis pie
pieminekļa „Māte Latgale raud”;
martā plkst.11.00 Lielie lasīšanas svētki un Melnsila pirātu
šovs;
martā - Starptautiskajā teātra dienā - KN amatierteātra izrāde „Krustmāte Jūle no Tūles”;
martā plkst.17.00 Krāslavā sadancos Latgales labākie deju
kolektīvi. Pēc koncerta plkst.19.00 balle - spēlē grupa „Juris
un Jānis”. Ieeja - 2 EUR. Pieteikšanās pa tālr. 25612008;
martā plkst.15.00 Rīgas Dziesmu teātra „Etjud” koncerts
„Romances, romances...”. Ieeja - 5 EUR.

Tulkotāja - Galina Mikulāne
Tirāža - 6000
Iespiests SIA „Latgales druka”

