KRĀSLAVAS NOVADA DOMES INFORMATĪVAIS IZDEVUMS

PANORĀMAS SKATS UZ DAUGAVU TIKA PAPLAŠINĀTS
Šī gada ziemā zemais ūdens līmenis Dau- sedza skatu uz Daugavu, pilsētas iedzīvotāji aktualigavā deva iespēju attīrīt no brikšņiem upes zēja jau vairākkārt. Nesen vairākus kokus, kas aug
pašvaldībai piederošajā teritorijā, nozāģēja, un tagad
labo krastu Krāslavas pilsētas teritorijā.
Kā uzsvēra p/a „Labiekārtošana K” direktors
Ēvalds Cauņa, krūmāji ir izzāģēti krasta teritorijā,
sākot no Florupītes ietekas un beidzot ar Vidzemes
ielu. Nākamais darba posms - novākt nozāģētos zarus, kas ir salikti kaudzēs gar krastu.
Adamovas pilskalnā, kur atrodas skatu laukums,
tika paplašināts panorāmas skats uz Daugavu. Jautājumu par nepieciešamību nozāģēt kokus, kas aiz-

par gleznainajiem Daugavas lokiem varēs priecāties
ne tikai krāslavieši, bet arī pilsētas viesi.
Pakāpeniski sētnieki sakārto skvērus un pilsētas
zaļo zonu. Norisinās darbi arī uz ielu braucamās daļas – tiek savāktas un izvestas smiltis, ar kurām ielas
tika kaisītas ziemā, apledojuma laikā.
Elvīra Škutāne,
autores foto
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SKVĒRA LABIEKĀRTOŠANA

Līdz ar pavasara iestāšanos turpinās skvēra labiekārtošanas darbi blakus Krāslavas Kultūras namam. Pagājušajā
gadā tur tika atjaunoti gājēju celiņi, bet šogad ir novākti vecie soli un augsne ir sagatavota zālāja veidošanai.
Vecais koka krusts tika nomainīts pret jaunu, kas vizuāli ir
atbilstošāks skvēra koncepcijai. Tieši no šīs vietas jau daudzus gadus Lielajā piektdienā sākas Krustaceļš pa Krāslavas
ielām.
Par to, kāpēc skvērā blakus Kultūras namam tika uzstādīts
šis krusts, pastāstīja Krāslavas Vēstures un mākslas muzeja
vēstures speciāliste, Mag.hist. Baiba Matvejenko.

AICINĀJUMS IESNIEGT SAVAS IDEJAS
TRADICIONĀLAJĀ PROJEKTU KONKURSĀ
„IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI”
Krāslavas novada dome aicina novada iedzīvotāju grupas un biedrības līdz šī
gada 21.aprīlim iesniegt projektu pieteikumus tradicionālajam projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi”, saņemot līdz
600 eiro lielu finansējumu savas vides labiekārtošanai.

Līdz šim Krāslavas novadā ir īstenoti jau 111 mazie projekti – atpūtas vietu, sporta un rotaļu laukumu,
baznīcu teritoriju labiekārtošanai, apzaļumošanai un
citām vides uzlabošanas aktivitātēm.

Konkursa nolikums, projekta pieteikuma forma un
detalizēti ieteikumi tās aizpildīšanai pieejami pašvaldības mājas lapā www.kraslava.lv. Papildus informāciju iespējams saņemt, iepriekš piesakoties, Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7,
Krāslavā, 11.kabinetā (tālr. 29185871, e-pasts: inara.
dzalbe@kraslava.lv).
Visi kopā - savam novadam!
Ināra Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas vadītāja

BALTKRIEVIJAS REPUBLIKAS ĢENERĀLKONSULĀTS
INFORMĒ
PAR IZMAIŅĀM DARBA LAIKA GRAFIKĀ
Sakarā ar apmeklētāju skaita palielināšanos pavasara-vasaras periodā, kā arī,
ņemot vērā konsulārajā apgabalā esošo
pašvaldību un citu saimniekošanas subjektu darba režīmu, Baltkrievijas Republikas
ģenerālkonsulāts Daugavpilī pieņēma lēmumu par pagaidu izmaiņām darba laika
grafikā.

No 2016. gada 1.aprīļa līdz 1. oktobrim ģenerālkonsulātā ir noteikts šāds darba laika režīms: no 8.00
līdz 17.00 darba dienās (no pirmdienas līdz piektdie-

nai) ar pusdienu pārtraukumu no 12.30 līdz 13.30 pēc
vietējā laika.
Apmeklētāju pieņemšana - no 8.00 līdz 12.00 un
dokumentu izsniegšana no 14.30 līdz 16.00.
Lūdzam pievērst uzmanību tam, ka trešdiena arī ir
apmeklētāju pieņemšanas diena.
Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsuls Daugavpilī V. Klimovs pieņem pilsoņus un juridisko personu
pārstāvjus katru trešdienu no 8.00 līdz 12.30, ir vēlams iepriekšējais pieraksts.

PRECAMIES?
Pašā vasaras sākumā, 1. jūnijā, kad tiek sumināti mūsu novada jaundzimušie un viņu
vecāki, ir padomāts arī par tiem, kuri nolēmuši reģistrēt savu laulību.
Krāslavas novada Dzimtsarakstu nodaļa 1. jūnijā piedāvā iedzīvotājiem svinīgu laulību reģistrāciju bez maksas - maksājot tikai valsts nodevu 14 eiro.
Īpaši tiek aicināti pāri no Krāslavas novada.
Pieteikties laulību reģistrācijai var līdz 2016. gada 31. aprīlim.

„Otrā pasaules kara beigās, 1944. gada jūlijā, Krāslavas parkā, blakus
Rīgas ielai, tika apglabāti 79 vācu armijas karavīri, kuri bija krituši kaujās pie Krāslavas vai arī miruši no ievainojumiem kara hospitālī, kurš
kādu laiku atradās blakus esošajās Krāslavas ģimnāzijas telpās pilī.
Pēc padomju armijas ienākšanas blakus tika izveidoti padomju karavīru kapi, bet vācu karavīru kapu kopiņas tika nolīdzinātas, vēlāk izveidoti trotuāri un piebrauktuves pie 1967. gadā uzbūvētā Kultūras nama.
1992. gada maijā vācu karavīru kapu vietā tika uzstādīts koka krusts.
Bojā gājušo apbedījumu vietas un krustu iesvētīja Krāslavas Romas katoļu baznīcas dekāns Jāzeps Lapkovskis un Krāslavas Sv. Aleksandra
Ņevska pareizticīgo baznīcas mācītājs Aleksandrs Dvorņikovs.
Dekāns J.Lapkovskis un Tēvs Aleksandrs aizlūdza arī par blakus
apglabātajiem padomju karavīriem.
2010. gadā vasarā Krāslavas novada teritorijā darbu uzsāka Brāļu
kapu komitejas pārapbedīšanas grupa četru cilvēku sastāvā, kuru vadīja
Tālis Ešmits. Grupas mērķis bija pēc vācu armijas arhīva datiem atrast
vācu karavīru apbedījumu vietas Krāslavas novadā un veikt tajos izrakumus.
Pie Krāslavas Kultūras nama tika atraktas un identiﬁcētas 52 vācu
karavīru mirstīgās atliekas, 27 vācu karavīru mirstīgās atliekas netika
atrastas.
Apdzīvotā vietā Gaiseļi, Kaplavas pagasts, no 39 vācu karavīriem
tika atraktas un identiﬁcētas 19 vācu karavīru mirstīgās atliekas.
Atrasto un identiﬁcēto vācu karavīru mirstīgās atliekas tika pārapbedītas Daugavpilī speciāli ierīkotajā Latgales reģionālajā vācu armijas
karavīru kapsētā, kur apbedī karavīrus no mazākajām apbedījumu vietām Latgalē.
Pagaidām nav izdevies atrast vācu karavīru apbedījuma vietu 1000
metru uz dienvidrietumiem no Izvaltas un pie Novoseļcu apdzīvotās
vietas, kur apbedīti apmēram 20 vācu karavīri (bijušā Krāslavas rajona
teritorijā atrodas vairākas apdzīvotas vietas ar nosaukumu Novoseļci).
Tika atrastas arī divu Sarkanās armijas karavīru mirstīgās atliekas
Krāslavas austrumu daļā, Greizās Versts (Krivaja Versta) rajonā, kuri
bija krituši 1941. gadā. Viena karavīra mirstīgās atliekas identiﬁcētas.
Brāļu kapu komiteja meklē visu 2.pasaules kara upuru atdusas vietas.
Tā sadarbojas ar Krievijas pilnvaroto organizāciju „Vojennije memoriali”, Vācijas pilnvaroto organizāciju „Vācijas kara kapu kopšanas tautas
apvienība”, citām sabiedriskajām organizācijām un valsts iestādēm.”
Elvīra Škutāne, autores foto
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PENSIONĀRU BIEDRĪBAS DARBS
SAŅĒMA VĒRTĒJUMU „TEICAMI”

Ikgadējā Krāslavas novada pensionāru biedrības sapulcē, kas 30. martā notika kultūras namā, piedalījās 57 seniori. Biedrībā ir reģistrēti 83 locekļi (pensionāru kopējais skaits
Krāslavas novadā - 4174).
Biedrības priekšsēdētājs Edmunds Gekišs nodemonstrēja klātesošajiem fotoslaidus un
pastāstīja par biedrības darbību, pasākumiem, kas norisinājās pagājušajā gadā, kā arī
par visiem jaunumiem.

- Kāpēc suņu īpašniekus nesoda par nesavāktajiem viņu mīluļu
ekskrementiem?
- Sodīt kārtības pārkāpējus mēs
varam, tikai pamatojoties uz saņemto iesniegumu. Diemžēl iespējas
pastāvīgi dežūrēt māju pagalmos,
gaidot, kad saimnieks izvedīs savu
suni pastaigā, mums nav. Pašiem
iedzīvotājiem ir jābūt aktīviem un
operatīvi jāziņo par pārkāpumiem
policijai.

Par namu pārvaldi

Biedrības valde pateicās tiem
senioriem, kas aktīvi piedalās pašdarbības kolektīvos. Liela pateicība
tika izteikta Valentīnai Kokinai, jo
tieši viņa strādā ar projektiem, kuru
sekmīga realizācija dod iespēju
biedrībai īstenot daudzas idejas.
Par savu darbu ar vecāka gadagājuma cilvēkiem pastāstīja biedrības
„Pieci airi” pārstāvji Raimonds Lazda un Tatjana Azamatova. Viņu vadībā kopš pagājušā gada novembra
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas telpās savu darbu sākusi Senioru skola. Gados veci cilvēki, kas
vēlas uzlabot savas dzīves kvalitāti,
padarot to aktīvāku un interesantāku, katru otrdienu plkst.15.00 var
atnākt uz bibliotēku, lai noklausītos
lekcijas par dažādiem tematiem,

piedalītos radošajās darbnīcās, kā
arī brauktu ekskursijās. Tikšanās
tiek organizētas latviešu un krievu
valodā.
Ik gadu pensionāru sapulces darbā iesaistās pašvaldības institūciju
un iestāžu vadītāji un pārstāvji, kas
atnāk, lai atbildētu uz jautājumiem,
kuri interesē vecāka gadagājuma
cilvēkus. Arī šoreiz senioru jautājumi bija saistīti ar dažādām dzīves
sfērām.

Par pensijām

Par pēdējiem jaunumiem pensiju sistēmas jomā pastāstīja VSAA
Daugavpils reģionālās nodaļas
Krāslavas Klientu apkalpošanas
centra vadošā inspektore Dzintra
Jakovele.
Šogad nekādas nozīmīgas izmai-

ņas esošajā pensiju sistēmā nav gaidāmas. 2016. gadā pārskatīs 2010.
gadā piešķirtās vai pārrēķinātās
vecuma, izdienas un apgādnieka
zaudējuma pensijas. Šis jautājums
ir īpaši aktuāls strādājošajiem pensionāriem, bet, ja, piemēram, kopš
2009. gada cilvēks nestrādāja, tad
izmaiņas pensiju jomā viņu neskars.

Par ūdensapgādi

Uz pensionāru jautājumiem atbildēja uzņēmuma „Krāslavas ūdens”
valdes locekle Valentīna Kursīte.
- Cik bieži tiek pārbaudīti hidranti?
- Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienests pārbauda hidrantus
katru gadu. Trūkumus, kas ir norādīti aktā, uzņēmums „Krāslavas
ūdens” savlaicīgi novērš.
- Vai drīkst dzert ūdeni no avotiem Augusta un Siena ielā?
- Lietot ūdeni no šiem avotiem
var tikai pēc tā vārīšanas.
- Kam ir jāuzstāda ūdens patēriņa skaitītāji?
- Likums, kas stājās spēkā
1.01.2016., nosaka, ka 4 gadu laikā
visi skaitītāji privātmājās ir jāuzstāda apkalpojošajam uzņēmumam,
tas ir SIA “Krāslavas ūdens”.

Par sabiedrisko kārtību

Uz jautājumiem atbildēja pašvaldības policijas priekšnieks Pēteris
Jacina.

Uz jautājumiem par namu pārvaldes darbu atbildēja uzņēmuma
„Krāslavas nami” valdes priekšsēdētājs Valērijs Maslovs.
- Kad rēķina lapā tiks norādīts,
cik kcal siltuma ir iztērēts dzīvojamajā mājā?
- Tāda informācija tiek norādīta
pastāvīgi, bet ir izmantota cita mērvienība – megavatstundas.
- Kam ir jātīra ietves Aronsona
ielā 10, 12?
- Ietves, kas tika ierīkotas pagājušajā vasarā, ar traktora palīdzību tīra
p/a „Labiekārtošana K” darbinieki.
Savukārt sētnieki uzkopj noteiktos
iecirkņus tieši pie mājas ieejas.
- Kam ir jāremontē brauktuves
daudzdzīvokļu māju pagalmos?
- Brauktuves daudzdzīvokļu
māju pagalmu teritorijā jāremontē
dzīvokļu īpašniekiem, taču realizēt
šo noteikumu praktiski nav iespējams - asfaltēšana prasa milzīgus
ﬁnanšu līdzekļus. Un, kā redzams,
ar brauktuvju remontu pagalmos
nodarbojas pašvaldība. Pagājušajā
vasarā par pašvaldības līdzekļiem
tika noasfaltēta brauktuve māju pagalmos Aronsona ielā 10,12.
- Cik liela daļa no pilsētas ārējiem siltuma tīkliem ir rekonstruēta?
- Kopējais siltumtrašu garums ir
5,5 km, pašlaik ir rekonstruēti 70%
siltumtrašu.

Par pilsētas dzīvi

Uz jautājumiem, kas bija saistīti
ar dažādām pilsētas dzīves sfērām,
atbildēja Krāslavas novada pašvaldības vadītājs Gunārs Upenieks.
- Vai ir iespējams pieslēgties
centrālajai kanalizācijas sistēmai
par pašvaldības līdzekļiem?
- Ikviens pieslēguma gadījums
ir individuāls, tas tiek izskatīts pēc
iedzīvotāju iesnieguma. Ja kanalizācijas sistēma ir jāierīko pie vienas
mājas, kas atrodas tālāk no citām,
tad, protams, tas nebūtu lietderīgi.
Mūsu pilsētā ir vietas, kur mājas ir
izvietotas kompakti, bet pieslēguma
kanalizācijas tur nav. Tuvākajā laikā pašvaldība plāno ierīkot kanalizācijas tīklus Studentu un Upes ielā.
- Vai ir iespējams organizēt
konkursu par sadzīves atkritumu

apsaimniekošanu?
- Esam gandarīti par to, kā šis
darbs ir organizēts tagadēja situācijā, bet konkurss atbilstoši likumam
mums obligāti jāorganizē. Tagad
tiek izstrādāts šī konkursa nolikums.
- Skaistas ielā netiek tīrītas ietves.
- Nesen pašvaldība ir iegādājusies
vēl vienu traktoru, kas ir paredzēts
arī ietvju tīrīšanai no sniega. Domāju, ka nākamajā ziemā ar sniega tīrīšanu Skaistas ielā mēs tiksim galā.
- Pilsētas mikrorajonos līdz šim
laikam ir ielas bez ietvēm.
- Pašlaik vēl ne visur tiek nodrošināts atbilstošs ielu stāvoklis, un
ietvju ierīkošana prasa ievērojamas
investīcijas. Diemžēl mēs nevarēsim apsolīt, ka tuvākajā laikā trotuāri būs visās pilsētas ielās.
- Kad tiks uzbūvēts žogs Raiņa
ielā, pretī Mākslas skolai?
- Tas ir jautājums, kas tiek atkārtots gadu no gada, kaut gan nebija
dzirdams, lai kāds nokristu un ciestu tāpēc, ka tajā teritorijā nav nožogojuma. Kas attiecas uz šo ielas
posmu, tad stadionā blakus ģimnāzijai ir plānots uzbūvēt baseinu, līdz
ar to visa pieguļoša teritorija tiks
pārplānota.
- Vai tiks izremontēta ietve uz
tilta blakus autoostai?
- Tilta remonts ir problemātisks
jautājums - ietvei nav hidroizolācijas, bet, lai ierīkotu šo ietvi atbilstoši visiem noteikumiem, ir nepieciešams izjaukt pusi tilta. Taču ietves
remonts tiek plānots šajā gadā.
- Kad tiks attīrīts Persteņa
ezers?
- Šis ezers pieder pašvaldībai, tāpēc mums ir vairāki projekti, kas ir
saistīti ar tā krasta labiekārtošanu.
- Vai tiks attīrīti Daugavas
krasti?
- Visvienkāršāk būtu izsaukt
buldozeru un uztaisīt pludmali gar
Daugavas krastu, taču tā ir aizsargājamā zona, un neviens mums to
neatļaus. Kādreiz upes krasti bija
daudz tīrāki, jo visus brikšņus pavasarī, ledus iešanas laikā, nogrieza
biezi ledus gabali. Pašlaik situācija
ir mainījusies.
Pēc amatpersonu atbildēm uz
jautājumiem sākās sapulces debašu daļa. Klātesošie izteica savu
viedokli par pensionāru biedrības
darbību pagājušajā gadā. Ar balsu
vairākumu biedrības darbs saņēma
vērtējumu „teicami”.
Biedrības valdes pirmajā sēdē,
kas notika pēc sapulces, notika
biedrības priekšsēdētāja vēlēšanas.
Darbu šajā amatā turpinās Edmunds Gekišs.
Elvīra Škutāne,
autores foto

„PĀRNOVADU UZŅĒMĒJU DIENA 2016” AIZKRAUKLĒ
Krāslavas novada mājražotāji, amatnieki, uzņēmēji un Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs piedalījās izstādē – gadatirgū, kas norisinājās 19. martā Aizkrauklē. Pasākums pulcēja ļoti plašu dalībnieku un
apmeklētāju skaitu.

Tā bija iespēja prezentēt mūsu novadu, veicināt informācijas apmaiņu tūrisma, kulinārā
mantojuma jomā, dibināt jaunus kontaktus un iepazīstināt ar mājražotāju un amatnieku
produkciju, piedāvājot arī produktu degustācijas. Pircējiem ļoti garšoja Olgas Birkes sieri
un mājas kēksi, Sergeja Zakrevska maize un kaņepju sviests, Dinas un Māra Skudru gaļas
kūpinājumi ar preču zīmi „Skudru gaļa”, SIA „Krāslava D” konditorejas izstrādājumi.
Aleksandra Maijera amatniecības izstrādājumi priecēja ar muzikālu skanējumu un lika
pircējiem apstāties, lai kādu iegādātos arī savā īpašumā. Nepārtraukta apmeklētāju interese bija par tūrisma informācijas un kulinārā mantojuma bukletiem, tāpēc ceram, ka mūsu
novadu apmeklēs arvien lielāks interesentu skaits.
Dalībnieki izsaka pateicību Aizkraukles novada pašvaldībai par uzaicinājumu un
Krāslavas novada domei par atbalstu!
Inta Murāne,
Krāslavas novada domes uzņēmējdarbības atbalsta projekta koordinatore
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VAJAG VISU PRAST, BET NE VISU DARĪT!
Bijusī Robežnieku pamatskolas skolotāja Vija Jonina
pirms vairākiem gadiem pārkvalificējās par mājražotāju, un pērnā gada nogalē viņas ražotajiem produktiem
„Skābais krējums” un siers „Mājas” tika piešķirta „Zaļā
karotīte”, šī norāde tiek izvietota uz produktiem, kuri tiek
ražoti Latvijā un 75% no produkta ražošanā izmantotajām
izejvielām ir vietējās. Vijas ticība pašas spēkiem un zināšanām šodien palīdz droši raudzīties nākotnē un sasniegt
lieliskus rezultātus arī jaunajā darba jomā, ne tikai pedagoģijā. Iespējams, viņas dzīvesstāsts varētu iedvesmot arī
citus, kuri šobrīd atrodas sarežģītas izvēles priekšā.
Izglītojas pati,
citus izglīto
Vija ir vietējā - Robežnieku
pagasta Borovina, mājas „Bērzlapes”. Pēc Krāslavas 2. vidusskolas pabeigšanas devās strādāt
uz savu pirmo izglītības iestādi
- Robežnieku 8-gadīgo skolu, kur
viņai uzticēja 1. klasītes bērnus.
Lai iegūtu atbilstošu izglītību,
iestājās Vitebskas Pedagoģiskajā
institūtā, kuru sekmīgi pabeidza
neklātienē. Sirdij mīļajā skolā
kopumā nostrādāja 31 gadu, no
tiem 21 gadu bija sākumskolas
klašu skolotāja, bet, laikam ritot,
saprata, ka šajā profesijā visiem
pedagogiem darba nebūs. Vija
nolēma negaidīt, ar ko viss beigsies, bet uzņemties sporta skolotājas darbu, jo šāda skolotāja tobrīd pietrūka. Atkal nācās studēt
neklātienē, šoreiz tā bija Daugavpils Universitāte, kuru veiksmīgi
absolvēja un ieguva sporta skolotājas diplomu.
Vija: „Uz savām pirmajām
sporta stundām gāju ar bailēm,
jo divas pedagoģes, kuras sporta
stundas vadīja pirms manis, piedzīvoja ļoti nepatīkamus starpgadījumus. Kaut gan man patiesi
bija lielas bailes, visi nākamie
desmit gadi jaunajā profesijā
izrādījās ļoti labi. Bērni gribēja
sportot, un nevajadzēja nekādu
pierunāšanu, vakarā ar lielām
grūtībām viņus varēju pierunāt pamest sporta zāli un doties
mājup. Sporta sacensībās bērni
izcīnīja daudz godalgotu vietu,
skolēni nokārtoja visus normatīvus.
Skolai ir labs stadions, kad pagasts bija biezi apdzīvots, turp
nāca daudz tautas, tribīnes bija
piepildītas. Bet šodien es vairs
nevarētu strādāt sporta skolotājas darbu. Kāds tur sports, ja ar
gadiem sāk parādīties sāpes tur
un šur! Ne velti šodien runā par
nepieciešamību nodrošināt agrāku pensionēšanās iespēju sporta
skolotājiem.”

Nenobīstas pārmaiņu

Vārdu sakot, Vija necik nenožēlo, ka aizgāja no skolas, un
uzskata šo lēmumu par pareizu.
Tiesa, jau bija ielikti pamati citai
nodarbei - ar mājražošanu sāka
nodarboties kopš 1993. gada, kad
bija smagi laiki un tikai no algas
bija grūti izdzīvot.
Reiz vīrs Anatolijs sacīja, ka
būtu labi ganāmpulku pakāpeniski palielināt līdz 10 govīm,
kas uz šodienu arī sasniegts. Bet
tajā šķietami tālajā 1993. gadā

vēl nebija domas pamest skolu,
viss notika paralēli. Bet pienāca
diena, kad nācās izvēlēties starp
skolu un mājām.
„Govju palika daudz, turklāt
jutu, ka skolā esmu aizsēdējusies - jādod sevi apliecināt gados
jaunākiem pedagogiem,” turpina
Vija. „Es nolēmu, ka manos gados būs vieglāk strādāt mājās.
Turklāt man jau pirmsākumos
ražošana bija sakārtota no likuma viedokļa, jo jau tajā laikā es
gatavojos savai uzņēmējdarbībai.
Kaut kad deviņdesmito gadu otrajā pusē uzzināju mājas siera recepti, kuru vāru no svaiga piena.
Sākumā bija ļoti smagi, kamēr
piešāvos. Šodien nedēļā varu izgatavot 20-25 siera rituļus, katrs
sver 600 līdz 700 gramu, un visu
notirgoju. Strādāju praktiski pēc
pasūtījuma, bet parasti jau ir arī
kāds lieks siera ritulis vai krējuma burciņa, ja nu uzrodas kāds
jauns klients. Tirgū nestāvu, ja
tikai ir liels gadatirgus, tad gan
piedalos. Vēl arī biezpienu tirgoju, kam nav piešķirta „Zaļā karotīte”, lai gan bija iespēja to dabūt,
taču ﬁnansiālu apsvērumu dēļ atteicos no šīs domas.”
Savu produkciju Vija tirgo
vienkāršā iepakojumā, uz kura ir
spiedogs, cena, izgatavošanas datums un „Zaļā karotīte”, ja tas ir
„Skābais krējums” vai siers „Mājas”. Viss ļoti vienkārši un pieticīgi, jo pircējam vajag iespējami
zemāku cenu. Krāšņs iepakojums
nav problēma, bet tas viennozīmīgi sadārdzinātu preci.
Vija arī atteicās tirgot savu
produkciju veikalā, jo saprata,
ka tajā būs uzcenojums un retais
varēs atļauties nopirkt šos lauku
labumus, kur ieguldīts liels roku
darbs. Tādejādi Vijas produkciju
pārsvarā pērk vietējais lauku cilvēks.
Jautāsiet, kur ir loģika – laukos
dzīvot un pirkt laukos saražoto?
Redz, lauki noveco, bet jaunā paaudze nealkst iet kūtī, bet dodas
uz lielpilsētām un ārzemēm. Taču
tie, kuri šeit vēl dzīvo, grib gan
svaigu krējumu un biezpienu,
gan gardu sieru. Starp citu, to nav
viegli izgatavot un var itin ātri
piededzināt. Krējuma izgatavošanā nekādas dižas gudrības nav
- no separatora burciņā un vāciņš
virsū.

Ģimenes spēks

Vija un Anatolijs ir uzaudzinājuši četrus bērnus. Jevgēņijs ir
robežsargs, viņam jau sava ģimene, kurā aug divas meitas. Igors
strādā Anglijā, viņa ģimenē aug

divi dēli. Meita Alīna ir mājsaimniece, viņas ģimenē arī divi dēli.
Visjaunākā no četriem bērniem
ir Anita, šobrīd mācās Krāslavas
Valsts ģimnāzijas 12. klasē un
plāno studēt psiholoģiju Daugavpils Universitātē.
Vija: „Starp citu, mums ir divas saimniecības, manējā - „Bērzlapes”, bet vīrs savu zemnieku
saimniecību reģistrēja ar vārdu
„Anita” - par godu jaunākajai
meitai. Ar visu tiekam galā paši,
neņemam strādniekus. Priecājamies, ka izauguši lieliski bērni,
uz kuriem var paļauties. Visi sāka
skolas gaitas Robežnieku pamatskolā, kur ielika labus pamatus
tālākam dzīves ceļam.
Neslēpšu, man gribētos, lai visi
bērni dzīvotu un strādātu Latvijā,
bet apzinos, ka Igora ģimenei tās
būtu ļoti straujas un pārāk kardinālas pārmaiņas, lai gan viņa sieva ir no Latvijas, no Daugavpils.
Viņš tāpat cenšas bieži atbraukt
ciemos, bet pārcelties atpakaļ nesteidzas. Ģimene Anglijā nopirka
savu māju, abi bērni - vienam
seši, otram pieci – jau aizgāja
mācīties angļu skolā.
Es redzu, ka laukos cilvēku
paliek arvien mazāk un mazāk,
to jūt visās jomās. Bet pēc dabas
esmu optimiste un cenšos nedomāt par sliktāko. Jācenšas dzīvot
pozitīvi. Jūtos gandarīta, priecājos pat par saulīti, kas uzaust katru rītu.”

Ja vajag, visu paveiks

Vija ir ne tikai veiksmīga mājražotāja, bet visai daudzpusīga
sieviete. Viņai patīk šūt, savulaik
viņa izmantoja iespēju apmeklēt
šuvēju-piegriezēju kursus pagastā, kurus pasniedza speciālisti no

Daugavpils. Veiksmīgi nokārtoja
eksāmenu, ieguva izglītības dokumentu. Lai arī šajā profesijā
nekad nav nācies strādāt, viņai
šīs zināšanas lieti noderēja laikā,
kad bērni bija mazi un ātri auga.
Ne tikai pašas bērni nēsāja mammas šūtos apģērbus, Vija izlīdzēja kaimiņienei, kurai bija problēmas atrast augumam piemērotu
apģērbu veikalā. Vija pati taisīja
lekālus, un laikam labi tika galā,
ja jau paziņa viņas pakalpojumus
izmantoja atkārtoti.
Bet šūšana nekļuva par Vijas
hobiju, viņas aizraušanās ir gatavošana. Viņai patīk sagaidīt ciemiņus un garšīgi paēdināt. Spēj
tikt galā ar visu: gatavo ruletes,
desas, salātus, sacepumus un
daudz ko citu. Visiecienītākā ir
cepta vista, kas izdevās eksperimentālā ceļā. Viņai patīk eksperimentēt virtuvē. Mājās ir pat krievu krāsns, bet maizi gan tajā nav
cepusi. Taču arī to spētu, ja rastos
vajadzība.
Vija: „Bērnībā mamma man sacīja: „Meitiņ, nevajag darīt visu,
bet jāmāk darīt visu!” Es šos vārdus iegaumēju un ņēmu vērā. Pat
ļoti nepatīkamus darbus, piemēram, kas saistās ar cūku bērēm,
iemācījos un darīju. Savas mammas gudrību es mācīju arī pašas
bērniem, un varbūt tālab gan meitas, gan dēli spēj paveikt jebkuru
darbu.“
Juris Roga,
autora foto

„ŪGA”
AICINĀJUMS
Mēs meklējam Latgales mājražotājus, amatniekus, uzņēmējus,
saimniekus, tūrisma pakalpojumu
sniedzējus un visus līdzdarboties
gribētājus!
Mēs piedāvājam Jums būt daļai
no jaunās idejas, kas dos iespēju
vietējiem iedzīvotājiem un tūristiem iegādāties Latgalē ražotas
un izlolotas preces, jaunus un
tradicionālus pārtikas produktus
no vietējiem zemniekiem, saņemt
aizraujošu un izsmeļošu tūrisma
informāciju par tuvāku un tālāku
kolorīto un atvērto Latgali.
Mēs atveram mūsdienīgu un interaktīvu Latgales identitātes veikalu 2016. gada vasaras sezonā.
Mēs kopā veidosim rītdienas
produktus un pilnveidosimies
„Ūgas Akadēmijā”.
Mēs aicinām iesniegt aizpildītu
pieteikuma anketu un pievienot
fotogrāﬁjas u.c. materiālus, kas
apliecina produkta spēku, ideju,
individualitāti, latgalisko kolorītu, nacionālo šarmu, unikalitāti,
ja tāda ir, idejas un produkta spēju konkurēt, uz e-pastu (aicinajums@uuga.lv) līdz 22.04.2016.
Pieteikuma anketa atrodama
www.uuga.lv un „Ūgas” facebook
lapā
„Ūga” ir soldona i skuoba.
Saimnieku lolota Latgales sirsnība, viesmīlība, radošu ideju
un iespēju vieta. „Ūga” nav tikai
tirdzniecības centrs Preiļos, „Ūga”
ir dzīvesveids.
Sīkāka informācija:
Ingūna Zīmele
inguna@uuga.lv
29484433

PAŠVALDĪBAS POLICIJA
PAR
DARBU MARTĀ

Sastādīti 19 administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 2 par
bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 1 par sīku huligānismu, 1
par iekšējās kārtības noteikumu
pārkāpšanu, 8 par namīpašumu
neuzturēšanu kārtībā un 14 par
transportlīdzekļu stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Saņemti 26 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 268 izsaukumi.
Tika veiktas 91 proﬁlaktiskās
sarunas un mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas trīs administratīvās lietvedības. Martā tika pieņemti 44
apmeklētāji.
Turklāt tika veikti 8 nakts reidi
(no piektdienas uz sestdienu un
no sestdienas uz svētdienu). Tika
nodrošināta sabiedriskās kārtības
ievērošana Krusta ceļa laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policija nogādāja 1 cilvēku
Daugavpils Reģionālās slimnīcas
Narkoloģijas nodaļā, 1 personu
Daugavpils psihoneiroloģiskajā
slimnīcā.
Pašvaldības policijas darbinieki
nogādāja trīs klaiņojošos suņus
un divpadsmit kaķus Daugavpils
dzīvnieku patversmē.
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„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 1. un 2. punktu, 21.panta pirmās daļas 16. punktu, 43.panta 3. daļu un
Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktu un 39.panta pirmo daļu
II. Krāslavas novada domes kompetence atkritumu
I. Vispārīgie jautājumi
apsaimniekošanas organizēšanas jomā
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
9. Krāslavas novada dome organizē un kontrolē sa1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumu), tai
skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot dzīves atkritumu apsaimniekošanu tās administratīvajā
šķidro sadzīves atkritumu, apsaimniekošanu Krāslavas teritorijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, valsts atkritumu apsaimniekonovada pašvaldības teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaim- šanas plānu, kā arī Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
niekošanas zonās;
10. Krāslavas novada dome:
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī mi10.1. publisko iepirkumu vai publisko un privāto
nimālo sadzīves atkritumu savākšanas biežumu, pārvapartnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā
dāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikša- kārtībā izvēlas sadzīves atkritumu apsaimniekotāju un
nas kārtību, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu;
atkritumu apsaimniekošanu;
10.2.kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritu1.5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu;
1.6. pašvaldības pilnvaroto institūciju un amatperso- mu apsaimniekotāja darbību atkritumu apsaimniekošanas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un nas organizēšanas jomā;
10.3. nosaka maksu par sadzīves atkritumu apsaimir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu.
niekošanu Krāslavas novada teritorijā;
2. Šo noteikumu mērķis ir:
10.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas atkritumu apsaimniekošanas organizēšana pašvaldības interešu grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā
uzaicina šo grupu pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus
iedzīvotāju interesēs, izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai uz komiteju un domes sēdēm;
10.5. informē atkritumu radītājus par atkritumu apaizsargātu vidi, cilvēku dzīvību un veselību, novēršot
atkritumu rašanos, nodrošinot radīto atkritumu dalītu saimniekotāju, ar kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu
savākšanu un reģenerāciju, kā arī veicinot dabas re- par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbīsursu efektīvu izmantošanu un apglabājamā atkritumu bas termiņu, publicējot minēto informāciju Krāslavas
novada pašvaldības mājas lapā internetā;
apjoma samazināšanu;
10.6. var noteikt atkritumu konteineru veidus un
2.3. veikt atkritumu apsaimniekošanu, ievērojot šādizainu sadzīves atkritumu uzkrāšanai paredzētajiem
das prasības (turpmāk minētajā prioritārajā secībā):
konteineriem;
2.2.1. novēršot atkritumu rašanās cēloņus;
10.7. sadarbojoties ar atkritumu apsaimniekotāju, in2.2.2. samazinot radīto atkritumu daudzumu (apjoformē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekomu) un bīstamību;
2.2.3. veicinot atkritumu sagatavošanu atkārtotai iz- šanas jautājumiem;
10.8. izskata un sniedz atbildes uz iesniegumiem
mantošanai;
normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
2.2.4. veicinot atkritumu pārstrādi;
10.9. izveido atkritumu radītāju informatīvo sistēmu
2.2.5. veicot atkritumu apglabāšanu tādā veidā, lai
(ARIS), kurā tiek reģistrēti Krāslavas novada adminisnetiktu apdraudēta vide, cilvēku dzīvība un veselība;
2.2.6. nodrošinot slēgto izgāztuvju un atkritumu po- tratīvajā teritorijā esošie atkritumu radītāji un atkritumu
valdītāji:
ligona kārtu rekultivāciju.
10.9.1. ARIS satur šādu informāciju:
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst Atkritumu
10.9.1.1. par atkritumu radītājiem un valdītājiem;
apsaimniekošanas likumā noteiktajiem terminiem.
10.9.1.2. par personām, kuras noslēgušas sadzīves
4. Šo saistošo noteikumu izpratnē lietotie termini:
atkritumu apsaimniekošanas līgumu un izvedamo at4.1. pašvaldība - Krāslavas novada pašvaldība;
4.2.mājsaimniecība - atkritumu radītāja - ﬁziskās kritumu apjomu;
10.9.1.3. par atkritumu konteineru laukumiem un
personas deklarētā vai faktiskā dzīvesvieta;
4.3.lielgabarīta atkritumi - atkritumi, kuri sava izmē- konteineru novietošanas vietām (ar GPS datiem vai
ra dēļ nevar tikt ievietoti vai uzglabāti atkritumu kon- koordinātēm);
10.9.1.4. par atkritumu konteineru laukumos izvieteineros;
4.4.ražošanas atkritumi - atkritumi, kas radušies ražo- totajiem konteineriem (to piederību, daudzumu, tipu,
šanas vai būvniecības procesā, tai skaitā mājsaimniecī- tilpumu un atkritumu veidu, kādam tie ir paredzēti);
10.9.1.5. par atkritumu konteineru iztukšošanas biebas telpu vai būvju remonta, būvniecības vai nojaukžumu;
šanas atkritumi;
10.9.1.6. par atkritumu savākšanas specializētajiem
4.5.sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkts
- speciāli aprīkota vieta, kur konteineros dalīti savāc transportlīdzekļiem, to parametriem un maršrutiem;
10.9.2. ARIS tās lietotājiem nodrošina:
un īslaicīgi uzglabā dažādu veidu sadzīves atkritumus
10.9.2.1. saņemto sūdzību par sadzīves atkritumu appirms to pārvadāšanas;
4.6.šķiroto atkritumu savākšanas laukums - speciāli saimniekošanu reģistrēšanu, noslēgto līgumu izpildes
aprīkota nožogota vieta, kur konteineros savāc un uz- un atkritumu apsaimniekotāju darbības kontroli, ciktāl
glabā dažādu veidu atkritumus pirms to apglabāšanas tas ir pašvaldības kompetencē;
10.9.2.2. datus par izvesto atkritumu apjomu, pašvalvai pārstrādes;
4.7.atkritumu šķirošanas centrs - speciāli aprīkota dībai nepieciešamos datus svara un tilpuma attiecības
vieta savākto atkritumu šķirošanai, lai atlasītu pārstrā- noteikšanai (aprēķinam);
10.9.2.3. kopsavilkumu un atskaišu sagatavošanu.
dei izmantojamos materiālus vai pārkrautu un apstrā11. ARIS uzturēšanu un administrēšanu veic Krāsladātu atkritumus, kas paredzēti transportēšanai lielos
vas novada domes Administratīvā nodaļa.
attālumos.
12. Krāslavas novada Pašvaldības policija kontrolē
5. Šie noteikumi ir saistoši ikvienam atkritumu radītājam Krāslavas novada administratīvajā teritorijā. Par saistošo noteikumu ievērošanu un ir tiesīga sastādīt adšo saistošo noteikumu vai citu atkritumu apsaimnieko- ministratīvā pārkāpuma protokolu.
Krāslavas novada domes Administratīvā komisija
šanas jomu regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem
personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Adminis- savas kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu pārkāpumiem Administratīvo
tratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.
6. Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā te- pārkāpumu kodeksā un Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos un apmērā.
ritorijā ir viena atkritumu apsaimniekošanas zona.
III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
7. Krāslavas novada administratīvajā teritorijā savāk13. Ikviena atkritumu radītāja un valdītāja pienātie nešķirotie sadzīves atkritumi, kas nav izmantojami
reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami kums ir:
13.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apun apglabājami atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos sadzīves atkripils novada Demenes pagastā.
8. Krāslavas novada teritorijā ir ierīkoti šādi atkritu- tumus un nogādāt tos nekustamā īpašuma īpašnieka,
tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja norādītajā vietā
mu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:
8.1. sadzīves atkritumu dalītās savākšanas punkti (uz un ievietot tos konteinerā. Atkritumu radītājs nešķirotos
šo noteikumu pieņemšanas brīdi ir 40), kuru adreses atkritumus ievieto tikai tajā atkritumu konteinerā, kas
pieejamas Krāslavas novada pašvaldības mājaslapā saskaņā ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrētā nekustamā īpašuma apkalpointernetā: www.kraslava.lv;
8.2. šķiroto atkritumu savākšanas laukums Krāslavā, šanai;
13.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas paIndras ielā 47;
8.3. atkritumu šķirošanas centrs Krāslavā, Indras ielā sākumos un veikt atkritumu dalīšanu šo noteikumu
8.punktā noteiktajās vietās, kur ir izvietoti konteineri
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dalītiem atkritumiem - dalītās atkritumu savākšanas
punktos vai nogādāt atkritumus uz šķiroto atkritumu
savākšanas laukumu vai centru.
14. Atkritumu radītājs ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz
visas izmaksas, kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu,
apsaimniekošanu.
15. Vasarnīcas vai dārza mājas (tai skaitā dārzkopības
biedrības teritorijā esošās vasarnīcas vai dārza mājas)
īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarotā persona par laika periodu, kurā uzturas vasarnīcā vai dārza
mājā, slēdz līgumu par atkritumu apsaimniekošanu ar
atkritumu apsaimniekotāju, kā arī sedz visas izmaksas,
kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
16. Lielgabarīta, būvniecības un būvju nojaukšanas
atkritumi savācami atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpaši šim nolūkam paredzētus konteinerus vai
citus atkritumu savākšanas paņēmienus, kas nodrošina
to apsaimniekošanu videi drošā veidā.
17. Būvniecības atkritumi novietojami teritorijā, kur
notiek būvdarbi, vai ar nekustamā īpašuma īpašnieku,
valdītāju vai apsaimniekotāju un atkritumu apsaimniekotāju saskaņotā vietā.
18. Atkritumu radītājs, kas ir saimnieciskās darbības
veicējs, vienojas ar nekustamā īpašuma, kurā tas veic
saimniecisko darbību, īpašnieku vai apsaimniekotāju
par kārtību, kādā tiks veikta sadzīves atkritumu uzkrāšana un maksājumu veikšana par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdzot līgumu par tās
darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.
19. Nodrošināt, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu konteineros ir iesaiņoti atkritumu
maisos un atkritumu maisi ir aizsieti. Asie priekšmeti
ir iesaiņojami tā, lai izvairītos no kaitējuma cilvēku veselībai, kā arī atkritumu savākšanas, pārvadāšanas un
šķirošanas iekārtu bojājumiem.
IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka
vai apsaimniekotāja pienākumi
20. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus
šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu
radītāju pienākumiem:
20.1. nodrošina piemērotu vietu sadzīves atkritumu
konteineru izvietošanai. Sadzīves atkritumu konteineru
izvietošanai paredzētajām vietām ir jāatbilst normatīvajos aktos (tajā skaitā pašvaldības apbūves noteikumos)
ietvertajām prasībām;
20.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu savākšanas
laukumam(iem) vai vietai(ām), novietojot atkritumu
konteinerus piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu konteineru iztukšošanas dienā sadzīves atkritumu konteinerus no īpašumu pagalmiem pārvieto specializētajiem
transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur
tie netraucē gājēju un transportlīdzekļu kustību, kā arī
nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas konteineri tiktu
novietoti atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās vietā;
20.3. pēc pašvaldības vai atkritumu apsaimniekotāja
pieprasījuma sniedz ziņas par komersantiem un citām
personām, kas veic saimniecisko darbību attiecīgajā
nekustamajā īpašumā;
20.4. slēdz līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par
katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu) un nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, bet ne retāk kā:
20.4.1. Krāslavas pilsētas administratīvajā teritorijā:
20.4.1.1. individuālās dzīvojamās mājas - 1 (vienu)
reizi mēnesī, t.i. 12 (divpadsmit) reizes gadā;
20.4.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu) reizi nedēļā;
20.4.1.3. ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) veicējs - 1 (vienu) reizi mēnesī;
20.4.2. Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas,
Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas
un Ūdrīšu pagasta ciemu administratīvajā teritorijā:
20.4.2.1. individuālās dzīvojamās mājas - 1 (vienu)
reizi ceturksnī, t.i. 4 (četras) reizes gadā;
20.4.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu) reizi mēnesī;
20.4.2.3. ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) veicējs - 1 (vienu) reizi ceturksnī;
20.4.3. Aulejas, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas,
Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas
un Ūdrīšu pagasta administratīvajā teritorijā ārpus ciemiem:
20.4.2.1. individuālās dzīvojamās mājas - 2 (divas)
reizes gadā;
20.4.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu) reizi mēnesī;
20.4.2.3. ja atkritumu radītājs ir saimnieciskās darbības (uzņēmējdarbības) veicējs - 1 (vienu) reizi ceturk-
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VI. Atkritumu apsaimniekotāja pienākumi un tiesības
28. Atkritumu apsaimniekotājs saskaņā ar normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā,
valsts atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī šiem
saistošajiem noteikumiem un noslēgto līgumu starp
pašvaldību un atkritumu apsaimniekotāju savas kompetences ietvaros, veicot atkritumu apsaimniekošanu
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, informē
pašvaldību un Valsts vides dienestu par konstatētajiem
pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā.
29. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
29.1. slēgt līgumus ar atkritumu radītājiem vai valdītājiem par sadzīves atkritumu savākšanu un izvešanu,
piemērojot Krāslavas novada pašvaldības apstiprinātās
maksas apmēru par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Ne ilgāk kā vienas darba dienas laikā ievadīt ARIS
informāciju par noslēgto līgumu ar atkritumu radītāju
vai līgumā ar atkritumu radītāju veiktajām izmaiņām,
norādot izvedamo atkritumu apjomu;
29.2. slēgt līgumus ar publisko pasākumu organizētājiem par publisko pasākumu laikā radušos atkritumu
apsaimniekošanu, ja publiskā pasākuma organizētājam
nav parādu pret atkritumu apsaimniekotāju;
29.3. nodrošināt regulāru sadzīves atkritumu (ieskaitot dalīti vāktos atkritumus) savākšanu no iedzīvotājiem, iestādēm, saimnieciskās darbības veicējiem un
komersantiem;
29.4. saskaņot ar Krāslavas novada pašvaldības domi
atkritumu konteineru dizainu;
29.5. nodrošināt savlaicīgu sadzīves atkritumu konteineru iztukšošanu un sadzīves atkritumu izvešanu no
atkritumu konteineru laukumiem, veikt konteineru iztukšošanas laikā no konteineriem vai atkritumu specializētā transportlīdzekļa izkritušo atkritumu savākšanu
konteineru iztukšošanas vietās;
29.6. pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un noslēgtā līguma starp pašvaldību un
atkritumu apsaimniekotāju, nodrošināt dalītu atkritumu
vākšanu, nodrošinot Atkritumu apsaimniekošanas likumā un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteikto
prasību izpildi attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu;
29.7. nogādāt savāktos sadzīves atkritumus, kuri nav
izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai
poligonā „Cinīši” Daugavpils novada Demenes pagastā, ar šim nolūkam paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
29.8. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā;
29.9. sniegt Krāslavas novada domei pieprasīto informāciju atkritumu apsaimniekošanas rezultatīvo rādītāju aprēķinam, kā arī nodrošināt pašvaldību ar citu
informāciju, kas nepieciešama pašvaldībai tās funkciju
izpildei un ir apsaimniekotāja rīcībā.
VII. Aizliegumi iedzīvotājiem un juridiskajām personām, kas darbojas Krāslavas novada administratīvajā
teritorijā
30. Krāslavas novada iedzīvotājiem un juridiskajām
personām, kas darbojas Krāslavas novada administratīvajā teritorijā, ir aizliegts:
30.1. izvietot (izmest) atkritumus tam neparedzētās
un nepiemērotās vietās;
30.2. dedzināt atkritumus, tai skaitā konteineros, urnās, ugunskuros un dārza kamīnos;
30.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu konteinerus uz ielām (izņemot nomaļas ielas, kur konteineri
netraucē satiksmi vai gājēju plūsmu, kā arī vietās, kur
tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
30.4. ievietot sadzīves atkritumu konteineros degošus, viegli uzliesmojošus un eksplozīvus priekšmetus,
šķidrus atkritumus, infekcijas slimības izraisošus atkritumus, lielgabarīta atkritumus, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumus, ražošanas atkritumus, ielu
smiltis, parku un dārzu atkritumus, sadzīvē radušos
bīstamos atkritumus vai videi kaitīgās preces;
30.5. ievietot atkritumus konteineros, kas ir nodotas
lietošanā citiem atkritumu radītājiem;
30.6. iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu konteineros. Par šādu konteineru iztukšošanu
var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
30.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu konteinerus;
30.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu konteineros;
30.9. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir
ievietoti atkritumu konteineros;
30.10. veikt citas darbības, kas rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto regulējumu.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un
šķirošanai
31. Krāslavas novada iedzīvotājiem tiek nodrošināta
iespēja iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas
sistēmā, attiecīgi sašķirotus sadzīves atkritumus ievietojot šim nolūkam paredzētajos konteineros vai nogādājot šķiroto atkritumu savākšanas laukumā, kā arī ie-

saistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās atkritumu
apsaimniekošanas akcijās un izmantojot citus atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
32. Dalītie sadzīves atkritumi (papīrs, metāls, stikls,
plastmasa), bioloģiski noārdāmie atkritumi, kā arī sadzīvē radušies bīstamie atkritumi un videi kaitīgās preces
ir savācami un uzkrājami sašķiroti. Šķirošana veicama
atbilstoši prasībām, ko dalīti vācamajiem atkritumiem
noteicis apsaimniekotājs. Šķirotajam papīram, ko savāc
speciālās papīram paredzētos konteineros, jābūt tīram,
stikla un plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
33. Atkritumu apsaimniekotājs savlaicīgi informē atkritumu radītājus par jauna šķiroto atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo konteineru krāsojumu
vai apzīmējumu, kā arī informē par to pašvaldību un
izvieto informāciju pašvaldības mājas lapā.
IX. Prasības sadzīves atkritumu nešķirotai vākšanai
un pārvadāšanai
34. Atkritumu konteineru izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs,
bet atkritumu konteineru izvietošanu publiskajā teritorijā nosaka Krāslavas novada pašvaldība vai attiecīgās
administratīvās teritorijas pārvaldes iestāde, saskaņojot
to ar atkritumu apsaimniekotāju.
35. Atkritumu konteineru uzstādīšanu pašvaldībai
piederošā publiskā teritorijā nodrošina Krāslavas novada pašvaldība vai attiecīgās administratīvās teritorijas
pārvaldes iestāde, atkritumu konteineru uzstādīšanu
citu personu īpašumā esošā publiskā teritorijā (autobusu pieturās, stāvvietās u.c. publiskās vietās) nodrošina
nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs.
36. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai
tml.) laukums atkritumu konteineru novietošanai, tad
atkritumu konteineri novietojami šajā laukumā.
X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un
videi kaitīgo preču apsaimniekošanai
37. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:
37.1. atdala bīstamos atkritumus un videi kaitīgās
preces no citu veidu atkritumiem;
37.2. uzglabā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās
preces tā, lai tie neapdraudētu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī personu mantu;
37.3. nogādā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās
preces šo noteikumu 8.2., 8.3. punktā minētajās speciāli
aprīkotās bīstamo atkritumu savākšanas vietās vai slēdz
līgumu par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ar personu, kura veic bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un
ir saņēmusi atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu;
37.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
38. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
nosaka Krāslavas novada pašvaldība ar savu lēmumu,
pamatojoties uz Atkritumu apsaimniekošanas likumu
un šajos noteikumos noteikto kārtību.
39. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
veido:
39.1. maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras
objektu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko noslēgusi
Krāslavas novada pašvaldība un atkritumu apsaimniekotājs, kā arī izmaksas to sabiedrības izglītības pasākumu ﬁnansēšanai, kuri vērsti uz atkritumu radītāju
izglītošanu atkritumu apsaimniekošanas jomā tiktāl, cik
šīs izmaksas nav ietvertas tarifā par sadzīves atkritumu
apglabāšanu;
39.2. sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu
poligonā „Cinīši”;
39.3. dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
40. Atkritumu apsaimniekotājs līdz kārtējā gada
15.janvārim iesniedz Krāslavas novada domē informāciju par iepriekšējā gadā Krāslavas novada pašvaldības
administratīvajā teritorijā savākto un poligonā nodoto
sadzīves atkritumu svaru. Atkritumu apsaimniekotājs
iegūst no atkritumu poligona operatora informāciju par
poligonā faktiski apglabāto sadzīves atkritumu svaru.
Atkritumu apsaimniekotāja pienākums ir šo informāciju sniegt pašvaldībai. Norēķinam par atkritumu apsaimniekošanu piemērojamo koeﬁcientu pārejai no svara uz
tilpumu nosaka Krāslavas novada dome, aprēķinot to,
tiek izmantoti dati no ARIS par izvedamo atkritumu
kopējo tilpumu (kopējais lielums, par ko noslēguši līgumus atkritumu radītāji) un atkritumu apsaimniekotāja
iesniegtie dati par poligonā nodoto sadzīves atkritumu
svaru (kurus apstiprinājis poligona operators).
41. Atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iesniegt
ekonomiski pamatotu maksas par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas aprēķinu un lūgt pašvaldību izmainīt

maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.
42. Krāslavas novada pašvaldība, saņemot no atkritumu apsaimniekotāja šo noteikumu 41.punktā minēto
atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, lemj
par atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu,
sekojošā kārtībā:
42.1. 10 (desmit) dienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas, ja atkritumu
apsaimniekošanas maksas izmaiņas ir saistītas vienīgi
ar sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa izmaiņām,
kuru apstiprina sabiedrisko pakalpojumu regulators un
5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas
publicē to Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā
internetā;
42.2.30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķina saņemšanas, ja atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņas ir saistītas ar
sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās atkritumu savākšanas, šķirošanas un pārkraušanas infrastruktūras objektu uzturēšanu
un/vai dabas resursu nodokļa par atkritumu apglabāšanu izmaiņām un 10 (desmit) dienu laikā pēc lēmuma
pieņemšanas publicē to Krāslavas novada pašvaldības
mājas lapā internetā.
43. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo noteikumu
42.punktā minētā lēmuma publicēšanas Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā internetā, ja pašvaldības
lēmumā nav noteikts citādi.
XII. Noslēguma jautājumi
44. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi
atzīt par spēku zaudējušiem Krāslavas novada pašvaldības saistošos noteikumus Nr.2012/7 „Par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvajā teritorijā”, kas apstiprināti ar Krāslavas
novada domes 29.02.2012. sēdes lēmumu (protokols
Nr.5, 1.§, 1.3.p).
45. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par
pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.
Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu
Nr. 2016/2 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā” paskaidrojuma raksts
1.Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma
„Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punkts nosaka, ka pašvaldības autonomā funkcija ir atkritumu
savākšanas un izvešanas kontrole. Saistošo noteikumu
izdošanu nosaka Atkritumu apsaimniekošanas likums.
2.Īss projekta satura izklāsts. Atbilstoši Atkritumu
apsaimniekošanas likuma 8.panta pirmās daļas 3.punktam, pašvaldība izdod saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā
teritorijā, nosakot šīs teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu
savākšanai, arī minimālajam sadzīves atkritumu savākšanas biežumam, pārvadāšanai, pārkraušanai un
uzglabāšanai, kārtību, kādā veicami maksājumi par šo
atkritumu apsaimniekošanu, kā arī nosaka pašvaldības
pilnvarotas institūcijas un amatpersonas, kuras kontrolē saistošo noteikumu ievērošanu un ir tiesīgas sastādīt
administratīvā pārkāpuma protokolu.
Saistošo noteikumu 20.4.punktā minētais sadzīves
atkritumu izvešanas biežums tika noteikts, ievērojot
Ministru kabineta noteikumu Nr.898 „Noteikumi par
atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām” 2.punktu,
kas mājsaimniecībai atļauj veikt bioloģisko atkritumu
kompostēšanu.
Saistošo noteikumu 40.punktā minētā kārtība pārejas
koeﬁcienta no svara uz tilpumu noteikšanai ir piemērojama, jo Krāslavas novadā nešķirotie sadzīves atkritumi tiek savākti no atkritumu radītājiem un valdītājiem
un nogādāti atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils
novada Demenes pagastā. Atkritumu poligonā nešķirotie sadzīves atkritumi tiek nosvērti, šķiroti un sagatavoti apglabāšanai. Reģionā, kuru apkalpo poligons
“Cinīši”, citu nešķirotu sadzīves atkritumu šķirošanas
līniju nav.
3.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša maksājumiem vai pildot
līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas,
kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā
sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
4.Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldību teritorijā. Saistošie noteikumi ir saistoši visām ﬁziskām un juridiskām personām Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām.
Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā
īpašumā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar
Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu
daudzumu (apjomu).
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
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kultūra
Pasākuma laikā dzejniece pieņēma sirsnīgus apsveikumus un
dalīja autogrāfus. Viņu sveica arī
ģimnāzijas skolotāji. Aleksandrs
Kadenecs sacīja, ka Ingas dzejoļi
ir labi lasāmi, viegli paliek atmiņā, nupat vienu iegaumējis. Novēlēja izdot krājumu par Krāslavu.
Savukārt Janīna Gekiša pauda
prieku par visiem krāslaviešiem,
kuri mūs iepriecina gan ar gleznām, gan ar dzeju, gan ar citām
mākslām: „Šodien saskārāmies
ar vārda mākslu. Skolas vēstures
grāmatā ir divi Ingas dzejoļi, un es
gribu viņai uzdāvināt šo vēstures
grāmatu!”
Pasākuma gaitā Inga nolasīja
vairākus dzejoļus no debijas krājuma, pievērsās stāstam par to,
kā nonāca līdz šim nozīmīgajam
brīdim – krājuma izdošanai, kā arī
atbildēja uz jautājumiem.
„Ceļš nebija īss, jau vidusskolas
laikā sapratu, ka tas ir sācies, bet,
ka tas būs tik garš, es nevarēju iedomāties,” sacīja Inga. „Šķita,
raksti dzejoļus, jo tie tev ir sakrājušies, un bezmaz vai uzreiz tos
var publicēt vai drukāt grāmatu.
Par laimi, bija cilvēki, kuri mani
laicīgi atrunāja no tāda pārsteidzīga soļa, jo tomēr arī dzejā ir jāizaug līdz noteiktam līmenim, kad
tu to grāmatu vari izdot. Kad es
pati sapratu, ka brīdis klāt, uzrunāju Jāni Rokpelni, ar kuru agrāk
bija izveidojusies sadarbība dzejas jomā. Savulaik pieteicos dzejas meistardarbnīcā, izrādījās, ka
viņš ir tas skolotājs. Reizi nedēļā
mums bija teorētiskās un praktiskās nodarbības, daždažādi zemapziņas treniņi, visam bija jāiziet
cauri, jo, kā saka, lai pārkāptu
dzejas likumus, kā arī es to daru,
vispirms ir tie jāiemācās. Pēc
meistardarbnīcas pagāja ilgs laiks,
turpināju rakstīt līdz brīdim, kad
sapratu, ka vairs nevar atstāt visu
pašplūsmā. Uzrunāju Rokpelni,
jo viņš ir tas cilvēks, kurš mani
dzejā pazīst vislabāk no maniem
pirmajiem līdz jaunākajiem dzejoļiem. Ticu, ka Rokpelnis atlasīja
labāko materiālu no tā, kāds pieejams manos failos un papīra lapās.
Kopā izšķirstījām visus dzejoļus,
atlasījām, labojām, brīžiem kaut
ko saīsinājām, tad sniedzām projektu Kultūrkapitāla fondā, kas to
atbalstīja.”
- Kādi dzejoļi ir iekļauti debijas krājumā? Tie, kas dzirdēti
iepriekšējā tikšanās reizē (pirms
trīs gadiem Inga jau lasīja savu
dzeju bibliotēkas telpās)? Vai no
pašiem pirmajiem dzejoļiem ir
kāds iekļauts?
- Rokpelnis man sacīja, ka
manā daiļradē ir noteikts posms,
kad tapuši labākie dzejoļi, un tas
ir aptuveni 2010.-2012. gads, lielākoties krājumā iekļauti šī laika-

ŠAJOS VĀRDOS IR KĀDS ŠIFRS,
KĀDA ATSLĒGA...
Vienā no skaistajām pavasara dienām Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā ar dzejas cienītājiem un lasītajiem tikās Inga Pizāne – Dilba, lai pastāstītu par savas dzejas debijas krājumu „Tu neesi sniegs”, kas tapis sadarbībā ar ļoti labu redaktoru, slaveno Jāni
Rokpelni, un pirms mēneša iespiests izdevniecībā „Jāņa Rozes apgāds”. Krājuma mīkstajos vākos ir 62 lappuses un vairāki simti dzejoļu par mīlestības tēmu. „Ingas Pizānes
dzeja šo senseno attiecību tēlojumā ir psiholoģiski smalka, negaidītiem pavērsieniem,
paradoksiem bagāta un profesionāli izkopta,” tā Jānis Rokpelnis. Jaunās dzejnieces debijas krājums arī pirmajās krājuma lasītāju atsauksmēs ir slavēts par skaisto, lirisko un
lasītāju uzrunājošo dzeju.
posma dzejoļi. Ir arī jaunāki, bet
no tās mūsu pirmās tikšanās, kad
bibliotēkā lasīju Parīzes dzejoļus… Viņš tos izsvītroja laukā un
sacīja, ka tie ir banāli: „..laikam tu
tur biji iemīlējusies!” Varbūt es arī
biju tajā pilsētā iemīlējusies, bet
viņam šķita, ka tie skan klišejiski
un, viņaprāt, Parīzi visi redz tieši
tā. Tā kā viņš ir mana krājuma redaktors, es uzticējos viņa gaumei.
Ja atlasītu es pati, viss būtu daudz
haotiskāk, un kompozīcija nemaz
nebūtu sanākusi tieši tāda. Kaut
gan atlasīto dzejoļu secību krājumā es varēju noteikt pati, un to, ka
krājums sākas un beidzas ar pavasari, es izdomāju pati. Vecākais
dzejolis tapis kādā 2006. vai 2007.
gadā, bet pirmo tur nav. Dzeju es
rakstu gadus piecpadsmit, pirmie
bija kā treniņš ceļā uz krājumu.
- Vai tu spēj atcerēties, sakarā
ar ko uzrakstīts vai kurā vietā
tapis tas vai cits dzejolis?
- Lielu daļu es varu atcerēties.
Piemēram, viens dzejolis tapis laikā, kad es piedalījos Mākslas akadēmijas pasākumā, kur apkārt bija
tirdziņi, meistardarbnīcas. Mūs
ieveda telpā, kur bija daudz jauno mākslinieku radītu gleznu, tur
ļāva uzturēties 3-4 stundas un uzrakstīt dzeju par vienu no tām. Tur
man tapa vairāki dzejoļi, bet tikai
viens iekļuva krājumā (nolasa).
Bieži vien ir tā, ka kādā vietā pilsētā pieﬁksēju prātā pirmo
rindiņu, aizbraucu mājas un tad
uzrakstu dzejoli. Kāds cits dzejolis tapis pēc teātra izrādes: izgāju
laukā no ēkas, bija lietus, atvēru
lietussargu un tad pamanīju, ka
visi, kuri skatījās izrādi, aiznes tos
iespaidus katrs uz savu pusi, paliek atmiņas.
- Kur šobrīd strādā? Vai arvien izdevumā „Precos”?
- Dažus gadus tajā nostrādāju,
tad pati apprecējos, un dzīve piespēlēja jaunu izaicinājumu - pieteicos konkursā par reklāmas tekstiem uzņēmumā „Jānis Roze”,
kurā manu darbu paņēma un piedāvāja tālāku sadarbību. Tagad
lielākoties rakstu šim uzņēmumam tekstiņus, reklāmas, TV reklāmas, kā arī sociālā tīkla tīmekļa

vietnēs „Facebook” un „Twitter”.
Mans darbs ir saistīts ar tekstiem
un rakstību. Bet žurnāls „Precos”
joprojām pastāv. Iepriekšējā numurā vēl biju kaut ko uzrakstījusi,
bet tagad top numurs, kurā laikam
nekas nebūs no manis.
- Tev ir savs emuārs internetā,
kur apskatāmas daudzas bildes
par Krāslavu. Ko tev nozīmē
Krāslava?
- Krāslava man ir ļoti tuva pilsētā, dzimtā vieta, un nevienā pilsētā Latvijā nav tādas sajūtas, kāda
ir šeit. Man joprojām, kad atbraucu ciemos, gribas bildēt pilsētu un
kaut kādā veidā paņemt sev līdzi
uz Rīgu.

- Nav domas atgriezties?
- Nav tā, ka es negribētu atgriezties, bet šajā dzīves posmā
man svarīgi izbaudīt lielākas iespējas un vēl mazliet iztrakoties
kultūras lauciņā. Nekad nesaku
un neteikšu, ka negribu atgriezties. Protams, ka gribu, jo Rīga
ir tuva pavisam citādā veidā nekā
Krāslava.
- Ir dzejoļi, kas, kā tev šķiet,
nepelnīti palika ārpus krājuma?
- Pašlaik ir izjūta, ka – nē. Pārlasot to visu vēl un vēl, es varētu
skatīties otrādi – varbūt kāds nepelnīti iekļuvis grāmatā! Es esmu
pilnībā aizmirsusi to failu, kurā ir

visi līdz 2016. gadam uzrakstītie
dzejoļi. Tas ir noiets posms, nedomāju un pat neapsveru, ka kaut
kad vēlāk varētu parādīties kāds
no tiem citā krājumā. Es sāku jaunu lapu, rakstīšu jaunus dzejoļus
un domāšu par tiem, kas būs grāmatas vērts un kas nebūs.
- Cik dzejoļu jau ir šajā jaunajā lapā?
- Līdz šim viens dzejolis. Neesmu daudzrakstītāja. Par to mani
rāj Rokpelnis, kurš uzsver, ka nav
jāgaida iedvesma - vienkārši jāstrādā. Es sagaidu kādu impulsu
un tad rakstu, viņš saka - vajag
nevis gaidīt, bet aizrakstīties līdz
dzejolim.
- Kuri jaunie autori tev ir
tuvi?
- Tiklīdz dzirdu, ka iznāk jauns dzejas krājums Latvijā, cenšos to izlasīt. Ar lielu daļu no to
autoriem ir gadījies saskarties
vai nu dzejas lasījumos vai dzejas dienās, vai citos pasākumos.
No debijas krājumiem - Justīne
Jaunpaule, Māra Grudule, no ilgāk rakstošajiem - Kārlis Vērdiņš,
Andris Vītols, Jānis Rokpelnis,
Ronalds Briedis, kura trešais krājums gan man neiet pie sirds, jo ir
par austrumu tēmu.
- Kad iznāks nākamais krājums, un par ko tas taps?
- Man jau jautā arī par fotogrāﬁjām - vajadzētu arī par to
padomāt. Ir iecere, ka nākamajās
grāmatās varētu rakstīto apvīt ar
bildēm. Šobrīd daudz ideju, nezinu, kura būs īstā, kura aizskries pa
priekšu citām. Man arī patīk rakstīt dzejoļus bērniem. Paies noteikti gadi pieci, kamēr sarakstīšu tik
daudz, lai varētu atlasīt jaunam
krājumam. Mūsdienās daudziem
autoriem tā ir, ka krājumi iznāk
pēc pieciem un vairāk gadiem.

Juris Roga,
autora foto

Biedrība „Krāslavas katoļu draudzes „Caritas” grupa” sirsnīgi pateicas visiem ziedotājiem 2015. gadā,
kuri nesavtīgi dāvāja savu atbalstu un dalījās Kristus mīlestībā ar saviem līdzcilvēkiem.
Paldies nodibinājumam „Borisa un Ināras Teterevu fonds”, Krāslavas novada domei, SIA „Krāslavas aptieka”, SIA „Kristafors”, SIA „Ritms R”, SIA „Nordserviss”,
SIA „Krāslava D”, SAA „Pieci airi”, Alūksnes Invalīdu biedrībai, Latvijas AA sadraudzībai, Sarkanā Krusta Jaunatne Šķaunes nodaļai, SIA „Voldemārs”, Krāslavas bērnu un jauniešu centram (sk. Ainai Gubai un pulciņa „Meistarstiķis” meitenēm), Krāslavas Valsts ģimnāzijas kolektīvam (Ilgai Stikutei, Aijai Jakovelei, Ingrīdai Grišānei,
Viktoram Nalivaiko), SIA „Latgran” darbiniekam Vilnim Vagalim, prāvestam Eduardam Voroņeckim, Aleksandram Namoviram, Valteram Sičevam, Ivetai Upeniecei,
Martai Dzalbei, Lūcijai Pitrānei, Annai Kropai, Pēterim Muižniekam, Lonijai Mironovai, Volfrīdam Samušam, Soﬁjai Beitānei, Bartušu ģimenei, Ludvigam Teivišam,
Viktoram Andrijevskim, Janīnai Gajevskai, Marijai Daškevičai, Aleksandrai Štillerei, Janīnai Šlapiņai, Leontīnei Rinkēvičai un visiem anonīmajiem Sv. Vincenta altāra
Krāslavas katoļu baznīcā ziedotājiem.
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LUDMILA SENČENKOVA:
„Ikviena diena skolā –
tā ir attīstība un kustība uz priekšu”
Februāra beigās Krāslavas Varavīksnes vidusskolā notika akreditācija - skolas darbības
jomu un skolas īstenoto izglītības programmu kvalitātes izvērtēšana. Skolā strādāja ekspertu komisija četru cilvēku sastāvā. Mācību iestādes darbu vērtēja Andrejs Zagorskis,
Preiļu novada Izglītības pārvaldes vadītājs,
Anita Vilcāne, Varkavas vidusskolas direktore, Janita Zarakovska, Daugavpils novada
Izglītības pārvaldes speciāliste, Jānis Belkovskis, Špoģu vidusskolas direktors.
31. martā ir saņemta priecīga ziņa par to,
ka Krāslavas Varavīksnes vidusskola ir akreditēta uz maksimālo termiņu - 6 gadiem.
Visas 7 izglītības programmas, kuras īsteno
mācību iestāde, tika akreditētas un saņēma
beztermiņa licenci.
Par komisijas darba rezultātiem, ekspertu
rekomendācijām un skolas turpmākajiem
plāniem pastāstīja Krāslavas Varavīksnes vidusskolas direktore Ludmila Senčenkova.
„Labi” un „ļoti labi”

Ikviena skola savas attīstības procesā iziet akreditāciju – tas ir savdabīgs skolas darba rezultātu un tās
iespēju izvērtējums, kā arī izglītības iestādes attīstības
virzienu noteikšana. Šogad bija pienācis laiks akreditēt
Krāslavas Varavīksnes vidusskolu. Pirms akreditācijas
komisijas darba, kas izglītības iestādē norisinājās klātienē, Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālisti organizēja savu darbu arī neklātienē, kad IKVD darbinieki veica elektroniskās datu bāzes analīzi un pārbaudi, kā
arī strādāja ar dokumentāciju.
Savukārt komisija, kas ieradās skolā, anketēja vairāk
nekā 20% no visiem skolas audzēkņiem, organizēja intervijas ar vecākiem, notika tikšanās ar dažādām skolotāju grupām un skolas parlamentu, kā arī tika apmeklētas atklātās stundas.
Saskaņā ar akreditācijas rezultātiem 50% no skolas
darbības kvalitātes rādītājiem ieguva vērtējumu „labi”
un 50% - „ļoti labi”. Tas liecina par to, ka skola strādā
rezultatīvi un efektīvi.

Stiprās puses

Kā vienu no skolas darba stiprajām pusēm, kas ieguva ļoti labu vērtējumu, eksperti uzsvēra izglītības programmu izvēles iespēju, kas ir nodrošināta vecākiem un
tiek piemērota saskaņā ar bērna potenciālu, interesēm,
plāniem un attīstības līmeni.
Bija izvērtēts ne tikai mācību saturs, kā stiprā puse
tika atzīmēts atbalsts bērna personības attīstībai. Visa
skolas darbības sistēma, gan stundas, gan ārpusstundu
darbs, ir veltīti tam, lai ģimenei tiktu nodrošinātas iespējas attīstīt dažādas bērna spējas. Pedagogi pastāvīgi
meklē jaunas darba formas, lai skolēniem būtu vieglāk
izvēlēties savu nākamo karjeru. Lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar jaunām un pieprasītām specialitātēm,
viņiem tiek piedāvāts piedalīties ekskursijās, „Ēnu dienās”, dažādu projektu īstenošanā, tiek organizētas tikšanās ar skolas absolventiem un pilsētas uzņēmumu un
iestāžu darbiniekiem, speciālistiem.
Ekspertu komisija ļoti pozitīvi novērtēja skolas darbu ar audzēkņu ģimenēm. Skola veiksmīgi realizē tādu
savas darbības virzienu kā individuālās sarunas ar vecākiem. Mūsu klases audzinātāji organizē ne tikai trīs
tradicionālās vecāku sapulces, divas reizes gadā notiek
individuālās tikšanās ar vecākiem, lai pastāstītu par
skolēnu attīstības dinamiku. Atzīmes raksturo audzēkņus tikai no vienas puses, taču uzmanības centrā jābūt
pašam bērnam - viņa problēmām, savstarpējām attiecībām klasē, attīstības īpatnībām, plāniem. Šāds darbs
dod iespēju nodrošināt skolai atgriezenisko saikni ar
vecākiem, uzzināt, kā bērns uzvedas mājās, kādas ir
viņa īpatnības, viņa stiprās puses, kādos sociālajos apstākļos dzīvo skolēns.

Labvēlīgs mikroklimats

Eksperti augstu novērtēja mikroklimata rādītājus

Krāslavas gr.Plāteru v.n. Poļu pamatskola aicina visus gribētājus uz
poļu valodas kursiem. Pirmā nodarbība notiks š.g. 8.aprīlī plkst.18.00
skolas ēkā (Rēzeknes ielā 39, Krāslavā) poļu valodas kabinetā.

mūsu skolā. Sakarā ar to gribu izteikt milzīgu pateicību mūsu skolotājiem par viņu darbu. Mēs esam arī ļoti
gandarīti par skolēnu sniegumu un esam ļoti pateicīgi
mūsu bērniem. Noslēguma tikšanās laikā komisijas
priekšsēdētājs nolasīja mums to, kas bija uzrakstīts vairāk nekā 50 anonīmās anketās. Tik daudz sirsnīgu un
siltu vārdu par skolu mēs jau sen neesam dzirdējuši.
Liels paldies novada pašvaldībai, jo komisija augstu
novērtēja skolas materiāli tehnisko bāzi. Mums ir iespēja izmantot mūsdienīgu tehniku, strādāt izremontētās
telpās, kurās ir jaunas mēbeles. Skolas virtuvē un ēdnīcā arī ir mūsdienīgs aprīkojums. Komisija uzsvēra, ka
skola strādā mūsdienīgos apstākļos, piedāvājot bērniem
visas iespējas, kuras tiek nodrošinātas lielpilsētās.
Par pašaizliedzīgo darbu daudzu gadu garumā un labvēlīgo un laipno attieksmi pret bērniem gribu pateikties
skolas personālam un ēdnīcas darbiniekiem. Viņu darbs
un uzvedība ir vēl viens nozīmīgs audzinošs faktors.

Dalība pasākumos

Visaugstāko vērtējumu skola ieguva arī par darbu un
piedalīšanos dažādos projektos, valsts konkursos, pasākumos, tostarp arī tajos, kuros Varavīksnes vidusskola
pārstāv mūsu pilsētu un novadu. Kā piemēru var minēt
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkus, kuros mūsu skolu pārstāvēja divi kolektīvi, un pasākumu
projekta „Comenius” ietvaros, kad Varavīksnes vidusskolā viesojās pārstāvji no 8 Eiropas valstīm, veidojot
savu priekšstatu par Latviju.
Bet akcijā „Es mīlu savu pilsētu!” piedalījās ne tikai
mūsu skolas audzēkņi, pedagogi un darbinieki, bet arī
citi Krāslavas iedzīvotāji.

Eksperti ieteica

Kas tika novērtēts atzinīgi un kas tika piedāvāts skolas turpmākajai attīstībai? Pirmkārt, ir ieteikts vērsties
novada domē ar lūgumu nodrošināt skolas sociālā pedagoga likmi.
Mūsu skola ir vislielākā izglītības iestāde Krāslavas
novadā, tajā mācās vairāk nekā 500 skolēnu. Sociālais
darbs skolā ir jāorganizē atsevišķam darbiniekam, vienam sociālajam pedagogam, Žannai Drozdovskai, ir
sarežģīti darboties gan visa novada ietvaros, gan mūsu
skolā.
Turklāt komisija rekomendēja darbā ar vecākiem pievērst viņu uzmanību tam, ka ne visi bērni var saņemt
augstāko vērtējumu - desmit balles. Vecākiem ir jāiedrošina bērni, lai viņiem būtu diferencēta pieeja mājas
darba apjoma izvēlei. Dažādiem bērniem ir atšķirīgs
spēju līmenis, un izpildīt visus uzdevumus visaugstākajā līmenī daudziem bērniem vienkārši nav iespējams,
tāpēc bieži rodas pārslodze. Mūsu skola piedāvā diferencēto pieeju.
Skola plāno izveidot vēl vienu pašpārvaldes struktūru. Mums ir skolas parlaments, kurā darbojas 9.-12. klašu audzēkņi, bet bija piedāvāts nodibināt līderu grupu
arī 5.-8. klašu līmenī. Neformāli tāda grupa skolā jau
pastāv, tagad mums ir jāsper „birokrātisks” solis – jāizveido atsevišķa organizācija.
Eksperti ieteica mūsu skolai vēl vienu ideju - paplašināt kontaktus skolotāju sadarbības jomā ar izglītības
iestādēm citos Latvijas reģionos - Kurzemē, Vidzemē
un Zemgalē. Tagad mēs plānojam organizēt kopīgus
pasākumus un pedagoģiskos lasījumus, kuros piedalīsies kolēģi no citām Latvijas mazpilsētām. Mūsu skolotājiem ir kolosāla darba pieredze, pedagogi regulāri
piedalās dažādās Latgales reģiona mēroga konferencēs.
Tagad mēs noteikti paplašināsim kontaktus šajā darbības sfērā.
*
*
*
Nobeigumā noteikti jāuzsver, ka visas skolas darbs
tika novērtēts atzinīgi, par ko mēs esam pateicīgi un izjūtam lielu gandarījumu.
Ikviena diena skolā – tā ir attīstība un kustība uz
priekšu, taču ir nepieciešams arī atskatīties uz paveikto,
lai nākotnē būtu iespēja izmantot tikai labāko pieredzi.
Pierakstīja
Elvīra Škutāne

ZINĀTNES DIENA
KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJĀ

Pavasara sākums mūsu skolas audzēkņiem bija zinātnes
un aktivitāšu pilns. Pie mums viesojās studenti no Vidzemes Augstskolas un pierādīja, ka vides aizsardzība mēdz
būt ne tikai noderīga, bet arī ļoti aizraujoša!

Skolēni tika sadalīti trijās grupās, kurās tiem bija jādarbojas visas
dienas garumā. Manai grupai pirmā nodarbība notika skolas aktu zālē,
kur mēs spēlējām spēli par pasaules reģionu aizsardzību no dažādiem
vides draudiem. Mums bija jāiejūtas reģionu valdības pārstāvju ādā un
jāmēģina novērst dabas un cilvēku radītos postījumus, pasargājot mūsu
reģionu iedzīvotājus un ieguldot naudu pēc iespējas prātīgāk.
Otrā nodarbība bija saistīta ar augsnes sastāva pētīšanu un augu nozīmi cilvēka dzīvē.
Šī diena bija patiešām lietderīgi pavadīta un lika aizdomāties par to,
ka esam pilnīgā mijiedarbībā ar vidi, kurā dzīvojam.
Domāsim zaļāk! Mīlēsim dabu!
Gunta Maijere, Krāslavas Valsts ģimnāzijas 11.klase

„DEJO! KĀJAS ATCERĒSIES!”
Ilgi gaidītais rīts bija pienācis, un mēs, TDK „Jumis” dalībnieki
(Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7.-8. klašu deju kolektīvs), devāmies uz
Mālpili, kur notika tautas deju kolektīvu saiets „Lecam pa jaunam, lecam pa vecam”. Ierodoties Mālpils vidusskolā, izjutām lielu rosīšanos,
jo vispirms notika sporta spēles starp deju kolektīviem. Mēs visi centāmies pierādīt savus spēkus trīs aktivitātēs: pastalu mešanā grozā, stafetē, kurā bija nepieciešama liela veiklība un lokanība, un tautas bumbas
spēlē, kurā spriedze un azarts lika sevi manīt. Mums veicās gandrīz
izcili – 13 kolektīvu sīvā konkurencē 2. vieta! Jāpiebilst, ka zaudējām
vien 9. klašu skolēnu kolektīvam.
Vēlāk sākām gatavoties koncertam. Pavisam drīz sekoja mūsu uznāciens. Un tad pazibēja tādas kā bailes, kā uztraukums. Un, kad pēkšņi
aizmirstas deju soļi, tu jautā – kādi tie bija? Un kāds smejot atbild:
„Dejo! Kājas atcerēsies!” Prieks, ka tev blakus ir tava komanda.
Pēc koncerta notika apbalvošana, un katrs kolektīvs ieguva balvu un
nomināciju.
Noslēgumā bija diskotēka un tālais brauciens uz mājām, bet mūsu
nogurumu mazināja modernais un ērtais autobuss, un mājupceļš nemaz
nelikās tik garš. Paldies mūsu TDK vadītājai Ingrīdai Grišānei un klases
audzinātājai Ilgai Stikutei! Jūs esat lieliskas!
Antra Umbraško,
Krāslavas Valsts ģimnāzijas 8. klase

„MANAS MĀJAS”
Krāslavas novada vizuālās
un vizuāli plastiskās mākslas
interešu izglītības pulciņu
piecu pedagogu septiņi darbi piedalās Latgales reģiona
skatē, kas Līvānos notiek no
1. Līdz 14. aprīlim.

Šogad vizuāli plastiskās mākslas
jomā vairāk tiek akcentēts pedagoga darbs pulciņā - darba process, sākot no idejas līdz gatavam
mākslas darbam, ko veic pulciņu
audzēkņi. Pedagogi savos darbos
stāsta, rāda, līmē, zīmē, kādas metodes izmanto, kādas zināšanas,
tehnikas un prasmes konkrētajā
darbā ir apguvis pulciņa audzēknis.
Interešu izglītības pulciņu pedagogu metodiskie darbi „Manas
mājas” plašākai apskatei būs pieejami ikgadējā skolotāju augusta
konferencē, kurā tiks izstādīti arī
interešu izglītības vides pulciņu
pedagogu metodiskie darbi.
Paldies skolotājām par ieguldīto
darbu! Gaidīsim Valsts izglītības
satura centra žūrijas vērtējumu.

Veiksmīgākie Latgales reģiona
pedagogu metodiskie darbi tiks
nosaukti 14. aprīlī, kad arī mūsu
skolotājas piedalīsies metodiskajā
dienā Līvānos. Paldies Krāslavas
novada domei par transporta nodrošināšanu, gan darbus aizvedot
uz izstādi, gan dodot iespēju metodiskajā dienā būt Līvānos arī
darbu autorēm.
Pēc atgriešanās no reģiona skates metodiskie darbi būs skatāmi
Krāslavas BJC. Savukārt no 21.
marta Krāslavas BJC ( Krāslavas
VĢ ēkas 1.stāvā) skatāma pulciņu
audzēkņu oriģināldarbu izstāde
par tādu pašu tēmu „Manas mājas”.
Tapusi daudzveidīga un interesanta izstāde.
Paldies visiem vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas interešu
izglītības pulciņu skolotājiem un
audzēkņiem!
Sanita Kumpiņa,
Krāslavas BJC metodiķe

KRĀSLAVAS MŪZIKAS SKOLA AICINA BĒRNUS IEGŪT 2016./2017. M. G.
PROFESIONĀLĀS IEVIRZES MŪZIKAS IZGLĪTĪBU
Izglītības programmās:

- Klavierspēle no 6.g.-8.g.
- Vijoļspēle no 6.g.-8.g.
- Flautas spēle, klarnetes spēle, saksofona spēle no 8.g. līdz 12.g.
- Akordeona spēle no 8.g. līdz 12.g.

- Ģitāras spēle no 8.g. līdz 12.g.
Pieteikumu reģistrēšana un dokumentu pieņemšana notiek līdz 25. aprīlim no
plkst.1300 līdz 1800
Uzņemšanas eksāmeni 25., 26.aprīlī
plkst. 1800

28. aprīlī plkst. 1730 -koncerts jaunuzņemtajiem audzēkņiem un viņu vecākiem.

Nepieciešamie dokumenti:

- vecāku iesniegums (tiek aizpildīts uz
vietas);
- izziņa par veselības stāvokli;

- dzimšanas apliecības vai pases kopija.
Uzziņas pa tālr. 65622408
Adrese:
Rēzeknes ielā 4, Krāslava, LV-5601

8
kultūra

izglītība

1.aprīlī Krāslavas Kultūras namā notika pirmizrāde - vietējais amatieru teātris prezentēja
skatītājiem Aivara Bankas lugas „Meitiņa” iestudējumu. Lomas šajā komēdijā tēloja: Inga
Pudnika, Janīna Samsanoviča, Juris Škļaronoks,
Aleksandrs Kadenecs, Dace Samsonoviča, Eduards Danovskis, Artūrs Pavļukevičs, Aļona Lavnika, Inna Sevostjanova, Sarmīte Subatoviča, Ļubova Makareviča, Inta Lipšāne, Alfrēds Savickis.
Izrādes režisors – Voldemārs Varslavāns.
Pilna zāle, aplausi, ziedi, skatītāju smiekli – tagad tas viss jau pagātnē. Taču jau drīz viss atkal
atkārtosies - jo priekšā ir viesizrādes!

KRĀSLAVAS
MŪZIKAS SKOLAI – 55!
2016. gads Krāslavas Mūzikas skolā tiek aizvadīts skolas
jubilejas zīmē.

Šo gadu laikā skolu absolvēja 958 audzēkņi.Ik rudeni skolas pedagogi ar lielu prieku savā apgādībā uzņem jaunatnācējus – bērnus, kuri
atnāk ar vēlēšanos iepazīt šo mākslas jomu – mūziku. Protams, ir arī
audzēkņi, kurus atved vecāki cerībā, ka bērns piepildīs viņu bērnības un
jaunības nerealizēto sapni. Abi gadījumi ir lieliski, jo muzikālā izglītība
ne vien attīsta domāšanu un bagātina cilvēka emocionālo pasauli, bet
arī prasa daudz pacietības, gribasspēka un atdeves. Skolotājiem atliek
vien motivēt, iedvesmot un atvērt ceļu uz plašo mūzikas pasauli!
Jubilejas pasākumi turpināsies līdz 2016. gada novembrim. Aicināsim atsaukties visus bijušos skolas audzēkņus – gan tos, kuri skolu absolvēja, gan tos, kuru gaitas skolā beidzās agrāk – mēs visus vēlamies
satikt, pakavēties kopējās atmiņās un paraudzīties uz šodienas Krāslavas Mūzikas skolu to dienu acīm, un uz tām dienām ar šodienas skatu...
Krāslavas Mūzikas skola aicina apmeklēt jubilejas koncertus, kuros
būs iespēja iepazīties ar katrā skolas nodaļā paveikto 55 gadu griezumā.
Sekojiet reklāmai!
2016. gada 15. aprīlī plkst. 18.00 Krāslavas Kultūras namā notiks
Krāslavas Mūzikas skolas 55. gadskārtas jubilejas koncerts. Piedalīsies
skolas audzēkņi, pedagogi un absolventi. Būsiet mīļi gaidīti!
Olga Grecka,
Krāslavas Mūzikas skolas direktore

Elvīras Škutānes foto

RADOŠĀ DARBNĪCA
KRĀSLAVAS PAMATSKOLĀ

Pavasaris visiem plaucē smaidus, atver acis un steidz dāvāt ko
īpašu, nebijušu, neparastu. Šajā
brīnumu gaidīšanas laikā jūties
piepildīts, ja spēj arī pats dāvāt citiem daļiņu no savas sirds, darot
labus darbus.
15. marta pēcpusdienā pēc nopietna darba pedagoģiskās padomes sēdē Krāslavas pamatskolas
skolotāji un administrācija pulcējās kopā uz radošo darbnīcu, lai
ienestu krāsas un svētku sajūtu
veco ļaužu pansionātā „Priedes”.
Pagājušajā gadā pansionāta telpas
svētkiem rotāja paši pansionāta
iemītnieki kopā ar Krāslavas pamatskolas bērnu kluba „Spicais”
dalībniekiem, radošo darbnīcu
laikā kopā veidojot dažādus krāsainus rotājumus. Taču šogad
laiks mūs nelutināja ar pastāvību,
tāpēc arī vēl aizvien veco ļaužu
pansionātā „Priedes” ir karantīna,
līdz ar to radošās darbnīcas nācās
atlikt. Bet vai tamdēļ atlikt svētku
sajūtu? Nu jau kārtējo reizi skolotāji, atbalstot, iedrošinot un iedvesmojoties viens no otra, veltīja
laiku labdarībai. Patiesībā - nav
jābūt izcilam māksliniekam, lai
radītu brīnumu. Pietiek ar vēlmi

būt labam un darīt labu - tad arī
pasaule mums apkārt paliks labāka, gaišāka un sirdsskaidrāka.
Sirsnīgas sarunas raisot, pamazām
tapa krāsaini un grezni Lieldienu
putni, gaiļi un raibu raibās olas.
Visi rotājumi tās pašas dienas vakarā tika nogādāti arī veco ļaužu
pansionātā. Jāpiebilst, ka vecie
ļaudis, vērojot rotāšanas procesu,
apjautājās par nu jau tuvām kļuvušajām „mazmetiņām”, kuras nāca
kopā darboties radošajās darbnīcās, taču tikpat atzinīgi novērtēja
arī skolotāju veikumu. Pansionāta
telpās ienāca dzīvespriecīgas krāsas un svētku noskaņa.
Lai Lieldienu Dieva mīlestība
piepilda Jūsu sirdis un nes mieru
un prieku Jūsu dzīvē vienmēr!
Paldies pansionāta „Priedes
“kolektīvam par iespēju pirmssvētku laikā ne tikai radoši izpausties, bet uz mirkli aizmirst
par skolas ikdienu, būt kopā un
vienkārši darīt labus darbus!
LSK un NSK projekta „Tikai
kopā sapņi kļūst krāsaini” ietvaros.
Velta Daņiļeviča,
Krāslavas pamatskolas
psiholoģe

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

sludinājumi un reklāma
Steidzami meklē kokgāzēju
ar pieredzi darbam brigādē. Т.27743200.
 Pārdod mēbeles un sadzīves  Televizoru
remonts.

tehniku. Т.22053960.
 Pārdod jaunus krāsns ķieģeļus
(cena - 0,35 eiro, 150 gab.), lietotas mēbeles. Т.26025566.
 Pārdod
elektrokultivatoru,
elektroarklu, arklu, ecēšas. Nedārgi. Т.22352311.
 Pārdod televizoru LG, rakstāmgaldu, dīvānu. Т.29991651.
 Pārdod jaunas un lietotas mēbeles, mēbeļu ražošanas atliekas,
terašu dēļus, lietotas caurules,
elektrodzinējus, metāla plāksnes
5 mm, svarus - līdz 1 tonnai.
Т.29517757.
 Pārdod automašīnu „Nissan X
– Trail” 2,2, 2002. g., TA 2017. g.
februāris, laivu „Romantika”, laivas motoru „Yamaxa”. Zvanīt pēc
18.00, t.20331775, 28883359.

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

T.29703639, Germans (bijusī darbnīca Miesnieku ielā).
 Pērk senlietas: patvārus, svečturus, koka ikonas, svētbildes,
pulksteņus, glāzes turētājus, zobenus, ordeņus, cara laika alus pudeles ar uzrakstiem, monētas, vācu
armijas ķiveres, kastes, fotogrāﬁjas, dzirnakmeņus, PSRS karogus,
porcelāna ﬁgūriņas. Т.22433510.
antik-war2000@inbox.lv.
 Pērk zemi (viensētu) ūdenstilpes krastā Krāslavas rajonā. Samaksa uzreiz. Tālr.29634979.
 Jūsu kāzu video. Noﬁlmētā
materiāla montāža. Videoklipu
veidošana. Pārrakstu videokasetes
DVD formātā. Radošā pieeja katram klientam. www.artstudio95.
com. Т.26113738.

SIA „GEO OK”
veic šādus darbus:

- robežu uzmērīšana – īpašumu formēšana līdz zemesgrāmatai;
- robežu atjaunošana – robežpunktu
un vizūrstigu atjaunošana;
- īpašumu situācijas uzmērīšana –
platību precizēšana LAD un projektēšanas vajadzībām;
- ģeodēziskie darbi – asu izspraušana, kā arī to pārbaude, inženiertīklu
uzmērīšana;
- topogrāﬁskā uzmērīšana;
- sadales un apvienošanas projektu
izgatavošana – īpašumu sadale vairākos zemes gabalos un tālākā noformēšana to Zemesgrāmatā.
Uzticiet savu īpašumu kārtošanu
speciālistiem ar lielu pieredzi šajā sfērā!
Brīvības iela 2-3, Krāslava
(ieeja no pagalma puses).
T.28361000, 28386387.

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

