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MINISTRS:„Latgaliešiem ir
savs redzējums, kā attīstīt reģionu”

Skrējienā „Apkārt Krāslavai” piedalījās vairāk nekā 160 sportistu.
Elvīras Škutānes foto

PAŠVALDĪBA GATAVA
ATBALSTĪT JAUNIEŠU
PROFESIONĀLO
IZGLĪTOŠANU
Profesionālās izglītības kompetences centra
Rīgas Valsts tehnikums
vadība aprīļa nogalē
Krāslavā rīkoja izbraukuma semināru. Semināra laikā Rīgas kolēģi
apskatīja Krāslavas teritoriālās struktūrvienības
mācību telpas, iepazinās
ar mācību bāzi, tostarp
jaunākajām tehnoloģijām, kuras audzēkņi pielieto mācību procesā,
izvērtēja studentu darbu
izstādi projektu nedēļas
ietvaros un noskatījās ielu vingrotāju uzstāšanos.
Struktūrvienības vadītājs Arkādijs Petaško, iepazīstinot ar Kokapstrādes centra Krāslavas filiāli, daudz atzinīgu vārdu veltīja gan pasniedzējiem, gan audzēkņiem.
Apliecinot izglītojamo
augsto profesionālo varēšanu, viesiem tika dāvināti koka ķeblīši un
nelielas koka lāpstiņas.
Pašvaldības vadītājs
Gunārs Upenieks pasniedza novada domes
pateicības rakstus par labām sekmēm mācībās,
aktivitāti praktiskajās nodarbībās un ārpusstundu darbā 4.kursa audzēkņiem Ārim Vanagam un Normundam Vanagam, 3.kursa audzēknim
Sergejam Ložkinam par aktīvu ielu vingrotāju kustības popularizēšanu
jauniešu vidū.
Kā uzsvēra domes priekšsēdētājs, mūsu pašvaldība ir ieinteresēta
kokapstrādes nozares attīstībā un ir gatava atbalstīt RVT Krāslavas
struktūrvienības turpmāko darbību. Apstiprinot savu sacīto, domes
priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un PIKC Rīgas Valsts tehnikums direktore Dagnija Vanaga parakstīja sadarbības līgumu uz pieciem gadiem
par jauniešu profesionālo izglītošanu Krāslavas novadā.
Līgumā teikts, ka pašvaldība apņemas piešķirt lietošanā telpas, segt
izdevumus, kas saistīti ar telpu uzturēšanu, un Kokapstrādes centra
Krāslavas nodaļas ziedojumu kontā ik gadu ieskaitīt Ls 1500.
Inga Kavinska,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
autores foto

4. maijā pēc Krāslavas novada domes priekšsēdētāja Gunāra Upenieka uzaicinājuma mūsu novadā viesojās vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrs Edmunds Sprūdžs. Ministrs
piedalījās svētkos pilsētas laukumā, pasniedza apbalvojumus labākajiem skrējējiem, bet pēc tam
devās nelielā ekskursijā pa novadu. Edmunds
Sprūdžs apskatīja Piedrujas robežkontroles punktu, kā arī apmeklēja šūšanas uzņēmumu „IV
PLUS” un SIA „Latgran” Krāslavas ražotni.
„Mēs gribējām parādīt ministram pilsētu no dažādiem skatu punktiem un iepazīstināt ar novadu, lai tādos gadījumos, kad mēs dosimies uz Rīgu un runāsim
par konkrētiem objektiem, ministram būtu priekšstats, kur tas atrodas un kā izskatās,” tā Gunārs Upenieks skaidroja ministra vizītes mērķi. „Jāatrod visas
iespējas, lai pašvaldība varētu palīdzēt uzņēmējdarbības attīstībai un lai Valsts kontrolei nebūtu pretenziju. Šis atbalsts var būt saistīts gan ar pašvaldības, gan
ministriju darbību vai arī aģentūru veidošanu. Jebkurā gadījumā mums ir jāpalīdz uzņēmējiem uzbūvēt
piebraucamos ceļus, ierīkot elektrību, kanalizāciju un
ūdensvadu. Ekonomikas ministrija plāno atbalstīt ražošanas zonas tikai lielajās pilsētās, mēs savukārt gribam pārliecināt valdību, ka mazajās pilsētās un
laukos pagaidām vēl ir uzņēmēji, par ko viņiem jāsaka paldies, un tieši viņus nepieciešams atbalstīt.”
Vizītes noslēgumā ministrs sniedza nelielu interviju.
- Vai jūs pirmo reizi apmeklējat mūsu pilsētu?
- Bērnībā, kad vecāki nopirka pirmo mašīnu, mēs
apceļojām daudzas Latvijas vietas, kuras pēc tam atzīmējām kartē. Tas bija sen, taču man šķiet, ka Krāslava mūsu kartē netika atzīmēta.
- Kādu iespaidu atstāja mūsu novads?
- No pieredzes zinu, ka rīdziniekiem ir nepareizs
priekšstats par to, kas notiek reģionos. Man gan ir iespēja pašam aizbraukt un redzēt, kā šeit dzīvo cilvēki.
Galvaspilsētā uzskata, ka Latgale ir depresīvs reģions, es gan pēc tikšanās ar vietējiem iedzīvotājiem,
redzu, ka viņi zina, kas un kā jādara, viņiem ir savs redzējums, kā attīstīt reģionu.
- Mūsu novada vadītājs Gunārs Upenieks vairākkārt aktualizēja jautājumu par to, lai valdība
atrastu mehānismus, ar kuru palīdzību varētu palīdzēt uzņēmējiem. Šodien jūs apmeklējāt šūšanas
uzņēmumu, kuram arī ir savas problēmas. Vai ir
reāla ražošanas zonu veidošana arī nelielās pašvaldībās?
- Šis jautājums jārisina valsts līmenī. Mūsu likumdošanā ir nepilnības nevis tāpēc, ka ierēdņi ministrijās slikti strādā, bet gan tāpēc, ka viņi pilnībā
nepārvalda situāciju. Būtu labi, ja ministri, deputāti
un dažādu līmeņu ierēdņi apmeklētu reģionus, uzklausītu cilvēkus, iepazītos ar viņu reālajām problēmām. Ir jāatzīst, ka līdz šim reģionālās attīstības
politika mūsu valstī nebija veiksmīga. Pašlaik mēs
nevaram gaidīt, kad tiks ieviestas izmaiņas likumdošanā, kas atrisinās uzņēmēju problēmas. Esmu pārliecināts, ka mums praktiski jāpalīdz konkrētiem
uzņēmējiem, kuri grib attīstīties, piemēram, ar dokumentu noformēšanu, ar informatīviem materiāliem,
jāmeklē neordināri lēmumi darbā ar ierēdņiem. Vides
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija plāno
virzīt likumprojektus, kas ļaus pašvaldībām pārvaldīt
savu īpašumu tā, lai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbībai.
- Krāslavas pašvaldība jau vairākus gadus strādā pie loģistikas centra izveidošanas projekta pie
robežas ar Baltkrieviju. Šī ideja tika prezentēta
un atbalstīta daudzās institūcijās. Vai jūsu ministrija to atbalstīs?
- Šim projektam ir atbalsts valdības līmenī, manuprāt, tā nepieciešamības pamatojums ir loģisks.
- Šīs dienas maršruts pa Krāslavu tika sagatavots tā, lai parādītu mūsu problemātiskās vietas Aglonas un Latgales ielu stāvokli. Šeit mums arī ir
nepieciešams valsts atbalsts.
- Pašlaik finansējums tiks piešķirts visiem projektiem, kas paredz tranzītielu remontu. Šīs programmas
ietvaros tiks atbalstīta Aglonas ielas renovācija.

Turklāt Latgales reģionam paredzēti papildus10
miljoni latu. Šie līdzekļi tiks virzīti tām teritorijām,
kur tie patiešām ir nepieciešami. Tāda situācija pašlaik ir netālu no „Latgran” ražotnes. Ceļš no dzelzceļa
stacijas „Krāslava” uz Kombuļu pusi vienkārši sabrūk, tāpēc VAS „Latvijas Valsts ceļi” plāno noteikt
maksimālās pilnās masas ierobežojumu, kas nozīmē,
ka ne visas kravas mašīnas varēs pa to pārvietoties.
Loģiski būtu atjaunot tieši šo ceļu, jo tas vitāli nepieciešams uzņēmumam, kas nodrošina 70 darbvietas.
Izstrādājot Latgales reģiona attīstības plānu, reģionālās attīstības jautājums tika aktualizēts visos līmeņos. Ministri aktīvi to apspriež. Ja runāt par ceļu
stāvokli, tad jāsecina, ka nav jēgas attīstīt reģionu,
kur ir apgrūtināta cilvēku mobilitāte viņu dzīvesvietā.
Ir reģioni, kur nav iespējams iekārtoties darbā. Tāda
ir mūsdienu realitāte, tāpat būs arī nākotnē. Līdz darbavietai iedzīvotājiem būs jābrauc 40-50 km. Lai tāda
situācija Latvijā būtu reāla un neizraisītu sašutumu, ir
svarīgas divas lietas: kvalitatīvi ceļi un sabiedriskais
transports. Valsts šim mērķim papildus piešķir desmitiem miljonu latu. Ja agrāk mēs mēģinājām sniegt
minimālu finansiālo atbalstu visiem, tad pašlaik prioritāte ir tieši tie ceļi, kas saistīti ar lielāku peļņu.
- Paldies par atbildēm!

Elvīra Škutāne,
autores foto
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MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDĒ VARĒJA
GAN LIELĪTIES, GAN MĀCĪTIES NO CITIEM
Aprīļa beigās Krāslavas kultūras namā notika medību trofeju izstādes atklāšana. Tradicionāli šeit tika
prezentētas trofejas, ko ieguva Krāslavas un Dagdas
mednieki, tomēr šogad varēja apskatīt arī eksponātus,
kas ir atvesti no Kārsavas novada.
Kārsavieši piedalījās izstādē pēc vietējās pašvaldības uzaicinājuma. Kārsavas novadā ir 6 mednieku
kolektīvi, kuros piedalās 35 cilvēki, uz izstādi Krāslavā atbrauca 4 no viņiem.
Uzrunājot medniekus, Kārsavas novada domes
priekšsēdētāja Ināra Silicka uzsvēra: „Mūsu pilsētu
līdzīgi nosaukumi ierosināja ideju īstenot kādu kopīgu projektu. Abiem novadiem ir daudz kopīga, piemēram, uzskatu, ka mūsu cilvēkus vieno vīrišķība.
Taču mednieki ir visvīrišķīgākie vīrieši.”
Par izstādes rezultātiem pastāstīja mednieks, Aulejas pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Umbraško: „Izvērtējot trofejas, tiek nosaukta vieta, kurā notika
medības, un tika nomedīts zvērs. Tāda pieeja ļauj optimizēt dzīvnieku populāciju. Šogad trofejas, kas guvušas zelta novērtējumu, ar ko patiešām var lepoties,
tika iegūtas Kārsavas un Dagdas novadā. Šeit atrodas
trofejas, kas ir nomedītas divu iepriekšējo gadu laikā,
tāpēc uzskatu, ka izstāde ir bagāta un augstu vērtējama.”
Piemiņas balvas medniekiem pasniedza Krāslavas
novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Kā jau tika atzīmēts, visvairāk „zelta” un „sudraba”
saņēma trofejas, kas tika iegūtas Kārsavas un Dagdas
mežniecībā. Ja runāt par Krāslavas mežiem, tad mūsu
mednieki var lepoties ar meža cūku populāciju. Sudraba apbalvojumu par šī zvēra ilkņiem, kas ir iegūti
Krāslavas mežniecības teritorijā, saņēma Aivars Katlers un Iosifs Ignatovičs. Bronza tika piešķirta Aivaram Lipskim un Andrejam Krišānam.
Aļņa ragus, kas tika iegūti medību laikā Krāslavas
mežniecībā, novērtēja ar bronzu. Apbalvojumu saņēma Ēriks Ozoliņš, Iosifs Ignatovičs un Viktors Birums.
Kā zināms, Krāslavas novada mežos staltbriežu populācija nav liela, tāpēc mūsu mednieki dodas medīt
šos dzīvniekus citās teritorijās. Tā krāslavietis Pjotrs
Bobičs Talsu mežniecības teritorijā nomedīja staltbriedi, kura ragi tika novērtēti ar „bronzu”.
Neviena no trofejām tādās kategorijās kā bebra galvaskauss, vilka āda un galvaskauss, lūša āda, kas tika
iegūti Krāslavas mežniecības teritorijā, nav saņēmusi
komisijas vērtējumu. Godalgas šajās nominācijās tika
piešķirtas medniekiem, kas medīja Kārsavas un Dagdas mežos.
Kategorijā „stirnas ragi” izcēlās trofejas, kas bija
nomedītas Kārsavas mežniecībā. Bet bronzas medaļu
šajā nominācijā ieguva mednieka Jura Krasovska trofeja, kas tika nomedīta Krāslavas mežniecības teritorijā.
Tādu pašu apbalvojumu – „bronzu” - ieguva mednieka Aivara Umbraško trofeja nominācijā lūša gal-

Jautājums
redakcijai
- Krāslavas novada domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu izstāties no Latvijas Pašvaldību
savienības. Ar ko ir saistīts šis lēmums?
Atbild Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks:
- Būdami Latvijas Pašvaldību savienības sastāvā, mēs katru gadu
pārskaitījām tai ievērojamu naudas
summu - biedru maksu, un līdz ar
to cerējām uz atbalstu. Taču ir izveidojusies situācija, kas mūs neapmierina. Pašvaldību savienība
neatbalsta Latvijas reģionu vienlīdzīgu attīstību. Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijā ir
programma, kuras mērķis ir pierobežas teritoriju attīstība, bet Pašvaldību savienībā tādas nav.
Pašvaldību savienības priekšlikumu piešķirt līdzekļus pēc principa „uz vienu iedzīvotāju”
uzskatām par netaisnīgu, jo lielākā
daļa naudas aizies uz lielpilsētām.
Kā rezultātā nepietiekami attīstītas
infrastruktūras dēļ tiek bremzēta
Krāslavas novada un tai līdzīgu
pašvaldību attīstība. Būtu loģiski
piemērot attāluma koeficentu,
ņemt vērā pašvaldības iedzīvotāju
sociālo sastāvu utt.
Ja Latvijas Pašvaldību savienība
turpinās šādu politiku, tad, manuprāt, noteikti būs vairāk tādu pašvaldību, kas vēlēsies izstāties no
šīs organizācijas.

INFORMĀCIJA LAUKSAIMNIEKIEM
Lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmējiem nav pamata satraukumam
par pasākuma „Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar
lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)” projektu pieņemšanas
sākuma pārcelšanu par trijām nedēļām.
Jau informēts, ka Lauku attīstības programmas pasākumā „Atbalsts
uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu
darbību dažādošanu)” projektu iesniegumu kārta tiks atvērta no
2012.gada 28.maija uz 30 kalendārajām dienām. Iepriekš bija plānots šo
kārtu atvērt jau 2012.gada 7.maijā.
Lēmums par kārtas pārcelšanu tika pieņemts, jo kopš brīža, kad tika izsludināta projektu pieņemšanas astotā kārta, Lauku atbalsta dienests
(LAD) ir izjutis ļoti lielu interesi no uzņēmēju puses. Aktīvā interese ir
radījusi bažas, ka pie LAD reģionālajām pārvaldēm varētu veidoties
projektu iesniedzēju rindas un jau pirmajās dienās varētu tikt iesniegti
projekti par visu pieejamo finansējumu. Tas savukārt radītu situāciju, ka
par galveno projektu atlases kritēriju kļūtu projektu iesniegšanas laiks.
Zemkopības ministrija ir gandarīta par uzņēmēju lielo interesi un aktivitāti, jo Latvijas lauksaimniekiem un uzņēmējiem ir ļoti svarīgi maksimāli un efektīvi izmantot ES atbalsta iespējas. Pārceļot projektu
pieņemšanu, LAD būs iespējams veikt kvalitatīvāko projektu atlasi, kas
patlaban ir īpaši svarīgi mazākattīstītajiem novadiem. Projekti tiks atlasīti, ņemot vērā teritorijas attīstības indeksu, finanšu resursu piesaistes
vietu, projekta darbības virzienu, kā arī priekšroka tiks dota uzņēmējiem, kuriem līdz šim nav reģistrēti citi uzņēmumi un tiem, kuriem jau ir
finanšu resursi, lai projektu realizētu.
Informāciju sagatavoja:
Dagnija Muceniece,
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

PROFESIONĀLA PAŠVALDĪBAS
PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA

vaskauss. Šis plēsīgais zvērs tika iegūts Krāslavas
mežniecības teritorijā.
„Tādos pasākumos medniekiem ir iespēja satikties,
parunāties, dalīties pieredzē, pastāstīt par saviem panākumiem,” secināja Aivars Umbraško. „Tā ir mednieku tradīcija, kā arī laba iespēja mācīties no
kolēģiem un gūt stimulu nākamajai medību sezonai.”
Elvīra Škutāne, autores foto

Kopš 2010.gada Krāslavas novada dome īsteno Eiropas Sociālā fonda
(ESF) finansēto projektu „Publiskās pārvaldes vajadzībām atbilstošu
speciālistu piesaiste Krāslavas novadā”. Projekta ietvaros darbam pašvaldībā ir piesaistīts ģeogrāfiskās informācijas sistēmas speciālists, kas
nodrošina novada ģeotelpiskās informācijas datu bāzes uzturēšanu, detālplānojumu un zemes ierīcības grafisko daļu pārbaudi un ģeotelpiskās
informācijas iesniegšanu mērniecības darbu veicējiem un projektētājiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālās palīdzības sniegšanu, projekta ietvaros ir piesaistīts arī sociālais darbinieks, kas strādā Krāslavas novada
pašvaldības iestādē „Sociālais dienests”. Sociālais darbinieks sniedz atbalstu un palīdzību personām, kuras dažādu apstākļu ietekmē ir nonākuši personiskās un sociālās bezpalīdzības stāvoklī, kā arī izstrādā plānu
Krāslavas novada sociālās attīstības veicināšanai, nodrošinot veiksmīgu
Krāslavas novada pašvaldības sociālo funkciju īstenošanu ilgtermiņā.
Projekta īstenošanas mērķis ir paaugstināt Krāslavas novada pašvaldības administratīvo kapacitāti, sekmējot efektīvas pārvaldes vajadzībām
atbilstošu speciālistu piesaisti vietējā līmenī. Projekts tiek īstenots līdz šī
gada septembrim, tā kopējās izmaksas ir 21 000 Ls, ko 100% veido ESF
finansējums.
Aina Dzalbe,
Krāslavas novada domes
Attīstības nodaļas projektu speciāliste

AICINĀM JAUNIEŠUS PIEDALĪTIES
RADOŠO DARBU KONKURSĀ!
Šī gada 2.aprīlī Krāslavas,
Daugavpils novada un Utenas
rajona pašvaldības ir uzsākušas
projekta
„Jauniešu
vietējā
patriotisma rosināšana saskarsmē
ar dabu aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā
Latvijā un Aukštaitijā Lietuvā” īstenošanu.
Projekta mērķis ir veicināt informācijas pieejamību
jauniešiem un vietējiem iedzīvotājiem par aizsargājamo
ainavu apvidu „Augšdaugava” un nacionālo parku
„Aukštaitija”, rosināt jauniešu interesi par dabas un
pilsētas
parkiem,
piedalīties
to
tehniskās
dokumentācijas izstrādē.
Viena no pirmajām projekta aktivitātēm ir jauniešu
radošo darbu konkurss, kurā tiek aicināti piedalīties
vidusskolēni no trijām pašvaldībām-Krāslavas novada,
Daugavpils novada un Utenas rajona. Projekta konkursa
pieteikumu pieņemšana notiks no 2012.gada 30.aprīļa
līdz 21.maijam.

Projekta ietvaros aktīvākajiem jauniešiem būs iespēja
piedalīties 9 dienu vasaras nometnē, divās darba grupās,
saistītās ar parku plānošanu, kas notiks Krāslavas
pilsētā, Daugavpils novadā un Utenas pilsētā, trīs
reģionālajās atvērto durvju dienās un noslēguma
pasākumā Krāslavā.
Kopīgais projekta finansējums ir 132 866 EUR.
Kontaktpersona Krāslavas novada domē - Juta
Bubina, tālr.29857557, e-pasts: jutta@inbox.lv,
Daugavpils novada domē - Daina Kriviņa, tālr.
29354884, e-pasts: daina.krivina@dnd.lv.
Pasākumus līdzfinansē Latvijas-Lietuvas pārrobežu
sadarbības programma, Krāslavas novada dome,
Daugavpils novada dome un Utenas pašvaldības
administrācija projekta LLIV-321 „Jauniešu vietējā
patriotisma
rosināšana
saskarsmē
ar
dabu
aizsargājamajās dabas teritorijās Augšdaugavā Latvijā
un Aukštaitijā Lietuvā ” ietvaros.

Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/6
Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/1
„Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu
Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā””

„Grozījumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.panta pirmās daļas 13. punktu
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/1 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu Krāslavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 2012.gadā” (turpmāk
tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. izteikt Noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
„Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1.panta otrās daļas 9.1.punktu, 3.panta 1.4.
daļu un Pārejas noteikumu 40.punktu un 41.punktu, likuma „Par pašvaldībām” 46.pantā noteiktajā
kārtībā”.
1.2. aizstāt Noteikumu 7.punkta pirmajā teikumā vārdu „kas” ar vārdu „kad”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

ZINĀMI
JAUNIEŠU
BIZNESA IDEJU
KONKURSA
REZULTĀTI
Projektu konkursa „Jauniešu biznesa ideju konkurss komercdarbības
uzsākšanai Krāslavas novadā ” pieteikumu iesniegšana notika no šī gada 1.februāra līdz 31.martam, tā
mērķis bija motivēt jauniešus sava
biznesa uzsākšanai, veicinot jaunu
komersantu vai saimnieciskās darbības veicēju veidošanos novadā.
Vērtēšanas komisija bija saņēmusi
četrus konkursa pieteikumus no Indras, Skaistas un Robežnieku pagasta un no Krāslavas pilsētas.
Izvērtējot pretendentu pieteikumus
un biznesa plānu prezentācijas, vērtēšanas komisija ir apstiprinājusi triju pretendentu biznesa plānus:
Oļega Ponomarjeva biznesa plānu
„Zāģeru brigāde” (Skaistas pagasts);
Georgija Birke biznesa plānu
„Lauksaimniecības tehnikas iegāde
bioloģiskai kartupeļu audzēšanai”
(Indras pagasts);
Maksima Pugajeva biznesa plānu
„Bišu stropu ražošana” (Krāslava).
Paldies konkursa pretendentiem
par uzdrīkstēšanos! Lai jums viss izdodas!
Agita Kruglova,
Krāslavas novada domes
uzņēmējdarbības atbalsta
projekta koordinatore
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Krāslavas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2012/7

„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
I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk
- atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu, izņemot
šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu Krāslavas novada
pašvaldības teritorijā;
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanas zonās;
1.3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves
atkritumu savākšanas biežumu,
pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
1.4. atkritumu apsaimniekošanas
maksas noteikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo noteikumu
neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir:
2.1. nodrošināt pašvaldības autonomās funkcijas - atkritumu apsaimniekošanas
organizēšana
pašvaldības iedzīvotāju interesēs,
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaimniekošanas kārtību, lai aizsargātu
cilvēku dzīvību un veselību, vidi,
kā arī personu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaimniekošanu, tajā skaitā atkritumu
dalītu vākšanu un šķirošanu, lai samazinātu poligonā apglabājamo atkritumu daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie termini atbilst terminiem, kuri noteikti normatīvajos aktos atkritumu
apsaimniekošanas jomā.
4. Saistošajos noteikumos lietotie termini:
4.1. atkritumu apsaimniekotājs komersants, ar kuru Krāslavas novada domei ir noslēgts līgums, kas
paredz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu
Krāslavas
novada
administratīvās teritorijas atkritumu apsaimniekošanas zonā;
4.2. atkritumu poligons – Dienvidlatgales reģiona sadzīves atkritumu poligons „Cinīši”, kas ir
speciāli ierīkota un aprīkota atkritumu apglabāšanas vieta Daugavpils novada Demenes pagasta
„Šakališķos”, kurā tiek nodrošināti
normatīvajos aktos noteiktie vides
aizsardzības pasākumi;
4.3. videi kaitīgas preces - preces, kuru ražošanai vai izplatīšanai
noteikti ierobežojumi vai kuru atkritumu apsaimniekošanai tiek noteiktas īpašas prasības, ja tās savā
aprites ciklā negatīvi ietekmē vai
var ietekmēt vidi, cilvēka dzīvību
vai veselību.
5. Šie noteikumi ir saistoši visām
fiziskajām un juridiskajām personām Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
6. Krāslavas novada administratīvā teritorija ir sadalīta divās atkritumu apsaimniekošanas zonās:
6.1. Krāslavas pilsētas administratīvā teritorija;
6.2. Aulejas, Indras, Izvaltas,
Kalniešu, Kaplavas, Kombuļu,
Krāslavas, Piedrujas, Robežnieku,
Skaistas un Ūdrīšu pagastu administratīvā teritorija.
7. Krāslavas novada administratīvajā teritorijā savāktie sadzīves
atkritumi, kuri nav izmantojami reģenerācijai vai atkārtotai izmantošanai, nogādājami un apglabājami
atkritumu poligonā „Cinīši” Daugavpils novada Demenes pagastā.
8. Krāslavas novada teritorijā ir
ierīkoti šādi atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūras objekti:
8.1. šķiroto atkritumu savākšanas laukums Krāslavā, Indras ielā
37A un Indras ielā 47;

8.2. šķiroto atkritumu savākšanas punkti - uz šo noteikumu pieņemšanas brīdi ir 40.
9. Jaunas atkritumu šķirošanas
vai pārkraušanas stacijas vai šķiroto atkritumu savākšanas laukumus,
kā arī videi kaitīgo preču savākšanas punktus un atsevišķu veidu bīstamo
atkritumu
savākšanas
punktus Krāslavas novada teritorijā drīkst izvietot tikai gadījumā, ja
to izveidošanas nepieciešamība ir
paredzēta Dienvidlatgales reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas
plānā.
II. Krāslavas novada domes
kompetence atkritumu apsaimniekošanas organizēšanas jomā
10. Krāslavas novada dome organizē un kontrolē sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu
tās
administratīvajā teritorijā saskaņā
ar normatīvajiem aktiem atkritumu
apsaimniekošanas jomā, valsts un
Dienvidlatgales reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī
Krāslavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
11. Krāslavas novada dome:
11.1. publisko iepirkumu vai
publisko un privāto partnerību regulējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju un noslēdz ar to līgumu par atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu,
pārkraušanu un uzglabāšanu;
11.2. kontrolē pašvaldības izpildinstitūciju un atkritumu apsaimniekotāju
darbību
atkritumu
apsaimniekošanas organizēšanas
jomā;
11.3. nosaka maksu par sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada teritorijā;
11.4. noskaidro atkritumu apsaimniekošanā iesaistīto interešu
grupu viedokļus un nepieciešamības gadījumā uzaicina šo grupu
pārstāvjus, kā arī nozares lietpratējus uz komiteju un domes sēdēm;
11.5. informē atkritumu radītājus
par atkritumu apsaimniekotāju, ar
kuru pašvaldība ir noslēgusi līgumu par atkritumu apsaimniekošanu, norādot līguma darbības
termiņu, publicējot minēto informāciju Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā internetā;
11.6. var noteikt atkritumu konteineru veidus un izskatu sadzīves
atkritumu uzkrāšanai paredzētajiem konteineriem;
11.7. sadarbojoties ar Atkritumu
apsaimniekotājiem, informē atkritumu radītājus par atkritumu apsaimniekošanas jautājumiem;
11.8. izskata un sniedz atbildes
uz iesniegumiem normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
12. Krāslavas novada domes
Administratīvā komisija savas
kompetences ietvaros piemēro administratīvo atbildību par šo noteikumu
pārkāpumiem
Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Pašvaldības saistošajos noteikumos paredzētajos gadījumos
un apmērā.
III. Atkritumu radītāju un valdītāju pienākumi
13. Ikviena atkritumu radītāja un
valdītāja pienākums ir:
13.1. iekļauties pašvaldības sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmā, savākt radītos
sadzīves atkritumus un nogādāt tos
nekustamā īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai apsaimniekotāja
norādītajā vietā un ievietot tos konteinerā. Atkritumu radītājs nešķirotos atkritumus ievieto tikai tajā
atkritumu konteinerā, kas saskaņā
ar noslēgto līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju ir paredzēts konkrē-

tā nekustamā īpašuma apkalpošanai;
13.2. iesaistīties dalītas atkritumu savākšanas pasākumos un veikt
atkritumu dalīšanu šo noteikumu
8.punktā noteiktajās vietās, kur ir
izvietotas tvertnes dalītiem atkritumiem - dalītās atkritumu savākšanas punktos vai nogādāt atkritumus
uz atkritumu dalītās vākšanas laukumu.
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,
apsaimniekotāju par kārtību, kādā
tiks veikta sadzīves atkritumu uzkrāšana un maksājumu veikšana
par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu vai patstāvīgi slēdz līgumu
par tās darbības rezultātā radīto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, ja Atkritumu apsaimniekotājs
juridiskajai personai nodrošina šādu pakalpojumu.
19. Nodrošināt, ka nešķirotie atkritumi pirms ievietošanas atkritumu tvertnēs 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.
20. Atkritumu radītājam, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par
dabas resursu nodokļa piemērošanu atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kurš atbilst
Ministru kabineta noteiktajiem kritērijiem, un ir noslēdzis līgumu ar
komersantu, ko tas izvēlējies un
kurš saņēmis atbilstošu atļauju, par
savā komercdarbības veikšanas
vietā radīto atkritumu savākšanu,
pārvadāšanu, pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 darba dienu laikā jāinformē vietējo pašvaldību par
atkritumu apsaimniekotāju, ar kuru
noslēdzis līgumu, un par šā līguma
darbības termiņu.
IV. Nekustamā īpašuma lietotāja, valdītāja, īpašnieka vai apsaimniekotāja pienākumi
21. Nekustamā īpašuma īpašnieks, valdītājs vai lietotājs, vai šo
personu pilnvarots apsaimniekotājs papildus šajos noteikumos norādītajiem vispārīgajiem atkritumu
radītāju pienākumiem:

21.1. saskaņojot ar Atkritumu
apsaimniekotāju, norāda piemērotu vietu sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai, kā arī nodrošina
atkritumu apsaimniekotāja transporta netraucētu piekļuvi tai un uztur kārtību un tīrību šajā vietā.
Sadzīves atkritumu konteineru izvietošanai paredzētajām vietām ir
jāatbilst normatīvajos aktos (tajā
skaitā pašvaldības apbūves noteikumos) ietvertajām prasībām;
21.2. nodrošina atkritumu apsaimniekotāja specializētā transportlīdzekļa piekļuvi atkritumu
savākšanas laukumiem vai vietām,
novietojot atkritumu konteinerus
piebraucamā ceļa vai ielas malā. Ja
objektīvu iemeslu dēļ tas nav iespējams, atkritumu tvertņu iztukšošanas dienās sadzīves atkritumu
tvertnes no īpašumu pagalmiem
pārvieto specializētajiem transportlīdzekļiem vai to apkalpei pieejamā vietā, kur tās netraucē gājēju
un transportlīdzekļu kustību, kā arī
nodrošina, lai pēc atkritumu izvešanas tvertnes tiktu novietotas atpakaļ to pastāvīgajā atrašanās
vietā;
21.3. pēc Krāslavas novada domes, attiecīgās pagasta pārvaldes
vai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju
apsaimniekotāju
pieprasījuma
sniedz ziņas par to iedzīvotāju
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā nekustamajā īpašumā, kā arī par komersantiem un citām personām, kas
veic saimniecisko darbību attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.4. slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju, nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu,
ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu daudzumu (apjomu), bet ne retāk kā:
21.4.1. atkritumu apsaimniekošanas 1.zonā – Krāslavas pilsētas
administratīvajā teritorijā:
21.4.1.1. individuālās dzīvojamās mājas - 6 (sešas) reizes gadā;
21.4.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu) reizi nedēļā;
21.4.1.3. juridiskas personas - 1
(vienu) reizi mēnesī;
21.4.2. atkritumu apsaimniekošanas 2.zonā - Aulejas, Indras, Izvaltas,
Kalniešu,
Kaplavas,
Kombuļu, Krāslavas, Piedrujas,
Robežnieku, Skaistas un Ūdrīšu
pagastu administratīvajā teritorijā:
21.4.2.1. individuālās dzīvojamās mājas - 2 (divas) reizes gadā;
21.4.2.2. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - 1 (vienu) reizi mēnesī;
21.4.2.3. juridiskas personas - 1
(vienu) reizi ceturksnī;
21.5. nepieciešamības gadījumā
veic izmaiņas šo noteikumu
21.4.punktā minētajā līgumā, nodrošinot sistemātisku atkritumu izvešanu, lai atkritumi netiek uzkrāti
ārpus atkritumu tvertnēm;
21.6. ja nekustamā īpašuma lietošanai ir sezonāls raksturs, tad informē
par
to
Atkritumu
apsaimniekotāju, šo noteikumu
21.4.punktā minētā līguma noteikumos paredzot radītajam atkritumu
daudzumam
atbilstošu
atkritumu izvešanas grafiku, bet ne
retāk kā vienu reizi gadā;
21.7. ir atbildīgs par tā nekustamajā īpašumā radīto atkritumu savākšanu, šķirošanu un nogādāšanu
līdz atkritumu tvertnei, par kuras
iztukšošanu tam ar Atkritumu apsaimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.8. uztur sadzīves atkritumu
tvertnes lietošanas kārtībā;
21.9. nodrošina citu atkritumu
veidu (piemēram, liela izmēra at-

kritumi, būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumi) nogādāšanu
pārstrādes vai apglabāšanas vietās
- ar savu transportu vai izmantojot
atkritumu apsaimniekotāja pakalpojumus, par šo atkritumu savākšanu vienojoties atsevišķi. Ja
noslēgtais līgums ar atkritumu apsaimniekotāju paredz regulāru šāda veida atkritumu izvešanu,
persona atkritumus novieto to savākšanas vietā īsi pirms noteiktā
savākšanas laika;
21.10. iesaistās citu pašvaldības
atkritumu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanā.
22. Atkritumu radītājiem atļauts
kompostēt bioloģiski noārdāmos
atkritumus sava īpašuma teritorijā
vai citā teritorijā ar zemes īpašnieka atļauju, ja tas nerada draudus
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi,
kā arī trešo personu mantai.
23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki vai apsaimniekotāji, garāžu
vai dārzkopības kooperatīvās sabiedrības papildus 21.punktā minētajiem pienākumiem ir atbildīgas
par līguma slēgšanu ar apsaimniekotāju par atkritumu savākšanu no
to apsaimniekošanā nodotajiem
īpašumiem.
24. Dzīvokļa īpašnieki daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kurām
nav izvēlēts apsaimniekotājs un
dārza māju (vasarnīcu) vai garāžu
īpašnieki, kas nav dārzkopības kooperatīvās sabiedrības biedri, savstarpēji vienojas par atkritumu
savākšanu no to iepriekš norādīto
personu īpašumos radītajiem atkritumiem ar noteikumu, ka maksājumus atkritumu apsaimniekotājam
par atkritumu savākšanu no iepriekš norādītajiem īpašumiem
veic viena persona, ar kuru Atkritumu apsaimniekotājs slēdz līgumu
par atkritumu izvešanu un pārējie
īpašnieki norēķinās ar šo personu.
Ja iepriekš norādīto īpašumu
īpašnieki, valdītāji vai lietotāji nav
vienojušies par atkritumu savākšanu no to īpašumos radītajiem atkritumiem un norēķinu kārtību, tad
līgumu par atkritumu izvešanu ar
atkritumu apsaimniekotāju slēdz
minētā īpašuma īpašnieks, valdītājs
vai lietotājs.
25. Daudzdzīvokļu mājas dzīvokļa īpašnieki, noslēdzot ar
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas
apsaimniekotāju dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas līgumu, var deleģēt
savu atbildību par radīto atkritumu
savākšanu nekustamā īpašuma (tā
daļas, dzīvojamās telpas) apsaimniekotājam. Šādos gadījumos par
atkritumu savākšanas pasākumu
īstenošanu ir atbildīgs apsaimniekotājs.
V. Publisko pasākumu organizētāju pienākumi
26. Publisko pasākumu organizētājam pirms pasākuma rīkošanas
atļaujas saņemšanas ir jāslēdz līgums ar atkritumu apsaimniekotāju
par atkritumu tvertņu izvietošanu
pasākuma vietā un pasākuma laikā
radīto atkritumu (nepieciešamības
gadījumā arī dalīti vākto) savākšanu no izvieto tajām tver tnēm.
27. Pub lis ko pa sāku mu or ganizētājam jāno dro šina attiecīgās
te ri to ri jas sa kop šana 12 stun du
laikā pēc pa sāku ma no slēgu ma.
Ja pa sākums no tiek vai rāk ne kā
vie nu die nu, pa sāku ma or ga nizētājam jāno dro šina teritorijas
sa kop šana kat ru die nu, bet ne
vē lāk kā līdz nāka mās die nas
plkst 7. 00.
(turpinājums 4.lpp.)
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(Turpinājums, sākums 3.lpp.)
VI. Atkritumu apsaimniekotāja
pienākumi un tiesības
28. Atkritumu apsaimniekotājs
saskaņā ar normatīvajiem aktiem
atkritumu apsaimniekošanas jomā, valsts un reģionālo atkritumu
apsaimniekošanas plānu, kā arī
šiem saistošajiem noteikumiem un
noslēgto līgumu starp Pašvaldību
un Atkritumu apsaimniekotāju savas kompetences ietvaros, veicot
atkritumu apsaimniekošanu Krāslavas novada administratīvās teritorijas atbilstošajā zonā, informē
pašvaldību un Valsts vides dienestu par konstatētajiem pārkāpumiem.
29. Atkritumu apsaimniekotājam ir pienākums:
29.1. slēgt līgumus ar atkritumu
radītājiem par sadzīves atkritumu
savākšanu un izvešanu, piemērojot Krāslavas novada pašvaldības
apstiprinātās maksas apmēru par
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu;
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 un komersantiem;
29.4. saskaņot ar Krāslavas pašvaldības domi atkritumu tvertņu
dizainu;
29.5. nodrošināt savlaicīgu sadzīves atkritumu tvertņu iztukšošanu un sadzīves atkritumu
izvešanu no atkritumu tvertņu laukumiem, veikt tvertņu iztukšošanas laikā no tvertnēm
vai
atkritumu vedēja izkritušo atkritumu savākšanu tvertņu iztukšošanas vietās;
29.6. iespēju robežās un vadoties no 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
attiecībā uz dalīto atkritumu vākšanu izpildi;
29.7. nogādāt savāktos nešķirotos sadzīves atkritumus CSA poligonā „Cinīši” Daugavpils novada
Demenes pagastā, ar šim nolūkam

paredzētiem specializētiem transporta līdzekļiem;
29.8. ziņot pašvaldībai par atkritumu radītāju administratīvajiem
pārkāpumiem;
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 tvertnēs, urnās, ugunskuros
un dārza kamīnos;
30.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves atkritumu tvertnes uz ielām
(izņemot nomaļas ielas, kur tvertnes netraucē satiksmi vai gājēju
plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir vienīgais iespējamais risinājums);
30.4. ievietot sadzīves atkritumu
tvertnēs 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 tvertnēs, kas ir nodotas lietošanā citiem atkritumu radītājiem;
30.6. iesaldēt vai sadedzināt atkritumus sadzīves atkritumu tvertnēs. Par šādu tvertņu iztukšošanu
var tikt noteikta paaugstināta samaksa;
30.7. jebkādā veidā bojāt atkritumu tvertnes;
30.8. ievietot nešķirotus atkritumus dalīti vākto atkritumu tvertnēs;
30.9. veikt citas darbības ar atkritumiem, kas jau ir ievietoti atkritumu tvertnēs;
30.10. veikt citas darbības, kas
rada vides piesārņošanu vai ir pretrunā ar normatīvajos aktos ietverto
regulējumu.
31. Par šo saistošo noteikumu
vai citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo normatīvo ak-

tu pārkāpumiem personas ir saucamas pie atbildības Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā
noteiktajā kārtībā.
VIII. Prasības sadzīves atkritumu dalītai vākšanai un šķirošanai
32. Krāslavas pilsētas iedzīvotājiem daļēji tiek nodrošināta iespēja
iesaistīties dalītās sadzīves atkritumu vākšanas sistēmā, attiecīgi sašķirotus sadzīves atkritumus
ievietojot šim nolūkam paredzētajos konteineros vai nogādājot dalīto
atkritumu
savākšanas
laukumā, kā arī iesaistoties atkritumu apsaimniekotāja rīkotās akcijās
vai izmantojot citus
atkritumu apsaimniekotāja piedāvātos pakalpojumus.
33. 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 paredzētās tvertnēs, jābūt tīram, stikla un
plastmasas iepakojumam jābūt tīram, bez iepriekšējā pildījuma atliekām.
34. Atkritumu apsaimniekotājs
savlaicīgi informē atkritumu radītājus un sadzīves atkritumu apsaimniekotājus par jauna šķiroto
atkritumu savākšanas veida ieviešanu un attiecīgo tvertņu krāsojumu vai apzīmējumu,
kā arī
informē par to Pašvaldību un izvieto informāciju Pašvaldības mājas lapā.
IX. Prasības sadzīves atkritumu
nešķirotai vākšanai un pārvadāšanai
35. Atkritumu tvertņu izvietojumu nosaka nekustamā īpašuma
īpašnieks, valdītājs vai apsaimniekotājs, bet atkritumu tvertņu izvietošanu publiskajā teritorijā nosaka
Krāslavas novada pašvaldība vai
attiecīgās administratīvās teritorijas pārvaldes iestāde, saskaņojot
to ar atkritumu apsaimniekotāju.
36. Atkritumu tvertņu uzstādīšanu pašvaldībai piederošā publiskā
teritorijā nodrošina Krāslavas novada pašvaldība vai attiecīgās administratīvās teritorijas pārvaldes
iestāde, atkritumu tvertņu uzstādīšanu citu personu īpašumā esošā
publiskā teritorijā (autobusu pieturās, stāvvietās u.c. publiskās vietās)
nodrošina nekustamā
īpašuma īpašnieks, valdītājs vai
apsaimniekotājs.

37. Ja pie vairākām daudzdzīvokļu ēkām izveidots speciāli ierīkots (betonēts, asfaltēts vai tml.)
laukums atkritumu tvertņu novietošanai, tad atkritumu tvertnes novietojamas šajā laukumā.
38. Nešķiroti sadzīves atkritumi
pēc to savākšanas ir jānogādā atkritumu poligonā.
X. Prasības sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un videi kaitīgo
preču apsaimniekošanai
39. Sadzīvē radušos bīstamo atkritumu vai videi kaitīgo preču radītājs vai valdītājs:
39.1. atdala bīstamos atkritumus
un videi kaitīgās preces no citu
veidu atkritumiem;
39.2. uzglabā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces tā, lai
tie neapdraudētu cilvēku dzīvību
un veselību, vidi, kā arī personu
mantu;
39.3. nogādā bīstamos atkritumus un videi kaitīgās preces šo noteikumu
8.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;
39.4. sedz bīstamo atkritumu apsaimniekošanas izmaksas.
XI. Atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtība
40. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosaka
Krāslavas novada pašvaldība ar
savu lēmumu, pamatojoties uz
Atkritumu
apsaimniekošanas
likumu un šajos noteikumos noteikto kārtību.
41. Maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido:
41.1. 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;
41.2. sabiedrisko pakalpojumu
regulatora apstiprinātais tarifs par
sadzīves atkritumu apglabāšanu
atkritumu poligonā „Cinīši”, attiecinot to uz vienu kubikmetru sadzīves atkritumu, piemērojot
koeficientu 0,2;
41.3. dabas resursu nodoklis par
atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā, attiecinot to uz vienu kubikmetru

Krāslavas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.2012
„Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
1.Projekta
nepieciešamības Saistošie noteikumi izdoti, ņemot vērā 28.10.2010. „Atkritumu
apsaimniekošanas likuma” prasības
pamatojums
2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi nosaka kārtību
1. sadzīves atkritumu (turpmāk - atkritumu), tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, izņemot šķidros sadzīves atkritumus, apsaimniekošanu
Krāslavas novada pašvaldības teritorijā;
2. teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās;
3. prasības atkritumu savākšanai, tai skaitā arī minimālo sadzīves atkritumu
savākšanas biežumu, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai;
4. atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību;
5. atbildību par šo noteikumu neievērošanu.
3. Informācija par plānoto
Atkritumu radītājs (tajā skaitā pašvaldība) ar saviem ikmēneša
projekta ietekmi uz pašvaldības
maksājumiem vai pildot līgumā noteiktos maksājumus, sedz visas izmaksas,
budžetu
kas saistītas ar viņa radīto sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos
bīstamo atkritumu, apsaimniekošanu.
4. Informācija par plānoto
Saistošie noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām
projekta ietekmi uz
Krāslavas novada administratīvajā teritorijā.
uzņēmējdarbības vidi pašvaldību
teritorijā
5.Informācija par
Atkritumu radītājs slēdz līgumu par katrā nekustamajā īpašumā radīto
administratīvajām procedūrām
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ar Atkritumu apsaimniekotāju,
nodrošinot regulāru atkritumu izvešanu, ņemot vērā īpašumā radīto atkritumu
daudzumu (apjomu).
6. Informācija par konsultācijām Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
ar privātpersonām

sadzīves atkritumu, piemērojot
koeficientu 0,2.
42. Atkritumu apsaimniekotājs
ir tiesīgs iesniegt maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas aprēķinu un lūgt pašvaldību
izmainīt maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ne biežāk
kā divas reizes kalendārā gada laikā.
43. Krāslavas novada pašvaldība, saņemot no atkritumu apsaimniekotāja šo noteikumu 42.punktā
minēto atkritumu apsaimniekošanas maksas aprēķinu, lemj par atkritumu apsaimniekošanas maksas
noteikšanu, sekojošā kārtībā:
43.1. 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;
43.2. 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.
44. Apstiprinātā atkritumu apsaimniekošanas maksa stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo
noteikumu 43.punktā minētā lēmuma publicēšanas Krāslavas novada
pašvaldības mājas lapā
internetā, ja pašvaldības lēmumā
nav noteikts citādi.
Noslēguma jautājumi
45. Ar šo saistošo noteikumu
spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku
zaudējušiem Krāslavas novada
pašvaldības saistošos noteikumus
Nr.2005/05 „Sadzīves atkritumu
apsaimniekošanas
noteikumi
Krāslavas novadā”, kas apstiprināti ar Krāslavas novada domes
11.10.2005. sēdes lēmumu (protokols Nr.16, 1.§).
46. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā likumā „Par pašvaldībām” 45.pantā noteiktā kārtībā.

Krāslavas novada pašvaldības
saistošie noteikumi Nr. 2012/8
Grozījumi Krāslavas novada
pašvaldības saistošajos
noteikumos Nr. 2011/8
„Par Krāslavas novada pašvaldības
aģentūras „Krāslavas Slimokase”
sniegtajiem pakalpojumiem
un to cenrādi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
43.panta ceturto daļu,
Publisko aģentūru likuma 2.panta otro daļu
un 17.panta otro un ceturto daļām
1.Izdarīt Krāslavas novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2011/8 „Par Krāslavas novada pašvaldības aģentūras
„Krāslavas Slimokase” sniegtajiem pakalpojumiem un to cenrādi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1.Papildināt Noteikumus ar 21 3.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.3. fizikālās terapijas pakalpojumus ambulatorajiem pacientiem, kuri saņemti SIA „Krāslavas slimnīca” un PI „Veselības un sociālo pakalpojumu centrs Dagda”;”
1.2.Papildināt Noteikumus ar 21 4.apakšpunktu šādā redakcijā:
„21.4 asins ņemšanu ar slēgtu sistēmu vienā, divos vai trijos
stobriņos SIA „Krāslavas slimnīca” un PI „Veselības un sociālo
pakalpojumu centrs Dagda”.”
2.Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45.pantā noteiktajā kārtībā.
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Policija informē
2012.gada aprīlī Valsts policijas Krāslavas iecirkņa amatpersonas kopā sastādīja 313 administratīvo pārkāpumu protokolus, no tiem 3 protokolus pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 167.panta (sīkais
huligānisms), 31 protokolu pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 171.panta (alkoholisko dzērienu un citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī),
3 protokolus pēc LAPK 1702. panta (nelikumīga alkoholisko dzērienu
izgatavošana (ražošana), glabāšana un pārvietošana), 2 protokolus pēc
LAPK 1693.panta (ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu). Uzsākta administratīvā lietvedība par degvielas pārvadāšanu un glabāšanu (aptuveni 220 litru) bez iegādi apliecinošiem
dokumentiem.
Mēneša laikā izņemti 6,8 litri nelikumīgi glabāta alkohola un 520 gabali cigarešu. Iecirkņa amatpersonas aprīlī uzsāka 9 administratīvās lietvedības par kūlas dedzināšanu.
Ceļu policijas jomā sastādīti 266 administratīvo pārkāpumu protokoli,
mēneša laikā reģistrēti 12 ceļu satiksmes negadījumi, tajā skaitā 1 negadījums ar 1 cietušo.
Patrulējot pilsētas teritorijā, policijas darbinieki bieži vien ievēro, ka
gājēji neuzmanīgi šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju. Atgādinām, ka saskaņā ar Ceļu satiksmes noteikumu 24.punktu, pirms brauktuves šķērsošanas pa gājēju pāreju, kur satiksme netiek regulēta, gājējiem jānovērtē
attālums līdz transportlīdzekļiem, kas tuvojas, kā arī jānovērtē to braukšanas ātrums un jāpārliecinās par drošību.
*
*
*
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki aprīlī sastādīja 13
administratīvo pārkāpumu protokoli, no tiem 3 par bērna aprūpes pienākumu nepildīšanu, 2 par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu, 1 par spļaušanu, dabisko vajadzību kārtošanu uz ielas, koplietošanas telpās vai citās sabiedriskās vietās, 4
par iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu, 1 par ubagošanu, 1 par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu lietošana sabiedriskās vietās un atrašanās sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, 1 par sīko
huligānismu.
Saņemti 25 rakstiski iesniegumi un atstrādāti 65 izsaukumi. Tika veikta 21 profilaktiska saruna, izteikts 1 mutisks brīdinājums.
Tika veikti 4 nakts reidi (no piektdienas uz sestdienu). Tika nodrošināta sabiedriskās kārtības ievērošana Krustaceļa laikā.
Krāslavas novada pašvaldības policijas darbinieki veica 12 profilaktiskos reidus pa Krāslavas novada ezeriem, kas saistīti ar zivju resursu
un kontroles pasākumiem.
Viens cilvēks tika nogādāts Daugavpils Reģionālās slimnīcas Narkoloģijas nodaļā.
Daugavpils dzīvnieku patversmē tika nogādāts viens klaiņojošs suns.

„VC4” AICINA VEIKT KRŪŠU IZMEKLĒJUMUS
TUVĀK SAVAI DZĪVESVIETAI
2009. gadā tika uzsākta valsts organizētā un apmaksātā krūts dziedzera
un
dzemdes
kakla
ļaundabīgo audzēju savlaicīgas atklāšanas programma. Nozīmīgs šī
projekta ieguvums vēža kontroles
programmā ir mobilais digitālās
mamogrāfijas kabinets, kas darbojas SIA „Veselības centrs 4” paspārnē un nodrošina krūšu
izmeklējumu veikšanu Latvijas reģionos. Tā ir īpaši pielāgota automašīna, kurā atrodas mamogrāfs iekārta, ar kuru veic krūts dziedzera
izmeklējumus sievietēm, lai atklātu
iespējamās izmaiņas. Arī 2012.gadā visu novadu sievietes tiek aicinātas veikt krūšu izmeklējumus
tuvāk savai dzīvesvietai – „Veselības Centrs 4” mobilajā mamogrāfā.
Krūts vēzis ir viena no izplatītākajām vēža formām Latvijā, kuru
savlaicīgi atklājot, iespējama pilnīga izārstēšanās. Vēža kontroles
programmas ietvaros Nacionālais
Veselības dienests (NVD) katru
mēnesi izsūta uzaicinājuma vēstules sievietēm, lai aicinātu veikt mamogrāfiskos izmeklējumus.
2012.gadā uzaicinājumu vēstules
veikt valsts apmaksātu krūts vēža

profilaktisko pārbaudi saņems sievietes, kuras ir dzimušas 1944.,
1946., 1948., 1950., 1952., 1954.,
1956., 1958., 1960. un 1962.gadā.
Atgādinām, ka 2011.gadā izsūtītās uzaicinājuma vēstules uz krūts
vēža profilaktisko pārbaudi ir derīgas līdz pat 2012.gada beigām.
SVARĪGI! Uzaicinājuma vēstule netiek nosūtīta sievietei, kura gada laikā līdz uzaicinājuma vēstules
sagatavošanas datumam ir veikusi
mamogrāfisko izmeklējumu.
Mamogrāfisko izmeklējumu vēlams veikt 35 - 40 gadu vecumā. Ja
pirmā mamogrāfijas izmeklējuma
rezultāts ir normas robežās un nav
vērojamas nekādas vizuālas krūts
izmaiņas, šo pārbaudi var veikt ik
pēc diviem gadiem. Krūts vēža
skrīningu ar mamogrāfijas metodi
neatkarīgi no rezultāta reizi gadā
vajadzētu veikt sievietēm no 50
līdz 69 gadiem. Jāatceras, ka šo pirmo izmeklējumu saglabāšana ir ļoti
svarīga! Vēlāk veicot atkārtotus izmeklējumus, lai savlaicīgi pamanītu radušās pārmaiņas, svarīgi tos
salīdzināt ar iepriekšējiem un iegūt
svarīgu informāciju dinamikā.

Jaunākie statistikas dati apliecina, ka sievietes Latvijā labprāt izmanto
iespēju
veikt
šos
izmeklējumus dzīvesvietas tuvumā. Sievietēm, kuras ir saņēmušas
uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā
veselības dienesta Valsts skrīninga
programmas ietvaros, izmeklējums
ir BEZ MAKSAS,
Ar ģimenes vai ārstējošā ārsta
norīkojumu – pacienta līdzmaksājums ir 2 lati. Ar ģimenes ārsta vai
ārstējoša ārsta norīkojumu, kuram
NAV līgumattiecību ar Nacionālo
Veselības dienestu, par maksu.
Lai veiktu izmeklējumu, jāpierakstās pa telefonu: 67144031;
67143550;
67142840
vai
27866655. Sīkāka informācija
www.mamografija.lv, pa e-pastu
info@mamografija.lv
Sievietēm ir iespēja apmeklēt
izbraukumu mamogrāfu, lai
veiktu krūšu izmeklējumus
Krāslavas slimnīcas Uzņemšanas
nodaļā (Rīgas ielā 159).
28.maijā - 11.00-18.00
29. maijā - 9.00-17.00
21.jūnijā - 11.00-18.00
22.jūnijā - 9.00-17.00

MAIJA SVĒTKI KRĀSLAVĀ

GADA BALVAS
SAŅEMS GUDRIE
BĒRNI
16.maijā novada domē valsts un reģiona olimpiāžu, sporta
sacensību un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu valsts konkursa
uzvarētājiem tiks pasniegtas Gada balvas. Tā ir naudas balva,
kuras lielums tika noteikts, pamatojoties uz IZM rīkojumiem par
uzvarētājiem, skolēnu ZPD konferences protokolu, valsts un
reģiona sporta sacensību protokoliem un rezultātu tabulām.
Šogad Gada balvas saņems Valdis Plociņš - Krāslavas Valsts ģimnāzija, II vieta valsts olimpiādē
matemātikā, skolotāja Liene Andžāne;
Sergejs Demarčuks - Krāslavas Valsts ģimnāzija, atzinība valsts
olimpiādē matemātikā, skolotāja Liene Andžāne;
Evelīna Puzo - Krāslavas Valsts ģimnāzija, atzinība valsts olimpiādē
bioloģijā, skolotāja Līvija Malahovska; atzinība valsts olimpiādē
ekonomikā, skolotājs Aleksandrs Kadenecs; atzinība latviešu valodas
valsts olimpiādē, skolotāja Daina Andžāne;
Poļina Karole - Varavīksnes vidusskola, atzinība valsts olimpiādē
ķīmijā, skolotāja Lilija Jasinska;
Ieva Jokste -, Indras vidusskola, II vieta latviešu valodas valsts
olimpiādē, skolotāja Olga Jokste;
Ilze Andžāne - Krāslavas Valsts ģimnāzija, III vieta latviešu valodas
valsts olimpiādē, skolotāja Daina Andžāne;
III pakāpe politoloģijā valsts ZPD skatē, skolotāja Viktorija
Nalivaiko;
Aiva Staņeviča - Krāslavas pamatskola, I vieta vācu valodas
reģionālajā olimpiādē, skolotāja Vija Marhileviča;
Aļona Svetlicka - Indras vidusskola, II vieta vizuālās mākslas
reģionālajā olimpiādē, skolotāja Ērika Urbanoviča;
Devids Žolnerovičs - Krāslavas pamatskola, II vieta reģionālajā
volejbola turnīrā, skolotāja Natālija Raudive.
Gada balvas pasniegs novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
Lidija Platonova,
Izglītības un kultūras nodaļas vadītāja

Pilsētas iedzīvotāju ievērībai!
A/s „Labiekārtošana K” brīdina –
sakarā ar ielas spuldžu nomaiņu pilsētas teritorijā
var rasties ielas apgaismojuma traucējumi.

Elvīras Škutānes foto
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ESI DROŠS, ATBILDĪGS
UN BRĪVS!
Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau vairākus gadus piedalās kustībā „Draudzīga skola”,
27.aprīlī vecāko klašu skolēniem
tika piedāvāta iespēja apmeklēt
konferenci „Esi drošs, atbildīgs
un brīvs!”, kas notika Rīgā, biznesa augstskolā „Turība”. Projekta un konferences mērķis
-pilnveidot skolas psihosociālo
vidi, lai attiecības starp bērniem,
vecākiem, skolotājiem un skolas
administrāciju tiktu balstītas
savstarpējā cieņā un sadarbībā.
Kon ferences sākumā organizatori piedāvāja klātesošajiem piedalīties tolerances stundā, kas
pievērsa dalībnieku uzmanību
tam, cik svarīga un nozīmīga ir
prasme būt iecietīgam un tolerantam visā mūsdienu pasaulē,
ne tikai skolā. Stunda notika neformālā atmosfērā, tika prezen tēts neliels iestudējums, kas
uzskatāmā formā atspoguļoja
mobinga (emocionālā vardarbība
pret cilvēku skolā vai darbvietā)
seku bīstamību. Garastāvokli uzlaboja nākamais uzdevums –
mums vajadzēja sasveicināties
tā, kā to dara dažādās pasaules
valstīs. Uzzinājām, ka, sasveicinoties Tibetā, jāparāda mēle.
Interesanta un noderīga bija
sociālā tīkla draugiem.lv oficiālā
pārstāvja
uzstāšanās.
Savā
priekšnesumā viņš minēja arī
statistikas datus, izrādījās, ka
por tāla apmeklētāji vidēji katru
dienu pavada šajā mājas lapā ne
mazāk kā 40 minūtes, kas ir ļoti
augsts rādītājs, pat salīdzinot ar
pasaules sociālajiem tīkliem, tādiem kā Facebook. Sociālie tīkli
ir neatņemama dzīves sastāvdaļa
gandrīz pusei Latvijas iedzīvotāju, taču tika izdarīts secinājums
par to, ka labāk veltīt savu brīvo
laiku lasīšanai, pilnīgi pietiek ar
10 - 20 minūtēm, lai iepazītos ar
visām izmaiņām savā pro filā.
Tālāk sekoja, mūsuprāt, svarīgākā konferences daļa - skolas
prezen tācija. Mūsu galvenais

mērķis bija parādīt, ka katra skolēna individualitātes attīstības
pamatā ir trīs vērtības - drošība,
atbildība un brīvība. Mēs centāmies parādīt, cik svarīgi ir ņemt
vērā visus viedokļus, kādas iespējas ir Varavīksnes vidusskolas audzēkņiem un kādu darbu
veic skolas administrācija, lai realizētu trīs iepriekšminētos pamatprincipus. Prezentācijā tika
sniegta informācija par skolēnu
aktivitātēm dažādos ārpusklases
pasākumos, kas palīdz katram
bērnam skolā justies labi, būt
pārliecinātam, ka skola patiešām
ir otrās mājas. Kon ferences gaitā
tika uzsvērts, ka Krāslavas Varavīksnes vidusskola jau vairākus
gadus ir aktīvākā projekta skola
visā valstī.
Pēc citu skolu prezen tācijām
un pusdienu pauzes dalībniekiem tika piedāvāts darbs grupās. Tika izveidotas septiņas
gru pas, katrai bija sava tēma un
uzdevums, pēc tam grupām bija
jāprezentē savs darbs visai auditorijai. Konferences dalībnieki
sprieda par dažādām lietām – no
drošības internetā līdz komandas
darba prasmju uzlabošanai, izmantojot sporta vingrinājumus.
Noteikti jāuzsver, ka līdzīgas
kon ferences ir nepieciešamas arī
nākotnē. Esmu pārliecināts, ka

tiem,
kas
piedalās
tādās
konferencēs, nav īpašu problēmu
ar toleranci, taču mūsu uzdevums ir nevis vienkārši būt par
tolerantiem sabiedrības locekļiem, bet arī mācīt citus cilvēkus,
apspriest šo tēmu dažādos līmeņos - internetā, novada domē, it
īpaši skolā – to akcentē arī kustība „Draudzīga skola”. Tikai būdami iecietīgi un toleranti
savstarpējās attiecībās, cilvēki
patiešām varēs justies dro ši, atbildīgi un brīvi.
Gri bē tos, lai nā ka ma jā kon fe ren cē pie da lī tos arī iz glī tī bas
un zi nāt nes mi nistrs Ro b erts
Ķī lis, vi ņa klātbūt ne, pro tams,
pie šķir tu pa sā ku mam ci tu vēr tī bu, bet sko lē niem bū tu ie spē ja
ie tek mēt Lat vi jas iz glī tī bas sis tē mas re for mu gai tu, tas ir pro cess, ku rā pirm ām kār tām
jā ie sais tās skol nie kiem, ne vis
po li ti ķiem, par ko bie ži vien
nez kā pēc aiz mirst.
Liels pal dies v is iem, kas
pa lī dzē ja sa ga ta vo t mū su
pre zen tā ci ju un at bal stī ja
brau cie nu uz kon fe ren ci –
Svet la nai Ļak sai, Va di mam
Za vi šam, An d re jam Ja ku bov skim, Ie vai Bo jar ču kai,
Lud mi lai Sen čen ko vai.
Va di ms Bov tra mo vi čs

LATGALES UZŅĒMĒJI APMEKLĒJA
SWIETOKRZYSKIE VOJEVODISTI POLIJĀ
Laika posmā no 23. līdz 27.aprīlim Latgales reģiona kulinārā mantojuma tīkla un tūrisma nozares
uzņēmēji apmeklēja vienu no 16
Polijas reģioniem, kas atrodas pašā
Polijas “sirdī”, tās dienvidcentrālajā daļā. Tas ir viens no tūristu iecienītākajiem un populārākajiem
reģioniem Polijā, kura platība ir 11
710 km2, bet iedzīvotāju skaits sastāda 1 273 054 cilvēkus. Vojevodistes
centrā
atrodas
Swietokrzyskie kalni. Reģiona galvaspilsēta ir Kielce.
Pieredzes apmaiņas brauciena
laikā Latgales uzņēmēji apmeklēja
15 Swietokrzyskie reģiona kulinārā
mantojuma tīkla uzņēmumus, tajā
skaitā maizes ceptuvi, augļu uzņēmumu, zivsaimniecības un piensaimniecības uzņēmumus, kā arī 5
viesu mājas/viesnīcas un 5 ekoloģiskā agrotūrisma uzņēmumus.
Apmeklējot Swietokrzyskie reģiona uzņēmumus, kas atrodas lauku teritorijā, Latgales uzņēmēji
novēroja apskaužamu lauku sakoptību un lauksaimniecības attīstību.

Vizītes laikā Latgales un
Swietokrzyskie reģionu uzņēmēji
dalījās pieredzē, attīstot un popularizējot ekoloģisko agrotūrismu, kā
arī kopā piedaloties Eiropas kulinārā mantojuma tīklā.
Jāatgādina, ka šajā tīklā darbojas
25 reģioni, tajā skaitā 6 Zviedrijas
reģioni, 9 Polijas reģioni, 3 Dānijas
un 3 Vācijas reģioni, kā arī Aukštaitijas reģions Lietuvā, Akershus
reģions Norvēģijā, Rivnes reģions
Ukrainā un Latgales reģions Latvijā (www.culinary-heritage.com).
Swietokrzyskie reģiona kulinārā
mantojuma tīkla koordinatore Barbara Kubiec-Govender pastāstīja,
ka Polijā liela uzmanība tiek pievērsta lauku teritoriju attīstībai, kurā nozīmīga vieta ir agrotūrisma un
reģionālā kulinārā mantojuma attīstībai, īpaši atbalstot ekoloģiski tīrās produkcijas ražošanu un
izplatīšanu.
Neskatoties uz to, ka Polijas valstī ietilpst 16 reģioni, valdība cenšas atbalstīt reģionus vienmērīgi,
neskatoties uz reģionu atrašanās
vietu. Reģionālā pašvaldība -

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

Swietokrzyskie vojevodistes Saeima - sastāv no 30 deputātiem un
darbojas maršala valdībā, arī lielā
mērā sekmē lauku teritorijas attīstību, piešķirot mērķdotācijas un finansiālo
atbalstu
ekoloģiskā
agrotūrisma attīstībai.
Pēdējā vīzītes vakarā, Kielce pilsētā Latgales reģiona uzņēmējus
sagaidīja Swietokrzyskie vojevodistes maršals.
Atklājot svinīgās vakariņas, viņš
uzsvēra, ka ir ļoti gandarīts, sagaidot
Latgales uzņēmējus Swietokrzyskie
reģionā. Viņš pauda lielas cerības,
ka Latgales uzņēmējiem, apmeklējot Swietokrzyskie reģiona kulinārā
mantojuma tīkla uzņēmumus, radās
jaunas idejas savas uzņēmējdarbības attīstībai.
Ar saviem iespaidiem par braucienu dalās SIA „Krāslava D” speciāliste Lonija Stivriņa: „Četru
dienu laikā mūsu grupa apmeklēja
vairākas Polijas pilsētas, pa kurām
staigājot, es pirmo reizi jutos lepna
par savu Krāslavu, kuras ielās šobrīd ir jūtama Eiropas „elpa”.

Redaktore – Elvīra Škutāne
Tālr. 5681765, 28368537,

e-pasts:vestis@kraslava.lv

SPORTS - BRĪVĀ CĪŅA

13. un 14.aprīlī Krāslavas cīkstoņi piedalījās19.starptautiskajās
K.Kundziņa ceļojošā kausa izcīņas sacensībās brīvajā cīņā. Otro vietu
svara kategorija līdz 100 kg izcīnīja mūsu kadets Ainārs Andžāns. Sievietēm svara kategorijā līdz 55 kg bronzas medaļu izcīnīja Alīna Dimbovska.
Zēniem 28 cīkstoņu konkurencē 5.vieta Artūram Savčenko, kas uzvarēja trijās cīņās, taču zaudēja pusfinālā.
Inese Umbraško,
sporta skolas dir.vietniece

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA
MAKSĀTĀJIEM
NĪN apmaksas otrais termiņš ir 15.maijs.
Lūdzam savlaicīgi veikt apmaksu!
No 2012.gada 7.maija Iīdz 2012.gada 31.augustam domes
darbiniekiem, kuriem darba pienākumu veikšanas vieta ir ēkā
Rīgas ielā 51, Skolas ielā 7, Brīvības ielā 13 un Grāfu PIāteru ielā 6,
noteikts šāds darba laiks: pirmdiena, otrdiena, trešdiena un
ceturtdiena - no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 12.30 līdz 17.15,
piektdiena - no plkst. 8.00 līdz 13.00.
Krāslavas rajona partnerība aicina uz
“Kultūras mantojuma/tradīciju saglabāšana un attīstīšana”
konkursa semināru 18. maijā 13.00 – 16:00, Skolas ielā 7.
Pieteikties semināram var līdz 17. maija plkst. 15:00, zvanot uz
tālr.: 26195753 vai 22013825.

18.MAIJĀ PLKST.19.00
KRĀSLAVAS KN
NOTIKS KONCERTS “DZIEDU AR MĀMIŅU”.
Krāslavas pensionāru biedrība aicina iedzīvotājus bez
maksas apgūt latviešu valodu. Sapulce notiks 15.maijā
plkst.10.00 un stradājošiem plkst.17.30 Sociālā dienesta
telpās, Gr.Plāteru ielā 6.

KAPUSVĒTKI
KRĀSLAVAS ROMAS
KATOĻU DRAUDZES KAPSĒTĀS
Krāslavas vecajos katoļu kapos - 27. maijā plkst. 12:00
Krāslavas Meža kapos - 3. jūnijā plkst. 14:00
Vilmaņu kapos - 10. jūnijā plkst. 14:00
Pukjānu kapos - 10. jūnijā plkst. 15:30
Ūdrīšu kapos - 17. jūnijā plkst. 14:00
Gintautu kapos - 17. jūnijā plkst. 15:30
Vecelišķu kapos - 24. jūnijā plkst. 14:00
Pastaru kapos - 24. jūnijā plkst. 15:30
Gribuļu kapos - 8. jūlijā plkst. 14:00
Naudišu kapos - 8. jūlijā plkst. 15:30
Kačānu kapos - 15. jūlijā plkst. 14:00
Neskatoties uz to, ka Polijā nekur
neredzēju pārmērīgu bagātību, cilvēki, kurus sastapām, par savu valsti runāja ar lepnumu. Brauciena
laikā mums bija jāapskata 15 objekti – privātas saimniecības, no
kurām katra darbojas savā jomā:
putnkopība, lauksaimniecība, augļkopība utt.
Nevarēja nepamanīt, ka no paaudzes paaudzē mantoto īpašumu
saimnieki dara savu darbu ar lielu
mīlestību un runā par to ar lepni paceltu galvu.
Tā nu tās dienas paskrēja, un
piektdienas rīts mūs pamodināja
jau Latvijā. Patīkamā noguruma un
iespaidu labsajūtā bija jāšķiras.”
Tatjana Kozačuka,
Krāslavas novada TIC vadītāja

SLUDINĀJUMI
òPārdod vasarnīcu „Meža
nora”, laivas motoru. T.26173163.
òPārdod 3-istabu dzīvokli (2.
stāvs, ZG), vasarnīcu „Saulainā
nora” (14,8 āri, ZG), garāža blakus
slimnīcai. Viss bez parādiem.
T.25989039.
òPērk mežus ar zemi, cirsmas,
var izstrādātus mežus. Samaksa
uzreiz. T.26346688.
Ekskavatora
pakalpojumi,
rokam dīķus, tīrām grāvjus.
Visu veidu zemes darbi. Vairāk
informācijas - pa tālr.28602801.
SIA „Govs centrs” pērk teļus
(12 -40 dien. vec.). T.26609182.

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

