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PAZIŅOJUMS PAR BALSS
NODOŠANU GLABĀŠANĀ
14. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS
UN IECIRKŅU DARBA LAIKIEM
14. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS

Krāslavas novada vēlēšanu komisija paziņo, ka 14. Saeimas vēlēšanas notiek šī gada 1. oktobrī.
Var balsot arī 3 (trīs) dienas
pirms vēlēšanām – 26. septembrī
(pirmdien), 29. septembrī (ceturtdien) un 30. septembrī (piektdien)
– to sauc par BALSS NODOŠANU GLABĀŠANĀ.
Nodot balsi glabāšanā Krāslavas novadā var TIKAI 518. vēlēšanu iecirknī (Rīgas iela 51,
Krāslava), tā darba laikā:
26.09.2022., pirmdien, plkst.
17.00 – 20.00; 29.09.2022., ceturtdien, plkst. 9.00 – 12.00;
30.09.2022., piektdien, plkst.
10.00 – 16.00.
518. iecirknis darbosies arī 27.
un 28. septembrī, bet balss nodošana šajās dienās NENOTIEK.
Pārējos Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņos, to darba laikā,
5 (piecas) dienas pirms vēlēša-

nām, var pieteikt balsošanu vēlētāju atrašanās vietā un iepazīties
ar kandidātu sarakstiem, ziņām
par kandidātiem, priekšvēlēšanu
programmām.
Lai pieteiktu balsošanu savā
atrašanās vietā, ir jāuzraksta iesniegums, kuru var nodot jebkurā
vēlēšanu iecirknī vai arī nosūtīt
Krāslavas novada vēlēšanu komisijai pa pastu (adrese: Rīgas iela
51, Krāslava, LV-5601) vai e-pastu velesanu.komisija@kraslava.lv,
parakstītu ar drošu elektronisko
parakstu.
Iesniegumu balsošanai atrašanās vietā vēlēšanu iecirkņiem
jāsaņem no 26. septembra līdz 1.
oktobra pulksten 12.00 dienā, t.sk.
arī to, kas nosūtīts pa pastu.
Iepazīties ar informāciju par
Krāslavas novada vēlēšanu iecirkņu darba laikiem var pašvaldības
tīmekļvietnē - kraslava.lv.

KRĀSLAVAS NOVADA
VĒLĒŠANU IECIRKŅU KOMISIJU (VIK) DARBA LAIKI
14. SAEIMAS VĒLĒŠANĀS
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INTERVIJA
IR SASPRINGTS LAIKS, TAUPĪBAS PASĀKUMI
NEPIECIEŠAMI!

Kam īsti pieder 325 metrus garais tilts pār Daugavu Krāslavā uz
autoceļa Krāslava-Kaplava, kas tika
uzbūvēts 1991. gadā? Uz šo un citiem aktuāliem jautājumiem atbild
Krāslavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks.
- Kolēģi plašsaziņas līdzekļos
paziņoja, ka jautājums par tilta nodošanu un pārņemšanu atrisināts,
proti, ka tilts pār Daugavu nodots
Satiksmes ministrijai. Bet tā nav
taisnība! Tilts nevienam nav nodots,
tas ir mūsu pilsētas īpašums. Šis
tilts nav avārijas situācijā, tāds apgalvojums ir viltus ziņa. Es domāju,
ka šādiem paziņojumiem ir sakars
ar priekšvēlēšanu drudzi.
Starp citu, Krāslavas pašvaldība
savulaik rakstīja vēstuli ar lūgumu,
lai šo tiltu, kam, mūsuprāt, ir stratēģiska nozīme, pārņemtu Satiksmes
ministrija. Bet šis jautājums tā arī
netika risināts.
- Daudziem krāslaviešiem svarīga tēma ir tilta pār Jāņupīti
Raiņa ielā un Pils ielas pārbūve
Krāslavā…
- Šis tā saucamais mazais tilts ir
pašvaldības prioritāte Nr.1, tas nav
izņemts ne no kādiem sarakstiem.
Svētā Donāta svētkos Krāslavas
novadā viesojās Nacionālā kultūras
mantojuma pārvaldes vadītājs Juris
Dambis, kurš personīgi apskatīja šo
tiltu pār Jāņupīti Raiņa ielā. Valsts
kultūras pieminekļu aizsardzības
inspekcija ir akceptējusi būvniecības projekta 1. kārtu. Jāatzīmē, ka
saskaņošanas process ļoti ievilkās
dēļ dažu novadnieku aktivitātēm,
kuriem bija savs viedoklis par mājas likteni pie šī tilta.
- Pilsētnieki dzīvo minējumos
par apkures tariﬁem. Varat ieviest skaidrību?
- Iedzīvotājiem, kas pakalpojumu

saņem no SIA „Dagdas komunālā
saimniecība”, ar 2022. gada 1. oktobri siltumapgādes pakalpojuma
tarifs par piegādāto siltumenerģiju
ir 121,09 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Krāslavieši, kuru mājokļus apkurina SIA
„Krāslavas nami”, pagaidām norēķinās pēc siltumenerģijas tarifa, kas
stājās spēkā 2019. gada 1. maijā un
ir 51,44 EUR/MWh (bez pievienotās vērtības nodokļa). Līdz gadumijai, bet, visticamāk, līdz nākamā
gada 1. februārim, krāslaviešiem
siltumenerģijas tarifs nemainīsies,
atšķirībā no tām pilsētām, kur jau
paaugstināts vai drīz tiks paaugstināts.
Nākamā gada pavasara apkures
sezonā tarifa pieaugums Krāslavā
būs diezgan iespaidīgs, kāds tieši
- informēsim, kad siltumenerģijas
tarifu apstiprinās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija.
Sāpīgais jautājums visiem ir šķeldas
iepirkuma cena, kura pieaugusi vairākkārt, bet apkures tarifs tik reizes
nepieauga. Nupat mums noslēdzās
viens no iepirkumiem, kura rezultātā konstatējām, ka piegādātāji no
Ludzas un Jēkabpils, kas ir labi tālu
no Krāslavas, piedāvā ievērojami
zemāku cenu par šķeldu, nekā vietējais ražotājs. Tas jau ir ļoti interesanti, kāpēc tāda krasa atšķirība?
- Kas tuvākajos gados sagaida
skolu tīklu novadā?
- Par šo tēmu nepieciešama plaša
un atsevišķa saruna, par ko parunāsim citu reizi.
- Krāslavieši jautā, kādi būvdarbi atkal notiek Indras ielā?
- Tiek realizēts būvprojekts
„Rūpnieciskās ražošanas ēkas ar inženiertīkliem būvniecība Indras ielas ražošanas zonā Krāslavā”. Tieši
šīs rūpnieciskās ražošanas ēkas ar
inženiertīkliem būvniecību Indras

ielā pašvaldība veic par saviem līdzekļiem, tie nav kaut kādu projektu līdzekļi. Mēs to darām darbavietu
radīšanas un investīciju piesaistes
nolūkā. Šī jaunbūvējamā ēka tiks
izsolīta. Domāju, tas būs labs precedents – izdarīt uzreiz, kā vajag,
nevis pielāgot pēc tam.
Runājot par lielākiem būvdarbiem novada centrā, atgādināšu, ka
vēl vasarā tika apstiprināti divi no
Krāslavas pašvaldības iesniegtajiem projektiem: Krāslavas tranzītielas - Rīgas ielas - posma pārbūve
un Krāslavas novada pašvaldības
iestādes „Sociālais dienests” ēkas
jumta pārbūve. Projektiem piešķirts
valsts budžeta ﬁnansējums un, pārsteidzoši vai ne, mums palīdzēja
partija, kuru Krāslavas novada pašvaldības domē nepārstāv neviens
deputāts.
Jāatzīmē, ka ceļu būvdarbi notiek ne tikai Krāslavā, bet arī citviet
novadā un tiek ﬁnansēti no dažādām programmām, kas ir akceptētas iepriekšējos gados. Piemēram,
Krāslavas novada Indras pagastā
turpinās ceļa posma „Indra – Pāternieki – Koškovci” pārbūves darbi.
Lai veiksmīgi realizētu projektu, šo
visu ceļu pašvaldība pārņēma no
valsts.
- Vai novadā tiek plānoti taupības pasākumi?
- Ir saspringts laiks, taupības pasākumi nepieciešami. Visupirms
elektroenerģijas taupīšanas nolūkā
raugāmies, kā visā novadā minimalizēt ielu apgaismojumu diennakts
tumšajā laikā, lai ekonomētu elektroenerģiju, taču - neradot drošības
draudus ielās. Kur būs iespējams,
samazināsim apgaismojumu un siltumenerģijas patēriņu arī ēkās. Tie
ir primāri pasākumi.
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga

projekti/IzgLĪTĪBA
KOPĀ MĒS VARAM JUSTIES LABĀK!

Enerģiski, aktīvi un veselīgi
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā sākās 16. septembra rīts. 7.b
klases skolēni skolas sporta zālē
sagaidīja 1.-6. kl. skolēnus, viņu
vecākus un skolotājus uz pasākumu „Veselības diena”, kas tika organizēts Krāslavas novada pašvaldības jauniešu iniciatīvu projekta
„Kopā mēs varam justies labāk!”
ietvaros.
Uz pasākuma atklāšanu ieradās arī 7.b klases draugs – jautrais
Minions, kurš uzaicināja visus uz
kopīgu deju. Sporta zālē valdīja
ne tikai sportisks gars, bet skolēnu sejas rotāja arī smaids, sajūsma
un neizsakāms prieks. Tik pacilātā
noskaņojumā skolēni devās uz dažādām stacijām.
Pirmajā stacijā skolēni sacentās dažādās stafetēs. Otrajā – ziņkārīgi klausījās skolas medmāsu
par pirmās palīdzības sniegšanas
noteikumiem. Bērnus visvairāk
sajūsmināja iespēja izmēģināt dažādas ar pirmo palīdzību saistītas
lietas, piemēram, izmēģināt folija
segu un sajust, ka tā patiesi uztur

ķermeni siltumā, kā arī izmēģināt
pirmās palīdzības mācību lelles
elpināšanu. Trešajā stacijā skolēni
pārbaudīja savas zināšanas drošības jautājumos, atbildot uz viktorīnas jautājumiem, piemēram, kā
jāuzvedas dzelzceļa tuvumā.
Pasākuma organizatori, 7.b

1.a! 2.a klase ieguva nomināciju
„Sportiskākā klase”, 3.a – „Jautrākā klase”, 3.b – „Uzmanīgākā
klase”, 4.a – „Saliedētākā klase”,
4.b – „Aktīvākā klase”, 5.a –
„Draudzīgākā klase”, 5.b – „Zinošākā klase” un 6.a – „Drosmīgākā
klase”! LSK Krāslavas komiteja

DARBI, NOTIKUMI, CILVēKI
KONKURSS
„KRĀSLAVAS NOVADA GADA
CILVĒKS”

Krāslavas novada pašvaldība
izsludina konkursu „Krāslavas
novada Gada cilvēks” nominācijās „Mūža ieguldījums” – par
ilggadīgu, godprātīgu darbu un
ieguldījumu sava novada un tā iedzīvotāju labā (2 nominācijas) un
„Gada cilvēks” – par nozīmīgiem
sasniegumiem novada labā un
tā atpazīstamības veicināšanā (4
nominācijas).Minētajām nominācijām pieteikumi jāiesniedz līdz

2022. gada 15. oktobrim.
Tiesības izvirzīt pretendentus
nominācijām ir katram novada
iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmumam, biedrībai, iestādei un
pašvaldībai, iesniedzot pieteikuma
anketu.
Konkursa „ Krāslavas novada Gada cilvēks” nolikums un
pieteikuma anketa publicēta
vietnēs www.kraslava.lv un
www.kraslavasvestis.lv.

PAR EID KARTES
NOFORMĒŠANU UN
SAŅEMŠANU ATTĀLINĀTI

Pilsonības un migrācijas lietu
pārvalde (turpmāk Pārvalde) aicina ietaupīt laiku un iestāties rindā
pases un eID kartes noformēšanai
un saņemšanai attālināti.
Pārvaldes veiktie pakalpojuma
pieejamības uzlabojumi ir ļāvuši
mazināt rindas uz pakalpojumu
saņemšanu, un šobrīd vairumā
Pārvaldes nodaļu pakalpojumus
var saņems raiti un bez ilgas gaidīšanas.
Pārvalde turpina pilnveidot
klientu apkalpošanas servisu un
ir ieviesusi iespēju ātri, ērti un
vienkārši pieteikties pakalpojuma saņemšanai rindā attālināti,
izmantojot „Qticket” mobilo lietotni.
Šis risinājums ļauj Pārvaldes
klientiem attālināti pieteikt kārtas numuru rindā, izmantojot
viedtālrunī lejupielādētu mobilo
lietotni „Qticket”, tādējādi jau
iepriekš uzzinot, kāds varētu būt
aptuvenais gaidīšanas laiks, un
provizorisko laiku, kad pienāks
klienta kārta saņemt pakalpojumu. Jauninājums ļauj tiešsaistē
sekot līdzi rindai katrā konkrētajā
nodaļā – pakalpojumu varēs pieteikt, piemēram, vēl esot mājās
vai tuvojoties Pārvaldes nodaļai.
Tādējādi ir iespēja taupīt laiku
un konkrētajā dienā pieteikties
pases un personas apliecības jeb
eID kartes noformēšanai un saņemšanai attālināti un doties uz
nodaļu tikai tad, kad tuvojas apkalpošanas laiks.
Šobrīd iestāties rindā attālināti, izmantojot mobilo lietotni
„Qticket”, iespējams visās 25
Pārvaldes nodaļās, kuras iekļau-

tas „Qticket” sistēmā – Rīgas 1.
nodaļā, Rīgas 2. nodaļā, Rīgas
3. nodaļā, Aizkraukles nodaļā,
Alūksnes nodaļā, Bauskas nodaļā, Cēsu nodaļā, Daugavpils nodaļā, Dobeles nodaļā, Jēkabpils
nodaļā, Jelgavas nodaļā, Jūrmalas nodaļā, Kuldīgas nodaļā, Liepājas nodaļā, Limbažu nodaļā,
Ludzas nodaļā, Madonas nodaļā,
Ogres nodaļā, Rēzeknes nodaļā,
Saldus nodaļā, Talsu nodaļā, Tukuma nodaļā, Valmieras nodaļā
un Ventspils nodaļā.
Lai saņemtu elektronisko kārtas numuriņu, ir jāveic trīs vienkāršas darbības: nepieciešams
lejupielādēt „Qticket” lietotni,
izvēlēties pakalpojuma sniedzēju
– Pilsonības un migrācijas lietu
pārvaldi – un pakalpojumu IESTĀTIES RINDĀ.
Pārvalde aicina klientus neatlikt dokumentu noformēšanu uz
nākamo pavasari, lai neveidotos
ļoti lielas rindas pēc personu apliecinošajiem dokumentiem, un
nākt noformēt dokumentus savlaicīgi – jau tagad. Arī tie klienti, kuriem pases vai eID kartes
derīguma termiņš beigsies tikai
nākamā gada pavasarī, vasarā vai
rudenī, ir aicināti jaunus dokumentus noformēt jau tagad.
Tāpat Pārvalde atgādina, ka
klienti ir tiesīgi noformēt jaunus
dokumentus arī vairākus mēnešus pirms vecā dokumentam termiņa beigām.
Pilsonības un migrācijas
lietu pārvaldes
Personāla vadības
un sabiedrisko attiecību
departaments

INDRĀ MĀCĀS AUST
CELU JOSTAS

klase, nolēma, ka uzvarētāji ir
visi un katrai klasei piešķīra atbilstošu nomināciju – nominācijā
„Emocionālākā klase” labākā bija

atbalstīja klašu komandas ar saldumiņiem.
7.b klases kolektīvs
Jura Rogas foto

No augusta līdz decembrim
aušanas darbnīca „Indra” īsteno
Latgales reģiona attīstības aģentūras, Valsts kultūrkapitāla fonda
un A/S „Latvijas valsts meži” ﬁnansiāli atbalstīto projektu „Celu
jostu aušanas tradīciju saglabāšana Krāslavas novadā”.
16. septembrī Indrā notika pirmā no trijām nodarbībām celu
jostu aušanā. Apgūt prasmi aust
celu jostas uzsāka rokdarbnieces
no Dagdas, Konstantinovas, Svariņiem, Kalniešiem, Ūdrīšiem un
Indras. Meistarklašu noslēgumā

plānots Ludzas amatniecības centra apmeklējums un iepazīšanās
ar tā krājumu. Projekta laikā rokdarbnieces varēs iepazīties ar celu
jostu aušanas tradīcijām Latgalē,
apgūt svītraino un rakstaino celu
jostu aušanas prasmes, mācīsies
veidot jostu rakstus un tehniskos
zīmējumus. Projekta noslēgumā
plānota jostu izstāde.
Olga Jokste
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AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA
ATBALSTS
BIZNESA IDEJU
ĪSTENOŠANAI
LATGALĒ

Latgales plānošanas reģions
izsludina pieteikšanos atklātajam projektu konkursam „Atbalsts biznesa ideju īstenošanai
Latgalē” (3. kārta - noslēdzošā).
Konkursā tiks atbalstītas gandrīz visas uzņēmējdarbības jomas un atbalstam var pieteikties
fiziskas un juridiskas personas,
kas savu saimniecisko darbību
veic Latgales reģionā.
Projektu iesniedzēji. īstenojot jaunu biznesa ideju, varēs
saņemt atbalstu jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai,
esošu produktu uzlabošanai,
ražošanas jaudas būtiskai palielināšanai vai ražošanas procesu
būtiskai maiņai, kā arī esošu
pakalpojumu efektivitātes uzlabošanai.
Konkursam pieejamais līdzfinansējums ir 402579,55 EUR,
un vienam projektam pieejamais līdzfinansējums ir no 5000
līdz 20000 EUR ar atbalsta intensitāti 75%.
Projektu pieteikumus var iesniegt no 2022. gada 18. augusta līdz 24. oktobrim (ieskaitot).
Detalizētāka informācija un
visi projekta konkursa dokumenti ir publicēti Latgales plānošanas reģiona tīmekļvietnes
sadaļā „Grantu shēma „Atbalsts
biznesa ideju īstenošanai Latgalē”” - https://lpr.gov.lv/
Latgales plānošanas reģiona
Latgales uzņēmējdarbības
centrs

Iesniegumu pieņemšana Krāslavas novadā
par pabalsta piešķiršanu
2022/2023 apkures sezonā

Krāslavas novada pašvaldība informē, ka ar 2022. gada 1. oktobri stājās spēkā „Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” normas par atbalstu mājsaimniecībām apkures izdevumu daļējai kompensēšanai, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, koksnes
granulas, koksnes briketes un malku, pabalsta iesnieguma pieņemšanas
un piešķiršanas kārtību.
Krāslavas novadā šī funkcija deleģētā Krāslavas novada pašvaldības
Sociālajam dienestam (pagastos - sociālajiem darbiniekiem). Iesniegumus varēs iesniegt elektroniski un klātienē. Tuvākajā laikā sekos plašāka informācija.
Plašāka informācija par valsts atbalstu:
https://www.lm.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona

SIA „KRĀSLAVAS
NAMI”
INFORMĒ

Informējam, ka no 2022. gada
septembra SIA „Krāslavas nami”
rēķinus par komunāliem pakalpojumiem ir iespējams apmaksāt
VAS „Latvijas Pasts” pasta nodaļās. Pasta nodaļās var apmaksāt rēķinus ar svītrkodiem ar norādi „Svītrkods apmaksai VAS
„Latvijas Pasts”. Katra rēķina
apmaksas cena (komisija) sastāda
tikai 0,50 EUR.
Aicinām izmantot iespēju apmaksāt SIA „Krāslavas nami” rēķinus visās pasta nodaļās!

INFORMĀCIJA PAR BŪVATĻAUJĀM
Ekonomikas ministrija informē, ka ēkām, kuru būvniecība
uzsākta pirms 2014. gada 1. oktobra un kuras joprojām nav nodotas ekspluatācijā, ar š.g. 1. oktobri atbilstoši Ministru kabineta
2014. gada 19. augusta noteikumu
Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”
80. punktam beigsies maksimālais

būvdarbu veikšanas termiņš - 8
gadi.
Gadījumā, ja maksimālajā būvdarbu veikšanas termiņā būvdarbi
nav pabeigti, tad būvniecības ierosinātājs var lūgt būvvaldi pagarināt
šo termiņu pēc Ministru kabineta
noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” 97. punktā minēto nosa-

cījumu izpildes, proti, būvatļauju
pagarina uz būvniecības ierosinātāja pieprasīto laiku, ja būvvaldē
ir uzrādīta aktuāla ēkas kadastrālās
uzmērīšanas lieta un iesniegts ēkas
novietnes un tai izbūvēto ārējo inženiertīklu izpildmērījuma plāns,
un būvdarbu veicēja civiltiesiskās
atbildības apdrošināšanas polises

kopija. Pagarinot būvdarbu veikšanas termiņu, nepārvērtē iepriekš
akceptēto būvniecības ieceri, bet
tikai pieﬁksē uz konkrēto brīdi
veikto būvdarbu apjomu.
Vienlaikus ar minēto datumu, ja
būvdarbi nav pabeigti vai ēka nav
nodota ekspluatācijā, ievērojot likuma „Par nekustamā īpašuma no-

dokli” 3. panta 1.6 daļu, pašvaldībai ir tiesības palielināt nekustamā
īpašuma nodokli 3 procentu apmērā par laika periodu no maksimālā
būvdarbu veikšanas ilguma termiņa notecēšanas līdz akta par būves
pieņemšanu ekspluatācijā izdošanas (parakstīšanas) dienai.
Krāslavas novada Būvvalde aicina celtniecības stadijā esošu ēku
un būvju īpašniekus pārbaudīt būvniecības dokumentāciju un veikt
nepieciešamās darbības, lai ēkas
nodotu ekspluatācijā vai pagarinātu būvatļauju.
Papildus informāciju var saņemt, zvanot uz Būvvaldi pa tālr.:
65620247, 65620248, 65620031.
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ATPŪTAS VIETAS
LABIEKĀRTOŠANA AULEJAS
ESTRĀDES TERITORIJĀ

Aulejas pagasta aktīvo iedzīvotāju grupa „Aulejas spēks” piedalījās
Krāslavas novada pašvaldības rīkotajā projektu konkursā „Iedzīvotāji
veido savu vidi 2022” ar projekta
„Atpūtas vietas labiekārtošana Au-

mas atpūtas vietas tūristiem.
Projekta īstenošanas rezultātā
tika labiekārtota atpūtas vieta Aulejas estrādes teritorijā, kas atrodas
ainaviskā vietā Aulejas ezera krastā
un ir brīvi pieejama visiem Aulejas

PROJEKTI
VOLEJBOLA LAUKUMA LABIEKĀRTOŠANA
ANDZEĻOS

Jauniešu biedrība „OrhidejasS”
piedalījās Krāslavas novada pašvaldības izsludinātā jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un īstenoja atbalstītu projektu „Volejbola
laukuma labiekārtošana Andzeļos”.
Projekta īstenošanai pašvaldība piešķīra 300 EUR.
Projekts ietvēra sevī vairākus
uzdevumus, kurus ar jauniešu palīdzību un atbalstu esam veiksmīgi
izpildījuši. Projekta pirmais uzdevums bija labiekārtot volejbola laukumu. Šī mērķa sasniegšanai bija
nepieciešams salasīt visus akmeņus
no smilšu pamata un atvest jaunas
smiltis, jo smilšu pamats bija sliktā

stāvoklī un piesārņots ar akmeņiem,
kas sagādāja grūtības spēlēt. Nākamais solis bija izgatavot un uzstādīt
jaunus soliņus un miskasti, apkārt
laukumam nebija soliņu atpūtai un
spēles līdzjutēji bija spiesti sēdēt uz
zemes. Soliņu izgatavošanā mums
palīdzēja bērnu vecāki un komunālās saimniecības vadītājs Arvīds
Kurica. Pēdējais uzdevums bija nokrāsot stabiņus, uz kuriem nostiprināts volejbola tīkls.
Pēc pabeigtiem darbiem tika organizētas volejbola sacensības visiem Andzeļu ciema jauniešiem, kā
arī pie mums ciemojās Konstantinovas un Ezernieku jaunieši. Volej-

bola svētku nodrošināšanai nepieciešams bija iegādāties volejbola
bumbas un jaunu volejbola tīklu.
Pēc sacensībām dalībnieki tika apbalvoti un pacienāti ar gardumiem.
Projekta īstenošana deva bērniem
un jauniešiem iespēju aktīvi sportot
atjaunotā volejbola laukumā, kā arī
turpmāk varēs sportot visi gribētāji,
kā vietējie iedzīvotāji, tā Andzeļu
ciema viesi. Pateicoties projektam,
Krāslavas novadā parādījās jauna,
labiekārtota vieta sporta nodarbībām.
Esam lepni un gandarīti par paveikto darbu!
Projekta dalībnieki

VIDEI DRAUDZĪGS
ROTAĻU LAUKUMS ANDZEĻOS
lejas estrādes teritorijā’”pieteikumu.
Projekts tika apstiprināts un ieguva
Krāslavas novada pašvaldības ﬁnansējumu 998,78 eiro apmērā.
Projekta īstenošanai tika nodrošināts arī Aulejas pagasta iedzīvotāju
līdzﬁnansējums 10% apmērā.

Projekta mērķis bija veicināt Aulejas pagasta iedzīvotāju iesaisti apkārtējās vides labiekārtošanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā, stiprināt
kopības un piederības sajūtu dzimtajam pagastam, veidot atbildības
un vides apziņu, panākt patīkamu
un konkrētajai vietai atbilstošu apkārtējās vides vizuālo izskatu, kā arī
paplašināt brīvā laika pavadīšanas
iespējas pagastā un motivēt pagasta
iedzīvotājus veidot publiski pieeja-

iedzīvotājiem un viesiem. Tika izgatavoti jauni soliņi, lielais piknika
galds un galds bērniem, ierīkots
foto rāmis ezera krastā, novietots
grils, uzlabota ugunskura vieta un
paveikti pārējie ieplānotie darbi, lai
gala rezultāts sniegtu pagasta iedzīvotājiem un viesiem lielākas atpūtas
iespējas sakoptā un drošā vidē.
Projekta īstenošanā iesaistījās
darba grupas dalībnieki, bet darba
gaitā pievienojās brīvprātīgie Aulejas pagasta iedzīvotāji, kuriem nav
vienaldzīga pagasta un ciema nākotne un apkārtējā vide. Projekta gala
rezultāts, to lietderīgi un atbildīgi
izmantojot, kā arī uzturot kārtībā
un turpmākajos gados turpinot labiekārtot, būs izmantojams daudzu
gadu garumā katram, kurš vēlēsies
baudīt ainavu un pilnvērtīgu atpūtu,
vēlēsies svinēt svētkus draugu lokā
vai arī - iegūt fotogrāﬁjas ar Aulejas
ezeru fonā.
Ilze Vovka,
projekta vadītāja
Autores foto

MĒS SAVAI DRAUDZEI!

Pirms projekta...
Izvaltas Svētās Annas Romas
katoļu baznīca celta 1896. gadā,
apkārt tai ir iespaidīgs mūra žogs.
Par tā cienījamo vecumu liecina
nobrukušie akmeņi, deformējušies
stabi, izdrupušais stiprinājums, apsūnojums.
Izvaltas draudzes iniciatīvas
grupa „Mēs savai draudzei” iesniedza savu projektu vecā mūra
žoga salabošanai Krāslavas novada
pašvaldības projektu konkursam
„Iedzīvotāji veido savu vidi 2022”.
Mums par lielu prieku projekts tika
atbalstīts!

Projekta īstenošanas laiks
Lielā atbildība, smagie akmeņi,
speciﬁskās darba iemaņas piesaistīja pašus prasmīgākos cilvēkus.
Pateicoties Izvaltas pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Stivriņam,
tika piegādāti celtniecības materiāli, noorganizēta tehnika. Irēna
Delvere un Valentīna Panﬁlo savas
organizatoriskās spējas un laiku
veltīja, lai darbs plānveidīgi virzī-

tos uz priekšu.
Fiziski smago darbu paveica
Georgijs Stepanovs, Ilmārs Jakovļevs, Alberts Butāns, Juris
Iliško, Alberts Stivriņš, Botoru
ģimenes vīrieši. Vieglākos darbus – žoga tīrīšanu, drupināšanu,
teritorijas sakārtošanu – paveica
lielie un mazie Izvaltas draudzes
brīvprātīgie.
Projekts nebūtu sekmīgi realizējies bez Krāslavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas
Ināras Dzalbes motivējošā atbalsta
jau no pieteikuma iesniegšanas.
Projekta rezultāts
Izvaltas baznīcas teritorijas vecā
mūra žoga uzlabojamā daļa piedzīvoja pozitīvas pārvērtības. Tika
iztaisnoti žoga stabi, meistarīgi
aizmūrēti laika gaitā izveidojušies
caurumi, sakopta pieguļošā teritorija. Ne velti saka: „Pārsvied žogam pāri savu sirdi! Pārējās lietas
sekos...”
Līga Slica,
iniciatīvas grupas vārdā

Andzeļu jauniešu biedrība
„OrhidejasS” piedalījās projektu
konkursā „Iedzīvotāji veido savu
vidi 2022” un veiksmīgi īstenoja
projektu „Videi draudzīgs rotaļu
laukums Andzeļos”.

labprāt atpūšas sporta laukumā.
Andzeļu ciemā nav tik daudz atpūtas vietu, kur iedzīvotāji varētu
brīvi pavadīt laiku un nodarboties
ar sportu. Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu, bied-

Sporta un rotaļu laukumu apmeklē lielākoties bērni un jaunieši, kas dzīvo Andzeļu ciemā un
apmeklē biedrības „OrhidejasS”
rīkotos pasākumus un aktivitātes,
kā arī māmiņas ar bērniem, kas

rība „OrhidejasS” uz nomātas no
pašvaldības teritorijas realizēja šo
projektu, līdz ar to uzlaboja sporta
aktivitātēm pieejamo infrastruktūru. Galvenais projekta mērķis
bija labiekārtot sporta un atpūtas

laukumu, tas ietvēra sevī vairākus
uzdevumus, kurus esam godam
paveikuši. Rotaļu un sporta laukumā tika atjaunota koka veranda,
kurai steidzami bija nepieciešams
kosmētiskais remonts, bija caurs
jumts un sabojātas sānu sienas.
Koka veranda izskatījās nedroša
un nepievilcīga. Verandā vēl tika
uzstādīti divi koka soliņi, uz kuriem varēs atpūsties pēc sporta
treniņiem. Lai teritorija izskatītos vairāk krāšņāka, tika iestādīti
daudzgadīgi krūmi un puķes.
Projekts tika godam un veiksmīgi realizēts un visi projekta
ieplānotie mērķi tika sasniegti, jo
mums palīdzēja brīvprātīgie bērnu vecāki, Andzeļu pagasta darbinieki un paši jaunieši. Sporta un
rotaļu laukums tika sakārtots un
atjaunots.
Tie, kas apmeklēs sporta un atpūtas laukumu, ilgus gadus varēs
priecēt acis ar skaistajiem apstādījumiem, bērni spēlēsies rotaļu
laukumā un visi gribētāji varēs
nodarboties ar sportu un atpūsties.
Kristīne Gjača,
projekta grupas dalībniece
Autores foto

BASKĀJU UN AKTIVITĀŠU TAKAS ATJAUNOŠANAS
PROJEKTS REALIZĒTS

Iedzīvotāju grupa „Mazo Pīlādzēnu atbalstītāji” startēja
Krāslavas novada domes rīkotajā projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2022” un ir
īstenojusi projektu „Baskāju un
aktivitāšu takas atjaunošana”
pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) „Pīlādzītis” teritorijā, lai
atbalstītu kustīgu dzīvesveidu
un sportiskas aktivitātes, kas
veicina mazāko krāslaviešu fizisko un emocionālo attīstību.
Projekta laikā tika labiekārtota
bērnudārza „Pīlādzītis” teritorijā
esošā baskāju taka un aktivitāšu
taka. Tā īstenošanā iesaistījās
iedzīvotāju grupa, kura vēlas
bērnos ieaudzināt rūpes par veselību un kustīga dzīvesveida
ieraduma veidošanos ikdienā.
Šodien, kad tik ļoti bērni ir pieraduši pie mazkustīga dzīvesveida un ekrāniem, svarīgi ir aktualizēt kustību kā pozitīvu rotaļu
jau no agrīna bērna vecuma.

Projekta „Baskāju un aktivitāšu takas atjaunošana” realizācijas laikā tika izpētītas papildu
aktivitāšu īstenošanas iespējas
un taku daudzveidība citos bērnudārzos un izglītības iestādēs.
Tika iegādāti materiāli esošās
baskāju un aktivitāšu takas at-

jaunošanai (krāsaini akmeņi,
kokmateriāli, krāsas u.c.), atjaunotas un papildinātas jau
esošās takas ar jauniem elementiem, piemēram, izveidota brīvdabas dambrete.
Atjaunoto aktivitāšu taku bērni varēs izmantot ne tikai bērnudārza rīkotajās sporta nodarbībās, bet arī, dodoties mājās
kopā ar vecākiem, jo daļa no
aktivitāšu elementiem ir uzzīmēti uz bērnu dārza trotuāra un
ir pieejami ikvienam. PII „Pīlādzītis” baskāju un aktivitāšu
taka ir atjaunota, un tā ir kļuvusi
bērniem vizuāli saistoša, lai ar
prieku vairāk kustētos un sportotu ikdienā. Aicinām vecākus
un citus interesentus uzkavēties
bērnu dārza teritorijā, kopā ar
bērniem rotaļāties un izmantot
atjaunoto taku.
Zinaīda Bernāte,
projekta koordinatore
Autores foto
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PROJEKTI
„LEADER” PROJEKTU KONKURSS
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI

No 2022. gada 17. oktobra līdz
2022. gada 17. novembrim biedrība „Krāslavas rajona partnerība”
izsludina atklātu projektu konkursu aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK
not. Nr. 590).
Projektu konkurss attiecas
uz biedrības „Krāslavas rajona
partnerība” darbības teritorijas
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g.
rīcību:
1.1. „Atbalsts jaunu produktu
un pakalpojumu radīšanai, esošo
produktu un pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī
kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai, darbinieku kompetenču un
produktivitātes celšanai”.
Konkursa 11. kārtā pieejamais
ﬁnansējums – 179892,51 EUR.

Stratēģijas mērķis

M1 Veicināt ilgtspējīgas uzņēmējdarbības vides attīstību un
vietējās ekonomikas stiprināšanu. Kopējais atbalsta apmērs 179
892.51 EUR.
Projektu īstenošanas termiņš no
LAD lēmuma pieņemšanas par
projekta iesnieguma apstiprināšanu:
ja tiek veikta būvniecība – divigadi;

pārējiem projektiem – viens
gads.
Maksimālā atbalsta intensitāte –
70%, kopprojektam – 80 %.

Projekta pieteikumu iesniedz tikai elektroniski no
2022. gada 17. oktobra līdz
2022. gada 17. novembrim
plkst. 23.59 Lauku atbalsta
dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā - https://
eps.lad.gov.lv/login

Aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”
projektu pretendenti Elektroniskās pieteikšanās sistēmā aizpilda
pieteikumu un pievieno pavaddokumentus.
Ar Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītu vietējo attīstības
stratēģiju 2015. - 2020. gadam,
rīcībām, risinājumiem, projektu
vērtēšanas kritērijiem pozitīva atzinuma saņemšanai var iepazīties
kraslavaspartneriba.lv un, piesakoties telefoniski vai elektroniski
konsultācijai, klātienē biedrībā
„Krāslavas rajona partnerība”
(Skolas ielā 7, Krāslavā), kā arī
seminārā.

Seminārs par projektu iesniegšanas kārtību:

2022. gada 19. oktobrī plkst.
15.00 – 18.00 tiešsaistē ZOOM
platformā.
Pieteikšanās uz semināru līdz
18. oktobrim obligāta Krāslavas
rajona partnerības tīmekļvietnē. Tikai pēc pieteikuma anketas
aizpildīšanas uz norādīto e-pastu
dienu pirms semināra tiks nosūtīta
saite dalībai seminārā.
Konkurss notiek „Krāslavas rajona partnerības darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās
attīstības stratēģijas 2015. - 2020.
gadam” ieviešanas Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstības
(ELFLA) ﬁnansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. –
2020. gadam apakšpasākuma 19.2.
„Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības
stratēģiju” ietvaros.

NO IDEJAS LĪDZ REZULTĀTAM –
KOMANDAS KOPDARBS!

Saulainajā 2. septembra pēcpusdienā tika svinīgi atklāta jaunizbūvētā skolēnu dienesta viesnīca Krāslavā, kas ir tapusi Eiropas
Savienības struktūrfondu projekta
darbības programmas „Izaugsme
un nodarbinātība” 8.1.2. speciﬁskā
atbalsta mērķa „Uzlabot vispārējās
izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 „Krāslavas
novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides
uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna
ielā 4) ietvaros. Lai visu īstenotu, nonāktu no idejas līdz rezultātam, tas
bija komandas kopdarbs!

kas mēbeles mācību klasēs, jauna
datortehnika un uzbūvēta šī dienesta
viesnīca.”
Pēc Jutas teiktā, jaunizbūvētā
skolēnu dienesta viesnīca Krāslavā
tās iemītniekiem stratēģiski izdevīgā vietā – blakus peldbaseinam un
caur gaiteni ēka savienota ar Krāslavas novada Mūzikas un mākslas skolas ēku. Dienesta viesnīca
nodrošinās ērtus un patīkamus uzturēšanās apstākļus jauniešiem, kuri
nedzīvo izglītības iestāžu tuvumā. Ar
šo viesnīcas atklāšanu sperts svarīgs
solis vides sakārtošanā Krāslavā.
„Bieži aizmirstam, ka skolēni ne

Uzrunājot klātesošos, projekta vadītāja Juta Bubina sacīja: „Projekts
tika aizsākts 2015. gadā, un šobrīd es
jūtos kā mamma, kura izlolojusi savu
bērnu un pēc septiņiem gadiem palaiž pasaulē. Krāslavas pašvaldības
projektā bija iesaistītas divas skolas
- Krāslavas ģimnāzija un Krāslavas
Varavīksnes skola. Projekta ietvaros
esam paveikuši daudz: tika ierīkots
pils parka stadions, veikti remontdarbi abās skolās, iegādātas ergonomis-

tikai mācās, bet viņiem svarīgi arī
atpūsties, pievērsties sociālam un
radošam aktivitātēm,” turpināja Juta.
„Šī jaunā ēka kļūs par otrajām mājām tās iemītniekiem. Novēlu piepildīt katru no šīm istabiņām pilnu ar
prieka smiekliem, sapņiem un neaizmirstamiem mirkļiem!”
Dienesta viesnīcas divos stāvos
kopumā var izmitināt 52 personas,
tostarp ir 20 divvietīgās istabiņas,
četras trīsvietīgās istabiņas, tai skaitā četras istabiņas cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Ēkā ir virtuve
dienesta viesnīcas iemītnieku vajadzībām, mācību un atpūtas zāle,
pacēlājs, kā arī saimniecības un
tehniskās telpas. Paredzēts praktiski
viss nepieciešamais, tostarp ēkā ir
pietiekoši daudz rozetes, lai ērti uzlādētu dažādas mobilās ierīces. Juta
sacīja, ka viņas sapnis ir nākotnē
panākt lielāku mājas sajūtu un katru
dzīvojamo istabiņu aprīkot vismaz
ar nelielu ledusskapi.
Juris Roga,
autora foto

Papildus informācija:

T. 25608232 (Zane Ločmele)
T. 26195753 (Aina Dzalbe)
E-pasts:
kraslavaspartneriba@inbox.lv
kraslavaspartneriba.lv
lad.gov.lv

KRĀSLAVAS NOVADA INDRAS PAGASTĀ
TURPINĀS PAŠVALDĪBAS CEĻA POSMA
PĀRBŪVES DARBI

SIA
„ACBR”
(reģ.nr.
42403006225), pamatojoties uz
noslēgto līgumu ar Krāslavas
novada pašvaldību, turpina ceļa
„Indra – Pāternieki – Koškovci”
posma pārbūves darbus, izbūvējot asfalta segumu. Pārbūves
darbu izmaksas bez pievienotās
vērtības nodokļa sastāda EUR
1307077,78 un tos ir plānots pabeigt līdz 2022. gada novembrim.
Pārbūves darbu būvuzraudzību
nodrošina SIA „RoadLat”, tehniskā projekta autoruzraudzību –
SIA „Ceļu komforts Rīga”.
Pārbūves darbi tiek īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda
projekta 5.6.2.0/21/I/003 „Ceļu
un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei Krāslavas novadā”
ietvaros.
Veicot transporta infrastruktūras uzlabošanu, vietējiem uzņēmējiem tiks rādīta pievilcīga
uzņēmējdarbības vide, paaugstināsies to konkurētspēja, tādā

veidā nodrošinot sociālo un ekonomisko aktivitāšu pieejamību.
Tiek paredzēts, ka veicot transporta infrastruktūras sakārtošanu ar uzņēmējdarbību saistītajā
teritorijā, paaugstināsies privāto
investīciju apjoms, kā arī tiks
izveidotas jaunas darbavietas.
Sakārtota transporta infrastruktūra ir viens no svarīgākajiem
priekšnoteikumiem ekonomiskās

aktivitātes un daudzveidīgu pakalpojumu pieejamības un darba
vietu sasniedzamības nodrošināšanai, kā arī iedzīvotāju dzīves
kvalitātes paaugstināšanai.
Andris Rukmans,
Attīstības nodaļas projektu
realizācijas speciālists

KRĀSLAVAS JAUNIEŠI UZSĀK PROJEKTU
„VEIKSMĪGS, BRĪVS, AKTĪVS UN POZITĪVS!”

Biedrība „Latvijas sociālās
adaptācijas asociācija” uzsāk
projekta konkursa „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” realizāciju.
Projekts „Veiksmīgs, brīvs, aktīvs un pozitīvs!” paredz vairākas
aktivitātes Krāslavas novadā, ku-

ras ilgs 8 mēnešus, kas pilnveidos un dažādos jauniešu ikdienu
ar daudzpusīgam lietderīgām apmācībām. Projekts tiek realizēts
sadarbībā ar Krāslavas gr. Plāteru
v.n. Poļu pamatskolu. Jauniešiem
septembrī notiks divu dienu pārgājiens, ko vadīs organizācijas
„Bezvests.lv” pārstāvji. Savukārt

oktobrī jauniešiem notiks mūsdienu ielu dejas apmācības, ko
vadīs „Stoptime Dance Studio”
pieredzējušie treneri.
Agita Svarinska,
projekta vadītāja

PROJEKTS
„DABAS N-PIESKĀRIENI”

Jauniešu biedrība „Laimis spuorni” piedalījās Krāslavas novada
pašvaldības izsludinātajā jauniešu
iniciatīvu projektu konkursā un
saņēma atbalstu projektam „Dabas n-pieskārieni”. Kopējās projekta izmaksas - 175 eiro.
Projekta aktivitātēs piedalījās
seši projekta grupas jaunieši: Ivo
Andžāns, Deivids Muravskis,
Lauris Meikšāns, Sindija Andžāne, Kirils Klavdijevs un Arvīds
Meikšāns, kuri bija aktīvi brīvprātīgā darba veicēji savā biedrībā.
Darba grupa aktivitātēs iesaistīja
kopumā 19 jauniešus no Šķaunes

un Bērziņu pagasta.
Jauniešu grupa izpildīja dažus
pirmsprojekta īstenošanas darbus:
sadalīja galvenos pienākumus,
kurš par ko būs atbildīgs. Aktivitāšu norises gaitā tika iegūtas zināšanas par dabas vietām Šķaunes
ciematā, piem., lielais skudru pūznis, liepu aleja, lielākais akmens
u.c., kuras noderēs, apgūstot bioloģiju.
Visiem dalībniekiem bija liels
prieks un gandarījums par paveiktiem maziem darbiņiem un kopā
būšanu.
Projekta darba grupa
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Šis mācību gads ir nesis dažas
pārmaiņas novada jauno sportistu
sagatavošanā, proti, Dagdas novada Sporta skola un Krāslavas Sporta skola ir apvienotas vienā iestādē,
un turpmāk sauksies Krāslavas novada Sporta skola, kas ir pašvaldības dibināta profesionālās ievirzes
sporta izglītības iestāde, kura īsteno bērnu un jauniešu profesionālās
ievirzes sporta izglītības programmas.
Sporta skolas direktors Artis
Upenieks uzsver, ka bērniem un
vecākiem tamdēļ nekas nemainās
- programmu īstenošanas vietas
paliek tās pašas un programmas arī
tās pašas, kas bija aktuālas līdz šim.
Galvenās izmaiņas ir jauns nosaukums, vadības un dokumentācijas
jautājumos. Bet ir vēl viena svarīga lieta, par ko jāpasaka: diemžēl ir
paaugstināta mācību maksa – astoņi eiro no bērna vienā sporta veidā,
bet šim paaugstinājumam nav nekāda sakara ar apvienošanu, turklāt
paredzētas atlaides, ja sporta skolu
apmeklē vairāki bērni no vienas
ģimenes. Ir arī paredzēts atcelt mācību maksu tiem bērniem un jauniešiem, kuri guvuši ļoti augstus
sasniegumus izvēlētajā sporta veidā. Tas viss attiecas uz abām programmu realizācijas vietām Dagdā
un Krāslavā. Sacensību laureātiem
nebūs speciāli jābrauc pēc savām
balvām no Dagdas uz Krāslavu,
vai otrādi. Apbalvojumus pasniegs
tā, lai tas neradītu nekādus sarežģījumus sportistiem. Treneri strādās
kā līdz šim - savās vietās. Direktors
uzskata, ka skolu apvienošana vienā iestādē būs ieguvums, jau tādēļ
vien, ka vienu mācību grupu varēs
komplektēt tā, ka daļa lielākas grupas bērnu varēs trenēties Dagdā,
daļa - Krāslavā, bet tā ir iekšējā
virtuve, kurā vecākiem nav vērts
iedziļināties. Vecākiem svarīgi, lai
bērns var kvalitatīvi apgūt paša izvēlēto sporta veidu.
- Kāds ir piedāvājums?
- Piedāvājums Krāslavā vēsturiski bijis un paliek visai plašs.
Skaitliski visvairāk pārstāvētākais
sporta veids mums ir vieglatlētika.
Tajā ietilpst skriešana, tāllēkšana, augstlēkšana, lodes grūšana,
šķēpmešana un tamlīdzīgi. Ir 8
treneri. Uzņemam 6-12 gadu vecumu sasniegušos bērnus. Nākamais
populārākais pēc audzēkņu skaita
ir basketbols. Mums ir pieci basketbola treneri, šajā sporta programmā audzēkņiem ir ļoti augsti
sasniegumi, esam izaudzinājuši
izlašu kandidātus, basketbolu mācās, trenējas pat pavisam mazi bērni – uzņemam 6-11 gadus vecus
bērnus.
Liela popularitāte ir distanču
slēpošanai, jaunajiem sportistiem
panākumu netrūkst, it īpaši labas ir
meitenes, kas lepojas ar ļoti augstiem sasniegumiem un ir arī izlašu
kandidātes. Šajā grupā uzņemam
6-12 gadus vecus bērnus, ar bērniem strādā trīs treneri.
Jaunos futbolistus apmāca treneris ir no Daugavpils, kuru augstu vērtē gan bērni, gan vecāki un
kurš patiesi ir ļoti labs treneris ar
vērā ņemamiem sasniegumiem.
Šajā sporta veidā uzņemam 9 līdz

INTERVIJA/IZGLĪTĪBA
VIETA, KUR SĀKAS PIRMIE NOPIETNIE SOĻI SPORTĀ
12 gadus vecus bērnus. Bērni spēlē
telpu un āra futbolu.
Brīvajā cīņā ir trīs grupas, uzņemam 9 līdz 12 gadu vecumu
sasniegušos. Šajā sporta veidā
mums arī ir tikai viens treneris, ar
vispārējās ﬁziskās sagatavotības

sporta veidiem, tad jāņem vērā, ka
Izglītības un zinātnes ministrijas
un dažādu dienestu prasības ir ļoti
augstas. Negribam nokļūt situācijā,
kad licencējam programmu, akreditējam vienu jaunu sporta veidu,
viena grupa notrenējas pēc pāris

treniņiem izpalīdz trīs citi treneri.
Brīvās cīņas treneris ir apmierināts
ar savu audzēkņu startiem, piemēram, nesen skolu pabeidza jauniete, kas savu iespēju robežās startēja
Eiropas čempionātā.
Ložu šaušanā uzņemam 13-15
gadus vecus bērnus, jaunākus nevar, jo ieroči – tas vienmēr ir ļoti,
ļoti nopietni. Treniņi notiek šautuvē, kas ierīkota Varavīksnes vidusskolas telpās, bet ne tikai. Arī
šāvējiem nepieciešama vispārēja
ﬁziskā sagatavotība, kas ir trenera izvēlē. Ložu šaušanā mūsu
audzēkņi sasnieguši labus valsts
līmeņa rezultātus.
Dagdā īsteno vieglatlētikas un
volejbola programmu. Vieglatlētika Dagdā ir audzēkņiem bagātākais sporta veids, tos trenē 4 treneri, kas darbojas arī lauku skolās
un strādā arī par pedagogiem citās
iestādēs. Visi treneri ir sava aroda
meistari. Savukārt volejbolā ir
divi treneri, šodien volejbola grupas pieteicām sava vecuma Latvijas čempionātā, jo viņiem obligāti
jāpiedalās spēlēs.
Te gan jāatzīmē, ka visas grupas
Dagdā un Krāslavā jau nokomplektētas, bet, ņemot vērā, ka nākamajā gadā no sporta skolas aiziet
trīs lielas grupas, tad jaunas sākām
komplektēt jau tagad – līdz 15. oktobrim uzņemam jaunus audzēkņus slēpošanas, basketbola un volejbola grupās. Esmu pārliecināts,
ka noslēgumā mums būs vismaz
400 audzēkņu, ar kuriem strādās
17 treneri un principā tie ir optimāli skaitļi mūsu apstākļos.”
- Vecāku vēlmes par jauniem
sporta veidiem?
- Pagaidām neviens neko nav
pieprasījis, es arī domāju, ka esošais piedāvājums ir pietiekami
plašs un aptver daudzu intereses. Ja
papildināt programmu ar jauniem

gadiem šis sporta veids izzūd no
aprites. Iztērējam tūkstošus, rezultātu nav, pēctecības nav, nekā
nav. Zinot šī brīža situāciju, es ļoti
šaubos, ka mums pietiks audzēkņu,
lai pieaugums būtu gana liels - 400
plānoto vietā mēs varētu uzņemt
450 un šajā līmenī tas saglabātos.
- Krāslavā nav volejbola, Dagdā nav vairāku to sporta veidu,
kas ir Krāslavā. Ko darīt vecākiem un bērniem, ja viņu vēlmes
nesakrīt ar dzīvesvietu?
- Droši var doties uz Dagdas vidusskolā ierīkoto novada Sporta
skolas kabinetu, kur strādā mana
vietniece Vija Nipere, un pieteikties jebkuram sporta veidam, bet
trenēties būs jādodas turp, kur ir
izvēlētās programmas īstenošanas
vieta. Protams, varētu meklēt citu
risinājumu, ja Dagdas pusē būtu
pietiekoši liels trenēties gribošo
skaits, piemēram, basketbolā, un
tur atrastu treneri ar attiecīgu izglītību, atzinumu no sporta veida federācijas utt. Un otrādi, Krāslavas
bērniem būtu jābrauc uz Dagdu, ja
izvēlas volejbolu.
Grupu jau var komplektēt abās
pilsētās, tā skaitīsies kā viena, bet
stundas treneriem diemžēl būs
jāsadala. Bet pagaidām pieprasījums palicis tajās robežās, kāds
bija. Turklāt Dagda nav tik tālu
no Krāslavas un vecākiem principā nebūtu pārāk sarežģīti izvadāt
bērnu uz treniņu. Katrā ziņā viss
atkarīgs no pieprasījuma un tad
centīsimies rast iespējami labākus
risinājumus.
- Kāda situācija ar sporta
bāzi?
- Nepieciešamais minimums
mums ir, bet inventārs nolietojas
un tas ir jāatjauno. Katru gadu cenšamies vismaz kaut ko atjaunot,
lai nenonāktu situācijā, kad vispār
nav ar ko sportot. Ikvienam, do-

māju, skaidrs, ka sporta bāzes ziņā
nevaram sacensties ar bagātākām
pašvaldībām. Piemēram, mums ir
tepat pie Sporta skolas Krāslavā
ierīkota slēpošanas trase, kas virzās gar autosacīkšu trasi, bet tā, lai
nepārklājas, jo tur reizēm arī ziemā
izbrauc automašīnas. Slēpošanas
trases uzturēšanai mums ir sniega motocikls, ar kuru daudzmaz
cenšamies radīt lielāku sacensību
trases sajūtu. Protams, nevaram
konkurēt ar Madonu vai Priekuļiem, kur ir atbilstoši traktori, kas
sniegu sarušina un izlīdzina. Mēs
visās situācijās savu iespēju robežās meklējam risinājumus un
darīsim to turpmāk. Ja ziema nav
pietiekoši sniegota, tad treniņos
nākas izlīdzēties ar vasaras slēpēm
uz ritentiņiem. Norobežojam daļu
no autotransporta stāvlaukuma, lai
mazākie bērni var tur droši trenēties.
- Kas jāņem vērā vecākiem, atdodot bērnu sporta skolā?
- Sākotnēji nepieciešams priekšstats par to, ko bērns vēlas? Attiecībā uz pašiem jaunākajiem tas
varbūt nav ļoti aktuāli, jo līdz ceturtajam apmācību gadam varam
nesāpīgi pamainīt specializāciju.
Bet ļoti vēlams, lai vecāki spēj
saprast, kas viņa bērnam labāk padodas – varbūt patīk darboties ar
bumbu, varbūt skriet, varbūt tuvāk
sirdij komandas, bet varbūt individuālie sporta veidi? Noteikti gribu
uzsvērt - jāaiziet pie ģimenes ārsta
un jāpārbauda veselība. Vai nav
problēmas ar redzi, dzirdi, sirdi
utt., kas mums jāzina jau kā sporta speciālistiem, lai varam attiecīgi
droši strādāt un nepārslogot bērnu. Un vēlreiz atkārtošu - noteikti
jāzina bērna vēlmes, ko viņš grib
darīt. Varbūt tētis un mamma grib
viņu redzēt kā futbola zvaigzni, bet
bērns patiesībā vēlas spēlēt bas-

stos sasniegumus, rekordus. Katrs
treneris audzēkņiem pastāsta par
panākumus guvušajiem bērniem
savā sporta veidā. Veicam dažādu
darbu, lai audzēknis saglabā motivāciju, redz, ko ir iespējams sasniegt.
- Kādi ir pēdējā laika spilgtākie sasniegumi?
Evelīna Krista Sitnika (vieglatlētika) – 2. vieta Prezidenta kausā
vieglatlētikā pieaugušajiem, 1. un
2. vieta Baltijas valstu komandu
čempionātā 800 un 1500 m distancēs U20 grupā, Latvijas izlasē.
Rihards Sitniks (vieglatlētika) –
2. vieta Latvijas čempionātā U16
800 m distancē, Latvijas izlasē.
Santa Ostrovska un Nastja Apenko (vieglatlētika) - Latvijas izlases
kandidātes.
Karīna Andžāne (brīvā cīņa) –
1. vieta Latvijas čempionātā U20
grupā, 3. vieta starptautiskajā turnīrā „Tallin Open”, Latvijas U20
izlases dalībniece.
Viktorija Dimbovska (brīvā
cīņa) – 1. vieta U13 Latvijas čempionātā, 1. vieta U15 Latvijas čempionātā, 1. vieta starptautiskajā turnīrā „Tallin Open”.
Valērija Burceva (distanču slēpošana) – ziemas sezonas kopvērtējumā 1. vieta un Latvijas čempionātā 1. vieta (S14).
Martīne Djatkoviča (distanču slēpošana) – Ziemas Latvijas
čempionātā 3. vieta (S14), Vasaras
čempionātā 2. vieta (S16).
Adriana Šuminska (distanču slēpošana) – Ziemas sezonas kopvērtējumā 3. vieta, Latvijas čempionātā 2. vieta un Latvijas čempionātā
(vasarā) 1. vieta S18 grupā.
Jana Volka (distanču slēpošana)
– Latvijas čempionātā (vasarā) 2.
vieta S20 grupā.
Edvards Kristens Silajānis (basketbols) – 3x3 Latvijas izlases kan-

ketbolu vai volejbolu. Šīs vēlmes
tomēr jāņem vērā, ja gribam labu
rezultātu. Nāciet pie skolas vadības, visu izrunāsim, pastāstīsim,
izskaidrosim, iepazīstināsim ar treneriem.
- Vai ir gadījumi, kad perspektīvi bērni pamet treniņus?
- Jāatzīst tādi audzēkņi ir, mums
tas ļoti sāp. Tam ir daudz un dažādi
iemesli, bet man prieks, ka viena
daļa „pazudušo” pēc laiciņa atgriežas skolā un turpina iesākto.
- Kā motivējat savus audzēkņus?
- Šo darbu pamatā veic treneri,
katram savas metodes. Skolā ir
stendi, kas ataino audzēkņu aug-

didāts U17 grupa.
Markuss Djatkovičs un Dainis
Sjadro – Latgales reģionālā izlase
(futbols).
Ieva Murāne – Latvijas izlases
dalībniece, 2. vieta 3 km LČ U-20
grupā un 3. vieta 5 km LČ pieaugušiem, 3. vieta 1500 m distancē
telpās U20 vecuma grupā.
Dana Soskova – 2. vieta, Baltijas
kauss šaušanā, Mareks Mjadjuta –
3. vieta Baltijas kauss pieaugušajiem šaušanā.
Volejbolā vēl jaunas grupas, tikko sāk dalību valsts sacensībās.
- Paldies par atbildēm!
Juris Roga,
autora foto
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KULTŪRA
VASARAS IZSKAŅAS FESTIVĀLS DEJOTĀJIEM
„JŪRAS BIZE”

Augustā Jaundubultu–Pumpuru
pludmalē norisinājās festivāls dejotājiem „Jūras bize”, kas liedagā
pulcēja 35 tautas deju kolektīvus
no Latvijas pilsētām un novadiem.
Festivālā piedalījās arī vidējās
paaudzes tautu deju kopa „Bukmuiža” un tautas deju ansamblis
„Dagda”.

mērīta dabīgā meitu rota - matu
bizes. Garuma noteikšanai izmantoja neparastu metodi - adīta dūraiņa platumu, īkšķa garumu un
valdziņu skaitu. Garākās bizes tituls pieder Indrai no Ozolniekiem
- septiņi cimdu platumi, pārvēršot
centimetros - 77.

kaitēja nedzīvot lielas jūras maliņā” un „Jūrmalnieks”.
Deju akcijā „Jūras bize” satikās
dejotāji no Jūrmalas, Rīgas, Tukuma, Liepājas, Ventspils, Jelgavas,
Saldus, Kalsnavas, Vērēmiem,
Blomes, Mētrienas, Lugažiem,
Valgundes, Tērvetes, Dagdas,
Jaunauces, Ogresgala, Ezerniekiem, Ozolniekiem, Slampes, Baložiem, Šlokenbekas, Džūkstes,
Krimūnām, Ances un Litenes.
Pēc kopā nodejotām dejām, tuvojoties saulrietam, dejotāji, tērpušies baltos lina kreklos, devās
kopīgā peldē.
Dejotāju festivāls „Jūras bize”
ir turpinājums pērnā gada rudenī
notikušajai akcijai „Purva burvis”, kurā deju fragmenti tika
izdejoti uz Lielā Ķemeru tīreļa
šaurajām laipām. Šā gada akcijas
„Jūras bize” scenogrāﬁjas pamatelements ir dabīgais un ekoloģiskais – kaijas, jūras viļņi, rāms
ūdens spogulis un smiltis.

LUDVIGA DIENA EZERNIEKOS
Nelaužot ikgadējo tradīciju, augusta beigās, Ezerniekos norisinājās
Ludviga dienai veltītie pasākumi,
kurus ar nepacietību gaida gan pašdarbības kolektīvi, gan Ezernieku
pagasta iedzīvotāji. Šogad pasākumus varēja baudīt no 25. augusta
līdz 27. augustam.

Vakara izskaņā iedzīvotāji un viesi varēja ballēties līdz rīta gaiļiem
dzīvās mūzikas pavadībā.
Lai arī koncerts beidzās ar balli,
sestdienas rītā visi tika aicināti uz
volejbola sacensībām, kurās varēja
piedalīties ne tikai komandas, bet
arī individuāli dažādos konkursos.

25. augusta pēcpusdiena tika veltīta mazākajiem Ezernieku pagasta
iedzīvotajiem – bērniem. Laukumā
pie Saietu nama un pagasta pārvaldes ēkas bērniem bija pieejams
batuts, kur varēja izlēkāties no visas sirds, diskotēka ar ziepju burbuļiem un saldumi ar dzērieniem,
kas palīdzēja bērniem atgūt zaudēto
enerģiju, lai varētu turpināt baudīt
pasākumu.
26. augusta vakarā Ezernieku
pagasta brīvdabas estrādē norisinājās Ludviga dienai veltīts koncerts.
Pasākumā skatītājus priecēja gan
Ezernieku Saietu nama mākslinieciskie kolektīvi (popgrupa „Nebēdņi”, Tautību studija, folkloras
kopa „Akmiņeica”, vidējās paaudzes deju kopa „Bukmuiža”), gan
ciemiņi (Konstantinovas sieviešu
vokālais ansamblis „Vēja zvans” un
tautas deju ansamblis „Dagda”).

Marika Vaičule,
kultūras pasākumu
organizatore
Janas Zlobinas foto

AFIŠA
Kopumā pulcējās 602 tautas
deju kolektīvu dalīnieki, kuri jūras krastā veidoja garāko bizi no
smiltīm. Tā sanāca nepilnu kilometru gara.
Pasākuma dalībnieču vidū tika

Uz liedagā izveidotā smilšu elementa – bizes – fona dejotāji krāšņos tautastērpos kopīgi izdejoja
„Garo danci” un „Dvieļu deju” no
latviešu danču krātuves un latviešu dejas par jūras tematiku – „Kas

Avots: Jūrmalas Kultūras centrs
Sanita Karpoviča,
Dagdas Kultūras centra
sabiedrisko attiecību speciāliste
Marikas Vaičules
un Nataļjas Spruktes foto

ŠĶAUNĒ NOSVINĒTI HUMORA SVĒTKI

20. augustā Šķaunes Tautas
namā jautrā atmosfērā, otro reizi tika nosvinēti Humora svētki „Ka dūd, tod jam, syt – tod
biedz”.
Humors mūsdienu izpratnē
vispirms ir spēja jokot un saprast jokus. Tātad humora izjūtu
var un arī vajag izkopt, jo tās galarezultāts - smiekli, smaids un
pozitīvas emocijas, kas saistīts
ar veselo miesu un veselo garu.
Šķaunes TN Humora svētki
lika smaidīt visiem, jo šoreiz
tika izvēlēta ļoti tuva tēma ikvienam – medicīna. Ilgais pandēmijas laiks bija tas, kas pamudināja
pievērsties tieši šai tēmai. Plašajā programmā tika ne tikai ārstēti
skatītāji, bet viņiem pašiem bija
iespēja uzstādīt dažādu slimību
diagnozes. Ikviens pasākuma
apmeklētājs ar smaidu varēja sekot Šķaunes TN parodiju grupas

„Pasmaidi” aktieru atveidotajām
pacientu vizītēm pie ārsta, izdzīvot mūžīgās mīlestības pinekļu
problēmas, ieklausīties senioru pārdomās par dzīvi, pavadīt
jautrus mirkļus kopā ar diskotēkas apmeklētājiem, kā arī sekot
jaunākajām modes tendencēm
īpašajā modes skatē. Šķaunes
TN vokālais ansamblis „Atpūtai” aicināja gan uz somu pirti,
gan uz dejām veselības mundrumam. Kaunatas TN dramatiskais
kolektīvs „Runuotuoji” ieradās
uz pasākumu ar jauku „dakteru”
delegāciju, Dubuļu TN monologu lasītāja Žanna Aniščenko
izstāstīja atgadījumu, kā viņai
klājās ar ﬁtnesa abonementu.
Asūnes TN līnijdeju grupa „Balzāms dvēselei” jautrā atmosfērā
deva skatītājiem iespēju izkustēties jestros mūzikas ritmos.
Mēs mīlam svētkus, iedves-

mojošus pasākumus un lielisku
kompāniju! Tāpēc mēs tos radām gan paši, gan steidzam palīgā arī mūsu draugiem, kuriem
patīk mūsu stils, gaume, personiskā attieksme un vienmēr pozitīvā atmosfēra. Novēlu visiem
saglabāt optimismu, rūpēties par
savu veselību un neaizmirst nekad smaidīt!
Jūkuosim i smaideisim!
Šķaunī jūki par breivu i bezmoksys!
Ilona Kozlovska,
kultūras pasākumu organizatore

sludinājums
2. oktobrī plkst 15.00 Krāslavas Kultūras namā senioru rudens
balle, līdzi ņemams groziņš.
Krāslavas novada
pensionāru biedrība
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SPORTS
ZEMŪDENS SPORTS, VEIKBORDS UN VESELĪBA

20. augustā Persteņa ezerā pludmalē „Zemūdens tūrisma klubs
„POSEIDON Krāslava”” kārtējo
reizi sagaidīja veselīga dzīvesveida
cienītājus Veselības dienā, kuras tematiskais nosaukums - „Zemūdens
sports + Veikbords = Veselība”.
Zemūdens sporta veidu cienītājiem tika piedāvāts izmēģināt aprīkojumu zemūdens peldēšanai, ka
arī noklausīties lekciju par uzvedības noteikumiem ūdenī un drošības
tehniku, nodarbojoties ar zemūdens
peldēšanu.
Otrajā pasākuma daļā tika stāstīts
par Krāslavas pilsētai jaunu sporta
veidu – veikbords. Lekcijas laikā
apmeklētājiem tika stāstīts par veikborda vēsturi, tehniskām lietām, šī
sporta veida inventāru, braukšanas
tehniku un citām lietām.
Visiem pasākuma dalībniekiem
bija iespēja izmēģināt zemūdens niršanas ekipējumu, izbaudīt veikborda
trasi, kā arī apmeklēt mūsu pilsētas
jaunumu – piepūšamo ūdens atrakcijas parku, kas tieši visvairāk iepatikās sporta dienas jauniešiem.
Pēc tam visiem gribētājiem bija
iespēja noklausīties ﬁzioterapeites
Sņežanas Sergejevas lekciju un piedalīties praktiskajās nodarbībās par
tematiku „Ūdens ietekme uz cilvēka
muskuļu sistēmu”. Fizioterapeites
praktiskie padomi teipu līmēšanā
un ieteikumi, spriežot pēc klātesošo
cilvēku atsauksmēm, bija ļoti interesanti un noderīgi. Dalībniekiem bija
iespēja izbaudīt masāžu, kuru veica
pieredzējušu speciālistu rokas.
Veselības dienas dalībniece Tatjana Aleksandroviča dalījās iespaidos
par šajā dienā piedzīvoto: „Ar savu
ģimeni apmeklēju šo pasākumu
ne pirmo reizi, pat vairākus gadus.
Bērni labprāt klausās, ko stāsta lekcijās, un mājās bieži vien dzirdēto
pārspriež. Ar lielāko prieku šogad
piedalījāmies ūdens atrakcijās. Lai
gan man ir bail no dziļuma, tomēr
izmēģināju ūdens atrakciju, un tajā
pašā laikā jutos droši. Kājas trīcēja
no sajūsmas, bet labprāt braukšu vēl!
Mana vecākā meita Alīna šogad bija
uzaicināta ka brīvprātīgā, lai reģis-

paziņojumI
PAR SIA „DAGDAS KOMUNĀLĀ
SAIMNIECĪBA” SILTUMAPGĀDES
TARIFU

Pamatojoties uz Krāslavas novada pašvaldības 2022. gada 25. augusta lēmumu Nr.1010 (protokols Nr.13), ar 2022. gada 1. oktobri siltumapgādes pakalpojuma tarifs par piegādāto siltumenerģiju ir 121,09
EUR/MWh (bez PVN).
SIA „Dagdas komunālā saimniecība” administrācija

JAUNA ADRESE

Krāslavas novada bāriņtiesa vēlas darīt Jums zināmu, ka
no 2022. gada 1. septembra bāriņtiesas juridiskā un faktiskā adrese būs Dīķu iela 5, Krāslava, Krāslavas novads.

PĒC IEPRIEKŠĒJĀ PIERAKSTA

SIA „Krāslavas slimnīca” dara zināmu, ka zobārstniecības
nodaļas zobārsta-ķirurga apmeklējumā tiek ieviests iepriekšējais pieraksts (izņemot neatliekamus, akūtus stāvokļus
zobārstniecībā – traumas, asiņošana, iekaisuma procesi).
Pieraksts tiek veikts pa tālruni 65681631 katru darba dienu
no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00.

IEDZĪVOTĀJU IEVĒRĪBAI

Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
paziņo, ka pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanas pakalpojuma apmaksu par 2022. gada IV ceturksni EUR 20,00 apmērā jāveic līdz 2022. gada 30. septembrim (ieskaitot).
Iemaksu var veikt Krāslavas poliklīnikas III stāvā.
Veicot apmaksu ar pasta vai bankas pārskaitījumu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda:
Maksājuma saņēmējs: Krāslavas novada PI “Sociālais dienests”
Saņēmēja konta Nr.: LV06UNLA0050019786997
Reģistrācijas Nr.: 90009036642
Maksājuma mērķis: iemaksa pacienta līdzmaksājuma apdrošināšanai AAS
„BALTA”, vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vieta, tālruņa Nr.
Sīkāka informācija pa tālr. 65622835, 65622828.

АFIŠА
trētu pasākuma dalībniekus. Alīna
sākusi aizrauties ar fotografēšanu
un tā viņai bija arī iespēja fotografēt
apmeklētājus. Ļoti ceru, ka šādas Veselības dienas rīkos biežāk un mēs ar
ģimeni labprāt piedalīsimies.”
Veselības diena organizēta ESF
projekta Nr.9.2.4.2./16/I/097 «Pasā-

kumi vietējās sabiedrības veselības
veicināšanas un slimību proﬁlaksei
Krāslavas novadā» ietvaros.
Eduards Bergs,
biedrības „Zemūdens tūrisma
klubs „POSEIDON Krāslava””
valdes loceklis
Alīnas Aleksandrovičas foto

LATVIJAS ČEMPIONĀTS ROLLERSLĒPOŠANĀ

27. augustā Madonas pilsētā
pulcējās liels sportistu skaits, lai
sacenstos Latvijas Čempionātā
rollerslēpošanā 200 m garā sprinta
distancē.
Krāslavas Sporta skolas audzēkņi uzrādīja labus rezultātus šajā

sacensību posmā. Junioru grupā
Janai Volkai trešā vieta, jauniešu
grupā Adriāna Šuminska kļuva
par Latvijas čempioni, savukārt
Martīnei Djatkovičai sudraba me-

Izdevējs - Krāslavas novada pašvaldība
Tirāža - 8400
Iespiests SIA „Latgales druka”

daļa savā vecuma grupā.
Krāslavas Sporta skolas
distanču slēpošanas treneri
Foto: Latvijas Slēpošanas
federācija
Rīgas ielā 51
Tālr. 65681765
e-pasts: vestis@kraslava.lv
www.kraslavasvestis.lv
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